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پیام وزیر اقتصاد
مؤسســات غیــر دولتــی مطابــق بــه قانــون مکلــف انــد از چگونگــی
فعالیــت هــای شــان هــر شــش مــاه بــه وزارت اقتصــاد معلومــات ارایــه
مناینــد تــا بــه اســاس آن گــزارش ســاالنه متــام مؤسســات غیــر دولتــی
بعــد از تحلیــل تخنیکــی و مالــی تهیــه گــردد.
اینــک وزارت اقتصــاد بــا در نظرداشــت راســتای کاری اش ،گــزارش
فعالیــت ســال  1397خورشــیدی مؤسســات غیــر دولتــی را بــه نــر
مــی رســاند.
مؤسســات غیــر دولتــی هــر ســال یــک قســمت قابــل مالحظــة از کمــک
هــای خارجــی را در قالــب پــروژه هــا و برنامــه هــای اقتصــادی و اجتامعــی
در رسارس کشــور بــه مــرف میرســانند .فعالیــت هــای مؤسســات غیــر
دولتــی نقــش ارزنــده و مهــم در تغییــر وضعیــت زندگــی مــردم در عرصــه هــای اقتصــادی و اجتامعــی داشــته اســت.
هنــوز هــم کاســتی هــای در فعالیــت مؤسســات غیــر دولتــی بــه نظــر میرســد کــه بایــد در مــورد آن ،گفتــان ،اقدامــات مشــرک و
هامهنــگ میــان دولــت ،مؤسســات و متویــل کننــدگان صــورت گیــرد تــا ایــن فعالیــت هــا در مســیر کاهــش فقــر ،انکشــاف متــوازن
و کاریابــی ســوق داده شــود.
ایــن گــزارش بیشــر بــاالی پــروژه هــای انکشــافی بــا تفکیــک مجمــوع مصــارف پــروژه ،ســکتور هــا ،والیــات و نتایــج حاصلــه از تطبیــق
آن ،تهیه شــده اســت.
یافتــه هــای از فعالیــت موسســات غیــر دولتــی مــی توانــد در تدویــن پالیســی هــا و برنامــه هــای اســراتیژیک انکشــافی در ســطح ملــی
کمــک کند.گــزارش ســاالنه فعالیــت موسســات غیــر دولتــی بــه عنــوان یــک اصــل اساســی بــرای شــفافیت ،حســابدهی و اطــاع رســانی
بــرای حکومــت ،مــردم ،محقیقیــن و متویــل کننــدگان محســوب شــده و امیــدوارم پاســخگوی ســواالت ایــن مراجــع باشــد.
رهــری وزارت اقتصــاد از متــام مؤسســات غیــر دولتــی کــه گزارشــات فعالیــت هــای شــان را بــه موقــع ارائــه کــرده ،هــم چنــان از
وزارت هــای ســکتوری و ادارات مرکــزی و والیتــی وزارت اقتصــاد کــه در جمــع آوری ،توحیــد و تحلیــل ایــن گــزارش نقــش و ســهم
فعــال داشــته انــد ،ابــراز ســپاس و قدردانــی مــی کنــد.
وزارت اقتصــاد مصمــم اســت تــا از طریــق نقشــه راه همــکاری میــان حکومــت ،متویــل کننــدگان و مؤسســات غیــر دولتــی،
فعالیــت هــا مؤسســات غیــر دولتــی را متمرکــز بــه اولویــت هــای حکومــت ،انکشــاف متــوازن ،کاهــش فقــر وکاریابــی در افغانســتان
منایــد ،تــا بدیــن صــورت شــاهد بهبــود وضعیــت زندگــی اقتصــادی و اجتامعــی مــردم مــان در کوتــاه تریــن وقــت ممکــن باشــیم.
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مقدمه
مؤسســات غیــر دولتــی از ســالیان متــادی در عرضــه خدمــات بخصــوص در نقــاط دور دســت و نــا امــن افغانســتان کــه اکــرآ
دسرتســی بــه خدمــات در آن ســاحات مشــکل اســت ،نقــش عمــده را بــازی منــوده انــد .در ســالهای قبــل از  ۲۰۰۱بــا ایجــاد
اداره موقــت ،مؤسســات مبثابــه عمــده تریــن مرجــع ارائــه خدمــات بــری بخصــوص در بخــش هــای صحــت ،معــارف ،مهاجریــن
و بیجاشــده گان داخلــی در ســاحات کــه زیــر کنــرول دولــت نبــوده انــد ،محســوب مــی گردیدنــد .در ایــن دوره ،مؤسســات غیــر
دولتــی طــرح و پیشــنهاد پــروژه هــا را در مطابقــت بــه نیازمنــدی مــردم محــل بــه متویــل کننــده هــای بیــن املللــی ارائــه و بودجــه
مــورد نظــر خدمــات بــری را حصــول ،پــروژه هــا را تطبیــق و گــزارش دهــی فعالیــت هــای خــود را بصــورت مســتقیم بــه متویــل کننده
گان بیــن املللــی ارائــه مــی منودنــد .بدیــن معنــا کــه دولــت در تثبیــت نیازمنــدی هــا ،متویــل ،تطبیــق و گــزارش دهــی فعالیــت های
مؤسســات کمــر دخیــل بــوده اســت.
قانــون مؤسســات غیردولتــی در روشــنایی و مطابقــت بــه مــاده  35قانــون اساســی جمهــوری اســامی افغانســتان ،طــرح و تدویــن و
در جریــده رســمی شــاره  857نافــذ گردیــد کــه براســاس مــاده  4ایــن قانــون ،وزارت اقتصــاد یگانــه مرجــع ثبــت ،نظــارت و ارزیابــی
مؤسســات غیــر دولتــی تعیــن شــده اســت.
اکنــون وزارت اقتصــاد در هامهنگــی وهمــکاری بــا متویــل کننــده گان و ادارات ســکتوری گام هــای موثــر و مهــم را در راســتای
انســجام مؤسســات برداشــته کــه در نتیجــه آنهــا برنامــه ریــزی پــروژه هــای عاجــل و انکشــافی ،تطبیــق پــروژه هــا ،نظــارت و ارزیابــی
از تطبیــق آنهــا در همخوانــی بــا اولویــت هــای ملــی کشــور و اهــداف انکشــاف پایــدار و باآلخــره گــزارش دهــی وحســاب دهــی از
فعالیــت هــای مؤسســات قانومننــد گردیــد .امــروز واحــد هــای مشــخص در راســتای انســجام ،نظــارت و ارزیابــی از فعالیــت هــای
مؤسســات در ســطح ادارات ســکتوری ایجــاد گردیــده انــد کــه مؤسســات در هامهنگــی وهمــکاری آنهــا ،فعالیــت هــای انکشــافی و
کمــک هــای بــری عاجــل خویــش را بــه پیــش میربنــد .بــا آنکــه هنــوز هــم هامهنگــی در ایــن راســتا کار بیشــر نیــاز دارد.
ریاســت انســجام مؤسســات غیــر دولتــی وزارت اقتصــاد مبثابــه مرجــع مشــخص نظــارت از تطبیــق قانــون مؤسســات غیــر دولتــی
فعالیــت مــی منایــد .ایــن ریاســت تحــت رهــری مقــام وزارت اقتصــاد جهــت تقویــت شــفافیت و حســاب دهــی در مؤسســات غیــر
دولتــی از ســال  ۲۰۱۵تــا الحــال همــه ســاله گــزارش فعالیــت هــای مؤسســات را جمــع آوری ،توحیــد ،تحلیــل و ارزیابــی منــوده
و گزارشــات آنهــا را بــا رهــری حکومــت وحــدت ملــی ،متویــل کننــده گان ،ادارات ســکتوری ،جامعــه مدنــی و مــردم عــام بصــورت
وســیع رشیــک مــی منایــد.
ایــن گــزارش شــامل فعالیــت هــای مؤسســات غیــر دولتــی در ســال  ۱۳۹۷خورشــیدی مــی باشــد کــه خالصــه گــزارش در بخــش اول
و تفصیــات آن در بخــش دوم ارائــه مــی گــردد.
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1 .1خالصۀ گزارش
1.1.1نقشه راه مؤسسات غیردولتی ( )۱۴۰۰-۱۳۹۸
رهــری وزارت اقتصــاد در ســال  ۱۳۹۶بــرای اولیــن بــار یــک گفتــان ملــی را تحــت عنــوان اولیــن کنفرانــس ملــی مؤسســات
غیــر دولتــی راه انــدازی منــود کــه در آن جاللتــآب محــرم رئیــس جمهــور ،جاللتــآب رئیــس اجرائیــه ،وزرای محــرم کابینــه،
مســئولین بلنــد رتبــه متویــل کننــده هــا ،ادارات ملــل متحــد و مؤسســات غیــر دولتــی اشــراک منودنــد .ایــن کنفرانــس بــاالی
ترســیم و انکشــاف یــک نقشــه راه چهــار ســاله کــه بتوانــد از یکطــرف همــکاری و هامهنگــی را میــان حکومــت ،متویــل کننــده
گان و مؤسســات تقویــت بخشــیده و از طــرف دیگــر فعالیــت هــای مؤسســات را در راســتای کاهــش فقــر ،اشــتغال زایــی و انکشــاف
اقتصــادی و اجتامعــی کشــور در مطابقــت بــه اولویــت هــای ملــی ســمت دهــی منایــد ،توافــق صــورت گرفــت.
وزارت اقتصــاد بــه تأســی از فیصلــه اولیــن کنفرانــس مؤسســات غیردولتــی بــه منظــور بلندبــردن کیفیــت ،موثریــت و کارایــی اجــرأات
مؤسســات غیردولتــی نقشــه راه مؤسســات غیردولتــی (  )۱۴۰۰-۱۳۹۸را بــا ترشیــک مســاعی ادارات ذیربــط دولتــی ،مؤسســات و
متویــل کننــده گان ترتیــب منــوده کــه دیــدگاه ،اهــداف عمــده ،اقدامــات دارای اولویــت و دســتاورد هــای عمــده در راســتای تطبیــق
ایــن نقشــه راه در بخــش تفضیلــی ایــن گــزارش بیــان شــده انــد.

1.1.2یافته های کلیدی گزارش
▪ ▪ از جملــه  ۱۶۵۶مؤسســه فعــال و قابــل گــزارش دهــی ۱۲۰۸ ،مؤسســه ( 73فیصــد ) گــزارش فعالیــت هــای خــود را ارائــه منــوده
انــد کــه از آنجملــه  ۹۹۹مؤسســه آن داخلــی کــه ( 60فیصــد ) و متباقــی  209مؤسســه آن خارجــی ( 13فیصــد) را احتــوا مینامیــد.
▪ ▪مؤسســات در جریــان ســال  ۱۳۹۷مجموعــآ بــه تعــداد  2537پــروژه را بــا مــرف مجموعــی  876میلیــون دالــر امریکایــی
در رسارس کشــور تطبیــق منــوده انــد.
▪ ▪بــه تعــداد  1321پــروژه آن بــا مــرف مجموعــی  603میلیــون دالــر امریکایــی کــه  69فیصــد مجمــوع مصــارف را
تشــکیل میدهــد توســط مؤسســات خارجــی و  1216پــروژه بــا مــرف مجموعــی مبلــغ  273میلیــون دالــر امریکایــی کــه
 31فیصــد مجمــوع مصــارف مؤسســات را تشــکیل میدهــد توســط مؤسســات داخلــی تطبیــق گردیــده اســت.
▪ ▪بیشــرین پــروژه هــای در ســکتور مصونیــت اجتامعــی ( 986پــروژه) و بــه تعقیــب آن در ســکتور صحــت ( 585پــروژه)
تطبیــق و اجــرا گردیــده اســت .در حالیکــه کمرتیــن پــروژه در ســکتور زیربنــا ( 154پــروژه) تطبیــق گردیــده اســت.
▪ ▪بیشــرین پــروژه هــا در والیــات کابــل ,ننگرهــار و هــرات
و کمرتیــن تعــداد پــروژه هــا در والیــات نورســتان ،زابــل و
پنجشــیر توســط مؤسســات تطبیــق گردیــده اســت کــه
بیانگــر عــدم تــوازن در توزیــع و تطبیــق پــروژه هــا میباشــد.

ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوژﻩ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﮑﺘﻮر ﻫﺎ
۹۸۶

۱۵۴

۱۶۴

۳۲۳

۳۲۵

▪ ▪از مجمــوع مصــارف فــوق الذکــر ،مبلــغ  ۲۱۳میلیــون دالــر
امریکایــی از طریــق بودجــه دولــت بــه مؤسســات غیردولتــی
ســپرده شــده کــه  ۲۴فیصــد مجمــوع مصــارف را تشــکیل
میدهــد و مبلــغ  ۶۶۳میلیــون دالــر امریکایــی خــارج از
بودجــه دولــت در اختیــار مؤسســات غیــر دولتــی قــرار گرفتــه اســت کــه  ۷۶فیصــد را احتــوا مینامیــد.
زﯾﺮﺑﻨﺎ
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زراﻋﺖ

ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری
ﺧﻮب

۵۸۵

ﺻﺤﺖ

ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ
اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ
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۱۰۳۹

ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوژﻩ ﻫﺎی ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺷﺪه ﻣﻮﺳﺴﺎت در وﻻﯾﺖ١٣٩٧ ،

۱۲۰۰
۱۰۰۰
۸۰۰

۴۲۴
۳۴۴
۳۳۷
۲۲۵
۱۹۴
۱۹۳
۱۷۰
۱۳۲
۱۲۵
۱۲۰
۱۲۰
۱۱۶
۱۱۶
۱۰۸
۱۰۷
۱۰۵
۱۰۵
۱۰۴
۹۴
۹۴
۸۶
۷۹
۷۶
۷۳
۶۳
۶۳
۵۵
۵۵
۵۴
۴۸
۴۱
۳۸
۳۱

۶۰۰
۴۰۰
۲۰۰
۰

▪ ▪از مجمــوع  876میلیــون دالــر 39 ،فیصــد ( 355میلیــون دالــر) در ســکتور صحــت 31 ،فیصــد ( 270میلیــون دالــر) در
ســکتور مصئونیــت اجتامعــی 13 ،فیصــد ( 111میلیــون دالــر) در ســکتور تعلیــم و تربیــه 8 ،فیصــد (  63میلیــون دالــر)
در ســکتور زراعــت و انکشــاف دهــات 5 ،فیصــد (  39میلیــون دالــر) در ســکتور حکومــت داری خــوب و  4فیصــد ( 36
میلیــون دالــر امریکایــی) در ســکتور زیربنــا بــه مــرف رســیده اســت.
▪ ▪مقایســه مصــارف چهــار ســاله مؤسســات نشــان
میدهــد کــه در ســال هــای  1394الــی 1396
مصــارف مؤسســات افزایــش متواتــر داشــته اســت.
امــا در ســال  1397کاهــش  1فیصــدی را در
مقایســه بــه ســال  1396داشــته اســت.
▪ ▪یافتــه هــای ایــن گــزارش نشــان مــی دهنــد کــه
مصــارف اداری مؤسســات  14فیصــد بــوده اســت و 86
فیصــد متباقــی مصــارف بــاالی پــروژه هــا و برنامــه هــا
مبــرف رســیده اســت کــه بــه نســبت ســال گذشــته
مصــارف اداری  1فیصــد کاهــش یافتــه اســت.

ﻣﺼﺎرف ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ١٣٩٤-١٣٩٧

۸۷۶

۸۸۴

۸۵۲

۱۰۰۰

۸۲۰

۸۰۰
۶۰۰
۴۰۰
۲۰۰

۱۳۹۷

۱۳۹۶

۱۳۹۵

۱۳۹۴

۰

▪ ▪گــزارش نشــان میدهــد کــه مصــارف از نظــر جغرافیایــی هنــوز هــم نامتــوازن بــوده اســت .بیشــرین مصــارف رسانــه
در کابــل و بــه تعقیــب آن در بامیــان و ســمنگان مــی باشــند .در حالــی کــه والیــات کاپیســا ،پکتیــکا و غزنــی کمرتیــن
مصــارف را داشــته انــد .از نقطــه نظــر مصــارف رسانــه والیــت کابــل بــا  54دالرامریکایــی فــی نفــر در صــدر مصــارف قــرار
داشــته و والیــات بامیــان و ســمنگان بــا مــرف رسانــه  50دالــر و  45دالــر فــی نفــر در ردیــف دوم و ســوم قــرار دارنــد در
حالیکــه والیــات کاپیســا  9دالــر ،پکتیــکا  12دالــر و غزنــی  13دالــر فــی نفــر دریافــت منــوده انــد.
▪ ▪ از جملــه  ۱۶۵۶مؤسســه فعــال و قابــل گــزارش دهــی ســال  ،۱۳۹۷تــا الحــال گــزارش تفتیــش مالــی  ۶۳مؤسســه بــه وزارت
اقتصــاد مواصلــت منــوده انــد ،کــه لســت آن ضمیمــه گــزارش بــوده و در ویــب ســایت وزارت اقتصــاد نیــز بــه نــر رســیده اســت.
قابــل ذکــر اســت سلســله ارســال گزارشــات تفتیش مالی مؤسســات از بابــت ســال  ۱۳۹۷بــه وزارت اقتصاد هنــوز هم ادامــه دارد.
و بــه مقایســه ســال گذشــته کــه هیــچ گــزارش تفتیــش مالــی شــامل گــزارش نبــوده؛ پیرشفــت بســیار خوبــی را نشــان میدهــد.
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ﻣﺼﺎرف ﴎاﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ وﻻﯾﺎت ارﻗﺎم ﺑﻪ داﻟﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ

۹

۱۵ ۱۳ ۱۳
۱۳ ۱۲

۲۴ ۲۴ ۲۳ ۲۳
۲۱ ۲۱ ۲۰ ۲۰
۱۹ ۱۹ ۱۸

۲۸ ۲۷ ۲۷
۲۶ ۲۶

۳۰ ۳۰

۳۴ ۳۴ ۳۳
۳۳ ۳۳

۴۵

۵۰

۵۴

۳۸ ۳۸

▪ ▪در ســال 1397تعــداد مجموعــی کارکنــان مؤسســات بــه  ۸۵۳۸۳تــن در ســال  ۱۳۹۷مــی رســد کــه از جملــه ۸۴۳۷۹
نفــر آنهــا اتبــاع داخلــی و  ۱۰۰۴نفــر آنهــا اتبــاع خارجــی انــد .از جملــه کارکنــان داخلــی  ۶۱۱۰۱نفــر آنهــا مــرد هــا و
 ۲۳۲۷۸آنهــا بانــوان انــد و بــه همیــن شــکل از جملــه کارکنــان خارجــی  ۶۰۰نفــر مــرد و  ۴۰۴نفــر بانــوان مــی باشــند.

