پیشگفتار
کتاب حارض مجموعه دستآوردها و فعالیت های وزارت مالیه را از ابتدای تاسیس حکومت وحدت ملی که مصادف به آغاز دهۀ تحول است انعکاس می
دهد .این کتاب مشتمل بر یک مقدمه و پنج بخش عمده شامل جمع آوری عواید ملی طی چهار سال گذشته ،مرصف بودجۀ انکشافی ،اصالحات و مبارزه
علیه فساد ،همکاری های منطقوی و کنفرانس های بین املللی و سائر بخش های عمدۀ وزارت مالیه می باشد.
بخش اول این کتاب در رابطه به تطبیق اصالحات ،مبارزه علیه فساد و سیستم سازی اختصاص یافته است ،این کتاب سعی می کند تا اصالحات گسرتده
ئی را که حکومت طی چهار سال گذشته در منابع عایداتی ،تطبیق سیستم های عرصی در ادارات ،الکرتونیکی سازی پروسه های کاری ،استخدام افراد
شایسته و متعهد در رأس ادارات کلیدی و بلند بردن ظرفیت های کارمندان تطبیق منوده است منعکس مناید .همچنان کتاب ارزیابی چهار دور ارزیابی
مؤفقانه صندوق بین املللی از اصالحات مالی و اقتصادی افغانستان را توضیح منوده و شاخص های اقتصادی که توسط این صندوق مورد ارزیابی قرار
گرفته است بر می شامرد.
در بخش دوم ،مدیریت منابع عوایدی و افزایش بی سابقه جمع آوری عواید ملی مورد بحث قرار گرفته است در این بخش سعی بعمل آمده است که عواید
ملی با آخرین سال حکومت پیشین و طی چهار سال گذشته مقایسه گردد ،که با خواندن آن مخاطب محرتم میتواند ،معلومات دقیق از روند افزایش جمع
آوری ملی کسب مناید و در مورد چشم انداز مالی و دورمنای کلی وضعیت اقتصادی افغانستان تصویری در ذهن داشته باشد.
در بخش سوم از اصالحات در ترتیب بودجۀ ملی ،مرصف بودجه طی چهار سال گذشته و ترتیب بودجۀ آینده نگر از طریق ترسیع روند اصالحات سخن
رفته است.
بخش چهارم کتاب در مورد سکتور خصوصی به عنوان موتور رشد اقتصادی و مشارکت عامه و خصوصی اختصاص داده شده است ،در بخش پنجم در مورد
همکاری های منقطوی و در بخش ششم در مورد دستآوردهای بین املللی حکومت بحث گردیده است.
در این کتاب سعی بعمل آمده است تا فعالیت ها و دستآوردهای عمدۀ وزارت مالیه بصورت منظم و پیهم در یک بستۀ نسبتا جامع و بادرنظرداشت
تسلسل منطقی منعکس گردد ،با مطالعه این کتاب نویسنده محرتم اطالعات جامع را از وضعیت مالی و اقتصادی افغانستان دریافته و یک تصویر واضیح
از دورمنای اقتصادی افغانستان در ذهنش شکل خواهد گرفت.
در اخیر از خواننده گان محرتم صمیامنه درخواست می گردد که کاستی و نواقص احتاملی را به بزرگواری شان پذیرفته و ریاست ارتباط و آگاهی وزارت
مالیه را جهت رفع آن مطلع ساخته و با ما همکاری منایند.
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پیام محرتم داکرت محمد هامیون قیومی ،رسپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام
عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء
هموطنان گرامی!

طوریکه همگان مطلع هستند ،کشور عزیز ما فعال در وسط دهۀ تحول قرار دارد .در رشایط کنونی همۀ ما خواستار رشد اقتصادی پایدار کشور ،رسیدن
به خود کفائی تدریجی اقتصادی و بهبود وضعیت رفاهی مردم هستیم .این در حالی است که طی چهار سال گذشته حکومت افغانستان با برنامه های
جامع خود توانست که وضعیت وخیم مالی را تا حدودی مدیریت و عواید ملی را بشکل مؤثر و شفاف بلندتر از هدف تعیین شده جمع آوری و مدیریت
مناید .همچنان وزارت مالیه توانست بودجۀ ملی را بشکل متوازن ،شفاف ،پاسخگو ،با اعتبار و با درنظرداشت واقعیت های جامعه ،مؤثریت ،امکانات
مالی ،تطبیق چارچوب معترب مصارف ،اولویت های حکومت و معیار های بین املللی ترتیب مناید.
با وجود پیرشفت های چشمگیری که طی سال های گذشته در مدیریت منابع مالی کشور داشتیم ،با آنهم کشور ما راه طوالنی را در پیش دارد تا به رشد
پایدار اقتصادی و ثبات مالی برسد .هنوز هم ما با برخی مشکالت بزرگی مانند امنیت ،وابستگی مالی به کمک های بیرونی ،عدم پایدار بودن اقتصاد
ملی و کاریابی مواجه می باشیم .وزارت مالیه به حیث نهاد مسئول مدیریت مالی کشور ،خود را مکلف میداند تا در قبال این وضعیت نابسامان مالی و
اقتصادی تدابیر جدی ذیل را اتخاذ مناید.
•اقدامات جدی برای تامین ثبات مالی و رشد پایدار اقتصادی
•افزایش در جمع آوری عواید و کنرتول مصارف عامه
•بهبود رشد اقتصادی از طریق تقویت سکتور خصوصی
•رعایت اصل انکشاف متوازن در بودجۀ ملی
•تطبیق اصالحات بیشرت و مبارزه جدی و عملی علیه پدیدۀ مزمن فساد
همچنان رضور است تا هر دولت از دخل و خرج خود با خرب باشد تا با معلومات دقيق امکانات مالی دست داشته خود را تنظيم و آنرا بطور مؤثر تخصيص
دهد .مهمرتين رشط موفقيت يک دولت ،جلوگريی از کرس بودجه است .برای جلوگريی از کرس بودجه بايد تناسب عوايد و مصارف در نظر گرفته شود و در
تنظيم امور انها تدابري جدی اتخاذ و اقدامات الزم صورت گريد تا از يکسو جمع آوری عوايد افزايش يابد و از سوی ديگر از مصارف بيجا جلوگريی گردد.
چنانچه مي دانيد بخش زياد بودجه ما از طريق کمک های بني املللی متويل ميشود ،وزارت ماليه توانسته است روز تا روز نفوذ خود را بر انسجام و تنظيم
کمک های بني املللی برای افغانستان افزايش دهد و حد اکرث تالش گردد تا جذب کمک های بني املللی از مجاری دولتی انجام گردد.
هدف اساسی وزارت مالیه رسیدن به خود کفائی مالی می باشد ،برای رسیدن به این هدف نیاز به یک اسرتاتیژی مالی معترب و همه جانبه است .این به
معنی رسیدن به اهداف اجتامعی و اقتصادی از راه های پایدار ،جلوگیری از مصارف گزاف ،نپذیرفنت بیش از حد کمک ها و استفاده اعظمی از منابع
موجود می باشد.
برای نیل به اهداف فوق اصالحات گسرتده در این راستا طرح و تطبیق گردیده است .وزارت ماليه طی سال هاى گذشته تالش منوده تا فعاليت ها واجراات
امور مالی خود را طبق اصول و موازين بني املللی عيار سازد که برای تحقق اين هدف ،ايجاد نريوی برشی ،طرح و تطبيق پاليسی ها و اصالحات الزم را
عملی کرده است .برای ارتقای ظرفيت کارمندان وزارت و رفع مشکالت آنها تدابري الزم را اتخاذ واجرا گردیده است .هدف وزارت ماليه اينست تا امور مالی
کشور مبتنی بر اصول و موازين علمی اقتصادی تنظيم شود ،افغانستان از ثبات ،مصؤنيت و خود کفائی مالی برخوردار گردد و به اين ترتيب از بيت املال
باحساب دهی و شفافيت کامل جهت رفع نيازمندی های مردم استفاده صورت گريد.
در نهايت ،وزارت ماليه قادر به اين خواهد بود تا حضور قوی خود را در متام ساحات مالی داخلی اعامل منوده و اعتبار خود را طوری ازدياد بخشد که در
داخل کشور اقتصاد متکی بر بازار آزاد و فعاليت های تشبثاتی را مورد حاميت قرار داده و در عرصه بني املللی ،متويل کنندگان و رسمايه گذاران خارجی را
به اين مسئله مطمنئ سازد که افغانستان دارای اداره سامل اقتصادی بوده که در همه موارد فعاليت های وزارت ماليه ممد واقع میشود.
رهربی وزارت مالیه معتقد است که با بهره گیری از منابع داخلی کشور در یک ساختار منسجم ،کاهش هزینه های غیر رضوری و مدیریت بهرت جمع آوری
عواید ملی می توانیم سیاست های اقتصادی مناسبی را به منظور تحکیم بنیان های اقتصادی و برقراری ثبات پایدار تطبیق منوده و گام های اساسی را
برای رسیدن به ثبات مالی و خود کفائی اقتصادی بردارد.
به امید رسیدن به یک افغانستان با ثبات ،مقتدر و خودکفاء
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تطبیق اصالحات،
مبارزه علیه فساد
و سیستم سازی

مبارزه علیه فساد یکی از اولویت های مهم حکومت افغانستان و وزارت مالیه میباشد .این وزارت برای کاهش فساد اداری و اصالحات همواره
تالش منوده و به آن متعهد است .دررشایط کنونی کمک های خارجی به افغانستان مرشوط به آوردن اصالحات و مبارزه علیه فساد می باشد.
طی چهار سال گذشته وزارت مالیه اصالحات گسرتده ئی را در منابع عایداتی ،تطبیق سیستم های عرصی در ادارات ،الکرتونیکی سازی پروسه
های کاری ،استخدام افراد شایسته و متعهد در رأس ادارات کلیدی و بلند بردن ظرفیت های کارمندان به میان آورده است.
همچنان این وزارت به منظور کاهش فساد اداری ،ضمن مترکز باالی مدرن سازی سیستم ادارات و اصالحات در منابع عایداتی ،افراد دخیل در
فساد اداری را از وظیفه سبکدوش و به ارگان های عدلی و قضائی معرفی منوده است .در چهار سال گذشته افراد دخیل در فساد به ارگان
های عدلی و قضایی معرفی و به اساس حکم محکمه در حبس به رس می برند .عالوتا دوسیه های تعدادی از کارمندان متهم تحت پیگرد
عدلی و قضائی قرار دارد.
وزارت مالیه پالن اصالحات و مدیریت مالی عامه را به منظور مبارزه علیه فساد تهیه و اجراء منوده است که این پالن شامل فعالیت های
مفصل وزارت مالیه طی پنج سال آینده می باشد و بر اساس آن وزارت مالیه و حکومت افغانستان طی سال های اخیر عوامل بروز و توسعه
فساد را شناسایی منوده و در قسمت کاهش و مبارزه علی فساد راهکار های عملی را تطبیق می منایند.
ریاست های عمومی گمرکات و عواید از جمله منابع کلیدی درآمد برای حکومت افغانستان بوده و در حفظ سالمت نظام مالی کشور نقش
حیاتی دارند .رشد عواید داخلی پایدار و رسیدن به خودکفایی تدریجی از اهداف اصلی این وزارت می باشد.
تطبیق سیستم های جامع الکرتونیکی سیگتاس و اسیکودا در عواید و گمرکات ،پروسه های اداری را ترسیع و بروکراسی و فساد را کاهش
داده است .در سال های گذشته وزارت مالیه اصالحات زیادی را مانند نصب سکرنها و ترازوهای تناژ بلند ،الکرتونیکی سازی پروسه های
گمرکی و تبادله اطالعات گمرکی با کشورهای منطقه را تطبیق منود.
اصالحات مالی ،مدرنیزه سازی ادارات و مبارزه جدی علیه فساد ،تطبیق قوانین مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی باعث گردید که وزارت
مالیه در سال های گذشته با آنکه تجارت در حالت رکود قرار داشت و بهبودی قابل مالحظه ای در این بخش متصور نبود توانست که عواید
را بیشرت از هدف تعیین شده جمع آوری مناید که گزارش های مختلف بانک جهانی ،صندوق بین املللی پول و دیگر نهاد های معترب به این
موضوع اشاره منوده و به دستآوردهای مالی و اقتصادی وزرات مالیه در سال های گذشته صحه میگذارند.
در چهار سال گذشته سقف عواید ملی ،از  ۹۹میلیارد افغانی به  ۱89میلیارد افغانی افزایش یافت که اگر ارقام جمع آوری عواید ملی در چهار
سال گذشته را مقایسه کنیم و آنرا طی یک گراف نشان دهیم افزایش  90درصدی را نشان می دهد.
همچنان تجدید پروسۀ معافیت مواد نفتی ،تعدیل قانون گمرکات مطابق مقتضیات و رشایط جدید ،پرداخت الکرتونیکی و انتقال پولیس
گمرکات از وزارت امور داخله به تشکیالت وزارت مالیه به منظور مدیریت و کنرتول هر چه بهرت رسحدات ،بخشی دیگر از اصالحات می باشد.
برای ترسیع روند ارسال مراسالت رسمی و نگهداری اسناد مهم مالی ،آرشیف الکرتونیک وزارت مالیه ایجاد گردیده است که شفافیت را در
نگهداری اسناد و ارسال مراسالت به میان آورده و از جعل و تزویر اسناد جلوگیری مینامید که این مسأله یک گام بزرگ علیه فساد شمرده
میشود.
از اینکه ادامه کمک های خارجی به افغانستان مرشوط به آوردن اصالحات و مبارزه علیه فساد می باشد این وزارت اقدامات فوق را در
راستای انجام اصالحات روی دست گرفت.
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که در مجموع اصالحات وزارت مالیه سه بخش عمد را در بر می گیرد:
• • مترکز باالی سیستم سازی و مدرنیزاسیون ادارات.
• • اصالحات در منابع عوایدی.
• • سبکدوش منودن افراد دخیل در فساد و معرفی آنها به ارگان های دلی و قضائی.

تطبیق اصالحات در واحدهای عواید و گمرکات
واحدهای عواید و گمرکات وزارت مالیه که در حفظ سالمت نظام مالی کشور دارای نقش حیاتی بوده ،در خط اول اجندای اصالحات این
وزارت قرار دارند .رشد عواید داخلی پایدار ،اساس و بنیان دورمنای درازمدت وزارت مالیه را تشکیل می دهد .با توجه به اینکه افغانستان
باید روند خودکفائی تدریجی و اتکاء به منابع داخلی را همواره تقویت و گسرتش دهد به همین منظور و جهت تأمین شفافیت و مؤثریت
کاری واحدهای عواید و گمرکات یک سلسله اقدامات انجام گردیده که مخترصاً به آن اشاره می گردد:
 .1ارزیابی تشخیصی و پالن گذاری جهت عرصی سازی گمرکات
ریاست عمومی گمرکات افغانستان عضویت سازمان جهانی گمرکات را در سال  ۲۰۰۴میالدی کسب منوده بود و برای اولین بار در سال
 ۱۳۹۵با سازمان جهانی گمرکات ارتباط مستقیم قایم و برنامۀ ارزیابی تشخیصی و پالن گذاری جهت عرصی سازی گمرکات برگزار گردید.
 .2ایجاد کمیتۀ رسیده گی به اعرتاضات و فعال منودن خط تلفونی و صندوق شکایات برای تجار و مراجعین
کمیتۀ رسیدگی به اعرتاضات یکی از معیارهای بین املللی گمرکی بوده ،وزارت مالیه کمیتۀ یادشده را ایجاد و عمالً مرصوف فعالیت می
باشد که به اعرتاضات و شکایات تجار محرتم ملی به صورت دوامدار رسیده گی می مناید.
 .3تفاهمنامۀ همکاری ها و تبادل معلومات گمرکات با ادارۀ محرتم مواد نفتی و گاز مایع
چنانچه یکی از موارد و اقالم عمدۀ وارداتی به کشور مواد نفتی بوده ،بنا ًء مسودۀ تفاهمنامه غرض هآمهنگی بهرت و برای کاهش فساد
اداری در این قسمت ،با ادارۀ مواد نفتی و گاز مایع ترتیب گردیده که در ارسع وقت امضاء و تطبیق خواهد شد.
 .4سیستم پرداخت الکرتونیکی ()e-pay
در اکرثیت گمرکات کشور ،تجار افغان بناء بر نبود منایندگی های بانکی با مشکل تحویلی محصول اموال مواجه بودند ،وزارت مالیه جهت
تسهیل روند تحویلی محصول در متام گمرکات ،سیستم پرداخت الکرتونیکی ( )e-payرا راه اندازی منوده است.
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 .5افتتاح و فعال منودن اکادمی گمرکات وعواید:
به اساس طرح جدید ،بعد از این افرادی در بخش های گمرکات و عواید وزارت مالیه تقرر حاصل می منایند که آموزش های مسلکی خویش را
در اکادمی ملی گمرکات و عواید یاد گرفته و سند فراغت آن را به دست بیاورند که این امر در جهت مسلکی سازی ،استندردسازی ،شفافیت
و تسهیل پروسه ها بسیار مثمر و مؤثر واقع خواهد شد.
عالوتاً پروسۀ معافیت مواد نفتی بازنگری گردیده ،گمرکات بر وسایل ،سکرنها و ترازوهای تناژ بلند تجهیز گردیده ،سیستم اسیکودا تطبیق،
قانون گمرکات تعدیل ،تعرفه های گمرکی با معیارهای سازمان جهانی گمرکات یا ( )WTOعیار گردیده ،پالن تطبیقی انتقال بنادر به وزارت
مالیه تهیه و طرزالعمل برای عراده جات فاقد اسناد گمرکی تهیه گردیده است.
.6جلب کمکها و امضاء اعالمیۀ تعدیل شده آروشا:
ریاست عمومی گمرکات در سال های گذشته توانسته است که کمک های شامری از کشور ها و سازمان های متویل کننده را را بدست بیاورد
که در بخش های انکشافی و معیاری سازی گمرکات به مرصف خواهد رسید.
 .7موافقتنامۀ همکاری ها و تبادل معلومات گمرکی:
جهت آوردن شفافیت با ادارۀ گمرکات تاجیکستان ،ازبیکستان و جمهوری اسالمی ایران موافقتنامه های همکاری ها و تبادله اطالعات گمرکی
الکرتونیکی امضاء گردیده است و با ادارات گمرکی کشورهای امارات متحدۀ عربی و پاکستان بحث های دیپلوماتیک آغاز گردیده است.
 .8تفاهم نامه ها با ادارات داخلی جهت بهبود اجراآت:
تفاهم نامۀ همکاریها جهت کنرتول رسحدات کشور بین وزارت مالیه و ریاست عمومی امنیت ملی به امضاء رسیده است..
 -9اصالحات و ایجاد سیستمهای جدید گمرکی:
• •تطبیق سیستم اسیکودا ورلد به جای سیستم اسیکودا پلس؛
• •تطبیق مادیول ترانزیت خارجی ()T2؛
• •تطبیق مادیول ترانزیت داخلی ()T1؛
• •تطبیق مادیول مدیریت خطرات؛
• •تطبیق مادیول قیمت گذاری؛
• •تطبیق سیستم گزارشگیری و احصائیه آنالین از اسیکودا توسط اشخاص ذیصالح؛
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 .10انتقال و ادغام گمرک های محصولی و رسحدی:
انتقال و ادغام گمرک های رسحدی و محصولی یکی از اولویت های ریاست عمومی گمرکات بوده ،رسوی و ارزیابی ابتدایی آن آغاز گردیده و
به چندین گمرک ها هیآت ریاست عمومی سفر منوده است که عنداملوقع در تطبیق آن اقدام خواهد گردید.
 .11همچنان گمرک محصولی والیت فراه با گمرک رسحدی ابونرصفراهی مدغم گردیده است.
 .12فعال سازی مدیریت ارزیابی خطرات
فعال ساخنت مدیریت ارزیابی خطرات جهت تشخیص منودن اموال به مسیرهای زرد ،رسخ و سبز که در آینده نزدیک یک فیصدی معین به اساس
ارزیابی به مسیرهای رسخ سوق خواهد گردید ،در ریاست عمومی گمرکات فعال گردیده است.
 .13تفاهم نامه ها با ادارات داخلی جهت بهبود اجراآت:
تفاهم نامۀ همکاری ها جهت کنرتول رسحدات کشور بین وزارت مالیه و ریاست عمومی امنیت ملی به امضاء رسیده است.
 .14به روز ساخنت دیتابس قیمت گذاری
دیتابس قیمت گذاری که از قبل تهیه گردیده بود ،برای مدت مدیدی به روز نه شده بود و همچنان یک جمع کثیری از قیمت های اقالم که
چندین سال از آن استفاده صورت نگرفته بود نیز موجود بودند ،که ریاست عمومی گمرکات بعد از تثبیت آن  28،000قیمت های همچو اموال
را مسدود ساخته و موضوع به روز ساخنت آن در جریان می باشد.
.15صورت گرفنت ارزیابی تشخیصی از اجراآت گمرکی و تهیۀ پالن اسرتاتیژیک به اساس آن
ارزیابی تشخیصی و پالن گذاری جهت عرصی سازی گمرکات غرض معیاری سازی گمرکات با اسلوب جهانی از سوی سازمان جهانی گمرکات
( )WCOصورت گرفته است و گزارش آن و پیشنهاد مشخص برای بهبود به رهربی مقام وزارت مالیه و ریاست عمومی گمرکات تقدیم گردیده
است و هیآت بلند رتبه به ریاست عمومی گمرکات افغانستان غرض متویل و حامیت گمرکات از نگاه ترجمه مواد ،در اختیار دادن مدیریت
آموزش های الکرتونیکی بطور مستقیم در اختیار گمرکات ،ایجاد و متویل بستهای مورد رضورت گمرکات از طرف سازمان جهانی گمرکات اعزام
و مالقات منودند.
 16مبارزه علیه فساد اداری
در رابطه به مبارزه با فساد اداری فعالیت های ذیل صورت گرفته است:
معرفی یک تعداد کارمندان متخلف به څارنوالی جهت پیگرد عدلی و قضایی
برطرف شدن چندین تن از کارمندان به علت دست داشنت در فساد اداری
گرفتاری چندین قلم اموال ممنوعه به شمول طال در میدان های هوایی کشور
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.17استقاللیت منابع برشی گمرکات
در بخش گمرکات استقاللیت منابع برشی بخش ګمرکات از منابع برشی وزارت مالیه غرض تطبیق و تعمیل فیصله ها و ایجاد شفافیت
هرچه بیشرت در رابطه به امور ذاتی کارکنان صورت گرفته است .و اجراات برای تطبیق و تعمیل آن زیر کار می باشد.
 .18ترمیم و تجهیز وسایل مهم و رضوری گمرکات
ترمیم اسکرنها و ترازو های تناژ بلند غیر فعال و تدارک اسکرنها و ترازو های تناژ بلند جدید برای متام گمرکات افغانستان در جریان بوده
و اعالن آن به داوطلبی بین املللی سپرده شده است.
 .19طرزالعمل و پالن تطبیقی ثبت و راجسرت وسایط فاقد اسناد گمرکی
به اساس فیصله شورای امنیت ملی ،ریاست عمومی گمرکات توانست طرزالعمل و پالن تطبیقی برای ثبت و راجسرت عرداده جات فاقد
اسناد گمرکی با مساعی مشرتک با ادارات ذیربط ترتیب مناید.
 .20رسیده گی به مشکالت سکتور خصوصی،
هم آهنگی نزدیک و موثر با اتاق های تجارت و صنایع افغانستان ،جهت رسیدن به مشکالت سکتور خصوصی صورت گرفته است.
 .21هم آهنگی و راپور دهی
سیستم راپوردهی و هم آهنگی بین ریاست عمومی گمرکات و واحد های گمرکی والیات ایجاد و به طور موثر تقویت گردیده است.
 .22ایجاد بنادر خشکه از سوی کمپنی گلف تیرن
ایجاد بنادر خشکه از سوی کمپنی گلف تیرن در بنادر آقینه و نیمروز( پل ابریشم) که در پرنسیپ از سوی شورای عالی اقتصادی تائید
گردیده است ،تفاهم نامه و قرار داد فی مابین کمپنی یاد شده و دولت جمهوری اسالمی افغانستان در جریان می باشد و کار های عملی
آن عنقریب آغاز خواهد گردید.
 .23ایجاد اسرتاتیژی و پالیسی ها
ریاست عمومی گمرکات تا اکنون توانسته است چهار پالیسی و یک اسرتاتیژی مبارزه علیه فساد اداری ،پالیسی منایع برشی ،پالیسی
جلوگیری از تخلفات ،پالیسی مدیریت خطرات ،پالیسی اشرتاک در سفر های بین املللی ،اسرتاتیژی مبارزه با فساد اداری مشخصاً در بخش
گمرکات را ایجاد منایند.
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.24ترتیب پالیسی مبارزه با فساد اداری
ریاست عمومی گمرکات پالیسی مبارزه علیه فساد اداری را جهت مبارزه علیه فساد ترتیب منوده است.
 .25مرصف بودجه و تطبیق پروژه های انکشافی در گمرکات مرکز و والیات
مرصف بودجه؛ ریاست عمومی گمرکات بودجۀ انکشافی خویرشا بطور قابل مالحظه ای افزایش داد ،این ریاست توانست با افزایش
مرصف بودجۀ انکشافی خویش پروژه های اعامر پارکینگ گمرکات ،پروژه اعامر دیوار احاطوی  5000جریب زمین گمرکات والیت
بلخ ،هنگرهای گمرک کیدان هوایی هرات ،اعامر دیوار های استنادی یکتعداد از گمرکات ،اعامر تعمیر های اداری ،وسایل تجهیزاتی و
 250قلم وسایل البراتواری برای گمرکات تطبیق مناید.
 .26جلب کمک ها
ریاست عمومی گمرکات در شش ماه گذشته توانست ،موافقه  80میلیون دالر کمک های انکشافی برای پنج سال آینده از بانک جهانی
و اداره همکاریهای آمریکا را بدست بیآورد که در بخشهای انکشافی و معیاری سازی گمرکات به مرصف خواهد رسید.
 27تطبیق مقررۀ جلوگیری از پولشویی
وزارت مالیه همکاری نزدیک با واحد استخبارات مالی د افغانستان بانک جهت تطبیق منودن مقررۀ جلوگیری از پولشویی داشته است
و دستآوردهای قابل مالحظه ای را در این بخش بدست آورده است.
 .28ایجاد بخشهای گمرکی در میدان های هوایی نیروهای حامیت قاطع
ریاست عمومی گمرکات همکاری نزدیک با نیروهای حامیت قاطع جهت افتتاح بخش های از گمرکات /ایجاد مدیریت های گمرکی در
میدان های هوایی که در آن قوای خارجی مستقر میباشند ،داشته است.
 .29انتقال و ادغام گمرکات محصولی و رسحدی
انتقال و ادغام گمرکات رسحدی و محصولی یکی از اولویت های ریاست عمومی گمرکات بوده ،رسوی و ارزیابی ابتدایی آن آغاز
گردیده است که عنداملوقع در تطبیق آن اقدام خواهد گردید.
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 .30تبادل معلومات گمرکی الکرتونیکی معلومات گمرکی امتحانی با کشور جمهوری ازبکستان ،تاجکستان و ایران صورت
گرفته است که فواید آن قرار ذیل می باشد:
•

