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 پیام محترم وزیر اقتصاد جمهوری اسالمی افغانستان 

 1395سال  یرا ط یدولت ریموسسات غ  یها تیوزارت اقتصاد مسرت دارد گزارش فعال

در سطح کشور   است، به  یدولت ریمؤسسات غ یها تیمصارف و فعال رندهیکه در برگ

 .رساندینشر م

 یبرا یو اطالع رسان یحساب ده ت،یشفاف یبرا یاصل اساس کیگزارش به عنوان  نیا

 یگزارش برا نیتوان  از ا یرود و م یکننده گان  به حساب م لیحکومت، مردم و تمو

  .استفاده نمود یدر سطح مل کیژیاسترات یها یزیها و برنامه ر یسیپال نیتدو

پروژه  قینقش و سهم مؤسسات در تطب  انگریب یدولت ریمؤسسات غ یها تیفعال گزارش

در کشور  بوده  و در بر  یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد یدر بخش ها یانکشاف یها

 .باشد یمربوطه در سراسر کشور م یتعداد پروژه ها و مصارف آنها در بخش ها رندهیگ

 دهیگرد قیور  تطبام سکتکشور به چه  تعداد پروژه ها و در کد تیتا بداند در کدام وال دهدیم حیخواننده توض یگزارش برا نیا 

ر و ا مصرف کمته تیالوکه در کدام  افتیتوان در یمسئله م نیاست. با در نظر داشت ا دهیاست و به چه اندازه پول به مصرف رس

 را به خود وسساتمصارف م نیو کدام سکتور ها کمتر نیشتریکدام سکتور ها ب ایداشته اند و  یشتریها مصارف ب تیکدام وال

  .اختصاص داده اند

ر در سکتو نیهمچن ونمود که مسئله انکشاف متوازن را در نظر گرفته  بیموسسات را ترغ توانیموضوع، م نیدر نظر داشت ا با

  .به آنها صورت گرفته است یکه توجه کمتر ندینما یگذار  هیسرما یاه

مام هد شد تا تخوا تالش ندهیهنوز هم محدود بوده و در آ  یگذاشت که معلومات  بدست آمده از ادارات سکتور دیگفته نبا نا

همچنان .رندیگ تحت پوشش قرار  ند،ینما یم قیرا تطب شیخو  یبرنامه ها یدولت ریمؤسسات غ قیکه از طر یادارات سکتور

 هیقر و یولسوال ،تیالسکتور، و کیرا با تفک شتریب اتیجزئ  یدولت ریمؤسسات غ االنهوزارت اقتصاد مصمم است تا در گزارشات س

  .دینشر نما

 نیا نیو تدو هیر تهدکه  یدولت ریو مؤسسات  غ یادارات دولت ،یدولت ریانسجام مؤسسات غ استیاز کارمندان محترم ر انیپا در

 .مینما یم ینموده اند، اظهار سپاس و قدردان یگزارش همکار
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 :مفهوم اصطالحات

د که نباشداخلی و خارجی می: عبارت از نهاد های غیر دولتی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی (NGOs)غیر دولتی  موسسات

یر دولتی بهه د. در این گزارش  موسسات غنمیگردقوانین نافذه کشور تشکیل به منظور پیشبرد هدف ویا اهداف معین طبق 

 .نام موسسات یاد می گردند

شبرد منظور پیه که ب میباشدغیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی  موسسهعبارت از : (National NGO)موسسه داخلی

 .اسیس گردیده و فعالیت می نمایدهدف یا اهداف معین طبق قانون موسسات غیردولتی در داخل کشور ت

ور منظه که ب میباشدغیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی  موسسهعبارت از : (International NGO)موسسه خارجی

 .می نماید کشور متبوع، خارج از کشور تاسیس گردیده و فعالیتدر  دول خارجیپیشبرد هدف یا اهداف معین طبق قانون 

ه افغانستان یک برنامه پهن  سهال ملی صلح و انکشافچارچوب : (ANPDF)افغانستان ملی صلح و انکشاف چارچوب 

ت میان مدت ه به اولویبرای تحقق خود کفایی، بهبود رفاه اجتماعی، دستیابی به اقتصاد پویا و ایجاد اشتغال است.  این برنام

ر اری را  بهذو دراز مدت حکومت افغانستان پرداخته و جهت دستیابی به اهداف انکشافی اصالحات و زمینه های سرمایه گه

 جسته نموده است.  

عهین و که توسط سازمان ملل متحد در بخش های مختلف ت اند هدفیعبارت از هفده  :(SDGs)پایدار  یاهداف انکشاف

سیدن به ر. موسسات از طریق تطبیق پروژه های خویش نقش اساسی را برای آن می باشند یکشور های عضو ملزم به اجرا

 پایدار ایفا می نمایند.  یاهداف انکشاف

اخهل هم خارجی تمویهل و از طریهق سیسهتم مهالی د است که ازمنابع داخلی ویا ای بودجه: (On-Budget) بودجه دولتی

  ؛مصرف میرسده بودجه دولت ب

ط نهاد توساست که از منابع خارجی تمویل وخارج از سیستم مالی دولت  ای بودجه:  (Off-Budget) بودجه غیردولتی

 ؛مصرف میرسده بو سازمان های غیر دولتی 

موسسه جهت بدست آوردن اهداف کلهی توسط یک  که کارمندی  است:  (Permanent Employee) یمیکارمند دا

 می گردد؛استخدام  مرکزی و یا هم ساحوی خویش طی یک قرارداد تردر دف

منظهور رسهیدن بهه ه موسسهه بهیک  توسط کهت دی اسکارمن:  (Project Based Employee) کارمند پروژه وی

 .میگردداهداف مشخص پروژه وی طی یک قرارداد از شروع الی ختم پروژه استخدام 
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 موسسات غیر دولتی  منظر ریاست انسجام پس

 

خورشیدی  70فعالیت موسسات در افغانستان سابقه طوالنی دارد ولی تا پیش از دهه 

فعالیت های موسسات در افغانستان وجود نداشت. با هی  اداره مشخص جهت انسجام 

هجری شمسهی بهه  1372 سال گسترش فعالیت های موسسات در افغانستان، بعد از

همکاری موسسه هماهنگی اکبر، زمینه ثبت موسسات از طریق وزارت خارجه و وزارت 

 ریاست ارتباط خارجه وزارت پالن فراهم گردید.  پالن سابق در

جواز فعالیت  اپان و اولین موسسه داخلی بنام موسسه نابینایان افغانستانج (TODAI) ارجی بنام تودایاولین موسسه خ 

تحت نام  یدجددر دوره حکومت انتقالی جمهوری اسالمی افغانستان دو ریاست ند.دریافت نمود ریاست متذکرهخویش را از 

 زارت پهالن وو بعهد از ادغهام یهد.گرد ایجهادوزارت پهالن ریاست ثبت انجو ها و ریاست نظارت و بررسی انجو ها در تشکیل 

 بنهام اقتصهاد و در تشهکیل وزارت مهدغم شهدهنیز هر دو ریاست ثبت و نظارت انجو ها  ،وزارت بازسازی بنام وزارت اقتصاد

 .  داردفعالیت الی اکنون انسجام موسسات غیر دولتی  ریاست

نون انکشافی، قا موسسات در کشور و تغییر نقش آنها از ارائه کمک های بشر دوستانه به برنامه هایهای با گسترش فعالیت 

. در هجری شمسهی توشهیح گردیهد 1384در سال  اسبق کشورهور مرییس جمحترم حامد کرزی موسسات توسط  فرمان 

 . مرده شدشی موسسات در افغانستان مرجع ثبت، نظارت و بررسیگانه  وزارت اقتصادمطابقت با ماده چهارم این قانون 

لیهت ههای وزارت اقتصاد سالهاست که در راستای انسجام و همهاهنگی فعا تشکیل ولتی در دریاست انسجام موسسات غیر 

عالیهت مهی فتا سهولت های الزم را برای موسسات که در افغانسهتان می کند. این ریاست تالش می ورزد  فعالیتموسسات 

  نماید. و ادارات ذیربط دولتی ایجاد  آنهابستری مناسب همکاری بین ه و کننند، فراهم ساخت

اد رش دهی ایجاین ریاست هم اکنون جهت ایجاد سهولت های بیشتر برای مؤسسات، دیتابیس آنالین را برای ثبت و نیز گزا

 موسسات غیر ریاست انسجام تصمیم دارد تا در آینده  نزدیک سیستم دیتابس آنالین را از طریق وبسایت مخصوصنموده و 

 بهرای د سهولتدسترس عموم قرار دهد. این کار سبب می شود تا عالوه بر ایجابه در چوکات وبسایت وزارت اقتصاد  دولتی

 د.در مطابقت به قانون مؤسسات، گزارش های فعالیت خویش را از این طریق ارایه دارن، موسسات بتوانند ثبت
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 ند:قرار ذیل ا آن و اهداف عمده  استدولتی دارای سه آمریت و هفت مدیریت عمومی ریاست انسجام موسسات غیر 

 ثبت موسسات به منظور قانونمند ساختن فعالیت های آنها 

  انسجام فعالیت های موسسات با در نظر داشت قوانین نافذه کشور 

   ااز تطبیق پروژه هنظارت از تطبیق قانون موسسات، هماهنگی فعالیت های موسسات و حصول اطمینان 

  تهیه گزارش جهت تامین شفافیت و حسابدهی از فعالیت های موسسات 

  هماهنگی بین موسسات و ادارات ذیربط دولتی و ارائه خدمات و تسهیالت برای موسسات 

ت، ز ثبهالوه اعبا در نظر داشت اهداف فوق، ریاست انسجام موسسات در روشنی قانون موسسات و سایر قوانین نافذه کشور، 

ی نمهوده و نظارت وبررسی پروژه های مؤسسات گزارش فعالیت های ارایه شده منجانب موسسات را مطالعه، تحلیل و بررسه

 در طی هر سال گزارش فعالیت های ساالنه آنها را به دسترس همگان قرار میدهد.

ات ویزه، اف مؤسسات از قبیل خدماز طرف دیگر ریاست انسجام مؤسسات غیر دولتی تسهیالت الزم جهت فراهم شدن اهد 

وده ی فراهم نممعافیت گمرکی، جواز کار، جواز مخابره، خدمات بانکی و نیز تأمین هماهنگی بین مؤسسات و ادارات سکتور

 است.
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  1395ها و مصارف موسسات در سال  تیخالصه گزارش فعال

و  یحسهابده ت،یبمنظور بهبهود شهفاف یدولت ریانسجام موسسات غ استیگزارش ساالنه ر

گزارش تالش  نیگردد. در ا یم بیموسسات در افغانستان ترت یها تیفعال راتیانعکاس تاث

و  یآنها در انکشاف اجتماع تیاهم تاثیرات و ها،  تیواضح  از فعال  ریتا با ارائه تصو دهیگرد

 نیها نیگهردد. همچنه دایهکشور هو یمردم در روستا ها و شهر ها یزندگ ریتغ و یاقتصاد

جههت بهبهود  یآن، اصالحات اساس ییموجود را  بازتاب داده تا  در روشنا یگزارش خالها

 .ردیانجام پذ یدولت ریموسسات غ یها تیهرچه بهتر و موثر تر فعال

 

 

 یافته های کلیدی:  

  ( 321) ( مؤسسهه داخلهی،690( موسسه داخلی و خارجی از جمله تعهداد )2070)جمعاً به تعداد  1395در سال

ه اریه( موسسه خارجی گزارش عدم فعالیهت 12( مؤسسه داخلی و )289موسسه خارجی گزارش فعالیت و تعداد )

  نموده اند.نارایه ( موسسه خارجی گزارش 26( موسسه داخلی و تعداد )543)تعداد  نموده اند. 

o  در النهوع  پروژه ههای مختلهف 5198برای تطبیق تعداد   دالر آمریکایی را میلیون 59.185مؤسسات مذکور مبلغ

  رسانیده اند. به مصرف  سطح کشور

o  پهروژه  2633 را احتهوا مینمایهد روی (65.8%میلیون دالر آن که ) 560.33میلیون دالر،   851.59از مجموع مبلغ

  2565  ( را احتهوا میهدارد روی34.2%میلیون دالهر آن کهه ) 291.25توسط موسسات خارجی و متباقی به میزان 

 وژه توسط موسسات داخلی به مصرف رسیده است.پر

o  206.8مصارف موسسات مقدار ( ملیون دالر از طریهق بودجهه دولهتOn Budget و )ز ملیوو  الروا ل 644.79

 ( تمویل گاایاه لست.Off Budgetمستقیم) غیا طایق اونا ها بصوات 

o  میلیهون 126.1میلیون دالهر و مصهارف اداری موسسهات  725.8مقدار  1395مصارف پروژوی موسسات در سال 

 می گردد. دالر

 میزان مصارف مؤسسات به اساس سکتور؛ 

o  ( پروژه در سکتور صحت؛904( روی تعداد )34.5%میلیون دالر ) 293.57مبلغ 

o  ( پروژه در سکتور زراعت و مالداری؛  516( روی تعداد )10%میلیون دالر ) 85.37مبلغ 

o  است. ( پروژه در سکتور تعلیم و تربیه به مصرف رسیده909( روی تعداد )16%میلیون دالر ) 135.91مبلغ 
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o  پروژه در سکتور مصونیت اجتماعی. 2345( روی تعداد 32.9%ملیون دالر ) 280.98مبلغ 

o  پروژه در سکتور زیربنا. 108( روی تعداد 1%ملیون دالر ) 8.23مبلغ 

o  پروژه در سکتور حکومتداری خوب. 416تعداد ( روی 5.6%ملیون دالر ) 47.52مبلغ 

 لکهه بوازن نبهوده از آمار و ارقام این گزارش پیداست که میزان مصارف موسسات بر اساس والیت و برای هر نفر همگهون و مته

 بخش اعظم آن به چند والیت محدود گردیده است. 

o  میلیهون  41.86میلیون دالر، ، بدخشهان مبلهغ   53.35میلیون دالر،  ننگرهار مبلغ   294.28در والیت کابل مبلغ

ت. در حالیکهه میلیون دالر به مصرف رسهیده اسه 40.32میلیون دالر و در والیت بلخ مبلغ  41.29دالر، هرات مبلغ 

 ،میلیهون دالهر  4.16نورستان مبلهغ  ملیون دالر، 3.77میلیون دالر، کاپیسا مبلغ  2.77در والیت های پکتیکا مبلغ 

دالهر بهه مصهرف  میلیون 5.59و والیت پنجشیر مبلغ  میلیون دالر 4.69نیمروز مبلغ  ،میلیون دالر 4.38 زابل مبلغ

 است.رسیده 

o  ات بامیهان بها دالهر بیشهترین مصهارف را داشهته و والیه  65.05از نظر میزان مصارف بر فی نفر، والیت کابل  حدود

ی ههر نفهر بعهد از دالر مصرف برا  34.52با  ننگرهاردالر و  35.85دالر، پنجشیر با  43.30با  بدخشاندالر،  49.82

بها  زابهل دالهر، 11.30 با دالر، غزنی 8.41با  کاپیسادالر،   6.27قرار گرفته اند.  بر عکس والیت های پکتیکا با  بلکا

 دالر در قبال هر نفر کمترین مصرف را داشته اند. 14.71با  فراه دالر و  14.15

 نمیباشهد.  ساس سکتور در والیات  نیز  متناسب با شرایط محیطهی و اوضهاع اجتمهاعی والیهت مربوطههمصارف موسسات بر ا

شهته بها آنهها دا ولی موسسات توجه کمتهری ندبطور مثال، با  اینکه بعضی از والیت ها از وضعیت خوب صحی بر خوردار نیست

شهد را در راسهتای رری دارند نتوانستند توجه موسسات والیت های که شرایط بسیار مناسب برای زراعت و مالدا همچناناند و 

 و انکشاف این سکتور جلب نمایند.  

o  در  در والیت های نا امن و دور افتاده خوب نیسهت ولهی موسسهات بیشهترین مصهرف را وضعیت صحت در مجموع

میلیهون  19.11ا میلیهون دالهر، ننگرههار به 82.78والیت های بزرگ افغانستان داشته اند. بطور مثال والیت کابل با 

لهر بیشهترین هزینهه میلیون دا 11.89با  لخمیلیون دالر، والیت ب 12.48میلیون دالر، هرات با  15.48دالر، هلمند با 

ر، میلیهون داله 1.11دالر، کاپیسها بها  ملیون 0.67موسسات را به خود جلب نموده اند. بر عکس والیت پروان تنها با 

ترین هزینهه صهحی را میلیون دالر کم 2.67میلیون دالر و والیت سرپل با  2.41میلیون دالر، زابل با  1.85ا پکتیکا ب

 داشته اند.  

o لیهون دالهر می 24.2  بها مبلهغکابهل والیهت  کمتر زراعتی بوده ولهی بهاز ههم والیت کابل که نسبت به والیات دیگر

 6.3ر، بامیان بها میلیون دال  7.4است و والیت های کندهار با  بیشترین مصرف را در سکتور زراعت و مالداری داشته

ه انهد. بهر عکهس والیهت میلیون دالر  بعد از آن قهرار گرفته 5.5 میلیون دالر و والیت بلخ با 5.8میلیون دالر، تخار با 

 0.09ت پکتیکها بها دالهر و والیه ملیون 0.07دالر، سرپل با  ملیون 0.06دالر، نیمروز با  ملیون 0.05پنجشیر تنها با 

 دالر کمترین هزینه سکتور زراعت و مالداری را داشته اند.   ملیون
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o  ر والیهات دامنیت یکی از چالش های عمده فراروی رشد تعلیم و تربیه در کشور است. موسسات کمترین مصهارف را

بیهه تطبیهق تعلهیم و تر ان هی  پروژه در سکتورنا امن مثل ارزگان، نیمروز، نورستان و زابل  داشته اند. در والیت ارزگ

دالهر و  ملیون 0.01  دالر، نیمروز با ملیون 0.01دالر، زابل با  ملیون 0.01نگردیده است و والیات نورستان با مصرف 

ل کابهل بها دالر کمترین هزینه را در این سکتور داشته اند. بهر عکهس والیهت ههای  امهن مثهملیون  0.03سرپل با 

یون دالهر و بدخشهان میل 4.53میلیون دالر، هرات با  4.96میلیون دالر، فاریاب با  5.51لییون دالر، بلخ با می 82.07

 . میلیون دالر بیشترین هزینه موسسات را در سکتور تعلیم و تربیه به خود اختصاص داد است 4.32با 

o   میلیهون  21.04میلیهون دالهر،  بدخشهان  23.60میلیون دالر، ننگرههار   85.44والیت کابل   ،مصونیتدر سکتور

ود اختصهاص خهمیلیون دالر بیشترین هزینه موسسات رابهه  17.07هرات و میلیون دالر  17.19والیت فاریاب دالر، 

 ملیهون 0.30ا پکتیکهملیون دالهر،  0.25ملیون دالر، زابل مبلغ  0.17نورستان مبلغ داده است. بر عکس  در والیت 

 اند. دالر کمترین هزینه را در این سکتور داشته ملیون 0.98  نیمروزدالر،  ملیون 0.7  ارزگاندالر، 

o  بها مبلهغ  ابهلکملیون دالر( صورت گرفته است. والیت ههای  1.46) فراه در سکتور زیربنا بیشترین مصرف در والیت

 0.65ت بها مبلهغ والیت خوس ور ملیون دال 0.97دایکندی با مبغ  ،ملیون دالر 1.06ملیون دالر، تخار با مبلغ  1.45

ور ههی  غهتیها، زابهل و والیت های سرپل، پکتیکا، هلمند، کاپیسا، پکولی در ملیون دالر بعد از والیت کابل قرار دارد. 

 پروژه تطبیق نگردیده است. 

o  آن خهود  بیشهترین مصهرف را ازملیون دالر  18.32همچنان در سکتور حکومتداری خوب نیز والیت کابل با مصرف

 2.24بها مبلهغ  ، جوزجان ملیون دالر، 2.63بلخ با مصرف  ، ملیون  دالر 2.68هرات با مبلغ  والیت های کرده است.

یهت ههای پکتیکها در وال ملیون دالر بعد از والیت کابل قرار گرفته اسهت. 2.20با مبلغ  بدخشانملیون دالر و والیت 

بها مبلهغ  غهورو  0.10بها مبلهغ  پنجشهیر، 0.08ر، لوگر با مبلغ ملیون دال 0.06با مبلغ  فراهملیون دالر،  0.05 مبلغ

 ملیون دالر از جمله والیت اند که کمترین مصرف در آن صورت گرفته است. 0.11

 

 رنهد ولهی با اینکه اکثر موسسات تالش می کنند که تساوی جنسیتی را در استخدام کارمندان خویش در نظر بیگی

 موسسهاتتهن در   78775هجری شمسهی،  1395در سال هنوز فیصدی کارمندان زن در موسسات پایین است. 

ا تشهکیل رموسسهات غیردولتهی  تمام کارمندان %24زنان از جمله کارمندان موسسات، که  بوده اند مشغول به کار

 داده اند. 

 

 ن در آ موسسهه  40موسسه را که  به تعداد  270مربوط به  پروژه 437 ریاست انسجام موسسات غیر دولتی تعداد

موسسه در  40 رسی. نتایج بره استمورد نظارت و ارزیابی قرار دادآن در والیات قرار دارند،     230کابل و متباقی 

غیهر تسطح مرکز نشان می دهد که مشکالت چون عدم هماهنگی  تطبیق پروژه ها با وزارت های سکتوری،  عهدم 

 پلت و سایط در بعضی از موسسات وجود دارد. 
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 دید هنهوز با وجود کاهش منابع تمویل و افزایش رقابت برای دریافت بودجه، آمار درخواست برای ثبت موسسات ج

   باال است.

o  موسسهه جدیهدا  326، به تعهداد درخواستی غرض ثبت موسسات جدید 332 ،  از مجموع1395در سال

 موسسهه 314موسسهه خهارجی و متبهاقی  12ثبت جواز فعالیت دریافت نمودند که از آن جملهه تعهداد ل

  داخلی را تشکیل می دهد. 

 

  طهی مراحهل قهانونی منحهل اعهالن  موسسهه خهارجی( بعهد از 7موسسه داخلی و  136) موسسه  143به تعداد

 گردیدند. 

  غرض طی لیه و بعد از بازنگری مقام محترم وزارت به وزارت عد ترتیب ماده  50فصل و  7در مسوده تعدیل قانون

 شده است.  فرستاده مراحل تقنینی 

  هدا و شهاز طریق وزارت اقتصاد توسط وزارت کهار و امهور اجتمهاعی،  موسسات خارجی کارمندانتن از  644برای

تن دیگر  339 برای وصادر تن جواز کار جدید  305آن جمله برای  که ازمعلولین خدمات جواز کار فراهم گردیده 

 تمدید گردیده است.

  یهزه تهن و 1433ای از جمله بهرو  تن از کارمندان خارجی مؤسسات فراهم گردیده است 2226برای خدمات ویزه

 .صادر گردیده استویزه شش ماهه تمدید تن  793وردی و برای 

 طریهق  خدمات تمدیهد جهواز سهیر از، مؤسسۀ غیر دولتی 170تعداد  عراده وسایط نقلیه مختلف النوع 926 برای

 است.  صادر گردیدهوزارت اقتصاد توسط ریاست محترم ترافیک وزارت امور داخله 

  ست. از جمله مؤسسۀ غیر دولتی خدمات تغییر ملکیت فراهم گردیده ا 29تعداد نقلیۀ  وسیله هعراد 97برای تعداد

عهراده 16عهراده مهوتر سهایکل و  32عهراده ) 48کمکی بوده و متباقی به شکل  مؤسسه 14 تعداد عراده برای 49

 .مؤسسات خریداری گردیده است. خود موتر( از سوی

  2بهه  پایهه مخهابره مربهوط 11تمدید جواز استفاده و بهرای  سسه خدماتمو 18پایه مخابره مربوط  1156برای 

 خدمات اخذ فریکونسی فراهم گردیده است. موسسه دیگر

 ن موسسهه داکتهراکه بیشترین معافیهت گمرکهی را  فراهم گردیده استخدمات معافیت گمرکی موسسه  59 برای

 میلیهون 4.27به مبلهغ (AAHO)فغانستان وسسه صحی اممیلیون دالر و  4.32به مبلغ   (MSF)بدون سرحد 

حم ههزار دالهر و موسسهه لشهکر تهر 56به مبلهغ    (JRC)سی کمترین معافیت گمرکی را مؤسسۀ جی آر  ودالر 

(Mercy Corps)   نددریافت نموده اهزار دالر  66به مبلغ. 

