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   سپاسگزاری

 توسط يک تيم که ، تهيه گرديد دولت افغانستان مالیارزيابی ادارهکه توسط بانک جهانی در مورد  اين گزارش
 به عهده داشتند ترتيب (SASPR) ازStéphane Guimbert  و(SASPR) ازWilliam Byrd رهبری آنرا

، محمد SASEI( ،Soraya Goga( از Julia Fraser: عضای تيم متذکره عبارت بودند ازا. ه استگرديد
، )SARPR( گمرول حسن از  ،)SASEI( از Michael Haney، (SASEI)از )SASEI(قاهر حيدری 

 از COCPO( ،Benjamin Loevinsohn( از Masami Kojima، )SASEI(ولی ابراهيمی از 
)SASHD( ،Peter Middlebrook از )SASPR( ،Keiko Miwa از )ECSHD( کيهان ناطق از ،
)SASHD( ،Asta Olesen از )SASES( حبيب راب از ،)DFID( ،Arlene Reyesز  ا)SASPR( ،

Robert Rothery از )ADB( ،Paul Sisk از )SARFM( ،Michael Stanley از )COCPO( ،
Juliet Teodosio از )SASPR( ،Theo Thomas  از)IMF( ،Nicole Ball)  مشاورDFID( ،

Robert Batt) مشاور( ،Anne Evans)  مشاورAREU( ،Kimo Karini)  مشاورEC( ياسين عثمانی ،
 David Webberو ) مشاور (Christopher Ward، )مشاور AREU( ،Peter Trepte)مشاور (
، )PRMPS( از William Dorotinsky در طی تمام مراحل کمک های باارزش توسط ). مشاور(

Satendra Prasad از )SASPR( و ،Nicola Smithers از )PEFA (فراهم گرديد  .  
  :برای تهيه هر جلد اشخاص ذيل مسئوليت داشتند

 .Stephane Guimbert وWilliam Byrd  :)گزارش اصلی(جلد اول 
 Paul Sisk ، Quamrul Hasan،Stéphane):  و تدارکاتاداره امور مالی عامهارزيابی اجراآت (جلد دوم 

Guimbert ، Theo Thomas ، William Byrd و Peter Trepte.  
، ياسين Anne Evans ،Soraya Goga ،Stéphane Guimbert): مسايل عمده سرتاسری(جلد سوم 

  .Theo Thomasعثمانی، حبيب راب و 
 ،Julia Fraser ،William Byrd ،Michael Haney): مطالعات عميق در سکتورهای معين(جلد چهارم 

 Kimo Karini، Masami Kojima ،Benjamin ولی ابراهيمی،، )SASEI(قاهر حيدری 
Loevinsohn ،Keiko Miwa ، کيهان ناطق وMichael Stanley .  

 Peter Middlebrook ،Nicole Ball, ،William):  در بخش امنيتیاداره مالی دولتبهبود  (جلد پنجم
Byrd و Christopher Ward .  

همکارانيکه در قسمت تجديد نظر بر ارزيابی اداره مالی دولت همکاری نمودند و نظريات ارزشمندی ارائه 
 Santhanam، )مشاور اسبق حکومت افغانستان (Richard Bontjer :نمودند قرار آتی نام برده ميشوند

Krishnan)  ازSARPS( ،Rajat Narula از )LOAG2(  زمرک شاليزی از ،)DECRG( ،Vinaya 
Swaroop از )SASPR( و ،Steven Symansky از )IMF .(آقای  اين بخش را رهنمايی و نظارت 

Kapil Kapoor) Sector Manager, SASPR (  ارکات و اداره مالی بالترتيبدر قسمت تدو Els 
Hinderdael از )SASPR ( وRobert Saum) SARFM (سرپرستی عمومی توسط صادق . انجام دادند

انجام )  در افغانستانSAC01رئيس عمومی  (Alastair McKechineو ) SASPRرئيس سکتوری ( احمد 
ر قسمت تجديد نظر مفاهيم، تجديد نظر ميان مدت در  د2004  سپتمبر27ظرياتی که در جلسه مؤرخ ن. پذيرفت

 و در اوقات مختلفه در قسمت ارزيابی اداره مالی دولت ارائه گرديد، قابل قدر 2005 اکتوبر 24جلسه مؤرخ 
  .   پروسس و طی مراحل گرديده اندJuliet Teodosioتمام جلد های اين گزارش توسط . و سپاس ميباشد

ه مالی دولت قابل ياددآوری و  ارزيابی ادارانک جهانی در بخش های مشخصذيل با بهمکاری مؤسسات 
، اتحاديه اروپا در )تصدی های دولتی و بخش امنيتی( در بخش DFID، )عوايد( در بخش IMF:  استتمجيد

  ).تدارکات( در بخش ADB، و )شاهراه ها(قسمت 
 وزارت ماليه و ساير ادارات دولتی صورت در پروسه پيشبرد ارزيابی اداره مالی دولت تماس های نزديک با

  . گرفت که همکاری و حمايت شان برای تکميل ارزيابی و تهيه اين گزارش نهايت مهم و مفيد بود
  
  
  
  
  
  



 
  
  

  خالصه اجرائيوی
 

ان صورت در جريان چهار سال اخير پيشرفت های قابل مالحظه ای در قسمت بازسازی افغانست .1
انجام يافته و حمايت بين المللی به رهبری حکومت افغانستان که  زیفعاليت های بازسا. گرفته است

در قبال ای را  دست آوردهای عمده ،متکی بوده استبر انرژی و ابتکارات افغانها بيش از همه و 
که شامل رشد سريع اقتصاد کشور، شموليت بينظير اطفال در مکاتب ابتدايی خصوصًا داشته 

، احيای مجدد شاهراه )واکسناسيون (وجه در پروگرام های معافيتیشموليت دختران، توسعه قابل ت
 باثبات افغانی، تصويب قانون اساسی جديد، انتخابات رياست  جديدهای بزرگ، ترويج اسعار

ر کسب اين د. جمهوری و پارلمانی، برگشت مهاجرين، و ملکی سازی گروه های مسلح ميباشد
برجا مانده ولی هنوز هم مشکالت عظيمی . اشته است د بارزی سهم دولتمالیاداره موفقيت ها 

 .است
 همکار آن موسساتهدف عمده در بررسی کنترول امور مالی افغانستان که توسط بانک جهانی و  .2

 حکومت افغانستان براه انداخته شد، اين بود که معلومات اساسی درباره  با در همکاری نزديک
الفعل جمع آوری و توحيد گرديده، پيشرفت های اخير و سيستم مالی دولت افغانستان طور جامع و ب

 و بهبود آن نظريات و سفارشات  قويتمشکالت عمده آن تحت غور و بررسی قرار گرفته و برای ت
اين گزارش گزارش اصلی بوده و چهار جلد متمم آن شامل تدارکات و اجراآت امور . ارائه گردند

) جلد چهارم(، مطالعات عميق در سکتورهای معين )ومجلد س(، مسايل مهم عمومی )جلد دوم(مالی 
 . ميباشد) جلد پنجم(و مصارف بخش امنيتی 

  
  امور مالی دولت و انکشاف افغانستانو اداره کنترول 

  
افغانستان دارای يک ساختار مالی غيرمعمول ميباشد که منعکس کننده  : ساختار مالی و روند آن .3

، دوره طوالنی تشنج و )جمع آوری معموًال رقم پائين عوايدطور مثال (ميراث تاريخی آن ميباشد 
و متراکم طور مثال نظربه تورم حاد پولی معاشات مامورين ملکی تدريجًا کاهش (برخوردها