کاهش فساد اداری؛

•

ازیاد عواید گمرکی؛

•

محکم ساخنت روابط کاری با کشور های همسایه؛

•

داشنت اطالعات درست صادرات و واردات؛

•

جلوگیری از استفاده سوء از پروسه ترانزیت خارجی.
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نصب سیستم های جامع الکرتونیکی در منابع عوایدی
یکی از دستآوردهای وزارت مالیه نصب سیستم های پیرشفته و جامع الکرتونیکی در منابع عوایدی می باشد ،نصب سیستم های الکرتونیکی
مانند آسیکودا در ادارۀ گمرکات افغانستان و سیستم سیگتاس در بخش ریاست عمومی عواید تسهیالت زیادی را در امور اداری و جمع آوری
عواید بوجود آورده است که مثره آن جمع آوری عواید باالتر از سقف تعیین شده مالی توسط صندوق بین املللی پول در طول سال های مالی
گذشته و کاهش فساد و بروکراسی در ادارات می باشد.
وزارت مالیه برای تسهیل تجارت و داد و ستد کاال ،و فراهم آوری تسهیالت برای صدور اقالم و کاال های تجارتی سیستم اسیکودا را در گمرکات
تطبیق منود.
تجهیز گمرکات کشور به سیستم های پیرشفته از جمله سیستم اسیکودا ،ضمن اینکه به میزان قابل توجهی مشکالت مربوط به صادرات و
واردات کاال ها را کاهش می دهد و رسعت الزم را در ارایه خدمات به مردم فراهم می کند  ،هامهنگی مناسبی نیز میان افغانستان و سایر
کشورهای منطقه فراهم ساخته و تحقق دولت الکرتونیک را امکان پذیر می سازد .همچنان با نصب این سیستم در مرز های گمرکی کشور،
طی مراحل اسناد کاغذی بسیار رسیع و آسان صورت گرفته و بروکراسی و فساد ناشی از طی مراحل اسناد کاغذی زمانگیر اداری کاهش
چشمگیری می یابد.
گمرک افغانستان از یک طرف مسئول اجرای مقررات و قوانین پیچیده حاکم بر تجارت افغانستان که هنوز هم مبتنی بر شیوه های کالسیک و
دستی صورت می گیرد ،می باشد از طرف دیگر با توجه با سیاست های موجود در سازمان تجارت جهانی و سازمان جهانی گمرکات در رابطه
به ساده سازی طرزالعمل ها و ترشیفات گمرکی بشکل الکرتونیکی مستلزم می باشد .از همین رو ریاست عمومی گمرکات با تالش های همه
جانبه ،این سیستم را در ریاست گمرک کابل و بعضی گمرکات رسحدی تطبیق و پیاده منود این سیستم دارای یک نظام مدیریت کمپیوتری
است که بیشرت روش های تجارت بین املللی را تحت پوشش قرار می دهد و اظهار نامه های گمرکی ،فهرست محموله های تجارتی ،روش های
محاسبه و ترانزیت را بشکل الکرتونیک و بدون دخالت های روش های ساده دستی و استفاده از کاغذ و قلم اداره می کند ،امروز وظایف
گمرکات بسیار فراتر از کنرتول امر صادرات و واردات می باشد که طیف وسیعی از وظایف را به شمول نظارت بخشی از کیفیت صادرات و
واردات ،حفاظت از صحت عامه ،حفظ آثار تاریخی و فرهنگی ،موضوعات زیست محیطی ،جلوگیری و مبارزه با قاچاق اقالم تجارتی ،ایجاد
زمینه ها برای تجارت قانومنند ،مبارزه با پول شویی ،توسعه تجارت با سایر واحد های سیاسی را در بر می گیرد.
وزارت مالیه افغانستان برای اینکه بتواند با تغییرات ناشی از جهانی شدن و انقالب دیجیتالی که همه روز بر دامنۀ آن افزود ه می شود
همراستا و هآمهنگ حرکت مناید ،گام های ابتدائی و بلندی را در راستای ایجاد دولت داری الکرتونیک برداشته است ،تا بتواند جوابگوی
نیازمند های کنونی کشور در رابطه به مبادالت اقتصادی و تجارتی با همسایگان و کشورهای منطقه و حتی فرامنطقه بوده و در داخل گام
های بلندی را در راستای جمع آوری عواید ملی و اصالحات برداشته است تا اهداف خویرشا که هامنا رسیدن به ثبات مالی بشکل تدریجی
می باشد ،بدست بیاورد.

دستآوردهای وزارت مالیه

9

ارزیابی صندوق بین املللی پول ( )IMFاز اصالحات مالی و اقتصادی افغانستان
طی بحث های همه جانبۀ تخنیکی وزارت مالیه با صندوق بین املللی پول ( ،)IMFصندوق متذکره اصالحات مالی و اقتصادی افغانستان طی
چهار دور تحت برنامۀ متدید تسهیالت اعتباری( )ECFمؤفقانه ارزیابی منوده و بر دستآوردهای اقتصادی و مالی حکومت افغانستان صحه
گذاشت.
طی این بحث ها ،تعهدات حکومت افغانستان در بخش های اصالحات در سکتور مالی ،چارچوب اقتصادی بزرگ ،جمع آوری عواید ملی،
اصالحات گمرکی ،شفافیت در مرصف بودجۀ ملی ،سکتور بانکداری ،مبارزه علیه فساد اداری ،ثابت نگهداشنت نرخ اسعار ،حکومتداری خوب،
تقویت سکتور خصوصی ،رشد اقتصادی و کاریابی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در نتیجه ،هیئت صندوق پول بین املللی ضمن اظهار قدردانی از تطبیق اصالحات و تعهدات تحت این برنامه به تداوم کمک های شان اطمینان دادند.
افغانستان در سال  2016شامل برنامه تسهیالت اعتباری صندوق بین امللللی پول گردید .این برنامه شامل شش مرحله است .از سال 2016
تا اکنون وزارت مالیه توانست که چهار دور ارزیابی مشرتک تعهدات را مؤفقانه به پایان برساند و دو دور پایانی آن الی ختم  2019تکمیل
خواهد گردید.با تکمیل مؤفقانۀ هر دوره افغانستان می تواند که مبلغ  6.2میلیون دالر امریکایی بیشرت از از سوی صندوق متذکره بدست
بیاورد .افغانستان بعد از تکمیل چهار دور ارزیابی تا فعال توانسته است که مبلغ  24.8میلیون دالر را بدست بیاورد.

بدست آوردن برترین جایگاه در اجرای مؤفقانۀ شاخص های تجارتی
به اساس شانزدهمین گزارش ارزیابی بانک جهانی در سال های  ۲۰۱۷و  ،۲۰۱۸افغانستان توانست که برترین جایگاه را در اجرای مؤفقانه
شاخص های تجارتی بدست بیاورد.
در ارزیابی های بانک جهانی  ۱۹۰کشور جهان شامل است که در میان این کشورها ،افغانستان توانست با  ۱۶رتبه صعود و افزایش بیش از
 ۱۰امتیاز برای اولین بار در تاریخ گزارش های این بانک برترین رتبه را در میان ده کشوری که مؤفق ترین عملکرد شاخص های تجارتی را
داشته اند ،بدست بیاورد.
افغانستان قبالً در رتبه  ۱۸۹ام جدول گزارش های بانک متذکره قرار داشت ،این کشور بعد از جهش شانزده رتبه ای به رتبه  ۱۶۷ام جدول
بانک صعود منود.
به اساس گزارش های بانک ،کشور های افغانستان ،جیبوتی ،چین ،آذربایجان ،هند ،توگو ،کنیا ،ساحل عاج ،ترکیه و راوندا رشد چشمگیری
در عملکرد شاخص های تجارتی در سال های  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸داشته اند.
در این گزارش ،کشور ها به اساس شاخص های رشوع یک کسب و کار ،توزیع جواز ساخت و ساز ،دریافت برق ،ثبت امالک ،دریافت اعتبار،
حفاظت از رسمایه گذاران کوچک ،پرداخت مالیات ،تجارت در مرزها،اجرای قراردادها ،حل و فصل ورشکستگی و بازار کار و مقررات مورد
ارزیابی قرار گرفته اند .که افغانستان در شاخص های پرداخت مالیات ،حفاظت از رسمایه گذاران کوچک ،کسب اعتبار ،حل و فصل عدم
پرداخت ( قروض) و ایجاد کسب و کار بسار مؤفقانه عمل منوده است.
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نگاهی بر وضعیت
مالی کشور در چهار سال گذشته

چهار سال قبل ،دورمنای کلی وضعیت مالی افغانستان تاریک می منود زیرا در آنزمان وضعیت اقتصادی کشور نابسامان بود و تجارت در حالت
رکود قرار داشت ،حتی حکومت قادر نبود که معاشات کارمندان را از بودجۀ عادی بپردازد .موجودیت فساد اداری باعث مشکالت عدیده ای
برای فعالیت های اقتصادی و رسمایه گذاری در کشور گردیده بود و فرار مالیاتی و بروکراسی در ادارات باعث حیف و میل بخشی از عواید
ملی توسط حلقات خاص می گردید که افغانستان با کرس  ۲۱میلیارد افغانی در جمع آوری عواید مواجه بود.
بعد از رویکار آمدن رهربی جدید وزارت مالیه ،این وزارت با تالش های متداوم و اقدامات مؤثر ،اصالحات و مبارزه با فساد را در صدر اولویت
های کاری خویش قرار داد .اصالحات و نصب سیستم های جامع الکرتونیکی در منابع عوایدی ،مبارزه علیه فساد ،افزایش عواید داخلی کشور
و فراهم منودن قناعت دونران و جامعۀ بین املللی که منتج به جلب مقدار بیشرت کمک ها گردید ،این وزارت توانست که وضعیت وخیم مالی
را مدیریت منود .که رهربی وزارت توانست بطور تدریجی باالی مشکالت فایق آمده و به آنها رسیده گی مناید.

مقایسه جمع آوری عواید ملی در چهار سال گذشته و تأثیرات آن باالی رشد اقتصادی؛
در سال  ۱۳۹۳عواید ملی  ۹۹میلیارد افغانی بود که نظر به هدف تعیین شده  ۲۱میلیارد کرس داشت ،در سال های  ۱۳۹۴و  ۱۳۹۵میزان
عواید ملی را بلند تر از هدف تعیین شده در سند بودجه ملی جمع آوری گردید.
در سال مالی  ۱۳۹۴هدف تعیین شده در سند بودجۀ ملی  ۱۱۴میلیارد افغانی بود که بیشرت از  ۱۲۲میلیارد افغانی جمع آوری گردید که
در مقایسه به به هدف تعیین شده بیشرت از  ۸میلیارد افزایش را نشان می دهد .به همین ترتیب در سال مالی  ۱۳۹۵هدف تعیین شده در
سند بودجۀ ملی  ۱۳۲میلیارد افغانی بود که  ۱۶۵میلیارد افغانی جمع آوری گردید که نظر به هدف تعیین شده  ۳۳میلیارد افزایش را نشان
می دهد.
در سال  ۱۳۹۶هدف تعیین شده در سند بودجۀ ملی  ۱۵۲.۵میلیارد افغانی بود که تا اخیر سال مالی مذکور مبلغ  ۱۶۹.۱۳۳میلیارد افغانی
جمع آوری گردید.
اگر به ارقام متذکره نگاهی بیندازیم درمیابیم که مدیریت بهرت در جمع آوری مالیات به رشد اقتصادی افغانستان کمک منوده است ،عواید
ملی افغانستان بعد از کاهش بسیار زیاد در سال  ،۱۳۹۳در حال حارض برای چهارمین سال متوالی به شیوۀ مطلوب آن جمع آوری و مدیریت
می گردد ،به همین دلیل رشد اقتصادی افغانستان از  ۱.۳فیصد به  ۲.۳فیصد افزایش یافت .که این رشد اقتصادی در صورت که رشایط سیاسی
و اقتصادی به وضع مطلوب کنونی ادامه یابد تا سال  ۱۳۹۹این رقم به گونۀ تدریجی به اندازۀ  ۳.۶درصد افزایش خواهد یافت.
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چارت  :۱مقایسه عواید ملی در چهار سال گذشته

وضعیت عواید ملی در سال جاری؛
در سال جاری هدف تعیین شده برای جمع آوری عواید ملی در سند بودجه ملی  ۱۷۲میلیارد افغانی بود که الی ختم سال مالی  1397وزارت
مالیه توانست که  189میلیارد افغانی جمع آوری عواید که در مقایسه به هدف تعیین شده در سند بودجۀ ملی افزایش  90درصدی را نشان
می دهد .به گفتۀ رهربی وزارت مالیه اگر جمع آوری عواید ملی به صورت درست مدیریت شود ،عواید ملی کشور قابلیت افزایش قابل
مالحظه را دارا می باشد.

