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سپاسگزاری 
موسسه برابری برای صلح و دموکراسی افتخار دارد  تا در قدم  نخست به مقامات دولتی افغانستان، اعضای ایتالف 
افغانها برای شفافیت و حسابدهی )ACTA( و مردم محالت  در سراسر افغانستان مراتب سپاس و قدردانی خود را ابراز 

نماید زیرا بدون همکاری آنها ممکن نبود تا این گزارش نهایی و تکمیل گردد.

 ضمنًا این مؤسسه از انستیتوت صلح ایاالت متحده آمریکا برای فراهم نمودن حمایت مالی و تخنیکی نیز تشکری و 
قدردانی مینماید. جا دارد بصورت ویژه از ماری هوبر، موریتس راد و شمسیه نوری نیز جهت جمع آوری اطالعات برای 
این گزارش و تمامی کارمندان موسسه برابری برای صلح و دموکراسی که در جریان این پروژه با ما همکاری نمودند، 

ابراز سپاس و قدردانی نماییم.   

۲
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و  صلح  برای  برابری  ی  مؤسسه 
افغان  ائتالف  طریق  از  دموکراسی 

 ،)ACTA( حسابدهی  و  شفافیت  برای  ها 
بودجه ی ملی را به مثابه ی یک وسیله ی 

نظارت کننده جهت ارزیابی منابعی که توسط دولت 
افغانستان به منظور  فراهم نمودن خدمات عامه اختصاص 
داده میشود،  روی دست گرفته است. مؤسسه ی برابری 
برای صلح و دموکراسی بازنگری مستقل ساالنه بودجه ی 
ملی را از سال 1392 که مصادف با سال 2012 میالدی 
میگردد، انجام میدهد. هدف از این بازنگری فراهم نمودن 
با بودجه ی ملی از دیدگاه جامعه ی  ارتباط  آگاهی در 
مدنی در قسمت پالنگذاری، تطبیق، نظارت و گزارشدهی 
بودجه ی ملی با در نظر داشت تأکید خاص روی نقش 
جامعه ی مدنی و شهروندان در همه ابعاد این پروسه می 
باشد. عالوه بر آن، خالصه یی بازنگری مستقل بودجه ی 
ملی، مدیریت مالی عامه را بر اساس یکتعداد از شاخص 
ها مورد  ارزیابی قرار داده و پیشنهاداتی را نیز به دولت 
و  المللی  بین  ی  جـــــــــــــــــامعه  افغانستان، 

جامعه ی مدنی ارایه مینماید. 

دموکراسی  و  صلح  برای  برابری  موسسه  پروژه،  این  با 
ملی   بودجه  منسجم مسوده  و  منظم   بازنگری  میخواهد 
را ارایه نموده  تا مردم در مورد بودجه و تاثیر آن باالی 
و  نمایند  حاصل  کامل  معلومات  شان  روزمرۀ  زندگی 
یافته  تخصیص  بودجه  طریق  از  که  را  خدماتی  کیفیت 
ارایه میگردد، مورد ارزیابی قرار دهند. بازنگری مستقل 
بودجه همچنان برای بازنگری و تصویب بودجه از سوی 
پارلمان، معلومات الزم را  فراهم  میکند. در ضمن، این 
پروسه  زمینه ای خوبی را برای پالنگذاری  بودجه ملی 

از دیدگاه جامعه مدنی فراهم میسازد.  

بازنگری بودجه ملی یک بازنگری کوتاه و مختصر است که 
با فرستادن بودجه به پارلمان منتشر میشود تا پیشرفت 
و  اصالحات،  عامه،  مالی  مدیریت  عرصه  در  که  هایی 
معیارهای مالی صورت گرفته است، در اسرع وقت در 
اختیار پارلمان قرار داده شود.  ضمنًا  بعد از تقدیم این 

مقدمه

۳

یک  پارلمان،  به  بودجه  و  گزارش 
گزارش مشرح دیگر در مورد بودجه 
به نشر خواهد رسید که در آن   1394
صورت  نیز   1392 سال  قطعیه  به  توجه 

خواهد گرفت. 