مثًال اختصاص (و اولويت ها ) با مصارف گزاف(، و فعاليت های جاری برای بازسازی )گرديد
 :ت اخص ميتوان گفت کهبصور). بخش امنيتی زياد درمصارف فوق العاده

مصارف دولت طور فوق العاده بلند ميباشد؛ مصارف مجموعی بودجه در سال  •
بدون درنظرداشت اقتصاد مبتنی ( فيصد عوايد ناخالص داخلی 57 معادل 2004/2005

 . بود) بر ماحصل مواد مخدر
ثر مصارف بسيار بلند برای مقاصد انکشافی نيز شامل اين مصارف ميگردد؛ برخالف اک •

بودجه ) 2004/2005 ميليارد دالر در سالهای 2.8(کشورهای ديگر، بودجه انکشافی 
 . را بسيار پائين جلوه ميدهد)  ميليارد دالر0.6(عادی 

 فيصد عوايد ناخالص 9 ، 2004/2005که در سالهای ( مصارف عملياتی يا عادی  •
 .تعيين شده بود با معيارات بين المللی مطابقت دارد) داخلی

جود آن در بودجه انکشافی مصارف بزرگ مستمر مشاهده ميشوند، به شمول خدمات باو •
 .صحی، مساعدت تخنيکی، پرداخت معاشات، مساعدت های مالی و امثال آن

طوری تخمين ميشود که مصارف عملياتی و حفظ و مراقبت بدون در نظرداشت معاشات  •
 .طور فوق العاده پائين بوده است

خارج از مراجع حکومتی و ) 2004/2005چهارم در سالهای سه بر(بيشترين مصارف  •
که مخالف بودجه اصلی (بدون نظارت حکومت از بودجه خارجی صورت گرفته است

 ).تحت کنترول حکومت ميباشد
را که بزرگترين ) 2004/2005 فيصد مصارف مجموعی سالهای 39(بخش امنيتی  •

 . مصارف تلقی ميشود از آن خود نموده است
 فيصد مصارف عمليات و 70يعنی (ناسب مصارف دولتی در کابل مشاهده ميشود رقم نامت •

 ).حفظ و مراقبت بدون درنظرداشت معاشات



که (يک فيصدی بسيار پائين بوده )  فيصد عوايد ناخالص داخلی5يعنی (عوايد داخلی  •
 و فقط )احتماًال پائين ترين رقم را در تمام دنيا برای يک کشور نسبتًا بزرگ تشکيل ميدهد

 .  فيصد مصارف مجموعی را ميتوان توسط آن تکافو نمود8
کسرات مالی بسيار بلند بوده و تمام آن ذريعه کمک مالی که اکثريت آنرا کمک های  •

 . بالعوض تشکيل ميداد تمويل گرديده است
  

 2002/2003مصارف بودجه وی از سال ) 1: ( به اينسو2001/2002در روند مالی از سالهای  .4
 افزايش سريع را نشان داده که در آن مصارف عملياتی تقريبًا دو برابر شده و 2004/2005الی 

عوايد نيز افزايش سريع را نشان ) 2(مصارف انکشافی حتی سريع تر آن آن افزايش يافته است؛ 
ازينکه عوايد از سطح بسيار پائين آن ) 3(ميدهد يعنی در عين دوره از دو برابر بيشتر ميباشد؛ 

اين بدان ) 4( گرديد، خالی مطلق ميان مصارف مستمر و عوايد از سه چند بيشتر گرديد؛ آغاز
کسر ) 5(معنی است که تمويل خارجی مصارف مستمر يک جزء زياد شونده بودجه را تشکيل داد؛ 

سريعًا افزايش يافت که جريان بزرگ مساعدت های خارجی ) قبل از کمک های بالعوض(بودجه 
مصارف اصلی ) 6(ه شکل کمک های بالعوض منعکس ميسازد؛ و باالخره را بيش از همه ب

نظر به اهداف مورد نظر بودجه وی تفاوت قابل ) در بودجه اصلی و بودجه خارجی(انکشافی 
که منعکس کننده پروژه های قبلی تمويل نشده در بودجه انکشافی، بعضی ( مالحظه ای داشت 

خوش بينی بيش از حد در مورد پرداخت کمک های تعهد موارد عدم پرداخت کمک های تعهد شده، 
شده، انتخاب نامناسب پروژه ها، پيش بينی مصارف بزرگ احتمالی در بودجه اصلی، و موانع در 

 ). راه تطبيق بود
امور مالی دولت نقش :  امور مالی دولت در انکشاف افغانستان و اداره کنترول مثبتتآثيرات .5

 .ور، رشد و اعمار کشور و امحای فقر داشته و داردشصادی کبزرگی را در قسمت ثبات اقت
 لتی به مردم افغانستان ميسازدو فراهم نمودن خدمات دومؤثر برعالوه حکومت را قادر به انجام 

؛ توانمندی مالی را داشته باشد) 1: ( مالی دولت بايدبرای حمايت ازين مقاصد امور). فصل اول(
از لحاظ ارزش پول و ) 3(هداف ستراتيژی ملی تعيين گردد؛ اولويت ها در مطابقت با ا) 2(

ه عامه مردم طور منصفانه، حسابده و شفاف ب) 4(خدمات فراهم شده کافی و مناسب باشد؛ و 
بالعکس، ضعيف بودن امور .  شخصی، و ساير سهمداران گزارش داده شده بتواندافغانستان، تجار

عدم کنترول و تنظيم مناسب امور . بزرگی وارد نمايدمالی دولت ميتواند بر انکشاف کشور ضربه 
 در افغانستان شاهد آن 1990طوريکه در سالهای (مالی ميتواند منتج به تورم حاد اقتصادی گردد 

پرداخت (بودجه تطبيق در ها عدم تعيين مناسب اولويت ها برای مصارف ويا حل پرابلم ). بوديم
و . يتواند منتج به ضياع منابع و ارزش پائين پولی گرددم) ها، تدارکات، حسابداری، و امثال آن

 اين يکی .حسابدهی و شفافيت ميتواند منتج به فساد اداری و از دست دادن حمايت مردم گرددعدم 
 برای تعداد زيادی افغانها بوده که شامل انواع مختلف فساد از جمله  نگران کنندهاز جمله ساحات

  .ميباشد) رشوه ستانی( مخدرو فساد نقدی فساد بيش از حد در تجارت مواد
جنگ، پيشرفت های قابل مالحظه ايرا در بخش مالی افغانستان در يک وضعيت بغرنج پس از  .6

 با جديت عملی و حفظ گرديده است باالخص از انتظام مالیباوجود فشار، . حاصل نموده است
 تلقی کلیی ثبات اقتصاد اين مسئله جزء اصلی برا. طريق کنترول بر تخصيص معاشات دولتی

در طی سالهای  بدين مفهوم که افزايش قابل مالحظه ای داشته است، عوايد داخلی. ميگردد
 فيصد، 4.5 فيصد مجموع عوايد ناخالص داخلی به 3.2 از 2004/2005 الی 2002/2003
 ه بودجتنظيمتالش زياد برای بهبود .  فيصد در سال رشد نموده است60 سرعت قريب يعنی به

 کار زيادی 2002/2003صورت گرفته و درين قسمت از زمان بودجه پس از سقوط طالبان يعنی 
مسئله ديگری است که پيشرفت چشم ديدی در آن صورت  تطبيق بودجه. صورت گرفته است

باالخره، دولت . در وقت معينه ميتوانند معاش بگيرنداکنون گرفته است، اکثريت مامورين ملکی 
ت که شفافيت و حسابدهی امور مالی را بهبود بخشد که باعث رشد امانت داری و قويًا متعهد اس