اصالحات در ترتیب بودجۀ ملی؛
حکومت افغانستان متعهد به شفافیت و حسابدهی ادارۀ مالی عامه است ،مدیریت منابع مالی از جانب مردم افغانستان یکی از مهم ترین
و خطیر ترین مسئولیت ها بوده که متوجه حکومت افغانستان می باشد .جمع آوری عواید ملی و کمک های مالی دونران متعلق به مردم
افغانستان است .حکومت امانت دار این منابع بوده و آن را از جمله جدی ترین وظیفۀ خویش میداند تا این منابع را در سکتورهای که
بیشرتین مفاد را برای کشور و مردم داشته باشد رسمایه گذاری مناید.
حکومت افغانستان خود را به مردم حسابده میداند ،اصل حسابدهی ایجاب مینامید که حکومت بودجۀ ملی را مطابق به نیامندی ها و
اولویت های انکشافی مردم ترتیب منوده و بودجۀ ملی را در آن ساحاتی اختصاص دهد که بیشرتین بازدهی و بهره وری داشته باشد.
از آنجائیکه کمک های جهانی به افغانستان مرشوط به آوردن اصالحات می باشد و از سوئی بخش بزرگی از بودجۀ ملی از سوی متویل کننده و
رشکاء بین املللی افغانستان تأمین میگردد ،وزارت مالیه افغانستان در چند سال گذشته اصالحات وسیعی را در سیاست گذاری مالی و بودجوی
به منظور رسیدن به ثبات مالی و رسیدن به خود کفائی تدریجی روی دست گرفت و به منصۀ اجراء گذاشت.
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وزارت مالیه طی سال های گذشته تا حدودی توانسته است که بودجۀ ملی را بشکل واقعبینانه ،متوازن ،پاسخگو ،با اعتبار و بادرنظرداشت
واقعیت های جامعه ،مؤثریت ،امکانات مالی ،تطبیق چارچوب معترب مصارف ،اولویت های حکومت و معیار های بین املللی ترتیب مناید
همچنان طی سال های گذشته تالش گردیده تا سهم افغانستان در متویل بودجۀ ملی افزایش یابد زیرا بودجه توسعه ای افغانستان طی سال
های گذشته به صورت گسرتده به کمک های جهانی وابسته بوده است و همین مساله نقش وزارت خانه ها را در تعیین ،تخصیص و اولویت
بندی پروژه های توسعه ای کمرنگ می ساخت ،برای حل این معضل وزارت مالیه افغانستان بعد از تطبیق گسرتده اصالحات مالی و صعود
عواید ملی به صورت پیهم و افزایش رشد اقتصادی ،تالش منود تا در متویل بودجۀ نقش خویرشا افزایش دهد ،روی این ملحوظ حکومت یک
رسی اصالحات و دسپلین مالی را به رشح زیر تطبیق منود.
• •آوردن مؤثریت و مثمریت در مصارف؛
• •جلوگیری از ضایعات مصارف عادی؛
• •توجه به عرضه خدمات نه بر مصارف بلند؛
• •ترسیع روند رسیدن به اهداف خودکفایی افغانستان؛
• •تخصیص بودجه به اساس ظرفیت مرصف؛
که اصالحات فوق الذکر باعث گردید تا سهم حکومت در متویل بودجۀ ملی بشکل قابل مالحظه ای افزایش یابد ،طی سال های گذشته سهم
حکومت در متویل بودجه ملی از  ۳۸درصد به  49درصد افزایش یافت .وزارت مالیه با درک مکلفیت خویش در قبال مرصف بودجۀ که منتج
به انکشاف و ترقی کشور و رفاه مردم میگردد ،مجالس متداوم برای افزایش مرصف بودجه و تطبیق مؤثر پروژه ها را با متویل کننده گان و
واحدهای بودجوی دارندۀ بیشرتین بودجه را برگزار منوده و نیز کنفرانس های ویدیویی را با والیات دایر منود و از پروژه های بزرگ ملی
که  %۶۲بودجه انکشافی را به خود اختصاص داده ،از مرصف آن نظارت متداوم منوده است .همچنان تیم های تخنیکی وزارت مالیه و ادارۀ
ملی تدارکات جلسات منظم را با تیم های تخنیکی ادارات دایر منوده ،تا موانع تخنیکی موجود در قبال مرصف بودجه مرفوع گردد .به همین
منظور مدت زمان اجرای تخصیصات به  ۴۸ساعت کاهش یافته ،حتی عدۀ از تخصیصات در مدت  ۲۴ساعت نیز اجراء گردیده ،جهت تأمین
شفافیت و پاسخگوئی دوامدار ،راپورهای مرصف بودجۀ ادارات به شکل متواتر به مجلس کابینه و شورای محرتم ملی ارسال شده و از طریق
رسانه های همگانی به دسرتس مردم قرار گرفته است .و نیز تطبیق اصل مکافات و مجازات کارمندان این وزارت صورت گرفته است که مرصف
بودجۀ را بشکل قابل مالحظه ای افزایش داده است.
طی سال های گذشته وزارت مالیه توانست که مرصف بودجۀ انکشافی خویرشا از  ۶۴فیصد به  ۹۴.۴فیصد افزایش داد عالوه بر مرصف بودجه
سعی گردیده است تا در بخش مؤثریت و مثمریت بودجه تالش صورت گیرد .با این حال وزارت مالیه در سال  %46.4 ،1393در سال ،1394
 %64در سال  ،%82 ،1395در سال  %94.4 ،1396و در سال مالی  95 1397فیصد بودجه انکشافی خویش را به مرصف رسانده است.
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چارت  :2فیصدی مرصف بودجۀ انکشافی وزارت مالیه

مقایسۀ بودجۀ ملی طی چهار سال گذشته
وزارت مالیه با درک مکلفیت خویش در قبال مرصف بودجۀ که منتج به انکشاف و ترقی کشور و رفاه مردم میگردد ،مجالس متداوم برای
افزایش مرصف بودجه و تطبیق مؤثر پروژه ها را با متویل کننده گان و واحدهای بودجوی دارندۀ بیشرتین بودجه و کنفرانس های ویدیویی
را با والیات دایر منوده و از پروژه های بزرگ ملی که  %۶۲بودجه انکشافی را به خود اختصاص داده ،همواره از مرصف آن نظارت منوده
است .همچنان تیم های تخنیکی وزارت مالیه و ادارۀ ملی تدارکات جلسات منظم را با تیم های تخنیکی ادارات دایر منوده ،تا موانع تخنیکی
موجود در قبال مرصف بودجه مرفوع گردد .به همین منظور مدت زمان اجرای تخصیصات به  ۴۸ساعت کاهش یافته ،حتی عدۀ از تخصیصات
در مدت  ۲۴ساعت نیز اجراء گردیده ،جهت تأمین شفافیت و پاسخگوئی دوامدار ،راپورهای مرصف بودجۀ ادارات به شکل متواتر به مجلس
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کابینه و شورای محرتم ملی ارسال شده و از طریق رسانه های همه گانی به دسرتس مردم قرار گرفته است .و نیز تطبیق اصل مکافات و مجازات
کارمندان این وزارت صورت گرفته است که مرصف بودجۀ را بشکل قابل مالحظه ای افزایش داده است.
طی سال های گذشته مرصف بودجۀ انکشافی به سطح حکومت از  44فیصد به  91فیصد افزایش یافته است .عالوه بر مرصف بودجه سعی گردیده
است تا در بخش مؤثریت و مثمریت بودجه تالش صورت گیرد.

گراف مرصف بودجۀ انکشافی به سطح حکومت در طی سال های گذشته

100

91

80

همچنان به اساس راپور وجوه اختیاری و غیراختیاری
67

از سال های مالی  ۱۳۹۳الی  ، ۱۳۹۶مرصف بودجه
انکشافی به سطح حکومت در سال  ٪ ۴۴ ،۱۳۹۳در

60

54

سال  ،٪44 ۱۳۹۴در سال  ٪ ۵۴ ،۱۳۹۵در سال ،۱۳۹۶

44

 ٪۶۷و در سال مالی  %91 ،1397می باشد.

44
40

20

سال 1397

سال 1396

سال 1395

سال ۱۳۹۴

سال 1393

چارت  :3فیصدی مرصف بودجۀ انکشافی به سطح حکومت
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بودجۀ ملی سال مالی  1397افغانستان
ترتیب بودجۀ آینده نگر از طریق ترسیع روند اصالحات
بودجۀ ملی سال  1397تغییرات عمده را در رویکرد حکومت افغانستان در عرصۀ پالنگذاری مالی نشان می دهد .درسال جاری ،برای نخستین
بار حکومت یک بودجۀ ملی واحد را در میان مدت که شامل بودجۀ عادی و انکشافی است با اتکا به بهرتین روش و شیوۀ بین املللی ارائه
می کند.
این بودجه با ارائه معلومات بیشرت در مورد هر دو ،سال  1397و سالهای قبل ،و پیش بینی های آینده با پیشکش جزئیات بر اساس وزارت،
پروژه و والیت با درنظرداشت «معیار های بین املللی» تهیه دیده شده است .وزارت مالیه سعی ورزیده است تا در خصوص تخصیص پول
مطابق آنچه وزارتخانه ها بطور واقعی مرصف مینامیند ،دارای عملکرد واقعبینانه باشد و اکنون از روش انتقال وجوه مرصف ناشده به سال
بعد رصفنظر منوده است .وزارت مالیه همچنان تالش ورزیده است تا بودجه های احتیاطی تخصیص نیافته را نیز کاهش دهد .هدف وزارت
مالیه بخاطر انجام این اقدامات «کاهش فساد و ارائه بودجه به عنوان یک وسیله مؤثر برای انکشاف ملی» میباشد.
این بودجه برای رسیدگی به دو معضله دشواری که دولت افغانستان با آن مواجه بوده ،تهیه دیده شده است.
نخست ،میزان کمک های بین املللی به افغانستان کاهش منوده و توقع میرود در سال های آینده نیز کاهش بیشرت مناید .این کاهش در کشوری
بوده که شدیداً متکی به مساعدت های خارجی میباشد .ثانیاً ،با توجه به خطرات جاری مالی و اقتصادی بودجۀ  ۱۳۹۷یک دورمنای میان مدت
مالی را باید ارائه مناید تا چهار سال دیگر بدلیل اختتام احتاملی کمک های بین املللی یک پایداری نسبی مالی ایجاد گردد.
چارچوب میان مدت مصارف مالی نشان می دهد که بودجۀ ملی سال مالی  ،۱۳۹۷نسبت به سال های قبل محدودیت های مالی بیشرتی را
دارا می باشد .بعد از سالها بودجۀ سازی باالتر از حد و مصارف کمرت از حد نیاز ،بودجۀ سال مالی  ۱۳۹۷نشان می دهد که حکومت معادل
منابع دست داشته فعلی برای متویل ،بودجه را اجرا خواهد کرد.
در ترتیب بودجۀ ملی سعی بعمل آمده است تا یک بودجۀ شفاف ،پاسخگو و با اعتبار و بادرنظرداشت واقعیت های جامعه ،مؤثریت،
امکانات مالی ،تطبیق چارچوب معتربمصارف ،اولویت های حکومت و معیار های بین املللی ترتیب گردد.
مجموع بودجۀ ملی سال مالی  ۱۳۹۷مبلغ  ۳۷۷،۰۱۱میلیارد افغانی بوده که از جمله  ۲۶۶،۱۳۳میلیارد آن بودجۀ عادی و مبلغ ۱۱۰،۸۷۸
میلیارد آن بودجۀ انکشافی می باشد.سهم حکومت در متویل آن  ٪٤۷.۵بوده و متباقی از طریق کمک ها متویل میگردد.
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%52
فیصدی سهم رشکاء بین املللی در
متویل بودجۀ ملی
فیصدی سهم حکومت در متویل
بودجۀ ملی

%47
اولویت های حکومت در طرح بودجه سال مالی  ۱۳۹۷سکتور های امنیت ،معارف و زیربناء و و زراعت وانکشاف می باشد .بخش اعظم بودجۀ انکشافی
در چهار سکتور (زیربناء ،زراعت و انکشاف دهات ،صحت و حاکمیت اقتصادی اختصاص یافته است.

اولویت های حکومت در طرح بودجه سال مالی  ۱۳۹۷سکتور های امنیت ،معارف و زیربناء و و زراعت وانکشاف دهات که به ترتیب ۱۳ ، % ۴۰
 ۱۱% ،%و  ۹%سهم را در مجموع بودجه احتوا مینامید .پیشبینی وزارت مالیه این بود که بودجۀ ملی  ۱۳۹۷مصارف را از  ۸۵الی  ۹۰فیصد افزایش
خواهد داد که خوشبختانه با ختم سال مالی  1397مرصف بودجل انکشافی وزارت مالیه به بیش از  91فیصد افزایش یافت.

%9
سکتور امنیت

سکتور زراعت و انکشاف دهات

%40
%11

%13

سکتور زیربناء

سکتور معارف

چارت  :4اولویت های حکومت در بودجۀ ملی سال مالی 1397
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اولویت های حکومت در طرح بودجه سال مالی  ۱۳۹۷سکتور های امنیت ،معارف و زیربناء و و زراعت وانکشاف دهات که به ترتیب % ۴۰
 %۱۱ ،% ۱۳ ،و  %۹سهم را در مجموع بودجه احتوا مینامید .این به این معناست که در متام والیات شاهد ایجاد مکاتب جدید ،سیستم های
آبیاری ،شاهراه های تکمیل شده خواهیم بود.
بودجۀ ملی سال مالی  1397به مراتب مفیدتر و واقع گرایانه تر بوده و نقش کلیدی در افزایش حسابدهی دولت دارد.رهربی فعلی وزارت
مالیه از رشوع کار شان باالی فارمت جدید بودجۀ کار را آغاز منود ،که سند بودجۀ ملی سال  ۱۳۹۷در فارمت جدید مطابق به مدل GFC
استندرهای بین املللی ترتیب گردیده است.
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سکتور خصوصی محرکۀ رشد
اقتصادی

یکی از تعهدات متقابل حکومت افغانستان با جامعه جهانی رشد و تقویت سکتور خصوصی و استفاده از ظرفیت های مشرتک حکومت و
سکتور خصوصی در بخش پروژه های بزرگ انکشافی ملی می باشد.
سکتور خصوصی شاه ستون ثبات ملی و موتور رشد اقتصادی جامعه می باشد ،برای رسیدن به یک رشد اقتصادی پایدار همکاری متقابل
جامعۀ جهانی و حکومت در این عرصه رضوری بوده و از عوامل کلیدی محسوب می گردد .عالوتاً زمینه سازی برای دسرتسی برابر به منابع
اقتصادی و ارائه خدمات یکی از مسئولیت های خطیر حکومت می باشد ،فعالً سکتور خصوصی نقش قابل مالحظه ای در تطبیق پروژه های
بزرگ نداشته این بخش  10تا  12درصد تولیدات ناخالص داخلی رسمی را تشکیل می دهد .این یک نتیجه مختلط ناشی از جنگ های طوالنی،
مداخله خارجی و وابستگی به کمک خارجی می باشد.
حکومت در تالش است تا جهت رشد اقتصادی با ثبات و بلند مدت از ساحات کلیدی مانند تجارت ،ترانزیت ،زراعت و صنایع اسخراجی بهره
برداری مناید.

بهره گیری از ظرفیت مشارکت عامه و خصوصی برای پروژه های بزرگ اقتصادی
وزارت مالیه در نظر دارد تا پروژه های بزرگ اقتصادی را با استفاده از روش مشارکت عامه و خصوصی تطبیق مناید .این روش یکی از روش
های مؤفق در جهان معارص بوده که از یکسو باعث رشد سکتور خصوصی و از سوی دیگر زمینۀ رسمایه گذاری در پروژه های بزرگ اقتصادی
را فراهم می مناید.
پالیسی ملی مشارکت عامه و خصوصی در حمل  ۱۳۹۶توسط کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان تصویب گردیده است .ادارۀ مرکزی مشارکت
به منظور ارائه مشوره ها در زمینه های تشخیص ،آماده سازی ،ثبت ،انکشاف ،مدیریت و نظارت از پروژه های مشارکت عامه و خصوصی
به وزارت ها و سکتور خصوصی ایجاد گردیده است .همچنان رهنمود مشارکت عامه و خصوصی به منظور کمک به اداره مرکزی مشارکت در
بررسی طرح ها ،مطالعات امکان پذیری ،ترتیب قراردادها و اسناد دواطلبی و نظارت از پروژه های مشارکت عامه و خصوصی ساخته می
شود.
اداره مرکزی مشارکت به اساس حکم ریاست جهموری اسالمی افغانستان به تاریخ  ۲۵اسد سال  ۱۳۹۵با  ۳۰بست در چارچوب تشکیالتی
وزارت مالیه به منظور تنظیم پالیسی ،ارایه چارچوب قانونی ،مشورت و هامهنگی ،ارتقای ظرفیت در بخش مشارکت عامه و خصوصی ،تحلیل
و ارزیابی پروژه ها ،فراهم آوری تسهیالت تخنیکی برای ادارات و طی مراحل و انکشاف مشارکت عامه و خصوصی ایجاد گردید.
ادارۀ مرکزی مشارکت منحیث دفرت رهربی و مدیریت روند مشارکت عامه و خصوصی مبتنی بر اصول مندرج قانون و پالیسی مشارکت عامه و
خصوصی که عبارت اند از؛ حکومتداری خوب ،ارزش پول ،تخصیص خطرات ،توانایی مالی و محافظت استفاده کننده گان ،شفافیت ،رقابت،
توسعه ظرفیت محلی و انتقال تکنالوجی ،محیط زیست و مصؤنیت اجتامعی ،پروسه مشوره با جوانب ذیدخل و تأمین منافع عامه مسؤلیت
برنامه مشارکت عامه و خصوصی را بعهده دارد و ادارات دولتی بادرنظرداشت اصول کلیدی مشارکت عامه و خصوصی پروژه های مشارکتی را
در سطح کشور تطبیق می مناید ،ضمناً از هر نوع تصمیم گیری سیاسی و مداخله در روند تطبیق برنامه مشارکت عامه و خصوصی جلوگیری
منوده و به نقش و مسئولیت های که نهادها مطابق به چارچوب اداری دارند احرتامانه در تطبیق آن همکاری منایند.
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طوریکه تجارب جهانی نشان داده است اکرثیت کشورها پالن های مختلف را غرض تطبیق بهرت برنامه مشارکت عامه و
خصوصی ایجاد کرده است ،که در یک تعداد از کشور ها بنام پالن چهار بعدی ،پالن پنچ بعدی و پالن هشت بعدی یاد می گردد.
بنأً به اساس تجارب جهانی و نظر به رشایط فعلی افغانستان ریاست عمومی مشارکت عامه و خصوصی وزارت مالیه به منظور
تطبیق بهرت برنامه مشارکت عامه و خصوصی پالن ده بعدی را ترتیب کرده است که ذیالً به طور مفصل روی آن بحث خواهیم کرد.

قانون ،مقرره ،پالیسی ،قراردادها و سایر اسناد معیاری مشارکت عامه و خصوصی
اقدامات که در این بخش منجانب ریاست عمومی مشارکت عامه و خصوصی صورت گرفته است ،قرار ذیل می باشد:
نخستین قانون مشارکت عامه و خصوصی به تأسی از حکم مادۀ ( )۷۹قانون اساسی افغانستان تصویب ،و به اساس فرمان تقنینی جاللتآمب
رئیس جمهور در جریدۀ رسمی منترش گردید.
قابل یادآوری است که قانون مشارکت عامه و خصوصی بادرنظرداشت نظریات و پیشنهادات صندوق بین املللی پول با هآمهنگی وزارت عدلیه
دوباره تعدیل و نهایی گردید .طرح تعدیل شده قانون مشارکت عامه و خصوصی به داخل ( )8فصل و ( )63ماده منجانب کابینه ج.ا.ا تصویب
و توشیح گردید و از تاریخ توشیح نافذ می باشد.
همچنان مقررۀ مشارکت عامه و خصوصی به اساس تجارب پذیرفته شده جهانی و نظریات و پیشنهادات صندوق بین املللی پول با هآمهنگی
وزارت عدلیه و متام ادارات ذیدخل دولتی نهایی گردیده و در کمیته قوانین می باشد.
پالیسی مشارکت عامه و خصوصی به اساس مصوبۀ شامره ( )۱۴مؤرخ  ۱۳۹۵/۱۲/۱۲منجانب کابینه جمهوری اسالمی افغانستان مورد تصویب
قرار گرفته است که فعالً مرعی االجرا می باشد.
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پالن رسمایه گذاری و ارتباط
اسرتاتیژی و لست پروژه های باالقوه مشارکت ،سکتورهای دارای اولویت و مناسب برای مشارکت عامه و خصوصی طرح و ترتیب گردیده
است و غرض فراهم منودن نظریات با متام ادارات ذیربط رشیک ساخته است .همچنان پالن پنج ساله و پالن ارتباطات مشارکت عامه و
خصوصی مبنی بر پالیسی مشارکت عامه و خصوصی ترتیب گردیده است که منعکس کننده برنامه های ملی می باشد.
پروسیجر های اداری و روند تداکارت؛
اقدامات که در این بخش صورت گرفته است عبارت اند:
معیارهای ترتیب و تشخیص ،روش های ارزیابی ،مراحل تأیید و تصویب پروژه های مشارکت عامه و خصوصی ،روش های مناسب برای
تدارکات پروژه های مشارکت عامه و خصوصی تعیین و مشخص گردیده است.
طرح پروژه های را که ریاست عمومی مشارکت عامه و خصوصی از آغاز فعالیت در سکتور های مختلف دریافت منوده است که این پروژه
ها متشکل از  ۵سکتور  :۱سکتور اولیه  :۲سکتور خدمات  :۳سکتور برق  :۴سکتور تولید  :۵سکتور ترانسپورت میباشند ،و بادرنظرداشت
معیارهای ذیل اولویت بندی شده است:
• •هامهنگی با برنامه ها و اسرتاتیژی های ملی
• •رشد اقتصادی
• •فرصت های تجارتی
• •عالقمندی سکتور خصوصی
• •منابع متویل
• •چارچوب حقوقی
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پروژه های مشارکت عامه و خصوصی
حکومت افغانستان فعالً قرارداد پنج پروژه مشارکت عامه و خصوصی به همکاری ادارات ذیربط و رهربی مشاوریت زیربنای ریاست
جمهوری اسالمی فغانستان به امضاء رسیده است و در حالت تطبیق قرار دارد.