  وند کهاری رباعث اخالل در ، موسسات با چالش هایی مواجه بوده اند که عدم رسیدگی به آنها 1395در سال مالی

در حهدود  آنها می گردند. در جریان این سال، امنیت بزرگترین چالش موسسات بوده است و تنها در والیهت کابهل

ا نائل رقابت حادثه امنیتی اتفاق افتاده که به شکل مستقیم و غیر مستقیم به موسسات آسیب رسانیده اند. مس 29

ا روی نگی و مسئله پرداخت مالیات توسط موسسات از  دیگر چالش هها فهرسالم بین بزرگان محلی، مشکالت فره

 موسسات در این سال بوده اند. 
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 در یک  نبود آگاهی الزم موسسات از شرایط محیطی و اجتماعی والیت های افغانستان باعث می شود که موسسات

  والیت در سکتور های فعالیت کنند که  نتیجه موثر و مطلوب نداشته باشد.

o  شرایط محیطی، اجتماعی و اقتصادی والیت ها توسط دولهت مشهخص گهردد و معلومهات الزم در دسهترس

 نند. یه گزاری کموسسات قرار گرفته تا آنها بتوانند والیت های کمتر انکشاف یافته را تشخیص و در آنها سرما

o داشهته  تورهایی فعالیهتبرای افزایش موثریت کمک ها و فعالیت ها، موسسات فعال در والیات بایهد در سهک

ز الیت ها، اباشند که شرایط محیطی آن والیت با سکتور مربوطه همخوانی داشته باشد. بطور مثال بعضی از و

 تایج بسیارنشرایط بسیار مناسب برای زراعت و مالداری بر خوردارند و در صورت  تطبیق پروژه های زراعتی 

 خوبی را در بر خواهند داشت. 
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 معرفی گزارش   1.1

ها و  تیافغانستان هر ساله فعال یاسالم یوزارت اقتصاد جمهور یدولت ریانسجام موسسات غ استیر

قرار داده و به شکل  یرا  مورد مطالعه و بررس استیر نیساالنه موسسات ثبت شده در ا یکارکرد ها

، یدهد. گزارش فعل یقرار م یو خارج یگزارش جامع به دسترس مردم، نهاد ها و موسسات داخل

 ریبه تصو یشمس یهجر 1395 یسال مال انیها،  کارکرد ها و مصارف موسسات را در جر تیفعال

 .است دهیگرد میو در چهار بخش مختلف تنظ دهیکش

نکشاف  ح و امعلومات، چارچوب صل یموسسات در افغانستان، روش جمع آور یها تیبخش اول به اهداف گزارش، فعال در

 .افغانستان، پرداخته شده است یفعل تیافغانستان وضع

و  رد بحثمصارف موسسات مو زانیها، کارکردها و م تیگزارش است، در آن فعال نیبخش ا نیبخش دوم که عمده تر 

وند ش بیغشده و تالش صورت گرفته است که موسسات تر یموسسات دسته بند یها تیار گرفته و عرصه فعالقر یبررس

  .ندینما یبند تیوحکومت اول یرا به اساس پالن ها شیخو یها تیتابرنامه ها وفعال

 یها تیانسجام موسسات جهت بهبود فعال استیو خدمات ر یسوم و چهارم موضوعات گوناگون چون همکار بخش

  .ر بر دارددرا  گزارش نیا یریگ جهینت ریو در اخ شنهاداتیآنها، دستاورد ها، چالش ها،  پ تیموثر شیموسسات و افزا

 موسسات یاه تیلو فعا دهیگرد بیو ترت هیته گریشده توسط موسسات و منابع موثق د هیگزارش بر اساس معلومات ارا نیا

 یم یدولت ریو غ یگزارش تمام ادارات دولت نیاست.  بااستفاده از ا دهیکش ریبه تصو یشمس یهجر 1395سال  یرا ط

 یریگجلو یکرارت یاهها و کار  نهیمردم در مناطق مختلف افغانستان تالش ورزند  و از هز یبهبود زندگ یتوانند در راستا

 .ردیصورت گ

 یور برار کشو عامه د یسکتور خصوص وزارت اقتصاد معتقد است که موسسات در کنار یدولت ریانسجام موسسات غ استیر

 یرا برا یبهتر ندهید آتوان یآنها م یها تیبرخوردار اند. فعال یادیز تیاز اهم ریپذ بیو آس ازمندیخدمات به قشر ن هیارا

 یصت خوبها فرنه تن یاقتصاد-یتوسعه اجتماع ،ییبنا ریز یپروژه ها درموسسات  یریکشور وشهروندان رقم زند. سهم گ

و  یسلکافراد م یاشتغال برا جادیوا تیظرف یتوانند سبب ارتقا یاست بلکه م یجامعه جهان یجلب کمک ها یبرا

 یها تیعالفمودن وزارت اقتصاد تالش دارد که با هماهنگ ن یدولت ریانسجام موسسات غ استیگردند. ر یکارشناسان داخل

شاف در انک ترشیب یریداده  و آنها را به سهم گ شیموسسات را افزا تیفعال جیو نتا تیموسسات و حل مشکالت آنها، موثر

  .دینما بیافغانستان ترغ
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 یائه مار  را شیخو یها تیوزارت اقتصاد از موسسات که بطور منظم گزارش فعال ،یدولت ریانسجام موسسات غ استیر

موضوع را  نیارد که اتظار دارائه ننموده اند ان ایو  ریتاخ شیخو ینموده و از موسسات که در ارائه گزارش ها یقدردان ندینما

 .ردیگیصورت م یدارند برخورد قانون یکه گزارش ارائه نم یآن با مؤسسات ریدر غ رندیگیدر نظر ب یجد

 

 افغانستان  کنونیاع و شرایط اوض  2.1

، تحقق خوب یحکومتدار تیجهت تقو یاساس یگامها یول ستیبرخوردار ن یخوب یو اقتصاد یتیامن تیافغانستان از وضع

شته فقر بردا کاهش وتوسعه زراعت  ،ییاشتغال زا ،یتیجنس یتساو ه،یو ترب میرشد تعل ربناها،یز یایعدالت، انکشاف و اح

 .شده است

و  یداقتصا جهت رشد و انکشاف یادیز یها یدواریهنوز ام ر،یاخ یدر سال ها یالملل نیب یبا وجود کاهش کمک ها 

صحت و  هبودب یدر راستا یحکومت افغانستان اقدامات اساس ،یوجود دارد.  با کمک جامعه جهان یاسیس-یثبات اجتماع

  .انجام داده است هیو ترب میبه تعل یهمگان یدسترس

ر دفال شامل د اطاست. تعدا مودهیرا پ یدر افغانستان روند رو به رشد هیو ترب میحکومت موقت تا کنون، سکتور تعل از

، هم اکنون 2016 یدر فبرور یبلخ فیمعارف، محترم اسداهلل حن ریشود. بر اساس مصاحبه وز یم شتریبمکاتب هرسال 

 لیف تحصمصرو یو دولت یدهد، در مکاتب خصوص یم لیتشک انآنان را دختر صدیف 37طفل که حدود  ونیلیم میهشت ن

 افتیتوان در یم یدالیم 2001طالبان در سال  میمعارف با دوران بعد از سقوط رژ یفعل تیوضع ییابتدا سهیمقا کیاند. با 

  .داشته است یکننده ا رهیسکتور رشد خ نیکه ا

 نیب یاههاد هنگفت ن یها یگزار هیحکومت افغانستان و سرما یمشابه برخوردار است و تالش ها تیصحت از وضع سکتور

ده است. دا شیافزا یصح یمردم را به سهولت ها یزدسترسیملموس داشته است و ن جیعرصه نتا نیدر ا یو خارج یالملل

 .دارند یدسترس یصحدر صد مردم افغانستان به خدمات  80هم اکنون در حدود 

سال  نفر در هر صد هزار در 1600مادران از  ریمرگ و م (UNFPA) بر اساس گزارش صندوق نفوس سازمان ملل 

گزارش بانک  نیاست.  بر اساس آخر افتهیکاهش   یالدیم 2015نفر در هر صد هزار نفر در سال  400به  یالدیم 2002

تن  55تن و  45ه ب 2002تن در هر هزار نفر در سال  257تن و   165از  بینوزادان و کودکان به ترت ریمرگ و م ،یجهان

  .است افتهیکاهش  یالدیم 2016در سال 
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. در خوب صورت گرفته است یو حکومتدار یچون زراعت و مالدار گرید یدر عرصه ها یخوب یها شرفتیپ نیهمچن

 یند هاباخت را چون س یادیکوچک و بزرگ ز ییبنا ریز یپروژه ها یالملل نیحکومت و موسسات ب ن،یپس یسالها انیجر

ر را د یاعتت زرتوانند محصوال ینموده اند که م قیبزراعت را در سراسر کشور تط یساز یو صنعت یاریآب یآب، کانالها

  .رسانند یاری یدیبه اقتصاد تول دنیداده و افغانستان را در راه رس شیافزا ندهیآ

د که ته انو موسسات صورت گرف یاقدامات توسط حکومت وحدت مل زیخوب و ارائه خدمات عامه ن یعرصه حکومتدار در

  .دهند یم شیعامه افزا یرا در نهاد ها یو حسابده تیشفاف

در  یزز راه دراه هنوفراموش کرد ک دینبا یدهند ول یم دیشهروندان افغانستان نو یرا برا یبهتر ندهیدستاورد ها، آ نیا

ارد. جهت دجود رفتن آنها و نیدستاورد ها شکننده  بوده و امکان از ب نیاست. در صورت عدم حفاظت و مراقبت، ا شیپ

  .دنینما تیلا فعاو توسعه آنه میتحک یو در راستا ندینما فایرا ا یدیلند نقش کتوان یحفظ و مراقبت آنها، موسسات م

 یها ا در عرصهرالر د ونیلیدارند و ساالنه صد ها م تیدر کشور فعال  یو خارج یاز دو هزار موسسه داخل شتریاکنون ب هم

حکومت  ونند کحکومت عمل  یها تیکننده فعال لیتوانند به عنوان تکم یها م تیفعال نیرسانند. ا یمختلف به مصرف م

 .رسانند یاری یمل تیواول یتحقق برنامه ها یافغانستان را در راستا
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  چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان  3.1

 کیژیاز پالن استرات عبارت )ANPDF (صلح و انکشاف افغانستان یچارچوب مل

آغاز و  یالدیم 2017برنامه از سال  نیافغانستان است. ا ییخود کفا یپن  ساله برا

 دنیرس یبرنامه حکومت افغانستان برا نیادامه دارد. تحت ا یالدیم 2021تا سال 

 یدادن به فساد ادار انیعدالت و پا ،قانون تیو اشتغال زا، حاکم ایبه اقتصاد پو

 .ورزد یتالش م

و مصرف کننده به  یاقتصاد واردات کیاقتصاد کشور از   لیبرنامه  بخاطر تبد نیا

بتوانند  یبزرگ شهر داتیتا دهقانان کوچک و تول دهیگرد یطراح یاقتصاد صادرات

برنامه، در  نی. تحت اندیعرضه نما یو جهان یمنطقه ا یخود را به بازار ها داتیتول

 یگذار هیسرما یو تکنولوژ تیفیعرضه خدمات با ک ،یمنابع بشر ربنا،یز یعرصه ها

 یمال یمنظم و قو ستمیس کیکار توسط  نیصورت گرفته و ا گیژیاسترات یها

مورد ضرورت به  یالزم را در بخش ها یها هیگردد تا بتواند سرما یم یبانیپشت

 .مصرف برساند

سازمان  )SDGs (داریبه اهداف هفده گانه توسعه پا یحکومت وحدت مل همچنان 

و  یگزار هیسرما ت،یحما ازمندیبه آنها ن دنیرس یمتعهد است و در راستا زیملل ن

 یم یو خارج یراستا موسسات داخل نیمختلف است و در ا یسکتورها ییایاح

 .ندینما فایرا ا یتوانند نقش مهم

از  شیتنها موسسات ثبت شده در وزارت اقتصاد ب ،یدیخورش 1395 یسال مال در

 نیاند که ا دهیمختلف به مصرف رسان یدالر را در بخش ها ونیلیم 851.59

و  داریتحقق اهداف توسعه پا ییتواند حکومت افغانستان را در راستا یمسئله م

 یاری )ANPDF (انصلح و انکشاف افغانست یشده تحت چارچوب مل نیاهداف تع

مردم افغانستان و حکومت  یموسسات در داخل کشور برا یها تیرسانند. بناء فعال

از  یتواند بخش یدولت از  آنها،  م قیو نظارت دق تیریاست و با مد تیاهم زیحا

 .ندیکشور را حل نما یاقتصاد-یمشکالت اجتماع
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 (NGOsغیر دولتی ) موسسات   4.1

و  ،یالملل نیبونت معا ئتیه شن،یفاوند ایشیدارد و موسسات چون پاملرنه، ا یموسسات در افغانستان سابقه طوالن تیفعال

شتاد هدهه  را آغاز نمودند.  در شیخو یها تیفعال یالدیدهه پنچاه و شصت م مهیاز موسسات در ن گریتعداد د کی

بشر  یانامه هرا در چوکات بر شیخو یها تیتعداد موسسات فعال کیسابق،  یبا اشغال افغانستان توسط  شورو یالدیم

خل کشور ر دادها  تیفعال نیآغاز نمودند. در اواخر دهه هشتاد ا هیهمسا یدر کشورها نیمهاجر یدوستانه در کمپ ها

 .افتیگسترش 

 یها تیعالف یبرا نهیکشور، زم یاسیاوضاع س ریحکومت موقت و تغ لیطالبان و هم زمان با تشک میاز سقوط رژ بعد

ا با شدند، ام ریازبه کشور سر یالملل نیو موسسات ب هیری.  ده ها سازمان خدیفراهم گرد یو خارج یموسسات داخل یشتریب

  .ندارند تیدر افغانستان فعال گریموسسات د نیاز ا یگذشت زمان بعض

 یاف ملاهد تحقق یتوانند در راستا یاست. موسسات م رفتهیرا پذ یدولت ریغ یسازمان ها تیافغانستان فعال حکومت

رود  یوقع مت.  ندینما تیدر کشور فعال شیخو یو منابع انسان یمال ،یپول یها تیافغانستان با در نظرداشت محدود

 یمل یها یسیالپها و  استیکرده و س یافغانستان طراح یمل یها تیرا بر اساس اولو شیخو یموسسات اهداف و برنامه ها

 . رندیافغانستان را در نظر گ

    

 هداف کلی این گزارش ا  5.1

 :این گزارش بخاطر اهداف ذیل تدوین گردیده است

یربنا موسسات غیردولتی در شش سکتور)صحت، زراعت، تعلیم و تربیه، مصونیت اجتماعی، ز پاسخگویی:تقویت اصل  .1

موسسهات  در روشنی قانون انجهو هها، وزارت اقتصهاد وظیفهه دارد از فعالیهت .و حکومتداری خوب( فعالیت می نمایند

 تصاد ارسهالالیت خویش را به وزارت اقغیردولتی نظارت نماید. برای این منظور موسسات در هر شش ماه گزارش از فع

ههاد ههای نمی نمایند و وزارت اقتصاد گزارش ها را تحلیل و ذریعه این گهزارش توحیهدی بهرای شههروندان و افهراد و 

الیهت ههای ذیعالقه قابل دستر می سازد. همچنان، تقویت اصل پاسخگویی می تواند در تامین و تقویت شهفافیت در فع

 د. موسسات موثر وقع گرد

ههای  موسسات غیردولتی ساالنه ملیون ها دالهر در سهکتور ارایه تصویر کلی از فعالیت های موسسات غیردولتی: .2

ردد تها مختلف بمصرف می رسانند. نیاز است تا یک تصویر کلی از فعالیت و مصارف موسسات در سطح کشهور ارایهه گه

ان کشهور شهروندان و نهاد های دولتی و غیردولتی از سهم موسسات در تطبیق پروژه ها و بهبود سطح زندگی شههرود

  دارند.
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 روش جمع آوری معلومات   6.1

شده  یورجمع آ ارسال شده موسسات و معلومات یگزارش از منابع مختلف استفاده شده است. گزارش ها نیا نیتدو یبرا 

 بیرتتح و طر یگزارش ده یانسجام موسسات و فورم ها استیشده، ر رفتهیپذ یارهای. بر اساس معیاز ادارات سکتور

و فرم د نیا عهیرذ. ندینما هیمنقول را ارا ریاموال منقول و غ لستها و  تینموده تا موسسات به سهولت بتوانند گزارش فعال

 رت اقتصادوزا و ندینما یم میموسسات تسل یها تیانسجام فعال استیخود را در هر سال دوبار به ر یموسسات گزارش ها

  .دهد یقرار م یابیو ارز لیو مورد تحل یگزارش ها را جمع آور نیا

(، ARTF)افغانستان  ی(، صندوق بازسازDADکنندگان ) لیتمو یهمکار سیتابید ه،یچون وزارت مال گریمنابع د از

ه ستفاده شدرش اگزا نیا میو تنظ هیته یافغانستان، برا یمرکز هیمحترم احصائ ۀهمچنان سالنامه ادار یادارات سکتور

 است. 
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 بخش دوم

 

 یو خارج یها و مصارف موسسات داخل تیفعال
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 خارجیجموع مصارف موسسات داخلی و م   1.2

ساالنه صد ها میلیهون دالهر آمریکهایی را در سهکتور ههای ( انجوها) موسسات غیر دولتی

مختلف به مصرف می رسانند. تعداد پروژه ها و حجم مصهارف موسسهات نشهان دهنهده 

 . انکشاف و توسعه کشور استنقش مهم آنها در 

داخلهی و  1802موسسه داخلی و خارجی که از آن جمله  2070تعداد  1395در سال 

 آن خارجی می باشند. 268

( مؤسسه خهارجی 213( مؤسسه داخلی و )690از مجموع مؤسسات فوق الذکر، تعداد )

موسسهه  12موسسهه داخلهی و  289گزارش فعالیت شهانرا ارایهه داشهته انهد و بتعهداد 

 26موسسهه داخلهی و  543قابهل یهاد آوریسهت کهه در ایهن سهال  خارجی گزارش عدم فعالیت شان را به اینریاست ارسال نموده اند.

  .موسسه خارجی در حال انحالل می باشد 17موسسه داخلی و تعداد  280و تعداد  موسسه خارجی گزارش ارایه ننموده اند

از مجمهوع  ه انهد.پروژه را در سطح کشور تطبیق نمود 5198عداد به تمؤسسات مذکور وع در مجم هجری شمسی 1395مالی در سال 

ی تطبیق گردیده توسط مؤسسات داخل دیگر آن 2565تعداد ه مؤسسات خارجی و متباقی ب روژه توسط پ 2633  این پروژه ها، به تعداد

 اند. 

ن تطبیق نمهوده پروژه را در سراسر افغانستا 4,135خورشیدی موسسُات در مجموع به تعداد  1394این در حالیست که  در سال مالی 

قایسهه م آن توسط موسسات داخلی تطبیق گردیده اسهت.  1,537پروژه آن توسط موسسات خارجی و   2,598بودند که از آن جمله 

ال قبل تطبیق سپروژه بیشتر نسبت به   1063به تعداد  1395ل نشان می دهد که در سال مالی پروژه های تطبیق شده در این دو سا

  گردیده است که این افزایش نیز از اثر فعالیت های بیشتری موسسات داخلی است.
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بل آن  افزایش قسال نسبت به  1395طوریکه در نمودار فوق مشاهده میگردد، تعداد پروژه های موسسات داخلی و خارجی در سال مالی 

ه نظر ب. اشته استدیافته است ولی افزایش پروژه های موسسات خارجی بسیار اندک بوده در حالیکه از موسسات داخلی رشد بسیار زیاد 

 می رسد که این روند در آینده ادامه یافته و تعداد موسسات داخلی و فعالیت های آنها در کشور توسعه یابند.

مسهی توسهط هجهری ش 1395 مالی در جریان سالمیلیون دالر  851.59 ، جمعاً مبلغه از گزارش های موسساتبر اساس ارقام حاصل

ز طریهق دونهر املیهون دالهر آن  644.79ملیون آن از طریق دولت و مقدار 206.78که  ،موسسات در افغانستان به مصرف رسیده است

ا مصهارف ملیهون آن ر 725.49ملیهون آن مصهارف اداری و بقیهه  126.10. همچنهان مقهدار ها بصورت مستقیم تمویل گردیده است

   در ضمیمه گنجانیده شده است.به تفکیک والیات و سکتور  توا می نماید که جزییات بیشترپروژوی موسسات اح

  .توسط مؤسسات خارجی (66%)کهمیلیون دالر  560.33مبلغ 

 .توسط مؤسسات داخلی (34%)کهمیلیون دالر  291.26مبلغ 

الهر دمیلیهون  585.84میلیون دالر بود که از آن جمله  820.4خورشیدی مجموع مصارف موسسات  1394در سال مالی 

 میلیون دالر توسط موسسات داخلی به مصرف رسیده بود.  234.56آن توسط موسسات خارجی و متباقی 

 

را بهه  یبت به سهال قبهل بودجهه بیشهترخورشیدی نس 1395طوریکه در نمودار باال معلوم می شود، موسسات داخلی در 

 مصرف رسانیده اند.

مجموع هزینهه موسسهات  را  در افغانسهتان تشهکیل داده در  29هجری شمسی، هزینه موسسات داخلی % 1394در سال 

افزایش یافته است کهه ایهن نشهان دهنهده افهزایش فعالیهت ههای  34هجری شمسی به % 1395حالیکه این رقم در سال 

ی در افغانستان است. بر عکس، موسسات خارجی نسبت به سال گذشته مصارف کمتری داشته اند. سهم آنها موسسات داخل

 کاهش یافته است.  1395در سال  66% به  71%از  1394از مجموع هزینه موسسات خارجی در سال مالی 

291.25, 
34%

560.33, 
66%

(  میلیون دالر)1395موسسات مصارف

موسسه الخلی 

موسسه خااجی

234.56, 
29%

585.84, 
71%

1394مصارف موسسات در سال 

موسسه الخلی

موسسه خااجی



19 

  

 

 
 یدیخورش ۱۳۹۵ ی، سالدولت ریساالنه موسسات غ یها تیگزارش فعال

  بر اساس والیت و سکتور موسسات داخلی و تعداد پروژه های مصارف   2.2

تعهداد  نیهامختلف داشته انهد کهه از  یپروژه را در سراسر کشور در سکتور ها 2565در مجموع به تعداد  یداخلموسسات 

( 29%)دالهر  ونیمل 82.77پروژه با مصرف  1159( در سکتور صحت، 44%دالر ) ونیلیم 128.57پروژه  با مصرف   555

 22.72ف پهروژه بمصهر 238 ربنها،ی( در سکتور ز%1دالر ) ونیمل 2.99پروژه با مصرف  51 ،یاجتماع تیدر سکتور مصون

 ه،یو ترب میعل( در سکتور ت11%دالر ) ونیلیم 32.82پروژه با مصرف   388خوب ،  ی( در سکتور حکومتدار8%دالر ) ونیمل

 بوده اند.  ی( در سکتور زراعت و مالدار7%دالر ) ونیلیم 21.40پروژه  با مصرف   174و سر انجام 

 

 : جدول تفصیلی در اخیر گزارش ضمیمه است.تیادداش

  

$82.77

$2.99

$22.72

$128.57

$32.82

$21.40

مصونیت 
لجتماعی

زیابنا

حکومتالای 
خوب

صحت

هتعلیم و تابی

زالعت و 
مارالای

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00

میزان مصارف موسسات داخلی بر اساس سکتور

( مصارف به ملیون دالر)
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 یرا دارا م یاخلدموسسات  یسهم از پروژه ها نیشتریپروژه ب 615، کابل با  1395 یاز نظر تعداد پروژه ها در سال مال

پروژه بعد از  117 و 192، 167پروژه،  202با  بیو کندهار هر کدام به ترت هرات، بلخ، ننگرهار یها تیباشد. همچنان وال

ژه و پرو 17سرپل  پروژه، 17با  کایپکت یها تیداده اند. بر عکس وال اختصاصتعداد پروژه ها را به خود  نیشتریکابل ب

در سال  یاخلموسسات د یسهم از پروژه ها نیپروژه کمتر 29با  سیپروژه و بادغ  21پروژه، نورستان 20با   ریپنجش

   .باشند یرا دارا م یشمس یهجر 1395

 34 نیرا در ب یلمصارف موسسات داخ زانیم نیشتریدالر ب ونیلیم 69.79پروژه ها،  کابل با  مبلغ  ینظر ارزش مال از

 20.77مبلغ  با بیرتتو کندهار هر کدام به بلخ  ،هرات، ننگرهار یها تیافغانستان به خود اختصاص داده است و وال تیوال

 .رف را  داشته اندمص نیشتریدالر بعد از  کابل ب ونیمل 14.80دالر و  ونیلیم 15.5دالر،  ونیمل 20.59دالر ،  ونیلیم

 

 

نجشهیر پپکتیکها، نورسهتان، کاپیسها و ، میهدان وردکبر عکس، موسسات داخلی کمترین میزان مصارف را در والیت ههای 

بهه  پنجشهیرو  سهاکاپی، نورستان، پکتیکادالر و والیت های  ملیون 0.48تنها با مبلغ حدود  میدان وردکداشته اند. والیت 

یهت ههای انهد کهه ملیون دالر از جملهه وال 1.29ملیون دالر و  1.19ملیون دالر،  0.58ملیون دالر،  0.54ترتیب با  مبلغ 

 والیت افغانستان به خود اختصاص داده اند.  34کمترین میزان مصارف موسسات داخلی را در بین 

 

$69.79

$20.77

$20.59

$15.50

$14.80

(دالرمیلیون)پنج والیت با بیشترین میزان مصارف موسسات داخلی 

کابل

هالت

ننګاهاا

بلخ

کناهاا



21 

  

 

 
 یدیخورش ۱۳۹۵ ی، سالدولت ریساالنه موسسات غ یها تیگزارش فعال

 

وژه کمترین پر ور اساس سکتور، موسسات داخلی بیشترین پروژه ها را در سکتور مصونیت اجتماعی از نظر تعداد پروژه ها ب

بر عکس دالر و  میلیون 82.77پروژه با مبلغ  1159ها را در سکتور زیربنا تطبیق نموده اند.  در سکتور مصونیت اجتماعی 

ه ذکهر اسهت ات داخلی تطبیق گردیهده اسهت.  الزم بهمیلیون دالر توسط موسس 2.98پروژه با  مبلغ  51در سکتور زیربنا 

ا نیهز در رمیلیون دالر( و بیشترین تعداد پروژه های صهحی  128.56موسسات داخلی بیشترین هزینه را در سکتور صحت )

 ملیون دالر( تطبیق کرده اند.  11.11پروژه با مبلغ  72والیت کابل )

ر هجری شمسهی اسهت. د 1395ارف موسسات داخلی در سال مالی نکتۀ دیگری که قابل توجه است افزایش مجموعی مص

رف میلیون دالر به مصرف رسانیده بودند در حالیکهه مجمهوع مصها 234.6خورشیدی موسسات داخلی   1394سال مالی 

یهن میلیون دالر بیشهتر از سهال گذشهته اسهت. ا 56.65میلیون دالر می شود که حدود  291.25خورشیدی  1395سال 

روژه هجری شمسی فعالیت های بیشتری داشته و په 1395مسئله نشان می دهد که موسسات داخلی در جریان سال مالی 

 در ضمایم مراجعه شود.( 1برای توضیحات بیشتر به جدول شماره های بیشتری را تطبیق نموده اند. )

  

$0.48 

$0.54 

$0.58 

$1.19 

$1.29 

)میلیون دالر) پنج والیت با کمترین مصارف موسسات داخلی 

میال  وااک

پکتیکا

نواستا 

کاپیسا

پنجشیا
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 موسسات خارجی بر اساس والیت و سکتورهای  و تعداد پروژهمصارف    3.2

دالر  میلیون  560.33پروژه را  با مبلغ  2633هجری شمسی، موسسات خارجی در مجموع به تعداد  1395در سال مالی 

تور ( در سهک35ملیهون دالهر)%. 198.21پهروژه بهه مصهرف  1186والیت کشور تطبیق نموده اند که از این تعداد  34در 

لیهون م 24.80پهروژه بهه مصهرف  178کتور زیربنها، در س (1ملیون دالر )% 5.25پروژه به مصرف  57مصونیت اجتماعی، 

  342ربیهه، ( در بخهش تعلهیم و ت18%میلیون دالر ) 103.1پروژه آن با مبلغ  521( در سکتور حکومتداری خوب، 5دالر)%

یلیهون دالهر م 165پروژه آن بها مبلهغ   349زراعت و مالداری و همچنین ( در 11%میلیون دالر ) 63.98پروژه آن با مبلغ 

 ( در بخش صحت بوده اند. 30)%

 

 یاداشت: جدول تفصیلی مصارف والیات در آخر گزارش ضمیمه شده است.

 یها تیدروال بیرتتپروژه ها را به  نیشتریب یداشته اند ول تیافغانستان فعال یها تیدر تمام وال یموسسات خارج نکهیبا ا

را در سهال  یجموسسهات خهار یتعداد پروژه هها نیشتریپروژه ب 519کرده اند. کابل با  قیکابل، ننگرهار، بلخ، و هرات تطب

 کیهت هرننگرهار بلخ و هرا یها تیبه خود اختصاص داده است و وال نستانافغا تیوال 34 نیدر ب  یشمس یهجر 1395

  .پروژه  بعد از کابل  قرار دارند 145و  پروژه 164پروژه،  216با  بیبه ترت

 قیهنورستان وارزگهان تطب مروز،یزابل، ن یها تیتعداد پروژه ها را در وال نیکمتر یسال، موسسات خارج نیا یط برعکس،

تعهداد  نیپهروژه کمتهر 17پروژه و ارزگهان بها  16نورستان با  تی، وال14 مروزین تیپروژه، وال 12زابل با  تینموده اند. وال

  .داشته اند افغانستان تیوال 34 نیرا در ب یپروژه موسسات خارج

198.21

5.25

24.80

165.00

103.10

63.98

مصونیت لجتماعی

زیابنا

حکومتالای خوب

صحت

تعلیم و تابیه

زالعت و مارالای

(میلیون دالر)میزان مصارف موسسات خارجی بر اساس سکتور 
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و  بایهشان، فارکابل، ننگرهار، بدخ یها تیرا وال یمصارف موسسات خارج نیشتریب ت،ینظر ارزش پروژه ها بر اساس وال از

دالهر در  ونیلیم 32.76کابل،  تیدالر در وال ونیلیم 222.45در مجموع  یبلخ به خود اختصاص داده اند. موسسات خارج

  بدخشان به مصرف رسانده اند.  تیدالر  در وال ونیلیم 30.27ننگرهار و  تیوال

 

 ود اختصهاصبه خه سایو کاپ کایپکت مروز،یزابل، ارزگان، ن یها  تیرا وال یمصارف موسسات خارج زانیم نیبر عکس کمتر

دالهر توسهط ون ملیه 0.76 مهروزین تیهدالهر و وال ملیهون 0.65، ارزگهان  ملیون دالر، 0.33زابل تنها  تیداده اند.  در وال

 است. دهیبه مصرف رس یموسسات خارج

 

$225.95 , 67%

$32.75 , 10%

$30.27 , 9%

$21.95 , 7%

$24.81 , 7%

(میلیون دالر)پنج والیت با بیشترین مصارف موسسات خارجی 

کابل

ننګاهاا

باخشا 

فاایاب

بلخ

$2.57 

$2.22 

$0.76 

$0.65 

$0.33 

(میلیون دالر)پنج والیت با کمترین مصارف موسسات خارجی 

کاپیسا

پکتیکا

نیماوز

لازگا 

زلبل
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از نظر تعداد پروژه ها بر اساس سکتور، موسسات خارجی بیشترین پروژه ها را در سکتور مصونیت اجتماعی و کمترین پروژه 

میلیون دالهر و  198.21پروژه با مبلغ مجموع  1186ها را در سکتو زیربنا تطبیق نموده اند.  در سکتور مصونیت اجتماعی 

میلیون دالر توسط موسسات خارجی تطبیق گردیهده اسهت. الزم بهه ذکهر اسهت  5.25پروژه با  مبلغ  57در سکتور زیربنا 

موسسات خارجی بیشترین هزینه را در سکتور مصونیت اجتماعی و بیشترین تعداد پروژه ها را نیز در والیهت کابهل در ایهن 

   سکتور داشته اند.  