خاصتًا در وزارت  انکشافات تشکيالتی و رشد ظرفيت هاهمچنان . حسن انجام کار گرديده است
عتماد در تمويل کنندگان گرديده تمام اين دست آوردها باعث ايجاد ا.  نيز صورت گرفته استماليه،

 عانه از بودجه ملی به سطح بلند تر بسيج گرديد خصوصًا از طريق صندوق اکه حمايت خارجی
تمام اين دست . بازسازی افغانستان که بيشترين قسمت مصارف مستمر ملکی را در بودجه ميپردازد

ولی باوجود آن، اين . در مقايسه با ساير کشورهای بعد از جنگ، قابل تمجيد ميباشندآوردها 
حل برای " اضطراری"دی بر ظرفيت خارجی متکی بوده که بصورت پيشرفت ها تا حد زيا

برای تغيير اين وضعيت و ايجاد ظرفيت متداوم در حکومت .  داخل کشور گرديده استمشکالت،



 مايوس کننده آغاز گرديده ولی نواقصبرای پيشبرد وظايف عمده امور مالی، در اکثر بخش ها کار 
 . ه های مربوطه نيز به نظر ميرسددر ظرفيت اداره امورمالی وزارت خان

طوريکه در فصل دوم بحث  :  و ارزيابی اجراآت اداره امور مالی دولتچارچوب برای سنجش .7
 مصارف يعنی) PEFA(، سيستم سنجش اجراآت اداره مالی دولت از طريق برنامه هصورت گرفت

دوق بين المللی پول، به شمول بانک جهانی، صن (موسسهدولتی و حسابدهی مالی با اشتراک چندين 
اين برنامه در نظردارد تا يک چارچوب . ايجاد گرديد) ات ديگراد مؤسسيک تعدو  کميسيون اروپا

. عينی و قابل مقايسه با معيارات بين المللی را جهت ارزيابی اجراآت سيستم مالی کشور ايجاد نمايد
صارف دولتی ويا اثرات اصلی درين چارچوب نتايج مالی، تناسب عمده در پاليسی و فيصله های م

بلکه چارچوب ارزيابی . و ارزش پولی در مصارف دولتی مورد سنجش و ارزيابی قرار نميگيرند
 که برای حصول اهداف وسيع تر اين اداره امور مالی عامه ارزيابی سيستم بحيثاجراآت مالی بايد 

چارچوب اجراآت اداره مالی در ساختار . نگريسته شودبخش نهايت مهم ميباشد و نتايج عمده آن 
 اساس رقابليت اطمينان بر بودجه؛ وضاحت و شفافيت؛  بودجه سازی ب(دولت شش کتگوری اصلی 

پاليسی؛ قابليت پيش بينی و کنترول در تطبيق بودجه؛ حسابداری، ثبت و گزارش دهی؛ و تفتيش و 
ويل کنندگان  تمبرای اجراآت شاخص برای اجراآت عالی و سه شاخص 28، )بررسی خارجی
اجراآت سيستم اداره مالی افغانستان در مقايسه با اين چارچوب پس از ماه جون . تعيين گرديده اند

  ). 1. 2جدول شماره (  ارزيابی گرديده استاداره امور مالی عامه در قسمت مطالعه 2005
 حدود زيادی برای درين ارزيابی عمومًا آن بخش سکتور مالی ارائه ميگردد که در آن منابع مالی تا .8

 آن با شفافيت صورت گرفته و به طی مراحل اند، و همقاصد تجويز شده در بودجه به مصرف رسيد
قابل ضعيت مالی حکومت طور منظم و به طرق مصارف و و.  مالی مساعدت نموده استانتظام

  مصارف برای برنامه ها واجراآت در قسمت تخصيصباوجود آن . فهم گزارش داده شده اند
 اين اجراآت 2001 در آغاز يعنی بدين معنی که. و مؤثريت عمليات آنقدر خوب نبوده استادارات 

 ولی هنوزهم به طرف –طورعموم اين دست آوردها قابل توجه اند بنهايت ضعيف و ناقص بوده، 
با استفاده ازين سنجش ها منحيث يک اساس، پيشرفت . ضرورت پيشرفت های بيشتر اشاره ميکند

باآنهم، پيشرفت قابل . در بهبود اجراآت سيستم اداره مالی تحت نظارت قرار گرفته ميتواندبعدی 
 صورت خواهد  احتماًال در طول يک سال و بيشتر از آنمعياراتسنجش در قسمت تغيير اين 
ازينکه در ارزيابی اجراآت فعلی سيستم مالی، حمايت  برعالوه، .گرفت نه دوره های کوتاه تر

 تداوم و حفظ اين اجراآت  لهذا)در هر دو بخش مشورتی و عملياتی(شامل ميگردد نيز  خارجی
 به اساس قابليت تداوم و حفظ درجه فعلی پيشرفت های بعدی در بسياری موارد. تحت سوال می آيد

 تعيين گرديده نه به اساس افزايش درجه اجراآت به اساس ظرفيت داخلی و کاهش حمايت خارجی
 ارزيابی ظرفيت آينده سيستم دولتی را برای جامعه تمويل کننده نيز فراهم ،ش هااين سنج. ميتواند

تا در آينده حکومت بتواند ) که در حال حاضر توسط مساعدت خارجی حمايت ميگردد(ميسازد 
 . تطبيق فعاليت هايی را به عهده گيرد که فعًال از طريق سيستم غيردولتی عملی ميگردند

  
 داره مالی دولتهشت چالش عمده برای ا

 
مالی دولت به چالش های بزرگی روبرو است که ذيًال اداره با وجود پيشرفت های اخير، سيستم  .9

 .طور خلص بيان ميگردد
، و طرح گرديدهطور معقول و با احتياط بودجه ساالنه افغانستان : پيشرفت به سوی ثبات مالی .10

در عوض قبل از همه ( پيش دارد حکومت يک پاليسی قوی را برای جلوگيری از قرضه گيری در
باالی مساعدت خارجی اتکاء داشته و تا حدود کمتری بر افزايش عوايد داخلی جهت پرداخت 

باوجود اين همه، پيشرفت به سوی ثبات مالی در متوسط المدت يک . )مصارف اش متکی است
گردد ثبات مالی طوريکه درين گزارش بصورت خالصه تعريف مي(چالش بزرگ خواهد بود 

عبارت از رسيدن به يک موقف مالی ميباشد که در آن عوايد داخلی به اندازه ای باشد که بتواند 
طور مفصل تشريح بدر فصل سوم اين موضوع ) (مصارف مستمر مجموعی را تکافو نمايد 

 و يک در حال حاضر، عوايد داخلی کمتر از نصف مجموع مصارف مستمر بودجه وی). ميگردد
 را تحت پوشش قرار ميدهد، و مبالغ بزرگ مصارف مستمر  مصارف جاریبر چهارم حصه

ند بصورت مکمل در بودجه اصلی انکشافی و بودجه خارجی که هر دو از خارج تمويل ميگرد
 قابل دم نگهداشت مصارف دولتی در حدودع).  برابر بودجه عادی4 الی 3احتماًال (د شامل ميگرد

 عدم موجوديت ا، درجريان سريع مساعدت ه. ی خواهد داشت اثرات ناگواری را در پ آنپرداخت
، ميتواند منتج به  آنظرفيت داخلی و عوايد ناکافی داخلی در صورت عدم تنظيم و کنترول مناسب



در حاليکه حمايت بين المللی به افغانستان فرصت آنرا ميدهد . وقوع مصارف غيرقابل تحمل گردد
رفع نمايد، به يک چارچوب ايدآل متوسط المدت نيز ودجه ملی را طور موقت تا محدوديت ب

تا يقين حاصل گردد که کشور ) MTFF يعنی چارچوب مالی برای متوسط مدت يا(ضرورت است 
افغانستان با منظوری اولين چارچوب مالی برای . به سوی وضعيت مالی باثبات در حرکت است

