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پس منظر
مبتنی بر حکم شماره  2712مورخ  1398/11/22مقام عالی ریاست جمهوری اسالمی افغانستان ،در مورد
برنامه ساالنه پاسخ دهی دولت به ملت که مطابق حکم ماده دوم قانون دسترسی به اطالعات تمام نهاد
های دولتی موظف شده اند تا گزارش فعالیت های خویش را از طریق رسانه ها به مردم اطالع رسانی
نموده و به سواالت مردم پاسخ ارایه نمایند .وزارت اقتصاد مسرت دارد در روشنی احکام مقرره تنظیم
وظایف این وزارت ،یکبار دیگر در محضر ملت شریف کشور از اجراات ،دستآوردها و پالن های بعدی خود
گزارش ارایه نماید .در این گزارش ،دیدگاه ،اهداف استراتیژیک ،وظایف عمده ،فعالیت ها و دستاورد های
وزارت اقتصادی طی سال مالی  1398انعکاس یافته است.

دیدگاه
رشد و انکشاف اقتصادی و اجتماعی به من ظور تامین رفاه عامه از طریق طرح برنامه های راهبردی و رعایت
اولویت های اقتصادی واجتماعی اقتصاد ملی.

اهداف استراتیژیک وزارت اقتصاد
 .1ایجاد کار
طرح ،تدوین و هماهنگی پالیسی ها و برنامه های که منجر به کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال در سطح کشور گردد.
 .2رشد اقتصادی پایدار
هماهنگی سیاست های موثر اقتصادی به سطح ملی جهت تامین زمینه های رشد پایداری اقتصادی.
 .3کاهش فقر
وزارت اقتصاد تمام فعالیت های خویش را متمرکز می نماید تا میزان فقر بطور قابل مالحظه ای کاهش یابد.

وظایف کلیدی وزارت اقتصاد
حسب مقرره نافذه شماره  883مورخ  31حمل  1385تنظیم فعالیت ها و وظایف وزارت اقتصاد ،عمده ترین
وظایف این وزارت را بخش های ذیل تشکیل می دهند:
 طرح و ترتیب پالیسی و استراتیژی انکشاف اقتصادی دولت بر مبنای اقتصاد بازار و نظارت و کنترول از
جریان تطبیق فعالیت های اقتصادی در سطح کشور .


تنظیم و انسجام فعالیت های انکشاف اقتصاد ی ،اجتماعی ،بازسازی و احیای مجدد در سطح کشور.



توحید و ترتیب برنامه های رشد و انکشاف متوازن کلیه عرصه های اقتصاد ملی در مرکز و والیات غرض رفع عقب ماندگی
اقتصادی ،ارتقای سطح زندگی مردم و فقرزدائی.



ازدیاد عاید سرانه در روشنی پالیسی دولت و تشویق ،حمایت و تقویت سکتور خصوصی در زمینه.
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خالصه گزارش
وزارت اقتصاد همیشه تالش نموده تا بصورت مستمر و دوامدار از اجرااات و دستاورد های خویش ،مردم شریف را از طریق رسانه ها ،شبکه
های اجتماعی ،تدویر کنفرانس ها ،و نشست های خبری و ویب سایت رسمی وزارت ،اطالع رسانی نماید .ما باورمند به پاسخدهی و حسابدهی
منحیث اصل شفافیت و موثریت در اجراات امور استیم.
این وزارت ،اجراات و دستاورد های خویش را در چارچوب این گزارش ترتیب نموده که موارد ذیل را احتوا میکند.
تشکیل و نیروی انسانی:
تشکیل این وزارت ،در روشنایی مقرره تنظیم وظایف و اولویت های حکومت ترتیب گردیده است که شامل  1068بست به شمول
وزیر ،معینان و سایر کارمندان می گردد .بتعداد  493بست در مرکز و  436بست در والیات ،میباشد.
بودجه عادی و انکشافی:
وزارت بمنظور تحقق فعالیت های پالن شده برای سال مالی  1398خویش مبلغ  321,985,588افغانی بودجه عادی و مبلغ
 375,531,350افغانی بودجه انکشافی داشته که میزان مصرف این وزارت طی این سال  91.8فیصد بوده است.
پالیسی ها و استراتیژی های اقتصادی:
از اینکه وزارت اقتصاد یک نهاد پالیسی ساز و هماهنگ کننده پالیسی های اقتصادی در کشور میباشد ،همواره تالش نموده تا پالیسی
های معیاری را برای تسریع روند رشد اقتصادی و بهبود وضعیت زندگی مردم ،طرح و به مقامات عالی کشور پیشکش نماید که از جمله
میتوان ،استراتیژی افغانستان مولد ،مودل سازی رشد اقتصادی کشور ،چشم انداز اقتصادی و اجتماعی والیات ،پالیسی ملی نفوس و پالن
عمل آن ،چشم انداز اقتصادی کشور ،گزیده شاخص های فقر و رفاه عامه ،طرح اشتغالزایی و تطبیق قوانین ملی کار در موسسات غیر
دولتی ،پالن های استراتیژیک ارتقای ظرفیت در ادارات دولتی ،تحلیل های اقتصادی و مالی و شریک سازی زیربنا ،را نام برد.

نظارت و ارزیابی برنامه ها و پروژه های انکشافی دولت:
یکی از وظایف عمدۀ وزارت اقتصاد ،پالنگذاری و نظارت از برنامه ها و پروژه های انکشافی دولت به سطح ملی ،میباشد .در
مرکز ،پروژه های پیشنهادی وزارت ها و ادارات دولتی ،بعد از مطالعات امکان سنجی اقتصادی -اجتماعی ،توسط ریاست
های سکتوری این وزارت مورد تحلیل قرار گرفته و در تفاهم با ادارات مربوطه اولویت بندی می گردند .بعد از این مرحله،
پروژه ها به کمیته بودجه ارسال گردیده و از این طریق شامل بودجه ملی می شوند.
انسجام فعالیت های موسسات غیر دولتی (:)NGOs
ریاست انسجام موسسات غیر دولتی وزارت اقتصاد در مطابقت به مفاد قانون انجوها ،مسئولیت ثبت ،نظارت و هماهنگی
فعالیت های موسسات داخلی و خارجی را در سطح کشور ،بعهده دارد.
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اهداف انکشاف پایدار افغانستان:
اهداف انکشاف پایدار ( ،)SDGs 2015-2030با ختم معیاد زمانی اهداف انکشافی هزاره ( )MDGs 2000-2015در
سپتمبر ( ،)2015در شهر نیویارک ،مقر سازمان ملل متحد ،مورد تصویب قرار گرفت که دارای ( )17هدف )169( ،تارگیت
و ( )232شاخص جهانی میباشد .همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد بشمول افغانستان ،متعهد به تطبیق و حصول آن
الی ختم  ،2030گردیدند.
برنامه اشتغال زایی (:)EZ- Kar
برنامه اشتغال زایی  /کارموندنه ) (EZ-Karیکی از پروژه های انکشافی و توسعوی بین الوزارتی حکومت افغانستان میباشد
که در والیات (بغالن؛ کندز؛ تخار؛ فاریاب؛ غور؛ لغمان؛ کندهار؛ خوست؛ هرات؛ جالل آباد؛ کنر؛ نورستان و کابل) تطبیق
میگردد .هدف اساسی این پروژه عبارت از تقویت محیط کار بر ایجاد فرصت های اقتصادی ،ایجاد سهولت برای انجام کسب
و کار ؛ دسترسی به مارکیت؛ اولیت بندی پروژه های عامه شهری و تقویت زیرساخت های بازار در شهر های که عودت
کننده گان و بیجا شده گان بیشتری را دارا ،میباشد
پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی ):(HICDP
وزارت اقتصاد مسئولیت هماهنگی ،نظارت و گزارشدهی از پیشرفت کار پروژه های کوچک انکشافی یا پروژه های انکشافی
با تأثیرات بلند اجتماعی ) (HICDPرا به عهده دارد .به منظور هماهنگی موثر پروژه های انکشافی با تأثیرات بلند اجتماعی
که از کمک های  120میلیون دالری کشور هند تمویل می گردند ،وزارت اقتصاد فعالیت انکشافی را در هماهنگی نزدیک
با تمام واحدهای بودجوی ذیربط انجام میدهد.
حمایت تخنیکی فعالیت های انکشافی:
وزارت اقتصاد بمنظور حمایت تخنیکی فعالیت های انکشافی ادارات سکتوری و بخش های داخلی وزارت ،دو واحد حمایوی را
در خود دارد که از آن طریق فعالیت های انکشافی ادارات سکتوری و بخش های داخلی وزارت اقتصاد را تقویت می نماید.
انکشاف اداره:
اصالح و انکشاف اداره یکی از اهداف اصلی رهبری وزارت اقتصاد میباشد که از آن طریق ،خدمات بهتر به شهروندان کشور
صورت میگیرد .اجراات مشخص در زمیه از قبیل بازنگری و ترتیب طرح تعدیل مقرره تنظیم وظایف وزارت اقتصاد ،بازنگری
و تجدید ساختار تشکیالتی وزارت اقت صاد ،استخدام و تخصص گرایی ،ثبت و اشاعه دارایی های تمام کارمندان عالی رتبه
وزارت اقتصاد ،ترتیب طرزالعمل ها و پروسیجر های عملیاتی استندرد ( ،)SOPsبازسازی و اعمار تعمیرات ،مصرف بودجه،
پالن عمل مبارزه علیه فساد اداری و تهیه و نشردومین گزارش اطمینان دهی از شفافیت پروژه های زیربنایی دولت ،صورت
گرفته است.
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شوراها و کمیته های عالی در سطح دولت:
وزارت اقتصاد در کنار فعالیت های پالن شده ،نقش کلیدی را در تحقق فعالیت های شوراها و کمیته های عالی دولت ایفا
نموده است .عضویت وزارت اقتصاد در رهبری شورا های شورای عالی اقتصادی ،کمیته اقتصادی شورای وزیران ،شورای
عالی کاهش فقر ،عرضه خدمات و مشارکت شهروندی ،شورای عالی اصالحات و شورای انکشاف منابع بشری و همچنان در
 13کمیته اقتصادی و انکشاف سکتور خصوصی عضو و نقش کلیدی را ایفا می نماید.