د یهت بهتهر انهدک از والیات که نسهبتا دارای امنهمانطوریکه ذکر گردید، موسسات خارجی بیشترین مصارف را در تعداد ان

الیهت ههای وچون کابل، ننگرهار، بلخ، فاریاب، هرات و بدخشان تطبیق نموده اند. در مجموع مصارف موسسات خهارجی در 

 مذکور بیشتر از مجموع مصارف متباقی والیت های دیگر کشور است. 

مالهداری  ر های دیگر کمترین پول را در بخش سکتور زراعهت وولی دیده می شود که موسسات خارجی در مقایسه با سکتو

رار ه موسسات قهزینه نموده اند. این نشان می دهد که سکتور زراعت و مالداری نسبت به سکتور های دیگر کمتر مورد توج

ه جهدول بهگرفته است در حالیکه بخش مهم اقتصاد افغانستان را سکتور زراعت تشکیل می دهد. )برای توضهیحات بیشهتر 

 در ضمایم مراجعه شود.( 2شماره 

  تابر اساس والیمصارف و تعداد پروژه های موسسات داخلی و خارجی    4.2

، موسسات داخلی وخارجی بیشترین تعداد  پهروژه  1395در سال مالی 

داشهته انهد. والیهت کابهل بها  ننگرهار و هرات ها را در والیت های کابل،

والیهت  34پروژه بیشترین تعداد پروژه های موسسات را دربهین  1134

افغانستان به خود اختصاص داده است و والیت های ننگرهار و  هرات به 

کمتهرین تعهداد پهروژه هها را  طوریکهترتیب بعد از کابل قرار گرفته اند. 

موسسات داخلی و خارجی در والیت های زابل، پکتیکا، نیمروز، نورستان 

 ر داشته اند.  و پنجشی
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 ارقام به ملیون دالر
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ر حجم و سسات از نظباید یادآور شد که تعداد پروژه الزماً به معنی باال و پایین بودن مصارف موسسات نیست. پروژه های مو

ک بهوده اند ها  وژهر بعضی والیت ها با اینکه تعداد پرکمیت مختلف بوده که در میزان مصارف تغیرات به وجود آورده اند. د

 پروژه، پول بیشتری به مصرف رسیده است.  حجمولی به سبب 

پروژه و در  93کندی مثال اگر والیت های دایکندی و هلمند را با هم مقایسه کنیم دیده می شود که موسسات در والیت دای

چیزی بیشتر از  پروژه دایکندی به اندازه 93هجری شمسی داشته اند. ولی ارزش  1395پروژه در سال  67والیت هلمند  

است  هزار دالر هشت صدمیلیون و  12پروژه هلمند می باشد. مجموع هزینه پروژه های دایکندی  67نصف ارزش 

توان در بسیاری از  ست. چنین مسئله را میهزار دالر ا 19میلیون و  22درحالیکه  مجموع هزینه پروژه های والیت هلمند 

 والیت های دیگر نیز مشاهده نمود.

 

 

 نفر هر برای  مصارف موسسات داخلی و خارجی   5.2

والیت افغانستان در این گزارش استفاده شده اسهت بهر گرفتهه از  34تمام ارقام که در رابطه با نفوس 

هجری شمسی است. طبق معلومات جمع آوری شده،  1395آمار احصائیه مرکزی افغانستان در سال 

رف دالر به مص 28.92در مجموع در ازای هر شهروند افغانستان، موسسات داخلی و خارجی در حدود 

 رسانده اند. 
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ان و پنجشهیر دالر به مصرف رسیده است و بعد از آن والیهت ههای بامیهان، بدخشه  65.05در والیت کابل به ازایی هر نفر 

 ان داشته اند. والیت افغانست 34دالر بیشترین مصرف فی نفر را در بین  35.85و  43.3،  49.82هریک به ترتیب با مصرف 

متهرین میهزان ک فی نفر دالر 6.27را  والیت پکتیکا داشته است. این والیت تنها با مصرف  بر عکس کمترین مصرف فی نفر

بهل هریهک بها والیت افغانستان به خود اختصاص داده است. والیت های کاپیسا، غزنی و زا 34مصارف موسسات را  در بین 

ی نفهر قهرار سطح کمترین مصرف به اساس فدالر فی نفر نیز در   14.15دالر فی نفر و   11.30دالرفی نفر،  8.41مصرف 

 دارند. 

 

تری دارد. از نقشه فوق پیداست که مصارف موسسات بر اساس فی نفر نسبت به تقسیم بندی ها بر اساس والیت وضعیت به

یت ضعلی تقسیم وبه عبارت دیگر، با اینکه مصارف موسسات از والیت به والیت و از سکتور به سکتور تفاوت چشمگیر دارد و

 متهرین و یهاکبندی بر اساس فی نفر نسبتا خوبتر به نظر می رسد. طوریکه دیده می شود تعداد کمهی از والیهت هها دارای 

بهه جهدول  بیشترین مصرف بوده در حالیکه بخش اعظم والیت های از شرایط یکسان بر خوردارند. )برای توضیحات بیشهتر

 مراجعه شود.( 4شماره 
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 روژه های موسسات بر اساس سکتور مصارف و تعداد پ   6.2

و  هجری شمسی، موسسات داخلی و خارجی در شش سکتور، صحت، تعلهیم و تربیهه، زراعهت آبیهاری 1395در سال مالی 

 مالداری، مصونیت اجتماعی، زیربنا و حکومتداری خوب فعالیت نموده اند. 

کهل  32.9میلیون دالهر کهه % 280.98پروژه را با مبلغ  2345موسسات در مجموع در سکتور مصونیت اجتماعی به تعداد 

ه را بها مبلهغ پهروژ 108مصارف موسسات داخلی و خارجی را تشکیل می دهد  تطبیق نموده اند. در سکتور زیربنا به تعداد 

 کل مصارف موسسات داخلی و خارجی را تشکیل می دهد را تطبیق نموده است. 1ملیون دالر که % 8.23

ا تطبیهق را تشهکیل مهی دههد ر 5.6ملیون دالر که % 47.52پروژه با مبلغ  416متداری خوب جمعا تعداد در سکتور حکو

 نموده است.

جی را مصهارف موسسهات داخلهی و خهار 34.5میلیون دالر کهه % 293.57 پروژه با مبلغ  904در سکتور  صحت به تعداد 

 تشکیل می دهد تطبیق نموده اند.  

رجی را کهل مصهارف موسسهات داخلهی و خها 16میلییون دالر که % 135.91پروژه را مبلغ  909در سکتور تعلیم و تربیه 

 تشکیل می دهد تطبیق نموده اند. 

کهل   10ه تنهها %میلیهون دالهر که 85.37پروژه را با مبلغ  516و سر انجام، در سکتور زراعت، آبیاری و مالداری به تعداد 

 دهد تطبیق نموده اند. مصارف موسسات داخلی و خارجی را تشکیل می
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  در سکتور صحت مصارففعالیت ها و وضعیت،   7.2

 

 وضعیت و اهمیت سکتور صحت در افغانستان

کنون ده گرفت. ابا وجود که سکتور صحت با مشکالت فراوان مواجه است ولی نمی توان رشد سریع آنرا در سالهای اخیر نادی

نهدگی در بخش اعظم شهروندان به خدمات صحی دسترسی دارند، مرگ و میر مادران چند برابر کاهش یافتهه و امیهد بهه ز

 دهد.  میان شهروندان افغانستان نیز افزایش را نشان می

گهزارش  اکنون بنابر آخرینفیصد مردم افغانستان به خدمات صحی دسترسی داشتند که  10، فقط میالدی 2002در سال 

ی دههد. مههمچنین مرگ و میر مادران قابل مالحظهه ای را نشهان . رسیده است فیصد 80 وزارت صحت عامه افغانستان به

 نفهر در ههر صهد ههزار در سهال 1600 و میر مادران ههم ازمرگ  (UNPFA)مطابق گزارش صندوق نفوس سازمان ملل 

 کاهش یافته است.میالدی  2015نفر در هر صد هزار نفر در سال  400میالدی به  2002

بهه  هم چنین بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی از نظر شاخص های صحت، افغانستان در وضعیت خیلی بهتهری نسهبت

 1000در ههر  107تان قرار دارد. بر اساس این گزارش میزان مرگ و میر نوزادان از کشورهای از نظر اقتصادی شبه افغانس

خوبی را  میالدی کاهش یافته است که رشد بسیار  2016در سال   تن 1000نفر در هر  55میالدی به  2002تن در سال 

  نشان می دهد.  

ی باعهث ولی در عین حال نباید فراموش کرد که این سکتور با چالش های زیادی مواجه است. کیفیت پایین خهدمات صهح

ین سکتور جهت تداوی و درمان مریضان از کشور خارج شود. در ضمن خصوصی سازی ا افغانیشده است که ساالنه میلیون 

ههای  جهت بدست آوردن پول بیشهتر کهه از سهوی شهفاخانهباعث کمبود منابع بشری در شفاخانه های دولتی شده است. 

کز صحی خصوصی پرداخت می گیردد سبب گردیده تا داکتران در سکتور خصوصی جذب شوند. مردم از هزینه گزاف در مرا

 خصوصی، نبود کیفیت و پایین بودن خدمات صحی در مراکز صحی دولتی شکایت دارند. 

ز الیون دالهر رین سهم در رشد خدمات صحی در کشور داشته اند. ساالنه صد های میموسسات و نهاد های بین المللی بزرگت

رجی طرف موسسات و نهاد های بین المللی در بخش های گوناگون صحت سرمایه گزاری می شود. موسسات داخلهی و خها

 میلیون دالر به مصرف رسانده اند.  284 مبلغمیالدی  2016ثبت شده در وزارت اقتصاد در سال 
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 فعالیت های انجام شده در سکتور صحت

تعهداد   هکهدر سکتور صحت داشته انهد  در تمام والیت های افغانستان متنوع پروژه های ، موسساتهجری شمسی 1395در سال 

مهوع . هزینهه مجگردیده استپروژه توسط موسسات خارجی در این سکتور تطبیق  349پروژه توسط موسسات داخلی و  555

در  1395کل مصارف موسسات داخلی و خهارجی را در سهال  %34.5میلیون دالر می رسد که  293.57 مبلغ به این پروژه ها

وسهط میلیهون آن ت 128.56آن توسهط موسسهات خهارجی و  دالهر میلیهون 165از مبلهغ مهذکور  در بر می گیرد. افغانستان 

یهق ملیهون دالهر از طر 115.27حت، مقهدار از جمله مصارف موسسات در سکتور صهموسسات داخلی به مصرف رسیده است. 

 ملیون آن از طریق دونر ها بصورت مستقیم تمویل گردیده است.  178.32دولت و 

صهارف مملیهون دالهر  27.19ملیون دالر مصارف پروژی و مقهدار  266.4از مجموع مصارف موسسات در سکتور صحت، مقدار 

  اداری موسسات را تشکیل می دهد.

 

 

 داخلی موسسات مصارف و ها پروژه

پروژه  72کابل با میزبانی  کندهار  داشته اند. والیت  ووالیت های کابل، ننگرهار در   صحی را بیشترین پروژه  موسسات داخلی

والیت افغانستان به خود اختصهاص داده اسهت. والیهت ههای  34بیشترین تعداد پروژه های موسسات داخلی را در بین   صحی

  .قرار گرفته انددوم و سوم  بعد از کابل در رده هایپروژه به ترتیب  31و پروژه  38ر هریک با ندهاکننگر هار و 
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کمتهرین تعهداد  پهروژه 4پروژه و والیت های  پنجشیر و کاپیسا هر یک بها  4بر عکس، والیت های پکتیکا و سرپل هر کدام با 

 پروژه های صحی موسسات داخلی را به خود اختصاص داده اند. 

 ای صهحیههوالیت کابل را پشت سر گذاشته است. مجموع هزینه پهروژه  ،موسسات داخلی پروژه حجم میزان مصارف واز نظر 

( میلیهون 0.94د )میلیون دالر( حدو 11.1که در مقایسه با کابل ) بودهمیلیون دالر  12.04 موسسات داخلی در والیت ننگرهار

، دایکنهدی، زابل، سرپلیعنی والیت دیگر  13موسسات داخلی در  صحی وژه هایبیشتر است. در حالیکه مجموع هزینه پر دالر

بهاز ار دالر است کهه هز 681میلیون  10 مبلغفراه، کندز، لغمان، نورستان، کنر، پروان، کاپیسا، میدان وردک، پکتیکا و پنجشیر 

 است. صحی والیت ننگرهار  پروژه های میلیون دالر کمتر از هزینه 1.36هم 

ا در سهکتور والیت دیگر که کمتهرین میهزان مصهارف ر 13در نمودار ذیل میزان مصارف موسسات داخلی در والیت ننگرهار با 

زینهه پهروژه هصحت داشته اند مقایسه شده است. طوریکه دیده مصارف موسسات دااخلی  در والیت ننگرهار بیشتر از مجموع  

 والیت دیگر است.  13های صحی 

 

بیشت نیست بلکهه والیهت  مودا دیده می شود، میزان مصارف موسسات داخلی بر اساس فی نفر در والیت ننگرهار طوریکه در ن

های نیمروز، ارزگان و بامیان بیشترین مصرف فی نفر را داشته اند. چیزی دیگریکه در نقشه دیده می شود این اسهت موسسهات 

الیت داشته و مصارف شان هم  نسبتا به شکل متهوازن تهری صهورت داخلی در سکتور صحت در تمام والیت های افغانستان فع

گرفته است. غیر از چند والیت محدود که کمترین و یا  بیشترین مصارف را داشته اند، مصارف در اکثر والیت ها تفاوت چنهدان  

 زیادی از هم دیگر نداشته اند. 
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میلیهون  108پروژه را با مبلغ بیش از  301خورشیدی، موسسات داخلی در سکتور صحت جمعا به تعداد  1394در سال مالی 

خورشیدی می باشد. به عبارت دیگهر، بها مقایسهه فعالیهت  1395پروژه کمتر نسبت به سال مالی  246دالر تطبیق نمودند که 

گرفت که فعالیت های موسسات داخلی در بخهش صهحت افهزایش یافتهه  های موسسات داخلی در این دو سال می توان نتیجه

 است. 

 خارجی موسسات مصارف و ها پروژه

ا داد پهروژه رو بر عکس کمترین تعهکابل، هرات و ننگرهار  والیت های موسسات خارجی بیشترین تعداد پروژه های صحی را در

وژه ههای صهحی بیشهترین تعهداد پهر پهروژه 75 بها کابهل والیهت .انددر والیات زابل، سرپل، ارزگان، نیمروز و سمنگان داشته 

 21 بها گرههارو ننپروژه  23 با هراتوالیت افغانستان به خود اختصاص داده است. والیت های  34موسسات خارجی را در بین 

 بعد از کابل قرار گرفته اند. هجری شمسی 1395پروژه در سال 
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 روژه و والیتیک پ تطبیق نگردیده  و والیت سرپلتوسط موسسات خارجی نیمروز هی  پروژه  والیت های زابل و دردر حالیکه 

  دریافت نموده اند. پروژه از موسسات خارجی  دو هرکدام فقط ارزگان و سمنگان 

ط دو د فقهت هلمنحتما به معنی مصارف بیشتر نیست. بطور مثال در والی ها ولی بازهم باید خاطر نشان ساخت که تعداد پروژه

 والیهت ایهن وینه برداشته است زمیلیون دالر ه 9.9 مبلغپروژه صحی توسط موسسات خارجی تطبیق گردیده که این دو پروژه 

 .را به خود اختصاص داده استمیزان مصارف سکتور صحت  بیشترینبعد از کابل 

یهت ههای  زابهل،  پروژه صهحی در وال 68یشتر از طوریکه در نمودار زیر دیده می شود، هزینه تنها دو پروژه صحی این والیت ب 

 ان است. نیمروز، ارزگان، سمنگان، سرپل، بادغیس، پروان، غزنی، تخار، غور، فاریاب، کاپیسا، بغالن، لوگر و جوزج

 

 

بخهش اعظهم  از نقشه مصارف موسسات خارجی برای هر نفر بر می آید که مصارف به شکل بسیار نا متوازن صورت گرفته است.

ان های نورست مصارف به چند والیت محدود گردیده و اکثر والیت ها مصرف کمی داشته اند. بیشترین مصرف فی نفر در والیت

 و پنجشیر صورت گرفته است. 
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زلبل،  نیماوز، لازگا ، سمنگا ، ساپل، بااغیس، پاول ، 
غزنی، تخاا، غوا، فاایاب، کاپیسا، بغال ، روگا و فاله

هلمنا

والیت دیگر 15مقایسه مصارف و تعداد پروژه های صحی موسسات خارجی در والیت هلمند با 

(  ملیون دالر)

تعالا پاوژه میزل  مصااف
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 2نقشه شماره 

 137.55پروژه صحی را با مبلغ حهدود  306هجری شمسی، موسسات خارجی در مجموع  1394نظر به گزارش در سال مالی 

میلیون دالر تطبیق نمهوده انهد. مقایسهه ایهن دو  165.43پروژه با مبلغ  349موسسات خارجی  1395میلیون دالر و در سال 

 عالیت های بیشتری در سکتور صحت داشته اند. سال نشان می دهد که موسسات خارجی نسبت به سال قبل ف

165

337

$137.56

$306.00
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میزان مصارف

تعداد پروژه

(میلیون دالر)1394/1395مقایسه مصارف صحی موسسات در سال 

1394 1395
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موسسههات  سههکتور صههحت،در 

داخلی و خهارجی برنامهه ههای 

 مختلهف  های وسیع را در بخش

شههامل کههه  تطبیههق نمههوده انههد

تعلیمات صحی، اعمارکلنیک ها، 

ارائههه خههدمات صههحی ازطریههق 

شفاخانه ها، توزیع ادویه و لهوازم 

طبههی، حفههظ الصههحه محیطههی، 

سهاری و مهزمن، تداوی امهراض 

تربیه نرس وقابله ها، توزیع مهواد 

برای اطفال سوء تغذیه ، تطبیهق 

واکسیناسههیون اطفههال، عرضههه 

خدمات باکیفیت طبی، کنترول امراض مالریا وتوبرکلوز، مراقبت ههای صهحی و روانهی، بازتوانهایی شهفاخانه ههای دولتهی، تهداوی 

 ند. معتادین مواد مخدر، حمایه طفل ومادر و غیره می باش

وسسهه هلهت نهت مخورشهیدی،  1395در این زمینه می توان از چند موسسه فعال در افغانستان نام برد. بطور مثال در سال مالی 

(Health Net به تعداد )ق نمهوده پروژه در بخش های تغذیه و افزایش معلومات صحی زنهان در والیهت ههای مختلهف تطبیه 15

نان رسهیدگی زقضیه خشونت علیه  1500کاتب مختلف مواد غذایی دریافت نمودند، به شاگرد م 96709است. تحت این پروژه ها، 

عاینهه شهده نفر سهراپا م 38886مریض داخل بستر تداوی شده و به تعداد  6500صحی صورت گرفته است، ماهانه بطور میانگین 

 است.  پشه خانه به فامیل ها توزیع گردیده 7459اند و نیز جهت جلوگیری از امراض مختلف 

مبهتال بهه  مریض 646( که در بخش کنترول و تداوی جزام و توبرکلوز فعالیت می کند به تعداد LEPCOهمچنین موسسه لپکو)

ر سال مهالی مهذکور دنفر دیگر که از بیماری های مختلف دیگر رنج می بردند  2300مریض مبتال به جزام و  22بیماری تو برکلوز، 

عیت بدون شهک وضه وت روی زندگی شهروندان افغانستان می گذارد مورد تداوی قرار داده است. این سلسله فعالیت ها تاثیرات مثب

 صحت بطور عموم بهبود می یابد. 
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 1395موسسات در سکتور صحت در جریان سال  جزیات فعالیت های عمده

 ارایه خدمات اساسی طبی

یص معاینه و ، تشخ)مریضان سراپادالر. ملیون  231.15 در قسمت خدمات اساسی طبی به ارزشپروژه  431تطبیق تعداد 

اوی یضان ، تداجی مرهای روانی وقایه ها امراض ساری، تداوی اطفال و زنان ، نسایی والدی ، جرتداوی مریضان ، مشاوره 

 (.اتواقعات عاجل ، وقایه و تداوی سوتغذی اطفال و زنان ، تشخیص ، تداوی و وقایه مرض ایدز وسایر خدم

 تربیه نرس قابله

  تربیه نرس ه پروژ 51تطبیق تعداد 

  اشخاص. 452534تربیه بیشتر از 

 آگاهی های صحی

  مواد مخدر، بخش های واکسیناسیون های مختلف باالخص پولیو، اضرار)در آگاهی دهی صحی پروژه  113تعداد

 .حفظ الصحه محیطی ، حفظ الصحه شخصی و مشوره های روانی(

  نیازمند مستفید گردیدنداشخاص  459384تعداد. 

 بازتوانی معتادینتداوی و 

  پروژه تداوی معتادین 55تطبیق 

  مستفید گردیدند.تن  183963تعداد 

 سروی، تحقیقات، مطالعات و نظارت

  ض خون ، پروژه سروی امراض )سؤتغذی اطفال وزنان ،وضع صحی زنان حامله، تحقیق انواع امرا 91تطبیق

 .اده از برنامه تنظیم خانواده(،مطالعه رفتار و استف ORSتحقیق وارزیابی استفاده از و رنگ 

  تن بطور مستقیم مستفید گردیدند. 269122تعداد 

 بازتوانی و ساخت اعضا برای معیوبین

  پروژه بازتوانی معلولین و ساخت اعضا 14تطبیق تعداد 

  تن نیازمند مستفید گردیده اند 41076تعداد. 

  مستفید شدند. قابله ها از آموزش های مسلکینفر از داکتران و  50ارتقای ظرفیت پرسونل صحی که به تعداد 

  نفر از داکتران در کشور 135آموزش 

  تن از علمای دین در مورد صحت 60آموزش 

  تن از داکتران 120تدویر کورس آموزشی برای تعداد 

  خانم شیر ده. 552سال و  5طفل زیر  550بهبود کیفیت و جلوگیری از سو تغذی تعداد 
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 نتبجه گیری

  ملیهون دالهر  128.56ملیهون بهه  108در سکتور صهحت از  1394نسبت به سال  موسسات غیردولتی داخلیفعالیت

 .افزایش یافته است

 61%  مصارف موسسات غیردولتی از طریقOff Budget صهدی تمویل گردیده است. حکومت افغانستان توقهع دارد فی

سسهات کاهش یابد و برای این موضوع یک راهکار مناسب در هماهنگی بها مو Off Budgetتمویل موسسات از طریق 

 ایجاد گردد.

 .تناسب مصارف اداری و پروژوی موسسات در سکتور صحت قناعت بخش می باشد 

  تنها در قسمت عرضه خدمات صحی و صهحت عامهه فعالیهت نمهوده انهد. در حالیکهه 1395موسسات در جریان سال ،

 موضوع) حکومداری خوب، انکشاف نهادی، خهدمات صهحی، صهحت عامهه و مهدیریت 5مه را اولویت پالیسی صحت عا

ع بشهری موضوع ) انکشاف نهادی، حکومتداری خوب و مدیریت مناب 3منابع بشری( تشکیل میدهد که موسسات باالی 

 فعالیت نکرده اند.
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 موسسات در سکتور تعلیم و تربیه  مصارففعالیت ها و وضعیت،  8.2

 

 و اهمیت تعلیم و تربیه در افغانستانوضعیت 

ها  واناییتی سازد تا رشد و گسترش تعلیم و تربیه با آرمان های دموکراسی پیوند نزدیک دارد و زمینه را برای افراد فراهم م

انا سهاختن ه منظور توو استعداد های خود را پرورش دهند. تعلیم و تربیه به آموختن مهارت ها به افراد جوان و با استعداد ب

زاری یهه تنهها ابهآنها و یافتن جایگاه ارزشمندی در جامعه، به کاهش نابرابریهای ثروت و قدرت کمک می کند. تعلهیم و ترب

 براین نظهامن به انسان ها منتقل شده و باعث دگرگونی اجتماعی عظیم مهی گهردد. بنهااست که ارزشهای جدید به وسیله آ

 آموزشی از اهمیت باال برخوردار بوده و دارای کارکرد های مثبت فراوان در جامعه می باشد. 

وجه بهه تای اخیر با هدر سالخوشبختانه  و فعالیت می نمایند.  نهاد های تعلیم وتربیه از دیر زمان در افغانستان وجود داشته

علهیم و تدر سالهای پسین،  کمک های جامعه جهانی، ثبات نسبی سیاسی و تمرکز حکومت رشد قابل مالحظه داشته است.

 تربیه رشد قابل چشمگیر در کشور داشته است. 

میلیون طفل  یممیالدی، هم اکنون هشت ن 2016مصاحبه وزیر معارف، محترم اسدا اهلل حنیف بلخی در فبروری   بر اساس

ولی تعلهیم و تربیهه . اند مصروف تحصیل فیصد آنان را دختران تشکیل می دهد، در مکاتب خصوصی و دولتی 37که حدود 

چون بخش های دیگر با چالش های مواجه است. در بعضی مناطق از تحصیل دختران ممانعت صورت مهی گیهرد و مکاتهب 

 دید قرار می گیرد. هدخترانه مورد ت

موسسهات در حهدود  1395در سال مالی موسسات و نهاد های داخلی و خارجی سالهاست که در این زمینه کار می کنند. 

 میلیون دالر را در این بخش سرمایه گذاری نموده اند.  136
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 فعالیت های انجام شده در سکتور تعلیم و تربیه 

وژه در پهر 909هجری شمسی بهه تعهداد  1395در سال . داردبخش تعلیم و تربیه مورد توجه موسسات داخلی و خارجی قرار 

در  در ایهن سهال را راموسسهات مجمهوع مصهارف  16%میلیهون دالهر کهه  135.91با مصرف مجمهوعی تعلیم و تربیه  سکتور

 521داد تطبیق گردیده انهد. از ایهن جملهه بهه تعهدر سراسر کشور  تشکیل میدهد توسط مؤسسات داخلی وخارجی افغانستان

سهات ؤسممیلیهون دالهر توسهط  32.81مبلهغ  هبپروژه  388میلیون دالر توسط موسسات خارجی و  103.1 مبلغبه آن پروژه 

و مقهدار  ملیهون دالهر از طریهق دولهت 72.19مصارف موسسات در سکتور تعلیم و تربیهه، مقهدار ست. داخلی تطبیق گردیده ا

 ملیون دالر بصورت مستقیم از طریق دونر تمویل گردیده است. 63.72

ی موسسهات ملیون دالر آن مصهارف ادار 29.75مقدار  پروژیملیون دالر و مصارف  106.1از جمله، مصارف پروژوی موسسات 

 بوده است.

 

 داخلی موسسات مصارف و ها پروژه

ر عکهس کمتهرین بهکنهدهار و بلهخ و  موسسات داخلی بیشترین تعداد پروژه های تعلیم و تربیه را والیت های کابل، ننگرهار،  

 تعداد پروژه هارا والیت های فراه، زابل، ارزگان، نورستان سرپل، تخار و فاریاب داشته اند. 

فغانسهتان بهه خهود والیهت ا 34تعداد پروژه هها را در بهین  پروژه در سکتور تعلیم و تربیه بیشترین 137والیت کابل با داشتن 

علهیم و تربیهه بعهد از پروژه در سکتور ت 25پروژه و بلخ با  24پروژه،  کندهار با   49اختصاص داده است. والیت های ننگرهار با

یده اسهت. طبیق نگردتات داخلی کابل قرار گرفته اند. ولی والیت های فراه، زابل و ارزگان هی  پروژه تعلیم و تربیه توسط موسس

مهوده نلهی دریافهت والیت های نورستان، سرپل، تخار و فاریاب هرکدام تنها یک پروژه در سکتور تعلیم و تربیه از موسسات داخ

 اند. 