لست پروژه های در حال تطبیق
شامره

اسم پروژه

مبلغ رسمایه گذاری

۱
۲
۳
۴
۵

فازدوم بند برق کجکی والیت هلمند
تولید برق گازی پروژه بیات پاور
تولید برق گازی مزار (غضنفر گروپ)
تولید  ۱۵میگاوات برق آفتابی قندهار توسط کمپنی ۷۷
تولید  ۱۵میگاوات برق آفتابی قندهار توسط کمپنی زولرستان

 175میلیون دالر امریکایی
 39میلیون دالر امریکایی
 75.03میلیون دالر امریکایی
 39میلیون دالر امریکایی

لست پروژه های که مطالعات امکان پذیری آن منظور گردیده است
شامره

اسم پروژه

مبلغ رسمایه گذاری

۱
۲
۳

پروژه شفاخانه علی جناح
پروژه شفاخانه جمهوریت
پروژه نصب ماشین های تشخیصیه در
شفاخانه های شیخ زاید و وزیر اکربخان
پروژه پنج باب مسلخ در شهرهای کابل ،هرات و مزار
پروژه بند برق باغ دره
پروژه برق آفتابی نغلو
پروژه فاز دوم بند برق رسوبی
پروژه  ۴۰میگاوات برق آفتابی پارک های صنعتی حصار شاهی
والیت ننگرهار

 ۱۳.۹میلیون دالر امریکایی
 ۴۴.۱میلیون دالر امریکایی
 ۳.۶۵میلیون دالر امریکایی

۴
۵
۶
۷
۸

دستآوردهای وزارت مالیه

 ۳۰میلیون دالر امریکایی
 ۵۶۲.۲میلیون دالر امریکایی
 ۱۸۵میلیون دالر امریکایی
 ۳۳۵میلیون دالر امریکایی
 60میلیون دالر امریکایی
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لست پروژه های که طرح آن منظور گردیده است
شامره

اسم پروژه

مبلغ رسمایه گذاری

۱
۲
۳
۴

طرح اعامر شبکه آبرسانی در نواحی  12و  22شهر کابل
طرح توزیع جواز سیر
طرح کثافات جامد در شهر کابل
طرح بازار احجار قیمتی

 ۵۶میلیون دالر امریکایی
 ۱۰میلیون دالر امریکایی
 ۴۰۰میلیون دالر امریکایی
 ۱۰میلیون دالر امریکایی

لست پروژه های که طرح آن جهت منظوری اماده است
شامره

اسم پروژه

مبلغ رسمایه گذاری

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱

اعامر ایستگاه های بس در شهر کابل
جمع آوری کمیشن ترانسپورتی شاهراه های افغانستان
اعامر پارکنگ ها کنار جاده در شهر کابل
تبدیل سیستم انالوگ به دیجیتال
اعامر شفاخانه  100بسرت در شهر کابل
طرح و مطالعه امکان پذیری تخنیکی بند برق قلعه ممی
 30میگاوات برق افتابی کابل ملی
توسعۀ پوهنتون کاردان
مارکیت رسای ظاهر شاهی و مدینه
 10میگاوات برق آفتابی فراه
احداث البراتوار های ازمایشی مواد ساختامنی و تعمیراتی در
افغانستان

 1.2میلیون دالر امریکایی
 5میلیون دالر امریکایی
 4میلیون دالر امریکایی
 25میلیون دالر امریکایی
 11میلیون دالر امریکایی
 1.4میلیارد دالر امریکایی
 31میلیون دالر امریکایی
 21میلیون دالر امریکایی
 7میلیون دالر امریکایی
 10میلیون دالر امریکایی
 25میلیون دالر امریکایی
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چارچوب کلی حکومتداری
متام پروژه های که به این ریاست مواصلت می ورزد ،به اساس فورم ثبت طرح مشارکت عامه و خصوصی در این ریاست ثبت می گردد ،بعد
ریاست مشارکت عامه و خصوصی طرح پروژه های را مورد بررسی قرار میدهد و نظریات خویش را با مراجع ذیربط رشیک می سازد زمانیکه
طرح نهایی گردد ،پرزنتیشن آن ضم نظریات و پیشنهادات ریاست عمومی مشارکت عامه و خصوصی ترتیب می گردد به شورای عالی اقتصادی
ارایه می گردد ،بادرنظرداشت نظریات و پیشنهادات ریاست عمومی مشارکت عامه و خصوصی طرح پروژه های منظور یا رد می گردد،
زمانیکه طرح پروژه های مشارکتی منظور گردید ،هرگاه پروژه برزگ باشد مطالعات مقدماتی امکان پذیری و مطالعات مفصل امکان پذیری
پروژه های صورت می گیرد ،و به شورای عالی اقتصادی و کابینه جمهوری اسالمی افغانستان غرض تأییدی و منظوری ارایه می گردد .البته
قابل یادآوری است که در پروژه های برزگ سطح تصمیم گیری به سطح شورای عالی اقتصادی و کابینه جمهوری اسالمی افغانستان می باشد.
ایجاد واحدهای مشارکت عامه و خصوصی
چارچوب ادارای مشارکت عامه و خصوصی مشتمل بر ادارۀ مرکزی مشارکت منحیث اداره پالیسی ساز ،تسهیل کننده در چوکات وزارت مالیه
و واحد های مشارکت عامه و خصوصی در سایر ادارات می باشد.
تجارب پذیرفته شده جهانی نشان داده است که در یک تعداد از کشورها ادارۀ مرکزی مشارکت به شکل مستقل فعالیت می مناید ،دریک تعداد
از کشورها تحت اثر ریاست جمهوری که مستقیامً از طرف رئیس جمهور نظارت می گردد و در اکرثیت کشورهای جهان ادارۀ مرکزی مشارکت
عامه و خصوصی در چارچوب وزارت مالیه فعالیت می مناید ،بنأً بادرنظرداشت تجارب جهانی ریاست عمومی مشارکت عامه و خصوصی در
افغانستان در وزارت مالیه ایجاد گردیده است.
ایجاد ظرفیت و تخصص در سکتور عامه
بادرنظرداشت نیازمندی های ادارات و ریاست عمومی مشارکت عامه و خصوصی برنامه های مختلف ارتقای ظرفیت در داخل و خارج از کشور
برای مسئولین ادارات و کارمندان این اداره گذار گردیده است.
ریاست عمومی مشارکت عامه و خصوصی  6برنامه آموزشی بین املللی و  40برنامه آموزشی در داخل کشور را به منظور ارتقای ظرفیت
در کشورهای (کوریای جنوبی ،ترکیه ،هندوستان و دوبی) برگذار کرده است ،البته برنامه های آموزشی بشکل ابتدایی طرح گردیده بود که
مسئولین ادارات و کارمندان این ریاست در مورد چگونگی مشارکت عامه و خصوصی و تجارب جهانی در این عرصه بیاموزند.
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ایجاد ظرفیت و تخصص در سکتور خصوصی
اقدامات مورد نیاز در این بخش عبارت اند از:
یکی از مشکالت عمده و اساسی که حکومت افغانستان به آن مواجه می باشد عبارت از عدم آگاهی کامل سکتور خصوصی از روند مشارکت
عامه و خصوصی در سطح افغانستان می باشد ،بنأً ریاست عمومی مشارکت عامه و خصوصی برنامه های آموزشی مختلف را در مورد (معرفی
چارچوب قانونی و پالیسی ،معرفی روند مشارکت عامه و خصوصی ،پیشنهاد جانب خصوصی) برای سکتور خصوصی در داخل و خارج از
کشور برگزار کرده است.
ریاست عمومی مشارکت عامه و خصوصی با همکاری اتاق تجارت و صنایع افغانستان برنامه های مختلف را غرض ایجاد ظرفیت و تخصص
در سکتور خصوصی در نظر دارد.
متویل و حامیت های مالی
فرآهم منودن گزینه های متویل ،حامیت های مالی و تقسیم خطرات بشکل مناسب میان سکتور عامه و خصوصی در پروژه های زیربنای می
باشد .اقدامات مورد نیاز در این بخش عبارت اند:
به منظور فرآهم منودن متویل و حامیت های مالی برای پروژه های مشارکت عامه و خصوصی و غرض تشویق و جلب رسمایه گذاری های
سکتور خصوصی ،ریاست عمومی مشارکت عامه و خصوصی مبنی بر چارچوب قانونی مشارکت مشوق های و حامیت ها مالی را در نظر
گرفته است تا سکتور خصوصی با استفاده از آن رسمایه گذاری خویش را در سطح کشور افزایش دهد و اعتامد حکومت را در عرصه رسمایه
گذاری بدست بیاورند.
• •فراهم منودن قرضه هاي سهل.
• •تضمني باز پرداخت قرضه ها.
• •فراهم منودن اعانه يا کمک مايل مستقيم ،به شمول حاميت تعرفوي بدون حصول دوبارۀ آن.
فراهم منودن تضمینات و بیمه
در برگیرنده انواع بیمه و ضامنت های حکومت در قابل تطبیق بهرت برنامه مشارکت عامه و خصوصی در سطح کشور می باشد.
وزارت ماليه بادرنظرداشت احکام مقرره مشارکت عامه و خصوصی مي تواند ،ضامنت و تعهدات ذيل را براي پروژهای که منجانب سکتور
خصوصی مورد تطبیق قرار می گیرد ،زمينه آن را فراهم یا مساعد سازد:
ايفاي تعهد تأديات پويل توسط اداره که مطابق قرارداد مشارکت به عهده آن مي باشد از جمله تأديه جربان قصور اداره مطابق قرار داد
مشارکت.
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مدیریت و نظارت از روند مشارکت عامه و خصوصی
این ب ُعد در برگیرنده مدیریت و نظارت از روند مشارکت عامه و خصوصی در افغانستان می باشد.
حکومت افغانستان متعهد به یک پروسه کامالً شفاف به منظور اطمینان از اینکه معلومات پروژه های مشارکت و اجراآت برنامۀ مشارکت
به دسرتس عموم قرار گیرد ،می باشد که توسط این عمل حکومت در مدیریت برنامۀ مشارکت حسابده به ادارات مستقل تفتیش و مردم
عامه می باشد.

دستآوردهای شورای عالی اقتصادی:
هدف اساسی شورای عالی اقتصادی تعیین پالیسی ها و تطبیق ریفورم ها جهت تأمین رفاه و انکشاف اقتصادی ،ترتیب بودجۀ ملی منطبق
با برنامه های اصالحی و اولویت های حکومت ،همکاری با سکتور خصوصی و جلب رسمایه گذاری در سکتورهای مختلف می باشد .وزارت
مالیه منحیث داراالنشای شورای عالی اقتصادی عمل منوده و امور تنظیم و تعقیب تصامیم شورای عالی اقتصادی را به عهده دارد.
شورای عالی اقتصادی تا اکنون طی جلسات متعدد تصامیم محتلف را در جهت پالیسی های مالی و اقتصادی اتخاذ منوده که مخترصاً تذکر
داده میشود:
در سکتور زراعت :در موارد انکشاف صنعت مرغداری ،پروژه های تنظیم آب ،طرح ملی پنج ساله انکشاف تولید پایدار زعفران ،برنامه ملی
احیای جنگالت ،ایجاد رسد خانه ها ،ترویج فارم پرورش ماهی در بند سلام و در بندهای دیگر و حفظ و مراقبت دارایی های دولت بحث های
مسلکی صورت گرفته و فیصله های الزم صورت گرفته است.
در سکتور ساختامنی در جهت رسمایه گذاری در صنعت ساختامنی پیش ساخت ،رفع مشکل مسکن ،طرح استفاده تجارتی از جایدادهای
دولتی و داغمه جات تصدی خانه سازی تصامیم مسلکی و الزم إتخاذ گردیده است؛
در سکتور پول و بانکداری موضوعات مانند وضعیت چشم انداز و چالش های سیاست پولی و اسعار کشور ،ترسیع تطبیق برنامه و پروژۀ
بانک جهانی در سکتور مالی و پروسة عرضه خدمات مالی الکرتونیکی ،طور تخصصی مورد بحث قرار داده شده است؛
در سکتور تجارت ،صنعت و رسمایه گذاری تصامیم عمده عبارت اند از ،تسهیل رسمایه گذاری و عرضه خدمات به سکتور خصوصی ،طرح
ایجاد بنادر خشکه در افغانستان توسط کمپنی گلف تیرن ،تدوین مقررۀ مشارکت عامه و خصوصی و تسهیل صادرات؛ در سکتور مخابرات و
تکنالوژي معلوماتی در مورد ایجاد سیستم ریل تایم دیتا منجمنت و دسرتسی آزاد ( )Open Accessو محیط رقابتی برای سکتورهای فایرب
نوری و  Broadbandدر افغانستان بحث های الزم صورت گرفته است؛
پروژة آسان خدمت جهت عرضۀ خدمات مختلف عامه ،ساده و رسیع در یک مرجع واحد و یک رویکرد جدید به حصول اطمینان از رضایت
عمومی و افزایش ارتباط بین کارمندان دولت و مردم منظور گردیده است؛
در سکتور انرژی و آب در قسمت های رسمایة گذاری در بند برق دوم رسوبی ،باز سازی فاز دوم بند کجکی ،تصویب طرح تطبیق برنامه چراغ
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های کم مرصف  ،LEDتعیین قیمت گاز طبیعی برای پروژه تولید برق از گاز طبیعی و طرح برق رسانی از انرژی آفتاب ( )Roof Topتحت
غور و بررسی قرار داده شده ،اقدامات الزم روی دست گرفته شده است.
در قسمت خدمات عامه پروژة آسان خدمت جهت الکرتونیکی سازی عدۀ سیستم ها تحت تطبیق قرار گرفته که تسهیالت الزم را برای مردم
به وجود خواهد آورد .تطبیق برنامه و پروژۀ بانک جهانی در سکتور مالی و پروسة عرضه خدمات مالی الکرتونیکی ،طور تخصصی مورد بحث
قرار داده شده است؛
در سکتور تجارت ،صنعت و رسمایگذاری تصامیم عمده عبارت اند از ،تسهیل رسمایه گذاری و عرضه خدمات به سکتور خصوصی ،طرح ایجاد
بنادر خشکه در افغانستان توسط کمپنی گلف تیرن ،تدوین مقررۀ مشارکت عامه و خصوصی و تسهیل صادرات؛ در سکتور مخابرات و تکنالوژي
معلوماتی در مورد ایجاد سیستم ریل تایم دیتا منجمنت و دسرتسی آزاد ( )Open Accessو محیط رقابتی برای سکتورهای فایرب نوری و
 Broadbandدر افغانستان بحث های الزم صورت گرفته است؛
پروژة آسان خدمت جهت عرضۀ خدمات مختلف عامه ،ساده و رسیع در یک مرجع واحد و یک رویکرد جدید به حصول اطمینان از رضایت
عمومی و افزایش ارتباط بین کارمندان دولت و مردم منظور گردیده است؛
در سکتور انرژی و آب در قسمت های رسمایة گذاری در بند برق دوم رسوبی ،باز سازی فاز دوم بند کجکی ،تصویب طرح تطبیق برنامه چراغ
های کم مرصف  ،LEDتعیین قیمت گاز طبیعی برای پروژه تولید برق از گاز طبیعی و طرح برق رسانی از انرژی آفتاب ( )Roof Topتحت
غور و بررسی قرار داده شده ،اقدامات الزم روی دست گرفته شده است.
در قسمت خدمات عامه پروژة آسان خدمت جهت الکرتونیکی سازی عدۀ سیستم ها تحت تطبیق قرار گرفته که تسهیالت الزم را برای مردم
به وجود خواهد آورد.
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مدیریت و مؤثریت کمیسیون های همکاری
دو جانبۀ اقتصادی و تجارتی با کشورهای
منطقه

مدیریت و مؤثریت کمیسیون های همکاری دو جانبۀ اقتصادی و تجارتی با کشورهای منطقوی؛
وزارت مالیه جمهوری اسالمی افغانستان ریاست بیش از  ۱۰کمیسیون بین الحکومتی همکاری های اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و
کشورهای همسایه و منطقه را به عهده دارد که به پیرشفت های قابل مالحظه در عرصۀ همکاری های تجارتی و ترانزیتی ،ترانسپورتی ،تشویق
رسمایه گذاری ،بلند بردن صادارت ،همکاری های منطقوی ،زیربنایی به شمول خط آهن و مواصالت ،تحصیالت عالی و فرهنگ و زراعت
داشته است .افغانستان همین اکنون با ترکمنستان ،چین ،هند ،پاکستان ،ایران ،ترکیه ،فدراسیون روسیه ،قزاقستان ،امارات متحدۀ عربی و
آذربایجان ،کمیسیون های دو جانبه اقتصادی و تجارتی را ایجاد منوده که در بخش های مهم اقتصادی و انکشافی ،همکاری های کشورهای
یاد شده را جلب می مناید.

دستآوردهای عمدۀ کمیسیون های یاد شده ذیالً خالصه می گردد:
 )1با جانب روسیه در موارد ذیل توافق شده است
به موضوع ادعاء قروض روسیه باالی افغانستان که حدود یک میلیارد دالر بوده ،رسیده گی شده و توافقنامۀ حامیت از رسمایه گذاری دو
کشور نهائی گردیده که در نتیجۀ تطبیق آن به تجار افغان تسهیالت الزم در قسمت صدور ویزه فراهم میگردد .همچنان همکاری روسیه در
ایجاد ذخیرۀ اسرتاتیژیک مواد نفتی در قلمرو افغانستان جلب گردیده و حصول حامیت روسیه از پروژه های زیربنایی برق در افغانستان،
بررسی امکانات خریداری مواد نفتی به قیمت نازل از فدراتیف روسیه و سایر موارد مهم دیگر در این کمیسیون همین اکنون تحت کار می
باشد.
 )2موافقۀ ایران در موارد ذیل کسب گردیده است
 .1آغاز کار ساخت قطعه سوم خط آهن خواف ـ هرات به طور بالعوض از کمک های ایران ،متویل مالی و احداث  ۴۳کیلومرت قطعۀ چهارم
این خط توسط ایتالیا با هزینۀ  ۶۵میلیون یورو،
 .2خریداری مواد تعمیراتی (سمنت ،قیر و سیخ گول) به قیمت نازلرت بر مبنای میکانیزم موافقۀ شده،
 .3فراهم آوری تسهیالت ویزه برای تجار افغان،
 .4ساخت  ۶۰کیلومرت رسک ابونرص فراهی،
 .5امضای قرارداد بندر چابهار و تعقیب انکشافات اخیر در آن بندر و باآلخره کسب موافقۀ جانب ایران جهت ازدیاد صدور انرژی برق به
افغانستان نیز از دستآوردهای عمدۀ کمیسیون متذکره به شامر می رود.
 )3حامیت چین در موارد ذیل جلب گردیده است
 .1کسب عضویت افغانستان در بانک رسمایه گذاری زیربنائی آسیا (که شامل پروژه های مثل متویل خطوط آهن ،بند برقه کامه ،و اتصال
والیت هلمند به بندر گوادر)،
 .2ترسیع پروسۀ اعامر خط آهن پنج کشور (چین ،قرغیزستان ،تاجکستان ،افغانستان و ایران)،
 .3همکاری در قسمت تدوین پالن برنامه های زیربنائی دارای اولویت،
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 .4صادرات زعفران ،پسته ،جلغوزه ،انار و کاجو به کشور چین،
 .5معافیت تعرفه های گمرکی،
 .6تسهیل صدور ویزه برای تجار افغان،
 .7ایجاد اطاق مشرتک تجارت و حصول بورسیه های تحصیلی و تعلیمی آن کشور،
. 8آغاز کار پروژۀ ساخت  10هزار اپارمتان قابل استطاعت برای کارمندان خدمات ملکی در کابل در آینده نزدیک و عین مادل در والیات
دیگر،
 . 9اعامر مرکز تعلیامت تخنیکی و مسلکی در کابل ،اعامر مرکز تحقیقی در پوهنتون کابل،
 .10وصل سیستم گمرکی بین افغانستان و چین،
 .11انتقال اموال تجار از طریق خط ریل به طرمز،
 .12اعامر خط ریل از پشاور الی کابل،
 .13متویل پروژۀ اعامر تعمیر جدید برای سفارت جمهوری اسالمی افغانستان در اسالم آباد به ارزش  ۱۷میلیون دالر امریکایی ،و اعامر
تعمیر جدید وزارت مالیه در داراالمان کابل.
 )4توافق ترکمنستان در موارد ذیل کسب گردیده است:
 .1احداث خط آهن امام نظر  -آقینه (که قسمتی از دهلیز ترانزیتی الجورد را تشکیل میدهد) و به تاریخ  ۲۸نوامرب  ۲۰۱۶عمالً افتتاح
گردید،
 .2آمادگی برای متویل و اعامر خط آهن آقینه  -اندخوی که بخش از خط آهن میان ترکمنستان – افغانستان – تاجکستان را تشکیل میدهد
و مصارف اعامر آن از بانک انکشاف آسیائی درخواست گردیده است،
. 3اعامر خط آهن رسحد آباد – تورغندی -کشک. ،
 .4نهائی سازی تفاهمنامه انتقال  ۵۰۰کیلو ولت انرژی برق از ترکمنستان به پاکستان از طریق مناطق غربی افغانستان .5 ،اختصاص ۱۶
میلیون دالر در بودجه سال  ۱۳۹۶برای ازدیاد و فراهم آوری انرژی برق به قریه های قرقین و خم آب والیت جوزجان
 .6اتصال لین ۱۱۰کیلو ولت بادغیس در نقطه توره شیخ ،و باآلخره نهایی سازی موافقتنامۀ تشویق و حامیت رسمایه گزاری های دو جانبۀ.
 .7انتقال پایپ الین گاز از امام نظر الی رسحد آقینه
 .8سپردن ترمینل در دریای خذر (بندر ترکمن باشی) برای افغانستان جهت انتقال اموال تجار افغان.
 )5توافق ازبکستان در موارد ذیل کسب گردیده است:
 .1بورسیه های تحصیلی در بخش های تخنیکی مانند ،خط آهن ،رسک ،سپردند تا با جانب افغانستان رشیک سازند.
 .2ترانزیت بین املللی میان افغانستان -ترکمنستان – قزاقستان :مسووده موافقتنامه ترانزیت متذکره از جانب وزارت تجارت و صنایع
افغانستان آماده گردیده و با وزارت امور خارجه جهت رشیک ساخنت با جانب ترکمنستان ارسال گردیده است.
 .3خریداری مواد سوخت :جانب قزاقستان پیشنهاد افغانستان را مبنی بر خریداری مواد سوخت ( مواد نفتی و گاز مایع) را مطالعه منوده
و نتایج را به جانب افغانستان ابالغ مینامیند.
 .4تشکیل کمیته مشرتک خط آهن :اداره محرتم خط آهن افغانستان اعضای کمیته را به زودترین فرصت به جانب قزاقستان معرفی مناید.
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همکاری های منطقوی
و بین املللی