پيشرفت به سوی . راستا برداشته است، اولين گام ها را درين 2005متوسط مدت در ماه اکتوبر 
داوم عوايد داخلی و مترشد سريع ) 1: (ثبات مالی نيازمند برآورده شدن نکات آتی خواهد بود

بطور اخص مصارف غير شموليت مصارف مجموعی  )2(؛ )طوريکه در زير توضيح ميگردد(
 جاری که  مصارفایقرضه گيری برحصول اطمينان ازينکه ) 3(؛ اختياری مانند تقاعد و معاشات

قابل پرداخت دوباره   مصارف عايد ميگردند، و ساير فيصله ها برایگذاری عامه سرمايه در نتيجه
 در بودجه خارجی تمويل ميگردد تمويل کننده گانمصارف مستمر که مستقيمًا توسط ) 4(اند؛ و 

 . لی شامل گردنددر مساوات ثبات مالی داخل و تدريجًا در بودجه م) خصوصًا در بخش امنيتی(
حيث يک لنگر برای پيشرفت به سوی ن رشد سريع و متداوم عوايد داخلی م:انسجام عوايد داخلی .11

 فيصد عوايد ناخالص داخلی را 5عوايد افغانستان قريب ). فصل چهارم(ثبات مالی تلقی ميگردد 
رای افزايش عوايد ب. تشکيل ميدهد که اين رقم پائين تر از نصف آن در ساير کشورهای فقير ميباشد

 با مصارف مستمر برای يک دهه و يا موازی با اهداف دولت، عوايد بايد به  آنجهت همسری
در .  احتماًال حد اقل دو برابر سريع تر–سرعت بيشتر نظر به مصارف بصورت متداوم رشد نمايد 

الش های چ. برای رشد سکتور خصوصی نيز مفيد خواهد بود  زمان، يک سيستم مناسب عوايدعين
در سيستم تنظيم و اداره ماليات به همين عدم ظرفيت ) 1: (عمده برای افزايش عوايد مشتمل اند بر

موجوديت ماليات متعدد، با عوايد ) 2(ترتيب در ميان ماليه دهندگان برای محاسبه و پرداخت ماليه؛ 
، و وضع ماليه ، جمع آوری غيرمجاز عوايد توسط مقامات محلی"ماليات مزاحمت انگيز"پائين 

 در قوانين ماليه  دهی؛ و ابهامات) هی ملیهم توسط شاروالی و هم توسط سيستم ماليه د(مضاعف 
 ی در هر کشورر اقتصاد کشور که وضع ماليه برين بخشتسلط زراعت و سکتورغيررسمی د) 3(

تم تعرفه حکومت در اصالح سيس. فساد اداری گسترده در اداره ماليه دهی) 4(مشکل خواهد بود و 
عرصه اين رشد بعدی . گمرکی و بهبود سيستم ماليات برعوايد پيشرفت هايی را بدست آورده است

  کهمربوط به تمرکز تالشها باالی ماليه دهندگان بزرگ و منابع دارای عوايد بلند استوار خواهد بود
ضع ماليه و پيگيری و" ماليات مزاحمت انگيز"از بين بردن :  موارد ذيل را شامل ميگردد

غيرقانونی همچنان دادن وضاحت به قانون ماليات؛ رشد ظرفيت ها برای ايجاد کادر مسلکی برای 
به . های تجارتیو دارايی  IT با اکمال نيازمندی های فزيکی، تکنالوژی معلوماتی يااداره ماليات 

له باعث کاهش اين مسئ:  عوايد داخلی بايد اولويت بيشتر داده شودجمع آوری و انسجامافزايش 
وابستگی به کمک خارجی شده، فضای مالی برای پيشرفت را ايجاد نموده و تعهدات قوی حکومت 

پاليسی جاری و پالن های اصالحات تطبيق مکمل .  مينمايدتآمينرا برای رشد به سوی ثبات مالی 
افزيش يصد  ف8 فيصد عوايد ناخالص داخلی به 5، از 2010اداری ميتواند سطح عوايد را الی سال

تطبيق اصالحات اداری با شدت بيشتر، رسيدگی سريع به واليات و ساير تدابير جمع آوری . بدهد
 .  خواهد شد2010 فيصد در 11 الی 10عوايد باعث افزايش اين فيصدی به 

 مصارف بايد مطابق به ستراتيژی اولويت داده شوند به اين ترتيب اهداف :اولويت ها ميان مصارف .12
). فصل پنجم(ی را در هر دو جنبه مهم و مشکل تنظيم امور مالی دولت مساعدت مينمايد انکشاف مل

ند سايرکشورها، افغانستان نيز با مان) 1: (داولويت دهی نظر به عوامل ذيل اهميت فوق العاده دار
اگر حکومت تخصيص ) 2(محدوديت های بزرگ منابع برای متوسط المدت مواجه ميباشد؛ 

 حال حاضر تمام آن ذريعه تمويل خارجی و بيش از همه توسط تمويل کنندگان مصارف را که در
برای مقاصد خاص در جمله ساير اولويت ندهد درينصورت تخصيص اين مصارف تکافو ميگردد 

تعيين اولويت ها يک پروسه سياسی . ظرفيت ها محدود اند) 3(اولويت ها تعيين خواهد شد؛ و 
 وسيله ايست عبارت از) در ذيل توضيح ميگرددطوريکه ( سازی ميباشد، يک پروسه منظم بودجه

مجبورخواهند بود که نظر به منابع محدود از بعضی جنبه ها ) کابينه، پارلمان(که تصميم گيرندگان 
اين پروسه بايد در ستراتيژی ملی و ستراتيژی برای هر سکتور و به اساس شواهد . صرفنظر نمايند

 .ابی شامل گرددازنظارت و ارزيبدست آمده 
قاعده .  تمام سکتورها اولويت دادجواب به اين سوال مشکل است که چگونه ميتوان مصارف را در .13

يعنی تشخيص و بزرگنمايی نواقص عمده، در نظرداشت زمينه های بين المللی  ( انگشت بزرگ
 نظر به نتيجه بهتری را ) ، تشخيص خالها و هدايت مصارف برای امحای آنهامصارف و نتايج آن

طور مثال تخصيص برای سکتور عدلی کشور در . پيشبرد طرق مغلق تخنيکی در پی خواهد داشت
نهايت مهم است که اولويت های بين السکتوری طور جامع . طی سالهای اخير ناکافی بوده است



. ز تدقيق و تفتيش معاف و مصئون شمرده شودنبايد ا) مثًال دفاع(مدنظر گرفته شود هيچ سکتور 
اولويت دادن به مصارف در بين سکتورها و برنامه های بزرگ بايد طور دقيق در ستراتيژی همان 

در بين سکتورها، دادن اولويت ها ضمن تحليل مصارف و فوايد آن طی . سکتور شامل ساخته شود
اهميت خاص ارزيابی چنين ). مثًال شاهراه ها، بندها(بررسی های متعدد تعيين گرديده ميتواند 

). مثًال شفاخانه ها، سرکها( ميباشد  عامهاریياتی و حفظ و مراقبت در سرمايه گذارف عملمص
اری های جديدی در سکتور برق صورت ميگيرد حتی در حاليکه برق سرمايه گذطور مثال 

قاعده انگشت .  توسط يک دونر خارجی متکی استتيل خارج از بودجهموجوده در کابل بر تدارک 
 صورت گرفته 2004/2005اری های که در سال پيشنهاد مينمايد که سرمايه گذ چنين بزرگ