دولت تالش خواهد کرد تا قادر به حصول اهداف انکشافی ذیل الی سال  2030گردد.
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تفصیل گزارش:
منابع:
وزارت اقتصاد برای رسیدن به اهداف استراتیژیک و اجرای موثر فعالیت های خویش ،در سال مالی ،1398
منابع ذیل را در اختیار داشته است:

تشکیل و نیروی انسانی:
تشکیل سال  ،1398در روشنایی مقرره تنظیم وظایف وزارت اقتصاد و اولویت های حکومت ترتیب گردیده
است .ساختار تشکیالتی وزارت اقتصاد در سال  1398شامل  1068بست به شمول وزیر ،معینان و سایر
کارمندان می گردد ،قسمیکه  493بست در مرکز و  436بست در والیات تنظیم گردیده است .وزارت
اقتصاد به عنوان اداره مرکزی دارای ریاست های اقتصاد در سطح هر والیت بوده که این ریاست ها در عین زمان منحیث سکرتر
کمیته اقتصادی والیات نیز نقش ایفا می نمایند.
تشکیالت

تشکیل
1397
تشکیل
1398

معینیت

بست 1

بست 2

بست 3

بست 4

بست 5

بست 6

بست 7

بست 8

مجموع

2

3

53

103

291

185

61

196

173

1067

2

3

53

103

291

185

61

196

173

1067

قابل تذکر است که از مجموع کارمندان و کارکنان خدماتی مطابق تشکیل منظور شده وزارت )127( ،زن و ( )940مرد در مرکز و
والیات مصروف انجام کار و ارائه خدمات به شهروندان کشور اند.

بودجه عادی وانکشافی و میزان مصرف آن
بودجه عادی وزارت اقتصاد در سال مالی  1398مبلغ  321,985,588افغانی و بودجه انکشافی آن مبلغ
 375,531,350افغانی می باشد .میزان مصرف بودجه به تفکیک عادی و انکشافی در جدول ذیل نشان داده
شده است.
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جدول بودجه عادی و انکشافی سال مالی 1398
مجموع بودجه منظور شده 1398
به رقم

697,516,938

بودجه عادی

بودجه انکشافی

321,985,588

375,531,350

ششصد و نود هفت میلیون سصدو بیست یک میلیون و
به کلمات

پنجصدو شانزده هزار و

نهصد و هشتاد پنجهزار و

نهصد سی وهشت افغانی

پنجصد و هشتاد و هشت افغانی

سه صد هفتادو هفت میلیون پنجصد و سی
یک هزار و سه صد و پنجاه افغانی

مصرف بودجه به اساس سال مالی به مبلغ و فیصد
مصرف بودجه انکشافی  -ربع چهارم

مصرف بودجه عادی  -ربع چهارم
مصرف بودجه
به مبلغ
به رقم

به فیصد

312,449,332

344,761,706

سه صد و دوازده میلیون و

سه صد و چهل و چهار

چهارصد و چهل نو هزار و
به کلمات

به مبلغ

میلیون و هفتصدو شصت

97%

یک هزار و هفتصد و شش

سه صد و سی دو افغانی

افغانی
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پروژه های انکشافی
وزارت اقتصادی طی سال مالی  1398شش پروژه انکشافی در اختیار داشت که نام ،اهداف ،بودجه و میزان مصرف آنها در جدول ذیل

مدیریت پروژه های کوچک سرحدی با تاثیرات بلند
اجتماعی
برنامه اشتغال زایی

86

1.89

0

1.89

1.89

100

86

0.42

0

0.42

0.4

88

0.17

0

0.17

0.14

96

1.57

1.57

1.31

97

0.62

0.62

0.51

اختیاری

کود پروژه

جندر

تاریخ اّغاز

350075

ارتقای ظرفیت برای کارمندان وزارت اقتصاد به شمول

بودجه اختیاری

350074

اعمار تعمیر ریاست های وزارت اقتصاد در والیات

بودجه غیر

350053

تخنیکی

مجموع

350037

استخدام مشاورین انفرادی داخلی و خارجی ومعاونت

مصرف

350036

نام پروژه

فیصدی مصرف

نشان داده شده است.

95.2
0
82.3
0
83.4
0
82.2
0

تقویت بنیادی وظایف اساسی وزارت اقتصاد
350077

(پالنگذاری و ارزیابی ،تحلیل های اقتصادی ،اهداف
انکشاف پایدار و شفافیت و حسابدهی موسسات غیر
دولتی)
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97

0.35

0

0.35

0.34

97.1
0
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اجراآت و دستآورد ها
وزارت اقتصاد در سال مالی  ،1398به اساس مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت ها و اهداف استراتیژیک خویش به انجام فعالیت ها و
دستآورد های ذیل نایل گردیده است.

 .1طرح و تدوین برنامه ها ،پالیسی ها و استراتیژی های ملی اقتصادی
وزارت اقتصاد با توجه به اینکه یک نهاد پالیسی ساز و هماهنگی کننده فعالیت های اقتصادی می باشد ،تعدادی از پالیسی های
اقتصادی را در همکاری با نهاد های ذیربط تدوین و نیز گزارش های تحلیلی را در بخش های مختلف اقتصادی ترتیب نموده است
که از جمله مهم ترین آنها قرار ذیل اند.:

استراتیژی افغانستان مولد:
در روشنایی دیدگاه اقتصادی "از تورید به تولید" ،حکومت وحدت ملی که عبارت از رشد پایدار اقتصادی باالتر از  7درصد الی سال
 2025می باشد ،مسوده این استراتیژی در همکاری با ادارات دولتی و شرکای بین المللی ترتیب گردیده است .هدف عمده این استراتیژی،
شناسایی ساحات تولید و پایین اوردن قیمت تولید ،تعویض واردات به تولید داخلی بمنظور خود کفایی و بلند بردن میزان صادرات اقالم
تولیدی در کشور میباشد که در نهایت فراهم کننده زمینه های رشد اقتصادی باالتر ،ایجاد اشتغال ،و کاهش فقر میگردد.

مودل سازی رشد اقتصادی کشور:
مبتنی بر دیدگاه جاللتمآب رییس جمهور ،بمنظور دستیابی به رشد
اقتصادی بیشتر از 7درصد ،وزارت اقتصاد در همکاری با بانک جهانی و
ادارات دولتی ذیربط ،مودل رشد اقتصادی کشور را ،در سناریو های مختلف،
مانند ،تعویض واردات ،سرمایه گذاری در سکتور زراعت و معادن و همچنان
انکشاف نیروی بشری تحقیق و آماده نموده است.

 جمع آوری تحلیل و تسوید  45طرح های اقتصادی والیات در روشنی با اهداف انکشافی پایدار و ستراتیژی افغانستان
مولد در سال 1398
 تحلیل و ارزیابی مقدماتی  10طرح اقتصادی والیات در ریاست زراعت و کار های ثانوی آنرا رهبری ریاست فعلی
زراعت ادامه می دهند.
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چشم انداز اقتصادی و اجتماعی والیات:
وزارت اقتصاد ،به هدف تعیین یک مبنای واقعی در سطح کشور و
ایجاد سهولت و زمینه بهتری دسترسی به معلومات دقیق راجع به
وضعیت موجود والیات برای پالیسی سازان ،پالنگذاران،
پژوهشگران ،ادارات دولتی ،موسسات غیردولتی ،بنیادهای خیریه،
دانشجویان و نویسنده گان چشم انداز انکشافی و اقتصادی
(پروفایل) والیتی را توسط ریاست های اقتصاد و سایر نهاد های
ذیربط ،تدوین نموده و در اختیار مردم قرار داده است .این سند در هشت فصل ترتیب گردیده که مشمول همه ابعاد اقتصادی و
اجتماعی والیات میباشد.

