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  گمرک افغانستانتيري مدتيتقو
 

 عوایدجمعاوری ، حجم تجارت و ات گمرکتسهيل کارآیی و  باالتي شفاف :2010 ی جنور18 افغانستان، کابل
 . دهدی مشی افزاایطرز فوق العاده ه  را  بافغانستان

 
 یانستان م بولدک داخل افغني تورخم و سپی مرزی شهرهاقی که روزانه از طری باربری موترهاای ها یالر

معامالت   از دفتری گمرکصي ترخنی بخاطر گرفتن آخرعواید بزرگ و براق گمرک و ریاستشوند، در مقابل 
 .ندی نمای آورند، توقف می که به افغانستان می اموالیگمرک  در کا بل برا

 
 افغانستان انيرت م تجاشی افزای نشان دهنده ی پاکستانی و سنتبای با اشکال زنی مزن،ي رنگی های الرلیطو قطار

 بهتر انگری جالل آباد در کابل نماسرک واقع در عوایدگمرک و ریاست  دیچنانچه دفتر جد.  استشی هاهیو همسا
 . باشدی دولت افغانستان می امور گمرکمدیریتشدن مرز و 

 
 در ظرف نها امروز آیول. دندي کشی تا هفت ساعت انتظار مصي گرفتن ترخیبراباید  ها ی الرنی سال قبل اشش

  .به راه خود ادامه دهندکمتر از دو ساعت قادر اند دوباره 
 یا(ات افغانستان  گمرکریاست او با ی دی ان آوی و ،ی دی ای تی سان وی اس، ی ان او پوی نسو،ی به ا2003 از
ند تا  دست گرفته ایرورا  تجارت لي و تسهات کردن گمرکزهي مدرنی پروژه ،هيمربوط به وزارت مال) ی دیس

اداره  را جمعاوری عواید و یک گمری هاصي روند ترخشکل مؤثربه بتوانند  را ارتقا داده و ی دی سی اتيظرف
 .کنند

 
براه انداخته ) ی ای دیآ (ی المللني سازمان توسعه بیو کمک مال عوض  بالی قرضه هاقی پروژه که از طرنیا

 تداوم ی در حال بررسی ای دی آ،است دولت افغانستان بوده است که بنابر درخوی بزرگتيشده است، چنان موفق
 . متوقف نشودات گمرکریاست در ات که پروسه اصالحدی حاصل نماناني پروژه است تا اطمنیا

 
؛ بهبودی ظرفيت  گمرکاتکارآ و شفاف ترسيستم  جادی ای پروژه روی تمرکز اصل2009 تا 2003 از سال 

 قی از طری گمرکصي مربوط به ترخی هانهی و هزموانعکاهش ؛ ت دیگراجمعاوری عواید ای سی دی و ادار
  . افغانستان بوده استی المللني بارتتج تسهيل در  و؛ ارتباطات و اداره،سيستم های زیربنایی بهبودی

.  شده انددیمحتمل ضربات شدمدیریت سرحدات افغانستان  ات و زیربنا و ظرفيت، گمرککشمکش از سال ها پس
 اند تا به شکل مؤثر  دولتتي ظرفتی دوجانبه و چند جانبه مصروف تقودونرهای از یعيامروز تعداد وس

   : را باعث شده استلی ذجی نتامشترک تالش نی ا.سرحداتش را اداره نماید
 .قهي دق90 بًای تقر بهقهي دق428 از هي نقلطی توسط وسای گمرکصي گرفتن ترخیکاهش زمان الزم برا •

 
 مليارد 8 به ییکای دالر امرمليارد 2 حجم تجارت از یصدي ف300 شی افزا،یان بانک جهنياساس تخم بر •

 .ییکایدالر امر
 

 دالر وني مل400 به حدود ییکای دالر امروني مل50 از ی گمرکعواید یصدي ف700 بًای تقریارتقا •
 .ییکایامر
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  هایستميختن س به کار انداقی خدمات بهتر و شفاف تر از طرهئ اراجهت ی دی سی اتي ظرفتیو تقو •

 . و آموزش دادن پروسسنگ گمرکاتیبرق
 
 شان که روزانه مشغول صادر و وارد کردن اموال به و از یو شرکت هاگان الری ها  از رانندیاري بسیبرا

 . استی تجارتی هانهی توسط دولت افغانستان و کاهش هزناني خدمات قابل اطمی به معننیافغانستان اند، ا
 

 ري افغانستان بمثابه مرکز تجارت در مسی اصلتي دوباره موقعبدست آوردن جهتانستان  مردم افغیبرااین 
 هی افغانستان با همسای روابط تجارت، اميدواری می دهد و دادیکه شرق را به غرب ارتباط م" شمیراه ابر "یخیتار
  .را بهبود می بخشد شیها

، ایميل +0131 5129 45تی یونوپس به شماره تليفون برای معلومات بيشتر، لطفًا با تامی پيترسن، مرکز عمليا
   .   به تماس شویدorg.unops.www:  یا وبسایتorg.unops@tommyp: آدرس