1.1.3شیوه جمع آوری ،توحید ،تحلیل و ارزیابی گزارش ساالنه مؤسسات
ایــن گــزارش بــر اســاس گــزارش فعالیــت هــای شــش ماهــه و فــورم معلومــات عمومــی مؤسســات در جریــان ســال  1397تهیــه و
ترتیــب گردیــده اســت .وزارت اقتصــاد معلومــات را جمــع آوری و بــه طــور منظــم و جامــع مــورد تحلیــل قــرار داده و در ایــن گــزارش
ســاالنه انعــکاس داده اســت .اعــداد و ارقــام اداره ملــی احصائیــه و معلومــات ،وزارت مالیــه و گزارشــات اهــداف انکشــاف پایــدار
افغانســتان نیــز در تحلیــل هــای ایــن گــزارش مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .جهــت افزایــش دقــت و شــفافیت ایــن گــزارش،
مناینــدگان از دفاتــر مؤسســات هامهنگــی دخیــل و در رونــد تجزیــه و تحلیــل اطالعــات اشــراک داشــتند.

1.1.4محدودیت های گزارش
ایــن گــزارش انعــکاس دهنــده فعالیــت هــای  ۷۳فیصــد مؤسســات فعــال و قابــل گــزارش دهــی ســال  ۱۳۹۷مــی باشــد کــه گــزارش
خــود را بــه وزارت اقتصــاد ارائــه منــوده انــد .براســاس اســناد مرتبــط %27 ،مؤسســات کــه گــزارش فعالیــت و یــا عــدم فعالیــت
خویــرا ارائــه نکــرده انــد ،آنعــده مؤسســات داخلــی مــی باشــند کــه کــه از زمــان ثبــت و راجســر تــا الحــال قــادر بــه دریافــت پــروژه
هــا از طــرف دولــت و یــا بصــورت مســتقیم از طــرف متویــل کننــده نشــده انــد ،بنـآ عــدم ارائــه گــزارش آنهــا در ارقــام و معلومــات مالــی
و تخنیکــی گــزارش  ۱۳۹۷موسســات چنــدان تاثیــر گــذار منــی باشــد.
گزارشــات شــش ماهــه و ســاالنه مؤسســات بطــور کاغــذی ( هــارد کاپــی) از مؤسســات جمــع آوری و توحیــد شــده انــد ،شــایان ذکــر
اســت کــه توحیــد ایــن ارقــام و معلومــات یــک رونــد زمانــر و در عیــن حــال از دقــت بــاال برخــوردار منیباشــد و ایــن معضلــه درســال
 ، 1398کــه از طریــق سیســتم آنالین،گــزارش دهــی مؤسســات صــورت خواهــد گرفــت ،برطــرف خواهــد گردیــد.
اطمینــان از صحــت و ســقم ارقــام و معلومــات کــه توســط فــورم هــای گــزارش دهــی توســط مؤسســات بــه وزارت اقتصــاد ارایــه شــده
انــد ،مســتلزم همــکاری و هامهنگــی بیشــر ادارات مرتبــط بشــمول وزارت اقتصــاد ،ادارات ســکتوری و متویــل کننــده هــا مــی باشــد.
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1.1.5نتیجه گیری و سفارشات
▪ ▪مؤسســات بــه اســاس موقــف بیطرفــی شــان توانســته انــد کــه در رسارس افغانســتان بخصــوص نقــاط دور دســت در
راســتای عرضــه خدمــات بــه شــهروندان کشــور نقــش عمــده داشــته باشــند.
▪ ▪مؤسســات توانســته انــد مبالــغ هنگفــت مالــی را بصــورت مســتقیم از متویــل کننــده هــا ( خــارج از بودجــه دولــت) جــذب
و در ســکتور هــای مختلــف مبــرف برســانند کــه ایــن خــود یــک ارزش افــزوده بــه فعالیــت هــای انکشــافی مؤسســات
محســوب میگــردد.
▪ ▪متویــل پــروژه هــای مؤسســات غیردولتــی بصــورت مســتقیم یعنــی خــارج از بودجــه دولــت ســبب مــی گــردد تــا پــروژه
هــا بــا برنامــه هــای ملــی دارای اولویــت همخوانــی کمــر داشــته و عالوت ـآ تــداوم و پایــداری آن هــا تامیــن شــده نتوانــد.
▪ ▪ مصــارف مؤسســات از طریــق بودجــه ملــی در ســال 1397؛  24فیصــد و در ســال 1396؛  16فیصــد بــوده کــه بیانگــر
ایجــاد هامهنگــی بیشــر میــان دولــت ،مؤسســات و متویــل کننــده گان در ســال  1397میباشــد.
▪ ▪مصــارف مؤسســات در ســال  1397نســبت بــه ســال  1396کاهــش یــک فیصــدی داشــته؛ امــا ســطح اســتخدام را 2
فیصــد نســبت بــه ســال  1396بلنــد بــرده اســت.
▪ ▪مصــارف مؤسســات از نظــر جغرافیایــی هنــوز هــم غیرمتــوازن بــوده یعنــی مصــارف مؤسســات در والیــات بــزرگ و مراکــز
شــهر هــا نســبت بــه والیــات کمــر انکشــاف یافتــه و مناطــق دوردســت بیشــر بــوده اســت.
▪ ▪بهبــود شــفافیت و حســاب دهــی مؤسســات غیردولتــی از طریــق تقویــت نظــارت و ارزیابــی توســط ادارات دولتــی مرتبــط
و رشیــک منــودن مــردم ذینفــع در پــان گــذاری ،تطبیــق و نظــارت از فعالیــت هــای مؤسســات موثــر و مهــم تلقــی مــی
گــردد.
▪ ▪هامهنگــی و همــکاری بیــن ادارات دولتــی ،متویــل کننــده و مؤسســات در افزایــش موثریــت کمــک هــا نهایــت مهــم بــوده
و نیــاز بــه تقویــت بیشــر دارد.
▪ ▪گــزارش دهــی مؤسســات در ســال  1397نظــر بــه ســال  1396نشــان دهنــده 4فیصــد افزایــش میباشــد کــه خــود بیانگــر
بیشــر شــدن حســابدهی مؤسســات است.
ﮔﺰارﺷﺪﻫﯽ ﻣﺆﺳﺴﺎت
٪۷۳

٪۶۹

٪۵۷

٪۸۰
٪۶۰
٪۴۰
٪۲۰

۱۳۹۷

۱۳۹۶

۱۳۹۵

٪۰
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2.2گزارش تفصیلی
2.2.1تطبیق تعهدات در راستای اصالحات مؤسسات
1 .1.1.2نقشه راه مؤسسات غیردولتی ( )۱۴۰۰-۱۳۹۸
وزارت اقتصــاد بــه تأســی از فیصلــه اولیــن کنفرانــس مؤسســات غیردولتــی بــه منظــور بلندبــردن کیفیــت ،موثریــت و کارایــی اجــراأت
مؤسســات غیردولتــی نقشــه راه مؤسســات غیردولتــی (  )۱۴۰۰-۱۳۹۸را بــا ترشیــک مســاعی ادارات ذیربــط دولتــی ،مؤسســات و
متویــل کننــده گان ترتیــب منــوده کــه دیــدگاه و اهــداف عمــده و اقدامــات دارای اولویــت آن قــرار ذیــل انــد:
دیدگاه:
تطابــق و همخوانــی فعالیــت هــای مؤسســات غیردولتــی بــا اهــداف انکشــاف پایــدار و اولویــت هــای ملــی جهــت بهبــود موثریــت
فعالیــت هــای آنهــا.
اهداف اسرتاتیژیک و اقدامات دارای اولویت :
هدف اول اسرتاتیژیک :افزایش هامهنگی میان مؤسسات غیردولتی ،ادارات سکتوری ومتویل کننده گان
اقدامات دارای اولویت:
▪ ▪گفتامن منظم میان حکومت و مؤسسات غیردولتی
▪ ▪ایجاد کمیته هامهنگی رهربی
▪ ▪ایجاد کمیته هامهنگی تخنیکی
▪ ▪ایجاد و تقویت مؤسسات چرت یا  NGOs Umbrellaدر هر سکتور
هدف دوم اسرتاتیژیک :افزایش کارایی فعالیت مؤسسات غیردولتی در برنامه کاهش فقر
اقدامات دارای اولویت :
▪ ▪همخوانی یا تطابق پروژه های مؤسسات با اهداف انکشاف پایدار و برنامه های ملی دارای اولویت
▪ ▪عبور از پروژه ها به برنامه ها
▪ ▪اطمینان از انکشاف متوازن
▪ ▪تخصصی سازی مؤسسات
▪ ▪تداوم و پایداری مؤسسات
▪ ▪بهبود نقش مؤسسات در آجندای کاهش فقر و انکشاف اقتصادی
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هدف سوم اسرتاتیژیک :ایجاد و تقویت محیط حامیوی برای مؤسسات غیردولتی
اقدامات دارای اولویت:
▪ ▪اصالحات در قانون مؤسسات غیر دولتی
▪ ▪انکشاف مقررات و طرزالعمل ها در مطابقت با قانون مؤسسات غیردولتی
▪ ▪انکشاف طرز العمل های هامهنگی با مؤسسات
▪ ▪ساده سازی و الکرتونیک شدن پروسه های کاری و خدمت رسانی به مؤسسات
هدف چهارم اسرتاتیژیک :افزایش شفافیت ومسؤلیت پذیری سازمانهای غیردولتی
اقدامات دارای اولویت :
▪ ▪انکشاف و تطبیق چارچوپ نظارت و ارزیابی مؤسسات
▪ ▪مرور ،بازنگری و تجدید سیستم گزارش دهی مؤسسات
▪ ▪نرش گزارش ساالنه مؤسسات در ربع اول هر سال
▪ ▪شامل شدن گزارش تفتیش مالی مؤسسات در گزارش ساالنه مؤسسات
تا اکنون در راستای تطبیق نقشه راه مؤسسات غیر دولتی ،پیرشفت های ذیل صورت گرفته است:
▪ ▪نهادینــه شــدن جلســات کمیتــه هامهنگــی ،تخنیکــی بــه رهــری یکــی از معیــن هــای وزارت اقتصــاد و اشــراک مناینــده
هــای تخنیکــی ادارات ســکتوری و مؤسســات هامهنگــی کــه هــر ســه مــاه یــک مرتبــه تدویــر یافتــه اســت.
▪ ▪نهادینــه شــدن جلســات کمیتــه هامهنگــی پالیســی بــه رهــری وزیــر اقتصــاد و اشــراک مناینــده هــای بلنــد رتبــه متویــل
کننــده هــا ،معیــن هــای ادارات ســکتوری مرتبــط و مؤسســات هامهنگــی در هــر شــش مــاه یکبــار.
▪ ▪ســاده شــدن پروســه هــای ثبــت و راجســر مؤسســات کــه از دو مــاه بــه یــک هفتــه و از  ۱۲مرحلــه بــه  ۷مرحلــه تقلیــل
یافتــه اســت.
▪ ▪ساده و رسیع شدن خدمات رسانی انسجام مؤسسات که سبب بهبود شفافیت و موثریت در امور شده اند.
▪ ▪انکشــاف طــرح بودجــه واحــد یــا  One NGO Budgetبراســاس هدایــت جاللتــآب رئیــس جمهــور ،انکشــاف سیســتم
آنالیــن بــرای بودجــه واحــد مؤسســات و تطبیــق مرحلــه آزمایشــی آن
▪ ▪انکشــاف سیســتم آنالیــن گــزارش دهــی مؤسســات کــه منبعــد یعنــی از  ۲۰۱۹مؤسســات گــزارش خــود را از ایــن طریــق
ارائــه خواهنــد منــود.
▪ ▪بازنگــری و نهایــی ســازی طــرح تعدیــل قانــون مؤسســات غیردولتــی مطابــق بــه نیازمنــدی هــای موجــود در هامهنگــی بــا
ادارات ســکتوری و مؤسســات غیــر دولتــی.
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2 .2.1.2سریع و ساده شدن پروسه های ثبت و راجستر مؤسسات
وزارت اقتصــاد در روشــنایی حکــم شــاره  2943مــورخ  1397/10/10مقــام عالــی ریاســت جمهــوری اســامی افغانســتان در مــورد
ایجــاد مرکــز واحــد ثبــت و راجســر متــام ادارات دولتــی ،غرفــه مخصــوص ثبــت و راجســر مؤسســات غیردولتــی را در مرکــز واحــد
ثبــت ایجــاد و بصــورت منظــم فعــال و مــروف خدمــت رســانی مــی باشــد.
عالوتـاً وزارت اقتصــاد پروســه هــای ثبــت و راجســر مؤسســات را رسیــع و ســاده منــوده اســت کــه در نتیجــه ایــن اصالحــات پروســه
ثبــت و راجســر مؤسســات از دو مــاه بــه یــک هفتــه و از  ۱۲مرحلــه بــه  ۷مرحلــه کاهــش یافتــه اســت .بصــورت خلــص ایــن تغییــرات
در جــدول ذیــل بیــان شــده اســت.
مراحل در گذشته
شامره

مراحل فعلی
مدت

موضوع

1

درخواستی برای ثبت

 1روز

2

مالحظه درخواستی توسط مقام

 3-2روز

3

استعالم به وزارت های عدلیه و تجارت

 2روز

توزیع اسناد
4

(رهنمود اساسنامه ،فورمه های ثبت برای
متقاضی)

موضوع

اخذ درخواستی ثبت و توزیع استعالم
ها و بسته معلوماتی (فورمه های ثبت و
رهنمود اساسنامه)

مدت

یک روز

 1روز

5

تکمیل اسناد از طرف درخواست دهنده

یک هفته

6

تسلیمی اسناد مکمل از متقاضی

 1روز

7

امضای تعهد نامه توسط رئیس مؤسسه

 1روز

8

بررسی اسناد توسط کمیته تخنیکی

9

بررسی نهایی (کمیسیون عالی ثبت)

 1روز
( در فاصله بیشرت
از ده روز)
 1روز

تکمیل وخانه پری اسناد ،تسلیمی
دوباره آن به مناینده ریاست انجوها
و امضای تعهد نامه توسط درخواست
دهنده
مطالعه و بررسی اسناد توسط کمیته
تخنیکی

یک روز

سه شنبه ها

بررسی نهایی (کمیسیون ثبت)

هر چهار شنبه

10

صدور آویز بانکی و تحویلی حق الثبت

 1روز

صدور آویز بانکی و تحویلی حق الثبت

شنبه ها

11

چاپ جواز و امضای مقام وزارت

 3-2روز

چاپ جواز و امضای مقام وزارت

یکشنبه ها

12

توزیع جواز

 3-2روز

توزیع جواز

دو شنبه ها  10صبح

یک و نیم الی
دو ماه

مجموع میعاد طی مراحل ثبت

یک هفته

مجموع میعاد طی مراحل ثبت

( در فاصله بیشرت
از یکامه)

جدول  : 1تغییرات در ساده و رسیع شدن پروسه ثبت و راجسرت مؤسسات غیر دولتی
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ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ وراﺟﺴﺘﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮدوﻟﺘﻰ
ﺗﻮزﯾﻊ ورﻗﻪ درﺧﻮاﺳﺘﻰ ﺛﺒﺖ و
ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻰ ﺛﺒﺖ ﺗﻮﺳﻂ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وزارت اﻗﺘﺼﺎد
ﺗﮑﻤﯿﻞ اﺳﻨﺎد وﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮى ﻓﻮرﻣﻪ ﻫﺎ
ﺗﻮﺳﻂ درﺧﻮاﺳﺖ دﻫﻨﺪه و
ﺗﺴﻠﯿﻤﻰ آن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه رﯾﺎﺳﺖ
اﻧﺠﻮﻫﺎى وزارت اﻗﺘﺼﺎد

اداره ﺛﺒﺖ ﻣﺮﮐﺰى
ﯾﮏ روز

ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﻮاز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

اداره ﺛﺒﺖ ﻣﺮﮐﺰى
دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

اداره ﺛﺒﺖ ﻣﺮﮐﺰى
ﯾﮏ روز

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻰ اﺳﻨﺎد ﺗﻮﺳﻂ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺨﻨﯿﮑﻰ

ﭼﺎپ ﺟﻮاز و اﻣﻀﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎم
وزارت و اداره ﺛﺒﺖ ﻣﺮﮐﺰى
وزارت اﻗﺘﺼﺎد و اداره
ﺛﺒﺖ ﻣﺮﮐﺰى
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻫﺎ

رﯾﺎﺳﺖ اﻧﺠﻮﻫﺎ
ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

ﻣﻘﺎم وزارت اﻗﺘﺼﺎد
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

رﯾﺎﺳﺖ اﻧﺠﻮﻫﺎ
ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

ﺑﺮرﺳﻰ ﻧﻬﺎﯾﻰ )ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﺎﻟﻰ
ارزﯾﺎﺑﻰ ﺛﺒﺖ(