طرح و ترتیب پالن های انکشافی والیات ( 34والیت):
ریاست های اقتصاد منحیث سکرتریت شورای انکشافی والیتی مسوولیت طرح و تسوید پالن های انکشافی والیتی را بطور همه ساله
داشته و بعد از تصویب شورای انکشاف والیتی تحت ریاست والیان به منصه اجراا قرار داده میشود .طی سال  1398تمام والیات کشور
پالن های انکشافی شان را تهیه نمودند.

پالیسی ملی نفوس و پالن عمل آن:
با توجه به اهمیت و مدیریت رشد نفوس و تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم آن باالی رشد و انکشاف
اقتصادی کشور ،این وزارت در مشوره و همکاری نزدیک با وزارتها و ادارات دولتی و نهادهای بین
المللی ،مسوده پالیسی ملی نفوس را طرح و تدوین نموده است .روند تدوین مسوده پالیسی از طریق
تدویر جلسات متعدد تخنیکی و مشورتی دو جانبه و چند جانبه ،صورت گرفته است .جهت نهادینه
سازی و تحقق این پالیسی ،پالن عمل پنج ساله پالیسی متذکره نیز ترتیب گردیده است.

گزیده شاخص های فقر و رفاه عامه:
بر اساس هدایت جاللتمآب رئیس جمهوری اسالمی افغانستان ،وزارت اقتصاد طی جلسات متعدد با
وزارت کار و امور اجتماعی و اداره ملی احصائیه و معلومات ،شاخص های برگزیده اقتصادی کشور را
نهایی و بصورت منظم در هر ربع اپدیت نموده و به نشر می سپارد.

اشتغال زایی و تطبیق قوانین ملی کار در موسسات غیر دولتی:
بمنظور دریافت نقش م وسسات غیر دولتی در ایجاد اشتغال ،و چگونگی تطبیق قوانین ملی کار در این موسسات ،گزارش تحلیلی
ترتیب گردیده است .این گزارش در بر گیرنده میزان اشتغال مستقیم ،نحوه تطبیق قوانین مربوط به کار توسط موسسات غیر دولتی
خارجی و داخلی ،می باشد.
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گزارش تحلیلی پالن های استراتیژیک ارتقای ظرفیت در ادارات دولتی:
بمنظور حصول اطمینان از موجودیت پالن های استراتیژیک ارتقای ظرفیت و نحوه موثر مصرف بودجه ،وزارت اقتصاد پالن های
استراتیژیک ارتقای ظرفیت تمام وزارت ها و ادارات دولتی را جمع آوری ،توحید و تحلیل نموده و گزارش آن را به شورای محترم
وزیران ارائه نموده است.

تحلیل های اقتصادی و مالی و شریک سازی زیربنا:
وزرات اقتصاد در راستای تامین موثریت ،اقتصادیت و شفافیت و تحقق اهداف وشاخص های مهم
اقتصادی مثل ایجاد کار ،خلق عاید ،کاهش فقر و بهبود شرایط معیشتی مردم برنامه ها و پروژه های
انکشافی زیربنایی دولت و نیز وضعیت اقتصادی کشور را تحلیل و گزارش آنرا با ادارات مربوطه شریک
میکند.

تحلیل های اقتصادی ومالی:


تحلیل اقتصادی،مالی و مطالعات امکان سنجی  12پروژه زیربنائی مربوط اداره ملی سرکهای وزارت ترانسپورت،



تحلیل اقتصادی و مالی  10طرح بالقوه والیات جهت تثبیت نافعیت اقتصادی ومالی این طرح ها و همچنان اولویت بندی آنها
به اساس شاخص های ارزش زمانی پول،



ارزیابی اثرات اقتصادی پس از تطبیق پروژه مساعدت به مردم فوق العاده فقیر(،)Targeting Ultra Poor



تحلیل اقتصادی  5برنامه ملی دارای اولویت جه ت مقایسه بودجه انکشافی با میزان مصارف پروژه های شامل برنامه های دارای
اولویت و تثبیت سهم فیصدی بودجه انکشافی در راستای حصول اهداف برنامه ها،



تحلیل موثریت اقتصادی پروژه های شریک سازی شده سرک دره صوف الی بامیان و سرک دوشی الی بامیان،



ترتیب طرح حمایت از مطابع خصوصی داخلی  ،بمنظور افزایش حضور مطابع خصوصی داخلی در روند چاپ کتب معارف،



ارزیابی و اولویت بندی پروژه های جدید پیشنهادی انکشافی سال مالی  ،1399منحیث عضو کمیته ارزیابی پروژه ها در کمیته (.)PEC

شریک سازی زیربناء؛


شریک سازی  208پالن پروژه انکشافی مربوط وزارت ترانسپورت ،مخابرات و تکنالوجی معلوماتی ،شاروالی کابل ،شرکت افغان
تیلیکام ،برشنا شرکت و شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون و سایر ادارات،



تدویر  13جلسه بورد شریک سازی زیربنا ها  ،جهت هماهنگی و شریک سازی برنامه ها و پروژه های وزار تخانه ها و ادارات
دولتی و شرکت های خصوصی.
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 .2نظارت و ارزیابی از تطبیق برنامه ها و پروژه های ملی انکشافی
یکی از وظایف عمدۀ وزارت اقتصاد را پالنگذاری و نظارت از برنامه ها و پروژه های انکشافی دولت
به سطح ملی ،تشکیل می دهد .وزارت اقتصاد در پالنگذاری پروژه ها در سطح والیات از طریق
ریاست های اقتصاد نقش مهمی را ایفا می نماید .در مرکز ،پروژه های پیشنهادی وزارت ها و ادارات
دولتی ،بعد از مطالعات امکان سنجی اقتصادی -اجتماعی ،توسط ریاست های سکتوری این وزارت
مورد تحلیل قرار گرفته و در تفاهم با ادارات مربوطه اولویت بندی می گردند .بعد از این مرحله،
پروژه ها به کمیته بودجه ارسال گردیده و از این طریق شامل بودجه ملی می شوند .در کنار این،
وزارت اقتصاد از جریان تطبیق پروژه های انکشافی دولت در سطح مرکز و والیات نظارت به عمل
آورده و به گونه ربعوار و ساالنه از چگونگی پیشرفت کار ،مصرف بودجه و موثریت آنها به مقامات
ذیصالح گزارش ارائه می نماید.

دستآورد ها:


ارزیابی ( )298پروژه جدید وانتقالی برای سال مالی  1399از طرف کمتیه ارزیابی پروژه ها ()PEC



تثبیت اولویت برای ( )81پروژه که طی مراحل مختلف تطبیق خواهند شد.



تجدید رهنمود پالنگذاری انکشافی والیتی وایجاد میکانیزم ارزیابی پروژه های انکشافی.



کارشیوه معیاری نظارت و ارزیابی و میکانیزم ملی نظارت و ارزیابی پروژه های انشکافی به
هدف تحلیل فعالیت های عملیاتی پروژه های انکشافی در مقایسه با شاخص های آن و نیز روی
مراحل ارزیابی قبل از سرمایه گزاری (پالنگذاری) ،در جریان سرمایه گذاری (تطبیق) و بعد از سرمایه گذاری (پیامدها و نتایج
متوقعه) تمرکز مینمائید .اسناد فوق الذکر به اهداف مشخص ذیل ترتیب گردیده اند:


نظارت و ارزیابی متداوم پروژه ها و فعالیت های انکشافی در سطح کشور



ایجاد و تقویت شفافیت و حسابدهی در روند تطبیق پروژه ها و فعالیت های انکشافی



تطبیق به موقع و موثر برناهه ،پروژه ها و فعالیت های انکشافی پالن شده



ایجاد زمینه مناسب برای اولویت بندی برنامه ها و پروژه های انکشافی به سطح کشو



حصول اطمینان از صحت و دقیق بودن نتایج بدست آمده طبق پالن



و ارایه یک تصویر مکمل و جامع از روند پالنگذاری و تطبیق برنامه ها ،پروژه ها و فعالیت
های انکشافی به دولت و مردم.



ترتیب رهنمود نظارت و ارزیابی مبتنی برنتایج.