 مليون دالر را در برداشته 100ميتواند باعث گردد که مصارف عملياتی و حفظ مراقبت ساالنه 
 بادرنظرداشت متمم ). فيصد تمام عوايد داخلی که در همان سال جمع آوری ميگردد40يعنی (باشد 
و مسايل متسلسل به هم  ،)ارف بريک فعاليت متکی بر فعاليت ديگر باشداگر مؤثريت مص(بودن 

 . ا در بين يک سکتور را هدايت نمود تعيين اولويت هنيز ميتوان
زمانيکه پيشرفت الزم در تقويه : تعيين بودجه ملی منحيث مرجع مرکزی تعيين پاليسی و اصالحات .14

اهد بود تا يک بودجه به اساس پاليسی پروسه بودجه سازی صورت گرفت، راه درازی در پيش خو
طوريکه در فصل ششم . همراه با حمايت قوی سياسی را ايجاد نمودو با تعيين مناسب اولويت ها 

ظرفيت محدود وزارت ماليه و خصوصًا در ) 1: ( موانع عمده عبارتند ازهبحث صورت گرفت
 توسط ز سيستم حکومتی در خارج اتمويل قسمت بزرگ مصارف) 2(وزارت خانه های مربوطه؛ 

 که باعث تضعيف کيفيت  بوديجه محدودتقسيم اوقاتانتخاب مشکل زمانی و ) 3(؛ تمويل کنندگان
عدم موجوديت ستراتيژی متوسط المدت و پيشبينی های مالی که ) 4(؛ در بودجه سازی ميگردد

جه سازی ساالنه که متمم بوديک چارچوب متوسط المدت مالی . ساختن بودجه ساالنه را هدايت دهد
 مسئله مسايل کليدی سرتاسری از قبيل. خواهد بودباشد، در بهبود پروسه بودجه سازی نهايت مهم 

تعادل جنسيت و مبارزه عليه مواد مخدر بايد درپروسه تصميم گيری در مورد بودجه مدنظر گرفته 
مه الزم شمرده و نظريات عا) به شمول پارلمان(پروسس معقول تداخل و منظوری سياسی . شوند

واليات و (همچنان الزم است تا در بودجه سازی نظريات و اشتراک سطوح پائين حکومتی . ميشوند
 . نيز مدنظر گرفته شود) ولسوالی ها

پيشرفت قابل مالحظه در بعضی ساحات تطبيق درحاليکه  :بهبود و مؤثريت در تطبيق بودجه .15
که .  صورت گيرد فعاليت جنبه ذيل4 بايد در ه اينست ک مهم ديگر نيزسئله، مهبودجه صورت گرفت

اين مسئله باعث بهبود کيفيت مصارف و کسب اعتماد افغانها، سکتورخصوصی، و تمويل کنندگان 
در قدم اول، پروسه تنظيم و اداره مالی نياز به ). فصل هفتم(بر سيستم های حکومتی خواهد شد 

اهم کننده خدمات ميباشد؛ اين موضوع يک کسب اطمينان در مورد رسيدن وجوه به يونت های فر
در قدم دوم، تقويه مزيد چارچوب ). مثًال تعليم و تربيه( نقص بزرگ در بسياری سکتورها ميباشد 

اداره امور مالی کنترول بر مصارف دولتی طور اخص ايجاب تطبيق قانون جديد مصارف دولتی و 
در قدم سوم، زمانيکه چارچوب . نمايد را مي و ايجاد سيستم قوی بررسی و تفتيش داخلیعامه

موجوده معيارات اساسی مالی را در خود شامل نمود و داوطلبی رقابتی را بکار برد، تآکيد بيشتر 
ک سکتور خصوصی درين خصوص  اشترا،)مصرف کيفيت اموال و خدمات (بايد باالی نرخ گردد
 م با دادن آموزش مناسب به مامورينتطبيق پيشرونده قانون جديد تدارکات توآ. بسيار محدود ميباشد

 نهادی خواهد شد که يک سيستم منصفانه، شفاف و مؤثر و شرکت های خصوصی، باعث ايجاد
باالخره تفتيش و بررسی خارجی الزم شمرده ميشود تا از حکومت در . تدارکات را به ميان آورد

صت ديگر ميباشد که با انتخاب پارلمان نيز يک فر. مورد مصرف وجوه دولتی حسابدهی بخواهد
پيشرفت درين . وجود مشکالت مربوط به خودش باعث تقويه حسابدهی و سهم گيری خواهد شد

 اضرار فساد اداری را کاهش دهد، بصورت عموم وقت طوالنی نياز خواهد داشت تاچهار بخش به 
ساد اداری بهبود در تطبيق بودجه بايد در مرکز پيشرفت های رهبری و ستراتيژی عمومی عليه ف

 . قرار بگيرد
، نتايج نهايی ه طوريکه در فصل هشتم تشريح گرديد:فغانستانفراهم نمودن خدمات به مردم ا .16

سيستم اداره مالی دولت فراهم نمودن خدمات ميباشد، که برای مصارف دولتی جهت کسب نتايج و 
در اسناد ستراتيژی باوجود آن، طوريکه . نيز اعتماد و مشروعيت دولت نهايت مهم شمرده ميشود

ساير . حکومت توضيح گرديده حکومت مکلف نيست تا تمام خدمات عامه را خود فراهم نمايد
سهم داران . تنظيم و نظارت ميباشد/ وظايف ممکنه حکومت شامل تمويل، پاليسی سازی، جلب

همی متعدد يعنی تدارک کنندگان غيردولتی، سکتور خصوصی، مستهلکين و اتباع کشور نيز نقش م
با درنظر داشت يک تعداد استثناآت، فراهم نمودن خدمات دولتی در . دارند که بايد ايفاء نمايند



بسياری سکتورها بسيار ضعيف بوده است، طوريکه اين مسئله نظر به اطالعات دست داشته در 
 رسد که در نتيجه باعث عدم تطابق و تضعيف اعتماد برحکومتمورد نتايج شاخص ها به اثبات مي

 .  گرديده است
قراردادهايی که در سکتور صحت به اساس . تجارب افغانستان درس های مهمی را به ما ميدهد .17

حسن انجام کار اعطاء ميگردد يک طريقه مناسب برای فراهم نمودن خدمات مؤثر به حساب می 
تور اشتراک سک. آيد، در حاليکه کنترول تنظيماتی و نظارت کامًال در دست حکومت قرار دارد

که تمويل آن ذريعه پرداخت مستقيم مستهلکين صورت ميگيرد، باعث رشد سريع خصوصی 
 در حاليکه شرکت های دولتی موفقيت نچندان قابل مالحظه داشته خدمات مخابراتی گرديده است

 قريه نصف قريه جات افغانستان شوراهای انکشافیدر حدود  برنامه همبستگی ملی، از طريق. اند
 صالحيت تصميم  با استفاده از اعانه يا کمک های مالیرا انتخاب نموده اند کهش مربوطه خوي

افغانستان همچنان ميتواند از تجارب کمتر  .گيری در بخش سرمايه گزاری محلی را دارا ميباشند
 ات معاشوانايی در فراهم نمودن بودجه خارج از بياموزد، به گونه مثال عدم ت رامفيد خود درسهايی

نياز ) 1: (بعضی درسهای مهم مشتمل اند بر. ريت مکاتب و عدم ثبات و تداوم تمويل برقبه اکث
برای تمرکز بر فراهم سازی خدمات، قرار دادن مردم در مرکز توجه و حق حسابدهی و عمده 

 باو انتخاب و مصارف بايد مطابق به ستراتيژی  سکتور و شرايط بوده ) 2(؛  ميباشدامتيازات
تمويل متداوم و ثابت و در صورت لزوم اعاده ) 3(بی مناسب رهبری شود؛ و نظارت و ارزيا