ﺻﺪور آوﯾﺰ ﺑﺎﻧﮑﻰ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﻮل
ﺣﻖ اﻟﺜﺒﺖ
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3 .3.1.2بودجه واحد مؤسسات غیر دولتی
جاللتــآب محــرم رئیــس جمهــور اســامی افغانســتان در جریــان اولیــن کنفرانــس ملــی مؤسســات غیــر دولتــی کــه در مــاه حــوت
ســال  ۱۳۹۶تدویــر یافتــه بــود ،در مــورد ایجــاد بودجــه واحــد مؤسســات غیــر دولتــی هدایــت رصیــح فرمودنــد تــا مؤسســات غیــر
دولتــی ماننــد دولــت جمهــوری اســامی افغانســتان یــک بودجــه واحــد داشــته باشــند تــا از ایــن طریــق حکومــت ،مــردم و نهادهــای
متویــل کننــده از شــفافیت بودجــه مؤسســات غیــر دولتــی یقیــن حاصــل مناینــد.
وزارت اقتصــاد در پرتــو هدایــت فــوق ،بــر اســاس نقشــه راه ( ) 1400-1398کــه محصــول نهایــی اولیــن کنفرانــس ملــی مؤسســات غیــر
دولتــی بــود ،و بــا همــکاری حکومــت ،متویــل کننــده گان و مؤسســات غیــر دولتــی در ســال  1397بودجــه واحــد مؤسســات غیردولتــی
را طــرح و تدویــن منــود و باالخــره در مطابقــت بــا قانــون مؤسســات غیــر دولتــی کــه وزارت اقتصــاد مرجــع نظــارت از احــکام ایــن قانــون
مــی باشــد و مــی توانــد مبنظــور تطبیــق بهــر احــکام ایــن قانــون لوایــح را وضــع منایــد ،طرزالعمــل را جهــت ایجــاد بودجــه واحــد
مؤسســات غیــر دولتــی مبنظــور بهبــود شــفافیت و حســابدهی مؤسســات غیــر دولتــی در ســال  1397انکشــاف داده اســت.
اهداف ایجاد بودجه واحد مؤسسات
1 .1تقویت روند نظارت و ارزیابی از کمک های جامعه جهانی که از طریق مؤسسات غیر دولتی مبرصف می رسد
2 .2افزایش موثریت و مثمریت منابع مالی که از طریق مؤسسات غیر دولتی مدیریت می گردد.
اقدامات جهت ایجاد بودجه واحد مؤسسات:
وزارت اقتصاد برای ایجاد بودجه واحد مؤسسات اقدامات ذیل را در سال  1397عملی منوده است:
 1 .1انکشاف یک فارمت مشخص بودجه واحد که بر اساس آن ارقام و معلومات بودجه مؤسسات غیر دولتی جمع آوری گردد.
2 .2انکشــاف یــک سیســتم آنالیــن کــه مؤسســات غیــر دولتــی در آن ارقــام و معلومــات بودجــوی خویــش را میتواننــد درج
سیســتم منــوده و اســناد حامیــوی بودجــوی خویــش را نیــز بــه وزارت اقتصــاد ارائــه میدارنــد و از طــرف دیگــر سیســتم آنالیــن
متذکــره توانایــی توحیــد ،تحلیــل و تولیــد گزارشــات در مــورد بودجــه مؤسســات غیــر دولتــی را دارد.

4 .4.1.2تفتیش مالی مصارف مؤسسات
مؤسســات غیــر دولتــی مطابــق بــه مــاده  27قانــون مؤسســات غیردولتــی مکلــف انــد تــا بــه اســتفاده از نــورم هــای بیــن املللــی امــور
مالــی ســاالنه خویــش را بررســی مالــی و حســابی منــوده و نقــل گــزارش آنــرا بــه وزارت اقتصــاد ارســال مناینــد.
از مجمــوع  1864مؤسســه فعــال و قابــل گــزارش در ســال مالــی  ۱۳۹۶تنهــا ( )191مؤسســه غیــر دولتــی داخلــی و خارجــی از
جملــه بــه تعــداد ( )85مؤسســه داخلــی و تعــداد ( )106مؤسســه خارجــی نقــل گــزارش بررســی مالــی ســال  1396خویــش را بــه
وزارت اقتصــاد ارســال و متباقــی  ۱۶۷۳مؤسســات گــزارش تفتیــش مالــی خویــش را ارائــه ننمــوده انــد.
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وﺿﻌﯿﺖ ﮔﺰارﺷﺪﻫﯽ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺆﺳﺴﺎت١٣٩٦ ،
۱۹۱

ﻣﺆﺳﺴﺎت ﮐﻪ ﮔﺰارش ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻣﺎﻟﯽ
ﺧﻮﯾﺶ را اراﺋﻪ ﻧﻨﻤﻮده اﻧﺪ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﮐﻪ ﮔﺰارش ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻣﺎﻟﯽ
ﺧﻮﯾﺶ را اراﺋﻪ ﻤﻧﻮده اﻧﺪ

وﺿﻌﯿﺖ ﮔﺰارﺷﺪﻫﯽ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺆﺳﺴﺎت١٣٩٦ ،

داﺧﻠﯽ
ﺧﺎرﺟﯽ

۸۵
۱۰۶

۱۶۷۳

ﺷﮑﻞ  :۱وﺿﻌﯿﺖ ﮔﺰارﺷﺪﻫﯽ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎل ۱۳۹۶

ﺷﮑﻞ  :۲وﺿﻌﯿﺖ ﮔﺰارﺷﺪﻫﯽ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﻪ
ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺆﺳﺴﺎت داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺎل ۱۳۹۶

بــه همیــن ترتیــب از مجمــوع  1656مؤسســه فعــال و قابــل گــزارش دهــی در ســال مالــی  ،۱۳۹۷تنهــا  ۶۳مؤسســه غیــر دولتــی از
جملــه ( )34مؤسســه داخلــی و ( )29مؤسســه خارجــی بررســی مالــی ســاالنه خویــش را تــا کنــون بــه وزارت اقتصــاد ارســال داشــته
انــد کــه لســت آن در ضمیمــه گــزارش میباشــد.
قابــل ذکــر اســت کــه ارســال گزارشــات تفتیــش مالــی مؤسســات از بابــت ســال مالــی  ۱۳۹۷بــه وزارت اقتصــاد هنــوز هــم ادامــه
دارد ،چــون تفتیــش مالــی معمــوآل بعــد از ختــم ســال مالــی صــورت مــی گیــرد.
وﺿﻌﯿﺖ ﮔﺰارﺷﺪﻫﯽ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺆﺳﺴﺎت١٣٩٧ ،

ﻣﺆﺳﺴﺎت ﮐﻪ ﮔﺰارش ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻣﺎﻟﯽ
ﺧﻮﯾﺶ را اراﺋﻪ ﻧﻨﻤﻮده اﻧﺪ

ﻣﺆﺳﺴﺎت ﮐﻪ ﮔﺰارش ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻣﺎﻟﯽ
ﺧﻮﯾﺶ را اراﺋﻪ ﻤﻧﻮده اﻧﺪ

وﺿﻌﯿﺖ ﮔﺰارﺷﺪﻫﯽ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺆﺳﺴﺎت١٣٩٧ ،

۶۳
داﺧﻠﯽ
ﺧﺎرﺟﯽ

۲۹
۳۴

۱۵۹۳

ﺷﮑﻞ :۳وﺿﻌﯿﺖ ﮔﺰارﺷﺪﻫﯽ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﮑﻞ :۴وﺿﻌﯿﺖ ﮔﺰارﺷﺪﻫﯽ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺆﺳﺴﺎت داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺎل ۱۳۹۷

یکــی از مشــکالت عمــده ای کــه ســبب شــده مؤسســات غیردولتــی تفتیــش مالــی خــود را بصــورت منظــم ومکمــل انجــام ندهنــد،
عــدم هزینــه منــودن مصــارف تفتیــش مالــی در بودجــه پــروژه هــا و برنامــه هــا بــوده اســت کــه در ایــن راســتا وزارت اقتصــاد بــا ادارات
ســکتوری و متویــل کننــده هــا هامهنگــی هــای الزم را انجــام داده تــا بــرای ســال هــای بعــدی ایــن معضلــه رفــع گــردد.
از جانــب دیگــر وزارت اقتصــاد ،بــرای آنعــده از مؤسســات کــه قــادر بــه دریافــت بودجــه نگردیــده و بررســی مالــی انجــام منیدهنــد،
احــکام خــاص را در طــرح تعدیــل قانــون مؤسســات پیــش بینــی منــوده اســت.
در کنــار ایــن وزارت اقتصــاد دو نفــر متخصــص بخــش تحلیــل مالــی یــا ( )Financial Analystو ســه نفــر متخصــص شــفافیت و
حســاب دهــی یــا (  ) Transparency and Accountability Expertرا اســتخدام منــوده انــد کــه از طریــق آنهــا سیســتم هــای جمــع
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آوری ،تحلیــل و ارزیابــی گزارشــات بررســی مالــی مؤسســات داخلــی و خارجــی در حــال طــرح و انکشــاف بــوده کــه بــا تطبیــق آنهــا
در ســال  ،۱۳۹۸در وضعیــت گــزارش دهــی تفتیــش مالــی مؤسســات تغییــرات مثبــت و عمــده را شــاهد خواهیــم بــود.

5 .5.1.2تطبیق شاخص شماره ( )24فیصله کنفرانس بروکسل ()SMAF
کنفرانــس بروکســل در ســال  2016بــه اشــراک بیــش از هفتــاد کشــور و بیســت ســازمان معتــر بیــن املللــی مبنظــور جلــب کمــک
هــای مالــی و تخنیکــی بــه افغانســتان بــرای ســالهای( 2017الــی  )2020در شــهر بروکســل دایــر گردیــده بــود.
دولــت جمهــوری اســامی افغانســتان درمقابــل کمــک هــای تعهــد شــده بــه تعــداد  24شــاخص را کــه دربرگیرنــده اصالحــات و حــل
مشــکالت موجــوده در ســاحات مختلــف میباشــد بــه جامعــه جهانــی وعــده ســپرده بــود ،کــه یکــی از مــوارد آن مشــکالت مالیاتــی
مؤسســات غیردولتــی میباشــد.
بتأســی از فیصلــه کنفرانــس متذکــره و هدایــت مقامــات ذیصــاح کشــور،کمیته مشــرک متشــکل از مناینــده گان باصالحیــت وزارت
مالیــه ،اقتصــاد و مؤسســات هآمهنــگ کننــده تشــکیل و کار را آغــاز و طــی  13جلســه در ســطح تخنیکــی و رهــری درمــورد باقیداری
مؤسســات بابــت عــدم پرداخــت مالیــات وجرایــم مالیاتــی نســبت عــدم ارایــه اظهــار نامــه هــای مالیاتــی ســال هــای( 1388الــی
 )1395همچنــان گزارشــدهی مؤسســات بــه نهــاد هــای ذیربــط بحــث هــای همــه جانبــه صــورت گرفتــه اســت.
تعــداد(  ) 78مؤسســه داخلــی وخارجــی کــه جمعـاً مبلــغ  381.364.515افغانــی بدالیــل عــدم ارایــه اظهــار نامــه مالیاتــی ،عــدم
اگاهــی و اطالعــات از پرداخــت هــای مالیــات موضوعــی ،مشــکالت تبدیــل و تغیرتقویــم هجــری شمســی بــا میــادی و تاخیــر ارســال
پــول از طــرف متویــل کننــده گان تحــت جریمــه مالیاتــی طــی ســالهای( 1388الــی  )1395قــرار گرفتــه بودنــد.
بــه اســاس نتایــج کاری کمیتــه تخنیکــی و فیصلــه کمیتــه رهــری ذریعــه پیشــنهاد مشــرک بــا وزارت محــرم مالیــه در رسطــان
ســال گذشــته بــه مقــام عالــی دو مــورد ( عفــو باقیــات اصــل مالیــه و جرایــم  ،تحصیــل اصــل مالیــه و عفــو جرایــم مالیاتــی) پیشــنهاد
داشــته اســت؛ تــا یکــی ازسفارشــات را منظــور فرماینــد.

6 .6.1.2پیشرفت از تطبیق شاخص شماره  24کنفرانس جینوا ()GMAF
در چارچــوب حســابدهی متقابــل جینــوا ( )GMAF 2020-2019کــه شــامل تعهــدات مشــرک میــان ارگانهــای دولــت جمهــوری
اســامی افغانســتان ورشکای انکشــافی بیــن املللــی بــرای ســال هــای  2020-2019میباشــد از طریــق اعالمیــه مشــرک 28-27
نوامــر  2018پیرامــون صلــح و خودکفائــی افغانســتان مــورد تائیــد قــرار گرفتــه و متعاقب ـاً چارچــوب متذکــره طــی مصوبــه شــاره
 17مــورخ  27قــوس  1397کابینــه جمهــوری اســامی افغانســتان تصویــب گردیــده و در شــاخص شــاره  24ایــن تعهــدات بدلیــل
فراهــم آوری ســهولت بیشــر وتوســعه فعالیــت هــای مؤسســات ،تقویــت هامهنگــی میــان مؤسســات و ادارات ســکتوری و متویــل
کننــدگان ،از بیــن بــردن بعضــی ابهامــات در قانــون قبلــی مؤسســات غیــر دولتــی چنیــن هدایــت تذکــر بعمــل امــده اســت.
تعهد شامره اول :قانون مؤسسات غیردولتی الی ختم سال  2019توسط کابینه تصویب گردد.
تعهــد شــاره دوم :گــروپ کاری مشــرک دولــت و مؤسســات غیــر دولتــی مســائل گــزارش دهــی مؤسســات ( تفتیــش و مالــی ) را
الــی وســط ســال  2019حــل کــرده و فورمــه هــای گزارشــدهی را بــا اهــداف و شــاخص هــای برنامــه هــای ملــی دارای اولویــت و
چارچــوب ملــی صلــح و انکشــاف افغانســتان و اهــداف انکشــاف پایــدار افغانســتان بعــداز منظــوری هامهنــگ مناینــد.
بتاســی از شــاخص متذکــره کمیتــه هــای تخنیکــی و رهــری تشــکیل و قانــون مؤسســات غیردولتــی را تعدیــل و بــه وزارت عدلیــه
غــرض طــی مراحــل پروســه تقنینــی ارســال گردیــده اســت ،همچنــان دیتابیــس آنالیــن گــزارش دهــی مؤسســات بادرنظرداشــت
اهــداف و شــاخص هــای برنامــه هــای ملــی ایجــاد گردیــده و عم ـاً مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت.
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2.2.2فعالیت های مؤسسات
1 .1.2.2وضعیت فعلی مؤسسات
در ســال  ۱۳۹۷مجموعــآ بــه تعــداد  2183مؤسســه نــزد وزارت اقتصــاد ثبــت بــود .از ایــن جملــه بــه تعــداد  ۳۲۰مؤسســه بــه نســبت
ایــن کــه در دوســال متواتــر گــزارش فعالیــت و حداقــل گــزارش عــدم فعالیــت خویــش را مطابــق بــه مــاده  31قانــون مؤسســات ارائــه
ننمــوده انــد ،بــه انحــال ســوق داده شــده انــد کــه لیســت ایــن مؤسســات در ضمیمــه شــاره  2ایــن گــزارش جهــت معلومــات وجــود
داشــته و ضمنــآ در ویــب ســایت وزارت اقتصــاد بــه نــر رســیده اســت .بنـاً در ســال  ۱۳۹۷مجموعـ ًآ بــه تعــداد  ۱۸۶۳مؤسســه بــه
عنــوان مؤسســات فعــال تلقــی میگردنــد.
از جملــه  ۱۸۶۳مؤسســه تنهــا  ۱۶۵۶آن تابــع گــزارش دهــی بــوده ،بــه دلیــل اینکــه تعــداد  ۲۰7مؤسســه در شــش مــاه اخیــر ۱۳۹۷
ثبــت و راجســر شــده انــد و مطابــق بــه قانــون مؤسســات تــا زمانــی کــه شــش مــاه از ثبــت و راجســر آنهــا ســپری نشــود ،مکلــف بــه
گــزارش دهــی منــی باشــد.
از مجمــوع  ۱۶۵6مؤسســه کــه تابــع گــزارش دهــی بــوده ،تنهــا  ۱۲۰۸مؤسســه (  ۷3فیصــد) ،گــزارش فعالیــت هــای خــود را بــه
وزارت اقتصــاد ارائــه منــوده انــد کــه  ۹۹۹مؤسســه آن داخلــی (  ۸۳فیصــد ) و  ۲۰۹مؤسســه آن خارجــی (  ۱۷فیصــد) انــد.
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺎرﺟﯽ

ﻣﺆﺳﺴﺎت داﺧﻠﯽ

۲۰۹

۹۹۹

۴۲۲
۲۶
ﮔﺰارش اراﺋﻪ ﻧﻨﻤﻮده

۵
ﮔﺰارش اراﺋﻪ ﻤﻧﻮده

ﺟﺪﯾﺪا ً ﺛﺒﺖ ﺷﺪه

۲۲۲

۲۶
ﺳﻮق ﺑﻪ اﻧﺤﻼل

ﺷﮑﻞ :۵وﺿﻌﯿﺖ ﮔﺰارش دﻫﯽ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﮔﺰارش اراﺋﻪ ﻧﻨﻤﻮده ﮔﺰارش اراﺋﻪ ﻤﻧﻮده

ﺟﺪﯾﺪا ً ﺛﺒﺖ ﺷﺪه

۲۹۴

ﺳﻮق ﺑﻪ اﻧﺤﻼل

ﺷﮑﻞ :۶وﺿﻌﯿﺖ ﮔﺰارش دﻫﯽ ﻣﺆﺳﺴﺎت داﺧﻠﯽ ﺳﺎل ۱۳۹۷

مؤسســات کــه گــزارش فعالیــت و حداقــل گــزارش عــدم فعالیــت خــود را مطابــق بــه قانــون ارائــه ننمــوده انــد بــه تعــداد  ۴۴8مؤسســه
مــی رســد .لســت ایــن مؤسســات در ضمیمــه شــاره  6ایــن گــزارش جهــت معلومــات وجــود داشــته و ضمنـ آ در ویــب ســایت وزارت
اقتصــاد بــه نــر رســیده اســت.
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مقایســه گزارشــدهی مؤسســات در ســه ســال اخیــر نشــان میدهــد ،کــه فیصــدی گــزارش دهــی ســال  1397نســبت بــه ســال هــای
گذشــته بهرتگردیــده اســت.
ﻓﯿﺼﺪی ﮔﺰارش دﻫﯽ ﻣﺆﺳﺴﺎت١٣٩٧ ،

ﮔﺰارﺷﺪﻫﯽ ﻣﺆﺳﺴﺎت

٪۷۳

٪۶۹

٪۸۰

٪۵۷

٪۶۰

٪۲۷

ﮔﺰارش اراﯾﻪ ﻤﻧﻮده

٪۴۰
٪۲۰
۱۳۹۷

۱۳۹۶

۱۳۹۵

ﮔﺰارش اراﯾﻪ ﻧﻨﻤﻮده

٪۷۳

٪۰

ﺷﮑﻞ :۷ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﮔﺰارش دﻫﯽ ﻣﺆﺳﺴﺎت در ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ

ﺷﮑﻞ  :۸وﺿﻌﯿﺖ ﮔﺰارش دﻫﯽ ﻣﺆﺳﺴﺎت در ﺳﺎل ۱۳۹۷

2 .2.2.2پروژه های تطبیق شده توسط مؤسسات
پــروژه هــای عــام املنفعــه کــه توســط مؤسســات غیــر دولتــی در جریــان ســال  1397در مرکــز و والیــات کشــور تطبیــق گردیــده
مجموعـاً بــه تعــداد  ۲۵۳۷پــروژه مــی رســد کــه تعــداد  1321پــروژه آن توســط مؤسســات خارجــی ( 448پــروژه در حــال تطبیــق و
 873پــروژه تکمیــل شــده) ؛ و متباقــی  1216پــروژه توســط مؤسســات داخلــی (  489پــروژه در حــال تطبیــق و  727پــروژه تکمیــل
شــده) تطبیــق گردیــده اســت.