نهایی سازی و تطبیق سیستم نظارت و گزارشدهی مرکزی و والیتی (.)CMRS – PMRS
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سیستم نظارت و گزارشدهی مرکزی و والیتی ( )CMRS/PMRSبا
در نظرداشت نیاز مبرم برای نظارت و گزارشدهی از پروژه های
انکشافی در سطح کشور ،هدایت مقام عالی ریاست جمهوری اسالمی
افغانستان و نیز به تاسی از مصوبه شماره  3مورخ  20جوزا 1396
کابینه جمهوری اسالمی افغانستان انکشاف یافته و با در نظرداشت
اهداف ذیل در منصه تطبیق قرارگرفته است:


بهبود و تسریع روند نظارت و گزارشدهی از روند تطبیق
پروژه های انکشافی در سطح کشور



تعویض سیستم نظارت و گزارشدهی روی اوراق به یک
سیستم منظم و ستندرد الکترونیکی که پاسخگو نیازمندی
های گزارشدهی جمهوری اسالمی افغانستان باشد



بهبود شفافیت و پاسخگوی واحدهای بودجوی در سطح مرکز و والیات در قبال تطبیق پروژه های انکشافی مربوطه
به دولت و مردم



ارزیابی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی پروژه های تطبیق شده (کانال ننگرهار و توسعه شهری شهرکابل) به همکاری وزارت
زراعت و شاروالی کابل.

نظارت از فعالیت های واحد های دومی (ریاست های اقتصاد والیات):
وزارت اقتصاد ،به تاسی از هدایت شماره  AOP-GRL135مورخ  1397/2/23جاللتمآب رئیس جمهور اسالمی افغانستان ،پالن منظم
سفرهای نظارتی والیتی را ترتیب و هیئت رهبری این وزارت به والیات ذیل سفرهای کاری داشته اند:


افتتاح نمایشگاه تولیدات داخلی و همایش کاروان راه الجورد مورخ  1398/2/1در والیت هرات،



معرفی سیستم نظارتی وگزارشدهی والیتی  PMRSاشتراک درجلسه کمیته انکشافی والیت بدخشان  1398/2/24در والیت
بدخشان،



بازدید از وضعیت بیجاشده گان داخلی والیات  1398/4/18در بدخشان و پنجشیر،



اشتراک درکنفرانس سویل ،ختیځ لودیز کوریدور (  )SEW- Cooridorمورخ ،1398/3/7



افتتاح پروژه های انکشافی والیت کاپیسا مورخ ،1398/8/13



افتتاح پروژه انستیتیوت اداره وحسابداری مورخ  1398/9/5درولسوالی عنابه وپروژه کانال آبیاری شیخان ولسوالی رخه در
والیت پنجشیر،



سفر رسمی به والیت سمنگان مورخ  1398/8/8جهت مالقات با مقامات محلی والیت و از نظارت دو پروژه انکشافی با تاثیرات
بلند اجتماعی یا ،HICDP
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سفر رسمی در والیت جوزجان مالقات با مقامات محلی والیت،بازدید از ریاست اقتصاد وافتتاح دو پروژه انکشافی با تاثیرات بلند
اجتماعی یا  HICDPو بازدید از امورات کاری ریاست اقتصاد،



سفر رسمی در والیت دایکندی جهت مالقات با مقامات محلی جهت افتتاح  3پروژه انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی یا ،HICDP



سفر رسمی به والیت بامیان مورخ  1398/5/8جهت اشتراک در کنفرانس حکومتداری محلی وسیمنیار علمی تبادل دانش
وتجربه درجهت بهبود حکومتداری محلی،



اعزام تیم های نظارتی به منظور نظارت از چگونگی تطبیق پروژه های انکشافی از لحاظ اقتصادی در سطح والیات ( پروان
،کاپیسا ،بلخ ،سمنگان و نیمروز)،



اعمار تعمیر کلینیک صحی اساسی پقدم درولسوالی حصه اول کوهستان.



پروژه حفر یک حلقه چاه به عمق  100متر.



میدان ورزشی استدیوم نثار احمد بهاوی ،واشتراک درجلسه کمیته انکشافی والیتی کاپیسا.

گزارشات تحلیلی میزان تطبیق پروژه های انکشافی دولت:
وزرات اقتصاد مطابق مقرره تنظیم وظایف خویش ،گزارش چگونگی تطبیق پروژه های انکشافی
دولت درسال مالی  1398را جمع آوری و تحلیل اقتصادی نموده و گزارش تحلیلی آنرا به
بصورت منظم به جلسات شورای وزیران و کابینه ارائه نموده است .این گزارش ها به ترتیب ربع
چهارم سال مالی  1397و ربع اول ،دوم ،سوم و سالتمام سال مالی  1398همراه با تحلیل
اقتصادی ،تشخیص چالش ها ومشکالت و ارائه راه حل و پیشنهادات از طرف وزارت اقتصاد
جهت اتخاذ تصامیم پیشکش شده است.

گزارش کمیته های انکشافی والیات:
ریاست های اقتصاد والیات ،گزارشات
چگونگی پیشرفت پروژه ها و گزارشات جلسات کمیته های انکشافی والیتی ()PDCs
را در سطح والیات ترتیب و از طریق وزارت اقتصاد و اداره ارگانهای محلی به مراجع
ذیصالح ارایه مینماید .طوریکه گزارش چگونگی تطبیق  2520پروژه انکشافی والیتی
که به اساس تقسیم بندی والیتی شامل سند بودجه انکشافی دولت گردیده اند ،به تفکیک والیات و سکتورهای هشت گانه ترتیب و
ارایه گردیده است .ه مچنان گزارش کارکردهای وزارت اقتصاد و گزارش اجراات در راستای استراتیژی مبارزه با فساد اداری به گونه
ربعوار ترتیب و به مراجع ذیربط ارسال گردیده است .همچنان گزارش از فیصله های کابینه ج.ا.ا .و شورای وزیران و سایر شوراهای
عالی و کمیته های اجرائیه وقتآً فوقتاً ترتیب و به مراجع مربوط ارسال شده است .به همین ترتیب تهیه گزارش از میزان تطبیق برنامه
های انکشافی ،تحلیل وضعیت اقتصادی کشور و ارائه برنامه های اصالحی برای سال آینده کشور ،ترتیب گزارش ،بررسی پالن و بودجه
انکشافی سال مالی  ،1396تهیه گزارش انکشاف متوازن و موثریت پروژه های انکشافی والیتی ،گزارش تطبیق پروژه های بزرگ ملی
و گزارش پروژه های متوقف شده به تفکیک والیات در موقع معین ترتیب نموده و به مراجع ذیصالح ارسال نموده است.
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 .3تنظیم و انسجام فعالیت های موسسات غیر دولتی ()NGOs
موسسات غیر دولتی ( )Non-Governmental Organizationsبراساس قانون موسسات غیر دولتی منتشره جریده رسمی
( )858سال  1384در مطابقت با ماده  35قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان در افغانستان فعالیت می نمایند .ریاست
موسسات غیر دولتی وزارت اقتصاد درمطابقت به مفاد قانون انجوها مرجع ثبت ،نظارت و هماهنگی فعالیت های موسسات را برعهده
و بر تطبیق احکام مندرج قانون موسسات غیر دولتی ملکف میباشد .موسسات غیردولتی بحیث سکتور غیر انتفاعی درکنارسکتور
عامه برای ارائه خدمات برای نیازمندان و قشر آسیب پذیر کشور و همچنان سهم گیری در پروژه های زیر بنائی و انکشافی اجتماعی
افغانستان موثر و یک فرصت خوبی برای جلب کمک های جامعه جهانی بوده ،البته قابل یادآوری میدانند که قسمت اعظم بودجه
پروژه های موسسات غیر دولتی از کمک های جامعه جهانی خارج از بودجه دولت  off budgetتمویل شده و یک قسمت دیگری
پروژه های تمویل شده ازطریق بودجه دولت  On budgetدر برنامه های همبستگی ملی  ، NSP،برنامه های ملی معارف در قسمت
تربیه معلم  ،خدمات صحی ،برنامه های ارتقای ظرفیت و انکشاف مهارت ها توسط ادارات دولتی و وزارت خانه ها تمویل نیز گردیده
است ریاست موسسسات غیردولتی با درنظر داشت نقشه راه موسسات روی اهداف ذیل فعالیت های خویش را تنظیم نموده است.
طی سال مالی حدوداً تعداد ( )276موسسه داخلی و تعداد ( )12موسسه خارجی بعداز ارزیابی توسط کمیسیون تخنیکی به
کمیسیون عالی و ارزیابی ثبت و راجستر محول و ازجانب کمیسیون منظور و مورد تصویب و تائید قرار گرفت و از مدرک حق الثبت
مبلغ ( ) 2,760,000افغانی و  12,000دالر امریکایی از طریق آویز به دافغانستان بانک تحویل شامل عواید خالص وزارت اقتصاد به
خزانه دولت تحویل گردیده است.
باید خاطر نشان ساخت تعداد ( )782موسسات به دلیل عدم ارائه راپور فعالیت دوسال پیهم در جریان سال مالی به انحالل سوق
داده ویک یک تعداد دیگر موسسات بنابر تعلل در ارائه راپور مطابق قانون جریمه نقدی گریدده است  .البته قابل یادهانی است که
در پایان سال  1398خورشیدی به تعداد ( ) 2176مؤسسه در وزارت اقتصاد ثبت می باشد که از جمله ( )1,898موسسه داخلی
و (  )278موسسه خارجی می باشند.
موسسات غیر دولتی طی سال مالی  1398حدوداً مبلغ ( )934.62میلیون دالر امریکایی را باالی تعداد ( )3300پروژه به مصرف
رسانیده اند که از جمله مبلغ ( )368,3میلیون دالر ( )60%آن حاوی مبلغ ( )563.7میلیون دالر توسط موسسات غیردولتی خارجی
و مباقی ( )40%آن حاوی مبلغ ( )370.91میلیون دالر توسط موسسات غیردولتی داخلی در شش سکتور اساسی به مصرف رسانیده
است.