کنفرانس بروکسل
به سلسلۀ کنفرانس های بین املللی انکشافی برای افغانستان ،بعد از رویکار آمدن حکومت وحدت ملی دومین کنفرانس بزرگ بعد از کنفرانس
لندن در شهر بروکسل با اشرتاک منایندگان  ۷۵کشور و نهاد های بین املللی دایر گردید كه مسئوليت هآمهنگي و آماده گي آن از جانب
حکومت افغانستان به عهدۀ وزارت مالیه بود .طی کنفرانس بروکسل حکومت افغانستان توانست ،مجموعاً تعهد مبلغ  ۱۵،۲۶۴میلیارد دالر
امریکائی را از رشکای بین املللی برای چهار سال آینده به دست بیاورد که باالتر از توقعات و پیشبینی سازمان های جهانی مالی بود ،این در
نتیجه کوشش های حکومت افغانستان ،به خصوص وزارت مالیه طی سال های گذشته می باشد.
حکومت درین کنفرانس چهارچوب صلح و انکشاف افغانستان را برای پنچ سال و  ۴برنامه ملی دارای اولویت که عبارتند از (میثاق شهروندی،
توامنندسازی اقتصادی زنان ،برنامۀ جامع زراعت و پالن زیربنای افغانستان) پیشکش منود .جامعه جهانی حامیت خویش را از دولت افغانسنان
در تطبیق چهارچوب ملی صلح و انکشاف و برنامه های ملی دارای اولویت ابراز منودند.
قبل از برگزاری کنفرانس ،وزارت مالیه بحث های الزم و هآمهنگی گسرتده را در سطح ملی و بین املللی ایجاد منوده که منتج به حامیت قاطع
مالی و سیاسی جامعۀ جهانی از افغانستان گردید.
به تعقیب کنفرانس بروکسل ،وزارت ماليه میکانیزم تطبيقي تعهدات بستۀ اصالحي و سند چهارچوب ميل براي صلح و انكشاف افغانستان را
ترتیب منود که از سوی کابینه افغانستان به تاریخ  ۱۶عقرب منظور گردید.
این تعهدات شامل موارد اصالحاتی و مؤثریت کمک ها می باشد که حکومت افغانستان و رشکای بین املللی ،مکلف به تطبیق آن در سال
های  ۲۰۱۸-۲۰۱۷هستند.
جهت تطبیق چارچوب ملی برای صلح و انکشاف افغانستان ،آمادگی الزم إتخاذ و جلسات متعدد با جامعۀ جهانی و رشکای انکشافی غرض
عملی ساخنت میکانیزم تطبیقی آن تدویر گردیده است ،با این میکانیزم ،هآمهنگی بهرت جهت اولویت بندی برنامه ها و پروژه ها و میکانیزم
بودجه سازی به وجود خواهد آمد تا اولویت ها و اهداف مطروحۀ چارچوب متذکره حصول گردد.
همچنان در پایان این کنفرانس رییس جمهور غنی با فدریکا موگرینی ،مسئول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا در یک نشست مشرتک خربی
ظاهر شدند و کنفرانس بروکسل را موفق خواندند.
علت موفقیت این کنفرانس کار مشرتک تیم های کاری حکومت افغانستان و اتحادیۀ اروپا بوده است .مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
گفت که حامیت گسرتدۀ جامعۀ بین املللی از افغانستان نشان داد که جامعه بین املللی به شکل قوی و پایدار و بهرت در کنار مردم افغانستان
قرار دارد.
در کنفرانس بروکسل اعالم گردید که یک میلیارد و  ۷۰۰میلیون دالر از سوی آملان ،حدود یک میلیارد دالر از سوی بریتانیا ،حدود یک میلیارد
دالر از سوی هند ۹۰۰ ،میلیون دالر از سوی چاپان ۷۰۰ ،میلیون دالر از سوی ایاالت متحده امریکا در بخش نظامی ۶۰۰ ،میلیون دالر از سوی
ترکیه ۸۷ ،میلیون دالر از سوی ناروی ۵۰۰ ،میلیون دالر از سوی پاکستان و  ۱۰۰میلیون از سوی عربستان سعودی طی چهار سال آینده به
افغانستان کمک خواهد شد.
کشورهای کمک کننده به افغانستان در کنار پرداخت این کمک ها ،از افغانستان خواسته هایی هم دارند .هند از وضعیت امنیتی افغانستان
ابراز نگرانی کرده و در کنار کمک مالی گفته است از ثبات در افغانستان نیز حامیت می کند .چاپان گفته است که به افغانستان کمک میکند
تا در زمینۀ کمک به مهاجرین و بیجاشدگان در این افغانستان و برنامه های انکشافی کمک کرده باشد.
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آملان نیز کمک های خودش را به مبارزه با فساد اداری و برگشت مهاجرین افغان که درخواست پناهندگی آنان پذیرفته نشده است ،مرشوط
کرده است .ترکیه گفته در کنار کمک مالی یک پوهنتون ویژه برای زنان نیز در افغانستان می سازد و کمک های خود را به نیروهای امنیتی
افغانستان ادامه خواهد داد.
امضای موافقتنامۀ کمک  ۲۰۰میلیون یورویی اتحادیه اروپا برای توسعه حکومتداری خوب در افغانستان
در حاشیه روز نخست نشست بروکسل ،افغانستان موافقتنامۀ را به ارزش  ۲۰۰میلیون یورو با اتحادیۀ اروپا امضاء کرد .این موافقتنامه توسط
وزیر مالیه و نیوین میمیکا ،کمیشرن اروپا برای همکاری انکشافی به امضاء رسید .این موافقتنامه دولت افغانستان را قادر می سازد تا در
عرصه حکومتداری خوب ،فعالیت های بیشرتی را روی دست بگیرد.
وزیر مالیه هنگام امضای این موافقتنامه گفت« :کمک مالی توافق شده به طور مستقیم به بودجه حکومت افغانستان واریز شده و در بخش
های اصالحات ،حکومتداری خوب و جندر (تساوی جنسیتی) به مرصف خواهد رسید».
وزیر مالیه به اتحادیۀ اروپا اطمینان داد که این کمک به صورت شفاف و درست در عرصه های مطرح شده مرصف خواهد شد.
زنان افغان حافظ ارزشهای دموکراتیک هستند
در روز نخست کنفرانس بروکسل نشستی زیر نام «زنان توامنند و افغانستان آباد» در مورد حقوق زنان برگزار شد .در این نشست دولت
افغانستان برنامه های خود را با هدف حفظ حقوق زنان و توامنندسازی آنها ارائه کرد.
جاللتآمب رییس جمهور در این نشست گفت که زنان افغانستان حافظ ارزش های دموکراتیک در کشور هستند و حقوق آنها قابل مذاکره
نیست.
وی گفت « :زنان ،محافظ ارزش های دموکراتیک خواهند بود .زنان ،دستاوردهای خود را حراست خواهند کرد ،آن را گسرتش خواهند داد و
به عقب بر نخواهند گشت .زنان افغان اکنون می توانند به منایندگی از خود با وضاحت ،با یک دیدگاه و تعهد صحبت کنند».
او افزود « :زنان اکرثیت نفوس افغانستان را تشکیل می دهند و مسأله آنها یک مسأله جانبی نیست .آنها دیگر قربانیان خاموش نیستند و
دیگر نیاز نیست که مردها به منایندگی از آنها حرف بزنند».
رئیس جمهور افغانستان ترصیح کرد که حکومت وحدت ملی برنامه های جامع و نظاممندی را برای توامنندسازی زنان رویدست گرفته است و
این برنامه ها را با قاطعیت اجراء خواهد کرد .او گفت « :ما باید کوشش های خود را به توامنندی واقعی میلیونها دخرت که رضورت به فرصت
مشابه با پرسان دارند ،اندازهگیری کنیم زیرا این موضوع کشور ما را به رفاه و آبادانی می رساند».
اما او فرهنگ حاکم مردساالر ،عدم دسرتسی زنان به بازار و خشونت علیه زنان را از جمله چالشها برای توامنندسازی زنان افغانستان یاد کرد.
به گفته او ،زنان در بخش اقتصادی ،تنها در صنعت قالین فعاالند و در دیگر بخشها با ضعف هایی روبرو می باشند .او از اعضای جامعهی
جهانی خواست تا بانوان افغان را برای رشد در بخش های دیگر اقتصادی نیز کمک کنند.
وی همچنین افزود که برای توامنندسازی از لحاظ حقوقی « زنان باید صاحب شناسنامه های الکرتونیک شوند ،ازدواج آنها ثبت شود و حق
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میراث آنها دیگر ضایع نشود».
جاللتآمب رییس جمهور با اشاره به بهبودی وضعیت زنان گفت « :اجرای برنامۀ میثاق شهروندی یکی از دستاوردهای دولت به شامر میرود
و این برنامه توانسته که فرصت های کاری را برای زنان مساعد کند».
جاللتآمب رییس جمهور در کنفرانس بروکسل برای افغانستان گفت زنان افغان در  ۱۵سال گذشته تاریخ ساختند ،با وجودی که مورد خشونت
و ظلم قرار میگرفتند ،اما شکست را قبول نکردند.
اصالحات و انتخابات
حکومت وحدت ملی چارچوب صلح و انکشاف ملی را که در آن پالیسی های اسرتاتیژی افغانستان برای رسیدن به خودکفائی اولویت بندی
شده است ،به اشرتاک کنندگان نشست بروکسل ارایه کرد؛ چارچوبی که از سوی منایندگان حارض در نشست بروکسل مورد استقبال قرار گرفت.
در پایان نشست دو روزۀ بروکسل منایندگان کشورها و نهادهای رشکت کننده یک اعالمیه مشرتک منترش کردند .در این اعالمیه آمده است
که حکومت افغانستان کارهای اولیه را برای رسیدن به یک کشور حسابده و پایدار انجام داده است اما برای رفع مشکالت کنونی و حفظ
دستاورهای مشرتک ،نیاز است کارهای بیشرتی در افغانستان صورت بگیرد.
در بخشی از این اعالمیه آمده است که ما از تعهدات حکومت وحدت ملی برای آوردن اصالحات بیشرت برای رسیدن به اقتصاد با ثبات قدردانی
می کنیم.
اعالمیه گفته است که یک انتخابات با اعتبار ،شفاف و همه شمول میتواند ثبات سیاسی افغانستان را تضمین و مردمساالری را در این کشور
نیرومند سازد.
به نقل از این اعالمیه ،گام های اولیه برای اصالحات انتخاباتی برداشته شده و حکومت وحدت ملی وعده سپرده است که در سال ۲۰۱۷
میالدی گام های اساسی و رضوری را بردارد تا اعتبار و اعتامد روند انتخابات و نهادهای انتخاباتی را بیشرت سازد .حامیان افغانستان در این
اعالمیه گفته اند« :داشنت یک حکومت دموکراتیک و همه شمول در روشنایی قانون اساسی یکی از نیازهای اصلی بر دوام همکاری ماست».
تروریسم
جاللتآمب رییس جمهور در کنفرانس بروکسل گفت ما در اینجا به عنوان منایندگان کشورها و سازمانهای بین املللی همکار با یک دیدگاه
مشرتک روی ارزش دموکراسی و حقوق برش و با درک وخامت تهدید تروریسم که ثبات و امنیت جهان را تهدید میکند ،گرد هم آمدهایم.
وی گفت تروریسم مرز منی شناسد و نباید میان تروریسم فرق خوب و بد قایل شد .او گفت« :نباید آنان را پناهگاه داد و از آن اغامض کرد.
تروریسم نه تنها تهدیدی برای افغانستان است بلکه برای متام جامعۀ بین املللی میباشد».
رشکت کنندگان نشست بروکسل در پایان گفتند داشنت یک افغانستان امن ،باثبات و مرتقی برای صلح و ثبات منطقه حیاتی است .به باور
آنان ،توسعه و امنیت چالش هایی برای روند دولت سازی در افغانستان است و برای مبارزه با این مشکالت ،نیاز به پشتیبانی سیاسی واقعی
در سطح منطقه است.
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در اعالمیه مشرتک رشکت کنندگان نشست بروکسل آمده است« :ما متعهد هستیم که با متام اشکال از تروریسم و افراط گرایی که تهدیدی به
صلح منطقه و جهانی محسوب میشود ،مبارزه کنیم».
به تعقیب کنفرانس بروکسل ،جلسۀ بورد مشرتک نظارت و انسجام و هیئت عالیرتبه به تاریخ اکتوبر  ۲۰۱۷در کابل دایر گردید.

جلسۀ بورد مشرتک نظارت و انسجام ()JCMB
جلسۀ بورد مشرتک نظارت و انسجام ( )JCMBمؤرخ  ۱۸رسطان ۱۳۹۶به رهربی وزارت مالیه و دفرت سازمان ملل متحد با اشرتاک سفراء و
مناینده گان  ۲۹اداره و کشورهای متویل کننده در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید.
در این نشست در رابطه به پیرشفت ها و تطبیق تعهدات  ۲۴گانۀ متقابل حکومت افغانستان با جامعه جهانی تحت چهارچوب حسابدهی
متقابل ،تعهدات کنفرانس بروکسل و برنامه های ملی دارای اولویت بشمول مبارزه علیه فساد اداری ،انجام اصالحات در خدمات ملکی ،سکتور
قضایی ،اصالح سکتور عامه ،کاریابی رشد و تقویت سکتور خصوصی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
حکومت و جامعه جهانی در کنفرانس بروکسل روی  ۲۴شاخص عمده برای سالهای  ۲۰۱۸-۲۰۱۷تعهد کرده بودند که از این جمله  ۱۵تعهد
آن مربوط به حکومت افغانستان و نه تعهد دیگر برعهده جامعه جهانی است.
اصالحات انتخاباتی ،اصالحات مالی ،توامنندسازی اقتصادی و سیاسی خانم ها ،اصالح قوانین مربوط به مدیریت زمین و رشد سکتور خصوصی،
شفافیت و حسابدهی در صنایع استخراجی و ساده سازی پروسه ها و فراهم آوری سهولت ها برای رسمایه گذاران از تعهدات اساسی
افغانستان بوده است.
تعهدات جامعه جهانی هم بر بنیاد کنفرانس بروکسل ،در بخش های موثریت کمکها ،گزارشدهی از مرصف کمک ها ،مرصف کمک ها در
مطابقت با اولویت های حکومت افغانستان متمرکز بوده است.
وزیر مالیه در این باره گفت« :بورد مشرتک نظارت وانسجام اساسی ترین میکانیزم هامهنگی میان حکومت افغانستان و کشورهای متویل
کننده است ».اعضای این بورد را وزرای کابینه افغانستان ،سفیران کشورهای متویل کننده مقیم کابل ،مناینده گان جامعه مدنی ،سکتور
خصوصی و دیگر موسسات و سازمان های بین املللی تشکیل میدهند.
بورد مشرتک نظارت و انسجام در سال  ۲۰۰۶میالدی بربنیاد مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد ایجاد شده است .از آن زمان بدینسو این
بورد توانسته منحیث یک میکانیزم مشرتک میان دولت افغانستان و جامعه بین املللی روی موضوعات مختلف از جمله طرح و تدوین پالیسی
های مشرتک ،حسابدهی متقابل و ایجاد هامهنگی بهرت عمل کند.
ارزیابی مثبت نتایج نشست بورد مشرتک نظارت و انسجام توسط رسپرست وزارت مالیه و منایندۀ خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان؛
محرتم داکرت محمد هامیون قیومی ،رسپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربنائی و محرتم تداماچی
بیست و یکمین نشست بورد
ُ
یاماماتو ،منایندۀ خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان مؤرخ  ۲۸رسطان  ۱۳۹۷طی کنفرانس مطبوعاتی نتایج
مشرتک نظارت و انسجام ( )JCBMموسوم» به سوی کنفرانس جینوا « را مثبت ارزیابی منوده و به رسانه ها اعالم منودند.
در نشست بورد مشرتک نظارت و انسجام پیرشفت ها و دستاوردهای انکشافی افغانستان و آجنداء اصالحات مطابق به چارچوب ملی صلح و
انکشاف افغانستان ( )ANPDFتحت چارچوب حسابدهی متقابل مورد بحث و بررسی قرارگرفت.
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محرتم داکرت قیومی در کنفرانس خربی گفت« :ما با سفراء و مناینده گان ادارات و کشورهای متویل کننده در رابطه به مؤثریت کمک ها،
اصالحات اقتصاد بزرگ ،انکشاف سکتور خصوصی ،همکاری های رشکای منطقوی ،عدالت و مبارزه با فساد ،اصالحات سکتور امنیتی  ،برنامه
های ملی دارای اولویت ،ثبت دارائی های مقامات ،افزایش  ۷۰درصدی جمع آوری عواید ملی ،تطبیق سیستم های جامع پیرشفته در منابع
عوایدی ،رسمایه گذاری باالی معادن ،تقویت سکتور زراعت ،توسعۀ سکتور انرژی در کشور ،ترتیب بودجۀ ملی سال  ۱۳۹۷بادرنظرداشت
اولویت های انکشافی و واقعیت های موجود افغانستان ،اتصال منطقوی جهت رشد تجارت افغانستان و توسعۀ مدل های مشارکتی جدید
بحث مفصل داشتیم»
وزیر مالیه افزود خوشبختانه اکرث تعهدات ما تطبیق شده است که موارد متباقی آن به وقت و زمان معین آن ( تا برگزاری کنفرانس ژنیو در
خزان سال  )1397تطبیق خواهند شد.
بیست و یکمین نشست بورد نظارت و انسجام مقدمۀ
ُ
محرتم تداماچی یاماماتو ،منایندۀ خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت»:
برای کنفرانس جینوا است ،ما شاهد پیرشفت ها و دستآوردهای افغانستان در عرصه های انکشافی و آجنداء اصالحات مطابق به چارچوب
ملی صلح و انکشاف بودیم ،.طی کنفرانس جینوا که قرار است در نوامرب سال جاری برگزار گردد  ،جامعۀ جهانی حامیت قوی خویرشا را از
افغانستان در بخش های انکشافی و امنیتی تداوم خواهند بخشید».