۸۷۳

ﻣﺠﻤﻮع ﭘﺮوژﻩ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ )ﺗﮑﻤﯿﻞ و در ﺣﺎل ﺗﻄﺒﯿﻖ(
۷۲۷
۴۴۸

۴۸۹

ﺷﮑﻞ  :۹ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺆﺳﺴﺎت در ﺳﺎل ۱۳۹۷

آنطوریکــه در شــکل شــاره ( )۱۰زیــر مشــاهده میگــردد؛  ۵۲فیصــد از مجمــوع پــروژه هــای در حــال تطبیــق توســط مؤسســات داخلــی و
 ۴۸فیصــد آنهــا بواســطه مؤسســات خارجــی تطبیــق میشــوند .ایــن در حالیســت کــه شــکل شــاره ( )۱۱بیانگــر آن اســت کــه از مجمــوع
پــروژ هــای تکمیــل شــده  45فیصــد آن توســط مؤسســات داخلــی و  55فیصــد آن توســط مؤسســات خارجــی تطبیــق شــده اســت.
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قابــل ذکــر اســت کــه میعــاد ایــن پــروژه هــا اکــرا ً از یکســال زیادتــر بــوده ،بنـاً یکتعــداد آنهــا تکمیــل و تعــداد دیگــر آنهــا بــه ســال
هــای بعــدی انتقــال منــوده اســت.
ﭘﺮوژﻩ ﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻄﺒﯿﻖ

ﻣﺆﺳﺴﺎت داﺧﻠﯽ

٪۵۲

ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺎرﺟﯽ

ﭘﺮوژﻩ ﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه

ﻣﺆﺳﺴﺎت داﺧﻠﯽ

٪۴۸

ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺎرﺟﯽ

ﺷﮑﻞ  :۱۰ﻓﯿﺼﺪی ﭘﺮوژه ﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻄﺒﯿﻖ در ﺳﺎل ۱۳۹۷

۵۱۹۸

٪۵۵

ﺷﮑﻞ :۱۱ﻓﯿﺼﺪی ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه در ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﭘﺮوژﻩ ﻫﺎی ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺷﺪه از  ١٣٩٥اﻟﯽ ١٣٩٧

۲۹۱۴

١٣٩٥

٪۴۵

١٣٩٦

ﺷﮑﻞ  :۱۲ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺷﺪه از ﺳﺎل  ۱۳۹۵اﻟﯽ ۱۳۹۷

۲۵۳۷

١٣٩٧

شــکل فــوق نشــان دهنــده ایــن اســت کــه تعــداد پــروژه هــا نســبت بــه ســال  1395در ســالهای 1396و  1397کاهــش منــوده اســت و
ایــن در حالیســت کــه مجمــوع پــول مــرف شــده زیــاد تغییــر نکــرده و نشــان دهنــده ایــن اســت کــه پــروژه هــا نســبت بــه ســال هــای
گذشــته از نــگاه اهــداف کاری بزرگــر شــده و در برخــی مــوارد از پــروژه بــه برنامــه تغییــر منــوده انــد.
در حــدود  28فیصــد پــروژه هــا در ســال  ،۱۳۹۷دارای بودجــه بیــن (  )۵۰،۰۰۰- ۵،۰۰۰دالــر امریکایــی انــد ،در حالیکــه تنهــا 12
فیصــد پــروژه هــای تطبیــق شــده توســط مؤسســات دارای بودجــه باالتــر از یــک میلیــون دالــر امریکایــی اســت کــه در مقایســه بــا ســال
 1396افزایــش  5درصــدی را در قســمت پــروژه هــای کــه دارای بودجــه بشــر از یــک میلیــون دالــر امریکایــی میباشــد؛ نشــان میدهد.
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ﻓﯿﺼﺪی ﭘﺮوژﻩ ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﺘﮕﻮری ﺑﻮدﺟﻪ
٪٨

٪١٢

۵۰۰۰
۵۰۰۰۰ - ۵۰۰۱

٪١٠

٪٢٨

۱۰۰۰۰۰ - ۵۰۰۰۱
۵۰۰۰۰۰ - ۱۰۰۰۰۱
۱۰۰۰۰۰۰ - ۵۰۰۰۰۱

٪٢٩

٪١٣

ﺷﮑﻞ :۱۳ﻓﯿﺼﺪی ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﺘﮕﻮری ﺑﻮدﺟﻪ

از نظــر تقســیامت پــروژه هــا براســاس کتگــوری مصــارف بیــن مؤسســات داخلــی و خارجــی ،قراریکــه در شــکل زیــر دیــده مــی شــود،
مؤسســات داخلــی در تطبیــق پــروژه هــای کوچــک یعنــی کمــر از  ۵۰۰،۰۰۰دالــر امریکایــی ،بیشــر دخیــل انــد در حالــی کــه
پــروژه هــای بــزرگ یعنــی باالتــر از  ۵۰۰هــزار و یــک میلیــون دالــر امریکایــی بیشــر توســط مؤسســات خارجــی تطبیــق شــده انــد.
ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوژﻩ ﻫﺎی ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺘﮕﻮری ﻣﺼﺎرف )ﺑﻪ داﻟﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ(
ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺆﺳﺴﺎت داﺧﻠﯽ

ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺎرﺟﯽ

۳۸۷

۴۴۵

۲۹۷

۳۶۴

۱۳۷

۱۵۲

۱۹۹

۱۷۴

۱۵۹

۵۹

۵۷

۱۰۷

ﺑﯿﺸﱰ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن
داﻟﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ

-۱۰۰۰۰۵
۰۰۰۰۰۰۱

۵۰۰۰۰۰-۱۰۰۰۰۱

۱۰۰۰۰۰-۵۰۰۰۱

۵۰۰۰۰-۵۰۰۱

ﮐﻤﱰ از  ۵۰۰داﻟﺮ
اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ

ﺷﮑﻞ :۱۴ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﺘﮕﻮری ﻣﺼﺎرف

از نظــر تقســیم بنــدی پــروژه هــای بــزرگ و کوچــک بیــن ســکتور هــا ،تفــاوت قابــل مالحظــه مبشــاهده میرســد .قراریکــه در اشــکال
زیــر دیــده مــی شــود ســکتور صحــت و مصونیــت اجتامعــی در تطبیــق پــروژه هــای باالتــر از یــک میلیــون دالــر در صــف اول و دوم
قــرار دارنــد و ایــن درحالیســت کــه ســکتور حکومــت داری خــوب تنهــا  7پــروژه بــا مــرف بیشــر از یــک میلیــون دالــر امریکایــی را دارا
میباشــد .چنانچــه شــکل تعــداد پــروژه هــای کــه مــرف کمــر از  5000دالــر امریکایــی نشــان میدهــد که ســکتور مصونیــت اجتامعی
بــا بیشــرین تعــداد پــروژه در رآس متــام ســکتور هــا و ســکتور زراعــت و انکشــاف دهــات در ردیــف آخــر ســکتور هــا قــرار دارد.
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ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوژﻩ ﻫﺎی ﮐﻤﱰ از  ٥٠٠٠داﻟﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﮑﺘﻮر ) ١٠٧٥ﭘﺮوژﻩ(

ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوژﻩ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﱰ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻟﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﮑﺘﻮر ) ٢١١ﭘﺮوژﻩ(

۱۳ ۷
۹۱

۱۶

۵۰
۴۱۰

۱۸

۶۶

.2.2.1.

۱۵۲

۱۹۴

ﺷﮑﻞ :۱۵ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺑﯿﺸﱰ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻟﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﮑﺘﻮر
ﺳﺎل ۱۳۹۷

۹۵

۱۷۴

ﺷﮑﻞ  :۱۶ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﮐﻤﱰ از  ۵۰۰۰داﻟﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﮑﺘﻮر در ﺳﺎل ۱۳۹۷

2توزیع و تعداد پروژه های براساس سکتور ها

از نظــر تعــداد پــروژه هــای تطبیــق شــده بــا تفکیــک ســکتور هــا در ســال  ،۱۳۹۷ســکتور مصئونیــت اجتامعــی بــا ســهم  39فیصــد از
مجمــوع پــروژه هــای تطبیــق شــده در ردیــف اول و ســکتور زراعــت و انکشــاف دهــات و زیربنــا بــا ســهم  6فیصــد از مجمــوع پــروژه هــای
تطبیــق شــده در ردیــف آخــر قــرار دارنــد.
ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوژﻩ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﮑﺘﻮر ﻫﺎ

۱۵۴

۱۶۴

۳۲۳

۳۲۵

۵۸۵

۹۸۶

ﺷﮑﻞ :۱۷رده ﺑﻨﺪی ﺳﮑﺘﻮری ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺷﺪه در ﺳﺎل ۱۳۹۷

دیــده مــی شــود کــه در ســکتور مصئونیــت اجتامعــی ســهم مؤسســات داخلــی و خارجــی در تطبیــق پــروژه هــا تقریب آ مســاوی بــوده ،در
حالــی کــه در ســکتور تعلیــم و تربیــه ،زراعــت و زیربنــا نقــش مؤسســات خارجــی برجســته تــر انــد و در ســکتور صحــت و حکومتــداری
خــوب ،مؤسســات داخلــی در تطبیــق پــروژه هــا ســهم بیشــر داشــته انــد.
بــا در نظــر داشــت اینکــه حکومــت داری خــوب یکــی از اولویــت هــای اساســی کشــور محســوب میشــود .در ایــن راســتا نــه تنهــا
حکومــت ســعی و تــاش مــی ورزد بلکــه مؤسســات غیــر دولتــی داخلــی نیــز منحیــث جامعــه مدنــی و یــک پــل ارتباطــی بیــن مــردم و
حکومــت و بــا درک وســیع از رشایــط کنونــی کشــور و قــرار گرفــن آنهــا در بیــن قــر آســیب پذیــر؛ در کنــار حکومــت یــک قســمت از
فعالیــت هــای شــانرا در ایجــاد حکومــت داری خــوب اختصــاص داده انــد.
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ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوژﻩ ﻫﺎی ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﮑﺘﻮر ﻫﺎ ١٣٩٧،

۱۳۴

۲۰

۱۲۱

۲۴۵
۴۳

۳۰۴
۷۸

۲۶۵

۳۲۰

۵۳۵

۴۵۱

۲۱

ﺷﮑﻞ  ::۱۸ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﮑﺘﻮر ﻫﺎ در ﺳﺎل ۱۳۹۷

.2.2.2.

2توزیع و تعداد پروژه ها در والیات کشور

یافتــه هــای گــزارش نشــان مــی دهنــد کــه در ســال  1397مجموعـ اً بــه تعــداد  1039پروژه بــا هزینــه  264.28میلیــون دالــر امریکایی
در والیــت کابــل تطبیــق شــده اســت .در حالــی کــه تنهــا بــه تعــداد  31پــروژه بــا هزینــه  6میلیــون دالــر امریکایــی در والیــت نورســتان
در جریــان ایــن ســال تطبیــق گردیــده .بــه همیــن شــکل از نظــر تعــداد پــروژه هــای تطبیــق شــده در ســال  ،۱۳۹۷والیــات ننگرهــار
هــرات و بلــخ بالرتتیــب بــا داشــن  344 ، 424و 337پــروژه  ،در رده هــای دوم ،ســوم و چهــارم قــرار دارنــد در حالــی کــه والیــات
نورســتان ،زابــل و پنجشــیر در رده هــای آخــری قــرار دارنــد.

ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوژﻩ ﻫﺎی ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺷﺪه ﻣﺆﺳﺴﺎت در وﻻﯾﺎت١٣٩٧ ،
۱۰۳۹

۱۲۰۰
۱۰۰۰
۸۰۰

۴۲۴
۳۴۴
۳۳۷
۲۲۵
۱۹۴
۱۹۳
۱۷۰
۱۳۲
۱۲۵
۱۲۰
۱۲۰
۱۱۶
۱۱۶
۱۰۸
۱۰۷
۱۰۵
۱۰۵
۱۰۴
۹۴
۹۴
۸۶
۷۹
۷۶
۷۳
۶۳
۶۳
۵۵
۵۵
۵۴
۴۸
۴۱
۳۸
۳۱

۶۰۰
۴۰۰
۲۰۰
۰

ﺷﮑﻞ  :۱۹ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺷﺪه ﻣﺆﺳﺴﺎت در وﻻﯾﺖ در ﺳﺎل ۱۳۹۷

3 .3.2.2مصارف مؤسسات در سال 1397
یافتــه هــا نشــان میدهنــد کــه در ســال  1397مؤسســات توانســته انــد باالتــر از  ۹۵فیصــد بودجــه ســاالنه خــود را مبــرف برســانند.
دلیــل عمــده آن ســاده و کوتــاه بــودن پروســه هــای مالــی و تدارکاتــی در مؤسســات مــی باشــد کــه ایــن امــر در رسیــع بــودن خدمــات
رســانی مؤسســات غیردولتــی نســبت بــه ادارات دولتــی مهــم تلقــی مــی گــردد.
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در جریــان ســال  ۱۳۹۷مبلــغ  ۸۷۶میلیــون دالــر توســط مؤسســات در شــش ســکتور(صحت ،تعلیــم و تربیــه ،زراعــت وآبیــاری،
مصئونیــت اجتامعــی ،حکومتــداری خــوب و زیربنــا) در رسارس کشــور بــه مــرف رســیده اســت .از مجموع مصــارف مبلــغ  ۶۰۳میلیون
دالــر امریکایــی (  ۶۹فیصــد) توســط مؤسســات خارجــی و مبلــغ  ۲۷۳میلیــون دالــر امریکایــی (  ۳۱فیصــد) توســط مؤسســات داخلی
مبــرف رســیده اســت .گــزارش نشــان میدهــد کــه مصــارف در ســال  1397نســبت بــه ســال  1396از  ۸۸۴بــه ۸۷۵میلیــون دالــر
امریکایــی ( یــک فیصــد) کاهــش منــوده اســت.
ﻣﺼﺎرف ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ١٣٩٧-١٣٩٤ ،

۸۷۶

۸۸۴

۸۵۲

۸۲۰

۱۳۹۷

۱۳۹۶

۱۳۹۵

۱۳۹۴

ﻓﯿﺼﺪی ﻣﺼﺎرف ﻣﺆﺳﺴﺎت داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ١٣٩٧ ،

۱۰۰۰
۸۰۰
۶۰۰

٪۳۱

۴۰۰
۲۰۰

.2.3.1.