دستآورد ها:


تدویر کنفرانس حسابدهی مؤسسات (نشر گزارش فعالیت های مؤسسات غیر دولتی سال )1397



ترتیب نقشه راه ( Roadmapهمکاری میان حکومت ،تمویل کننده گان و مؤسسات غیر دولتی)



بهبود هماهنگی مؤسسات ،ادارات دولتی و نهاد های تمویل کننده (طرزالعمل های جدید تدوین شده؛ یافته های اسناد ثبت
راجستر موسسات غیردولتی؛ تدویر کنفرانس ملی انجوها؛ تفاهمنامه هماهنگی بر نامه ها و پروژه های موسسات غیر دولتی با
ادارات سکتوری؛ ایجاد سیستم معلوماتی موسسات؛ تطبیق نه طرزالعلمل در بخش های مختلف کاری؛ نهائی نمودن مسوده
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کانسپت بودجه واحد موسسات؛ نهائی نموده طرح تفاهمنامه هماهنگی برنامه ها و پروژه های موسسات غیر دولتی با ادارات
سکتوری غرض تصمیم نهائی به شورای محترم وزیران راجع گردد).


بازنگری سیستم نظارت وارزیابی فعالیت های موسسات غیردولتی.



ترتیب طرح تعدیل قانون موسسات غیردولتی.



پیگیری شاخص . SMAF24



فراهم آوری خدمات و تسهیالت برای موسسات.



ایجاد ویب سایت (.)www.ngo.gov.af

 .4اهداف انکشاف پایدار افغانستان
اهداف انکشاف پایدار ( ،)SDGs 2015-2030با ختم معیاد زمانی اهداف انکشافی هزاره ( )MDGs 2000-2015در سپتمبر
( ،)2015در شهر نیویارک ،مقر سازمان ملل متحد ،مورد تصویب قرار گرفت که دارای ( )17هدف )169( ،تارگیت و ( )232شاخص
جهانی میباشد .همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد بشمول افغانستان ،متعهد به تطبیق و حصول آن الی ختم  ،2030گردیدند.
اهداف انکشاف پایدار ،کامال یکپارچه و تفکیک نا پذیر بوده و ابعاد سه گانه ،اقتصادی ،اجتماعی و محیط زیستی را متعادل میسازند.
این اهداف ،در  15سال اینده ،بخاطر بهبود رفاه عامه روی  5محور اساسی (مردم ،رفاه ،صلح ،محیط زیست و تعاون در راستای
تطبیق اهداف) با شعار اینکه "هیچ کس در جهان عقب نماند" ،تمرکز خواهد داشت.
به تاسی از مصوبه شماره ( ،)16فقره ( )4مورخ ( ) 1394/07/20شورای عالی وزیران ،وزارت اقتصاد موظف گردید تا مسئولیت های
ذیل را در قبال اهداف انکشاف پایدار ،بعهده داشته باشد:


سکرتریت اهداف انکشاف پایدار و ترتیب میکانیزم ها و رهنمودهای تخنیکی؛



هماهنگی و مدیریت روند ملی سازی و انطباق دهی؛



تدویر برنامه های آموزشی برای همه نهادهای ذینفع؛



نظارت و گزارشدهی از روند تطبیق ا.ا .پایدار؛



ترتیب گزارشات منظم از میزان پیشرفت ا.ا .پایدار در کشور.

وزارت اقتصاد فعالیت های متعددی را در راستای هماهنگی ،ملی سازی و انطباق دهی اهداف انکشاف پایدار ،انجام داده است که در
ذیل ارایه میگردند.
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دستآورد ها:


تدوین سند ملی اهداف انکشاف پایدار افغانستان



ترتیب چارچوب انطباق دهی اهداف انکشاف پایدار افغانستان با برنامه ها و پروژه های دولت.



اولویت بندی تارگیت های اهداف انکشاف پایدار افغانستان.



تدوین نخستین مدل اقتصادی مبتنی بر اهداف انکشاف پایدار افغانستان.



مسیردهی اهداف انکشاف پایدار افغانستان.



تدوین استراتیژی ارتباطات عامه و دادخواهی اهداف انکشاف پایدار افغانستان.



تدویر ورکشاپ ها ،سیمینارها ،کنفرانس های مشورتی و آگاهی دهی اهداف انکشاف پایدار.



گزارش میزان پیشرفت اهداف انکشاف پایدار افغانستان .ایجاد کمیته اجرایی اهداف انکشاف پایدار.

ASDGs
Communication
Strategy 2019
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 .5رهبری و هماهنگی پروژه ها:
برنامه اشتغال زایی (:)EZ- Kar
برنامه اشتغال زایی  /کارموندنه ) (EZ-Karیکی از پروژه های انکشافی و توسعوی بین الوزارتی حکومت افغانستان است که مسولیت
رهبری و هماهنگی آنرا وزارت اقتصاد کشور به عهده دارد .هزینه مجموعی این پروژه بالغ به  200ملیون دالرامریکایی بوده که ازطرف
بانک جهانی تمویل و طی مدت پنج سال ( 2019الی  (2023درمراکز  13والیات کشور (بغالن؛ کندز؛ تخار؛ فاریاب؛ غور؛ لغمان؛
کندهار؛ خوست؛ هرات؛ جالل آباد؛ کنر؛ نورستان و کابل) که بیشترین آمار عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی را دارد تطبیق
خواهد شد .هدف اساسی این پروژه عبارت از تقویت محیط کار بر ایجاد فرصت های اقتصادی ،ایجاد سهولت برای انجام کسب و کار؛
دسترسی ب ه مارکیت؛ اولیت بندی پروژه های عامه شهری و تقویت زیرساخت های بازار در شهر های که عودت کننده گان و بیجا
شده گان بیشتری را دار میباشد؛ کاهش زمان برای دریافت مجوز ساخت و ساز و آوردن اصالحات در قوانین و مقررات در سیستم
اداری حکومت می باشد.

این پروژه در پنچ بخش ذیل متمرکز است:
بخش اول:
ادغام بیجا شدگان ملی و منطقوی

وزارت امورخارجه

بخش دوم:
ایجاد فرصت ها شغلی کوتاه مدت؛
اصالحات مقرراتی و تقویت زیرساخت
های بازار

ریاست ارگان های
محلی

بخش سوم:
اولیت بندی پروژه های عامه شهری
در سطح چهار والیت مشخص شده

ریاست ارگان های
محلی

بخش چهارم:
تقویت زیربناهای بازار و آوردن
اصالحات مقرراتی در سطح شهرداری
کابل

شهرداری کابل

بخش پنجم:
اصالحات مقرراتی در سطح ملی و
هماهنگی و رهبری برنامه اشتغالزایی
با ادارات تطبیق کننده

وزارت اقتصاد

توزیع پاسپورت برای مهاجرین افغان مقیم
پاکستان و ایجاد مراکزمعلوماتی درکراچی؛
کویته ؛ اسالم آباد و پشاور

پاکستان /افغانستان

اصالحات مقرراتی در شاروالیها؛ ایجاد زیر
ساخت های مارکیت ازطریق گذرها و
گذرهای تجارتی؛ ایجاد فرصت های کاری
کوتاه مدت

 12مرکزوالیات متذکره
به جز شهرکابل

تخصیص منابع جهت تشویق سرمایه گذاری
ها در شهرهای بزرگ

جالل آباد؛ هرات؛
کندهارو خوست

اصالحات درسطح شهرداری کابل؛ کاهش
پروسه های اخذ جوازساختمانی؛ توسعه
شاخص های انجام سرمایه گذاری و ایجاد
زیربناهای بزرگ درشهرکابل