1.1  میتودولوژی
 

بازنگری مسوده بودجه ملی سال  1394 با مطالعه اسناد 
و مدارک مربوط به مدیریت مالی عامه و مصرف بودجه  
قسمیکه در اسناد پالیسی و قسمت های متعدد این گزارش 
از آن ذکر به عمل آمده است، آغاز گردید. در عین حال، 
برای  اساس هر موضوع   بر  هایی جداگانه  نامه  پرسش 
)ریاست عمومی  مالیه   وزارت  رتبه ی   عالی  کارمندان 
بودجه، ریاست عمومی خزاین، ریاست عمومی گمرکات( 
جامعه  نهادهای  معارف،  و  عامه  صحت  های  وزارت  و 
ترتیب گردید.  عامه،  مالی  و متخصصین مدیریت  مدنی 
تن صحبت های مشورتی در سطح مرکز  با 7  برعالوه، 
اشتراک 11  با  مشورتی   برنامه  یک  و   گرفت  صورت 
یک  همچنان  گردید.  دایر  کابل  در  مدنی  جامعه  نهاد 
ارایه خدمات  انالین در مورد بودجه ملی و  سروی کلی 
در تشریک مساعی با 7 نهاد جامعه مدنی صورت گرفت.  

 مشورت ها در سطح والیات از طریق ایتالف افغانها برای 
ننگرهار،  هرات،  بامیان،  والیت  در  و حسابدهی  شفافیت 
دشت برچی و ولسوالی قره باغ والیت کابل تدویر گردید.  
 )CSC( در سطح والیات، کارت های نمره دهی اجتماعی
نیز با همکاری اعضای ذکور و اناث  شبکه  ایتالف افغانها 
ارزیابی  روش  از  استفاده  با  حسابدهی  و  شفافیت  برای 
شامل  که  عامه  خدمات  کننده  عرضه  نهادهای  خودی 
میگردد،  معارف  و  عامه  صحت  های  ریاست  مقامات 
صورت گرفت. کارت های نمره دهی اجتماعی، شامل این 
موارد میگردید: کارت نمره دهی پیگیری منابع، شناسایی 
از  ایجاد شده  نمره دهی  موضوعات کلیدی، کارت های 
ارزیابی خودی عرضه  جانب محالت،  کارت نمره دهی 
به تذکر است که کارت های  کننده گان خدمات. الزم 
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۴

بودجه ی پیشنهادی برای سال مالی 
دالر  میلیارد   8.048 حدود   1394

آمریکایی معادل به 458.751 افغانی 
را احتوا نموده که در مقایسه با بودجه 

ی سال 1393، 7 فیصد بیشتر می باشد. 
عواید داخلی در سال 1394 در حدود 2.323 

میلیارد دالر آمریکایی که معادل 132.424 میلیارد 
افغانی میگردد، پیش بینی گردیده که این رقم 29 فیصد 
بودجه ی ملی را در سال 1394 تشکیل میدهد. تمویل 
دالر  میلیارد   5.652 حدود   در  المللی  بین  گان  کننده 
آمریکایی را که معادل 322.192 میلیارد افغانی میگردد، 
تعهد نموده که این مبلغ 70 فیصد رقم مجموعی بودجه 
باید خاطر  ی پیشنهادی سال 1394 را تشکیل میدهد. 
نشان ساخت که در حدود 72.5  میلیون دالر آمریکایی 

افغانی  میلیارد   4.134 معادل  که 
میگردد، کسر بودجوی نیز به وجود 
را  ملی  بودجه ی  فیصد   1 که  آمده 
احتوا نموده  و این در حالیست که  در 
فیصد   6 به  بودجوی  کسر   1393 سال 

رقــــــــــــم زده شده بود. 

در بودجه سال 1394 مبلغ 4.837 میلیارد دالر آمریکایی 
را  عمومی  بودجه   60% که  افغانی(  میلیارد   275.749(
تشکیل میدهد، به بودجه عادی تخصیص یافته است و 
3.210 میلیارد دالر )183.002 میلیارد افغانی( که 40% 
بودجه عمومی را تشکیل میدهد، برای بودجه انکشافی در 

نظر گرفته شده است.

نمره دهی ارزیابی خودی مبتنی بر تعهداتی که در اسناد پالیسی سکتور های مربوطه مانند استراتیژی انکشاف ملی 
افغانستان  و پالن های دارای اولویت ملی از آن ذکر به عمل آمده است، ترتیب و اماده گردیده بود. مجموعًا در سطح 

والیات با 200 تن مصاحبه های گروهی و انفرادی صورت گرفت.  