٪۶۹

۰
ﺷﮑﻞ :۲۱ﻣﺼﺎرف ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺆﺳﺴﺎت داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ

ﺷﮑﻞ :۲۰ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺼﺎرف ﻣﺆﺳﺴﺎت از ۱۳۹۷-۱۳۹۴

2مصارف مؤسسات در سکتورها

بیشــرین مصــارف مؤسســات داخلــی و خارجــی در جریــان ســال  1397در ســکتور صحــت بــوده کــه بــه ادامــه آن ســکتور مصئونیت
اجتامعــی در درجــه دوم ،تعلیــم و تربیــه در درجــه ســوم ،زراعــت در درجــه چهــارم ،حکومــت داری خــوب در درجــه پنجــم و ســکتور
زیربنــا در ردیــف اخیــر قــرار دارد.
ﻓﯿﺼﺪی ﻣﺼﺎرف ﻣﺆﺳﺴﺎت در ﺳﮑﺘﻮر ﻫﺎ١٣٩٧ ،
٪۵ ٪۴

ﺻﺤﺖ
ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ
ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﻪ

٪۳۹

٪۷
٪۱۳

زراﻋﺖ
ﺣﮑﻮﻣﺖ داری ﺧﻮب
زﯾﺮﺑﻨﺎ

٪۳۱

ﺷﮑﻞ :۲۲ﻓﯿﺼﺪی ﻣﺼﺎرف ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﮑﺘﻮر ﻫﺎ در ﺳﺎل ۱۳۹۷

قــرار گزارشــات مؤسســات؛ ســهم مؤسســات خارجــی در مصــارف صــورت گرفتــه بــه اســتثنای ســکتور حکومــت داری خــوب ،در متــام
ســکتور هــا نســبت بــه مؤسســات داخلــی بیشــر مــی باشــد .طوریکــه در شــکل زیــر دیــده میشــود مؤسســات خارجــی بیشــرین
مــرف را در ســکتور مصونیــت اجتامعــی و بــه تعقیــب آن در ســکتور صحــت و تعلیــم و تربیــه انجــام داده اســت .در حالیکــه ســکتور
حکومــت داری خــوب کمرتیــن مــرف را از طریــق مؤسســات خارجــی دریافــت منــوده اســت .بــه همیــن ترتیــب؛ مؤسســات داخلــی
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بیشــرین مــرف را بالرتتیــب در ســکتور صحــت ,مصونیــت اجتامعــی و حکومــت داری خــوب و کمرتیــن مصــارف را در ســکتور هــای
زیربنــا ،زراعــت و تعلیــم و تربیــه انجــام داده اســت.
ﻣﺼﺎرف ﻣﺆﺳﺴﺎت داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﮑﺘﻮر ﻫﺎ ) (١٣٩٧ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻟﺮ
۲۰۹

۳۴

۲

۲۷ ۱۳

۵۶

۱۰۲
۶

۱۰

۱۸۸
۶۱

۲۵۰

۱۶۷

۲۰۰
۱۵۰
۱۰۰
۵۰
۰

ﺷﮑﻞ :۲۳ﻣﺼﺎرف ﻣﺆﺳﺴﺎت داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﮑﺘﻮر ﻫﺎ در ﺳﺎل ۱۳۹۷

.2.3.2.

2مصارف مؤسسات در والیات

مؤسســات مبلــغ  876میلیــون دالــر امریکایــی را در  34والیــت کشــور بــه مــرف رســانیده انــد .طوریکــه گزارشــات مؤسســات نشــان
میدهــد؛ بیشــرین مــرف صــورت گرفتــه توســط مؤسســات بعــد از والیــت کابــل ( 264.2میلیــون دالــر امریکایــی) در والیــات
ننگرهــار( 53.8میلیــون دالــر امریکایــی) ،هــرات (46.9میلیــون دالــر امریکایــی) و کندهــار( 36.8میلیــون دالــر امریکایی) میباشــد.
ایــن در حالیســت کــه والیــات کاپیســا بــا مــرف مجموعــی مبلــغ  4.2میلیــون دالــر امریکایــی ،پنجشــیر بــا مــرف مجموعــی مبلــغ
 4.4میلیــون دالــر امریکایــی و زابــل بــا مــرف مجموعــی مبلــغ  4.9میلیــون دالــر امریکایــی کمرتیــن مصــارف را دریــاف منــوده انــد.
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نقشه :1توزیع مصارف مؤسسات غیر دولتی در والیات1 ،
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نقشه :2توزیع مصارف مؤسسات غیر دولتی خارجی در والیات1397 ،
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نقشه  :3توزیع مصارف مؤسسات غیر دولتی داخلی در والیات1397 ،
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4 .4.2.2مصرف سرانه مؤسسات
مؤسســات غیردولتــی بالــغ بــر  876میلیــون دالــر را در  34والیــت کشــور بــه مــرف رســانیده انــد کــه  212.2میلیــون دالــر آن
از طریــق بودجــه ملــی و  663.41میلیــون دالــر خــارج بودجــه ملــی مــرف گردیــده اســت .مصــارف از طریــق بودجــه ملــی در
هامهنگــی بــا ادارات ســکتوری و بــه اســاس اولویــت هــا و رضوریــات مــرم جامعــه در مرکــز و والیــات بــه مــرف رســیده اســت .ایــن
در حالیســت کــه مــرف خــارج بودجــه ملــی در عــدم هامهنگــی و یــا هامهنگــی ضعیــف بــا ادارات ســکتوری توســط مؤسســات
جهــت تطبــق پــروژه هــا مــرف گردیــده کــه شــکل زیــر تقســیم مصــارف را بــه اســاس تعــداد نفــوس هــر والیــت بــه بحــث و تحلیــل
گرفتــه اســت کــه نشــان دهنــده بلندتریــن مــرف رسانــه در والیــت کابــل ســمنگان ،نیمــروز بالرتتیــب  45 ،50و  38دالــر امریکایی
و کمرتیــن مــرف رسانــه در والیــات کاپیســا ،پکتیــا و غزنــی بالرتتیــب بــه مــرف رسانــه 12 ،9و  13دالــر امریکایــی؛ میباشــد.
یکــی از دالیــل عمــده کــه مصــارف مؤسســات در والیــت کابــل بیشــر مــی باشــد ،ایــن اســت کــه دفاتــر مرکــزی اکرثیــت مطلــق
مؤسســات در شــهر کابــل بــوده ،بنــآ مصــارف اداری و حامیــوی تخنیکــی پــروژه هــای والیتــی بشــمول معاشــات و امتیــازات ،کرایــه و
تجهیــزات دفاتــر مرکــزی ،مصــارف نظــارت و ارزیابــی پــروژه هــای والیتــی توســط دفاتــر مرکــزی و ســایر مصــارف متفرقــه پــروژه هــا بــه
حســاب دفاتــر مرکــزی محاســبه گردیــده و در نتیجــه مصــارف مؤسســات در والیــت کابــل در ردیــف اول قــرار گرفتــه اســت .بــه همیــن
شــکل در یکتعــداد والیــات مســئولیت عرضــه خدمــات را مؤسســات نــه بلکــه اداره ســکتوری مربوطــه بعهــده دارد ،مثــآ در والیــات
پــروان ،کاپیســا و پنجشــیر تطبیــق مجموعــه خدمــات صحــی اساســی مســتقیآم توســط وزارت صحــت عامــه تطبیــق مــی گــردد ،در
حالــی کــه در ســایر والیــات ایــن خدمــات توســط مؤسســات غیــر دولتــی ارائــه مــی گــردد ،بنـآ ایــن بــه معنــای نیســت کــه در ایــن
والیــات خدمــات صحــی ارائــه منــی گــردد.
ارقــام متذکــره را میتــوان از دو بعــد بــه تحلیــل گرفــت؛ اوالً نامتــوازن بــودن کمــک هــا در والیــت کشــور بنــا بــه عــدم هامهنگــی
تطبیــق پــروژه هــای مؤسســات بــا ادارات ســکتوری و بــه اســاس تقاضــآ متویــل کننــده گان .ثانیـاً نوعیــت تطبیــق پــروژه هــا توســط
مؤسســات (انکشــافی و عاجــل) .چنانچــه پــروژه هــا انکشــافی از قبــل نظــر بــه نیازمنــدی طــرح و تطبیــق میگــردد ،و پــروژه هــای
عاجــل بــا در نظــر داشــت رضورت هــای عاجــل جامعــه بطــور مثــال خشــک ســالی  ،ســیل ،زلزلــه و غیــره در والیــات آســیب دیــده
تطبیــق میگــردد .کــه بــه نوبــه خــود بــاالی توزیــع پــروژه هــا و مصــارف مؤسســات در والیــت تاثــر گــذار میباشــد.
از موضعــات فــوق میتــوان اســتدالل منــود کــه بــرای بلنــد بــردن موثریــت مــرف مؤسســات نیــاز مــرم بــه هامهنگــی بیشــر و قویــر
میــان مؤسســات  ،متویــل کننــده گان و دولــت (ادارات ســکتوری) احســاس میگــردد.
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ﻣﺼﺎرف ﺳﺎرﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ وﻻﯾﺎت ارﻗﺎم ﺑﻪ داﻟﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
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ﺷﮑﻞ  :۲۴ﻣﺼﺎرف ﴎاﻧﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ وﻻﯾﺎت۱۳۹۷ ،
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نقشه  :4مصارف رسانه مؤسسات به تفکیک والیات1397 ،
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5 .5.2.2تمویل فعالیت های مؤسسات
مؤسســات عمــآ از دو طریــق متویــل میگردنــد .اولــی از مجــرای بودجــه
ملــی ( )On-Budgetکــه هزینــه متویــل پــروژه هــای انکشــافی بشــکل
بودجــه اختیــاری یــا غیــر اختیــاری از طریــق وزارت مالیــه از منابــع
داخلــی یــا کمــک هــای جامعــه جهانــی بدســرس ادارات ســکتوری قــرار
داده مــی شــود و متعاقبــآ ادارات ســکتوری بــا مؤسســات غیردولتــی قــرار
داد هــای عرضــه خدمــات را بــه امضــا رســانیده و بدیــن شــکل هزینــه
تطبیــق پــروژه هــا در اختیــار مؤسســات قــرار مــی گیــرد .دومــی خــارج از
مجــرای بودجــه ملــی (  )Off-Budgetکــه متویــل کننــده گان بصــورت
مســتقیم هزینــه هــای تطبیــق پــروژه هــا را در اختیــار مؤسســات قــرار
مــی دهنــد.

ﻣﺠﺮای ﻤﺗﻮﯾﻞ ﻣﺼﺎرف ﻣﺆﺳﺴﺎت در ﺳﺎل ١٣٩٧

٪۲۴

٪۷۶
ﺷﮑﻞ :۲۵ﻤﺗﻮﯾﻞ ﻣﺼﺎرف ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺠﺮای
ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻠﯽ و ﺧﺎرج آن در ﺳﺎل ۱۳۹۷

اگرچــه مطابــق بــه قانــون مؤسســات غیــر دولتــی ،مؤسســات مــی تواننــد کــه از طــرق مختلــف بشــمول اخــذ فیــس در مقابــل
خدمــات و یــا جمــع آوری اعانــه از اشــخاص و نهــاد هــای داخلــی و بیرونــی بودجــه مــورد نیــاز تطبیــق فعالیــت هــا و پــروژه هــای
خــود را متویــل مناینــد ،امــا ایــن مجــاری کــه بیشــر بــه پایــداری و تــداوم کار مؤسســات ممــد واقــع مــی شــود ،کمرنــگ مــی باشــد.

از مجمــوع مصــارف مؤسســات در ســال  ۸۷۶ ( ۱۳۹۷میلیــون دالر امریکایی)
 ۲۴فیصــد (  ۲۱۲میلیــون دالــر امریکایــی) آن از طریــق بودجــه ملــی و
 ۷۶فیصــد (  ۶۶۴میلیــون دالــر امریکایــی) خــارج از بودجــه ملــی مبــرف
رســیده اســت .قــرار کــه دیــده مــی شــود ،هزینــه هــای کــه از طریــق بودجــه
ملــی مدیریــت مــی شــود ،ســهم مؤسســات خارجــی و مؤسســات داخلــی در
دریافــت بودجــه تفــاوت زیاد نــدارد (  ۵۵فیصد مؤسســات داخلــی و  ۴۵فیصد
مؤسســات خارجــی ) در حالــی کــه در متویــل پــروژه هــا خــارج از بودجــه ملــی،
بیشــرین رقــم به مؤسســات خارجــی ،اختصاص داده شــده اســت ( ۲۱فیصد
مؤسســات داخلــی و  ۷۹فیصــد بــه مؤسســات خارجــی).

6 .6.2.2فعالیت های سکتوری
.2.6.1.

ﻣﺠﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺆﺳﺴﺎت داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در
ﺳﺎل ١٣٩٧
٪۱۰۰

٪۷۹

٪۵۵

٪۲۱
۶۶۴

٪۴۵

٪۵۰
٪۰

۲۱۲

ﺷﮑﻞ  :۲۶ﻣﺠﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ در ﺳﺎل ۱۳۹۷

2صحت

ســکتور صحــت مختــص بــه یــک اداره ســکتوری یعنــی وزارت صحــت عامــه مــی باشــد .از جملــه برنامــه هــای ملــی دارای اولویــت ،ســکتور
صحــت جــز برنامــه ملــی میثــاق شــهروندی و برنامــه انکشــاف منابــع بــری بــوده و براســاس ســند اهــداف انکشــاف پایــدار افغانســتان
( )ASDGsســکتور صحــت دارای  ۲هــدف ۱۱ ،تارگیــت و  ۲۰شــاخص مــی باشــد .کــه هــدف دوم ،ســوم به این ســکتور متمرکز میباشــد .
اهــداف عمــده ایــن ســکتور کاهــش ســوء تغــذی کــودکان ،کاهــش مــرگ و میــر اطفــال خصوصــآ اطفــال زیر ســن  ۵ســال و نــوزادان،
کاهــش مــرگ و میــر مــادران ،کنــرول امــراض ســاری در کشــور خصوصــآ توبرکلــوز ،مالریــا ،ایــدز ،کنــرول امــراض غیرســاری
مخصوصــآ امــراض قلبــی و امــراض رسطانــی ،کاهــش اســتفاده از تنباکــو و مــواد مخــدر در بیــن جوانــان ،افزایــش مراکــز تــداوی
بــرای اســتفاده کننــده گان مــواد مخــدر ،افزایــش تعــداد کارکنــان صحــی و همچنــان دسرتســی بــه خدمــات صحــی معیــاری ،بــا
کیفیــت و عادالنــه متمرکــز مــی باشــد.
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در ســال مالــی  ،۱۳۹۷مجموعـ آ مبلــغ  244میلیــون دالــر امریکایــی در بودجــه انکشــافی ســکتور صحــت اختصــاص یافتــه بــود کــه از
جملــه مبلــغ  178میلیــون دالــر امریکایــی کــه (  ) 73فیصــد از کل بودجــه انکشــافی ایــن ســکتور میباشــد ،مبــرف رســیده اســت.

ایــن در حالــی اســت کــه مؤسســات در ســال  ۱۳۹۷مجموعـآ مبلــغ ۳۵۵
میلیــون دالــر امریکایــی را بــرای تطبیــق  ۵۸۵پــروژه مبــرف رســانیده
انــد کــه  ۴۰فیصــد کل مصــارف مؤسســات را تشــکیل داده و از نظــر ردة
مصــارف در بیــن ســکتور هــا ،ســکتور صحــت در راس قــرار دارد .از جملــه
 ۳۵۵میلیــون دالــر مــرف شــده در ســکتور صحــت ۴۵.۵ ،فیصــد از
طریــق بودجــه دولــت و  ۵۴.۵فیصــد خــارج از بودجــه دولــت مــی باشــد،
یعنــی مؤسســات در ایــن ســکتور توانســته انــد تــا هزینــه هــای اضافــی )
 )Additional Fundsرا بصــورت مســتقیم از متویــل کننــده گان جــذب
و بــه مــرف برســاند.

ﭘﺮوژﻩ ﻫﺎی ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺷﺪه ﺳﮑﺘﻮر ﺻﺤﺖ

۲۶۵
۳۲۰

ﺷﮑﻞ  :۲۷ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺴﺎت در ﺳﮑﺘﻮر
ﺻﺤﺖ۱۳۹۷،

از جملــه کل مصــارف 188.5 ،میلیــون دالــر توســط مؤسســات خارجــی و
 166.5میلیــون دالــر توســط مؤسســات داخلــی مبــرف رســیده اســت.
بــه همیــن شــکل از مجمــوع مبلــغ مــرف شــده مبلــغ  316.4میلیــون دالــر امریکایــی مصــارف پــروژوی کــه  89فیصــد و مبلــغ
 38.6میلیــون دالــر مصــارف اداری پــروژه هــای تطبیــق شــده در ســکتور صحــت بــوده کــه بــه  ۱۱فیصــد میرســد.

شــکل شــاره ( )28نشــان دهنــده مصــارف اداری مؤسســات داخلــی و
خارجــی میباشــد .کــه مجمــوع مصــارف اداری مؤسســات خارجــی در
ایــن ســکتور  16فیصــد و مجمــوع مصــارف اداری مؤسســات داخلــی در
ایــن ســکتور 5 ،فیصــد بــوده اســت.
.2.6.2.

ﻓﯿﺼﺪی ﻣﺼﺎرف ادرای ﻣﺆﺳﺴﺎت در ﺳﮑﺘﻮر ﺻﺤﺖ١٣٩٧ ،
٪۲۰

٪۱۶

٪۱۵
٪۵

٪۱۰
٪۵
٪۰

2مصونیت اجتماعی

ایــن ســکتور شــامل هشــت اداره ســکتوری بشــمول وزارت امــور
مهاجریــن وعــودت کننــده گان ،وزارت امــور رسحــدات و قبایل ،ریاســت
عمومــی کوچــی هــا ،وزارت امــور زنــان ،وزارت کار و امــور اجتامعــی،
اداره شــهدا و معلولیــن ،وزارت دولــت در امــور رســیدگی بــه حــوادث ،اداره مایــن پاکــی و جمعیــت افغانــی رسه میاشــت مــی باشــد.
ایــن ادارات ســکتوری در راســتای اشــتغال زایــی ،کاهــش فقــر ،بهبــود وضعیــت معیشــتی اقــوام کوچــی ،حامیــت از حقــوق زنــان،
رســیدگی بــه آســیب دیــدگان حــوادث ،کمــک بــه عــودت کننــدگان وبیجــا شــدگان داخلــی و رسانجــام رفــاه اجتامعــی از طریــق
طــرح و تطبیــق برنامــه هــا وپــروژه هــای انکشــافی فعالیــت مــی منایــد.
ﺷﮑﻞ :۲۸ﻣﺼﺎرف اداری ﻣﺆﺳﺴﺎت در ﺳﮑﺘﻮر ﺻﺤﺖ۱۳۹۷ ،

ســکتور مصئونیــت اجتامعــی بــا دو برنامــه ملــی دارای اولویــت منــدرج ســند چهــار چــوپ ملــی صلــح و انکشــاف یعنــی برنامــه
انکشــاف منابــع بــری و برنامــه توامنندســازی اقتصــادی زنــان مطابقــت داشــته و براســاس ســند اهــداف انکشــاف پایدار افغانســتان
بــا اهــداف اول ،چهــارم ،پنجــم ،هشــتم ،یازدهــم ،ســیزدهم همخوانــی دارد.
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اهداف عمده سکتور مصونیت اجتامعی در برگیرنده موارد ذیل میباشد:
▪ ▪رشد و ترویج کار شایسته برای همه از طریق انکشاف بازار موثر کار؛
▪ ▪کاهش نرخ فقر از طریق انکشاف مصئونیت اجتامعی؛
▪ ▪تحقق تساوی جنسیتی وکاهش خشونت علیه زنان.
▪ ▪افزایش توامنندی اقتصادی زنان از رهگذرتطبیق برنامه ها وبرگزاری منایشگاه ها؛
▪ ▪رسیدگی به وضعیت مهاجرین و پناهندگان در کشورهای میزبان؛
▪ ▪رسیدگی به وضعیت بیجا شدگان داخلی،
▪ ▪ارایه خدمات موثر حقوقی و اجتامعی به پناهندگان ،مهاجرین ،عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی،
▪ ▪بهبود رشایط معیشتی وافزایش دسرتسی به خدمات اساسی.
▪ ▪تحکیم وحفظ خطوط اساسی رسحدات کشورهمراه با حل اختالفات مرزی.