کابل

اصالحات مقرراتی درسطح ملی؛ انجام
مطالعات امکان سنجی ؛ ایجاد ارایه خدمات
درتمام ساحات متذکره
تجارتی و رهبری و هماهنگی با ادارات تطبیق
کننده
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دستآوردها:


واحد های هماهنگی برنامه اشتغال زایی در ادارات ذیربط ایجاد گردیده است،



تفاهم نامه همکاری میان نهاد های تطبیق کننده برنامه اشتغال زایی و وزارت مالیه جهت تطبیق درست برنامه منعقد گردیده
است و همچنان تفاهم نامه پیرامون اصالحات قانونی در بخش تجارت میان وزارت اقتصاد ،وزارت تجارت ،وزارت عدلیه ،وزارت
شهرسازی و اداره آسان خدمت نیز به امضا رسیده است،



شناسایی و معرفی  17پروژه زیربنایی تجارتی توسط شهرداری کابل تحت چتر برنامه اشغال زایی جهت بهبود وضعیت مارکیت
و ایجاد اشتغال که از جمله به تعداد  5پروژه آن به شمول ایجاد مارکیت زنانه در ناحیه دوم و بازسازی مندوی کابل که در
سال  2020در نظر گرفته شده اند،



شناسایی و معرفی به تعداد  17پروژه های زیر بنایی اولویت داده شده برای شهر های هرات ،جالل آباد ،کندهار و خوست توسط
اداره مستقل ارگانهای محلی که از جمله به تعداد  2پروژه آن در بخش سهولت های ترانسپورتی در شهر های جالل آباد و
قندهار در سال مالی  1398منظور گردیده است،



پروسه های تدارکاتی  5پروژه خدمات مشورتی به شمول :دولت به تجارت  ، G2Bمطالعه امکان سنجی مراکز خدمات تجارتی،
ارزیابی مقدماتی برنامه ( ، )Baseline Assessmentنهاد مستقل ارزیابی شاخص های مجوز ساختمانی ( Independent
 ، )Verification Agentایجاد سیستم مدیریت مالی در سطح پروژه و ظرفیت سازی مرتبط به آن طی مراحل گردیده است،



طی مراحل تدارکاتی  9بسته موسسات همکار ( )Facilitating Partnersکه برای تطبیق بخش دوم پروژه در والیات استخدام
میگردند ،که از جمله به تعداد شش بسته آن جهت منظوری به کمسیون محترم تدارکاتی فرستاده شده است،



دو گذر تجارتی ( )Business Guzar Pilotنمونه وی در شهر های هرات و جالل آبادُ ایجاد گردیده است،



برای مدیریت درست اطالعات ،ویب سایت و سیستم مدیریت معلومات  MISبصورت جداگانه برای هر بخش و هم چنان
دیتابیس مرکزی برای کل برنامه ایجاد گردیده است،



اسناد ضروری برنامه که از جمله پیش شرط های تطبییق برنامه نیز به حساب میروند به شمول :دستور العمل تطبیقی براه همه
بخش ها ،دستور العمل رسیدگی به شکایات در سطح برنامه ،استراتیژی ارتباطات و پالن تطبیقی آن ،چارچوب شفافیت و
حسابدهی ،چارجوب مدیریت زیس ت محیطی و اجتماعی ،چارچوب پالیسی اسکان مجدد ،میکانیزم همکاری و هماهنگی میان
دولت و تمویل کنندگان تهیه گردیده است،



افتتاح دفاتر والیتی و معرفی برنامه اشتغال زایی در والیات شرقی کنر ،لغمان ،و ننگرهار،



معرفی و ارائه برنامه اشتغال زایی در کمیته اجرایی جوانان اشتغال زایی در ریاست محترم اجرائیه کشور.
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پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی ):(HICDP
وزارت اقتصاد مسئولیت هماهنگی ،نظارت و گزارشدهی از پیشرفت کار پروژه های کوچک انکشافی یا پروژه های انکشافی با تأثیرات
بلند اجتماعی ) (HICDPرا به اساس هدایت مصوبه شماره ( )4مورخ  1390/2/1و هدایت مصوبه شماره ( )1مورخ  1395/1/5شورای
وزیران و احکام شماره ( )7417مورخ  87/12/24و ( )4090مورخ  94/12/15مقام عالی ریاست جمهوری ،به عهده دارد .به منظور
هماهنگی موثر پروژه های انکشافی با تأثیرات بلند اجتماعی که از کمک های  120میلیون دالری کشور هند تمویل می گردند ،وزارت
اقتصاد فعالیت های ذیل را انجام داده است:

تقویت هماهنگی وسرعت بخشیدن تطبیق پروژه ها:
به اساس حکم شماره ( ) 3460مقام عالی ریاست جمهوری اسالمی افغانستان واحد هماهنگی مدیریت پروژه های کوچک انکشافی
با تأثیرات بلند اجتماعی در تحت ساختار ریاست انکشاف منطقوی وزارت اقتصاد ایجاد گردیده است که امور پروژه سازی ،بررسی
تخنیکی ،هماهنگی ،نظارت و گزارش دهی از پروژه های انکشافی کوچک را با  19اداره سکتوری تطبیق کننده که شامل وزارتخانه
ها و ریاست های مستقل میگردند در  34والیت کشور بعهده دارد.
به اساس هدایت سال  1397مقام ریاست جمهوری اسالمی افغانستان ،میکانیزم مؤثریت و شفافیت تطبیق پروژه ها مشترک ًا با ادارۀ
مستقل ارگانهای محلی انکشاف یافته و در معرض اجراء گذاشته شده است .طبق میکانیزم مرتبه ،پروژه های برنامه ) (HICDPمردم
محور بوده و شورا های محلی اولویت های عاجل انکشافی مردم روستا های دوردست که تأثیر مستقیم روی اقتصاد ،صحت ،معارف،
تحصیالت عالی ،جلوگیری از حوادث طبیعی ،دسترسی به خدمات و معیشت بدیل داشته باشند را از طریق میکانیزم مؤثر و شفاف
این برنامه انتخاب و تطبیق می نمایند.

دریافت منظوری پروژه های جدید ،نظارت و گزارش دهی از تطبیق برنامه:
وزارت اقتصاد توانسته است طی مرحله اول ،دوم و سوم برنامه ،به تعداد مجموعی بیش از  700پروژه پیشنهادی به ارزش مجموعی
بیش از  120میلیون دالر امریکایی را از ادارات مربوطه دریافت ،و بعد از بررسی تخنیکی منظوری  587پروژه انکشافی کوچک و
متوسط را از جانب دونر دریافت نماید.
همچنان تفاهم همه جانبه با جانب دونر در مورد آغاز مرحله چهارم برنامه ایجاد گردیده که در نظر است تا مرحله چهارم برنامه در
آینده نزدیک آغاز گردد.
تعداد زیادی پروژه ها که از مدت چندین سال بدون سرنوشت باقی مانده بودند ،تکمیل گردیده اند .در کنار این ،تیم های نظارتی
انجنیران مجرب در  34والیت جهت بررسی و گزارش دهی از تطبیق مؤثر و بموقع پروژه های تحت کار که تعداد شان بالغ به 220
پروژه در سال مالی  1398میگردید ،بشمول پروژه های پرچالش به دورترین نقاط کشور سفر نموده اند تا اقدامات الزم را جهت
تکمیل موثر این پروژه ها انجام دهند.
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دستـآوردها:


الی اخیر قوس  1398از مجموع  587پروژه که در سه مرحله جداگانه شامل برنامه گردیده است به تعداد  406پروژه
انکشافی در  34والیت کشور تکمیل گردیده است (بیش از  91پروژه در سال مالی  1398تکمیل و به بهره برداری
سپردشده است) و  120پروژه از طریق  19ادارۀ تطبیق کننده عمالً در حال تطبیق قرار دارند 12 ،پروژه تحت تدارکات
قرار داشته و  49پروژه به دالیل مؤجه تخنیکی فسخ و دوباره پروژه سازی گردیده است.



این پروژه های انکشافی  34والیت و بیش  250ولسوالی و نزدیک به  12000قریه که  ٪70آن مناطق دوردست روستایی
میباشند را تحت پوشش قرار داده است .بصورت مجموعی بیش از هفت میلیون شهروند کشور از این پروژه ها مستفید
گردیده اند.