نشست هیأت عالیرتبه()SOM؛
نشست هیأت عالیرتبه ( )SOMبا اشرتاک مناینده گان عالیرتبه بیش از  ۴۰کشور ،نهاد های بین املللی متویل کننده ،موسسات غیر دولتی و
رؤسای نهاد های مستقل دولتی ،مناینده گان جامعه مدنی و سکتور خصوصی برگزار گردید.
در این نشست ،مقامات بلند رتبۀ دولت افغانستان و منایندگان بلند پایۀ کشورهای کمک کننده ،روی دست آوردهای حکومت افغانستان پس
از کنفرانس بروکسل صحبت منودند.
در جلسۀ نخست این نشست ،روی توامنندسازی اقتصادی زنان ،تقویت سکتور خصوصی ،تطبیق اولویت ها و چالش های پیرشو تا سال ۲۰۲۰
میالدی و در جلسۀ دوم روی حکومتداری ،اصالحات در نهادهای دولتی ،مبارزه با فساد ،انکشاف زیربناء ها و اولویت ها تا سال ۲۰۲۰
میالدی بحث صورت گرفت.
آجندای اساسی ارائه گزارش کاری در مورد عملی کردن تعهدات و پیرشفت های حکومت پس از بروکسل بود .حکومت افغانستان با آمادگی
کامل در این نشست اشرتاک منود ،به همین اساس مقامات حکومت امید دارند که نتیجه این نشست مثبت باشد و از این طریق بتوانند بیشرت
از این حامیت جامعه جهانی را به دست بیاورند.
این نشست با ریاست مشرتک یوناما و حکومت افغانستان برگزار گردید که در آن جاللتآمب محمد ارشف غنی ،رئیس جمهور افغانستان،
اعضای کابینه ،رؤسای نهادهای مستقل دولت ،اعضای شورای ملی ،منایندگان جامعه مدنی و سکتور خصوصی افغانستان و همچنان محرتم
تدامیچی یاماموتو ،مناینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان ،منایندگان بیش از  ۴۰کشور حامی افغانستان و شامری از سازمانهای بین
املللی اشرتاک منودند.
در این نشست ،روی کارکردها و پیرشفت ها بعد از کنفرانس بروکسل و نشست های سام گذشته ،تطبیق تعهدات کنفرانس بروکسل ،ترشیح
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پالن های آینده حکومت افغانستان ،کمک های جامعه جهانی با درنظرداشت اولویت ها و از طریق بودجه ملی ،ارائه گزارش و بحث روی
چگونگی تطبیق تعهدات دوجانبه دولت و کشورهای متویل کننده تحت چارچوب حسابدهی متقابل برای سال  ۲۰۱۸-۲۰۱۷و توامنندسازی
زنان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

کنفرانس امنیتی وارسا
حکومت افغانستان در کنفرانس وارسا با طرح اصالحات حکومت در سکتور أمنیتی ،جامعۀ جهانی را متقاعد ساخت تا افغانستان را بر أساس
تعهدات جدید (ساالنه حدوداً  ۵میلیارد دالر امریکایی) الی سال  ۲۰۲۰حامیت منایند .برای تطبیق و مرصف بودجه فوق برای نیروهای امنیتی،
مجالس منظم به نام  OCBمشرتکاً با رشکای بین املللی و وزارت مالیه برگزار میگردد.
این مقدار پول در اولویت های سکتور امنیتی به مرصف خواهد رسید که در اثر آن ،توانائی دفاعی و تعرضی نیروهای امنیتی ما باال خواهد
رفت تا با امکانات الزم از متامیت ارضی و ارزش های ملی دفاع منایند.
که افغانستان توانست که تا پنج سال آینده به پرداخت پنج میلیارد دالر در سال از سوی جامعه ی جهانی در نشست وارسا تعهد را بدست
بیاورد.
این مصارف که ساالنه به حدود پنج میلیارد دالر بالغ میگردد ،قسمت مهم آن از سوی کشورهای عضو ناتو مخصوصا ایاالت متحده امریکا
متویل میگردد .همچنان حکومت توانست که با برگشت از کنفرانس وارسا ،تعهدات واضح داشته باشد.
رشد و تقویت نیروهای هوایی از دیگر انتظارات حکومت افغانستان از نشست رسان ناتو در وارسا است .نیروهای هوایی کشور طی سال
های اخیر پیرشفت نسبی داشته ،اما حکومت افغانستان انتظار دارد که دارای نیروهای هوایی «کامل» باشد.
اعضای هیات دولت افغانستان در نشست وارسا ،از رسان کشورهای عضو ناتو خواست تا به ماموریت حامیت قاطع در افغانستان پس از سال
 ۲۰۱۶ادامه بدهند .ماموریت حامیت قاطع که پس از ختم ماموریت جنگی نیروهای بین املللی در سال  ۲۰۱۴آغاز شد ،شامل مشورت دهی،
آموزش و حامیت از نیروهای امنیتی افغانستان می شود.
آموزش و زمینه سازی برای تحصیل افرسان ،از دیگر خواسته های دولت افغانستان از نشست وارسا بود .رسمایه گذاری در این زمینه میتواند
افغانستان را در راستای تربیت و آموزش رسبازان جدید خودکفاء بسازد.
در این نشست کشورهای عضو ناتو نیز از دولت افغانستان انتظارات مشخص داشتند ،.انتظارات هر دوجانب مشابه و مشرتک بود و حکومت
افغانستان توقعات ناتو را در برنامههای اصالحاتی خود در نظر گرفت.
همچنان حکومت افغانستان برای رشکت در کنفرانس وارسا برنامه های «جامع» تدوین کرد .در این برنامه ها اولویت ها ،نیازمندی ها و
مشکالت به درستی مشخص گریده بود.در آن روی مراحل انتقال مسوولیت های امنیتی ،سیاسی و اقتصادی نیز بحث صورت گرفت.

بدست آوردن عضویت دایمی بانک رسمایه گذاری زیربنائی آسیا
وزیر مالیۀ جمهوری اسالمی افغانستان به تاریخ  20میزان  1396به واشنگنت دیسی إیاالت متحدۀ امریکا سفر منود .هدف از این سفر ،اشرتاک
در نشست ساالنۀ بانک جهانی ( )WBو صندوق وجهی بین املللی پول( )IMFبوده که طی آن ضمن مالقات با مقامات مختلف کشور ها و
نهاد های بین املللی ،افغانستان توانست سند عضویت دایمی در بانک رسمایه گذاری زیربنائی آسیا ( )AIIBرا بدست بیاورد.
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عضویت افغانستان در این بانک فرصت های زیادی را در راستای رشد اقتصادی و توسعه زیربناء ها أیجاد مینامید کام اینکه این نهاد مالی
هدف خویش را توسعۀ چند جانبه ،تأمین مالی پروژه های زیربنائی در منطقه آسیا و توسعۀ زیرساخت های ترانزیتی این قاره اعالم منوده
است.
در سال  ۲۰۱۳مقامات چین اعالم کردند که این کشور در صدد تأسیس یک بانک بین املللی است که منابع مالی و اعتباری را برای ساخت
و انکشاف زیربناء هایی شامل بنادر ،مسیر های خط آهن ،جاده ها ،میدان های هوایی ،استخراج و انتقال انرژی و ارتباطات مخابراتی با
همکاری دیگر دولت های تأسیس می کند.
این بانک از اوایل سال  ۲۰۱۳بطور رسمی با ارائه قروض و اعتباراتی به چندین دولت در حال توسعه آسیایی فعالیت های خود را در زمینۀ
تأمین رسمایه برای پروژه های زیربنائی در منطقه آسیاپاسفیک آغاز کرده است .در قاره آسیا ،عالوه بر دولت های جنوب رشقی ،هند،
روسیه ،ایران و پاکستان جزء دولت های مؤسس این سازمان هستند.
اعضای مؤسس این بانک باور دارند که تداوم رونق و انکشاف اقتصادی آسیا به توسعه رسمایه گذاری در این منطقه وسیع شامل آسیا پاسفیک
نیاز دارد و هدف آن مساعدت و أیجاد تسهیالت برای رشد و توسعۀ اقتصادی قاره آسیا است .این بانک می تواند در تجهیز و انتقال رسمایه
های به پروژه های که سود دیرتر دارند به عنوان میکانیزم مؤثر عمل مناید.
اهداف که این بانک برای منطقه تعریف منوده است مطابق به اولویت های انکشافی افغانستان بوده و این کشور می تواند منحیث عضو در
بخش های ذیل از ظرفیت های اقتصادی این بانک بهره مند شود.
• •رسمایه گذاری در بخش انرژی ،ترانسپورت ،انکشاف زراعت؛
• •همکاری منطقوی در جهت حفظ رشد و توسعه انکشاف اقتصادی و اجتامعی؛
• •استقامت منطقوی در مقابل بحران های مالی؛
• •انکشاف زیربنائی در گسرتش اتصال و بهبود یکپارچگی منطقوی؛
• •استقامت انکشاف اجتامعی برای مردم و رضورت طویل املدت برای متویل پروژه های زیربنائی در آسیا؛
عضویت افغانستان در این بانک از اهمیت زیاد برخوردار بوده و زمینۀ تطبیق پروژه های بزرگ ملی را در کشور فراهم میسازد .به منظور
آغاز کار عملی این همکاری ،در آینده نزدیک رئیس این بانک و هیئت بلند رتبه شان از افغانستان بازدید مینامید.
همچنان عضویت این بانک برای افغانستان اجازه میدهد تا ارتباط بهرت مستقیم وغیر مسقیم با دیگر اعضاء از طریق توسعه و همکاری
متقابل داشته باشد .یکی از مزایای مشخص برای افغانستان توسعه نیاز های زیر بنائی و مشاوریت و همکاری و حامیت از زیربناء ها میباشد.
به صفت عضو بانک زیربنایی آسیایی ،افغانستان قادر خواهد بود به فرصت های تأمین و همکاری های مالی و پروژه های رسمایه گذاری
مهم دسرتسی پیدا کند.
پروژه های که از طرف حکومت افغانستان به بانک پیشنهاد شده است:
•
•
•
•

•دهلیز  .1دهلیز شامل :شیر خان بندر-کندز-مزار رشیف-شربغان-اندخوی-میمنه-بادغیس-هرات-شمتیغ(بندر ایران) با مسافه 1105
کیلومرت و مبلغ  2255میلیون دالر امریکای؛
•دهلیز  :2دهلیز جنوب رشق راه آهن کندهار-سپین بولدکبا مسافه  95کیلومرت و مبلغ  152میلیون دالر امریکای؛
•دهلیز  :2جنوب رشق راه آهن لشکرگاه-بارمچه  ،با مسافه  246کیلومرت و مبلغ  393.6ملیون دالر امریکای؛
•دهلیز  :3شامل-جنوب :کندز-بغالن-بامیان-پروان-کابل-جالل آباد-تورخم با مسافه  640کیلومرت و قیمت  1491میلیون دالر امریکای؛

دستآوردهای وزارت مالیه

40

•
•

•پروژه بند برق شال  :در  8کیلومرتی شهر اسمر والیت کرن با مسافه  1040مرت و قیمت  1636.62میلیون دالر امریکایی؛
•پروژه بند برق شاتوت :موقعیت کابل با قیمت  236میلیون دالر امریکایی.

کنفرانس جینوا؛
فرصت و بسرت مناسب برای حکومت افغانستان جهت همکاری متقابل با جامعۀ جهانی
کنفرانس جینوا؛ کنفرانس وزراء انکشافی در مورد افغانستان می باشد ،که به تاریخ  ۲۷و  ۲۸ماه نوامرب سال  ۲۰۱۸میالدی در مقر سازمان
ملل متحد در شهر جینوای کشور سویس برگزار گردید ،رهربی و میزبانی آنرا جاللتآمب رئیس جمهوری اسالمی افغانستان و رسمنشی سازمان
ملل متحد بدوش داشتند.
در این کنفرانس وزرای خارجه  ۶۲کشور کلیدی و مناینده گان با صالحیت  ۳۵اداراۀ کمک کننده که با افغانستان همکاری و کمک می منایند
اشرتاک داشتند.

موضوعات مورد بحث در کنفرانس جینوا
دراین کنفرانس یک سلسله تعهدات و شاخص های مشرتک جدید انکشافی تحت نام چهارچوب حسابدهی متقابل جینوا( )GMAFبرای سالهای
 ۲۰۱۹تا  ۲۰۲۰میان دولت جمهوری اسالمی افغانستان و جامعه بین املللی بحث گردید ،همچنان همکاران بین املللی از دولت جمهوری
اسالمی افغانستان انتظاراتی نیز داشتند که شامل ارایه گزارش مفصل پیرامون دستآورد های دولت در راستای دستیابی به اهداف و شاخص
های تعیین شده در چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان ،برنامه های ملی دارای اولویت و چهارچوب پاسخگوی متقابل را میتوان از
توقعات و انتظارات مهم جامعه حهانی از حکومت افغانستان دانست.
این دستآوردها عبارت اند از اصالحات و عرضه خدمات در آن ساحات که در کنفرانس بروکسل  2016ارایه گردیده است :شامل مبارزه با فساد
اداری ،اصالح سکتور عامه و اداری ،تقویت حکومتداری محلی ،اصالح سکتور عدلی و قضایی ،اصالحات مالی ،اقتصادی و حسابدهی ،مبارزه
با مواد مخدر ،رشد و انکشاف زراعت و سکتور خصوصی ،انکشاف معادن و منابع طبیعی ،انرژی و انکشاف زیربنا و کاهش فقر و ادغام
اجتامعی میگردد .از اصالحات تازه در مورد برگزاری انتخابات بایومرتیک شدن رای دهندگان در مراکز رای دهی میباشد.
مؤثریت کنفرانس جینوا برای افغانستان و توقعات حکومت از این کنفرانس؛
کنفرانس جینوا مثل سایر کنفرانس های جهانی (بروکسل ،وارسا ،سام و دیگر کنفرانس ها که در مورد افغانستان برگزار گردیده اند) دارای
ظرفیت ها ،فرصت ها و بسرتهاي همکاري مناسب در زمینه های اقتصادی ،سیاسی ،تجارتی ،و دیگر بخش های مهم است .برگزاری این
کنفرانس که در واقع تداوم حامیت های جامعه جهانی از افغانستان در حال رشد بود؛ در برهۀ کنونی برای افغانستان که در دهۀ تحول قرار
دارد بسیار حیاتی پنداشته می شود .این کشور با ارایه گزارش مفصل پیرامون دستآوردهای دولت در راستای دستیابی به اهداف و شاخص
های تعیین شده در چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان ،برنامه های ملی دارای اولویت و چهارچوب پاسخگوی متقابل با جامعۀ جهانی،
توانست که از طریق فرصت ها و بسرتهای که این کنفرانس برای تداوم همکاری متقابل میان افغانستان و جامعه جهانی ایجاد منوده است
استفاده منوده ،و یکبار دیگر تعهدات متقابل را تحت پاسخگوئی قرار دهد همچنان نقشۀ راه را برای حکومت انتخابی آینده که الی ختم
دورۀ تحول به پایان می رسد ،ترسیم مناید .عالوه بر آن این کنفرانس مسیر همکاری ها را با جامعه جهانی طی کنفرانس وزراء انکشافی که
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قرار است در سال  ۲۰۲۰در مورد افغانستان برگزار گردد ،هموار منود.
همچنان کنفرانس یک فرصت مناسبی است تا باالی تعهدات جامعه جهانی در قبال افغانستان از طریق روش های هامهنگی مشرتک یکبار
دیگر تاکید صورت گیرد؛ که طی کنفرانس مذکور پیرشفت های دولت افغانستان در روند اصالحات بررسی گردیده و برای سالهای باقی مانده
دهه تحول آمادگی های الزم اتخاذ گردید .حکومت افغانستان در این کنفرانس باالی پنج هدف کلیدی مترکز داشت.
• •تعهدات انجام شده را تحت چهارچوب پاسخگوئی متقابل قرار داد.
• •رصیح وظایف کلیدی باقی مانده الی انتخابات .2019
• •افزایش مترکز روی ارتباطات منطقوی.
• •توضیح اهداف برگزاری کنفرانس کمک کننده در سال  2019یا .2020
• •پیشنهاد یک نقشه راه برای حکومت انتخابی آینده که دوره حکومت آن دهه تحول را به پایان میرساند.
همچنان این کنفرانس در سنجش و ارزیابی نتایج  ۱۵.۲میلیارد دالر که توسط جامعه بین املللی برای افغانستان در سال  ۲۰۱۶تعهد گردیده
بود ،بسیار مهم است  .کنفرانس جینوا در باره افغانستان میان دو کنفرانس تعهد شده برگزار گردید:
کنفرانس بروکسل در باره افغانستان ()۲۰۱۶
و کنفرانس بعدی که قرار است در سال  ۲۰۲۰برگزار گردد.
آجندا و ساختار کنفرانس جینوا؛
کنفرانس وزرا در دو روز برگزار گردید که روز اول ( ۲۷نومرب) آن حاوی جلسات حاشیوی و روز دوم ( ۲۸نومرب) جلسه اصلی با اشرتاک مقامات
بلند پایه از جامعه جهانی و دولت افغانستان بود.
جلسه صبحانه از ساعت  ۷:۳۰الی  ۹:۳۰در رابطه به صلح برگزار گردید که در مورد آن در جلسه عمومی گزارش ارائه شد.
جلسات حاشیوی ( :)Side Eventsدر این بخش چهار جلسه حاشیوی در نظر گرفته شده بود :ارتقاء ظرفیت زنان ،سکتور خصوصی ،مهاجرین
و بیجاشدگان و مصئونیت غذائی .برای هر جلسه حاشیوی یک کانسپت نوت آماده گردیده بود .اجندا و زمان متام جلسات حاشیوی در هفته
اول اکتوبر بشکل آنالین خدمت همه اشرتاک کننده گان و جامعه مدنی قرار گرفت تا عالقمندان بتوانند در جلسات مورد نظر ثبت نام منایند.
نتیجه هر جلسه حاشیوی یک گزارش بود که در جلسه عمومی از آن یادآوری بعمل آمد.
جلسات جانبی ( :)Side Meetingsده جلسه جانبی در کنفرانس جنیوا در نظر گرفته شده بود که در روزهای  ۲۷و  ۲۸برگزار گردید .هدف از
جلسات جانبی بحث روی موضوعات خاص بین دولت و جامعه جهانی میباشد .این در حالیست که بعضی ازین جلسات یک فرصت مناسب
تنها برای جامعه جهانی و نهادهای مختلف و جامعه مدنی بود تا معلومات مورد نظرشان را با همدیگر رشیک ساخته و روی موضوعات
مهم با هم بحث و تبادل نظر منایند.