تمامی مصاحبه ها ضبط شدند و بعد از نوشته  به زبان انگلیسی ترجمه گردیدند.  مصاحبه های ضبط شده در  مرکز 
کودگذاری و تحلیل شدند و مصاحبه های والیتی  بصورت یک کارت نمره دهی جامع برای  هر بخش جهت بازنگری 
و تحلیل آماده گردیدند. تمامی ارقام برای سال مالی 1394 از مسوده بودجه ملی که در 11 نومبر 2014 به پارلمان 

فرستاده شد، گرفته شده است. 
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2.1 منابع تخمینی
 

عواید داخلی
 

عواید تعیین شده  دولت برای سال 1394، 2.323 میلیارد 
شده  تخمین  افغانی(  میلیارد   132.424( آمریکایی  دالر 
است. وزارت مالیه پیش بینی کرده است که %78 عواید 
داخلی از طریق مالیات بدست خواهد آمد. از این مبلغ، 
بین  تجارت  مالیات  از   20% عواید،  بر  مالیات  از   35%
المللی، %17 اجناس وخدمات داخلی، و %6 از عواید های 
قابل مالیه دیگر بدست خواهد آمد. %22 عواید داخلی از 
عواید غیر قابل مالیات داخلی بدست خواهد آمد. از این 
مبلغ، %1 از انتقال مواد سوخت، %1 از راه آهن، و %19 از 

عواید غیر قابل مالیه دیگر بدست می آید. 

تا اواخر ربع سوم سال 1393،  دولت تنها مبلغ 50.938 
عواید  شدۀ  تعیین  مبلغ  از  کمتر   61%  ، افغانی  میلیارد 
را  کنونی  سال  برای  افغانی  میلیارد   132.000 داخلی 
بدست آورده است .  دولت تنها مبلغ 24.451 میلیارد 
از  افغانی  ملیارد   12.144 مالیات،  مدرک  از  افغانی 
عواید  از  افغانی  میلیارد  گمرکاتی، 8.037  فیس  مدرک 
سرمایه های غیر منقول، فروش اجناس و خدمات، فیس 
های اداری، جریمه های غیر مالیاتی، و استخراج معادن 
بدست آورده است . عواید تعیین شده برای سال 1394 
تنها 424 میلیون افغانی بیشتر از عواید تعین شده سال 
1393 میباشد. با توجه به میزان پایین مبلغ جمع آوری 
اینکه   احتمال  هم  هنوز  سال،  اول  ماه  نه  در  عواید  شده 
دولت بتواند اجراآت جدی در این بخش بکند، و عواید 
دولت  است.  اندک  بسیار  نماید  آوری  جمع  را  معینه 
جمهوری اسالمی افغانستان بصورت متداوم اهداف معینه 
را در جهت جمع آوری عواید داخلی در چند سال اخیر 
این در حالیست که در سال جاری  نتوانسته و  برآورده 

دولت همچنان هدف تعیین شده را بر آورده ننموده و در 
سال 1392، %7 مبلغ معینه را جمع آوری نتوانسته بود.  
. این نکته را نیز باید در نظر داشته باشیم که میزان پایین 
جمع آوری عواید داخلی سال 1393 دور از احتمال نبود 
زیرا بحران سیاسی چندین ماهه، اقتصاد کشور را به بن 

بست مواجه کرده بود.
 

 مساعدت های تمویل کننده گان

مبلغ  المللی  بین  گان  کننده  تمویل    ،1394 سال  برای 
5.652 میلیارد دالر آمریکایی )برابر با 322.192 میلیارد 
سال  کلی  بودجه   70% که  اند  شده  متعهد  را  افغانی( 
1394 را تشکیل میدهد. 2.635 میلیارد دالر آمریکایی 
)150.225 میلیارد افغانی( برای بودجه عادی تخصیص 
افغانستان  امنیتی  انتقال  قوماندانی  شامل  که  شده  داده 
افغانستان  بازسازی  برای  وجهی  صندوق   ،)CSTA-A(
)ARTF(، و صندوق نظم و حاکمیت قانون برای افغانستان 
آمریکایی  دالر  میلیارد   3.017 میشود.   )LOTFA(
)171.966 میلیارد افغانی( برای بودجه انکشافی تخصیص 
داده شده که شامل پروژه های جدید، و بودجه باقیمانده 
های  مساعدت  سهم  از  میباشد.   1393 سال  از  انتقالی 
بین المللی، 180 میلیارد دالر آمریکایی )10.260 میلیارد 
افغانی( آن اختیاری، مبلغ 2.758 میلیارد دالر )157.197 
میلیارد افغانی( کمک های غیر اختیاری و 79 میلیون دالر 
آمریکایی )4.509 میلیون افغانی( شامل قرضه ها میشود. 
نشان دهنده 10%  ارقام  این  با سال 1393،  مقایسه  در 
بودجوی است )در سال 1393،  افزایش در کمک های 
تمویل کننده های بین المللی 5.112 میلیارد دالر آمریکایی 
با  بودند.(  کرده  افغانی کمک  میلیارد  معادل 286.302 
این  میزان  است،   1393 سال  از  بیشتر  مبلغ  این  آنکه 
هــــــــــــــــای  افزایش کمک  میزان  از  افزایش، 
کمتر  صد  در   23  1393 تا   1392 سال  از  المللی  بین 