پروژه های مراحل اول ،دوم و سوم برنامه شامل  186باب مکتب که برای صد ها هزار طفل زمینه تعلیم و تربیه را فراهم
نموده است 122 ،باب کلینیک های صحی و  4باب شفاخانه والیتی دسترسی به خدمات صحی را برای میلیونها شهروند
کشور تحت سخت ترین شرایط مهیاء نموده است و  35باب تعمیر اداری در سطح والیت و ولسوالی ها دسترسی مردم به
خدمات دولتی را فراهم نموده است 24 ،باب زیربنا های مربوط به تحصیالت عالی افغانستان شامل لیلیه ها و انستیتوت
های تدریسی زمینه تحصیلی را برای ده ها هزار جوان محصل فراهم نموده است و بیش از 80پروژه های انکشافی روستایی
که شامل  500کیلومتر دیوار استنادی تحکیم سواحل دریا 951 ،کیلومتر هموار کاری و ایجاد سرک ،حفر 482حلقه چاه
آب آشامیدنی در سطح روستایی و شبکه های آبرسانی ،ایجاد کشمش خانه ها و پروژه های معیشت بدیل ،استدیوم های
سپورتی و پارک های تفریحی نیز شامل پروژه ها میباشند.



وزارت اقتصاد ،درنظر دارد تا دروس آموخته از سه مرحله گذشته را منحیث دانش ایجاد شده در جریان تطبیق مراحل
بعدی مخصوصاً مرحله چهارم با استفاده از راهکار های راهبردی مؤثر بهبود ببخشد.



تمام آمادگی های الزم بشمول ترتیب تفاهمنامه و پالن عمل اتخاذ گردیده است تا مرحله چهارم از کمک های  80میلیون
دالری در سال مالی  1399تحت یک برنامه منظم و سهمیه بندی والیتی با در نظرداشت اصل انکشاف متوازن در روشنی
تجارب حاصل شده از مراحل گذشته آغاز و تطبیق گردد.



برنامه پروژه های انکشافی با تأثیرات بلند اجتماعی الی اخیر سال مالی  1398از مجموع  120میلیون دالر کمک های
بالعوض جمهوری هند نزدیک به  87.5میلیون دالر امریکایی که تقریباً  %73مجموع بودجه میگردد را به مصرف رسانیده
است (بیش از  21.5میلیون دالر امریکایی در سال مالی 1398به مصرف رسیده است).



وزارت اقتصاد با قدردانی از ظرفیت های ایجاد شده در سیستم هماهنګی و مدیریت پروژه های انکشافی با تأثیرات بلند
اجتماعی سعی دارد تا این برنامه منحیث یک داستان مؤفقیت مل ی در رشد اقتصادی و کاهش فقر برای مردم نقش بارز
تری را ایفاء نماید.
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حمایت تخنیکی فعالیت های انکشافی:
وزارت اقتصاد جهت حمایت تخنیکی فعالیت های انکشافی ادارات سکتور و بخش های داخلی وزارت دو پروژه انکشافی را در اختیار
داشته که قرار ذیل می باشند.

 .1پروژه استخدام مشاورین:
از طریق این پروژه برای هماهنگی و انسجام بیشتر فعالیت های انکشافی ادارات سکتوری مشاورین استخدام گردیده و این مشاورین
توانسته اند ،نقش بارزی را در حمایت و تقویت فعالیت های ادارات ذیربط بازی نمایند.

 .2پروژه تقویت بنیادی وظایف وزارت اقتصاد:
از طریق این پروژه وزارت اقتصاد ،مرکز تحلیل های اقتصادی را در وزارت اقتصاد ایجاد و با استخدام متخصصین افغانی که اکثراً
تحصیالت عالی به سویه ماستر از کشور های خارجی دارند ،پروسه تحلیل های اقتصادی و انسجام فعالیت های موسسات را به انجام
رسانیده است.

 .6انکشاف اداره
اصالح و انکشاف اداره یکی از اهداف اصلی هئیت رهبری وزارت اقتصاد را تشکیل می دهد وتالش شده است که اقداماتی درخصوص
اصالح وتوسعه نظام اداری وسیستم برای بهبود خدمت رسانی به شهروندان انجام شود .اقدامات صورت گرفته دستآوردهای ذیل را
داشته است.

دستآوردها:
بازنگری و ترتیب طرح تعدیل مقرره تنظیم وظایف وزارت اقتصاد:
مقرره تنظیم وظایف وزارت اقتصاد با توجه به نیازمندی های اقتصادی و عدم تداخل وظیفوی با سایر وزارت ها و ادارات دولتی ،به
اساس مکتوب وزارت عدلیه در قالب فارمت ارسالی آن وزارت بازنگری گردیده و جهت طی مراحل بعدی به وزارت محترم عدلیه
فرستاده شده است.

بازنگری و تجدید ساختار تشکیالتی وزارت اقتصاد:
تشکیالت وزارت اقتصاد در روشنی طرح تعدیلی جدید مقرره تنظیم وظایف این وزارت ،نقش اصلی این وزارت و در هماهنگی با
کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی ،بشکل بنیادی تحت بازنگری و تجدید نظر قرار گرفته ،و جهت طی مراحل به
آن کمیسیون ارسال گردیده است.

استخدام و تخصص گرایی:
طی سال مالی  1398میزان حضور کارمندان با تحصیالت ماستری در وزارت اقتصاد 9 ،درصد ،تعداد لیسانس ها از  %67فوق بکلوریا
به  10درصد ،و بکلوریا به  14درصد می رسد .حد اقل سطح تحصیل کارمندان بست های اول ،دوم و سوم در وزارت اقتصاد لیسانس

23

گزارش اجراات و دستاوردها

بوده ،همچنان اوسط سن کارمندان در این سال به  31سال می رسد .نقش بانوان در وزارت اقتصاد نسبت به سال قبل حدود 2
درصد افزایش یافته است.
وزارت اقتصاد از جمله ادارات پیشگام در تطبیق برنامه های اصالحات اداری بوده طوریکه تمام بست های ریاست های اقتصاد والیات
و تعدادی از روسا و آمرین ادارات مرکزی این وزارت از طریق برنامه تغییر استخدام گردیده اند.
وزارت اقتصاد طی سال مالی  1398توانسته به تمام بنچمارک ها و اهداف پالنی انفرادی برنامه تغییر نایل آید ،پروسه ارزیابی هر دو
بخش تحت نظر کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی تکمیل گردیده است.

ثبت و اشاعه دارایی های تمام کارمندان عالی رتبه وزارت اقتصاد:
به شمول وزیر و معینان ،تمام ر وئسای مرکزی و والیتی و کارمندان بخش های مالی و تدارکاتی وزارت اقتصاد ،طبق فورم های
مربوط ،دارایی های خویش را ثبت و به ریاست محترم عمومی اداره ا مور ریاست جمهوری ارسال نموده است.

ترتیب طرزالعمل ها و پروسیجر های عملیاتی استندرد (:)SOPs
بمنظور رسیده گی به شک ایات کارکنان و مراجعین در وزارت اقتصاد ،طرزالعمل رسیده گی به شکایات ترتیب و مرعی االجرا گردیده
است .همچنان به خاطر سهولت در اجراات و رهنمائی بهتر مراجعین ،برای ریاستهای منابع بشری ،مالی و اداری ،تدارکات ،انجوها و
ارتباط خارجه پروسیجرهای عملیاتی ستندرد  ، SOPsترتیب و در بلبورد های مربوط نصب گردیده اند .حاضری کارمندان از شکل
کالسیک کتابچه ئی به شکل الکترونیک تبدیل شده است.

بازسازی و اعمار تعمیرات:
بمنظور حفظ و مراقبت از ساختمانها و تأسیسات ،ترمیمات اساسی تعمیر های مرکزی وزارت اقتصاد و نیز دفاتر اداری ریاست های
اقتصاد والیات هرات ،لوگر ،بلخ ،دایکندی ،سمنگان و سرپل صورت گرفته است .همچنان طی سال گذشته ساختمان ها برای ریاستهای
اقتصادی والیات نورستان ،زابل و تخار نیز اعمار گردیده است.

مصرف بودجه:
وزارت اقتصاد در سال  1398از جمله وزارت خانه هایی بوده که با درنظرداشت صرفه جویی دربخش انکشافی  91.80درصد و
دربخش عادی  97درصد بودجه خویش را بشکل موثر به مصرف رسانیده است.

پالن عمل مبارزه علیه فساد اداری:
وزارت اقتصاد بمنظور مبارزه جدی و محو پدیده شوم فساد اداری ،پالن عمل را در همخوانی با هدف شماره شانزدهم و تارگیت
شماره ( ،)5.16شاخص ( ) 1.5.16اهداف انکشافی پایدار و استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری تدوین و ساحات آسیب پذیر را
شناسایی نموده است .راهکار های خاصی برای رسیدگی به این ساحات در این سند پیش بینی شده اند .وزارت اقتصاد از پیشرفت
کار در این مورد ،به طور ربع وار به اداره محترم امور ریاست جمهوری گزارش می دهد.
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تهیه و نشردومین گزارش اطمینان دهی از شفافیت پروژه های زیربنایی دولت؛
وزارت اقتصاد سکرتریت ابتکار شافیت زیر بنایی افغانستان را نیز بعهده دارد و برای دومین بار گزارش اطمینان دهی پروژه های زیربنایی
را با همکاری دیده بان شفافیت و نهاد های ذیربط دولتی به نشر رسانید .و با  12نهاد دولتی تفاهم نامه های را به هدف نشرگزارش به
اساس معیارهای شفافیت ابتکار زیربنا ،ایجاد شفافیت در مراحل تدارکاتی و تطبیق پروژه های زیربنایی امضا کرده است.