32.81

388

103.1

521

مصارف 

تعداد پروژه

تعداد پروژه ها  و میزان مصارف موسسات داخلی و خارجی در سکتور معارف 

( میلیون دالر)

موسسات خااجی موسسات الخلی
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ر والیهت کابهل والیت افغانستان بیشترین مصهرف د 34از نظر میزان مصارف موسسات داخلی در سکتور تعلیم و تربیه، در بین 

کتور سهدر صد مجمهوع مصهارف موسسهات داخلهی در  77میلیون دالر در واقع  25.31ورت گرفت است. این والیت با مبلغ ص

در سکتور تعلهیم  والیت 33( را در 23%میلیون دالر ) 7.51تعلیم و تربیه را به خود اختصاص داده است. موسسات داخلی تنها 

 و تربیه به مصرف رسانده اند. 

والیت  افته است واز این ارقام پیداست که بیشترین بودجه موسسات  داخلی در سکتور تعلیم و تربیه به والیت کابل اختصاص ی

ن بهوده و ر نا متهوازهای دیگر مورد توجه قرار نگرفته اند. به عبارت دیگر مصارف موسسات داخلی در سکتور تعلیم و تربیه بسیا

 د. عالیت های خویش را در این سکتور به تمام والیت های افغانستان گسترش دهنآنها نتوانسته اند که دامنه ف

ات ملی و بهین دیگر تعهد تنها با رشد تعلیم و تربیه در والیت کابل، افغانستان نمی تواند به اهداف انکشاف پایدار سازمان ملل و

سهت کهه اافغانسهتان  شدن تعلیم و تربیه در تمام مناطقالمللی خویش در این سکتور دست یابند.. بلکه تنها با توسعه و فراگیر 

 می شود به آینده امیدوار تر گردید. 

 

ود، شدیده می  ر نقشههمچنین می توان میزان مصارف موسسات داخلی فی نفر را در سکتور تعلیم و تربیه نشان داد. طوریکه د

 بلخ، بدخشان کابل، ن میزان مصرف مربوط به  والیت هایاز نظر میزان مصارف موسسات داخلی فی نفر در این سکتور، بیشتری

 ی شود.مو بامیان و بر عکس، کمترین میزان مصرف مربوط به والیت های تخار، نورستان، پنجشیر و میدان وردک 
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(  میلیون دالر)سکتور تعلیم و تربیه 
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 3نقشه شماره 

 خارجی موسسات مصارف و ها پروژه

داد پهروژه کمترین تعه واز نظر تعداد پروژه موسسات خارجی، بیشترین تعداد پروژه ها را والیت های کابل، ننگرهار، بامیان، بلخ 

پروژه بیشترین تعهداد  115ها را در والیت های نورستان، ارزگان، نیمروز، سرپل، زابل و هلمند داشته اند. والیت کابل با داشتن 

وژه، بامیهان بها پهر 48ی در سکتور تعلیم و تربیه به خود اختصاص داده است. والیت های ننگرهار با پروژه های موسسات خارج

ر تعلهیم و تربیهه را پروژه بعد از والیت کابل بیشترین تعداد پروژه های موسسات خارجی در سکتو 33پروژه و  والیت بلخ با  36

هلمنهد پل، زابهل ون و هی  پروژه تطبیق نگردیده و در والیت های سهرداشته اند. بر عکس والیت های نیمروز، نورستان و ارزگا

 هرکدام تنها دو پروژه  درسکتور تعلیم و تربیه را داشته اند. 

از نظر میزان مصارف موسسات خارجی، والیت های کابل، فاریاب، بلخ و هرات بیشترین و والیت های نورستان، نیمروز و ارزگان 

نداشته و والیت های زابل و سرپل کمترین میزان مصارف موسسات خارجی را در این سهکتور داشهته هی  پروژه در این سکتور 

 اند. 
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افغانسهتان بهه  والیت 34میلیون دالر بیشترین میزان مصارف موسسات خارجی را در این سکتور در بین  56.76والیت کابل با 

میلیهون دالهر  3.78ا میلیون دالر و هرات به 4.40میلیون دالر، بلخ با  4.90خود اختصاص داده اند. والیت های فاریاب با مبلغ 

 . بعد از کابل بیشترین مصرف را در این سکتور داشته اند

ه ایهن کهدیده می شود که موسسات خارجی نیز چون موسسات داخلی بیشترین میزان مصارف را در والیت کابهل داشهته انهد 

 مسئله باعث می شود که معارف در والیت های دیگر کمتر از کمک های جامعه جهانی مستفید گردد.

 
 

 ای شهمالی وف سکتور تعلیم و تربیهه را در والیهت ههبر اساس ارقام مذکور و مصارف فی نفر، موسسات خارجی بیشترین مصار

دلیهل  هبنابراین، به کابل تطبیق نموده اند. در حالیکه والیت های جنوبی از فعالیت ها در سکتور معارف کمتر مستفید شده اند.

 وضعیت نا مناسب معارف در والیت های جنوبی، باید توجه بیشتری به این سکتور صورت گیرد. 
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 4نقشه شماره 

 

هجری شمسی توجه بیشهتری بهه بخهش معهارف  1394آنچه مهم است اینست که موسسات داخلی و خارجی نسبت به سال 

معارف اجهرا  میلیون دالر در سکتور 127.08پروژه با مبلغ  569هجری شمسی در مجموع به تعداد  1394داشته اند. در سال 

 41.21بها مبلهغ  پروژه 230میلیون دالر آنرا موسسات خارجی و  85.87آن با مبلغ  339گردیده بود که از آن جمله به تعداد 

 میلیون دالر آنرا موسسات داخلی تطبیق نموده بودند.  

الر در سکتور میلیون د 135.91پروژه با مبلغ  909هجری شمسی، موسسات در مجموع به تعداد  1395در حالیکه  در سال 

 میلیون دالر بیشتر نسبت به سال پیش است. 8.83پروژه و  340معارف داشته  که به تعداد  
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د آمهوزی عمار مکاتب، ایجهاد کورسههای سهوامختلف را تحت پوشش قرار داده که شامل ا های پروژه های سکتور معارف بخش

 الت عهالی،وسواد حیاتی، ارتقای ظرفیت معلمین وکیفیت معارف، تدریس لسانهای خارجی وکمپیهوتر، اداره ومهدیریت، تحصهی

ی اتهب، ارتقهاتحقیقات علمی وفرهنگی، پیشبرد تعلیمات محلی، دستیابی دختران به مکاتب محلی، ایجهاد کتابخانهه هها در مک

هبود بیت ها سبب که این فعال ظرفیت ادارات محلی معارف در والیت ها  دور دست کشور و برنامه تعلیمی انستتیوت ها میباشد

 وضعیت معارف افغانستان می گردد. 

 

 

135.91
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$569.00
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مقایسه مصارف و تعداد پروژه های موسسات در سکتور تعلیم و تربیه 

(میلیون دالر)1395/1394در سال 

1394 1395
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 1395در جریان سال  های موسسات در سکتور تعلیم و تربیه جزیات فعالیت

 میلیون دالر. 1.2باب مکتب بمصرف  8اعمار 

 تن بصورت مستقیم مستفید گردیدند. 13888تعداد 

 آموزش عالی و نیمه عالی

 نفر در این پوهنتون ها، انیستیوت و مکاتب مصروف تحصیل و تعلیم است 40311تعداد 

 ظرفیتارتقای 

 سطح کشور. تن معلمان مکاتب، کارمندان معارف و شاگردان مکاتب در 36001برنامه ورکشاپ برای  34تدویر تعداد 

 کورس های سواد آموزی و توزیع مواد

 های سواد آموزی برای بزرگساالن ، زنان در بخش های آموزش ابتداییکورس  14ایجاد تعداد 

 نفر 15268توزیع مواد درسی و غذایی برای 

 بورسیه های تحصیلی

 اگردان مکاتباز معلمان، کارمندان بخش معارف و شتن  2642اعطای بورسهای تحصلی و فولوشیپ های کوتاه مدت برای 

 انکشاف زبان ها

 کورسهای زبان انگلیسی و کمپیوتر 29ایجاد 

 تن از برنامه ها مستفید شده اند 18995تعداد 

 

 نتیجه گیری

  کاهش یافته است.1394% نسبت به سال 8غیردولتی داخلی مصارف موسسات 

  فیصد مصارف موسسات را تشکیل میدهد.  20مصارف اداری موسسات در سکتور تعلیم و تربیه بیشتر از 

 53%  مصارف موسسات در سکتور تعلیم و تربیه از طریقOn Budget خهش تمویل گردیده است. حکومت می خواههد ب

 عمده مصارف موسسات از طریق دولت صورت گیرد.

 .موسسات غیردولتی در قسمت نظارت و ارزیابی سکتور تعلیم و تربیه فعالیت نکرده اند 

 ست.ارفته ورت نگتهیه آله های کمکی با قیمت پایین که یکی از اهداف پالیسی وزارت تعلیم و تربیه می باشد، فعالیت ص 
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 موسسات در سکتور  مصارففعالیت ها و وضعیت،   9.2

 زراعت، آبیاری و مالداری

 

 وضعیت و اهمیت سکتور زراعت و مالداری در افغانستان 

مهد ناخهالص آمردم آن به زراعت و مالداری اشتغال دارند. فیصدی بهزرگ در اکثریت افغانستان یک کشور زراعتی است که 

به همهین . ملی از محصوالت زراعتی بدست می آید و بخش اعظم صادرات افغانستان نیز محصوالت زراعتی و مالداری است

ین بخهش در را مههم تهرزراعت  ،لحاظ، در ساختار اقتصادی افغانستان، زراعت از اهمیت خاصی برخوردار است. کارشناسان

 .فتتوان به رشد و توسعه مطلوب اقتصادی دست یادانند و معتقدند که با توسعه بخش زراعت میاقتصاد کشور می

ا در ر می باشد. بهبرای ایجاد زیر ساختهای اقتصادی این کشوها از بهترین گزینه  یدر شرایط فعلی زراعت در افغانستان یک

و  توسهعه داده همکاری جامعه جهانی متعهد است پروژه های زیربنائی و ملی را با افغانستاننظرداشت این مسئله، حکومت 

 د شهبکه ههایزیرساخت های الزم را جهت خود کفایی اقتصادی افغانستان ایجاد نماید. رشد و توسعه سکتور زراعت، ایجها

 باشند.  به اهداف مورد نظر می تیابیغرض دسآبرسانی و مدیریت تنظیم آب به عنوان موتور توسعه پایدار اقتصادی 

اهای بود زیربننمواجه است.  نیز با وجود اهمیت چشمگیر سکتور زراعت در اقتصاد افغانستان، این سکتور با مشکالت زیادی

 ترین چالش کافی آبیاری و عدم مدیریت درست آب، خشک سالی، استفاده کمتر از صنعت و تکنولوژی و سیالب ها از عمده

 ها فراروی این سکتور به حساب می آیند. 

 نهها در بخهشآ. نداده انیز آنرا در اولویت کاری خویش قرار د موسسات داخلی و خارجیبخاطر اهمیت سکتور زراعت، اکثر 

س معلومهات های ظرفیت سازی، آگاهی دهی، ساخت کانال های آبیاری، توزیع تخم بذری و غیره فعالیت می کنند. بر اسها

 ت.تغیرات ملموس در زندگی دهقانان و افراد بی بضاعت ایجاد نموده اس ها جمع آوری شده این سلسله فعالیت

  ت و مالداری فعالیت های انجام شده در سکتور زراع

 %10یلیهون دالهر کهه م 85.37پروژه در سکتور زراعت با مصهرف مجمهوعی  516هجری شمسی به تعداد  1395در سال 

. کهه از آن سهتتشکیل میدهد توسط مؤسسات داخلی وخارجی تطبیق گردیهده ادر این سال مجموع مصارف موسسات را 

میلیهون دالهر توسهط  21.39پروژه با مبلغ  174میلیون دالر توسط موسسات خارجی و  63.97پروژه با مبلغ  342جمله، 

ملیون از طریق دولت و  9.4. از جمله مصارف موسسات در سکتور زراعت و مالداری، مقدار موسسات داخلی تطبیق شده اند
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ملیون دالر مصارف  69.4، ممقدار ملیون دالر بصورت مستقیم از طریق دونر ها تمویل گردیده است. همچنان 75.96مقدار 

 ملیون دالر مصارف اداری موسسات را در سکتور متذکره احتوا می نماید. 16پروژوی و 

 
 

 خارجی موسسات مصارف و ها پروژه

والیت  را در  البته موسسات خارجی بیشترین پروژه های زراعتی

پهروژه، و والیهت  23بامیان  پروژه، 28، ننگرهار پروژه 30بل کا

پروژه تطبیق نموده اند و والیت های نیمروز و نورستان  20تخار 

هرکدام با دو پروژه و والیت های دایکندی و پنجشیر هرکدام بها 

 پروژه کمترین تعداد پروژه ها را به خود اختصاص داده اند.  3

را در  فمصهرموسسات خارجی بیشهترین  از نظر میزان مصرف،

در . انجهام داده انهدوالیت های کابل، کندهار، بامیان و ننگرههار 

میلیهون دالهر،  6.62میلیون دالر، کنهدهار  20.98والیت کابل 

بهه  میلیون دالر 4ننگرهار  در والیتمیلیون دالر و  6.24بامیان 

مصرف رسیده است. ولی میزان مصارف موسسهات خهارجی فهی 

ی شود، در والیهت ههای بامیهان و نفر، طوریکه در نقشه دیده م

 کندهار بیشتر بوده است. 

174
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در سکتور زراعت و 1395تعداد پروژه ها و مصارف موسسات داخلی و خارجی سال 
(  میلیون دالر)مالداری 

میزل  مصااف تعالا پاوژه
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 داخلی موسسات مصارف و ها پروژه

ر ههی  پهروژه د داشته انهد و بهر عکهس پروژه ها را در والیت کابل، بلخ، هرات و ننگرهارتعداد  بیشترین  موسسات داخلی 

 اند. والیت های پکتیکا، پنچشیر، سرپل، فراه، نورستان، نیمروز و هلمند نداشته 

ان به خود اختصاص والیت افغانست 34ه بیشترین تعداد پروژه های زراعت و مالداری در بین پروژ 24کابل با میزبانی والیت 

ز کابهل قهرار گرفتهه بعد ا پروژه به ترتیب 10پروژ و  17پروژه،  17هار هر کدام با بلخ، و ننگر ،والیت های هراتداده است. 

 اند. 

 1395ر سهال ر والیت های پکتیکا، پنجشیر، سرپل، فراه، نورستان، نیمروز و هلمند هی  پروژه توسط موسسات داخلهی دد

 . ندهجری شمسی اجرا نشده ا
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میلیون دالر بیشترین مصارف موسسات داخلی در سکتور  3.26والیت هرات با مبلغ  از نظر میزان مصارف موسسات داخلی، 

میلیهون دالهر و والیهت تخهار بها  3.24والیت افغانستان داشته است. والیت های کابل با مبلغ  34زراعت و مالداری در بین 

 قرار گرفته اند.  هرات   میلیون دالر بعد از 2.22مبلغ 

 

موسسهات بیشهترین میهزان  می شود، از نظر میزان مصارف موسسات داخلی فهی نفهر در ایهن سهکتورطوریکه در نقشه دیده 

والیت دیگر داشهته  15و بر عکس کمترین میزان مصرف را در ، کنر، و تخار مصارف را در والیت های زابل، ارزگان و لغمان

 اند.

طهی سهال شان دهنده افزایش فعالیت های آنها ن 1395و  1394مقایسه بین فعالیت های موسسات داخلی بین سال مالی 

میلیهون دالهر در سراسهر  12.62پهروژه را بها مبلهغ  101خورشیدی موسسات داخلهی  1394در سال مالی است.  1395

میلیهون افهزایش یافتهه  21.39پروژه با مبلهغ  174این تعداد به  1395افغانستان تطبیق نموده بودند در حالیکه در سال 

 پروژه بیشتر نسبت به سال قبل تطبیق نموده اند.  73است. به عبارت دیگر، در این سال موسسات داخلی 



54 
 

 یدیخورش ۱۳۹۵ ی، سالدولت ریساالنه موسسات غ یها تیگزارش فعال

موده بودند در افغانستان تطبیق ن 1394 یمیلیون دالر در سال مال 39.15پروژه  با مبلغ  252همچنین موسسات خارجی 

م، موسسهات  میلیون دالر داشهته انهد. بهر اسهاس ایهن ارقها 63.98وژه با مبلغ پر 342به تعداد  1395در حالیکه در سال 

 میلیون دالر بیشتر در این سکتور به مصرف رسانده اند. 24.83پروژه و  90خارجی 

ههای  بهتر است. مجموع مصارف پروژه 1394از نظر میزان مصارف هم وضعیت موسسات داخلی و خارجی نسبت به سال  

در سهال  میلیون دالر 85.37میلیون دالر است در حالیکه این رقم به  52حدود  1394خارجی در سال موسسات داخلی و 

 افزایش یافته است.  1395

 

، تحقیقهات برنامه ها، پروژه ها و خدمات این سکتورشامل سیستم باغداری جدید، توزیع تخهم ههای اصهالح شهده و تهرویج آن

ای زراعتهی ایجاد سیستم های آبیاری مهدرن، اعمهار سهربند هها، تسهریع برنامهه هه زراعتی، میکانیزه ساختن سیستم زراعتی،

راعتهی محصوالت ز ومالداری، تحقیق ومطالعه گندم های اصالح شده و جواری، ارائه خدمات تولیدات زراعتی، ایجاد ذخایر برای

ا ههسهرد خانهه  ، ایجاد گهرین ههاوس هها وو اعمار سربند های کوچک آبیاری، ایجاد فارم های مرغداری، زنبورداری و مالداری

 میباشد.

ر مهیالدی د 2016-2014که بهین سهال  (RCDC)همچنین به عنوان نمونه می توان از یک پروژه موسسه آر سی دی سی 

یت اجرا ت بندر والوالیت دایکندی تطبیق کرده است، نام برد. این پروژه زیر عنوان مصونیت غذایی پایدار در ولسوالی سنگ تخ

 گردیده و دو بخش عمده را تحت پوشش قرار داده است: 
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(میلیون دالر)در سکتور زراعت و مالداری 
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ذری گنهدم، بحصوالت بعد از آزمایش چندین نوع تخم )الف( افزایش محصوالت زراعتی )ب( مدیریت منابع طبیعی. در عرصه م

در  ی تهرویج آنلوبیا، کچالو و چند نوع سبزیجات، بهترین نوع آنها مناسب با وضعیت محیط منطقهه بهه دهقانهان توزیهع و بهرا

 منطقه اقدامات صورت گرفت. 

ین وقهت رزی آمهوزش دیدنهد. بها تعهمکتب ساحوی دهاقین در باره فنون و روش های جدید کشهاو 5دهقان در  120در ابتدا 

تار زمهین مشخص، آماده ساختن زمین برای شخم زنی و آبیاری مناسب، محصوالت گندم سه برابر گردیده است. حاصل هر هک

 فته است. متریک تن افزایش یا 7متریک تن می رسید و با استفاده از تخم اصالح شده و روش جدید این رقم به  2.5به 

ایشهی آمهاده قطعه زمین بهه شهکل آزم 5طقه مردم چندان آشنایی با کشت لوبیا نداشتند. تحت این پروژه همچنین در این من

 حاصالت مختلهف دهقان  در باره کشت این محصول از ابتدا تا برداشت آن آموزش داده شد. انواع مختلف بذر 130ساخته وبه  

 کیلوگرام محصول داد.  0.3متر مربع  که در هر 99دادند که بیشترین حاصل مربوط به تخم محلی لوگر

نطقهه وبیها را در ملکیلوگرام لوبیا به دهقانان توزیع گردید که بیشترین محصول را گرفته بودند تا آنها کشت  192سپس مقدار 

متریک تهن  28.5متریک تن به  11.5ترویج کنند. هم چنین با آموزش های الزم و نوعیت مناسب کچالو، محصوالت کچالو از 

 افزایش یابد. 

ن پوشهش م کار های اساسی انجام شده است. بطور مثال این موسسه بخاطر جلهوگیری از بهین رفهتدر بخش مدیریت منابع ه

وختی نهال ساخته است که این کار سبب می شود مردم برای مواد سه 36200باغچه چوب سوخت با غرس  90گیاهی منطقه 

چهه کهه توسهط جوی 1120جویچهه و  4050ن خویش از آنها استفاده کند و بوته های کوه ها را از بین نبرند. همچنین می توا

لوگیری مهی خود مردم حفر گردیده یاد کرد که این جویچه  ها سبب جمع شدن باران شده و از فرسایش زمین و سیالب ها ج

 کند. 

 مهل را بدسهتاین سلسله فعالیت توسط موسسات سبب افزایش آگاهی مردم گردیده و مردم می توانند در آینده خود ابتکهار ع

 ته و از نابودی منابع طبیعی جلوگیری نمایند. گرف
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 موسسات در سکتور زراعت، مالداری و آبیاریعمده های  جزیات فعالیت

 اعمار کانالها و آبیاری

  عمار سربند های ( کانال  زراعتی، ا20، پاک کاری  )و سروری اساسیپروژه سروی منابع طبیعی  8تطبیق تعداد

 متر. 250استنادی بطول آبگردان و اعمار دیوار 

  نفر  3520مستفید شوندگان مستقیم به تعداد 

 احداث باغها، تحقیقات و مصونیت غذایی 

 اف ت انکشتطبیق پروژه های گوناگون در بخش های کمک های عاجل زراعتی، توزیع مواد غذایی، توسعه صنع

گاهی دهی ثمر، آ، توذیع نهال های مبادام افغانستان و بهبود سیستم چیله های انگور، حمایت از بازار یابی

 بمنظور جلوگیری از تخریب علفچر ها و غیره.

  تن مستفید گردیدند. 725125تعداد 

 مالداری و صحت حیوانات

 ت از ی معیشتطبیق پروژه های مختلف در بخش تولید مرغ و توزیع مرغهای گوشتی، تریننگ مالداری و ارتقا

و غیره  حیوانی نگهداری زنبور عسل و آموزش پروسس ترشی، توزیع مواد غذاییطریق تهیه و تولید پشم، پروژه 

 میباشد.

  تن افراد نیازمند از پروژه ها بصورت مستقیم مستفید گردیده اند. 7642تعداد 
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 نتیجه گیری

  ال % از مجموع مصارف سهکتور زراعهت در سه25مصارف موسسات داخلی در تطبیق پروژه های سکتور زراعت فقط

ور می باشد. این فیصدی بیانگر نقش کمرنگ موسسات داخلی در تطبیق پروژه های زراعتهی در سهطح کشه 1395

 دارد.

  فیصد می باشد. 10تناسب مصارف اداری و پروژوی موسسات در سکتور زراعت بیشتر از 

  فیصد از طریق  11مصارف موسسات در سکتور زراعت تنهاOn Budget ت صورت گرفته است. حکومت از موسسا

 افزایش یابد. 1396فیصد در جریان سال  50و دونر ها می خواهد این فیصدی بیشتر از 

 بهدیل  گسترش کشت زعفران با در نظرداشت تقاضای بازار یکی از برنامه های عمده حکومت بوده و منحیث کشهت

 الی کشت زعفران فعالیت نداشته اند.با 1395برای کوکنار نیز مطرح است. اما موسسات در سال 

 موسسهات  یکی از مشکالت عمده زارعین کشور نبود سرد خانه ها برای نگهداری سبزیجات و میوه ها می باشهد کهه

خنیکهی تتوجه نکرده اند. نیاز است موسسات در قسمت ایجاد سردخانه با زارعهین و تجهار همکهاری ههای مهالی و 

 نمایند.
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 موسسات در سکتور  مصارففعالیت ها و وضعیت،  10.2

 اجتماعی مصونیت

 

 افغانستان در اجتماعی مصونیت سکتور اهمیت و وضعیت

 و جامعه یک در اجتماعی ارزشهای توسعه و حفظ سکتور این اصلی هدف هویداست، اجتماعی مصونیت نام از که طوری

 حفط و احیا در تا دانند می خود وظیفه مدنی، جامعه از ای بدنه عنوان به نیز موسسات منظور همین به. است کشور

 .باشند داشته را موثر و فعال سهم کشور اجتماعی ارزشهای

 جتماعیا مصونیت سکتور در مصرف مقادیر بیشترین دارای صحت سکتور از بعد 1395 مالی سال طی موسسات چنانچه،

 .است کشور در اجتماعی مصونیت سکتور اهمیت بر واضیح دلیل این و باشد می دارا

 اجتماعی مصونیت سکتور در شده انجام های فعالیت

 سکتور در نافغانستا های والیت تمام در مختلفی عناوین با گوناگون های پروژه موسسات شمسی، هجری 1395 سال در

 در رجیخا موسسات توسط پروژه 1186 و داخلی موسسات توسط پروژه 1159 تعداد  که اند داشته اجتماعی مصونیت

 مصارف کل 2.93% که رسد می دالر میلیون 280.98 مبلغ به ها پروژه این مجموع هزینه. است گردیده تطبیق سکتور این

 توسط آن دالر نمیلیو .21198 مذکور مبلغ از. گیرد می بر در  افغانستان در 1395 سال در را خارجی و داخلی موسسات

ر سکتور از جمله مصارف موسسات د .است رسیده مصرف به داخلی موسسات توسط آن میلیون .7782 و خارجی موسسات

ز طریق دونر ها م املیون دالر بصورت مستقی .19274ملیون دالر از طریق دولت و مقدار  .796مصونیت اجتماعی، مقدار 

یون دالر مل 647.4ملیون دالر و مصارف اداری آن مبلغ  2233.5تمویل شده است. همچنان، مصارف پروژوی موسسات 

 بوده است.
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 داخلی موسسات مصارف و ها پروژه

 یهتاشته انهد. والهرات، ننگرهار و بلخ د والیت های کابل،در   در سکتور مصونیت اجتماعی را بیشترین پروژه  موسسات داخلی

اختصهاص داده  والیت افغانستان بهه خهود 34بیشترین تعداد پروژه های موسسات داخلی را در بین پروژه  326 داشتنکابل با 

  ابل میباشند.کپروژه دارای بیشترین تعداد پروژه بعد از  79و  79، 114است. والیت های هرات، ننگرهار و بلخ با داشتن 

روژه در ایهن سهکتور پپروژه دارای کمترین تعداد  8و  8، 8، 4بر عکس، والیت های نورستان، پکتیکا، زابل و سرپل به ترتیب با 

 میباشند.

 34ا در بهین رمیلیون دالر بیشترین مصارف سکتور مصونیت اجتمهاعی  26.15والیت کابل با به مصرف رساندن مبلغی بالغ بر 

 6.7نگرههار بها نمیلیهون و  7.4میلیون، کندهار با  7.8والیت به خود اختصاص داده است و به ترتیب آن والیت های هرات با 

ههزار،  148ن وردک با هزار، میدا 136میلیون دالر به ترتیب بیشترین مصارف را دارا میباشند. اما والیت هایی چون نورستان با 

 هزار دالر کمترین میزان مصارف را دارا میباشند. 258هزار و پکتیکا با  212زابل با 
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سیار باال بوده والیت دیگر ب 13شود، میزان مصارف موسسات داخلی در والیت هرات نسبت به طوریکه در نمودار فوق دیده می 

ای تعهداد پهروژه ههای والیت دیگر دار 13و تفاوت بسیار فاحشی را دارا میباشد. اما از لحاظ تعداد پروژه والیت هرات نسبت به 

 شده در والیت هرات وسیع تر میباشند.کمتری میباشد پس به این نتیجه میرسیم که حجم پروژه های تطبیق 
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(میلیون دالر)والیت دیگر 13مقایسه مصارف موسسات داخلی در والیت هرات با 

میزل  مصااف تعالا پاوژه
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 خارجی موسسات مصارف و ها پروژه

 به طور مثهال طوریکه نمایان است باز هم عدم توازن در تطبیق پروژه های موسسات خارجی در این سکتور به مشاهده میرسد.

اشته اسهت. بعهد از والیت کشور د 34میلیون دالر بیشترین مصارف را در بین  59.29پروژه و مبلغ بالغ بر  241والیت کابل با 

 اشند.پروژه دارای بیشترین تعداد پروژه میب 77و  86، 97کابل والیاتی چون ننگرهار، بلخ و هرات به ترتیب با 

لیهون دالهر دارای می 15.44بها  میلیون دالر و فاریاب 16.88میلیون دالر، ننگرهار با  17.98همچنان والیاتی چون بدخشان با 

 بیشترین مبالغ مصرف در بین سایر والیات میباشند.