 . مصارف از جمله مسايل اساسی شمرده ميشوند
سيستم  برای موفقيت  و حل آنچالش رشد ظرفيت ملی :اصالحات تشکيالتی و رشد ظرفيت ها .18

 در  ظرفيت داخلیدر حال حاضر). فصل نهم( شمرده ميشوداداره مالی دولت افغانستان نهايت مهم 
برای پيشبرد . سيستم اداره مالی دولت بسيار محدود ميباشد، در بسياری بخش ها تقريبًا وجود ندارد

مورد استفاده قرار گرفته و مقادير بزرگ " اضطراری" وظايف اصلی ظرفيت های خارجی طور 
) يک سال مليون دالر امريکايی در 400 حدود OECDمطابق به اطالعات (مساعدت تخنيکی 

ولی اين ). البته نه تنها برای اداره مالی دولت بلکه در تمام ساحات فعاليت(صورت گرفته است 
مسئله دوام نخواهد داشت، و خطرات جدی محسوس است که انکشاف آهسته ولی متداوم ظرفيت 

  تحت سوال قرار خواهد گرفت که در نتيجه افغانستان را ممکن با خطر کاهش جريان کمکداخلی
استخدام، (ظرفيت انکشافی ايجاب مينمايد تا اصالحات اداری دولت . های مالی مواجه سازد
مديريت بهتر . ، تشکيالت مجدد و بهبود آن، و آموزش صورت بگيرد)معاشات، قوای بشری

مساعدت تخنيکی خارجی برای تآمين اين موضوع الزم شمرده ميشود که اين کمک ها رشد 
 .  المدت مورد حمايت قرار دهدظرفيت ها را برای طويل

باالخره، تحت تمام اين چالش ها همآهنگ سازی و انسجام تمويل کنندگان در داخل ستراتيژی ملی  .19
اين مسئله ممکن (همآهنگی در بين حکومت بايد بهبود يابد . و چارچوب بودجه وی قرار ميگيرد

، ارتباط با )وی تحقق يابداست در اطراف يک ستراتيژی انکشافی ملی و پروسه مناسب بودجه 
مردم و شفافيت در تقويه حسابدهی حکومت در رابطه به اتباع و نمايندگان منتخب آنان اهميت فوق 

هماهنگی يک چالش بزرگ برای تمويل کنندگان نيز ميباشد، که بايد در اطراف . العاده دارد
جی که که از طريق ستراتيژی ملی انکشافی و بودجه عملی گردد؛ يک قسمت کم مساعدت خار

بهبود مؤثريت . بودجه ملی و خزاين به مصرف ميرسد مانع عمده برای تحقق هدف فوق ميباشد
 . مساعدت ها نيازمند سهم گيری دوامدار و وسيع ميان حکومت و تمويل کنندگان ميباشد

  : تعيين پنج موضوع بحيث آجندا برای اتخاذ اقدامات
رکزيت پروسه بودجوی و اجراات اداره امور مالی عامه حکومت کامًال از چالش های فوق و م .20

د رحاليکه حکومت پاليسی ملی انکشافی خود را . برای آينده افغانستان تصديق بعمل می آورد
ترتيب مينمايد، آجندای به ترکيب موضوعات پنج گانه ذيل بمنظور بهبود اداره امور مالی عامه 

  ): به فصل دهم مراجعه صورت گيرد(نظر باشددرين گزارش ذيًال گنجانيده شده تا مطمع 
   بتاسی : نخست، الزم است تا مسير ثبات مالی تعيين و پيشرفت دوامدار درين جهت حاصل گردد .21

که ممکن در آغاز کار، مقدماتی باشد اما با مرور (از چارچوب مناسب مالی در متوسط المدت، 
 تزئيد بسيج نمودن عوايد داخلی مبذول )1 (الزم خواهد بود تا توجه خاصی به) زمان بهبود يابد

از طريق اصالحات ادارای که منتج به رعايت بهتر مقررات و  تطبيق پاليسی های مناسب (گردد 
تعيين و ) 3(ادامه کنترول بر مجموع مصارف در محدوده منابع سرتاسری؛ ) 2(؛ )مالی گردد

بشمول معاشات (عاشات دولتی تطبيق پاليسی های واضح برای مصارف کليدی بخصوص برای م
کنترول و بررسی از خطرات ) 4 (؛) غير ملکی ، که اکثريت آن خارج از بودجه اساسی ميباشد

و تامين اينکه تصاميم مربوط به ستراتيژی ) 5(؛  )تقاعد، قروضه خارجی و بدهی ها: مانند(مالی 



مليات و حفظ ومراقبت در و مصارف عامه در متوسط المدت قابل تطبيق اند ، به شمول اثرات ع
پيشرفت های حاصله در جهت ثبات مالی ذريعه تحقق . آينده همه و همه مستلزم توجه بخصوص اند

  . اهداف مالی در چارچوب مالی متوسط المدت اندازه گيری خواهد گرديد
: يابدالزم است تا عرضه خدمات ذريعه عده يی از تصاميم و اقدامات مربوط به پاليسی بهبود ثانيًا  .22

در عرضه ) نقش عملياتی، مالی، پاليسی، و مقرراتی دولت( اين اقدام مستلزم توضيح نقش دولت
خدمات در سکتور های مختلفه، تقويه حسابدهی، حصول اطمينان از موجوديت تدابير مبنی بر 

تمويل قابل دوام بشمول حصول مصارف حسب لزوم و تعيين مسئوليت ها در سطوح مخلتفه اداره 
مودل های مختلفه عرضه خدمات در ساختار . ميباشد)وزارت ها، واليات و ولسوالی ها(متی حکو

دولتی افغانستان طبق قانون اساسی ممکن ميباشد وانتخاب نوع آن نظر به شرايط خصوصی هر 
با آنکه شکل واحد درتمام حاالت قابل تطبيق نمی باشد، انتخاب شيوه يا مودل . سکتور، مربوط است

دمات عمدتًا به اندازه مالکيت و تطابق مودل مورد نظر از نظر حسابدهی، امتيازات، و عرضه خ
مراجع تمويل کننده نيز نياز دارند تا حصول اطمينان نمايند که مداخالت . امور تمويلی ربط دارد

.  ميگردد تا ميکانيزم های عرضه ملی خدمات آنها تقويه نه اينکه تضعيف گردد انآنها سبب
 دبا دستاور  های حاصله در راستای عرضه خدمات ذريعه تامين ارتباط  ستراتيژی دولتپيشرفت

های اندازه شده ذريعه شاخص های آن ، مقدور ميگردد که شاخص ها واضح، و معلومات اساسی 
  .  و اهداف آن بايد تعيين گرديده باشد

عرصه های حايز اولويت مشتمل بر : ثالثًا ، ظرفيت موسسات کليدی اداره امور مالی بايد ارتقا يابد .23
فراهم نمودن آموزش، ساختار های اجرای پرداخت، اصالحات ادارای، پروسه های تفصيلی امور 

در حاليکه موضوعات فوق در . رسمی، سيستم های مشخص تکنالوژی معلوماتی و امثالهم ميباشد
.  بخصوص ميباشدتمام سطوح دولت موجود ميباشد، ظرفيت کاری وزارت ماليه حايز اهميت

وزارت ماليه بمثابه حافظ اساسی سيستم اداره امور مالی عامه بوده و ارتقای ظرفيت مبنی بر 
پيشرفت های . اجرای امور و ترتيب پاليسی ها در مرکزيت اداره امور مالی عامه قرار دارد

 يافته ،  ميالدی آغاز2005حاصله در جهت پالن ستراتيژيک وزارت ماليه، که در برج می سال 
ارتقای ظرفيت اداره امور مالی . در ارتقای ظرفيت و اجراات وزارت ماليه بسيار مهم خواهدبود