 .7عضویت در رهبری شوراهای عالی وکمیته های اجرایی؛
عضویت در شوراها:
شورای های عالی به عنوان عالی ترین مرجع تصویب پالیسی ها و برنامه های انشکافی دولت تحت نظر جاللتمآب رئیس ج.ا.ا فعالیت
می نمایند .وزارت اقتصاد عضویت شورا های ذیل را دارا میباشد:
 .1شورای عالی اقتصادی (عضو)؛
 .2کمیته اقتصادی شورای وزیران (سکرتریت و عضو)؛
 .3شورای عالی کاهش فقر ،عرضه خدمات و مشارکت شهروندی (عضو)؛
 .4شورای عالی اصالحات (عضو)؛
 .5شورای انکشاف منابع بشری.

دستآوردها:


طرح تست کیفیت گندم کمک شده کشور هندوستان و انتقال آن از طریق جمهوری اسالمی ایران؛



ساخت پالیسی و طرزالعمل طبقه بندی شرکت ها؛



طبقه بندی شرکت هادر سکتور سنگ مرمر.

عضویت در کمیته های عالی:
شماره

اسم کمیته

موقعیت کمیته

وظایف

1

کمیته تدوین
ستندردهای
مدیریت کیفیت

تدوین ستندردهای مدیریت کیفیت
با اقتباس از ستندردهای بین
المللی

2

کمیته تصفیه
کابل بانک

پروسه تصفیه حسابات و قروض
کابل بانک

25

مالحظات

اداره ملی ستندرد

ماهانه یک کمیته ( تا اکنون
ستندرد تصدیق حالل تدوین
شده)

دفتر کمیته موظف

طبق پالن ترتیب شده کمیته

گزارش اجراات و دستاوردها

3

4

ریاست عمومی
پارکهای صنعتی در
وزارت صنعت
وتجارت

تدویر جلسه در هفته دو بار(
تا به حال برای 175
متشبثت در مرکز و والیات
زمین توزیع گردیده است.

کمیته تخصصی
توزیع زمین برای
متشبثین

شهر حیرتان والیت
بلخ و شهر مزار
شریف

هر سه ماه بعد ( بتعداد سه
فابریکه در حیرتان و یک
فابریکه در هرات)

والیات مختلف

تا کنون والیات بلخ ،سرپل،
هرات ،کندهار ،هلمند ،غزنی،
پکتیا ،پکتیکا و کابل .

والیت ننگرهار

پروسه ختم گردیده و دارای
های منقول وغیرمنقول ان
تثبیت گردید.

وزارت مالیه

باالی قانون ان در وزارت های
مالیه و عدلیه و شورای ملی
کار صورت گرفته است

وزارت صنعت
وتجارت

اهداف  50/5اول پیگیری و
تطبیق شده و  50/5دوم آغاز
گردیده

مرکز و والیات

دارائی های ثابت و دورانی
تصدی تثبیت گردیده و
گزارش ان در حال تکمیل
است.

کمیته حمایت از
مستهلکین

بررسی بازار و جمع اوری اجناس
بی کیفیت و تاریخ تیر شده از
مارکیتها و بازار در شهر کابل و
والیات

وزارت صنعت و
تجارت در مرکز و
والیات

ماهانه یکبار

کمیته تعرفه های
گمرکی

تحلیل وارزیابی درخواست های
سکتور خصوصی مبنی بر کاهش و
ازدیاد تعرفه های گمرکی اقالم
واردات به کشور

وزارت مالیه

بررسی اسناد و ماشینری و شیوه
کمیته ارزیابی
تصفیه مواد نفت خام با در نظر
فابریکات تصفیه
خانه مواد نفتی در داشت معیارات و ستندرد های
تثبیت شده.
والیات
کمیته فلزات
داغمه سیاه

به اساس پروتوکول های امضا شده
بین وزارت های دارنده فلزات داغمه
و فابریکا ذوب آهن ،توزین،
بارگیری و به فابریکات انتقال داده
میشود.

کمیته بررسی
شرکت وادی
ننگرهار

بررسی اسناد ها ،قروض ،طلبات،
تثبیت جایدادهای منقول و غیر
منقول ،اجاره  ،کرایه .

کمیته PPP

کار باالی قانون و مقررات و
طرزالعمل های مشارکت عامه و
خصوصی

5

6

7

8

9

10

11

بررسی اسناد متقاضیان زمین در
پارکهای صنعتی مرکز و والیات و
توزیع نمرات با درنظر داشت
معیارات تعین شده.

کمیته های کاری تثبیت اهداف اجرائی کمیته
پرایسک ( انکشاف پرایسک و پیگیری از اهداف 50/5
سکتور خصوصی) کمیته های پنج گانه
کمیته تغیر
شخصیت تصدی
های دولتی

تصدی ساختمانی هلمند

26

در صورت ضرورت و اطالعیه
از کمیته تعرفه وزارت مالیه.

گزارش اجراات و دستاوردها

12

13

شورای عالی
تصدی ها

ارزیابی و تحلیل پالن های
مالی(عواید ومصارف) و فعالیتهای
تصدیهای دولتی

وزارت های مسئول
تصدیها

 34تصدی فعال و نیمه فعال
در مرکز و والیات

کمیته استراتیژی
پساالحاق سازمان
تجارت جهانی

بررسی اسناد و تعهدات افغانستان
به سازمان تجارت جهانی

وزارت صنعت
وتجارت

در این کمیته ها برای اجرای
تعهدات کار صورت میگیرد.

دستآوردها:


ترتیب طرزالعمل فعالیت و اجندای یکساله برای کمیته اقتصادی شورای وزیران؛



نهایی سازی پالیسی ها و برنامه های ملی دارای اولویت مانند :برنامه دارای اولویت انکشاف سکتور خصوصی ،پالیسی صادرات و
پالیسی تجارت؛



امضا تفاهمنامه ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان ) (CoSTبا  8اداره دولتی بمنظور افزایش شفافیت و حسابدهی در پروژه
های زیربنایی؛



نهایی سازی سند ملی اهداف انکشاف پایدار ،که به تعداد  16هدف  110تارگیت و  177شاخص ملی سازی گردید؛



تکمیل نمودن پروسه تدارکات بیش از صد پروژه () ،HICDPبه بهره برداری سپردن بیش از  90پروژه و همچنان از مجموع
پول تعهد شده ( 120میلیون دالر) به مصرف رساندن  87.5میلیون دالر الی سال 1398؛



رسیدگی به مشکالت بیش از  9شرکت داخلی خصوصی و زمینه سازی برای فراهم سازی تسهیالت برای آنها؛



شامل سازی موضوع اشتغال زایی برای جوانان در سند بودجه  1398توسط بعضی ادارات و زمینه سازی برای جلب کارگران
ماهر عودت کننده به سکتور خصوصی؛



تسریع در روند کار پروژه های پارکهای صنعتی در  11والیت؛



تسریع در پیشرفت کار فزیکی اعمار پارکهای صنعتی قالین بافی و شهرک های قالین در  4والیت کشور( بلخ ،ننگرهار ،کابل و فاریاب).

 .8تآثیر دستآوردها و پروژه ها برزندگی روزمره مردم عادی
اساسا تمامی فعالیتها واقداماتی که ما در سال مالی  1398انجام دادیم و داریم انجام میدهیم بخاطر بهترشدن وضعیت اقتصادی
واجتماعی مردم ،ایجاد کار ،کاهش وفقر و عبور از اقتصاد توریدی به اقتصاد تولیدی بوده است .شاید شما بپرسید که تاثیر این کارکرد
ها بر زندگی مردم عادی چه بوده؟ و چرا زندگی مردم بصورت قابل مالحظه ای تغییر نکرده است؟ باور ما این است که کشوری که
چهل سال درگیرجنگ وبحران بوده و هنوز بخشی بزرگی از بودجه ملی اش ص رف مسایل جنگ و بازسازی میشود نمی تواند طی
سالهای اندک شرایط بهتری داشته باشد .بدون شک فعالیت های اقتصادی و رشد اقتصادی بطی است اما پیشرو و امیدوار کننده
است .تعهد ما این است که تا رسیدن به افغانستان با ثبات وتولیدی با همه منابع وقوت ادامه میدهیم.

پایان گزارش
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