در ســال مالــی  ،۱۳۹۷مجموعــآ مبلــغ  18.3میلیــون دالــر
امریکایــی در تطبیــق  ۲۸پــروژه انکشــافی بــه ادارات ســکتوری
مصئونیــت اجتامعــی اختصــاص یافتــه کــه از جملــه  11.2میلیــون
دالــر آن مبــرف رســیده اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه مؤسســات در ســال مالــی  ،۱۳۹۷مجموع آ
مبلــغ  270.7میلیــون دالــر امریکایــی را در تطبیــق  ۹۸۶پــروژه
در ایــن ســکتور مبــرف رســانیده انــد کــه  ۳۱فیصــد کل مصــارف
مؤسســات را تشــکیل مــی دهــد و در نظــر رده بنــدی مصــارف،
ســکتور مصئونیــت اجتامعــی در رده دوم قــرار مــی گیــرد.

ﭘﺮوژﻩ ﻫﺎی ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺷﺪه ﺳﮑﺘﻮر ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ

۴۵۱
۵۳۵

ﺷﮑﻞ :۲۹ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺷﺪه ﺳﮑﺘﻮر ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ ،ﺳﺎل ۱۳۹۷

از جملــه  270.7میلیــون دالــر امریکایــی مصــارف در ســکتور
مصئونیــت اجتامعــی 7 ،فیصــد از طریــق بودجــه دولــت و  93فیصــد خــارج از بودجــه دولــت مــی باشــد ،یعنــی مؤسســات توانســته
انــد مبالــغ هنگفــت را بصــورت مســتقیم از متویــل کننــده هــا بــه ســکتور مصئونیــت اجتامعــی جــذب و در ایــن ســکتور بــه مــرف
برســانند ،کــه ایــن خــود نشــان دهنــده ارزش اضافــی اســت کــه از طریــق مؤسســات ایجــاد شــده اســت.
از جملــه کل مصــارف مؤسســات در ســکتور مصئونیــت اجتامعــی ،مبلــغ  209.5میلیــون دالــر امریکایــی توســط مؤسســات خارجــی
و مبلــغ  61.2میلیــون دالــر امریکایــی توســط مؤسســات داخلــی بــه مــرف رســیده اســت .مصــارف اداری پــروژه هــای تطبیــق
شــده در ایــن ســکتور بــه  ۱۷فیصــد میرســد.
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شــکل شــاره ( )30نشــان دهنــده مصــارف اداری مؤسســات
داخلــی و خارجــی میباشــد .کــه مجمــوع مصــارف اداری مؤسســات
خارجــی در ایــن ســکتور  19فیصــد و مجمــوع مصــارف اداری
مؤسســات داخلــی در ایــن ســکتور 11 ،فیصــد بــوده اســت.
.2.6.3.

ﻓﯿﺼﺪی ﻣﺼﺎرف ادرای ﻣﺆﺳﺴﺎت در ﺳﮑﺘﻮر ﻣﺼﺆﻧﯿﺖ
اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ١٣٩٧ ،
٪۱۹

٪۱۱

2تعلیم و تربیه

وزارت هــای معــارف ،تحصیــات عالــی و اطالعــات وفرهنــگ ،اداره
تعلیــات مســلکی و حرفــوی ،اکادمــی علــوم ،ریاســت عمومــی
تربیــت بدنــی وورزش ،ریاســت عمومــی رادیــو تلویزیــون ملــی
شــامل ســکتور تعلیــم و تربیــه مــی باشــند.

٪۲۰
٪۱۵
٪۱۰
٪۵
٪۰

ﺷﮑﻞ  :۳۰ﻣﺼﺎرف اداری ﻣﺆﺳﺴﺎت درﺳﮑﺘﻮر ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ۱۳۹۷ ،

از برنامــه هــای ملــی دارای اولویــت 2 ،برنامــه مشــتمل بــر انکشــاف منابــع بــری و برنامــه توامننــد ســازی اقتصــادی زنــان متمرکــز
بــه ســکتور تعلیــم و تربیــه بــوده و اهــداف چهــارم ،هشــتم ،یازدهــم ،دوازدهــم و شــانزدهم اهــداف انکشــاف پایــدار مرتبــط بــه ایــن
ســکتور مــی باشــد.
اهداف عمده سکتور تعلیم و تربیه قرار ذیل اند:
▪ ▪حصول اطمینان از تعلیم وتحصیل با کیفیت ،همه شمول وعادالنه وترویج فرصت های آموزشی وتحصیلی برای همه
▪ ▪محــو نابرابــری هــای جنســیتی در تعلیــم و تربیــه ،بــا مترکــز برحصــول اطمینــان از دسرتســی کامــل و برابــر دخــران بــه
تعلیــات اساســی بــا کیفیــت و تکمیــل آن
▪ ▪دسرتسی عامه به نرشات رادیویی وتلویزیون و تقویت وگسرتش دامنه نرشات رادیو تلویزیون به سطح ملی وبین املللی
▪ ▪ایجاد رسانه های آزاد ،کرثت گرا ،قانون مند واطالعات رسانی گسرتده به عموم مردم
▪ ▪تهیــه وتطبیــق پالیســی هــا جهــت توســعه گردشــگری پایــدار کــه ســبب ایجــاد اشــتغال و ترویــج فرهنــگ وتولیــدات
محلــی گــردد
▪ ▪ترویــج رشــد اقتصــادی پایــدار  ،فراگیــر ،اشــتغال کامــل و مــواد بــرای همــه و هــم چنــان حفــظ و حامیــت از میــراث هــای
فرهنگی کشــور
▪ ▪انکشاف و عرضه بهرت خدمات در عرصه رشد تربیت بدنی و ورزش در رسارس کشور
در ســال  ۱۳۹۷بصــورت مجموعــی مبلــغ  94.5میلیــون دالــر امریکایــی بــرای متــام ادارات ســکتوری تعلیــم و تربیــه هزینــه شــده ،
کــه از جملــه  61فیصــد آن مبــرف رســیده اســت.
ایــن در حالیســت کــه مؤسســات در ســکتور تعلیــم و تربیــه ،بــه طــور مجموعــی مبلــغ  111.6میلیــون دالــر آمریکایــی در 323
پــروژه بــه مــرف رســیده کــه  14فیصــد کل مصــارف مؤسســات را احتــوا میکنــد .و در ردیــف ســوم از لحــاظ مــرف قــرار دارد .در
ایــن ســکتور متــام مصــارف از طریــق خــارج بودجــه دولــت بصــورت مســتقیم توســط متویــل کننــده هــا مدیریــت شــده اســت .یعنــی
مؤسســات توانســته انــد کــه بودجــه هــای اضافــی خــارج از بودجــه دولــت را بصــورت مســتقیم از متویــل کننــده هــا در ســکتور تعلیــم
و تربیــه جــذب و مــرف مناینــد.
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در ســکتور تعلیــم و تربیــه ،مبلــغ  101.9میلیــون دالــر امریکایــی
توســط مؤسســات خارجــی و مبلــغ  9.7میلیــون دالــر امریکایــی توســط
مؤسســات داخلــی بــه مــرف رســیده اســت .بــه همیــن شــکل در ایــن
ســکتور مجموع ـاً  86فیصــد کــه مبلــغ  95.8میلیــون دالــر امریکایــی
میگــردد ،روی مصــارف پــروژوی و متباقــی  14فیصــد کــه مبلــغ 15.8
میلیــون دالــر میگــردد ،روی مســایل اداری بــه مــرف رســیده اســت.
در ایــن حــال از مجمــوع مصــارف مؤسســات داخلــی  13فیصــد،
مصــارف اداری و از مجمــوع مصــارف مؤسســات خارجــی 14 ،فیصــد
مصــارف اداری داشــته انــد.

شــکل شــاره ( )32نشــان دهنــده مصــارف اداری مؤسســات داخلــی
و خارجــی میباشــد .کــه مجمــوع مصــارف اداری مؤسســات خارجــی
در ایــن ســکتور  14فیصــد و مجمــوع مصــارف اداری مؤسســات
داخلــی در ایــن ســکتور 13 ،فیصــد بــوده اســت.
.2.6.4.

2زراعت و انکشاف دهات

ﭘﺮوژﻩ ﻫﺎی ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺷﺪه در ﺳﮑﺘﻮر ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﻪ

۷۸

۲۴۵

ﺷﮑﻞ  :۳۱ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺷﺪه ﻣﺆﺳﺴﺎت در ﺳﮑﺘﻮر ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﻪ۱۳۹۷ ،

ﻓﯿﺼﺪی ﻣﺼﺎرف اداری ﻣﺆﺳﺴﺎت در ﺳﮑﺘﻮر ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﻪ
٪۱۴

٪۲۰

٪۱۳

٪۱۵
٪۱۰
٪۵
٪۰

ﺷﮑﻞ  :۳۲ﻣﺼﺎرف ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ در ﺳﮑﺘﻮر ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﻪ۱۳۹۷ ،

ســکتور زراعــت و انکشــاف دهــات در برگیرنــده ادارات ســکتوری چــون
وزارت زراعــت و آبیــاری و وزارت احیــا و انکشــاف دهــات مــی باشــد.
از جملــه برنامــه هــای ملــی دارای اولویــت 2 ،برنامــه آن ،میثــاق شــهروندی و برنامــه انکشــاف زراعــت ،متمرکــز بــه ســکتور زراعــت و
انکشــاف دهــات بــوده و اهــداف دوم  ،ششــم  ،نهــم  ،دوازدهــم و پانزدهــم اهــداف انکشــاف پایــدار مرتبــط بــه ایــن ســکتور مــی باشــد.
در ســال مالــی  ۱۳۹۷بصــورت مجموعــی  419میلیــون دالــر امریکایــی بــه ســکتور زراعــت و انکشــاف دهــات در ســند بودجــه ملــی
اختصــاص یافتــه کــه از جملــه  322.5میلیــون دالــر امریکایــی کــه  77فیصــد از کل بودجــه تخصیــص یافتــه ،مبــرف رســیده اســت.

ایــن در حالیســت کــه مؤسســات در ســال  ۱۳۹۷بصــورت مجموعــی
 62.4میلیــون دالــر امریکایــی را در تطبیــق  ۱۶۴پــروژه بــه مــرف
رســانیده انــد کــه  2فیصــد آن از طریــق بودجــه دولــت و  98فیصــد
آن خــارج از بودجــه دولــت مبــرف رســیده اســت ،یعنــی در ایــن
ســکتور نیــز مؤسســات توانســته انــد کــه مبالــغ اضافــی را بصــورت
مســتقیم از متویــل کننــده هــا جــذب و مبــرف برســانند.
از جملــه کل مصــارف ،مبلــغ  56.2میلیــون دالــر امریکایــی توســط
مؤسســات خارجــی و مبلــغ  6.2میلیــون دالــر امریکایــی توســط
مؤسســات داخلــی بــه مرصف رســیده اســت .مصــارف اداری مؤسســات
در تطبیــق ایــن پــروژه هــا  ۱۶فیصــد کل مصــارف مــی باشــد.

ﭘﺮوژﻩ ﻫﺎی ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺷﺪه در ﺳﮑﺘﻮر زراﻋﺖ و اﻧﮑﺸﺎف دﻫﺎت

۴۳

۱۲۱
ﺷﮑﻞ  :۳۳ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺴﺎت در ﺳﮑﺘﻮر زارﻋﺖ و
اﻧﮑﺸﺎف دﻫﺎت۱۳۹۷ ،
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شــکل شــاره ( )34نشــان دهنــده مصــارف اداری مؤسســات داخلــی و
خارجــی میباشــد .کــه مجمــوع مصــارف اداری مؤسســات خارجــی در
ایــن ســکتور  18فیصــد و مجمــوع مصــارف اداری مؤسســات داخلــی در
ایــن ســکتور 5 ،فیصــد بــوده اســت.
.2.6.5.

ﻓﯿﺼﺪی ﻣﺼﺎرف ادرای ﻣﺆﺳﺴﺎت در ﺳﮑﺘﻮر زراﻋﺖ و اﻧﮑﺸﺎف
دﻫﺎت١٣٩٧ ،
٪۱۸

٪۲۰

٪۱۵
٪۵

2حکومتداری خوب

٪۱۰

٪۵
٪۰

ادارات ســکتوری حکومــت داری خــوب ،حاکمیــت قانــون و حقــوق
بــر شــامل وزارت عدلیــه ،ســره محکمــه ،لــوی ســارنوالی ،اداره
مســتقل ارگانهــای محلــی ،وزارت ارشــاد ،حــج واوقــاف ،وزارت دولــت
درامورپارملانــی ،ولســی جرگــه ،مرشانوجرگــه ،ریاســت عمومــی اداره امــور ریاســت جمهــوری ،دفــر مقــام عالــی ریاســت جمهــوری،
ریاســت دفــر رئیــس اجرائیــه و دارا النشــاً شــورای وزیــران ،کمیســیون مســتقل انتخابــات ،کمیســیون مســتقل حقــوق بــر و
کمیســیون مســتقل اصالحــات اداری و خدمــات ملکــی مــی باشــند.
ﺷﮑﻞ  :۳۴ﻣﺼﺎرف ﻣﺆﺳﺴﺎت در ﺳﮑﺘﻮر زراﻋﺖ و اﻧﮑﺸﺎف دﻫﺎت۱۳۹۷ ،

از برنامــه هــای ملــی دارای اولویــت ،ســه برنامــه آن بشــمول میثــاق شــهروندی ،حکومــت داری موثــر و اصــاح ســکتور عدلــی در
راســتای تقویــت ســکتور حکومتــداری ،حاکمیــت قانــون و حقــوق بــر ممرتکــز بــوده و عالوت ـآ هــدف شــانزدهم اهــداف انکشــاف
پایــدار در مــورد ســکتور مذکــور مــی باشــد.
اهداف عمده سکتور حکومت داری خوب ،حاکمیت قانون و حقوق برش در برگیرنده موارد ذیل می باشد:
▪ ▪دسرتسی بیشرت وبهرت به خدمات عدلی وقضایی
▪ ▪مبارزه با انواع فساد بویژه فساد اداری
▪ ▪عرضه خدمات با کیفیت دولتی
▪ ▪تطبیق یکسان وبی تبعیض قانون
▪ ▪بهبود حکومتداری محلی
▪ ▪حاکمیت قانون
در ســکتور حکومــت داری و حاکمیــت قانــون در ســال مالــی  ۱۳۹۷بــه تعــداد  ۴۹پــروژه بــا بودجــه مجموعــی  134.7میلیــون دالــر
امریکایــی بودجــه اختصــاص یافتــه کــه ادارات ســکتوری توانســتند تــا  76.5میلیــون دالــر آنــرا (  57فیصــد) را مبــرف برســانند.
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ایــن در حالیســت کــه مؤسســات بصــورت مجموعــی در حــدود
 39.9میلیــون دالــر امریکایــی را در ســکتور حکومــت داری خــوب و
حاکمیــت قانــون در ســال  ۱۳۹۷مبــرف رســانیده انــد ،کــه متامــی
مصــارف مؤسســات در ایــن ســکتور از طریــق خــارج بودجــه دولــت،
مدیریــت شــده اســت ،یعنــی مؤسســات توانســته انــد حــدود 39.9
میلیــون دالــر را بصــورت مســتقیم از متویــل کننــده گان مختلــف در
ســکتور حکومــت داری و حاکمیــت قانــون جــذب و مبــرف برســانند
کــه یــک ارزش بیشــر بــه ایــن ســکتور قلمــداد مــی گــردد.

ﭘﺮوژﻩ ﻫﺎی ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺷﺪه ﺳﮑﺘﻮر ﺣﮑﻮﻣﺖ داری ﺧﻮب
۲۱

۳۰۴

ﺷﮑﻞ  :۳۵ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺗﻄﺒﻖ ﺷﺪه ﻣﺆﺳﺴﺎت در ﺳﮑﺘﻮر ﺣﮑﻮﻣﺖ داری ﺧﻮب۱۳۹۷ ،

مصــارف مؤسســات در ســکتور حکومــت داری در ردیــف پنجــم قــرار
دارد کــه  5فیصــد کل مصــارف مؤسســات را تشــکیل میدهــد کــه
ازجملــه مبلــغ  13میلیــون دالــر را مؤسســات خارجــی و مبلــغ  26.9میلیــون دالــر آن را مؤسســات داخلــی بــه مــرف رســانیده انــد.
براســاس گزارشــات ،مصــارف اداری مؤسســات در ســکتور حکومــت داری خــوب ،حاکمیــت قانــون و حقــوق بــر بــه  ۱۵فیصــد
میرســد و متباقــی مصــارف پــروژه ای بــوده اســت.