فرشدۀ اعالمیۀ مشرتک کنفرانس جینوا
کنفرانس ژنیو در مورد افغانستان که از سوی حکومت جمهوری اسالمی افغانستان و ملل متحد میزبانی شد ،با حضور هیئت هایی از ۶۱کشور
و  ۳۵نهاد بین املللی و منایندگان جامعه مدنی ،سکتور خصوصی و رسانه ها برگزار گردید .جاللتآمب محمد ارشف غنی رئیس جمهوری اسالمی
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افغانستان و جاللتآمب روزیمیری ای .دکارلو ،معاون رسمنشی ملل متحد در مورد موضوعات مهم سخرنانی منودند .ریاست مشرتک این کنفرانس
را صالح الدین ربانی وزیر امور خارجه ،محمد هامیون قیومی وزیر مالیه و تدامیچی یاماموتو مناینده خاص رسمنشی ملل متحد برعهده داشتند.
جاللتآمب عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی با صحبت هایش کنفرانس را خامته بخشید.
مقدمه
حکومت وحدت ملی و جامعه بین املللی به روزهای  ۲۷و  ۲۸نوامرب ۲۰۱۸در مقر سازمان ملل متحد در ژنیو برای تجدید مشارکت و
همکاری شان برای صلح ،رفاه و خودکفایی افغانستان ،دیدار منودند.
در میانه دهه تحول افغانستان )  ،( ۲۰۱۵ - ۲۰۲۴اشرتاک کنندگان از پیرشفت هایی صورت گرفته در رستای خودکفائی افغانستان یاد
آوری منودند ،اما تشخیص دادند که چالش های جدیی از جمله نا امنی ،فقر و فساد هنوز پا برجا است .این چالش ها به ترسیع تالش های
مشرتک اشرتاک کنندگان در زمان باقیامنده از دهه تحول نیاز دارد .به همین منظور ،اشرتاک کنندگان بر تعهدشان نسبت به پاسخگویی
متقابل و برآورده ساخنت تعهدات مورد توافق طرفین از سوی دولت و جامعه بین املللی برای ایجاد محیط سیاسی ،اجتامعی و اقتصادی که
افغانستان را قادر به تقویت صلح ،امنیت و انکشاف پایدار بسازد ،دوباره تاکید منودند .عمل منودن حکومت بر تعهداتش کلید استمرار
حامیت بین املللی خواهد بود.
اشرتاک کنندگان بر لزوم تعمیق همکاری های منطقوی در متام ساحات به شمول عرصه های سیاسی ،امنیتی ،اقتصادی و اجتامعی ،به نفع
کل منطقه تاکید کردند.
پاسخگویی متقابل میان حکومت و جامعه بین املللی ،مسیر و محتوای اصالحات برای رسیدن به خودکفایی را تعیین می مناید .این
کنفرانس پیرشفت ها و اصالحاتی را که تا کنون بر اساس سند خودکفایی از طریق چارچوب پاسخگویی متقابل ( )SMAFبه دست آمده و
اهداف قابل حصول آن برای سال  ۲۰۱۷ - ۲۰۱۸را مورد بررسی قرار داد .اشرتاک کنندگان پیرشفت در بسیاری از بخش های اصالحات را
تائید کردند و روی این موضوع توافق نظر داشتند که هنوز نیاز است که کارهای زیادی صورت گیرد ،از جمله :تقویت رشد اقتصادی همه
شمول؛ کاهش فقر؛ اشتغال زایی؛ مبارزه با فساد؛ توامنند سازی زنان؛ و بهبود حکومت داری ،حاکمیت قانون و حقوق برش .با این روحیه،
و در ادامه خودکفایی از طریق چارچوب پاسخگویی متقابل ( ،)SMAFاشرتاک کنندگان چارچوب پاسخگویی متقابل ژنیو ( )GMAFرا
با اهداف اصالحی قابل سنجش و تعهدات برای حکومت و جامعه بین املللی برای سال های  ۲۰۱۹ - ۲۰۲۰تصویب منودند .چارچوب
پاسخگویی متقابل ژنیو ( )GMAFاقدامات را در مطابقت با چارچوب ملی انکشاف و صلح افغانستان و برنامه های اولویت ملی آن تنظیم
می مناید .اشرتاک کنندگان بر لزوم تاکید بیشرت بر تطبیق برنامه های اولویت ملی و حصول اطمینان از رسیدن منفعت آن به متام مردم،
به خصوص کسانی که در فقر به رس می برند ،اذعان منودند.
در آستانه برگزاری این کنفرانس ،افغانستان در مورد عملی کردن  ۶معیار موافقت منود ( ۱ :برگزاری انتخابات پارملانی شفاف ،عادالنه و
معترب؛  ( ۲پیشربد مبارزه علیه فساد اداری ،یعنی اجرای احکام دستگیری که تا اکنون معطل مانده است؛  ) ۳اصالح سکتور امنیت به ویژه
تکمیل ثبت نام بایومرتیک پرسونل پلیس؛  ( ۴عملی کردن معیارهای صندوق جهانی پول؛  ) ۵پیشربد انکشاف سکتور خصوصی از طریق
تصویب قوانین کلیدی از قبیل قانون استخراج معادن و قانون توزیع زمین؛ و ) ۶نهایی ساخنت پالن تطبیقی برای برنامه های اولویت ملی.
اشرتاک کنندگان پیرشفت هایی که در ارتباط با این معیارها در چند ماه گذشته صورت گرفته است را تائید منودند .اشرتاک کنندگان ابراز
نگرانی کردند که معیار در مورد مبارزه علیه فساد اداری و انتخابات از لحاظ عملکرد تخنیکی آن به صورت کامل تحقق نیافته است و
خواهان مترکز مجدد روی این معیار های مهم شدند.
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اشرتاک کنندگان توافق نظر داشتند که صلح برای توسعه پایدار رضوری است .اشرتاک کنندگان تایید کردند که فرصت جدیدی برای
جستجوی صلح ،به ویژه در پرتو پیشنهاد صلح حکومت در ماه فربوری  ۲۰۱۸بوجود آمده است .پیشنهاد حکومت برای گفتگوهای بدون
پیش رشط با طالبان سبب افزایش همکاری های منطقوی و تقویت یک اجامع ملی ،منطقوی و بین املللی شده ،فرصت منحرص به فردی
برای پایان دادن به منازعه از طریق مذاکره بوجود آورده است .اشرتاک کنندگان تاکید منودند که صلح باید از طریق تالش ها و اصالحات
جدی و همچنان برنامه های همه شمول اقتصادی و اجتامعی ،پشتیبانی شود .همچنان ،صلح باید بر مبنای اجامع وسیع سیاسی که در
آن متام جامعه دخیل باشد ،صورت گیرد؛ و نیاز است که مشارکت کامل زنان در پروسه صلح تآمین شود .احرتام به حقوق برش و حاکمیت
قانون باعث تقویت فرصت ها برای صلح پایدار خواهد شد .صلح رنج و آالم غیر نظامیان را پایان خواهد داد و فرصت ها برای رشد و
رفاه را به ارمغان خواهد آورد.
اشرتاک کنندگان نیز تایید کردند که صلح دارای بعد قوی منطقوی همراه با منفعت برای افغانستان و منطقه است و مجدد ا تاکید منودند
که پروسه صلح تحت رهربی افغان ها و به مالکیت افغان ها باید از طریق تالش های هامهنگ کشورهای منطقه و جامعه بین املللی
حامیت شود.
اشرتاک کنندگان از برگزاری اولین انتخابات پارملانی به رهربی افغان ها و تامین امنیت این روند از سوی نیروهای ملی دفاعی و امنیتی
افغان در ماه اکتوبر  ۲۰۱۸استقبال منوده و از شامر قابل توجه شهروندان که با وجود ترس و ارعاب رای دادند ،ستایش منودند .اشرتاک
کنندگان همچنان از مشکالت اداری ،تخنیکی و امنیتی که مانع رای دهی شد یاد آوری منوده ،بر اهمیت رسیدگی به این مشکالت و دیگر
کاستی ها ،به شمول تحریک پروسه های حقوقی در صورت رضورت ،برای حصول اطمینان از بهبود در مدیریت انتخابات ،تاکید منودند.
اشرتاک کنندگان خواهان آمادگی های موثر برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و دیگر انتخابات پیش بینی شده در سال  ۲۰۱۹برای
حصول اطمینان از تامین حداکرث شفافیت،اعتبار ،مشارکت و امنیت آن شدند.

نتیجه گیری کنفرانس جینوا
از آنجائیکه به میانه دهه تحول نزدیک می شویم ،گام های ملموسی به سوی خودکفائی برداشته شده است .اشرتاک کنندگان کنفرانش
ژنیو :گزارش حکومت در مورد پیرشفت های کسب شده پس از کنفرانس بروکسل در سال  ۲۰۱۶به شمول مدیریت مالی عامه تقویت
شده و طرح بودجه ملی واحد را مورد استقبال قرار داد؛ چالش های باقیامنده را به بررسی گرفت؛ خواهان تالش های بیشرت در راستای
مبارزه با فساد و مواد مخدر غیرقانونی و ترویج صلح ،ثبات و حاکمیت قانون شد؛ چارچوب پاسخگوئی متقابل ژنیو را مورد تائید قرار داد.
اشرتاک کنندگان توافق کردند تا پالیسی هایی را حامیت کنند که حکومتداری ملی و محلی ،همکاری های اقتصادی منطقوی و ارتباطات
را تقویت می بخشد .نظارت و بررسی موثر و شفاف اصالحات پاسخگوئی متقابل را بیشرت تقویت خواهد بخشید.
برگزاری انتخابات پارملانی در اکتوبر  ۲۰۱۸که مردم افغانستان مدت زیاد در انتظار آن بودند ،گام مهمی در راستای تحکیم دموکراسی
بود .از تجارب این انتخابات باید در انتخابات ریاست جمهوری که در ماه اپریل  ۲۰۱۹در نظر گرفته شده و انتخابات های آینده استفاده
صورت گیرد تا این روند همواره به گونه شفاف ،معترب و همه شمول به نفع متام شهروندان کشور برگزار گردد.
نبود صلح یک چالش بزرگ می باشد که امسال حکومت گام های بزرگ و مهمی را در این راستا برداشته است .اشرتاک کنندگان از متامی
طرف های درگیر خواست تا از این فرصت به عنوان یگانه راه برای اقناع خواست شهروندان جهت ختم درگیری ،رشد دوامدار و گسرتده اقتصادی و
فردای بهرت ،به نفع پروسه صلح تحت مالکیت و رهربی افغانها استفاده منایند.
حکومت و جامعه جهانی از ملل متحد برای میزبانی کنفرانس ژنیو ابراز قدردانی کردند .اشرتاک کنندگان در انتظار نشست مقامات عالیرتبه در سال
 ۲۰۱۹و نشست بین الوزراء در سال  ۲۰۲۰هستند که طی آن تعهدات آینده در مورد انکشاف دراز مدت افغانستان در پرتو دستآوردها و آجندای
انکشافی افغانستان و چارچوب پاسخگوئی متقابل ژنیو مورد بحث قرار خواهد گرفت.
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مدیریت امالک دولتی
ریاست عمومی امالک دولتی ،وظیفۀ ثبت و راجسرت کلیه جایدادهای غیرمنقول دولتی در داخل و خارج از کشور ،حفاظت ،مراقبت ،اجاره
دهی و جمع آوری کرایه جایدادهای انتقال شده مازاد رضورت وزارت ها و ریاست های مستقل دولتی که در ساحات تجارتی قرار دارند،
به عهده دارد.
ریاست عمومی امالک دولتی همواره در بلند بردن سطح عواید امالک مازاد رضورت و تحت پالن توسعوی ادارات دولتی ،طی مراحل قانونی
قرارداد که به این ریاست معرفی و انتقال داده شده ،جلوگیری از غصب جایدادهای ادارات دولتی ،ثبت و راجسرت متام امالک دولتی در داخل
و خارج از کشور سعی و تالش منوده است وتوانسته فعالیت ها و دستاوردهای عمدۀ ذیل را انجام دهد:
فعالیت ها در حصۀ ترتیب اسناد تقنینی امالک دولتی؛
در قسمت تهیه و طی مراحل اسناد تقنینی فعالیت ریاست عمومی امالک دولتی دستآوردهای زیادی را محقق منوده است .این ریاست با
گامشنت اشخاص مسلکی ،مجرب و توانا توانسته است در عرصۀ تهیه ،تسوید و طی مراحل اسناد تقنین گامهای عملی برداشته؛ خالها و نواقص
قانونی را تا حدی زیادی مرفوع و نیازمندیهای اداره را از این رهگذر اشباع مناید .در این بخش طور تفصیلی به فعالیتهای ریاست عمومی
امالک در قسمت اسناد تقنینی میپردازیم:
• •ترتیب مسوده .قانون امالک؛
• •طرزالعمل ثبت امالک دولتی؛
• •طرزالعمل قراردادهای امالک دولتی و ضمیمۀ آن؛
• •رهنمود و طرز سلوک داوطلبی؛
• •پالیسی حفظ و مراقبت امالک دولتی؛
• •ترتیب مسودۀ پالیسی زمین مطابق فیصله جلسه شورای عالی اقتصادی؛
• •ترتیب طرح های استفاده مؤثر از امالک دولتی و مدیریت آنها.
ثبت امالک دولتی بدفاتر امالک وزارت مالیه؛
ریاست عمومی امالک وزارت مالیه توانسته ،بیش از ( )22000شامره جایداد ادارات محرتم دولتی را به تفکیک مالک جایداد ،موقعیت،
نوعیت ،مساحت ،حدود اربعه و غیره مشخصات از قبیل جایدادهای دارای اسناد و فاقد اسناد که شامل (تعمیرات ،زمینها ،دکاکین ،باغ،
هوتلها ،رسایها ،اقامتگاه وغیره امالک غیرمنقول) می باشد ،ثبت دفاتر امالک دولتی وزارت مالیه مناید.
جلوگیری از غصب امالک انتقال شدۀ دولتی؛
از جمله جایدادهای تحت منازعه و غصب شدۀ امالک دولتی که از سالیان متامدی دوسیه های شان در محاکم قرارداشت ،ریاست عمومی
امالک دولتی وزارت مالیه توانسته دوسیه های معضله یی مذکور را به طور جدی تعقیب و به نفع دولت ،به همکاری ادارات عدلی و قضائی
از قید غصب قرار ذیل فیصله و رها مناید:
• •قضیۀ صدر مارکیت؛
• •قضیۀ عنایت مارکیت؛
• •قضیۀ موازی  50644مرتمربع زمین واقع هده قندهار؛
• •قضیۀ ( )50جریب زمین واقع ناحیه هفتم شاروالی کابل؛
• •قضیه ادعای دوکانداران وزارت های محرتم اطالعات و فرهنگ و تحصیالت عالی؛
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•قضیه موازی  50جریب زمین واقع قلعچه خمدان ناحیه هشتم؛
•قضیه موازی  7014مرتمربع واقع هده قندهار؛
•قضیۀ زمین کوپراتیف های دهقانان؛
•قضیۀ باقیداری رشکت های داخل محوطۀ نساجی بگرامی؛
•قضیۀ موازی ( )172جریب زمین و تعمیر نساجی بگرامی؛
•قضیۀ ( )2جریب زمین وزارت مالیه والیت کابل جوار سفارت شوروی:
•قضیۀ ( )4بسوه وزارت مالیه والیت کابل پروان سوم:
•قضیۀ ( )8.5جریب زمین فارم باغ باال؛
•قضیه زمین کوپراتیف های دهقانان واقع والیت هلمند؛
•قضیۀ تعمیر مستوفیت والیت تخار؛
•قضیه زمین کوپراتیف های دهقانان واقع والیت جوزجان؛

همچنان این ریاست توانسته است به اساس نظارت و کنرتول دقیق از جمعآوری عواید کرایه و اجارۀ جایدادهای مازاد ادارات دولتی که در
وقت معین آن صورت گرفته ،و همچنین ایجاد سیستم شفاف ،پاسخگو و متناسب به رضوریات اداره از طریق وضع اسناد تقنینی (طرزالعمل
ها ،رهنمودها و طرحهای مدیریت امالک) ،مجموعاً بالغ بر ( )2.979دو میلیارد و نهصدو هفتادو نه میلیون افغانی بوده که از سال 1388
الی ختم سال مالی ،1396از طریق ریاست عمومی امالک دولتی جمعآوری و به خزانه دولت تحویل داده شده است .که ساالنه عواید کرایه
ملکیت های متذکره نظر به سال قبل رو به افزایش بوده که طی گراف زیر عواید جمعآوری شده امالک مذکور طور فرشده تقدیم میگردد:
ریاست عمومی امالک دولتی توانست پالن تعیین شدۀ عواید خویرشا در شش ماه اول تکمیل و  %27نظر به پالن تعیین شده بیشرت جمع
آوری مناید.
اکنون پالن جدید عواید به ایرنیاست تعیین و مبلغ ( )771,900,895میلیون افغانی پالن عواید جدید به ایرنیاست از طریق ریاست محرتم
عمومی پالن و عواید تعیین گردیده و الی اخیر سال ایرنیاست قادر به تکمیل پالن متذکره دارد.
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تکمیل شدن پالن عواید ریاست عمومی امالک دولتی در شش ماه اول و تجدید پالن عواید سال مالی 1397؛
771,900,895.0
490,629,074
386,057,760.2
%127

پالن تعین شده

«فیصدی تحقق پالن عواید
در شش ماه اول»

«عواید تحصیل شده در شش ماه اول
سال مالی»

«پالن جدید عواید تعیین شده بعداز شش
ماه دوم»

ریاست عمومی امالک دولتی توانست پالن تعیین شدۀ عواید خویرشا در شش ماه اول تکمیل و  %27نظر به پالن تعیین شده بیشرت جمع
آوری مناید.
اکنون پالن جدید عواید به ایرنیاست تعیین و مبلغ ( )771,900,895میلیون افغانی پالن عواید جدید به ایرنیاست از طریق ریاست محرتم
عمومی پالن و عواید تعیین گردیده و الی اخیر سال ایرنیاست قادر به تکمیل پالن متذکره دارد.
جمع آوری باقیات:
یکتعداد امالک دولتی مطابق مصوبات و هدایات مقام عالی ریاست جمهوری.ا.ا ،به ریاست محرتم عمومی امالک دولتی وزارت محرتم مالیه
با مبالغ هنگفت باقیداری ( )80میلیون افغانی که از سالیان متامدی از طریق ادارات مربوطه جمع آوری نگردیده بود به این اداره انتقال
گردید .و مستاجرین نیز حارض به پرداخت کرایه جایداد تحت استفاده شان مطابق قرارداد عقد شده نبودند ،که با آغاز رهربی جدید (طی
یک و نیم سال) ریاست عمومی امالک دولتی توانسته ( )% 72فیصد آنرا که بالغ بر ( )58میلیون افغانی میگردد ،عواید مذکور راجمع آوری
و تحویل خزانه دولت مناید و فعال ً جمع آوری و تصفیه متباقی عواید فوق الذکر جریان دارد.
جنبه اصالحی :از قراردادهای که طی دوسال ویا سالهای قبل که از طریق ریاست عمومی امالک دولتی صورت گرفته و فعال ً قراردادهای
متذکره جریان دارد ،فعال ً هیچ نوع باقیداری وجود ندارد .در ضمن مستاجرین که کرایه ذمت شانرا تصفیه ننموده اند قراردادهای اکرثیت شان فسخ و
80,552,730.0
58,200,135
%72
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ریاست عمومی امالک دولتی توانست پالن تعیین شدۀ عواید خویرشا در شش ماه اول تکمیل و  %27نظر به پالن تعیین شده بیشرت جمع
آوری مناید.
اکنون پالن جدید عواید به ایرنیاست تعیین و مبلغ ( )771,900,895میلیون افغانی پالن عواید جدید به ایرنیاست از طریق ریاست محرتم
عمومی پالن و عواید تعیین گردیده و الی اخیر سال ایرنیاست قادر به تکمیل پالن متذکره دارد.
جمع آوری باقیات:
یکتعداد امالک دولتی مطابق مصوبات و هدایات مقام عالی ریاست جمهوری.ا.ا ،به ریاست محرتم عمومی امالک دولتی وزارت محرتم مالیه
با مبالغ هنگفت باقیداری ( )80میلیون افغانی که از سالیان متامدی از طریق ادارات مربوطه جمع آوری نگردیده بود به این اداره انتقال
گردید .و مستاجرین نیز حارض به پرداخت کرایه جایداد تحت استفاده شان مطابق قرارداد عقد شده نبودند ،که با آغاز رهربی جدید (طی
یک و نیم سال) ریاست عمومی امالک دولتی توانسته ( )% 72فیصد آنرا که بالغ بر ( )58میلیون افغانی میگردد ،عواید مذکور راجمع آوری
و تحویل خزانه دولت مناید و فعال ً جمع آوری و تصفیه متباقی عواید فوق الذکر جریان دارد.
جنبه اصالحی :از قراردادهای که طی دوسال ویا سالهای قبل که از طریق ریاست عمومی امالک دولتی صورت گرفته و فعال ً قراردادهای
متذکره جریان دارد ،فعال ً هیچ نوع باقیداری وجود ندارد .در ضمن مستاجرین که کرایه ذمت شانرا تصفیه ننموده اند قراردادهای اکرثیت
شان فسخ و به محاکم معرفی گردیده اند.
جمع آوری عواید از ملکیت های انتقال شده دولتی از نزد سازمانهای اجتامعی (اتحادیه کوپراتیف های دهقانان و اتحادیه جوانان؛
ریاست عمومی امالک دولتی با تسلیمی تعداد ( )94ملکیت های فوق الذکر ،ابتدأ متام اسناد و قراردادهای جایدادهای را که توسط اتحادیه
ها با اشخاص و افراد عقد و جایدادها بکرایه ناچیز ویا بشکل طویل املدت سپرده شده بود بازنگری منوده و بعداز طی مراحل قانونی کرایه
ساالنه آن به ( )44029053چهل و چهار میلیون و بیست و نه هزار و پنجاه وسه افغانی رسید که نظر به کرایه قبلی ( )33764781سی و
سه میلیون هفتصدو شصت و چهارهزار و هفتصدوهشتادو یک افغانی ،افزایش ( )% 329فیصد در کرایه جایدادهای فوق الذکر ازدیاد بعمل
آمده که وقتا ً فوقتا ً ذریعه کارمندان این اداره و مستوفیت های والیات مربوطه ،عواید آن جمع آوری و تحویل خزانه دولت میگردد که طی
جدول ذیل عواید ساالنه قبلی و فعلی آن طور مقایسوی احرتاما ً ارایه میگردد:
کرایه قبلی ساالنه
10,264,272.00