صرف رسانده انهد ممیلیون دالر را به  59.29طوریکه در نمودار زیر مشاهده میشود تنها در والیت کابل موسسات خارجی مبلغ  

 والیت دیگر کشور است.  23و این مبلغ دو برابر مبلغ به مصرف رسیده در 

 

 

عظم مصارف از نقشه مصارف موسسات خارجی برای هر نفر بر می آید که مصارف به شکل نا متوازن صورت گرفته است. بخش ا

، ههای فاریهاببه چند والیت محدود گردیده و اکثر والیت ها مصرف کمی داشته اند. بیشترین میزان مصهرف فهی نفهر در والیت

 بدخشان و کابل صورت گرفته است.
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والیت دیگر 21مقایسه مصارف و تعداد پروژه های موسسات خارجی در والیت کابل با 

(  ملیون دالر)

تعالا پاوژه میزل  مصااف
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 2شماره نقشه 

کهه  نهدتطبیهق نمهوده ا مختلهف  های موسسات داخلی و خارجی برنامه های وسیع را در بخش سکتور مصونیت اجتماعی،در 

مهاین پهاکی،  کمک های بشر دوستانه به بازماندگان جنگ و بیجا شدگان، دایر نمودن برنامه ههای آگهاهی دههی و حقهوقی،شامل 

  شد.حمایه زنان در برابر خشونت و غیره میبا
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 در سکتور مصونیت اجتماعی موسسات داخلیعمده های  جزیات فعالیت 

  زن ومرد 24000اعی برای مصونیت اجتمامرار معیشت وو تقویت تولید  بازار  حمایت پروگرام. 

 نفر  و اگاهی دهی درمورد  اضرار آب ناپاک  137294اشامیدنی برای  ه آب تهی 

   ر.در والیات مختلف کشونفر  7220توزیع مواد  غذائی برای  

  فامیل بی بضاعت  240کمک پول نقدی  برای. 

  بی جا شده.فامیل  1200ایجاد محیط مصون برای 

  فامیل بی بضاعت. 4200برای کمک های زمستانی برای 

  ردان یتیم و بی بضاعت در پرورشگاه  های مختلف کشور گاطفال، شا 2200مساعدت برای تعداد 

  (  2000داد )( اطفال کارگر روی سرک و حمایه تع1680اموزشی، حرفوی و کمک برای  تعداد)تدویر  برنامه های

 .اطفال بی سرپرست

  حقوق  ت ازنفر و حمایت سازمان جهت حفاظ 1832ایحاد مرکز حمایوی زنان  ومشوره دهی  حقوقی فامیلی برای

 .زنان

  یازمندفامیل و اطفال ن 150مساعدت های حقوقی و اجتماعی برای تعداد 

  نفر از مشوره های حقوقی خانوادگی 839مستفید شدن تعداد 

  تن از خانم ها 14900تطبیق پروگرام کاهش فقر، ایجاد زمینه کار و رشد اقتصادی برای 

  کورس مسلکی برای اطفال روی سرک 2ایجاد 

  ت ناشی از مقابل خطراخانه در  1000از تن از اهالی قریه در والیت بدخشان و حفاظت   200بسیج شدن تعداد

 .حوادث طبیعی

  از خطراتی کورس های آموزشدایر نمودن و  متر مربع زمین از وجود ماین های انفالق ناشده 257,842پاکسازی 

 .تن 11,539 برا یماین 

  تن از طریق پرداخت معاش درمقابل کار روز مزد 430بهبود وضیعت زنده گی تعداد. 

  پلکمیته ضد حوادث در کابل , جوزجان و سر 105مکتب  و ایجاد  42قریه ,  63تحت پوشش قرار دادن. 

  زن در برنامه اقتصادی و اجتماعی و آداب های خود کفایی  4625تدریس. 

  برای کمیته های مبارزه با حوادث.کمکی تن در قسمت مدیریت کاهش خطر و توزیع بسته های  975آموزش تعدا 
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 نتیجه گیری

  کهل مصهارف در سهکتور مصهونیت اجتمهاعی مهی باشهد. از آنجایکهه سهکتور 29مصارف موسسات داخلی فقط %

روژه مصونیت اجتماعی خیلی سکتور تخنیکی نمی باشد، موسسات داخلی باید نقش و سههم بیشهتر در تطبیهق په

 های مصونیت اجتماعی داشته باشد.

  .غیر متوازن بودن فعالیت موسسات نظر به والیات 

  کهل مصهارف در سهکتور مصهونیت اجتمهاعی مهی باشهد. از آنجایکهه سهکتور 29مصارف موسسات داخلی فقط %

روژه مصونیت اجتماعی خیلی سکتور تخنیکی نمی باشد، موسسات داخلی باید نقش و سههم بیشهتر در تطبیهق په

 های مصونیت اجتماعی داشته باشد.

   مصارف موسسات در سکتور مصونیت اجتماعی از طریهق2فقط  1395در جریان سال % ( دولهتOn Budget )

 بوده که یک فیصدی بسیار پایین می باشد. حکومت میخواهد بخهش عمهده مصهارف موسسهات از طریهق بودجهه

 دولت طی مراحل گردد.

 .تناسب مصارف اداری و پروژوی در سکتور مصونیت اجتماعی قناعت بخش می باشد 

 ز شههرونداناند درحالیکه تعهداد زیهادی ا موسسات غیردولتی در قسمت مبارزه با حوادث طبیعی کمتر توجه کرده 

ی مهکشور در والیت دور دست نیازمند همکاری در قسمت کمک و همکاری در بخش مبارزه بها حهوادث طبیعهی 

 باشد.
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 زیربنافعالیت ها و مصارف موسسات در سکتور وضعیت،  11.2

 

 اهمیت و وضعیت زیر بنا در افغانستان

موثر در جوامع اساس توسعه و رشد اقتصادی و اجتماعی محسوب می گردد. در جریان سال موجودیت زیربنای مورد نیاز و 

( در بخش زیربنا ها سرمایه گذاری یا مصارف هنگفتی از سوی دولت و نههاد ههای غیردولتهی صهورت 2016-2001های )

اتهب و مسهکن صهورت گرفتهه گرفته است. این سرمایه گذاریها در بخش های مختلف از جمله ایجاد جاده ها، ساختمان مک

 است.

 

هری، شه( حکومت افغانستان شاهراه حلقوی ، سرک های فرعی، پلچک ها، زیربنا های 2016-2001در جریان سال های )

موثر،  ورد نیاز ومکلنیک، بند و انهار، مکاتب و مسکن ایجاد نموده است. با وجود تالش حکومت بخاطر دستیابی به زیربنای 

 بنهایی کشهورنفوس، مشکالت امنیتی و مشکالت کیفی زیر ساخت ها باعث گردیده تا نیازمندی های زیر افزایش روز افزون

 مرفوع نشده و مشکالت کمکان باقی بماند. 
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 فعالیت های انجام شده موسسات در بخش سکتور زیربنا

ق گردیهده ملیون دالر توسط موسسات در قمست زیربنا تطبیه 8.23پروژه به مبلغ  108تعداد  1395در جریان سال مالی 

 51عهداد تپهروژه  108کل مصارف موسسا غیردولتی را در جریان سال نشان میدههد. از جملهه تعهداد  %1است. این مقدار 

خارجی وسسات مملیون دالر توسط  5.25پروژه با مبلغ  57ملیون دالر توسط موسسات داخلی و تعداد  2.98پروژه با مبلغ 

 تطبیق گریدده است.

از طریهق  ملیون دالهر بصهورت مسهتقیم 6.69ملیون از طریق دولت و مبلغ  1.5مصارف موسسات در سکتور زیر بنا، مبلغ 

وژوی و ملیون مصهارف پهر 7.12موسسات تمویل گردیده است. همچنان، از جمله مصارف موسسات در سکتور زیربنا مبلغ 

 داری موسسات احتوا می نماید.ملیون آنرا مصارف ا 1.12مبلغ 

 تعداد پروژه و مصارف موسسات داخلی در سکتور زیربنا

ا را تشکیل ( کل مصارف موسسات در سکتور زیربن36%ملیون دالر که ) 2.98پروژه را با مصرف  51موسسات داخلی تعداد 

ی در وسسات داخلمیدهد، به مصرف رسانیده اند. برای وضاحت بیشتر در نمودار ذیل نیز میزان مصارف و تعداد پروژه های م

 (در ضمایم مراجعه گردد. 5سکتور زیربنا به تصویر کشیده شده است. )برای معلومات بیشتر به جدول شماره 

 

 پروژه و مصارف موسسات داخلی به تفکیک والیاتتعداد 

صهد ههزار دالهر  9.7پهروژه بهه مبلهغ  6از نظر میزان مصارف موسسات داخلی بر اساس والیت،  والیت  دایکندی با تعهداد 

بها پروژه   8والیت در سکتور زیربنا داشته  اند. والیت های خوست با تعداد  34بیشترین فعالیت موسسات داخلی را در بین 

صد هزار دالر بعد از دایکندی بیشترین تعداد مصارف موسسات  3.3پروژه با مصرف  4صد هزار دالر و فاریاب با  5.6مصرف 

 داخلی را به خود اختصاص داده اند. 

51

$2.98
زیربنا

(الرمیلیون د)مصارف و تعداد پروژه های موسسات داخلی در سکتور زیربنا 
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فهر در والیات دیگر کشور صفر بوده است. میزان مصارف موسسهات داخلهی فهی ن 16مصارف موسسات در قسمت زیربنا در 

 والیات   

 تعداد پروژه و مصارف موسسات خارجی

ارف کهل مصه 64ملیهون دالهر کهه % 5.25پروژه را با مبلهغ  57جمعا تعداد  1395موسسات خارجی در جریان سال مالی 

 موسسات را در سکتور زیربنا تشکیل میدهد، تطبیق نموده اند. 

 

 تعداد پروژه و مصارف موسسات خارجی به تفکیک والیات

دیگر مهی  ملیون دالر مصرف داشته که بیشترین مصرف نسبت به والیت های 1.4به مبلغ  فراهموسسات خارجی در والیت 

دالر   ملیون 0.3و  رملیون دال 0.3دالر،  ملیون 1، ملیون دالر 1.30و ننگرهار با مصرف  کندز، تخار، کابلگردد. والیت های 

 قرار گرفته اند. فراهبعد از 

رح مصهارف والیت دیگر در بخش زیربنا هی  فعالیتی انجام نداده است کهه شه 16دیگر موسسات خارجی در تعداد از طرف 

 موسسات به تفکیک والیت در نمودار ذیل گنجانیده شده است.

 

57
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 موسسات داخلی در سکتور زیربناعمده های  جزیات فعالیت

 ( پلچک، 36اعمار  )(باب مسجد 12 ) ،متر دیوار استنادی 420سرپناه  و  250. 

  ( حلقه  چاه بخاطر تهیه اب اشامیدنی 923حفر تعداد ).صحی 

  کشورکیلو مترسرک در نقاط مختلف  20ترمیم و جغل اندازی در حدود 

  مستفید شدن  وفامیل در قریه جات مختلف  9500برای ایجاد و راه اندازی توربین های آبی برای تولید برق

 .برق آبیتن از  42000بیش از تعداد 

  کیلومتر 7.6کندن کاری, هموار کاری و جغل اندازی سرک به طول. 

  ب دیوار محافظتی در متر مکع 290متر در والیت ننگرهار  و اعمار  208متر دیوار استنادی به ارتفاع  200اعمار

 .میدان هوایی تالقان

  پل و پلچک در نقاط  مختلف کشور 499اعمار تعداد. 

  کشور. در نقاط مختلفآبی کوچک  دستگاه برق 81اعمار 

  متر مکعب چک دم سنگکاری در قریه جات مختلف 160اعمار. 

  53رای متر مکعب  ب 14قریه و لسوالی کوهستان و یک ذخیره آب به حجم  3اعمار تشناب های عصری در 

 فامیل.

 نتیجه گیری

 .فعالیت موسسات در سکتور زیربنا نسبت به سکتور های دیگر کمتر می باشد 

  فیصد بیشتر از موسسات داخلی است.  20موسسات خارجی در قسمت تطبیق پروژه های زیربنایی 

 .عدم توازن در تطبیق پروژه های زیربنایی در والیت های افغانستان مشهود است 

 .تناسب مصارف اداری و پروژوی موسسات در سکتور زیربنا قناعت بخش می باشد 

  ق فیصد مصارف موسسات از طری 20تنهاOn Budget  .صورت گرفته است 
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  حکومتداری خوبفعالیت ها و مصارف در سکتور وضعیت،  12.2

 

 وضعیت و اهمیت سکتور حکومتداری خوب در افغانستان

ولت جهت دی با حکومت افغانستان به نهادهای جامعه مدنی این فرصت را داده است تا در راستای رهنمایی و مشوره ده

 حکومتی خوب و عاری از فساد و تقلب همکاری های الزم را انجام دهند.ایجاد سیستم 

ده تا ن گردیبرنامه های متعددی از سوی موسسات داخلی و خارجی روی دست گرفته شده و سعی بر ایتحت این سکتور، 

 حکومتی هر چه بهتر و توانمند تر با همکاری همه جانبه دولت داشته باشیم.

 در سکتور حکومتداری خوبفعالیت های انجام شده 

ر سکتور د در تمام والیت های افغانستان گوناگون با عناوین مختلفی پروژه های ، موسساتهجری شمسی 1395در سال 

ر این سکتور دپروژه توسط موسسات خارجی  178پروژه توسط موسسات داخلی و  238تعداد   حکومتداری خوب داشته اند که

موسسات داخلی  کل مصارف %5.6میلیون دالر می رسد که  47.52 مبلغ مجموع این پروژه ها به. هزینه گردیده استتطبیق 

میلیون  22.72و  آن توسط موسسات خارجی دالر میلیون 24.80از مبلغ مذکور  در بر می گیرد.  1395و خارجی را در سال 

 آن توسط موسسات داخلی به مصرف رسیده است. 

 

ملیون دالر آن را مصارف اداری تشکیل می دهد. از جمله  4.53ملیون دالر را مصارف پروژوی و مقدار  42.99همچنان، مقدار 

ملیون دالر بصورت مستقیم از طریق دونر ها تمویل  45.98ملیون دالر از طریق دولت و مقدار  1.54مصارف فوق، مقدار 

 گردیده است.

22.72

238

$24.80

$178.00

میزان مصارف

تعداد پروژه

مصارف و تعداد پروژه های موسسات خارجی و داخلی در سکتور 

حکومتداری خوب
موسسات خااجی موسسات الخلی
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 داخلی موسسات مصارف و ها پروژه

ستان در والیت افغان 34پروژه بین  49غانستان نظر به معلومات جمع آوری شده والیت کابل با تطبیق نمودن در بین والیات اف

پروژه در رده های بعدی  15ا بپروژه و کندز  17پروژه، بلخ با  21باالترین درجه قرار دارد و به ترتیب آن والیاتی چون هرات با 

 قرار دارند.

ن آقرار دارد و بعد از  پروژه در پایین ترین درجه از نظر تعداد پروژه 1فقط با تطبیق نمودن اما برعکس آن والیت نورستان 

ارای کمترین تعداد پروژه پروژه د 2والیاتی چون هلمند، نیمروز، لوگر، غور، زابل، پکتیکا، پنجشیر و بادغیس تنها با اجرای 

 میباشند.

 والیت به خود 34ین بدالر بیشترین مصارف سکتور حکومتداری خوب را در  میلیون 3.8همچنان والیت کابل با مبلغی بالغ بر 

میلیون بیشترین  1.6میلیون و هرات با  1.9میلیون، کندز با  1.9اختصاص داده است و به ترتیب آن والیت های بلخ با 

کمترین میزان مصرف را  هزار دالر 5.7والیت کشور داشته اند. اما والیت نورستان تنها با به مصرف رساندن  34مصارف را در 

 .هزار دالر در درجه های بعدی قرار دارند 17.9هزار و لوگر با  7.6داشت است و والیاتی چون غور با 

 

بسیار باال بوده و  والیت دیگر 16مودار دیده می شود، میزان مصارف موسسات داخلی در والیت کندهار نسبت به طوریکه در ن

ر دارای تعداد پروژه های والیت دیگ 16تفاوت بسیار فاحشی را دارا میباشد. اما از لحاظ تعداد پروژه والیت کندهار نسبت به 

 شند.م پروژه های تطبیق شده در والیت کندهار وسیع تر میباکمتری میباشد پس به این نتیجه میرسیم که حج

1.9
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تعالا پاوژه ها

والیت دیگر 16مقایسه مصارف موسسات داخلی در والیت کندهار با 

(میلیون دالر)

ا لازگا ، هلمنا، کاپیسا، پاول ، کنا، میال  وااک، رغما ، لازگا ، پکتیا، پکتیکا، فاله، بااغیس، پنجشیا، نمیاوز، روگا، غوا و نواست کناهاا
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 خارجی موسسات مصارف و ها پروژه

 ه بیشترینکه اند موسسات خارجی در این سکتور پروژه های مختلف را از نظر تعداد و مصارف در والیات کشور تطبیق نمود

پروژه در  12روژه و بلخ با پ 17بعد از آن والیت ننگرهار با پروژه تطبیق شده است و  46تعداد پروژه در والیت کابل با تعداد 

چون  ن والیاتیآعد از رده های بعدی قرار دارند. اما والیاتی چون سرپل و پکتیکا هی  پروژه ای را تطبیق ننموده اند و ب

 خوست، پنجشیر و بامیان تنها یک پروژه را تطبیق نموده اند.

گانه کشور داشته  34ات میلیون دالر بیشترین مصرف را در بین والی 14.49مبلغی بالغ بر  باز هم والیت کابل با مصرف نمودن

مصرف میباشند. اما  میلیون دالر دارای بیشترین 1.2میلیون و  1.5است و بعد از آن والیات ننگرهار و بدخشان هر یک با 

 است. هزار دالر را مصرف نموده 4ا والیاتی چون سرپل و پکتیکا هی  مصرف نداشته اند و والیت بامیان تنه



75 

  

 

 
 یدیخورش ۱۳۹۵ ی، سالدولت ریساالنه موسسات غ یها تیگزارش فعال

ا به مصرف رسانده اند میلیون دالر ر 14.49طوریکه در نمودار زیر مشاهده میشود تنها در والیت کابل موسسات خارجی مبلغ  

 والیت دیگر کشور است.  21و این مبلغ دو برابر مبلغ به مصرف رسیده در 

از نقشه مصارف موسسات خارجی برای هر نفر بر می آید که مصارف به شکل بسیار نا متوازن صورت گرفته است. بخش اعظم 

132
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والیت ایگا کشوا33 کابل

والیت دیگر 33مقایسه مصارف و تعداد پروژه های موسسات خارجی در والیت کابل با 

(  ملیون دالر)

تعالا پاوژه میزل  مصااف
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مصارف به چند والیت محدود گردیده و اکثر والیت ها مصرف کمی داشته اند. بیشترین میزان مصرف فی نفر در والیتهای 

  کابل و نیمروز صورت گرفته است.

 که ه اندتطبیق نمود مختلف  های موسسات داخلی و خارجی برنامه های وسیع را در بخش حکومتداری خوب،سکتور در 

  .محو فساد اداری در ادارت دولتی، برنامه های تقویت دولت و همکاری مردم با دولت و غیره میباشدشامل 

 

 موسسات در سکتور حکومتداری خوبعمده های  جزیات فعالیت

  شهروند در مورد حکومتداری خوب و نظارت از روند محاکم. 470آگاهی 

  ن در مورد حل ت 142خانم در مورد محو خشونت علیه اطفال، جوانان و زنان همچنان آگاهی برای  740آگاهی برای

 منازعات .

   تن مرد و زن. 2400برای ایجاد انگیزه اعمارصلح 

  تن 600لوژی برای اموزش در باره ارتباطی  معلوماتی  تکنا نفر و 360مدیریت  پروژه ها برای  دوره های آموزشی.  

  تن در مورد حقوق بشر، کاهش فساد اداری 6000آگاهی برای 

  ومردنفر زن  500تعداد برای افزایش  مشارکت  نهاد های جامعه مدنی  والیتی.  

  نفر از تطبیق قانون و خشونت علیه زنان  1500آگاهی دهی 

 مدنی نفر در برنامه های مشارکت 2350باره حکومتداری خوب در جنوب آسیا برای ابتکار آزادی بیان در 

  نفر 92343آگاهی دهی مردم درباره حکومتداری خوب و صنایع استخراجی برای 

  مرد از  1200راغت فتن از مولوی صاحبان در والیت هرات و  300برنامه آموزشی در مورد جندر در اسالم برای تعداد

 .خانواده از دید اسالمبرنامه رفاه 

  قضیه حقوقی در والیت هرات, کندز و بلخ 153ثبت و رسیده گی به. 

  های محلی در والیات مختلفاشور 331ایجاد. 

  نهاد جامعه مدنی 50بر گذاری ورکشاپ آموزشی دادخواهی برای. 

 نتیجه گیری

 می باشد. تناسب مصارف اداری و پروژوی موسسات در سکتور حکومتداری خوب قناعت بخش 

 .موسسات قسما منحیث ناظر بر فعالیت های دولت در قسمت شفافیت و پاسخگویی فعالیت نکرده اند 

 .موسسات باید در قسمت سرویها و گزارش تحقیقی در سکتور حکومتداری خوب نیز توجه نمایند 
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 طریق تمویل موسسات 13.2

یل ن تمونمایند از دو منبع مهم مصارف شاسکتورهای شش گانه ای که موسسات غیر دولتی در آن ایفای وظیفه می

یاد  Off-Budgetو  On-Budgetمیگردد: بودجه مستقیم و غیر مستقیم نیز یاد میکنند. که در انگلیسی به نام های 

 میگردند.

On-Budget ه ها پروژ بودجه ایست که موسسات پروژه های خود را از طریق دولت اجرا مینمایند و مرجع تمویل این

 یباشد.دولت م

Off-Budget ه اخذ کنند نیز به مرجع تمویلی گفته میشود که موسسات پروژه های خود را به صورت مستقیم از تمویل

 مینمایند و مصارف شان نیز به صورت مستقیم توسط دونر یا تمویل کننده پرداخت میگردد

ن ده از ایشان و معلومات جمع آوری نظر به همکاری وزرات های محترم جمهوری اسالمی افغانست 1395طی سال مالی 

ستقیم مغیر  مراجع، مقادیر مصارفی که موسسات توانستند طی این مدت به مصرف برسانند به تفکیک بودجه مستقیم و

 صورت گرفت.

نظر به  1395نظر به معلومات جمع آوری شده و تحلیلی که روی آنها صورت گرفته است تمامی مصارف موسسات در سال 

 بودجه 

ن سهم گیری دولت % بیشترین میزا53ر بین شش سکتور که موسسات در آنها فعالیت مینمایند، سکتور تعلیم و تربیه با د

اشتن دت با در تمویل پروژه های تطبیق شده توسط موسسات غیر دولتی را نشان میدهد. همچنان در پی آن سکتور صح

ا سایر ست. امپروژه های موسسات فعالیت خود را نشان داده ا% آمار خوبی را نشان داده است که دولت در تمویل 39

 % میزان سهم گیری دولت در تمویل پروژه را نشان میدهد.20سکتورها پایین تراز 

 در 1395به صورت مجموع میتوان گفت میزان سهم گیری دولت در تمویل پروژه های موسسات طی سال مالی 

 % را نشان میدهد.24میلیون دالر بوده است که یک رقم  206.73گانه مبلغی بالغ بر  6سکتورهای 

ورت صت به به این معنی است که دولت میزان کمی از تمویل پروژه های موسسات را به عهده دارد و موسسات اکثری

 مستقیم پروژه های خود را از تمویل کنندگان اخذ نموده و اجرا مینمایند.

طبیق تروژه های از پ کاری بعضی وزارت خانه ها پیرامون ارائه منابع معلوماتیاما یکی از چالش هایی که پیش آمد عدم هم

 شده از موسسات که از طریق دولت تمویل شده اند.
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 پالن کاری سه ساله مؤسسات 14.2

ات غیر کابینه جمهوری اسالمی افغانستان، ریاست انسجام موسس 20/11/1395مورخ  23طبق هدایت مصوبه شماره 

آوری،  شور جمعکمؤظف گردید تا پالن سه ساله مؤسسات را با در نظرداشت سکتور های مختلف به تفکیک والیات   دولتی

ت مام موسساتر از مطالعه و تحلیل نموده، ذریعه نقشه گزارش دهد. ریاست مؤسسات غیر دولتی بتاسی از فیصله فوق الذک

وسسه م 93  له موسسات گردید، از جمله مؤسسات به تعدادغیردولتی طی نامه رسمی خواهان شریک ساختن پالن سه سا

 مودند. موسسه خارجی( پالن سه ساله فعالیت های خود را به وزارت اقتصاد ارسال ن 37موسسه داخلی و   56) 

رای پالن بلذکر طوریکه پالن سه ساله مؤسسات فوق الذکر مطالعه و تحلیل قرار گرفت، نشان می دهد که مؤسسات فوق ا

( 57%میلیون دالر ) 352.53( میلیون دالر را پیشبینی نموده اند که از این میزان، 616.18ساله خویش مجموعاً مبلغ ) سه

ل به ( آن توسط موسسات داخلی به تفکیک سکتور های ذی43%میلیون دالر ) 263.65آن توسط موسسات خارجی و 

 مصرف می رسد.   
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سهم  نشان می دهد که 1395و  1394با فیصدی مصارف موسسات طی سال مقایسه فیصدی مصارف پالن شده موسسات 

 34 1395فیصد و در سال  29، موسسات داخلی تنها 1394موسسات داخلی افزایش یافته است. بطور مثال در سال 

اخلی ات دموسس فیصد مجموع مصارف موسسات را در افغانستان اختصاص داده بودند. در حالیکه طبق پالن سه ساله، سهم

 فیصد افزایش داشته که این یک دستاورد برای موسسات داخلی به حساب می آید.  43به 

رف در ن مصااز نظر میزان مصارف پالن شده بر اساس سکتور، طوریکه در نمودار زیر دیده می شود، موسسات بیشتری

در نظر  ی خوبسکتور های مصونیت اجتماعی و صحت و کمترین میزان مصارف را هم در سکتور های  زیر بنا و حکومتدار

 گرفته اند. 

 

 

 

، خ، فاریاببل، بلمصارف پالن شده بر اساس والیت، موسسات بیشترین میزان مصارف را برای والیت های کااز نظر میزان 

ن شده سه ساله در صد مجموع مصارف پال 49.27کندهار، ننگرهار و هرات در نظر گرفته اند. این پنج والیت در مجموع 

 موسسات را به خود اختصاص داده اند. 
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الیت های ط به ونمودار زیر دیده می شود، کمترین میزان مصارف پالن شده سه ساله موسسات مربوبر عکس،  طوریکه در 

سال آینده  فیصد کل بودجه پالن شده موسسات طی سه 2.05نورستان، کنر، سرپل، میدان وردک و پنجشیر می شود که 

 می گردد. 

 

سبت نشتری یک نکته را باید در نظر داشت که طبق پالن دریافت شده، مصارف موسسات طی سه سال آینده همگونی بی

ن شده ( نظر به والیات کشور به خود گرفته است. با در نظر داشت مصارف پال1395-1394مصارف  سال های قبل)

ه نظر گرفت زن دریت های بصورت بسیار همگون و متواموسسات برای هر نفر در والیت، می توان دریافت که مصارف در وال

 شده است. 
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 در نقشه ذیل می توان مصارف موسسات بر اساس والیت را مشاهده نمود. 
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 ایجاد فرصت های شغلی توسط موسسات 15.2

یکی از اساسی ترین موضوع در حال حاضر مسئله کاریابی در افغانستان اسهت. سهاالنه ههزاران 

عالی و نیمه عالی فارغ می شوند که متاسفانه در زمینه تحصیالت نفر از دانشگاه ها و موسسات 

احصائیه مرکزی نهرخ بیکهاری از با مشکالت زیادی مواجه می شوند. براساس آمار  شغلیافتن 

میالدی افزایش یافته است. به  2016فیصد در سال  40میالدی به  2015فیصد در سال  35

 ی کنند. هاجرت مساالنه هزاران نفر جهت یافتن شغل به کشور های دیگر مهمین سبب، 

اهداف خویش به افراد شایسته و تحصیل کرده نیهاز دارنهد موسسات جهت پیشبرد برنامه ها و 

که این مسئله سبب می شود ساالنه هزاران نفر جذب این موسسات گردد. بناء موسسات درکنار دولهت جمههوری اسهالمی 

هجهری  1395. بر اساس معلومات و گهزارش ههای موسسهات در سهال کندافغانستان نقش موثررا در اشتغال زایی ایفا می 

می  موسسات داخلی و خارجیمصروف کار در  (78775هفتاد و هشت هزار و هفت صد و هفتاد و پنج تن )ی، حدود  شمس

باشند که این خود نشان میدهد موسسات یک همکار خوب دولت افغانستان درقسمت ایجهاد کهار درشهرایط کنهونی اسهت. 