شــکل شــاره ( )36نشــان دهنــده مصــارف اداری مؤسســات
داخلــی و خارجــی میباشــد .کــه مجمــوع مصــارف اداری
مؤسســات خارجــی در ایــن ســکتور  16فیصــد و مجمــوع
مصــارف اداری مؤسســات داخلــی در ایــن ســکتور 15 ،فیصــد
بــوده اســت.
.2.6.6.

ﻓﯿﺼﺪی ﻣﺼﺎرف اداری ﻣﺆﺳﺴﺎت در ﺳﮑﺘﻮر ﺣﮑﻮﻣﺖ داری ﺧﻮب
٪۱۶

٪۱۵

٪۲۰

٪۱۵
٪۱۰
٪۵

2زیربنا

٪۰

ســکتور زیربنــا در برگیرنــده ادارات ســکتوری چــون اداره ملــی
حفاظــت محیــط زیســت ،اداره هوانــوردی ملکــی ،اداره مســتقل
زون انکشــاف پایتخــت ،د افغانســتان برشــنا رشکــت ،اداره خــط
آهــن افغانســتان ،رشکــت آبرســانی و کانالیزاســیون افغانســتان ،شــاروالی کابــل ،وزارت امــور شهرســازی ،وزارت انــرژی و آب ،وزارت
ترانســپورت ،وزارت مخابــرات و تکنالــوژی معلوماتــی ،وزارت فوایــد عامــه و وزارت معــادن و پطرولیــم مــی باشــد .عــاوه بــرآن ادارات
ســکتوری دیگرماننــد صحــت عامــه ،معــارف و تحصیــات عالــی نیــز پــروژه هــای زیربنایــی ماننــد اعــار مکاتــب ،شــفاخانه هــا و
دانشــگاه هــا را برنامــه ریــزی و بودجــه مــی مناینــد کــه توســط خــود ایــن ادارات و یــا وزارت شهرســازی و اراضــی مدیریــت و رهــری
مــی گردنــد.
ﺷﮑﻞ  :۳۶ﻣﺼﺎرف ﻣﺆﺳﺴﺎت در ﺳﮑﺘﻮر ﺣﮑﻮﻣﺖ داری ﺧﻮب۱۳۹۷ ،

در ســال مالــی  ،۱۳۹۷بصــورت مجموعــی  703میلیــون دالــر امریکایــی در ســند بودجــه ملــی بــرای ســکتور زیربنــا اختصــاص یافتــه
کــه از جملــه  570.3میلیــون دالــر امریکایــی کــه ( 81فیصــد) آن مبــرف رســیده اســت.
قابــل ذکــر اســت کــه از برنامــه هــای ملــی دارای اولویــت ،پنــج برنامــه آن بشــمول برنامــه وصــل و زیربنــا هــا ،برنامه انکشــاف شــهری،
برنامــه انــرژی ،برنامــه ملــی انکشــاف معــادن و منابــع طبیعــی ممرتکــز بــر ایــن ســکتور بــوده و عالوت ـاً در ســند اهــداف انکشــاف
پایــدار افغانســتان ،اهــداف پنجــم  ،هفتــم  ،نهــم ،یازدهــم ،دوازدهــم ،پانزدهــم و هفدهــم مربــوط بــه ســکتور زیربنــا میگــردد.
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قابــل ذکــر اســت کــه مؤسســات براســاس فقــره  8مــاده  8قانــون
مؤسســات غیردولتــی ،اجــازه فعالیــت در امــور ســاختامنی را
ندارتــد و تنهــا در مــوارد اســتثنایی جــواز فعالیــت بــه مؤسســات
درامــور ســاختامنی داده مــی شــود.

ﭘﺮوژﻩ ﻫﺎی ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺷﺪه ﺳﮑﺘﻮر زﯾﺮﺑﻨﺎ
۲۰

بنابــر محدویــت قانونــی فــوق الذکــر ،مصــارف مؤسســات در
ســکتور زیربنــا بــه تناســب ســایر ســکتور هــا نهایــت کــم بــوده
کــه در ســال  ۱۳۹۷بصــورت مجموعــی  36.5میلیــون دالــر
۱۳۴
امریکایــی را در تطبیــق 154پــروژه مبــرف رســانیده اســت .کــه
متامــی مصــارف از طریــق خــارج بودجــه دولــت توســط مؤسســات
ﺷﮑﻞ  :۳۷ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺷﺪه در ﺳﮑﺘﻮر زﯾﺮﺑﻨﺎ۱۳۹۷ ،
در ایــن ســکتور صــورت گرفتــه اســت .مصــارف اداری مؤسســات
در تطبیــق ایــن پــروژه هــا بــه  13فیصــد میرســد .بــه همیــن
شــکل  94فیصــد مصــارف توســط مؤسســات خارجــی و  6مصــارف توســط مؤسســات داخلــی صــورت گرفتــه اســت.

شــکل شــاره ( )38نشــان دهنــده مصــارف اداری مؤسســات
داخلــی و خارجــی میباشــد .کــه مجمــوع مصــارف اداری مؤسســات
خارجــی در ایــن ســکتور  13فیصــد و مجمــوع مصــارف اداری
مؤسســات داخلــی در ایــن ســکتور 15 ،فیصــد بــوده اســت.

ﻓﯿﺼﺪی ﻣﺼﺎرف ادرای ﻣﺆﺳﺴﺎت در ﺳﮑﺘﻮر زﯾﺮﺑﻨﺎ١٣٩٧ ،

٪۱۳

٪۱۵

٪۲۰
٪۱۵
٪۱۰
٪۵
٪۰

 7 .7.2.2نقش مؤسسات غیر دولتی در اشتغال زایی

تعــداد مجموعــی کارکنــان مشــغول در مؤسســات غیردولتــی در
ســال  1397بــه  85383تــن مــی رســد کــه از جملــه 84382
آنهــا افغــان و متباقــی  1004اتبــاع خارجــی انــد .از نظــر جنــس تعــداد کارکنــان مــرد بــه  60264تــن (  69فیصــد ) و کارکنــان
زن بــه  23769تــن ( 31فیصــد) مــی رســد.
ﺷﮑﻞ  :۳۸ﻣﺼﺎرف ﻣﺆﺳﺴﺎت در ﺳﮑﺘﻮر زﯾﺮﺑﻨﺎ۱۳۹۷ ،
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در مؤسســات خارجــی بــه تعــداد  38183تــن مــروف کار انــد کــه از جملــه  28148مــرد (  74فیصــد) و بــه تعــداد  10035زن
( 26فیصــد) انــد .بــه عیــن شــکل در مؤسســات داخلــی بــه تعــداد  47200تــن مشــغول کار انــد کــه از جملــه  30912مــرد ( 65
فیصــد) و  16288زن (  35فیصــد) مــی باشــند.
ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺸﻐﻮل در ﻣﺆﺳﺴﺎت در ﺳﺎل ﻫﺎی  ١٣٩٥اﻟﯽ
 ١٣٩٧ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺖ
۲۶۳۲۳

۲۳۷۶۹

۱۸۹۷۶

۵۹۰۶۰

۶۰۲۶۴

۵۹۷۹۹

۱۳۹۷

۱۳۹۶

۱۳۹۵

ﺷﮑﻞ  :۳۹ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ زن و ﻣﺮد از ۱۳۹۷-۱۳۹۵

ﻣﺠﻤﻮع ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﻣﺆﺳﺴﺎت در ﺳﺎل ﻫﺎی  ١٣٩٥اﻟﯽ ١٣٩٧
۸۵۳۸۳

۸۴۰۳۳
۷۸۷۷۵

۱۳۹۷

۱۳۹۶

۱۳۹۵

ﺷﮑﻞ  :۴۰ﻣﺠﻤﻮع ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در ﺳﺎل ﻫﺎی ۱۳۹۵
اﻟﯽ ۱۳۹۷

شــکل شــاره  40در بخــش اشــتغال زایــی مؤسســات غیــر دولتــی در ســه ســال اخیــر ( 1396 ،1395و  )1397نشــان میدهــد کــه
ســطح اســتخدام کارمنــدان افزایــش یافتــه اســت .چنانچــه ســطح اســتخدام ســال  1397نســبت بــه ســال 1396در کل  2فیصــد
افزایــش را نشــان میدهــد .ایــن در حالیســت کــه اســتخدام کارمنــدان انــاث در حــدود  11فیصــد افزایــش بعمــل آمــده اســت .قابــل
ذکــر اســت کــه افزایــش مبیــان آمــده در اســتخدام کارمنــدان داخلــی بــوده اســت کــه ایــن موضــوع میتوانــد نشــان دهنــده بلنــد
رفــن ظرفیــت هــای کاری و مســلکی شــدن اتبــاع افغانســتان باشــد.
معضــل بیــکاری نیــز یــک فکتــور اساســی اســت کــه در شــاخص فقــر چنــد بعــدی نیــز از دیــد بعــد کار بــاالی آن مترکــز صــورت
گرفتــه و روی ایجــاد فرصــت هــای شــغلی و اســتخدام کارکنــان از طــرف مؤسســات و دولــت و ســکتور خصوصــی بیشــر مــورد تحلیــل
قــرار گرفتــه اســت .براســاس گــزارش ســالنامه احصائیــوی  ،1397میــزان مجموعــی اســتخدام کارکنــان دولتــی در ســال  1397بــه
 405.604تــن میرســد و بــه همیــن شــکل میــزان مجموعــی اســتخدام کارکنــان از طــرف مؤسســات در ســال  1397بــه 85383
تــن میرســد کــه نشــان میدهــد  17.3درصــد کل اســتخدام و ایجــاد شــغل را مؤسســات داشــته انــد.
در نتیجــه تنهــا تولیــدی شــدن کشــور و تغییــر وضعیــت بیالنــس تجــارت مــی توانــد بــه معضــل و بیــکاری کمــک منــوده و بســر هــای
نــو بــرای کار و شــغل ایجــاد منایــد .بــه همیــن منظــور وزارت اقتصــاد بــا هامهنگــی ســایر وزارت هــای ســکتوری ،ادارات و مؤسســات
غیردولتــی بــاالی طرحــی بســوی افغانســتان مولــد کار کــرده کــه اهــداف آن کاهــش در میــزان فقــر و ایجــاد زمینــه اشــتغال در کشــور
بــا اســتفاده از تعویــض واردات و افزایــش قــدرت رقابتــی اقــام صادراتــی در بــازار هــای بیرونــی مــی باشــد.

2 .2.3ارائه خدمات مؤسسات :
1 .1.3.2ثبت و راجستر مؤسسات
در ســال  ۱۳۹۷مجموعـآ بــه تعــداد  ۲۱۸۳مؤسســه ثبــت و راجســر وزارت اقتصــاد بــوده کــه از جملــه  ۱۹۱۷مؤسســه داخلــی ( ۸۸
فیصــد) و  ۲۶۶مؤسســه خارجــی (  12فیصــد) مــی باشــد ،امــا از ایــن جملــه  ۳۲۰مؤسســه کــه 18آن خارجــی و  302آن مؤسســه
داخلــی بــوده بنابــر عــدم ارائــه گــزارش فعالیــت هــای خویــش طــی دو ســال بــه انحــال ســوق داده شــده و پروســه انحــال آن در
حــال تکمیــل شــدن میباشــد .بدیــن شــکل تعــداد مجموعــی مؤسســات فعــال اکنــون بــه  1863مؤسســه کــه از جملــه  1615آن
مؤسســه داخلــی (  87فیصــد) و  248مؤسســات خارجــی ( 13فیصــد) میباشــد .همچنــان بــه تعــداد  ۲۰۷مؤسســه در جریــان پنــج
مــاه اخیــر ســال  ۱۳۹۷ثبــت و راجســر گردیــده کــه تابــع گــزارش دهــی منــی گردنــد.
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براســاس ارقــام فــوق الذکــر در جریــان ســال  ۱۳۹۷بــه تعــداد  ۱۶۵۶مؤسســه فعــال و قابــل گــزارش دهــی بــوده انــد کــه از جملــه
تنهــا  ۱۲۰۸مؤسســه ( 73فیصــد ) گــزارش فعالیــت هــای خــود را ارائــه منــوده انــد کــه در برگیرنــده  ۹۹۹مؤسســه داخلــی ( 60
فیصــد ) کل مؤسســات فعــال و قابــل گــزارش) و  209مؤسســه خارجــی ( 13فیصــد کل مؤسســات فعــال و قابــل گــزارش) مــی
باشــند .لیکــن هنــوز هــم بــه تعــداد  422مؤسســه داخلــی (  21فیصــد) و بــه تعــداد  26مؤسســه خارجــی (  6فیصــد ) از مجموعــه
مؤسســات داخلــی و خارجــی کــه گزارشــده میباشــند ،گــزارش فعالیــت هــای خــود را بــا دولــت رشیــک ننمــوده انــد .لســت ایــن
مؤسســات در ویــب ســایت وزارت اقتصــاد رشیــک شــده اســت.
در جریــان ســال  ۱۳۹۷مجموعـ آ بــه تعــداد  298درخواســتی غــرض ثبــت و راجســر مؤسســاتجدیدالتاســیس مواصلــت ورزیــده
اســت کــه از جملــه  281درخواســت بــرایتأســیس مؤسســه داخلــی و متباقــی  17درخواســت بــرای تأســیسمؤسســه خارجــی بــوده
انــد .از ایــن جملــه درخواســتی بــرای تاســیس مؤسســات داخلــی مجموعــآبــه تعــداد 272درخواســت ثبــت ،مــورد تائیــد کمیســیون
عالــی ارزیابــی ثبــت قــرار گرفــت کــه جــواز نامــه فعالیــت توزیــع شــده اســت و متباقــی تعــداد  9درخواســت دیگــر بنابرنواقــص
وکاســتی هــا از طــرف کمیســیون عالــی رد گردیــده اســت  .بــه همیــن ترتیــب از جملــه  17درخواســت ارائــه شــده بــه منظــور ثبــت
مؤسســات خارجــی ،بــه تعــداد  15درخواســت ثبــت ،مــورد تائیدکمیســیون عالــیارزیابــی ثبــت قــرار گرفتــه و جــواز نامــهفعالیــت
ت دیگــر بنابــر نواقــص وکاســتی هــا از طــرف کمیســیون عالــی رد گردیــده اســت.
خویــش را بدســت آورده و متباقــی  2درخواسـ 

2 .2.3.2انحالل مؤسسات غیردولتی داخلی وخارجی
مطابــق مــاده(  ) 31قانــون مؤسســات متــام مؤسســات غیردولتــی داخلــی وخارجــی مکلــف بــه ارائــه راپورهــای فعالیــت خویــش
در هــر شــش مــاه بــه وزارت اقتصــاد میباشــند در صورتیکــه مؤسســات غیردولتــی در طــی دوســال پیهــم راپورهــای خویــش را ارائــه
ننامینــد و یــا هــم مطابــق فقــره دوم مــاده(  ) 35قانــون متذکــره هیــآت بــا صالحیــت رهــری مؤسســه فیصلــه مبنــی برانحــال آنــرا
منایــد ،ریاســت انســجام مؤسســات غیردولتــی وزارت اقتصــاد لســت مؤسســات فــوق را در روشــنی قانــون مؤسســات طــی پیشــنهاد
بــه کمیســیون عالــی وارزیابــی مؤسســات غیردولتــی تقدیــم وبعدازتائیــد ،اعــان وموعــد داده شــده منجانــب کمیســیون محــرم بــه
کمیســیون تصفیــه وانحــال پیشــنهاد میــدارد تــا در روشــنی قانــون مؤسســات غیردولتــی مــورد تائیــد وتصویــب نهائــی قــرار دهنــد.
هدف اساسی انحالل مؤسسات غیردولتی را موارد ذیل تشکیل میدهد:
▪ ▪رعایت احکام قانون مؤسسات توسط مؤسسات غیردولتی
▪ ▪تفکیک مؤسسات فعال از غیرفعال
▪ ▪جلوگیری از تلف شدن منابع متویل کننده ها
▪ ▪جلوگیری از تلف شدن اجناس و دارایی مؤسسات
▪ ▪جلوگیری از فعالیت های مؤسسات منحل شده
بادرنظرداشــت مطالــب فــوق در ســال مالــی  ،1397تعــداد  531مؤسســات داخلــی وخارجــی را کــه  28مؤسســه خارجــی و متباقــی
تعــداد  503مؤسســه داخلــی میگــردد ،بــه نســبت عــدم ارســال راپــور فعالیــت هــای ســال  1395و 1396منحــل گردیــده اســت.
همچنــان بتعــداد  320مؤسســه غیردولتــی از آنجملــه  18مؤسســه خارجــی و  302مؤسســه داخلــی بــه نســبت عــدم ارســال گــزارش
فعالیــت ســال هــای  1396و  1397بــه پروســه انحــال ســوق گردیــده انــد.
قابــل ذکــر اســت کــه لســت مؤسســات منحــل شــده باشــهرت مکمــل وتجهیــزات دفــری شــان ذریعــه مکاتــب جداگانــه بــه ادارات
ذیربــط ریاســت هــای اقتصــاد ( )34والیــت ،ارگانهــای امنیتــی وکشــفی ،لــوی حارنوالی ،وســایرادارات دولتــی رســأ بخاطرجلوگیری
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ازفعالیــت هــا وتحویــل تجهیــزات شــان دروقــت وزمــان آن خــرداده شــده اســت.