. عامه در وزارت های مربوط نيز بسيار مهم است اما مدت زمان بيشتری را احتوا خواهد نمود
های پيشرفت در عرصه اخير الذکر ذريعه نهايی سازی پالن ستراتيژيک وزارت ماليه با شخاص 

  . نظارتی و دستاورد ها به اساس  شاخص های متذکره، اندازه گيری خواهد شد
چهارم، که در ارتباط به پيشنهادات قبلی ميباشد، دولت بايد پالن کاری واضحی را ترتيب نمايد تا  .24

 با در نظر داشت ميعادات زمانی و اهداف کميتی بهبود يابد و  عامهاجراات اداره امور مالی
 اين اقدام پيشنهاده شده اداره امور مالی .ئول آن بصورت واضح قابل تشخيص باشدموسسات مس

متشکل از يک سلسله تدابير حمايوی متقابل خواهد بود که بايد ممکن، واقعبينانه و قابل ادامه باشد و 
پالن . قادر به ايجاد تغيرات قدمه وار در اجراات اداره امور مالی عامه بصورت همه ساله باشد

  : اری متذکره عالوتًا مشتمل بر موارد ذيل ميباشدک
با کارکنان وزارت ماليه، کابينه، و ساير موسسات دولتی، با مردم ( پالن ارتباطی اصالحات : الف

  )افغانستان و با جامعه بين المللی
  پالن قوی تشکيالتی و تاسيساتی : ب  
. فت و عيار نمودن برنامه مربوطپروسه مبنی بر نظارت اقدامات و اجراات، بررسی پيشر: ج 

طرح مفصل کاری بمنظور بهبود اداره امور مالی عامه که در اتباط با شاخص های اجرايوی اداره 
امور مالی عامه صورت گيرد، و قادر به تشکيل اساس پالن های کاری سالوار باشد، به شکل 

پيشرفت ) ورت گيرد مراجعه ص10.1به جدول . (جدول در اخير اين گزارش ارائه ميگردد
حاصله در تطبيق پالن کاری ذريعه نتايج کليدی مالی و نيز ذريعه ارتقای مداوم چارچوب مالی 

متوسط المدت و شاخص های اجرايوی اداره امور مالی عامه حسب مندرجات اين گزارش صورت 
ايز اهميت بررسی پيشرفت و نتايج حاصله از آن بمنظور اثر بر تصاميم بعدی ح. گرفته ميتواند

  . معادل با پالن کاری خواهد بود
  

بالخره، تداوم و تحکيم همکاری ميان دولت و جامعه بين المللی برای موفقيت برنامه اصالحات  .25
   ستراتيژی انکشافی دولت، که ممکن مشتمل بر پالن های مبنی بر ثبات مالی، .الزمی خواهد بود

اجراات اداره امور مالی باشد، بايد بحيث اساس عرضه موثر تر خدمات، انکشاف ظرفيت، و تقويه 
مراجع کمک کننده مساعدت های خود را به اهداف . برای چارچوب حسابدهی متقابل عمل نمايد

ملی ستراتيژيک و بودجه ملی و هر چه بيشتر به سيستم های دولتی متوجه خواهند نمود درحاليکه 



يستم اداره امور مالی عامه را هر چه بيشتر دولت تصاميم اعالن شده خود را تطبيق و اجراات س
عالوتًا محتوی، طرز، و نقش مساعدت تخنيکی مبنی بر ارتقای ظرفيت بسيار . بهبود خواهد بخشيد

مهم خواهد بود و مستلزم اداره سالم و انسجام خوب طبق پروسه های رهبری، بودجه ملی و ساير 
  . پروسه های ارتقای ظرفيت دولت خواهد بود

با در نظر داشت چالش های عمده که افغانستان با آن متقابل ميباشد، تعجب آور نمی :  آيندهمسير .26
باشد که اين آجندا متوسط المدت دارای جوانب متعدد ، مستلزم اقدامات مشکل و اهداف عالی 

هر يک از عناصر پنج گانه مشتمل بر آجندا های فرعی مشکل و اقدامات مهم و الزم برای . ميباشد
نکته اخير الذکر دال به تعيين اولويت و تمرکز به يک سلسله اندازه گيری های . فقيت ميباشدمو

واقعبينانه و معقول در کوتاه مدت ميباشد که موجب بهبود قابل مالحظه امور خواهد گرديد و بدين 
بدين مجموعه اقدامات کوتاه مدت حايز اولويت . ترتيب زمينه پيشرفت بعدی را مساعد خواهد نمود

ترتيب يک اساس را تشکيل خواهد نمود که اقدامات بعدی از آن ناشی خواهد شد و نظارت و اثرات 
عالوتًا . ناشی از آن جهت رهنمايی پروسه در هريک از مراحل مورد استفاده قرار خواهد گرفت

فردی دولت مسئوليت تمام بسته يا مجموعه را بعهده خواهد داشت نه مسئوليت هر يک از اقدامات 
ويا اهداف ميخانيکی را ، و بسته متذکره اساس ديالوگ و موافقات با جامعه بين المللی را تشکيل 

  . خواهد داد
در هر يک از پنج جز آجندا که فوقًا طرح گرديد، عده کمی از عناصر کليدی برای خط مشی  .27

ط المدت اساسی را مثًال چارچوب مالی متوس) ذيًال جدول مالحظه گردد(ابتدايی الزم بنظر ميرسد
تشکيل خواهد نمود که دولت را بعدًا به بنا نمودن ستراتيژی های سکتوری با مصارف کامل آن 

با تطبيق قانون اداره مصارف و امور مالی و قانون تدارکات، دولت قادر به . قادر خواهد نمود
و با مرور زمان کسب اعتبار در عرصه اداره وجوه عامه ، تحليل بهتر شيوه های مصارف عامه، 

بعد از  ايجاد .  قادر به معرفی طرزالعمل های پيشرفته تر اداره امور مالی عامه خواهد گرديد
سوابق مبنی بر حسابدهی متقابل با مراجع تمويل کننده کمک ها، حصه بزرگتری از کمک های 

  . خارجی از طريق سيستم های دولتی انتقال خواهد گرديد
ستراتيژی . يازمند ترتيب و حصول موافقه بر ستراتيژی خود ميباشددرين پروسه دولت نخست ن .28

ملی انکشافی افغانستان مستلزم شموليت و يا تکميل آن توسط چارچوب مالی متوسط المدت و پالن 
. کاری اداره امور مالی تصويب شده دولت و نيز ستراتيژی اصالحات وزارت ماليه ميباشد

ای تعيين اولويت ها و برنامه های مصارفاتی سکتوری الزم ستراتيژی های واضح سکتوری نيز بر
ستراتيژی ملی انکشافی و سکتوری مستلزم توضيح نقش های دولت و بکار برد شيوه های . ميباشد

. مناسب برای تامين عرضه موثر خدمات ميباشد که حسب لزوم به تفکيک سکتور ها صورت گيرد
ن مختلفی برای ترتيب ستراتيژی های سکتوری مدت زما) به فصل هشتم مراجعه صورت گيرد(

الزم خواهد بود و همانند ستراتيژی انکشافی موقت افغانستان، چارچوب مالی متوسط المدت و پالن 
کاری اداره امور مالی عامه، مستلزم اصالحات با مرور زمان و تعديالت به اساس کسب تجارب 

در سرتاسر کشور اعم در داخل حکومت ويا بسيار مهم است تا ستراتيژی های متذکره . ميباشد
  . خارج از آن، اساس وسيع مردمی داشته باشد

ستراتيژی تا جائيکه به اداره امور مالی عامه ارتباط دارد، همه ساله به پالن های مشتمل به سه  .29
  : رکن ذيل، تفسير خواهد شد