هجهری  1395فزایش یافته است. در سال مالی خورشیدی ا 1394تعداد مجموعی کارمندان موسسات نسبت به سال مالی 

هجری شمسهی  1394نفر نسبت به سال مالی  2266نفر بودند که به تعداد  76,509شمسی مجموع کارمندان موسسات 

 بیشتر است. 
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 کارمندان دایمی موسسات 

( 21691)بیست و یک هزار و شش صد و نهود یهک 1395تعداد کارمندان دایمی موسسات داخلی وخارجی درجریان سال 

جی وبهه تعهداد ( نفر آن درموسسهات خهار12984)هشتاد و چهارو صد  نهزده هزار و دواز این جمله به تعداد انفر بوده که 

 ( نفر آن در موسسات داخلی مصروف کار میباشند.8707) هفتصدو  هفتهزارو  هشت

 طبقهه ( از10216) شانزدهصدو  دو هزارو ده کارمند موسسات خارجی، به تعداد (12984)از مجموع الزم به ذکر است که 

دیگهر از  از طهرف ( تن از طبقه اناث مهی باشهند. 2768) شصت و هشتصدو هفت ذکور بوده و متباقی به تعداد دو هزارو 

عهداد ت( از طبقهه ذکهور و 9858( آن داخلی )شهامل تعهداد )12223مجموع کارمندان دایمی مؤسسات خارجی به تعداد )

 ارجی )شامل( تن کارمندان خ761( از طبقه اناث( می گردد. همچنان، از جمله کارمندان موسسات خارجی، تعداد )2365)

 می باشند.  (از طبقه اناث( تن آن 403تعداد )و متباقی  ذکورآن  358تعداد 

دو و  (  آن ذکهور6534)شش هزار پنج صد و سهی و چههارکارمندان دایمی موسسات داخلی، به تعداد ( 8707)مجموع از 

ارمنهد تهن ک (164)( تن آن از طبقه اناث می باشهند. در موسسهات داخلهی بهه تعهداد 2173) و یک صد هفتاد و سه هزار

 مشغول به کارند.  تن از طبقه اناث( 42ذکور و تن  122)شامل خارجی 

 کارمندان پروژوی موسسات 

 1395( نفهر در سهال 57084) سهصد و یک هزارو  هفتدر بخش پروژه های موسسات داخلی و خارجی به تعداد چهل و 

ر موسسات آن د ( تن34812)سی و چهار هزار هشت صد و دوازدههجری شمسی مشغول به کار بودند. از این رقم به تعداد 

ه سههزارو و شهش هجری شمسی بیسهت 1395داخلی مصروف به کار بودند. تعداد کارمند ذکور موسسات داخلی در سال 

ز مجمهوع ا( از طبقهه انهاث بودنهد. 8433) سی سهصدو چهارهزارو  هشت( بوده و متباقی به تعداد 26379) صد هفتاد نه

جی بهوده خهارآن  تن از طبقه اناث( 20تن ذکور و  69)شامل  89تن  ههشتاد و نی فقط لکارمندان پروژوی موسسات داخ

 است. 

ژوی پهروبخهش کارمنهدان ( در 22272) هفتاد و دو تنصدو دو هزارو  بیست و دوهجری شمسی به تعداد  1395در سال 

ه تعهداد بهور و آن از طبقه ذک تن( 16670) شش صد و هفتاد تنهزارو  شانزدهبوده اند.از جمله مصروف موسسات خارجی 

ی شهود کهه از قابل ذکر دانسته م .اند ( تن آن از طبقه اناث تشکیل گردیده5602)پن دو  تن و  سیصدو شش و  هزارپنج 

 5311د ذکور و تعدا 16273( آن کارمندان داخلی)شامل تعداد 21584مجموع کارمندان پروژوی مؤسسات خارجی تعداد)

ه تعداد سند)ا( تن کارمندان خارجی در موسسات خارجی مصروف کار بوده 688داد )آن از طبقه اناث( می باشد. هچنان، تع

 ند. ه امشغول به کار بود از طبقه اناث(( 291) نود و یکو تعداد دو صدو  ذکور( 397) نود و هفتصدو 
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 1395تعداد مجموعی کارمندان موسسات درسال  موسسات

 پروژویتعداد کارمندان  تعداد کارمندان دایمی  

 مجموع  کارمندان اناث کارمندان ذکور  

  

 کارمندان اناث کارمندان ذکور

 مجموع

 خارجی  داخلی  خارجی  داخلی  خارجی  داخلی  خارجی  داخلی   

 34812 20 8413 69 26310 8707 42 2131 122 6412 داخلید

 22272 291 5311 397 16273 12984 403 2365 358 9858 خارجی

 57084 311 13724 466 42583 21691 445 4496 480 16270 مجموع

 57084 14035 43049 21691 4941 16750 مجموع کل

مجموع 

 کارمندان

78775 
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ادارات سکتوری و  بهوسسات مجدید معرفی پروژه های  16.2

 والیت ها ریاست های اقتصاد 

 لیت نمایند.مکلف اند تا در روشنی قانون موسسات غیر دولتی و سایر قوانین نافذه کشور فعا داخلی و خارجیموسسسات 

ه ید که موسسه، حکم می نماموسسات در رابطه به آغاز کار وفعالیت با در نظر داشت مطلب فوق قانون مؤسسات غیر دولتی

ییهد و وری جههت تاالعه و موافقه توسط ادارات سهکتمسوده اسناد پروژوی تعهد شده را بعد ازمط ،قبل از آغاز کار ندمکلف ا

 د.نثبت به وزارت اقتصاد ارائه نمای

وسسه م 67 ،( موسسه117در مجموع به تعداد یک صدو هفده )هجری شمسی  1395با در نظر داشت این مسئله، در سال 

ض همهاهنگی و از این طریق غر هخارجی اسناد پروژوی خویش را به وزارت اقتصاد تسلیم نمود آن موسسه 69داخلی و آن 

 به ادارات ذیربط معرفی گردیده اند.

ا با مبلغ ( پروژه مختلف ر502موسسات به تعداد پنجصد و دو ) واصلهبر اساس اسناد هجری شمسی،  1395طی سال مالی 

 ند: ه امودن  ( میلیون با تمویل کنندگان مختلف در چهار سکتور ذیل قرارداد251.05)

 

 سکتور صحت

میلیون دالر با تمویل کنندگان مختلف قرارداد  25.08در این سکتور به تعداد سی و سه  پروژه با مبلغ  

پروژه دیگهر  15میلیون دالر مربوط به موسسات خارجی و  19پروژه با بودجه  18که از این تعداد  ودهنم

 میلیون دالر مربوط به موسسات داخلی می گردد. این پروژه ها عرصهه ههای مختلهف  6.08آن با بودجه 

ریا، توبرکلهوز، چون ارتقای ظرفیت کارمندان صحی، تقویت و وسعت پروگرام وقایه و تداوی مالصحت را 

، حمایه طفل ومادر، کهاهش مهرگ و میهر، سهو تغهذی، مجموعهه خهدمات صهحی HIVشکر، کنترول 

BPHST .تداوی معتادین،مراقبت های صحی، را تحت پوشش قرار داده اند ، 
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 سکتور تعلیم و تربیه 

ای دونهر هه( میلیهون دالهر بها 19.16در این سکتور قرارداد سی و هفت  پروژه با مبلغ مجمهوع )

ر آن مربوط میلیون دال 15( پروژه با بودجه 15مختلف عقد گردیده است. که از این تعداد، پانزده )

ه ( میلیهون دالهر مربهوط به4.16( پروژه دیگر آن با مبلهغ )22به موسسات خارجی و بیست دو )

 ،ریضهطراتربیهه ا و موسسات داخلی می شوند. این پروژه ها شامل اعمار ساختمان مکاتب، تعلیم

ی(، ازمکتب، باال بردن ظرفیت معارف، تعلیمات اساسی )خهاص و سهواد آمهوز اولیه قبلتعلیمات 

 کورسهای تقویتی، بورسیه و کورسهای امادگی کانکورمیگردد. 

 

 سکتور زراعت و آبیاری

( میلیهون دالهر را بها 17خورشیدی، موسسات به تعداد چهل و نه پروژه با مبلهغ ) 1395در سال 

پروژه  13.از این تعداد، ندقرارداد بستر زراعت، آبیاری و مالداری در سکتوتمویل گنندگان مختلف 

( میلیهون دالهر 12پهروژه آن بها مبلهغ ) 36میلیون دالر توسط موسسات خارجی و  5آن با مبلغ 

افهزایش گونهاگون چهون توسط موسسات داخلی عقد گردیده است. این پروژه ها در عرصه ههای 

ظت جنگالت، ایجاد باغها و نصب چیله ها، توزیع تخم های محصوالت کشاورزی، ایجاد قوریه، حفا

اصالح شده، تقویت خودکفایی بیجا شده گهان از طریهق فعالیهت ههای زراعتهی، بازاریهابی بهرای 

 ست. محصوالت زراعتی تطبیق گردیده ا

 

 سکتور خدمات اجتماعی

سکتور خدمات اجتماعی که شامل سه سکتور مصونیت اجتماعی، زیربنا و حکومتداری خوب مهی 

( پهروژه 383تاد و سه )شبه تعداد سیصد و ه داخلی و خارجی سکتور موسساتسه در این گردد. 

بسهته انهد. از ایهن  داد( میلیون دالر با تمویل کنندگان مختلهف قهرار190.39را مبلغ مجموعی )

( میلیون دالر مربهوط بهه موسسهات خهارجی و 125.19پروژه آن با بودجه ) 121جمله به تعداد 

 ( میلیون دالر مربوط به موسسات داخلی می گردند.65.2آن با بودجه )پروژه دیگر  262
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ان وانمنهدی زنهتاین پروژه ها در عرصه کمک های عاجل مواد غذایی و غیر غذایی، مصئونیت غذایی، ترویج و ایجاد صلح و  

ا، تنظهیم ث زیربنها ههدر عرصه مدنی، حقوقی، دریافت مشکالت جهت دسترسی به مناطق دشوار، تحکیم ثبات، برنامه احدا

 منابع طبیعی، پاکسازی ماین و مهمات منفجر نشده، اعمار سرپناه، حفر چاه ها تطبیق گردیده اند. 

ی و یهک گزارش ها و اسناد پروژه ها نشان میدهد که قسمت اعظم بودجه پروژه های موسسات از کمک های جامعهه جههان

اد هها بهه . موسسات عموما بودجه شهان را بها ارائهه پیشهنهده استگردیقسمت دیگر آن از بودجه اختیاری حکومت تمویل 

ود مالی مکانات محداتمویل کنندگان و یا از طریق دفاتر مرکزی شان خارج از کشور بدست میاورند و یا هم با استفاده از از 

 ژه ها را تطبیق و اجرا مینمایند.خویش )بویژه موسسات داخلی( پرو

 به تفکیک تعداد پروژه، بودجه و سکتور 2016-1395های سال جدول توحیدی معرفی پروژه 

تعداد کارمندان در پروژه ها
 

 سکتور ها

جموع بودجه
م

 

جموع پروژه
م

ت 
سا

تعداد موس
 

ت
سا

موس
 صحت تعلیم تربیه زراعت و ابیاری خدمات اجتماعی 

بودجه
تعداد پروژه 

 

بودجه
تعداد پروژه 

 

بودجه
تعداد پروژه 

 

بودجه
تعداد پروژه 

 

1
2

2
4

8
 

125.19 121 5 13 15 15 19 18 164 167 49 

ی
خارج

 

5
3

9
6
 

65.2 262 12 36 4.16 22 6.08 15 87.05 335 68 

ی
داخل

 

1
7

6
4

4
 

 مجموعه کل 502 251.05 33 25.08 37 19.16 49 17 383 190.39

 

76% 76% 7% 10% 8% 7% 10% 7% 100% 100% 

فیصدی پروژه و 

 بودجه
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را  طبیق کنندهتقابل ذکر است که ریاست انسجام موسسات غیر دولتی بعد از مطالعه و ارزیابی اسناد، پروژه های موسسات 

 کتوری معرفهیاقتصاد والیت هها  و ادارات ذیهربط سهسی پروژه ها به ریاست های ربه منظور ایجاد هماهنگی و نظارت و بر

 نموده است.

ری ولتی جلوگیتا از تطبیق پروژه های خود سرانه موسسات غیر د می ورزد وزارت اقتصاد جمهوری اسالمی افغانستان تالش

تی و ایجاد ولبه منظور انسجام بهتر فعالیت های موسسات غیر د 1395صورت گیرد. به همین لحاظ وزارت اقتصاد در سال 

الیهت هها  وشفافیت و حسابدهی و هماهنگی بین ادارات دولتی و موسسات غیر دولتی نکات ذیل را به توجهه مقهام محتهرم 

 رسانیده است: 

ودسهرانه خمقام محترم والیت به تمام ادارت دولتی و بخصوص ادارات سکتوری هدایت دهد تها از تطبیهق پهروژه ههای  -1

ت اقتصهاد بودجه و مرجع تمویل کننده و معرفی خط وزار مقدار اسناد قرارداد و مشخص بودنموسسات و بدون موجودیت 

 جدا جلوگیری نماید.

ریاسهت  ( بدون موجودیت نامه رسهمی وزارت اقتصهاد عنهوانیPDCمطابق به قانون موسسات غیر دولتی و طرزالعمل ) -2

ه تطبیهق بهموافقت اداره های سکتوری در سطح والیهت هها  اقتصاد والیت مربوطه، موسسات حق ندارند بدون هماهنگی و 

 پروژه های شان اقدام نماید.

ظر نوطه با در مقام محترم والیت به ریاست های سکتوری هدایت فرماید تا ریاست های محترم از پروژه های سکتور مرب -3

ماهنگ کننده و از موسسات ه  زارت اقتصادداشت قرارداد و حجم کار، پروژه را مورد نظارت و بررسی قرار دهند. همچنین و

 ای موسسات راجلوگیری نموده، فعالیت ه تطبیق پروژه های خودسرانه ریاست های اقتصاد در والیت های می خواهد که از 

ز ا جلهوگیری اهدف اصلی ایهن کهار هه با ادارات سکتوری هماهنگ نموده و از پروژه های موسسات نظارت و ارزیابی نماید. 

 ذکر در باال که ق پروژه های خودسرانه توسط موسسات است و نیز موسسات مکلف اند تا حین قرارداد پروژه اسناد آنراتطبی

 غرض معرفی پروژه ها به وزارت اقتصاد ارسال نماید.گردید 

ای اقتصاد هه ریاست ب هم اکنون تالش ها در این زمینه ادامه دارد تا تمام پروژه ها قبل از شروع آن، از طریق وزارت اقتصاد

ور اداره سهکت در والیت ها  و از آن طریق به ادارات سکتور مربوطه غرض ایجهاد همهاهنگی ، نظهارت از پهروژه و و موافقهت

 مربوطه معرفی گردد.
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  نظارت و بازدید از پروژه های مؤسسات غیر دولتی 17.2

ه های ار از پروژاگر چه ریاست انسجام موسسات غیر دولتی، ریاست های اقتصاد در والیات  و ادارات سکتوری به طور دوامد

 ی اقتصاد درو ریاست ها ریاست موسسات نظارت می نمایند ولی نظر به لزوم دید ریاست انسجام موسسات غیر دولتی، این 

ظارت، بررسی و نره تنظیم اجراآت و فعالیت ها که یکی از اهداف و وظایف آن با در نظر داشت مقر، 1395در سال والیات  

مربوط  وژه( پر437تنظیم فعالیت های موسسات در روشنی قانون موسسات غیر دولتی میباشد، از چهار صد و سی و هفت )

 . ندل آورده انظارت و بازدید به عم قرار دارند در سطح مرکز و والیت ها  که موسسه داخلی و خارجی 270

بطهور کهز دفتهر موسسهات داخلهی و خهارجی را در مر  40و  پهروژه 15موسسات غیر دولتی  از این تعداد، ریاست انسجام 

( 230و سهی ) کهه مربهوط دو صهد دیگر را ( پروژه مختلف422مستقیم مورد نظارت و ارزیابی قرار داده است و متباقی از )

 ت و بازدید، توسط ریاست های اقتصاد والیت ها  مربوطه نظارمی شوند موسسه داخلی و خارجی در سطح والیت ها  کشور

 گرفته است. صورت 

ل مسهتقیم ( موسسه داخلی و خارجی در سطح مرکز که به شک40طوریکه از نتایج نظارت و بررسی و گزارش های ارسالی )

( 20هجهری شمسهی بهه تعهداد بیسهت ) 1395نظارت شده، برمیاید، در سهال  ریاست انسجام موسسات غیر دولتی توسط

رف ( پهروژه مختلهف را بها مصه216) شهانزده( موسسه خارجی در مجموع به تعهداد دو صهدو 20موسسه داخلی و بیست )

وسهط موسسهات ( میلیهون دالهر ت28.15مبلهغ ) ( پروژه بها62) تعداد( میلیون دالر تطبیق کرده اند. از این جمله 54.51)

تطبیهق  ( میلیون دالر توسط موسسهات داخلهی در چههار سهکتور ذیهل26.37( پروژه دیگر با مبلغ )152)تعداد خارجی و 

 گردیده است:

 ( میلیون دالر در بخش صحت10.7( پروژه با میزان مصرف )33تطبیق ) 

 ( میلیو11.16( پروژه با میزان مصرف )32تطبیق )ن دالر در بخش زراعت 

 ( میلیون دالر در بخش تعلیم و تربیه7.85( پروژه با میزان مصرف )29تطبیق ) 

 ( میلون دالر در بخش خدمات اجتماعی24.8( پروژه با میزان مصرف )122تطبیق ) 
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 ثبت موسسات غیر دولتی 1.3

انسجام موسسات غیر دولتیوزارت اقتصاد در روشهنی قهانون موسسهات، مقهرره تنظهیم ریاست 

فعالیت واجراات وزارت اقتصاد و الیحه وظایف مربوطه، مسئولیت ثبت، فراهم آوری سهولت هها 

این ریاست  نانحالل موسسات را به عهده دارد. همچنیو  مسئولیت و هماهنگی فعالیت ها ونیز

مراجع دولتی  در رابطه با موسسات داخلی وخارجی در اختیار ت الزم را مسئول است تا معلوما

قرار دهد. ساالنه درخواستی های زیهادی بهرای انحالل موسسات یا  و غیردولتی در مورد ثبت و

ثبت موسسات جدید داخلی و خارجی به این وزارت مواصلت میورزد. بعد از مطالعه و بررسی کامل اسناد درخواسهتی هها و 

 معیارات که برای ثبت یک موسسه الزم است، تصمیم گرفته می شود که آیا درخواستی مورد نظر پذیرفته شود و یا خیر؟

 موسسات عبارتند از:هدف اساسی از ثبت  

 ؛فراهم آوری زمینه انکشاف اجتماعی و اقتصادی درکشور -

بیهق جههت ارائهه خهدمات وتطمللی گان داخلی و بین الکنند جلب وجذب امکانات تخنیکی ومالی منابع تمویل -

  ؛پروژه های عام المنفعه

 در کشور؛رفاه اجتماعی  بهبود ایجاد زمینه های کاری برای مردم، کاهش فقر و -

 . قانونمند شدن فعالیت های موسسات غیردولتی در کشور -

 

 طرزالعمل کار ثبت موسسات غیر دولتی 

ات جدیهد د برای ثبت موسسهننمی توا اشخاص حقیقی( قانون موسسات،  20و  19، 18، 17، 16، 15، 4) مطابق به ماده 

ت وراجسهتر اقدام نماید. بعد از دریافت اسناد ثبت موسسات جدید، کمیسیون تخنیکی که متشکل از کارمندان آمریهت ثبه

رد مطالعه ، موشنی قانون موسسات اسناد ثبت دایر گردیده و در روریاست انسجام موسسات غیر دولتی ر موسسات تحت نظ

ا بهماینده گهان نسپس اسناد مذکور جهت ارزیابی وفیصله نهایی به کمیسیون عالی ارزیابی که متشکل از  دادهوبررسی قرار 

 . ال می گرددخارجه، مالیه، عدلیه و کارواموراجتماعی به حیث عضو و تحت ریاست وزارت اقتصاد ارس های صالحیت وزارت

ی الی ارزیابعبعد از فیصله نهایی کمیسیون عالی ارزیابی طی یک کنفرانس در حضور مقام محترم وزارت، اعضای کمیسیون 

و ق اهداف در رابطه به مکلفیت های موسسات غیردولتی در تطبی یک سلسله معلوماتالتاسیس با  روسای موسسات جدید و

 خویش ونیز رعایت قوانین نافذه کشور، جواز فعالیت در افغانستان برای آنها توزیع میگردد. هایفعالیت
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( درخواسهتی غهرض ثبهت موسسهات جدیهد بهه ریاسهت انسهجام 332دو )و جمعاً به تعداد سیصد و سی  1395در سال  

ه داخلی و ستی برای ثبت موسس( درخوا320موسسات غیر دولتی مواصلت ورزیده که از آن جمله به تعداد سیصد و بیست )

 تشکیل میدهد.خارجی  ه( درخواستی جهت ثبت موسس12متباقی به تعداد دوازده )

واسهتی آن مورد تائید و متباقی شش درخ 314، ( درخواستی برای ثبت موسسات داخلی 320از مجموع سیصد و بیست ) 

 رد گردیدند.  ثبت ها از طرف کمیسیون عالی ارزیابی استیدیگر بنابر نواقص وک

سهیون از مجموع دوازده درخواستی جهت ثبت موسسات خارجی همه آنها جواب مثبت گرفته و مهورد تاییهد کمیهمچنان 

 قرار گرفتند. ثبت عالی ارزیابی 

 درخواست های رد شده درخواست های پذیرفته شده درخواست ثبت موسسه

 6 314 320 موسسه داخلی

 0 12 12 موسسه خارجی

 متفاوت بوده است. 1394سه با سال در مقای 1395د ثبت موسسات در سال حالیست که تعدا این در

ت درخواسهت بهرای ثبه 351درخواستی به غرض ثبت موسسات جدیدالتاسیس که از جمله  363به تعداد  1394در سال 

بهرای  مجمهوع درخواسهتی ههادرخواستی برای ثبت موسسات خارجی ارائه گردیده بهود. از  12موسسات داخلی و متباقی 

گردیده بود.  آن از طرف کمیسیون عالی تایید و متباقی بنابر کمبودات و نواقص در اسناد رد 339تاسیس موسسات داخلی 

 درخواستی برای ثبت موسسات خارجی موردتایید قرار گرفته بود. 12و جمعا تعداد 

وسسهه م 12افغهانی و  3390000ول حق الثبهت ان مبلهغ موسسه داخلی که پ 339جمعا تعداد  1394بنابر این در سال 

 دالر تشکیل میدهد در حساب واردات دولت تحویل گردیده است. 12000خارجی که پول حق الثبت آنها 

گان، نبود کاهش ثبت تعداد موسسات بنا بر دالیل مختلف مانند عدم حمایت موسسات جدید التاسیس از طرف تمویل کنند

 میباشد. 1395بیق پروژه ها در سال امنیت کافی برای تط

 

1394

1395
موسسات خااجی موسسات الخلی
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عالیت شهان موسسه داخلی نو تاسیس نظر به اهداف وساحه ف 140موسسه خارجی نو تاسیس و  10عالوه بر این، به تعداد 

 .  اندرسما به ادارات سکتوری معرفی گردیده 

معها جن موسسات غیر دولتهی در روشنی قانو حساب بانکی افتتاحجهت موسسات تقاضای رسمی  بادر نظر داشت همچنین

 موسسه داخلی به بانک ههای مختلهف کشهور معرفهی 178موسسه خارجی و  12 موسسه داخلی و خارجی که 190تعداد 

 گردیدند. 

ظر داشت ند، با در کی به حیث صالحیتدار معرفی بودننسبت تغییرات در سطح رهبری موسسات که در حسابات بانهمچنان 

سهه موس 225موسسه خارجی و  56معرفی صالحیت داران جدید به این ریاست نیز تعداد تقاضای رسمی موسسات غرض 

 داخلی به بانک معرفی شده اند.

 عواید از حق الثبت موسسات غیردولتی  2.3

 خلی مبلهغ دهموسسه داهر مطابق ماده پانزدهم قانون موسسات، بعد از تائید ثبت موسسات توسط کمیسیون عالی ارزیابی، 

واردات  حسهابه را بعنهوان حهق الثبهت به ی( امریکای$1000موسسه خارجی مبلغ هزار دالر ) هر( افغانی و10,000هزار )

 دولت بوسیله نامه رسمی تحویل بانک می نمایند. 

غهانی و ( اف3,140,000( موسسه نو تاسیس داخلی به مبلغ سه میلیون یک صدو چهل ههزار )314بناء سیصد و چهارده ) 

ق بانک مرکهزی ( دالر امریکائی به حساب واردات دولت از طری 12000خارجی به مبلغ دوازده هزار )  ( موسسه12دوازده )

 نموده است.   واریز

لی و ، ایجاد دفاتر ساحوی و پول حق الثبت موسسات غیردولتی داخمنحل شدهجدول خالصه ثبت موسسات جدید، 

 خورشیدی 1395خارجی طی سال 

 خارجی موسسات داخلی موسسات مجموع
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 وغیرمنقول موسسات ثبت دارایی های منقول  3.3

( قانون موسسات غیردولتی، تمهام موسسهات مکلهف انهد کهه 26بر اساس ماده)

کههه بهرای انجههام مقاصههد واهههداف را تمهام امههوال منقههول وغیرمنقهول خههویش 

غیرانتفاعی از آن استفاده مینمایند در وزارت های اقتصاد و مالیهه ثبهت نماینهد. 

موال منقهول و غیهر منقهول موسسهات، از ا ثرهدف این کار استفاده معقول و مو

جلههوگیری از سههوء اسههتفاده آنههها توسههط کارمنههدان بهها صههالحیت موسسههات و 

راهنمایی موسسات در قسمت طی مراحل پروسه مساعدت، لیالم اجنهاس و وسهایط و تبهدیل پلیهت شخصهی بهه پلیهت 

 موقت می باشند. 

در  غیرمنقهول مجمهوعی موسسهات داخلهی وخهارجیو دارایی ههای منقهول  1395با در نظر داشت موارد فوق در سال 

 سیستم دیتابیس مرکزی ریاست انسجام موسسات  غیردولتی ثبت گردیده است. 

 

 موسسات داخلی

 دارایی های موسسات داخلی کارمندان و جدول

 جنراتور تلویزیون پرنترو اسکنر کمپیوتر وسایط نام جنس

 پایه 904 پایه 242 پایه 2632 پایه 5745 عراده 1307 تعداد

 

 موسسات خارجی

 دارایی های موسسات خارجی کارمندان و جدول

 جنراتور تلویزیون پرنترو اسکنر کمپیوتر وسایط نام جنس

 پایه 670 پایه 359 پایه 2434 پایه 5950 عراده 2212 تعداد
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 نحالل موسسات غیر دولتیا 4.3

بهه وزارت  تمام موسسات داخلی وخارجی مکلف به ارایه گزارشهای فعالیت خویش در ههر ششهماه ،( قانون 31)  مطابق ماده

م طابق فقره دوخویش را ارایه ننماید و یا هم م گزارش فعالیتدر طی دوسال پیهم  یک موسسهد. در صورتیکه ناقتصاد میباش

ات غیردولتهی را منحل نماید، ریاست انسجام موسسمورد نظر  موسسه  ،( قانون متذکره، هئیت با صالحیت رهبری 35)  ماده

سهیون عهالی می نمایهد. بعهد از فیصهله کمی ارائهلست موسسات فوق را در روشنی قانون موسسات به کمیسیون عالی ارزیابی 

ه کمیسهیون بهموضهوع  ، موعهد داده شهده بعد از ختم ارزیابی و اطالع موسسات مورد نظر از طریق رسانه های معتبر کشور و

تصهویب نههائی وتائیهد  در روشنی قانون موسسات غیردولتی موردفیصله کمیسیون عالی ارزیابی  تا  شدهتصفیه وانحالل ارایه 

 قرار گیرد. 