3 .3.3.2طی مراحل جواز کار
وزارت اقتصــاد در ســال مالــی  1397اســناد  871تــن کارمنــدان اتبــاع خارجــی مؤسســات غیــر دولتــی داخلــی و خارجــی را بــرای
خدمــات جــواز کار طــی مراحــل منــوده اســت کــه از جملــه  492جــواز جدیــد و  379جــواز متدیــدی بــوده اســت .بایــد یــاد آور شــد
کــه مؤسســات جهــت اخــذ جــواز کار مشــاورین خارجــی شــان بــرای مــدت کوتــاه و یــا بــرای کارمنــدان دایمــی مراجعــه مینامینــد.
ایــن جــواز هــا بطــور اوســط بــرای مــدت شــش مــاه الــی یکســال قابــل اعتبــار میباشــد.

4 .4.3.2خدمات جواز مخابره
طــی ســال مالــی  1397مجموع ـاً بــرای تعــداد  1024پایــه مخابــره نــوع  UHFو  VHFخدمــات اخــذ فریکونســی و متدیــد جــواز
اســتفاده از طریــق وزارت هــای محــرم مخابــرات و تکنالــوژی معلوماتــی و امــور داخلــه طــی مراحــل گردیــده اســت.

5 .5.3.2خدمات ویزه برای کارکنان اتباع خارجی مؤسسات
وزارت اقتصــاد از طریــق ادارات ذیربــط دولتــی تســهیالت الزم را جهــت صــدور و متدیــد ویــزه بــرای کارمنــدان خارجــی مؤسســات
فراهــم مــی منایــد .در طــول ســال  ،1397بــه تعــداد  1702ویــزه متدیــد و بــه تعــداد  1288ویــزه ای جدیــد صــادر گردیــده اســت.

 6 .6.3.2خدمات تغییر ملکیت و تمدید جواز سیر
بــه تعــداد (  ) 826عــراده وســایط و عــراده جــات مؤسســات ازجملــه (  ) 726عــراده وســایط غــرض متدیــد جوازســیر و بــه تعــداد
(  )94عــراده وســایط غــرض تغییــر ملکیــت بــه منظــور طــی مراحــل بــه وزارت هــای امــور داخلــه و مالیــه معرفــی گردیــده اســت.

7 .7.3.2خدمات معافیت گمرکی
وزارت اقتصــاد بــرای امــوال و اجنــاس کــه توســط مؤسســات جهــت تطبیــق فعالیــت هــای برشدوســتانه از خــارج کشــور وارد میشــوند
مطابــق بــه مــاده ســی ام قانــون مؤسســات غیــر دولتــی معافیــت گمرکــی را تســهیل مــی منایــد .در ســال مالــی  1397بــرای تعــداد
( )64مؤسســه داخلــی و خارجــی خدمــات معافیــت گمرکــی را فراهــم گردیــده اســت.
مجموعــه معافیــت هــای گمرکــی کــه بــرای مؤسســات در جریــان ســال  1397فراهــم گردیــده بالــغ بــر  30827631دالــر امریکایی
میرســد .قابــل یــاد آوری اســت از مجمــوع معافیــت هــای گمرکــی مؤسســات مبلــغ  7296708دالــر امریکایــی امــوال و اجنــاس
خریــداری و مبلــغ  23530876دالــر امریکایــی امــوال و اجنــاس کمکــی میباشــد.
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3.3چالش های عمده در راستای انسجام مؤسسات غیر دولتی
امنیت
مشــکالت امنیتــی یــک چالــش عمــده در راســتای تطبیــق فعالیــت هــا و نظــارت از صــورت تطبیــق آنهــا بــوده کــه در ســکتور هــای
مختلــف حتــی تــا رسحــد توقــف ارائــه خدمــات توســط مؤسســات بــه چندیــن قریــه و یــا ولســوالی مــورد مــی گــردد و همچنــان پروســه
نظــارت از فعالیــت هــای مؤسســات را بواســطه ادارات مرکــزی و والیتــی بــه چالــش هــای جــدی مواجــه منــوده اســت.
مداخالت بیمورد
فعالیــت هــای مؤسســات بعضـآ توســط اشــخاص قدرمتنــد و یــا مخالفیــن مســلح دولــت مــورد مداخلــه قــرار گرفتــه کــه ســبب کندی
و چالــش هــای گونــا گــون در عرضــه خدمــات بــه مــردم مــی گــردد.
نظارت و ارزیابی از فعالیت های مؤسسات
بــا در نظرداشــت اینکــه بیــش از  1656مؤسســه فعــال غیــر د داخلــی و خارجــی وجــود دارد ،ضمنـاً غیــر متجانــس بــودن ســکتور
هــای کاری اینهمــه مؤسســات و بودجــه هنگفــت ( 876میلیــون دالــر) کــه بصــورت ســاالنه در  34والیــت افغانســتان بــه مــرف
میرســد ،ظرفیــت نظــارت و ارزیابــی از فعالیــت مؤسســات غیــر دولتــی از نظــر کمــی و کیفــی جــدا ً ناکافــی اســت.
ایــن درحالیســت کــه بــا تدویــن نقشــه راه فعالیــت هــای مؤسســات غیــر دولتــی در ســال گذشــته مســؤلیت هــای تــازه در راســتای
موثریــت بیشــر اجــراات کاری مؤسســات بــه وزارت اقتصــاد ســپرده شــده اســت.
در حــال حــارض ریاســت انســجام مؤسســات غیــر دولتــی وزارت اقتصــاد رصف  ۲۸نفــر پرســونل داشــته و هنــوز تشــکیل ســال 1397
و  1398وزارت اقتصــاد بــه دالیــل مختلفــی از جانــب کمیســیون مســتقل اصالحــات اداری و خدمــات ملکــی و وزارت مالیــه متوقــف
است.
نظارت و ارزیابی از فعالیت های مؤسسات توسط ادارات سکتوری
اگرچــه واحــد هــای مشــخص جهــت نظــارت و ارزیابــی فعالیــت هــای مؤسســات غیردولتــی در یکتعــداد از وزارت هــا بخصــوص در
ســطوح مرکــزی ایجــاد و یــا موظــف شــده انــد ،امــا هنــوز هــم هامهنگــی و همــکاری واحــد هــای دومــی یــا والیتــی آنهــا بــا وزارت
اقتصــاد در نظــارت و ارزیابــی پــروژه هــا و برنامــه هــای کــه توســط مؤسســات تطبیــق مــی گردنــد کمرنــگ اســت.
مبدل شدن برخی از مؤسسات به مؤسسات شخصی یا فامیلی
در برخــی از مؤسســات غیردولتــی ،موسســین ،هیــأت مدیــره و هیــت اجرائیــوی بنابــر داشــن دســت بــاز در پروســه اســتخدام
کارکنــان ،اقــارب ،دوســتان و خویشــاوندان خــود را در دفاتــر مرکــزی ،والیتــی و حتــی در ســطح پــروژه هــا مقــرر منــوده انــد کــه
ســیامی مؤسســه را بــه یــک مؤسســه شــخصی یــا فامیلــی مبــدل منــوده انــد .ایــن حالــت بیشــر در مؤسســات داخلــی قابــل
مشــاهده بــوده کــه نــه تنهــا شــفافیت و حســاب دهــی امــور مالــی و تدارکاتــی مؤسســات را متاثــر منــوده کــه ایــن وضعیــت در
مجمــوع تصویــر کل مؤسســات را متاثــر ســاخته و اعتبــار مؤسســات غیــر دولتــی را خدشــه دار منــوده اســت.
متویل پروژه های انکشافی خارج از بودجه دولت به مؤسسات
اکــرآ ادارات متویــل کننــده بصــورت مســتقیم و یــا از طریــق ادارات ملــل متحــد هزینــه هــای پــروژه هــای انکشــافی را بدســرس
مؤسســات غیــر دولتــی قــرار مــی دهنــد ،کــه براســاس گــزارش  ۱۳۹۷مؤسســات ،از جملــه  ۸۷۶میلیــون دالــر امریکایــی  16فیصــد
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از طریــق بودجــه دولــت و  84فیصــد از طریــق خــارج از بودجــه دولــت مدیریــت و تطبیــق گردیــده اســت .در ایــن رونــد بــه عــوض
ایــن کــه ســاختار هــا و سیســتم هــا در دولــت تقویــه شــود و برنامــه هــا در مســیر اولویــت هــای حکومــت بــه پیــش برونــد ،بلکــه حتــی
ســبب تضعیــف آن مــی گــردد ،در ایــن حالــت ادارات متویــل کننــده و ملــل متحــد بــه عــوض ظرفیــت ســازی دولــت کــه بتواننــد ایــن
هزینــه هــا را مدیریــت کننــد ،جانشــین دولــت مــی گردنــد و خــود بصــورت مســتقیم ایــن منابــع را مدیریــت مــی مناینــد .از طــرف
دیگــر ،متویــل پــروژه هــای انکشــافی خــارج از بودجــه دولــت ،پروســه هــای نظــارت و ارزیابــی فعالیــت هــای مؤسســات و پاســخ
گویــی آنهــا را بــه ادارات دولتــی در امــر پــان گــذاری ،تطبیــق و گــزارش دهــی پــروژه هــا شــدیدآ متاثــر مــی منایــد.
ایــن شــیوه متویــل اکــرآ پــس از اختصــاص منابــع بــه حکومــت معلــوم مــی شــود و ســبب مــی شــود کــه در توزیــع منابــع و برنامــه هــا
در نقــاط مختلــف و یــا ســکتور هــای مختلــف یــا ســبب ایجــاد خــا و عــدم تــوازن گــردد و یــا هــم ســبب تخصیــص چنــد مرتبــه ای
منابــع بــه عیــن ســکتور و یــا عیــن موقعیــت هــای جفرافیایــی گــردد.
عدم توازن جغرافیایی در تطبیق پروژه های انکشافی توسط مؤسسات
موجودیــت دفاتــر مرکــزی اکرثیــت مؤسســات در کابــل و یــا شــهر هــای بــزرگ کشــور و همچنــان تعــداد زیــاد پــروژه هــای انکشــافی
در ایــن والیــات ســبب شــده انــد کــه تنهــا فرصــت هــای کاری و مصــارف کــه خــود ســبب ایجــاد شــغل در بــازار کار مــی گــردد،
محــدود بــه پایتخــت و مراکــز شــهر هــای بــزرگ گــردد ،در حالــی کــه ســطح فقــر و بیــکاری معضلــه اساســی در نقــاط دوردســت
کشــور بــوده و ســبب مهاجــرت هــای داخلــی و مشــکالت ناشــی از آن مــی گــردد.
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4.4پیشنهادات عمده /اقدامات بعدی
بررسی و تقویت ساختار ها و سیستم های نظارتی در ادارات سکتوری
ادارات ســکتوری بخصــوص شــش ســکتور عمــده کــه در آن مؤسســات کار مــی مناینــد ،نیــاز دارنــد کــه ســاختار هــای مرکــزی و والیتــی خــود
را در راســتای نظــارت و ارزیابــی پــروژه هــای انکشــافی کــه توســط مؤسســات غیردولتــی تطبیــق می گــردد ،مــورد بازنگــری قرار دهنــد .عالوتآ
جهــت موثریــت بیشــر سیســتم هــا بشــمول وســیله هــای نظارتــی و اشــراک مــردم را در پروســه هــای نظارتی تشــویق منایند.
تحکیم و تقویت هامهنگی و همکاری بین ادارات سکتوری و وزارت اقتصاد
وزارت اقتصــاد در مطابقــت بــا نقشــه راه مؤسســات  ،۱۴۰۰-۱۳۹۸دو کمیتــه هامهنگــی یکــی بــه ســطح پالیســی و دومــی بــه ســطح
تخنیکــی را ایجــاد و جلســات آنهــا را بصــورت منظــم دایــر مــی منایــد .اشــراک و ســهم فعــال مناینــده هــای بــه ســطح پالیســی و
تخنیکــی ادارات ســکتوری در ایــن جلســات نهایــت مهــم ســبب شــده تــا هامهنگــی و همــکاری بیــن دولــت ،ادارات متویــل کننــده
و مؤسســات بیشــر تقویــت یابــد.
تجدید نظر در شیوه تفتیش مالی مؤسسات و ارزیابی و پیگیری گزارشات تفتیش مالی
وزارت اقتصــاد در مطابقــت بــه طــرح تعدیــل قانــون مؤسســات غیردولتــی کــه فعـاً بــه وزارت عدلیــه ارســال شــده اســت ،هر مؤسســه
خارجــی و یــا داخلــی را مکلــف مــی منایــد تــا همــه ســاله حســابات خــود را مــورد تفتیــش مالــی معیــاری قــرار داده و گــزارش آن
را در اختیــار ادارات مرتبــط قــرار داده و معلومــات عمــده آنــرا بصــورت عــام نــر مناینــد تــا شــهروندان از چگونگــی اجــراات مالــی
مؤسســات آگاهــی کامــل و بــه موقــع داشــته باشــند.
عالوت ـاً وزارت اقتصــاد در نظــر دارد در مطابقــت بــا نقشــه راه مؤسســات  ،۱۴۰۰-۱۳۹۸گــزارش تفتیــش مالــی هــر مؤسســه را در
هــر ســال جمــع آوری ،تحلیــل ،بازدهــی و مطابــق بــه آن در انســجام فعالیــت هــای مؤسســات اقدامــات قانونــی را عملــی منایــد.
بررسی و تقویت ساختار ها و سیستم های نظارتی وزارت اقتصاد
وزارت اقتصــاد طــرح معیــاری چارچــوپ نظــارت و ارزیابــی مؤسســات غیــر دولتــی را نهایــی منــوده و براســاس آن نظــارت و ارزیابــی از
فعالیــت هــای مؤسســات را عیــار منایــد .ایــن رونــد در بهبــود شــفافیت و حســاب دهــی مؤسســات غیردولتــی کمــک بســزایی مــی منایــد.
بیشرت شدن هامهنگی پروژه ها از طریق بودجه دولت
وزارت اقتصــاد در هامهنگــی بــا وزارت مالیــه و ادارات ســکتوری ،گفتــان هــای ســازنده را در بیشــر شــدن و یــا هامهنــگ شــدن
پــروژه هــای از طریــق بودجــه دولــت بــا ادارات متویــل کننــده برگــزار خواهــد منــود تــا مشــکالت ناشــی از متویــل پــروژه هــای خــارج
از بودجــه دولــت کــه تاثیــر جــدی بــاالی موثریــت پــول هــای هنگفتــی کــه در ایــن ســکتور هــا بــه مــرف میرســد ،برطــرف گــردد.
انکشاف ،تطبیق  ،نظارت و ارزیابی پالن اجرائیوی ساالنه برای نقشه راه مؤسسات غیر دولتی ۱۴۰۰-۱۳۹۸
تطبیــق نقشــه راه مؤسســات غیــر دولتــی  ۱۴۰۰-۱۳۹۸مبثابــه یــک ســند اســراتیژیک کــه در نتیجــه گفتــان هــای وســیع در
ســطوح بلنــد رتبــه پالیســی و تخنیکــی طــرح و انکشــاف یافتــه اســت ،در امرســمت دهــی مؤسســات غیــر دولتــی در راســتای کاهــش
فقــر و تقویــت همــکاری ادارات دولتــی در جهــت موثریــت فعالیــت هــای مؤسســات نهایــت مهــم مــی باشــد.
وزارت اقتصــاد پــان عملیاتــی ســاالنه را بــرای ایــن نقشــه راه از طریــق کمیتــه هــای هامهنگــی تخنیکــی و پالیســی طــرح و تصویــب
منــوده و آنــرا تطبیــق مــی منایــد کــه بــدون شــک در ایــن راســتا همــکاری همــه جانبــه همــه ادارات کــه بــه نحــوی بــا کار مؤسســات
رسوکار دارنــد ،رضوری مــی باشــد.
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5.5ضمایم
1 .1لست مؤسسات غیردولتی داخلی ( )https://www.ngo.gov.af/home/publication
2 .2لست مؤسسات غیردولتی خارجی ( ) https://www.ngo.gov.af/home/publication
3 .3لســت مؤسســات کــه گــزارش تفتیــش مالــی و حســابی خویــش را ارائــه منــوده انــد( https://www.ngo.gov.af/home/
)publication
4 .4لست مؤسسات که منحل شده اند ( )https://www.ngo.gov.af/home/publication
5 .5لست مؤسسات که به انحالل سوق داده شده اند ( )https://www.ngo.gov.af/home/publication
6 .6لست مؤسسات که گزارش ساالنه نداده اند( )https://www.ngo.gov.af/home/publication
7 .7توحید فورم های  ۰۲ ،۰۱و  GIFمؤسسات غیردولتی ( )https://www.ngo.gov.af/home/publication
8 .8طرح بودجه واحد ،وزارت اقتصاد
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6.6منابع و ماخذ
1 .1فورم های گزارش دهی (  ۰۲ ،۰۱و  ،)GIFریاست انسجام مؤسسات غیر دولتی ،وزارت اقتصاد.
2 .2گزارشات فعالیت های مؤسسات غیر دولتی ،ریاست انسجام مؤسسات غیر دولتی ،وزرات اقتصاد.1397-1394 ،
3 .3گزارش رسوی وضعیت زنده گی مردم افغانستان ،اداره ملی احصائیه و معلومات.2017-2016 ،
4 .4گزارش تحلیلی شاخص فقر چند بعدی ،اداره ملی احصائیه و معلومات.2017-2016 ،
5 .5قانون مؤسسات غیر دولتی ،ریاست انسجام مؤسسات غیر دولتی ،وزارت اقتصاد.
6 .6سند بودجه ملی1397 ،
7 .7سند اهداف انکشاف پایدار افغانستان ،وزارت اقتصاد1397 ،
8 .8سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان ،وزارت مالیه1397 ،
9 .9چارچوب خودکفایی از طریق حسابدهی متقابل – کنفرانس بروکسل برای افغانستان ( ) SMAF
 1010چارچوب حسابدهی متقابل جینوا ()GMAF ۲۰۱۹- ۲۰۲۰
1111گزارشات ادارات سکتوری ( وزارت صحت ،معارف ،زراعت ،امور زنان )...در مورد فعالیت مؤسسات1397 ،
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