کرایه ساالنۀ فعلی
44,029,053.00

افزایش در کرایه
33,764,781.00

افزایش عواید در کرایه ملکیت های انتقال شدۀ اداره هوانوردی ملکی از طریق ریاست عمومی امالک دولتی؛
طبق مصوبه شامره ( )39مؤرخ  1388/10/21شورای محرتم وزیران یکتعداد ملکیت های ادارۀ محرتم هوانوردی ملکی در سال  1396بریاست
عمومی امالک دولتی انتقال که ایرنیاست بعداز طی مراحل پروسه تدارکاتی ملکیت های متذکره اقدام قانونی منوده که در نتیجه عواید ذیل
در مقایسه با کرایه قبلی ( )32قرارداد عقد شده از طریق ایرنیاست در مرکز ،به وجود آمده است:
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دست آورد های عمده ریاست عمومی خزاین؛
امور خزائن (باال بردن ظرفیت دیتابیس کمپیوتری معاشات به سیستم ( Web Basedمبتنی بر ویب؛
شناخت سیستم معاشات ،ساختار سیستم ،کودها وتکنـــالوژی استفاده شده وچگونگی استفاده از سیستم ،افزایش مادیول اضــافه کاری در
سیستم معاشات ،قابلیت چاپ فورم م 16از طریق سیستم جلوگیری از کار مجدد و اضافی رسعت عمل ،تنظیم معلومات واطالعات کارمندان
در سیستم معاشات ویب بیز وحذف معلومات کارمندان غایب ومنفک شده در مرکز و والیات شفافیت اجرآت وجلوگیری از فساد.
امور خزائن (باال بردن ظرفیت دیتابیس کمپیوتری معاشات به سیستم ( WEB BASEDمبتنی بر ویب؛
شناخت سیستم معاشات ،ساختار سیستم ،کودها وتکنـــالوژی استفاده شده وچگونگی استفاده از سیستم ،افزایش مادیول اضــافه کاری در
سیستم معاشات ،قابلیت چاپ فورم م 16از طریق سیستم جلوگیری از کار مجدد و اضافی رسعت عمل ،تنظیم معلومات واطالعات کارمندان
در سیستم معاشات ویب بیز وحذف معلومات کارمندان غایب ومنفک شده در مرکز و والیات شفافیت اجرآت وجلوگیری از فساد.
ساده سازی پروسه راجسرتیشن کارکنان دولت وافتتاح حسابات بانکی در مرکز سیستم راجسرتیشن کارکنان دولت از نسخه اکسس به ویب
بیز ارتقأ داده شده وریاست منابع برشی ادارات به سیستم متذکره دسرتسی پیدا کردند .با غیرمرکزی سازی راجسرتیشن کارکنان ادارات که
قبآل ذریعه ای استعالم به ریاست عمومی خزاین مراجعه میکردند ،به این اداره نیامده مستقیآم از جانب ریاست متذکره به بانک ها ارسال
میشوند ومعلومات مندرج در سیستم متذکره بشکل برقی بعد از افتتاح حساب بانکی به سیستم معاشات انتقال میگردد.
در حدود  90فیصد کارکنان دولت در مرکز و والیات که شامل نظامی و ملکی میشود معاشات خویش را به شکل الکرتونیکی از طریق بانک
ها تجارتی اخذ میکنند .همچنان انکشاف و تطبیق سیستم ویب بیز معاشات در  35اداره مرکزی با کنرتول تشکیل و موجودیت معلومات
کارکنان ادارات متذکره در رسور مرکزی تطبیق گردیده است.
پرداخت  90در صد معاشات پولیس ملی از طریق سیستم بانکی که یکی از اهداف تعین شده  LOTFAدر کنفرانس لندن بود.
سیستم خزاین وزارت مالیه توانسته است تا از طریق بانکداری مبایل ( )Mobile-Bankingمعاشات بیشرت از چهارده هزار پولیس ملی و
محلی را از طریق مبایل بدون کمی و کاستی در بیش از  49ولسوالی دوردست که خدمات بانکی وجود ندارد ،بعد از تثبیت فزیکی مبوقع
پرداخت مناید که قبآل از طریق معتمد اجرأ میشد.
انتقال معاشات توسط سیستم الیکرتونیکي ()EFT
ساده سازی تادیه مصارف معاشاتی ادارات دولتی در مرکز ،امضأ موافقت نامه با د افغانستان بانک :در جریان سال مالی  1395معاشات متام
ادارات دولتی شامل بودجه عادی بشکل برقی بدون ارسال چک فزیکی به د افغانستان بانک طی مراحل گردید .این پروسه در گذشته الی دو
روز را در بر میگرفت ولی اکنون بدون تأخیر ذریعه سیستم بین البانکی صورت میگیرد .برعالوه اینکه پروسه ساده گردیده است ،زمان طی
مراحل اسناد تادیاتی نیز کوتاه شده است .طی مراحل معاشات کارکنان پروژه های انکشافی از طریق  EFTتدویر جلسات با رهربی وبخش
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تخنیکی بخاطر پرداخت معاشات پروژه های انکشافی از طریق سیستم تصفیه و تسویه د افغانستان بانک.
تطبیق موفقانه پرداخت  75درصد معاشات کارکنان دولت از طریق سیستم بانک که شامل پالن مبارزه علیه فساد اداری وزارت مالیه در سال
 1395بود
ارائه برنامه آموزشی بخاطر پاینن آوردن مصارف نامطلوب دولت در پنج زون و چهار والیت
ریاست خزاین وزارت مالیه دارای  10مرکز آموزشی در سطح کشور بوده که از این طریق همه ساله صد ها کارمند دولت در بخش های
مختلف اداره مالی افغانستان مرصوف آموزش میباشند .برنامه های آموزشی شامل کابران سیستم معلوماتی اداره مالی افغانستان بخاطر
آموزش مادیول جدید ،نسخه جدید سیستم معاشات و کارکنان بخش های مالی و تدارکاتی واحد های اولی و دومی ادارات دولتی میباشند.
پروسه راجسرتیشن کارکنان دولت وافتتاح حسابات بانکی در مرکز سیستم راجسرتیشن کارکنان دولت از نسخه اکسس به ویب بیز ارتقأ
داده شده وریاست منابع برشی ادارات به سیستم متذکره دسرتسی پیدا کردند .با غیرمرکزی سازی راجسرتیشن کارکنان ادارات که قبآل ذریعه
ای استعالم به ریاست عمومی خزاین مراجعه میکردند ،به این اداره نیامده مستقیآم از جانب ریاست متذکره به بانک ها ارسال میشوند
ومعلومات مندرج در سیستم متذکره بشکل برقی بعد از افتتاح حساب بانکی به سیستم معاشات انتقال میگردد.
در حدود  90فیصد کارکنان دولت در مرکز و والیات که شامل نظامی و ملکی میشود معاشات خویش را به شکل الکرتونیکی از طریق بانک
ها تجارتی اخذ میکنند .انکشاف و تطبیق سیستم ویب بیز معاشات در  35اداره مرکزی با کنرتول تشکیل و موجودیت معلومات کارکنان
ادارات متذکره در رسور مرکزی
پرداخت  90در صد معاشات پولیس ملی از طریق سیستم بانکی که یکی از اهداف تعین شده  LOTFAدر کنفرانس لندن بود.
سیستم خزاین وزارت مالیه توانسته است تا از طریق بانکداری مبایل ( )Mobile-Bankingمعاشات بیشرت از چهارده هزار پولیس ملی و
محلی را از طریق مبایل بدون کمی و کاستی در بیش از  49ولسوالی دوردست که خدمات بانکی وجود ندارد ،بعد از تثبیت فزیکی مبوقع
پرداخت مناید که قبآل از طریق معتمد اجرأ میشد.
انتقال معاشات توسط سیستم الیکرتونیکي ()EFT
ساده سازی تادیه مصارف معاشاتی ادارات دولتی در مرکز ،امضأ موافقت نامه با د افغانستان بانک :در جریان سال مالی  1395معاشات متام
ادارات دولتی شامل بودجه عادی بشکل برقی بدون ارسال چک فزیکی به د افغانستان بانک طی مراحل گردید .این پروسه در گذشته الی دو
روز را در بر میگرفت ولی اکنون بدون تأخیر ذریعه سیستم بین البانکی صورت میگیرد .برعالوه اینکه پروسه ساده گردیده است ،زمان طی
مراحل اسناد تادیاتی نیز کوتاه شده است .طی مراحل معاشات کارکنان پروژه های انکشافی از طریق  EFTتدویر جلسات با رهربی وبخش
تخنیکی بخاطر پرداخت معاشات پروژه های انکشافی از طریق سیستم تصفیه و تسویه د افغانستان بانک.
تطبیق موفقانه پرداخت  75درصد معاشات کارکنان دولت از طریق سیستم بانک که شامل پالن مبارزه علیه فساد اداری وزارت مالیه در سال
 1395بود
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ارائه برنامه آموزشی بخاطر پاینن آوردن مصارف نامطلوب دولت در پنج زون و چهار والیت
ریاست خزاین وزارت مالیه دارای  10مرکز آموزشی در سطح کشور بوده که از این طریق همه ساله صد ها کارمند دولت در بخش های
مختلف اداره مالی افغانستان مرصوف آموزش میباشند .برنامه های آموزشی شامل کابران سیستم معلوماتی اداره مالی افغانستان بخاطر
آموزش مادیول جدید ،نسخه جدید سیستم معاشات و کارکنان بخش های مالی و تدارکاتی واحد های اولی و دومی ادارات دولتی میباشند.
تطبیق سیستم افمس مبتنی بر ویب
نسخه هفتم سیستم فریبالنس وآموزش نسخه ویب و توسعه آن در متام واحد های اولی و دومی مرکز 34 ،مستوفیت 6 ،قول اردو و ولسوالی
ها در صورت لزوم دید .توسعه سیستم افمس در سفارتخانه های افغانستان مقیم خارج ،تصدی های دولتی و شاروالی ها .معینیت شاروالی
های اداره مستقل ارگان های محل سیستم خود را برای شاروالی ها دارند با همکاری کارکنان بخش تخنیکی هر دو اداره برای کارکنان خزاین
دسرتسی به سیستم متذکره مهیا گردیده است .این ریاست میتواند گزارشات موجود در سیستم متذکره را هفته وار دریافت مناید .توسعه
سیستم افمس در سفارت خانه ها تطبیق مرحله امتحانی سیستم افمس در دو سفارت خانه که شامل ارزیابی ،مرحله امتحانی و دریافت راه
حل پیشنهادی میباشد ( با استفاده از ستالیت وی پی ان ویا سیستم غیرمرکزی)
تطبیق حسابات صفر عواید و حسابات مصارف مستوفیت ها ()ZERO BALANCE ACCOUNTS
در بخش عواید متام حسابات عواید دولت در مرکز و والیات به استثنای نورستان که هفته وار و هلمند و سمنگان یکروز بعد در ختم هر
روز صفر شده و به حساب واحد خزاین واریز میگردد .طرزالعمل بخاطر صفر ساخنت حسابات مصارف والیتی به بانک مرکزی رشیک ساخته
شده ایجاد چارچوب کاری و موافقت بانک مرکزی افغانستان بخاطر تطبیق حسابات صفر در والیات ،بعد از تائید بانک محرتم در رشوع سال
مالی  1396تطبیق گردیده ،با تطبیق این ریفورم دولت قادر میگردد تا عواید و مصارف روزانه خود را بداند.
همه روزه حسابات شان()Zero Balance Accountsدر10والیت باداشنت فعالیت صفر شده به حساب واحد خزاین واریز میشود در والیات
دیگر نیز عنقریب این سیستم فعال میگردد.
تطبیق مادل خریداری و ثبت دارائی
تطبیق مادیول خریداری و ثبت دارائی در واحدهای اول بودجوی مرکز ،هشت مستوفیت 20 ،وزارت خانه ،و شش قول اردو .تطبیق مادیول
های متذکره دولت را در مدیریت دقیق بودجه کمک منوده از بروز باقیات بودجه به سال بعدی جلوگیری بعمل میاورد.
ارتقأ ظرفیت کارکنان ریاست عمومی خزاین از طریق پروژه بانک جهانی در مرکز و والیات
بیشرت از  640کارمندان ریاست عمومی خزاین در مرکز و والیات مرصوف تحصیالت دوره لسانس و ماسرتی خویش میباشد که برعالوه مرصف
فیس پوهنتون ها به کارکنان متذکره کرایه رفت و برگشت نیز پرداخته میشود .در حدود 140تن آنها معصلین طبقه اناث است که کارکنان متذکره مطابق
به رضورت اداره در رشته های اقتصاد مرصوف تحصیل میباشند .تا بحال حدود  218کارمند فارغ لسانس 131 ،محصل فارغ برنامه ماسرتی و  39کارمند
دیپلوم یک ساله در زبان انگلیسی دریافت منوده اند.
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ادارۀ محاسبین مسلکی افغانستان CPA AFGHANISTAN
در سال  1388هجری خورشیدی بانک جهانی و صندوق وجهی بین املللی مطالعاتی را در قسمت مسلک محاسبه در افغانستان انجام داده
بودند ،به اساس بخش گزارش رعایت از معیارها و کودها ( )”Report on Observance of Standards and Codes “ROSCپروژۀ انکشاف
اداره محاسبین مسلکی ( )PAODیا  CPA Afghanistanتحت اثر ریاست عمومی خزاین وزارت مالیه ایجاد گردید.گزارش  ROSCسه بخش
مهم را پیشنهاد منود که پروژه انکشاف اداره محاسبین مسلکی از آغاز الی اکنون در هر سه بخش پیرشفت ها و دست آورد های قابل مالحظه
یی داشته که ذیال توضیح می گردد:
– 1ایجاد قانون محاسبین مسلکی افغانستان (ریفورم قانونی)
 – 2ایجاد بورد محاسبین افغانستان
 – 3ارتقای ظرفیت محاسبین مسلکی به سطح کشور
ایجاد قانون محاسبین مسلکی افغانستان (ریفورم قانونی)
قانون محاسبین مسلکی افغانستان پس از سپری منودن طی مراحل قانونی آن در وزارت محرتم عدلیه ،مورد تائید مقام عالی ریاست جمهوری
قرار گرفته و به اساس فرمان تقنینی شامره  ۲۵۱مورخ  ۱۳۹۵/۱۲/۱۴توشیح گردید.
با در نظر داشت هدایت فرمان مقام عالی ریاست جمهوری ،قانون محاسبین جهت تصویب به پارملان کشور فرستاده شد و خوشبختانه به
اکرثیت آرای مثبت ،مورد تصویب قرار گرفت .قانون یاد شده اخیراً در جلسه مختلط ولسی جرگه و مرشانو جرگه نیز مورد تصویب قرار گرفت
و جهت اجراآت بعدی به وزیر دولت در امور پارملانی ارسال گردیده است.
بورد محاسبین مسلکی افغانستان
نظر به ماده ششم قانون محاسبین مسلکی افغانستان ،بورد محاسبین مسلکی کشور از منایندگان وزارت مالیه ،وزارت تحصیالت عالی ،وزارت
اقتصاد ،وزارت تجارت و صنایع ،د افغانستان بانک ،اتاق تجارت و صنایع افغانستان و مناینده سکتور خصوصی تشکیل گردیده است.
بورد یادشده از آغاز الی اکنون دوازده بار تشکیل جلسه منوده و روی موضوعات مختلف بحث صورت گرفته است که از جمله می توان
موضوعات ذیل را نام برد:
• •تطبیق قانون محاسبین مسلکی افغانستان؛
• •تسوید مقرره ها؛
• •ایجاد کمیته های تخنیکی
• •انتخاب افراد واجد رشایط برای ایجاد کمیته های تخنیکی
• •پذیرش و تطبیق معیارهای بین املللی گزارش دهی مالی
• •ایجاد دیپارمتنت محاسبه تحت اثر پوهنخی اقتصاد پوهنتون کابل
• •ایجاد دو مضمون  Corporate and Business Law F4قانون تجارتی Taxation F6قانون مالیات
• •بحث روی پالن عملیاتی ادارۀ محاسبین مسلکی افغانستان
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ارتقای ظرفیت محاسبین مسلکی به سطح کشور
جهت ترویج و حامیت تحصیالت مسلک محاسبه و تفتیش ،اداره محاسبین دو راهربد ذیل را در منصه اجرا قرار داده که این دو می تواند
باعث ارتقای ظرفیت مسلک محاسبه و تفتیش به سطح کشور گردد:
راهربد تحصیالت مسلکی :این پروژه در ماه مارچ  ۲۰۱۶به تعداد  ۱۰۰۰بورسیه تحصیلی را اعالم منود که صد فیصد هزینه تحصیلی
محصلین مسلک محاسبه را به اساس نتیجه کامیابی با در نظر داشت طرزالعمل پرداخت به آنها می پردازد که تعداد محصلین راجسرت شده
به  ۱۲۱۵تن رسیده و از این جمله  ۱۸۳تن آن محصلین طبقه اناث می باشد .اداره یادشده توانسته تا هزینه تحصلی  ۷۹۴تن محصلین را که
 ۱۹۸۶مضمون می شود ،بازپرداخت مناید .تعداد مضامین پرداخت شده برای طبقه اناث در ارقام باال به  ۱۶۷مضمون می رسد .باید تذکر
داد که ادارۀ محاسبین مسلکی در نظر دارد تا تعداد بورسیه ها را برای سال  ۱۳۹۷به  ۳۰۰۰الی  ۵۰۰۰برساند.
راهربد تحصیالت اکادمیک :بر بنای تفاهمنامه همکاری که به تاریخ  ۱۳۹۵/۰۷/۲۸میان وزارت مالیه ،وزارت تحصیالت عالی ،ریاست پوهنتون
کابل و پوهنخي اقتصاد در مورد احیای مجدد دیپارمتنت محاسبه تحت اثر پوهنخی اقتصاد امضا گردیده بود ،پروژه انکشاف اداره محاسبین
مسلکی جهت تحقق آن ،قرارداد ایجاد دیپارمتنت محاسبه را به تاریخ  ۲۰نومرب  ۲۰۱۷با پوهنتون بین املللی اسالمی مالیزیا که یک پوهنتون
دولتی است ،عقد منود .محصلینی که از دیپارمتنت محاسبه فارغ میگردند ،از جانب  ACCAبرای شان حد اکرث  ۹مضمون معافیت داده می
شود که به این ترتیب تعداد محصلین مسلک محاسبه به شکل متداوم افزوده می شود.
اداره محاسبین مسلکی پنج دیپارمتنت تخنیکی ذیل را که هر دیپارمتنت متشکل از  ۶محاسب مسلکی ( )Chartered Accountantsمی باشد،
تحت اثر بورد محاسبین افغانستان به میان آورد:
.1

دیپارمتنت تحصیالت مسلکی؛

.2

دیپارمتنت عضویت و جواز دهی؛

.3

دیپارمتنت معیار های مسلکی؛

.4

دیپارمتنت اجراآت مسلکی؛

.5

دیپارمتنت امتحانات و اعتبار دهی

کمیته های فوق الذکر الی اکنون چندین بار تشکیل جلسه منوده اند و مکلف اند تا متام فعالیت های شانرا در مطابقت با قوانین ،مقررات،
طرزالعمل ها و معیار های قبول شده جهانی انجام دهند.
اداره محاسبین مسلکی افغانستان به منایندگی افغانستان به طور متداوم در کنفرانس ها و ورکشاپ های آموزشی بین املللی CAPA،
 SAFA،IFAC ، IFRS، Edinburgh Groupو منطقه در کشور های رسی النکا ،هندوستان ،نیپال ،پاکستان و بنگله دیش فعاالنه اشرتاک
می مناید.
امضای تفاهمنامه ها با ادارات محاسبین منطقه و جهان:
•

•امضای تفاهمنامه همکاری های طویل املدت با  ACCAدر لندن در ماه جنوری 2015؛
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•امضای تفاهمنامه با انستیتوت محاسبین مسلکی انگلیند والز ICAEW؛
•امضای تفاهمنامه با انستیتوت محاسبین مسلکی هند ( ICAIدر این زمینه انستیتوت یادشده در ماه اگست  2017برای اعضای بورد
محاسبین و اعضای کمیته های تخنیکی برنامه ارتقای ظرفیت را براه انداختند).؛
•امضای تفاهمنامه با اداره محاسبین اردن JACPA
•امضای قرارداد ایجاد دیپارمتنت محاسبه با پوهنتون بین املللی اسالمی مالیزیا
•امضای قرارداد مشارکت با  ACCAکه بر اساس آن قمستی از عواید حاصله محصلین افغان را به اداره محاسبین مسلکی افغانستان
پرداخت مینامید و در ضمن تعهد .
•پرداخت هزینه تحصیلی بیشرت از  ۱۲۰۰مضمون کامیاب شده برای محصلین مسلک محاسبه و تفتیش
•تسلیمی پروپوزل برای دستیابی به عضویت کنفدراسیون محاسبین آسیا و اوقیانوسیه ()CAPA
•ازدیاد ادارات تدریس مضامین  ACCAاز یک انستیتوت به شش مرجع
•ترتیب دو مضمون  )Taxation (F6و  ACCA )Business Law (F4بر بنای قوانین افغانستان

دستیابی به عضویت فدراسیون ()SAFA
در ماه سپتمرب  2017اداره محاسبین نیپال و اداره محاسبین افغانستان به گونه مشرتک میزبان چهل هشتمین کنفرانس فدراسیون محاسبین
آسیای جنوبی ( SAFA) South Asian Federation of Accountantsبودند .فدراسیون محاسبین آسیای جنوبی ( )SAFAعضویت افغانستان
را با آرای صد در صدی تایید منوده و تعهد منودند تا در ماه اپریل  2018کنفرانس آینده را در شهر کابل برگزار منایند.
دستیابی به عضویت کنفدراسیون محاسبین آسیا و اوقیانوس ()CAPA
ادارۀ محاسبین مسلکی افغانستان  CPA Afghanistanعضویت کنفدراسیون محاسبین آسیا و اوقیانوس(Confederation of Asia and
 Pacific Accountants) CAPAرا به تاریخ  ۱۸می  ۲۰۱۸بدست آورد.
این کنفدراسیون ( )CAPAیک اداره منطقه یی میباشد که از  32اداراه محاسبین مسلکی در  23مملکت آسیا و اوقیانوس مناینده گی میکند.
این ادارات محاسبین مسلکی که بنام اعضای کنفدراسیون  CAPAیاد میگردند ،از  1,6میلیون محاسب مسلکی به سطح منطقه مناینده گی
میکنند .
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