 انحالل موسسات غیردولتی از هدف اساسی

 فراهم شدن فرصت های بیشتر برای موسسات فعال و مسوولیت پذیر 

 عواقب عدم ارائه گزارش فعالیت آگاه شدن سایر موسسات از 

(  143به تعداد یک صدو چههل و سهه )  1395بادرنظرداشت مطالب فوق ریاست انسجام موسسات غیردولتی طی سال مالی 

 ست. اه کمیسیون های متذکره پیشنهاد و مورد انحالل قرار داده ب – داخلی میشود 136 و خارجی 7که  –موسسه را 

یهه ( آن بهه علهت عهدم ارا112خورشیدی، به تعداد یهک صهد و دوازده ) 1395منحل شده سال داخلی از مجموع موسسات 

ت انسهجام ( موسسه دیگر داوطلبانه انحالل خویش را رسما به ریاسه24گزارش فعالیت ها و مصارف خویش و بیست و چهار )

شهامل موسسهات منحهل شهده ارسال نمودند. موسسات فوق الذکر از فهرست موسسهات فعهال حهذف و موسسات غیر دولتی

 قرارگرفتند.

الزم به ذکر است که فهرست موسسات منحل شده با شهرت کامل و فهرست اموال وتجهیزات دفتری شان ذریعه مکتوب های 

ارانوالی، وسهایرادارات حهوالیت افغانستان، ارگانهای امنیتهی وکشهفی، لهوی  34جداگانه به ادارات ذیربط ریاست های اقتصاد 

به نهاد های مشابه و همچنان تصفیه حسهابات  رسمأ بخاطرجلوگیری از فعالیت ها وتحویل تجهیزات شان یر دولتیو غ دولتی

 دروقههههههههههههت وزمههههههههههههان آن خبههههههههههههرداده شههههههههههههده اسههههههههههههت. مالیههههههههههههاتی
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 راهم آوری تسهیالت برای مؤسسات ف 5.3

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی وزارت اقتصاد بر عالوه ثبهت موسسهات، تحلیهل و 

ارزیابی گزارشات فعالیت های پهروژوی، نظهارت و بازدیهد از فعالیهت ههای موسسهات، 

تسهیالت الزم جهت بر آورد شدن اهداف موسسات، قانونمند شدن کار اتبهاع خهارجی 

انتقهال تجهارب آنهها، اجهرا ویهزه در کشور و نیز جلب و جذب متخصصهین خهارجی و 

کارمندان خارجی، اجرای معافیت های گمرکی برای فعالیت های پروژوی، فراهم آوری 

سهولت های کاری برای موسسات از طریق خدمات تخنیکی وسایط و وسایل مخابراتی 

 انجام گرفته که قرار زیر توضیح میگردد. 

 

 جواز کار برای کارمندان خارجی 

ه از جملهه تن از کارمندان اتباع خارجی موسسات داخلی و خارجی ک 644انسجام موسسات غیر دولتی برای تعداد ریاست 

م نشان دهنهده نفر تسهیالت خدمات تمدید جواز کار فراهم نموده است. این رق 339نفر جواز کار جدید و برای  305برای 

مهالی  فزایش را در قسمت تمدید جواز کار نسهبت بهه سهالدرصد ا 20.2درصد افزایش در قسمت جوازکار جدید و  61.4

 نشان میدهد. 1394

 

 مؤسسات غیر دولتی کارمندان بخش خدمات جواز کارمقایسوی جدول 

شماره
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1 1394 189  282  471  

2 1395 305  339  644  

 %36.7 تن افزایش 173 %20.2 تن افزایش 65 %61.4 تن افزایش 116 افزایش/کاهش
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 خورشیدی 1395نمودار تعداد اخذ و تمدید جواز کار بابت سال مالی 

 

بهود در  تن شهروندان خارجی تمدیهد گردیهده 189خورشیدی جواز کاری  1394طوریکه از نمودار باال پیداست، در سال 

عها خورشهیدی مجمو 1394خورشیدی افزایش یافته است. همچنین در سهال  1395تن در سال  305حالیکه این رقم به 

فزایش یافته تن ا 339خورشیدی به  1395ن رقم در سال تن از شهروندان خارجی جواز کار اخذ نمودند در حالیکه ای 282

ر ضهمایم د 7است. )برای توضیحات بیشتر و جواز کار برای کارمندان خارجی بر اساس موسسه مربوطه بهه جهدول شهماره 

 مراجعه گردد.( 

 ویزه خدمات 1.5.3

وسهط ت ایهن وزارت طریهق تن از کارمندان خارجی مؤسسات غیر دولتهی از 2226جمعاً برای تعداد  1395طی سال مالی 

ردیهده کهه گتن ویزۀ ورودی اجهرا  1433وزارت های محترم امور خارجه خدمات ویزه فراهم گردیده است. از جملهۀ برای 

سهت اتن ویهزۀ شهش ماههه اجهرا گردیهده  793نشان می دهد و برای  1394در صد افزایش را نسبت به سال مالی  31.5

 نشان می دهد.  1394لی در صد کاهش را نسبت به سال ما 16.4
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 در بخش خدمات ویزه 1394با سال مالی  1395جدول مقایسوی ارقام سال مالی 

 سال شماره
 ویزه ورودی

 )تن(

درصدی 

 تغییرات

ویزه 

 خروجی

 تمدید ویزه

 )تن(

درصدی 

 تغییرات

 مجموع

 )تن(

درصدی 

تغییرات 

 مجموعی

1 1394 1090  0 923  2013  

2 1395 1433  0 793  2226  

 افزایش/کاهش
تن  343

 افزایش
 %16.4- تن کاهش 130  31.5%

تن  213

 افزایش
10.6% 

 

 1395نمودار تعداد ویزه ورودی و تمدید ویزه بابت سال مالی 

 

 وسایط موسسات جواز سیر خدمات 2.5.3

ی، مؤسسهه داخلهی و خهارج 170عراده وسایط نقلیه مختلف النوع  926برای تعداد هجری شمسی  1395طی سال مالی 

ام ه است. ارقهخدمات تمدید جواز سیر از طریق وزارت اقتصاد توسط ریاست محترم ترافیک وزارت امور داخله فراهم گردید

مهده گذشهته بهه میهان آنسبت سهال  1395% کاهش در خدمات جواز سیر در سال مالی 3.64ارایه شده نشان میدهد که 
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 جدول بخش خدمات جواز سیر وسایط نقلیۀ مؤسسات غیر دولتی

 درصدی تغییرات تمدید جواز سیر )عراده( سال شماره

1 1394 961  

2 1395 926  

 %3.64 عراده کاهش 35 افزایش/کاهش

 

 1395نمودار تعداد تمدید جواز سیر عراده جات مؤسسات بابت سال مالی 

 

 (در ضمایم مراجعه گردد. 10)برای توضیحات بیشتر و صدور جواز سیر به تفکیک موسسات به جدول شماره 
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 تغییر ملکیت وسایط نقلیه 3.5.3

ده است. از مؤسسۀ خدمات تغییر ملکیت فراهم گردی 29عراده واسطۀ نقلیۀ  97خورشیدی برای تعداد  1395در سال مالی 

عهراده 16 وعراده مهوتر سهایکل  32عراده دیگر ) 48ل کمکی بوده و برای متباقی مؤسسه به شک 14عراده برای  49جمله 

سایط مهذکور و% در صد افزایش را در قسمت تغییر ملکیت 6.3. ارقام متذکره موتر( از سوی مؤسسات خریداری گردیده اند

کمهک  واری شده ایط خریدنشان می دهد. قابل یادآوری است که مجموع وجوه وس پارنسبت به سال  1395در سال مالی 

 ریال قطری می گردد. 4238000 یورو و 57195دالر،  845568افغانی، که برابر  3886010شده بالغ بر 

 را نشان می دهد. خدمات تغییر ملکیت وسایط نقلیۀ مؤسسات غیر دولتی زیرجدول 

تعداد وسایط کمکی  سال شماره

 )عراده(

تعداد وسایط 

 اریخرید

 شده)عراده(

تغییر ملکیت تعداد مجموع 

 عراده جات )عراده(

درصدی تغییرات 

 مجموعی

1 1394 18 72 90  

2 1395 49 48 97  

 %6.3 عراده افزایش 7 عراده کاهش24 عراده افزایش31 افزایش/کاهش

 

 1394-1395نمودار تعدادعراده جات که تغییر ملکیت فراهم گردیده است بابت سال مالی 
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اری نمهوده و موسسات که وسایط کمکی دریافته نموده اند و موسسات که وسایط نقلیه جدید خرید)برای توضیحات بیشتر 

 در ضمایم مراجعه گردد.( 12و شماره  11اند به جدول شماره 

 خدمات جواز مخابره 4.5.3

د جواز مؤسسۀ خدمات تمدی 18 تعداد پایه مخابره مربوط 1156مجموعاً برای تعداد  هجری شمسی 1395طی سال مالی 

یکونسهی از مؤسسۀ غیر دولتی داخلی و خهارجی خهدمات اخهذ فر 2پایه مخابره مربوط به  11صادر گردیده و برای مخابره 

 ست.م گردیده الوژی معلوماتی فراهطریق وزارت اقتصاد و توسط وزارت محترم امور داخله و وزارت محترم مخابرات و تکنا

 خابرهجدول خدمات جواز م

 مجموع درصدی تغییرات)%( تمدید جواز مخابره )پایه( اخذ جواز مخابره)پایه( سال شماره

1 1394 62 466  528 

2 1395 11 1156  1167 

 %121 %148 پایه افزایش 690 پایه کاهش 51 افزایش/کاهش 3

 

 نمودار اخذ و تمدید جواز مخابره
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 1395ال سهجواز مخابره و اخذ جواز جدید بر تفکیک موسسات در  )برای توضیحات بیشتر در مورد تعداد تمدید

 مراجعه  گردد.( 14و شماره  13به جدول شماره 

 (14)جدول شماره  1395جدول اخذ جواز جدید برای مخابره با تفکیک مؤسسات بابت سال مالی نوت: 

 خدمات معافیت گمرکی 5.5.3

ر تجهیهزات گمرکی در ارتباط با توریهد امهوال، اجنهاس و سهای موسسات غیر دولتی از پرداخت هر نوع مالیات و محصوالت

الیهات بهر ممربوط به ساحه فعالیت شان که در پیشبرد اهداف غیر انتفاعی و خیریه، ضروری میباشهد طبهق احکهام قهانون 

و انی عایدات و گمرکات معاف میباشند. بعد از بررسی اسناد مساعدت های جنسی موسسات کهه شهامل )ادویهه جهات انسه

کی و مهواد خهورا حیوانی، سامان آالت طبی، سامان آالت زراعتی، سامان آالت ماین پاکی، وسایط نقلیه، قرطاسیه، البسهه و

 غیره( میشود، طی مراحل قانونی آغاز میگردد.

 خهارجی از موسسه داخلهی و 59به تعداد  1395معافیت های گمرکی از طریق وزارت محترم مالیه ارائه میگردد. طی سال 

 خدمات گمرکی در تورید اموال خویش مستفید گردیده اند.

 800,423پوند،  242,073یورو،  2,878,640دالر،  23,773,922قیمت اجناس و لوازم خریداری شده و مساعدت شده 

 درهم میشود 14,922روپیه هندی و  115,480ریال قطری، 

تهران ، موسسهه داک(AAHO)وسسهه صهحی افغانسهتان را مبیشترین معافیت گمرکی آمار و ارقام فوق بیانگر آن است که 

کمتهرین معافیهت گمرکهی را  بهر عکهس و (FMIC)خدمات طبی فرانسه بهرای افغانسهتان  و موسسه (MSF)بدون مرز 

 .نددریافت نموده او موسسه آکسفام  (Mercy Corps)، موسسه لشکر ترحم (JRC) مؤسسۀ جی آر سی
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 افیت گمرکی را دریافت نموده اند.نمودار پنج موسسه که بیشترین مع

 

 نمودار پنج موسسه که کمترین معافیت گمرکی را دریافت نموده اند
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 بخش چهارم

 

 و نتیجه گیری اقدامات بعدی ،چالش ها، پیشنهادات
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 ریاست انسجام موسسات غیر دولتی   اقدامات 1.4

 فعالیت های در حال اجرا

 ن، وزارت کابینه جمهوری اسالمی افغانسهتا 2/11/1395مورخ  23به تاسی از مصوبه شماره  :ها انجو قانون تعدیل

سهاس است و بهر ا 1384سال  857اقتصاد موظف گردید تا قانون موسسات غیر دولتی که نشر جریده رسمی شماره 

. عهدیل نمایهدغیر دولتی تبه همکاری وزارت محترم عدلیه و در هماهنگی با موسسات  ،فرمان تقنینی نافذ گردیده بود

قانون  کمیته تعدیل و غرض تحقق مصوبه مذکور طبق هدایت مقام محترم وزارت ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

سهجام ریاسهت ان .تشهکیل نمهود موسسه مطالعات عامه افغانسهتانو موسسات را که متشکل از نماینده گان موسسات 

ا شهریک ا به نمایندگان ادارات مذکور غرض شریک ساختن نظریات آنههموسسات غیر دولتی نسخه های  این قانون ر

ی  ایهر و بهاالدنمود.  بعد از دریافت نظریات نمایندگان ادارات مذکور، کمیته تعدیل قانون موسسات جلسات خویش را 

ق پهالن دو کمیته تعدیل قانون طبنظریات و تعدیالت آورده شده غرض نهایی سازی بحث های همه جانبه نموده اند. 

نهون اک. نمهودحث بادارات محترم  نمایندگان قبل ارایه شده از  جلسه را دایر نموده و باالی تمام نظریات وپیشنهادات

غهرض قتصهاد اوزارت ماده تکمیل و بعد از بازنگری و بررسی نهایی مقام محترم  50فصل و  7موارد تعدیلی قانون در 

 می گردد.عدلیه ارسال  طی مراحل پروسه تقنینی به وزارت محترم

 

 انستانافغ اسالمی جمهوری کابینه 02/11/1395 مورخ 23 شماره مصوبه هدایت اساس بر :نظارتی میکانیزم ایجاد 

 غیردولتی ساتموس انسجام ریاست غیردولتی، موسسات های فعالیت از ارزیابی و نظارت میکانیزم ایجاد بر جدی نیاز و

 و تکمیهل فعالیهت این فیصد% 40 اکنون الی و است نموده توظیف نظارتی میکانیزم تهیه و ترتیب را غرض کاری تیم

 .گردد نهایی و تکمیل میکانیزم این ممکن وقت ترین زود به تا شود می تالش

 

 ظرفیهت تشهخیص راسهتای در غیردولتهی موسسات انسجام ریاست :غیردولتی موسسات کاری ظرفیت تشخیص 

 بندی رجهد و نموده ارزیابی معین های شاخص با را غیردولتی موسسات ذیربط، ادارات با هماهنگی در موسسات کاری

 .نماید می نهایی پروسه تکمیل از بعد را موسسات این

 

 موسسهات انسهجام ریاسهت :غیردولتری موسسرات بررای یافته انکشاف کمتر والیات در کاری انگیزه ایجاد 

 رشهد راسهتای در غیردولتی موسسات نقش و اهمیت" عنوان تحت کنفرانسی دارد نظر در نزدیک آینده در غیردولتی

 ایهن. نماید تدویر سکتوری ادارات و ها دونر غیردولتی، موسسات های نماینده حکومت، مقامات اشتراک به را "متوازن

 و رشهد بهر و داشهته نظر در را متوازن انکشاف و رشد اصل تا میکند تشویق را دونرها و غیردولتی موسسات کنفرانس
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 پهول مصارف برای تا گردد می تشویق غیردولتی موسسات همچنان،. نمایند توجه یافته انکشاف کمتر والیات انکشاف

 .بگیرند سهم دولت با مشارکت در رقابتی

 

  د فیصله کنفرانس بروکسل هدایت به ایجاد ایجا 24شاخص شماره فیصله کنفرانس بروکسیل:  24تطبیق شاخص

مهوده نکمیته مشترک از ادارات دولتی وغیردولتی غرض حل مشکالت مالیاتی  و گزارشدهی موسسات غیردولتی یک 

 5آن  است. ریاست انسجام موسسات غیر دولتی به منظور تطبیق و اجرا بهتهر تعههد متهذکره پهالن تطبیقهی کهه در

الیهه و از نماینهدگان محتهرم وزارت مفعالیت فرعی میباشهد را تهیهه و گهروپ کهاری مشهترک را  15فعالیت اصلی و 

( تحت ریاست وزارت اقتصهاد تشهکیل و مطهابق پهالن AWN, ANCB, ACBAR, SWABACموسسات هماهنگی )

رگهزار مهی جلسات خویش را دایر و طبق اجندا به گونه همه جانبه در روشنی قانون موسسات و مالیهات بهر عایهدات ب

 ده است.جلسه دایر گردی 2نماید. الی اکنون تعداد 

 

 :یجاد اوزارت اقتصاد تصمیم دارد تادر آینده نزدیک بمنظور  تسهیل و تسریع روند عرضه خدمات برای مؤسسات

و ارسال گهزراش ههای شهش مهاه از فعالیهت سهولت، جلوگیری ازضیاع وقت درقسمت ثبت مؤسسات جدیدالتاسیس 

سهولت غهرض  را به ین سیستم بتوانند اسناد خویشتا مؤسسات با استفاده از نماید ایجادسیستم آنالین را  موسسات،

 .اجراات درج سیستم نمایند

 

 بعدی   اقدامات

 :وزارت اقتصاد تالش میورزد تا در قسمت پرداخت مکلفیهت  افزایش عواید به حساب واردات دولت از بابت مالیات

اطمینهان حاصهل کنهد تاتمهام  های مالیاتی مؤسسات در تفاهم و هماهنگی وزارت محترم مالیه توجه جهدی نمایهد و

وقهانون مالیهات بهر عایهدات مکلفیهت ههای  غیر دولتی ( قانون مؤسسات30مؤسسات داخلی و خارجی مطابق ماده )

را ادا نمایند. همچنان در آینده نزدیک قراراسهت یهک سلسهله جلسهات کهاری بهرای ایجهاد همهاهنگی میهان  خویش

ورد رفع مکلیفت های مالیاتی ومعافیت های گمرکهی وایجهاد سههولت مؤسسات و وزارت محترم مالیه دایرگردد تا درم

 ؛های بیشتر جهت تشویق تمامی مؤسسات آگاهی های الزم ارایه گردد
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 .تهیه و ترتیب پالن پنج ساله استراتیژیک ریاست انسجام موسسات غیردولتی 

 .)تطبیق کامل پالن مبارزه با فساد اداری )راهکار شفافیت 

  سرتیفیکیت موسسات با استندارد ساختنQR .کود 

  ،ایجاد ویب سایت و دیتابیس آنالین غرض سهولت ها بیشتر برای شهروندان و موسسات. ذریعه ویهب سهایت متهذکره

شهروندان می توانند موسسه جدید بصورت آنالن ثبت کنند و موسسات نیز می تواننهد گزارشهات خهویش را بصهورت 

 غیردولتی ارسال نمایند.آنالن به ریاست انسجام موسسات 

 

 تحلیل اقتصادی

لبته اه دارند، کنند اگر به ماهیت اصلی موسسات نظر انداخته شود اکثریت این نهاد های مدنی از دید اقتصادی جنبه مصرف

یشبرد ه و پحائز ذکر است که بعضی موسسات برعالوه از مصرف بودجه، عاید نیز خلق مینمایند که برای بقای موسس

ار بزرگ قش بسیهای آن به مصرف می رسد. بنا موسسات به عنوان یکی از بزرگترین مراجع مصرف کننده بودجه نفعالیت 

 و واضحی در حرکت درآوردن چرخه اقتصادی و مالی کشور دارند.

معنی  این به ه اند.میلیون دالر امریکایی را به مصرف رساند 851در کشور ما موسسات مبلغی بالغ بر  1395طی سال مالی 

ه اید و چرخاد نمآن است که حضور و فعالیت موسسات در کشور تا چه اندازه میتواند مبالغ هنگفتی را وارد شبکه اقتص

 اقتصادی را به حرکت درآورد.

 بررسی مصارف موسسات با بودجه انکشافی حکومت

یی بوده است که از میلیارد دالر امریکا 6.57وزارت مالیه، مبلغی در حدود  1395طبق ارقام موجود در بودجه سال مالی 

ولت افغانستان بوده دمیلیارد دالر امریکایی بودجه انکشافی  2.49میلیارد دالر امریکایی بودجه عادی و  4.08این میان 

اخته شود، واضح اند 1395بودجه دولت افغانستان و مصارف موسسات در سال  است. اگر نیم نگاهی به چگونگی رابطه بین

 ه این سهمکا تشکیل میدهند، % از مجموع بودجه ر12.95میگردد که موسسات داخلی و خارجی به تنهایی خویش حدود 

 بزرگ موسسات را در اقتصاد کشور نشان میدهد. 

% از بودجه عادی دولت افغانستان را 22 حدودوسسات توانسته اند دیده شود م 1395همچنان اگر به اجزای بودجه سال 

% از بودجه انکشافی افغانستان را مجموع 34پوشش دهند یعنی یک پنجم از بودجه عادی کشور. حتی با این حال بیش از 

مصرف  تشکیل میدهد یعنی یک سوم بودجه انکشافی افغانستان را موسسات به تنهایی 1395مصارف موسسات در سال 

 206.8( توانستند مبلغی بالغ بر On-Budgetنموده اند. نکته قابل توجه دیگر این است که موسسات از طریق دولت )
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که از ( %76)به مصرف برسانند اما مابقی مجموع مصارف عمومی موسسات  1395را در سال مالی ( %24)میلیون دالر 

میلیون دالر است. یعنی این رقم  644.79بسیار بزرگی به مقیاس ( پرداخت گردیده است مبلغ Off-Budgetطریق دونر )

 میباشد. 1395یک افزوده بر بودجه ملی افغانستان طی سال مالی 

 

 
 

ه سهم موسسات از میلیارد دالر بوده است ک 20.3در حدود  1395به همین گونه تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال 

ه ه موسسات بتولید ناخالص ملی افزوده شده است. تفسیر این موضوع به گونه ایست ک% میباشد که به 4.19این رقم 

میشدند و نتقبل متنهایی خویش توانستند سهم بزرگی از تولید ناخالص کشور را یدک بکشند. اگر این مصارف را موسسات 

و عواقب  میشد ود و کاهش مواجهیا اینکه موسسات فعالیت نمیداشتند پس یک قسمت بزرگ از تولید ناخالص کشور با رک

 ر جامعه واقشا رکود و ضعف اقتصادی یک کشور همانا افزایش بیکاری، افزایش فقر، به میان آمدن فاصله طبقاتی میان

 اشند.باشته ناامنی میشد. پس واضح و مبرهن است که موسسات تا چه اندازه میتوانند در اقتصاد کشور نقش مهمی د

  

0.851

0.851

0.851

6.57

4.08

2.49

0 1 2 3 4 5 6 7
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(به میلیارد دالر)1395مصارف موسسات با مقایسه بودجه دولت در سال 

بواجه اورت مصااف موسسات
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 موسسات باالی کاهش فقر بررسی اثرات فعالیت

زایش فقر اقتصادی و % رسیده است. اف39افغانستان فقیر ترین کشور در سطح آسیا می باشد.  فیصدی فقر در افغانستان به 

به  1394ر سال د% 3.8مشکالت امنیتی مردم را بیشتر از پیش در مقابل حوادثات آسیب پذیر ساخته است. نرخ تورم از 

تنها نهاد  % افزایش یافته است. رسیدگی دولت منحیث10% فیصد به 4و قیمت مواد غذای از  فیصد رسیده است 7.2%

ض لت غرارایه دهنده خدمات اساسی با در نظرداشت سطح روز افزون تقاضا کفایت نمی کند. موسسات در کنار دو

 عالیت هایی از فی کاهش فقر یکتطبیق برنامه هاپاسخگویی به نیاز های شهروندان خدمات عام المنفعه ارایه میدهند. 

 تشکیل می دهد. 1395موسسات را در جریان سال 

یون دالر را در مل 851ه اند، مقدار بالغ بر تتوانس 1395با در نظر داشت نیازمندی های فوق، موسسات در جریان سال 

ت. مصارف ته اسشور صورت گرفاز افراد و اشخاص بی بضاعت در سطح کت جامعه تزریق کنند. این فعالیت در راستای حمای

 دالر بوده است. 29.16 بر اساس فی نفر 1395موسسات در جریان سال 

ریال  4.2ورو، ی 16.9دالر،  6.04اجناس و مواد خوراکه، البسه، ادویه به ارزش  1395همچنان، موسسات در جریان سال 

 یع نموده اند. قطری به اقشار آسیب پذیر کشور توز

 فعالیت موسسات باالی کاهش نرخ بیکاریبررسی اثرات 

سطح ی، ه مرکزطبق ارقام اداره احصایمعضل بیکاری منحیث یک مشکل جدی فرا راه دولت و ملت افغانستان مطرح است. 

کارمند  399574است. حکومت منحیث بزرگ ترین منبع استخدام کننده، برای تعداد  رسیده 22.6به %کاری نرخ بی

ر فرصت های شغلی هزا 78نموده است. موسسات در کنار ارایه خدمات، توانسه اند تعداد بیشتر از  فرصت های شغلی ایجاد

ر موسسات د% سطح استخدام در ادارات دولتی می گردد. سطح استخدام 19.71برای شهروندان کشور ایجاد نماید که 

 کشور است. هزار خانواده در  78غیردولتی بیانگر اینست، موسسات منبع عاید بیشتر از 

 بررسی فعالیت موسسات و طبیعت افغانستان

روندان کشور در فیصد شه 70فیصد کشور کوهستانی است. بیشتر از  39رع است و فیصد ساحه قابل ز 12انستان دارای افغ

ن یاند و در جرفیصد در شهر ها زندگی میکنند. مناطق روستایی و دور دست افغانستان سرد سیر ا 29روستا ها و فقط 

ی گردند، مرایه فصل زمستان اتصال اکثر والیات از مرکز قطع می گردند و دسترسی مردم را به خدماتیکه در شهر ها ا

 ناممکن می سازد. مردم والیات دور دست نیاز مبرم بر خدمات صحی، البسه و مواد خوراکه دارند. 

ملیون دالر در سکتور مصونیت اجتماعی به  280از ملیون دالر و بیشتر  294موسسات غیردولتی در سکتور صحت بیشتر از 

مصرف رسانیده اند. با وجودیکه این مصارف بصورت متوازن در والیات توزیع نگردیده اند ولی تا حدی از مشکالت شهروندان 
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دور دست کاسته است.  موسسات تحت برنامه های خویش در والیات دور دست برای نیازمندان خدمات صحی، البسه و 

 اد خوراکه توزیع نموده اند.مو

 

 چالش ها 4.4

ا می کاری آنه ، موسسات با مشکالت مواجه بوده اند که عدم رسیدگی به آنها باعث اخالل در روند1395در سال مالی 

محلی،  زرگانبگردد. در  این سال، امنیت بزرگترین چالش موسسات بوده ولی در کنار آن مسائل رقابت نا سالم بین 

ی موثر ماهنگدم همکاری بعضی از نهاد های سکتوری و عدم همشکالت فرهنگی، مسئله پرداخت مالیات توسط موسسات، ع

 بین موسسات چالش های فرا روی موسسات بوده اند که فعالیت آنها را به گونه ای مختل ساخته است.  