  )مدتچارچوب مالی متوسط ال( تجديد نظر بر مسير مالی در متوسط المدت . 1
  بودجه ساالنه طبق چارچوب مالی متوسط المدت و ستراتيژی ملی انکشافی افغانستان . 2
 در جريان سال بمنصه   اقدام کليدی که بايد20لست عده کم يعنی کمتر از (پالن کاری ساالنه . 3

ما ضرور نيست تا همه تدابير آن عملی گردد ا(تطبيق موفقانه بسته فوق الذکر ). عمل گذاشته شود
سبب خواهد گرديد تا خط مشی که بر اساس آن پالن کاری ) اقًال اکثريت عمده آن بايد تطبيق شود

پروسه متذکره در . سال آينده استوار ميباشد، ايجاد گردد که سبب پيشرفت بيشتر بعدی خواهد شد
نظارت هماهنگی همتا ها در زمينه قابليت های واقعی دولت در سال آينده کمک خواهد نمود وبا 

نظارت و . کافی دولت را در کسب سوابق مبنی بر تطبيق موفقانه امور، مساعدت خواهد نمود
ارزيابی کافی نيز بر پالن کاری سال آينده و بررسی ستراتيژی عمومی، اثر خواهد داشت که اقدام 

  . اخير الذکر مستلزم انکشاف قابل مالحظه ظرفيت احصائيوی و تحليلی ميباشد
  

آجندا مشتمل بر پنج موضوع متذکره دارای اهداف عالی بوده و مستلزم مساعی پيگير در خاتمه،  .30
اما طوريکه قبًال مالحظه . در خالل مدت زمان قابل مالحظه طبق مراحل معقول در هر سال ميباشد

شد، چالش های واقع در راستای ايجاد دولت موثر، حسابده، و از نظر مالی متکی بخود که باعث 



 اقتصادی گردد و عرضه کافی خدمات را به مردم افغانستان تامين و فقر را کاهش دهد، رشد بيشتر
حکومت با حمايت قوی . بسيار زياد اند والزم است تا عکس العمل مناسب بمقابل آن ارائه گردد

جامعه بين المللی، آرزو و تعهد خود را مبنی بر تصويب آجندای موازی با خطوط فوق الذکر و 
با استناد به دستاوردهای چند سال . وی تطبيق آن بطور واقعبينانه ابراز نموده استپيشرفت بس

گذشته، جدول ذيل اولويت های عمده کوتاه مدت، شاخص های پيشرفت، و مراجع مسئول را جهت 
  . پيشرفت بسوی مرحله بعدی اجراات مستحکم اداره امور مالی عامه، وانمود ميسازد

  
  
  

  اخص های پيشرفت بمنظور بهبود اداره امور مالی عامهاولويت های کليدی و ش
  حرکت بسوی ثبات مالی. 1

  :پيشرفت ذريعه اقدامات آتی اندازه ميگردد
ازدياد نسبت عوايد بر توليدات ناخالص  •

 داخلی
کاهش در نسبت مصارف عادی بر عوايد •
پيشرفت طبق اهداف مالی در چارچوب  •

   مالی متوسط المدت

دت پيشنهاد شده مشتمل اند اولويت های کوتاه م
  :بر

بهبود بيشتر چارچوب انکشافی مالی  •
با مرور زمان و استفاده از آن برای 

فصل (تعيين بودجه های ساالنه 
 )سوم

تطبيق تدابير مربوط به ماليات که  •
قبًال در جريده نشر گرديده باشد، 

تمرکز بر اصالحات اداری گمرکات 
و اداره ماليه دهنده گان بزرگ 

  )چهارمفصل (

  : کنندهتطبيق 
  

  کابينه •
 

وزارت  •
  ماليه

   بهبود عرضه خدمات. 2
  :پيشرفت ذريعه اقدامات آتی اندازه ميگردد

تصويب چارچوب ستراتيژی موقت  •
 انکشاف ملی

پيشرفت طبق شاخص های مربوط به  •
چارچوب نظارتی ستراتيژی ملی 

 انکشافی افغانستان 
هماهنگی بهتر ميان بودجه و ستراتيژی  •

  انکشافی افغانستان ملی
حصول پيشرفت در مقايسه با شاخص  •

های نظارتی در ستراتيژی های 
  سکتوری

اولويت های کوتاه مدت پيشنهاد شده مشتمل اند 
  :بر

هماهنگی بهتر بودجه و ستراتيژی  •
ملی انکشافی ذريعه اصالح 
فصل (ناسازگاريهای قابل مالحظه 

 )پنجم
ايجاد ستراتيژی های سکتور های  •

 با تمرکز به عرضه خدمات منتخبه
 )فصل هشتم(

تقويه ظرفيت احصائيوی بمنظور  •
  )فصل هشتم(نظارت و ارزيابی

  : تطبيق کننده
  

 کابينه •
  
  
 

وزارت های  •
 مربوط

 
اداره  •

احصائيه 
  مرکزی

  
    ارتقای ظرفيت موسسات مسئول اداره امور مالی  عامه-3

  :پيشرفت ذريعه اقدامات آتی اندازه ميگردد
  

اتيژی اصالحات وزارت تصويب ستر •
 ماليه با چارچوب نظارتی آن

پيشرفت طبق شاخص های ستراتيژی  •
  اصالحات وزارت ماليه 

اولويت های کوتاه مدت پيشنهاد شده مشتمل اند 
  :بر

هر بيشتر ترتيب و تصويب  •
ستراتيژی اصالحات وزارت ماليه 

 )فصل نهم(
اصالحات نمونوی در رياست  •

 )مالی و کدر و پرسونل(اداری 
وزارت ماليه بشمول پروسه های 

  بودجوی
  

  : تطبيق کننده 
  

وزارت  •
 ماليه 

وزارت . •
  ماليه

       بهبود اجراات اداره امورمالی عامه. 4
  :پيشرفت ذريعه اقدامات آتی اندازه ميگردد

شاخص های اجراات اداره امور مالی  •
 )فصل دوم(عامه 

پيشرفت طبق اهداف مالی چارچوب مالی  •
  متوسط المدت

ويت های کوتاه مدت پيشنهاد شده مشتمل اند اول
  :بر

تصويب پالن کاری اداره امور مالی  •
که توسط وزارت ماليه طبق (عامه 

 ترتيب 8 ، و 7، 6فصل های 
که ميان ساير ) خواهد گرديد

موضوعات مشتمل بر تطبيق قانون 
اداره امور مالی و مصارف عامه 

  : تطبيق کننده 
  

 کابينه •
  
  
  
  
 



بخصوص ايجاد تفتيش داخلی و (
 .  تدارکات ميباشدو قانون) خارجی

ايجاد زمينه سهمگيری عامه در  •
اعم از ترتيب (موضوعات بودجوی 

  )و تطبيق آن
  

  وپارلمان •
جامعه مدنی 

به کمک 
دولت و 

تمويل کننده 
  گان 

   تحکيم همکاری ميان دولت و جامعه بين المللی-5
  :پيشرفت ذريعه اقدامات آتی اندازه ميگردد

ناسب کمک های خارجی از طريق ت •
  بودجه 

  

اولويت های کوتاه مدت پيشنهاد شده مشتمل اند 
  :بر

موافقه بر چارچوب حسابدهی متقابل •
موافقه بر اصول خوب برای اداره  •

امور، استفاده از سيستم های دولتی 
  )فصل ششم، هفتم و نهم(

  : تطبيق کننده
  

کابينه و  •
تمويل کننده 

 گان 
تمويل کننده  •

  گان 
  
  
  

 
  
  
 

  