 ر عرصه دوسسات امنیت هنوز نگرانی اساسی برای فعالیت های موسسات در افغانستان  است. در مناطق نا امن م

ا در ی خود ربا مشکالتی مواجه می گردند. با اینکه موسسات تالش می ورزند که پروژه هاتطبیق پروژه ها 

ثر ند. اکاسراسر کشور تطبیق نمایند ولی در عرصه استخدام و حفظ کارمندان با چالش هایی مواجه بوده 

را  ظیفه خویشوا امن نکارمندان تمایل ندارند که در مناطق ناامن کار کنند و بعد از استخدام و اعزام به مناطق 

ایی گاه آمریکی دانشترک نموده که باعث اخالل در روند تطبیق پروژه می شود. بطور نمونه می توان از حمله باال

ز کارمند خورشیدی نام برد که ده ها تن کشته و زخمی شدند. همچنین  یک تن ا 1395افغانستان در سال 

وقوع  نیتی بهربوده شد.  در واقع ساالنه  صد ها رویداد امخارجی موسسه آپرشن مرسی کشته و یک تن دیگر 

اتفاق امنیتی  150می پیوندد که موسسات را به شکل مستقیم و غیر مستقیم صدمه می رساند. بطور مثال تنها 

فاق افتاده میالدی ات 2016ثبت است در سال  (INSO)برای کارمندان آنعده از موسسات که در موسسه انسو 

 ث کشته و زخمی شدن آنان گردیده اند.  است که باع

 

 ر دوسسات چنانچه مصارف م کشور یک مشکل عمده می باشد  ینامتوازن بودن میزان مصارف مؤسسات در والیت ها

خ ن، بلهرات، بدخشا کابل، ننگرهار،والیت های  میزان مصرف در در مجموع باال ترین  مالی نشان می دهد که 1395سال 

رف ظر میزان مصاز ن . صورت گرفته است زابلصارف در والیت ها  پکتیکا، کاپیسا، نورستان، نیمروز و و کمترین میزان م

در   مجموع وضعیت صحت درموسسات بر اساس سکتور، باز هم مصارف به شکل متوازن صورت نگرفته است  بطور مثال 

. داشته اند انستانوالیت های نا امن و دور افتاده خوب نیست ولی موسسات بیشترین مصرف را در والیت های بزرگ افغ

پکتیکا  میدان وردک، اپیسا،کچون والیت کابل، ننگرهار، هلمند، هرات و بدخشان انجام داده اند..  در حالیکه والیت پروان، 

 چنین مسئله را می توان در سکتور های دیگر هم شاهد بود. و سرپل کمترین مصارف را داشته اند. 

 ساتکاهش منابع تمویلی و نبود حمایت دوامدار مالی و عدم همکاری بعضی از ادارات دولتی با موس. 
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  هماهنگی میان ادارات دولتی و موسسات ضعیف می باشد. سطح 

 ار تمویل ر انحصددگان دخیل نبوده و کامال در انتخاب پروژه ها وزارت اقتصاد، ادارات سکتوری و مستفید شون

 .کننده و قسما تطبیق کننده می باشد

  های اولویت وگاه دید  وجود ندارد و بیشتر نظر بهدر عرصه سکتور و محل تطبیق پروژه کدام معیارات مشخص 

 فیدمست و د که بعدا بعضا باعث بروز مشکالت بین ادارات،  تطبیق کنندهنتمویل کنندگان انتخاب می شو

 .شوندگان می شود

  موسسه داخلی و خارجی گزارش ارایه نکرده اند. 569تعداد 

  



116 
 

 یدیخورش ۱۳۹۵ ی، سالدولت ریساالنه موسسات غ یها تیگزارش فعال

 پیشنهادات 5.4

والیت  هماهنگ سازی بیشتر فعالیت های موسسات با پالن ها و اولویت های ملی. .1

های افغانستان دارای شرایط محیطی مختلف می باشند. بطور مثال بعضی از والیات 

افغانستان به سبب داشتن آب های فراوان و زمین های حاصل خیز از شرایط بسیار 

مناسب برای رشد و انکشاف سکتور زراعت و مالداری بر خوردار است مثل والیت های 

، بغالن و غیره. بعضی از والیات مانند فراه و شمال کشور چون کندز، سرپل، تخار

هلمند دارای زمین های حاصل خیز بوده ولی به سبب نبود آب سکتور زراعت و مالداری رشد الزم را نداشته 

است. همچنان بعضی از والیات شرایط مناسب برای رشد صنعت توریزم و گردشگری دارد مثل والیت بامیان، 

دارای جنگالت انبوه بوده  مثل والیت های شرقی کشور و حفظ و مراقبت آنها یک بدخشان. یا والیت های که 

سرمایه کالن ملی است که متاسفانه به علت نبود امنیت و کم توجهی بخش آن در حال نابودی است. . پس برای 

جتماعی و شرایط محیطی، اافزایش موثریت فعالیت های موسسات در کشور باید مسائل زیر در نظر گرفته شود. 

اقتصادی والیت های کشور مشخص گردد و معلومات الزم در دسترس موسسات قرار گرفته تا آنها بتوانند والیت 

 های کمتر انکشاف یافته را تشخیص و در آنها سرمایه گزاری کنند. 

ی آن ط محیطبرای افزایش موثریت فعالیت ها، موسسات باید در سکتوری در یک والیت فعالیت کنند که شرای .2

 والیت با سکتور مربوطه همخوانی داشته باشد.

 .ر گرددمصارف موسسات بر اساس سکتور متوازن گردیده و به والیت های کمتر انکشاف یافته توجه بیشت .3

ر بناظر  ووزارت اقتصاد منحیث یک نهاد پالیسی ساز  مشخص سازی نقش وزارت اقتصاد در تعین پروژه ها. .4

اشته دا نقش فعالیت اقتصادی در کشور و همچنان مرجع ثبت و انسجام دهنده موسسات باید در تعین پروژه ه

 باشد.

نی ها نا ام بزرگترین مشکل موسسات در حال حاضر در کشور مشکل امنیتی است. پروژه های موسسات به سبب وجود .5

میان نهاد  تقویت میکانیزم هماهنگی امنیتی. 1رست تطبیق نمی گردد برای حل این معضل موارد چون به شکل د

ری و تقویت همکا. 3 پی گیری جدی حمالت باالی موسسات و کارمندان موسسات. 2، های امنیتی و مؤسسات

 .روابط نیک بین مردم محل و موسسات

خش ست، ولی بااد ثبت تی، وزارت اقتصدر ریاست انسجام موسسات غیر دولبر عالوه، با اینکه بیشتر از دو هزار موسسه  .6

ت های رای فعالیبوانند از آنها باالخصوص موسسات داخلی جدیدالتاسیس در زمینه یافتن منابع مالی ناکام بوده و نمی ت

لی در سات داخموسالزم است برنامه های مشخص برای بهبود وضعیت مالی و تخنیکی خوش بودجه پیدا نمایند. بناء 

   نظر گرفته شود.
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 نتیجه گیری 6.4

  ازن بوده ملیون دالر از طریق موسسات بصمرف رسیده است و این مصارف نظر به والیات غیر متو 851.59مقدار

 است.

  در در مقایسه بها سهال گذشهته: ه استبیشتر توازن یافت 1394مصارف موسسات نظر به سکتور نسبت به سال ،

هجری شمسی، مصارف موسسات بر اساس سکتور توازن بیشتری به خود گرفته است که یهک  1395سال مالی 

ه کهل مصهارف موسسهات را به 48تقریبا % 1394تغیر مثبت است. بطور مثال سکتور خدمات اجتماعی در سال 

ولی  ود.بکل مصارف به سکتور زراعت، آبیاری و مالداری اختصاص یافته  6.3خود اختصاص داده بود ولی فقط %

سهات بایهد نباید نادیده گرفت که هنوز تغییرات زیاد در نحوه مصارف موسسات بر اساس سهکتور نیهاز دارد. موس

 1395ر سال ر سکتور زراعت دسکتور های مورد توجه قرار دهد که نتایج دراز مدت دارد. در حالیکه این رقم  د

تور افهزایش یافتهه و سههم سهک 10داری بهه %بهتر شده است. مصارف موسسات در سکتور زراعت، آبیاری و ماله

 در صد کاهش پیدا کرده است. 41.5به % 48خدمات اجتماعی هم از %

 515.37  در سکتور زراعت، ابیاری و مالداری مجموع بودجه انکشافی و عادی دولت جمهوری اسالمی افغانستان 

جمهوع مصهرف رسهانده انهد. همچنهین ممیلیون دالر را به   85.37میلیون دالر است و موسسات در این سکتور 

ایهن عرصهه  میلیون دالر را در 136میلیون دالر بوده و موسسات  945.56بودجه دولت در سکتور تعلیم و تربیه 

  به مصرف رسانده اند.

  افزایش یافته است. 1394ملیون دالر نسبت به سال  33بیشتر از  1395مصارف موسسات در جریان سال 

 انستان را ف را در سکتور زراعت و مالداری داشته اند در حالیکه بخش اعظم صادارات افغموسسات کمترین مصار

اده  محصوالت زراعتی و دامداری تشکیل می دهد. سکتور معارف مصارف کمتری موسسات را به خود اختصاص د

کوفایی ا بهه شهاست. این دو سکتور نیازمند توجه بیشتر است چون رشد این سکتور ها مهی تواننهد افغانسهتان ر

 اقتصادی، توسعه اجتماعی فرهنگی یاری نمایند. 

 ات میلیهون دالهر آمریکهایی توسهط موسسه 851.59 همانطوریکه در این گزارش انعکاس یافته است، در مجموع

 در صد این مصارف توسهط موسسهات 34داخلی وخارجی در سراسر افغانستان به مصرف رسیده است که حدود 

 صورت گرفته است توسط موسسات خارجی آن صد در  66داخلی و متباقی 

  اهشبا وجود کمی توان دریافت این است که  1395و  1394چیزیکه از مقایسه مصارف موسسات در سال مالی 

  .ه استکاهش نیافت موسساتف ارمصفعالیت ها و  ،کمک های جامعه جهانی

  چیزی دیگریکه حائز اهمیت است  اینست که مجمهوع مصهارف موسسهات در افغانسهتان در مقایسهه بها بودجهه

میلیهارد دالهر مجمهوع  2.83هجهری شمسهی  1395انکشافی دولت پول مقدار قابل توجه است. در سال مهالی 

ادارات دولتی و کشور بودجه انکشافی دولت افغانستان بوده که هر ساله بخش از آن به سبب مشکالت موجود در 
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میلیون دالهر را در بخهش  851.59به مصرف نمی رسد. در حالیکه موسسات داخلی و خارجی توانسته اند بیش 

می دهد در صورت تنظیم فعالیت موسسات بر اسهاس اولویهت های مختلف به مصرف برسانند. این موضوع نشان 

شد و توسعه اجتماعی وانند نقش مهم در راستایی رهای انکشاف حکومت جمهوری اسالمی افغانستان، آنها می ت

از مقایسه بودجه دولت با مصارف موسسات در سکتور های اولویت ملی می تهوان دریافهت و اقتصادی باز نمایند. 

بطهور مثهال، در بودجهه عهادی و  که موسسات می توانند دولت را در راه رسیدن به اهداف ملی یهاری رسهانند. 

سهکتور صهحت میلیون دالر به  419.42خورشیدی،  1395ری اسالمی افغانستان سال انکشافی حکومت جمهو

دالر را در این سکتور به  مصرف رسهانده   294موسسات داخلی و خارجی هم به مقدار  اختصاص داده شده بود.

 اند.
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 مصارف موسسات به تفکیک والیات
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 صحت

 والیات
 خلیداموسسات  موسسات خارجی

 مصارف پروژوی مصارف اداری مجموع مصارف پروژوی مصارف اداری مجموع

 هلمند 5444574 44342 5488916 9350634 637439 9988073

 هرات 7162265 114676 7276941 4103369 1097808 5201177

 وردک 116824 5397 122221 4130317 187597 4317914

 نیمروز 2935320 221001 3156321 0 0 0

 نورستان 265284 7143 272427 2284210 978947 3263156

 ننگرهار 11686429 353623 12040052 6512980 557179 7070159

 لوگر 3693785 261364 3955149 1329946 68561 1398507

 لغمان 403554 24809 428363 3937315 259926 4197241

 کنر 183678 9209 192887 5643442 558212 6201654

 کندز 661891 76197 738088 6308662 662984 6971646

 کایسسا 118101 6720 124821 922599 58982 981581

 کابل 9685559 1424782 11110341 61602035 10066773 71668808

 کندهار 4853566 81144 4934710 3314720 846676 4161396

 فراه 1581575 63309 1644884 1387294 73591 1460885

 فاریاب 6652855 155544 6808399 785839 85262 871101

 غور 4330494 17457 4347951 516911 134060 650971

 غزنی 6940807 309404 7250211 436268 94510 530778

 سمنگان 3251789 59670 3311459 238168 0 238168
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 سرپل 2380915 0 2380915 285936 0 285936

 زابل 2365370 41474 2406844 0 0 0

 دایکندی 1890791 200891 2091682 4213879 247771 4461650

 خوست 2840414 809790 3650204 4041045 526644 4567689

 جوزجان 4207272 192242 4399514 1391568 149884 1541452

 تخار 6893108 129259 7022367 453674 86552 540226

 پنجشیر 30659 542 31201 3882572 19832 3902404

 پکتیکا 39075 1535 40610 1298317 513520 1811837

 پکتیا 2594597 701683 3296280 3247710 189675 3437385

 پروان 191670 14184 205854 441306 27599 468905

 بلخ 6048334 66445 6114779 4466851 1308682 5775533

 بغالن 4849415 13047 4862462 910999 253040 1164039

 بدخشان 6084778 463516 6548294 4412176 581718 4993894

 بامیان 4376437 270485 4646922 1985888 375595 2361483

 بادغیس 3473188 230741 3703929 344370 88547 432917

 انګارز 3897584 65354 3962938 77296 5516 82812

 مجموع 122131957 6436979 128568936 144258296 20743081 165001377
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 تعلیم و تربیه

 موسسات داخیل موسسات خارج   والیات

 مصارف پروژوی مصارف اداری مجموع مصارف پروژوی مصارف اداری مجموع

 هلمند 87117 40361 127478 38000 2000 40000

 هرات 644847 102916 747763 3188395 589134 3777529

 وردک 12981 1931 14912 751442 1249 752691

 نیمروز 11489 0 11489 0 0 0

 نورستان 3772 3799 7571 0 0 0

 ننگرهار 696999 170533 867532 2557340 417108 2974448

 لوگر 128941 39612 168553 103046 14965 118011

 لغمان 98749 58743 157492 634244 22063 656307

 کن   60240 56193 116433 458481 30279 488760

 کندز 69646 47093 116739 2087707 87126 2174833

 کايسسا 25186 40462 65648 197289 10149 207438

 کابل 18457225 6849860 25307085 40809783 15951676 56761459

 کندهار 474520 80765 555285 2156678 645887 2802565

 فراه 0 0 0 48388 721 49109

 فاریاب 17802 36377 54179 4152176 751376 4903552

 غور 4290 20 4310 839410 77994 917404

2288543 86453 2202090 188143 43358 144785  
 
 غزن

 سمنگان 111121 27824 138945 476453 13595 490048
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 رسپل 18018 1330 19348 13600 0 13600

 زابل 0 0 0 8388 721 9109

 دایکندی 367600 22204 389804 237447 15243 252690

 خوست 208085 56559 264644 2140931 363286 2504217

 جوزجان 80456 40676 121132 846833 138917 985750

 تخار 1541 0 1541 469937 10217 480154

 پنجشن   10427 4814 15241 93360 19205 112565

 پکتیکا 152453 40830 193283 291449 0 291449

 پکتیا 229339 45745 275084 932468 106500 1038968

 پروان 284729 93550 378279 2969385 673441 3642826

 بلخ 880753 226459 1107212 3836943 567067 4404010

 بغالن 128335 31349 159684 2845028 147665 2992693

 بدخشان 501130 161116 662246 3460141 200518 3660659

 بامیان 389417 79527 468944 2912774 342900 3255674

 بادغیس 52974 55844 108818 43198 9865 53063

 ارزګان 0 0 0 0 0 0

 مجموع 24354966 8459851 32814817 81802804 21297320 103100124
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 زراعت

 موسسات داخیل خارج  موسسات  والیات

 مصارف پروژوی مصارف اداری مجموع مصارف پروژوی مصارف اداری مجموع

 هلمند 0 0 0 490335 23006 513341

 هرات 2973257 288573 3261830 1094494 75288 1169782

 وردک 22327 1273 23600 383023 22249 405272

 نیمروز 0 0 0 52052 10754 62806

 نورستان 0 0 0 121769 10540 132309

 ننگرهار 335302 21905 357207 3356797 643772 4000568

 لوگر 372607 33783 406390 230594 21636 252230

 لغمان 1093293 107489 1200782 161222 29217 190439

 کن   1004453 113218 1117671 238653 31459 270112

 کندز 392591 37393 429984 706439 92755 799194

 کايسسا 300359 28828 329187 346266 57490 403756

 کابل 2886190 351446 3237636 14852236 6124865 20977101

 کندهار 587791 245952 833743 3772206 2849921 6622127

 فراه 0 0 0 1070649 16666 1087315

 فاریاب 203822 13835 217657 465406 65465 530871

 غور 138041 0 138041 2409562 173570 2583132

307345 40558 266787 60136 30502 29634  
 
 غزن

 سمنگان 315724 53068 368792 1032099 344531 1376631
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 رسپل 0 0 0 68347 5204 73551

 زابل 731865 344067 1075932 210312 640 210952

 دایکندی 823261 53724 876985 63709 4233 67942

 خوست 385648 166627 552275 47118 1921 49039

 جوزجان 375714 36423 412137 719527 76363 795890

 تخار 2019494 205085 2224579 3124921 444609 3569530

 پنجشن   0 0 0 50606 5267 55873

 پکتیکا 0 0 0 83054 6077 89131

 پکتیا 551795 176108 727903 48904 5538 54442

 پروان 590497 45123 635620 745656 85285 830941

 بلخ 1031617 225782 1257399 3517936 232315 3750251

 بغالن 69494 3063 72557 1333784 253290 1587073

 بدخشان 320545 13501 334046 1997347 409863 2407210

 بامیان 83584 23121 106705 5734862 513552 6248415

 بادغیس 126287 14340 140627 1723759 488884 2212643

 ارزګان 744400 255181 999581 288526 1100 289626

 مجموع 18509595 2889407 21399002 50808955 13167884 63976839
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 اجتمایع نیتو مص

 موسسات داخیل موسسات خارج   والیات

 مصارف پروژوی اداری مصارف مجموع مصارف پروژوی مصارف اداری مجموع

 هلمند 2289991 184024 2474015 2379044 827136 3206180

 هرات 6456673 1312600 7769273 7592020 1711033 9303054

 وردک 138312 10614 148927 2485967 436577 2922544

 نیمروز 633119 89282 722401 225754 29382 255136

 نورستان 136257 50 136307 26344 10344 36688

 ننگرهار 5955934 759569 6715503 13703007 3179342 16882349

 لوگر 234906 44174 279080 975222 441469 1416691

 لغمان 286549 48040 334590 1148748 273176 1421924

 کن   860362 75316 935678 2127147 144131 2271278

 کندز 1850043 248463 2098507 3407606 469812 3877418

 کايسسا 465540 50404 515944 753143 159277 912420

 کابل 22121262 4030316 26151578 43666657 15624791 59291448

 کندهار 6420933 989824 7410757 4775046 850636 5625683

 فراه 1406580 72165 1478745 320881 33815 354696

 فاریاب 1563534 183726 1747259 14159557 1281956 15441514

 غور 1211733 144614 1356347 944716 121044 1065760

1494445 157504 1336942 363980 40402 323579  
 
 غزن

 سمنگان 1811965 207898 2019863 2027178 140804 2167982
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 رسپل 400745 64166 464911 3679053 530576 4209629

 زابل 195811 16206 212018 26985 10344 37329

 دایکندی 916267 219560 1135826 1617454 440025 2057479

 خوست 1149004 108081 1257085 5020840 730527 5751367

 جوزجان 532125 109059 641184 2909659 336885 3246544

 تخار 909754 91002 1000755 8165118 1880663 10045781

 پنجشن   1088585 116575 1205160 77440 20861 98302

 پکتیکا 230315 28554 258869 26344 10344 36688

 پکتیا 1311780 137816 1449595 1463398 505354 1968752

 پروان 474606 24002 498608 2636687 370108 3006795

 بلخ 4438729 654966 5093695 9137265 1034067 10171332

 بغالن 662025 57989 720014 5848072 1055711 6903782

 بدخشان 2725846 339377 3065223 15369571 2608981 17978552

 بامیان 1230267 252418 1482685 2746409 756415 3502824

 بادغیس 839652 216147 1055799 851097 262648 1113745

 ارزګان 518839 48954 567793 96491 37156 133647

 مجموع 71791619 10976353 82767972 161726859 36482895 198209754
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 حکومتداری خوب

 موسسات داخیل موسسات خارج   والیات

 مصارف پروژوی مصارف اداری مجموع مصارف پروژوی مصارف اداری مجموع

 هلمند 254251 25362 279613 57292 16684 73976

 هرات 1439337 184762 1624100 928463 130110 1058573

 وردک 132403 25074 157477 156174 22060 178234

 نیمروز 31703 3936 35639 377448 24291 401740

 نورستان 3690 2012 5702 136717 14573 151290

 ننگرهار 467965 137155 605119 1072721 452886 1525607

 لوگر 15598 2311 17909 48098 14875 62973

 لغمان 110881 16282 127163 435998 48019 484017

 کن   124309 34212 158521 445183 43479 488662

 کندز 1810228 78376 1888604 109673 12438 122111

 کايسسا 135120 24815 159935 61331 7803 69134

 کابل 3471620 358778 3830397 13507732 979951 14487683

 کندهار 847041 121723 968764 226548 84413 310961

 فراه 42612 2012 44624 12322 856 13178

 فاریاب 1118942 112371 1231313 176819 27999 204818

 غور 5486 2161 7647 78504 23263 101767

876774 61700 815075 731076 52406 678670  
 
 غزن

 سمنگان 910663 5947 916610 57003 16144 73147



130 
 

 یدیخورش ۱۳۹۵ ی، سالدولت ریساالنه موسسات غ یها تیگزارش فعال

 رسپل 913259 13340 926599 0 0 0

 زابل 327798 26721 354519 54538 15035 69573

 دایکندی 271987 35857 307844 176398 11846 188244

 خوست 696950 63274 760225 20272 819 21091

 جوزجان 1455200 27987 1483187 641765 112028 753792

 تخار 1070382 16503 1086884 469423 10246 479669

 پنجشن   32229 3669 35898 57343 5380 62723

 پکتیکا 33729 16281 50010 0 0 0

 پکتیا 33917 16282 50199 79785 23660 103445

 پروان 253584 28528 282112 90186 26886 117072

 بلخ 1609439 306987 1916427 610597 102940 713537

 بغالن 1086754 32188 1118942 101055 25028 126082

 بدخشان 961061 17939 979000 906742 310966 1217708

 بامیان 377343 34005 411348 3934 135 4069

 بادغیس 38936 2012 40948 82958 23849 106807

 ارزګان 110881 16282 127163 119378 29317 148695

 مجموع 20873968 1847550 22721518 22117478 2679676 24797154
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 زیر بنا

 موسسات داخیل موسسات خارج   والیات

 مصارف پروژوی مصارف اداری مجموع مصارف پروژوی مصارف اداری مجموع

 هلمند 0 0 0 0 0 0

 هرات 81584 17477 99061 0 0 0

 وردک 7129 1782 8912 0 0 0

 نیمروز 0 0 0 40500 0 40500

 نورستان 123960 30240 154200 0 0 0

 ننگرهار 8843 423 9266 279546 24767 304313

 لوگر 7097 1253 8350 3818 354 4172

 لغمان 4668 2622 7290 89493 7904 97397

 کن   23339 4780 28119 0 0 0

 کندز 0 0 0 240041 64784 304825

 کايسسا 0 0 0 0 0 0

 کابل 128116 24752 152868 1202789 97155 1299944

 کندهار 101972 0 101972 0 0 0

 فراه 0 0 0 1447388 7630 1455018

 فاریاب 318410 20289 338699 0 0 0

 غور 0 0 0 0 0 0

0 0 0 29672 0 29672  
 
 غزن

 سمنگان 85434 36878 122312 222426 51527 273953
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 رسپل 0 0 0 0 0 0

 زابل 0 0 0 0 0 0

 دایکندی 839147 128240 967387 0 0 0

 خوست 540168 23966 564134 77464 5524 82988

 جوزجان 0 0 0 18016 1673 19689

 تخار 0 0 0 599195 455897 1055092

 پنجشن   0 0 0 72736 908 73644

 پکتیکا 0 0 0 0 0 0

 پکتیا 0 0 0 0 0 0

 پروان 13138 6653 19791 7190 0 7190

 بلخ 13329 3545 16874 0 0 0

 بغالن 0 0 0 9657 0 9657

 بدخشان 0 0 0 10231 968 11199

 بامیان 99573 32993 132566 20200 7800 28000

 بادغیس 0 0 0 125399 52596 177995

 ارزګان 224401 0 224401 0 0 0

 مجموع 2649982 335892 2985874 4466089 779487 5245576
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  (2019-2017) یردولتیپالن سه ساله موسسات غ

 مجموع مصونیت اجتمایع صحت زراعت تعلیم و تربیه زیربنا حکومتداری خوب والیات

 13,683,879 4,103,572 6,782,866 1,796,062 534,551   466,828 ارزگان

 16,118,809 3,525,772 5,491,925 6,523,593 524,931   52,589 بادغیس

 16,857,634 3,541,611 5,055,465 5,409,457 788,176 1,898,290 164,635 بامیان

 17,149,830 4,545,240 8,668,261 2,325,387 708,443 831,000 71,498 بدخشان

 5,881,769 1,715,457 1,312,349 1,594,581 312,748 750,000 196,635 بغالن

 48,489,505 11,794,006 1,442,085 16,878,862 14,480,228 1,898,290 1,996,034 بلخ

 22,026,693 3,641,094 274,664 14,051,753 3,325,977   733,206 پروان

 3,687,903 1,946,857   542,231 999,452   199,363 پکتیا

 3,332,909 2,432,917   542,231 286,262   71,498 پکتیکا

 3,230,403 2,111,620 78,069 490,446 286,260 99,374 164,635 پنجشی  

 16,885,929 1,546,585 14,361,122 576,181 286,239   115,801 تخار

 28,330,207 2,094,557 10,437,372 874,049 12,954,441 1,898,290 71,498 جوزجان

 20,317,838 3,191,488 2,662,576 865,024 12,865,544   733,206 خوست

 13,247,656 2,603,757 7,585,982 1,895,293 453,909   708,714 دایکندی

 15,105,753 9,326,442   3,608,805 286,264 1,812,743 71,498 زابل

 2,530,435 1,233,745 290,000 555,801 286,254   164,635 رسپل

 18,431,882 2,862,231 14,060,122 1,012,505 425,525   71,498 سمنگان

 11,277,590 5,531,443 4,190,558 542,231 941,859   71,498 غزن  
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 مجموع مصونیت اجتمایع صحت زراعت تعلیم و تربیه زیربنا حکومتداری خوب والیات

 8,898,964 5,038,546 1,633,333 1,358,097 286,253   582,734 غور

 47,164,860 7,144,414 16,800,635 21,451,271 509,159 996,129 263,251 فاریاب

 5,138,138 2,702,993 1,136,945 940,446 286,255   71,498 فراه

 85,407,193 28,686,773 14,520,148 15,542,728 19,461,644 2,173,996 5,021,904 کابل

 7,201,148 3,219,618 78,069 490,446 3,248,381   164,635 کاپیسا

 21,470,347 4,177,789 653,816 3,840,127 11,797,975 81,000 919,640 کندز

 43,502,783 27,400,815 1,644,113 1,796,062 11,962,198   699,594 کندهار

 2,109,065 1,523,866 129,000   291,564   164,635 کی  

 3,539,826 2,385,572 295,025   694,594   164,635 لغمان

 7,738,941 3,731,574 1,787,064 1,781,556 286,248 81,000 71,498 لوگر

 3,039,548 2,681,786     286,263   71,498 میدان وردک

 41,010,860 11,223,155 15,787,982 680,687 12,134,186 1,020,214 164,635 ننگرهار

 1,959,929 1,338,889     549,541   71,498 نورستان

 12,690,314 11,736,248 596,301   286,266   71,498 نیمروز

 38,057,990 11,462,804 4,114,385 4,843,680 14,978,862 25,000 2,633,259 هرات

 10,664,148 8,510,338   1,796,062 286,249   71,498 هلمند

 616,180,672 200,713,572 141,870,232 114,605,654 128,092,710 13,565,326 17,333,179 مجموع

 