است. 

سال  برای  تخمینی  منابع   2.2
1394

بودجه عادی

 4.837  1394 سال  برای  شده  پیشنهاد  عادی  بودجه 
افغانی( است  میلیارد دالر آمریکایی )275.749 میلیارد 
که %60 بودجه پیشنهاد شده ملی را تشکیل میدهد. به 
مقایسه  در   1394 سال  عادی  بودجه  تر،  دقیق  عبارت 

 4.723( دالر  میلیون   83 مبلغ   1393 عادی  بودجه  با 
را  کاهش   1.7% که  است  یافته  کاهش  افغانی(  میلیارد 
نشان میدهد. در مجموع %5 سهمیه کمتر از بودجه کلی 
را در مقایسه با سال 1393 نشان می دهد. بر اساس کود 
بودجه، %56 بودجه عادی برای معاشات )کود 21(، 29% 
تدارکات  برای   4%  ،)22 )کود  خدمات  و  اجناس  برای 
اجناس )کود 25( و %11 برای موارد دیگر طبق کودهای 

مربوطه در نظر گرفته شده است. 
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DB % OB % مجموع
به میلیون دالر

بخش شماره
مجموعا

بودجه انکشافی 

)DB(

بودجه عادی

)OB(
11 66 44 3,570.088 353.136 3,216.951 امنیت 1

32 2 14 1,143.089 1,032.646 110.443 زیربناها و منابع طبیعی 2

10 13 12 965.257 333.764 631.493 معارف 3
24 1 10 816.137 782.662 33.475 زراعت و انکشاف دهات 4
10 1 5 368.578 319.597 48.981 صحت 5

1 7 5 365.289 17.419 347.870 مصونیت اجتماعی 6
1 5 3 253.668 29.044 224.624 حکومت داری، حاکمیت قانون، و حقوق بشر 7
5 1 2 200.426 149.688 50.738 انکشاف اقتصادی و سکتور خصوصی 8
6 4 5 365.730 192.602 173.128 دیگر موارد 9

100 100 8,048.262 3,210.559 4,837.703 مجموع

بودجه انکشافی 

بودجه انکشافی پیشنهاد شده برای سال 1394، 3.210 میلیارد 
دالر آمریکایی )183.002 میلیارد افغانی( است که %40 بودجه 
ملی پیشنهاد شده را تشکیل میدهد. به عبارت دقیق تر، بودجه 
میلیون   616  ،1393 سال  با  مقایسه  در   1394 سال  انکشافی 
دالر )35.096 میلیارد افغانی( افزایش پیدا کرده است که 22% 
افزایش را نشان میدهد. بودجه انکشافی %5  سهم بیشتر مجموع 

بودجه ملی را در مقایسه با سال گذشته نشان میدهد.  
%88.4 بودجه انکشافی کمکهای غیر اختیاری بوده و فقط 11.6%  
آن کمکهای اختیاری میباشد که این %22.4 کاهش در کمکهای 
نشان  این  میدهد.  نشان  را  گذشته  سال  با  مقایسه  در  اختیاری 
بودجه  تامین  در  المللی  بین  گان  کننده  تمویل  آنکه  با  میدهد 
دولت کمک میکنند ولی در حمایت از پروژه های اختیاری کمتر 

توجه مینمایند.  

2.3 مقایسه بودجه 1393 با 1394 
شکل 2.3.1 تخصیص بودجه در بخش های مختلف را 
در سال 1393 و 1394 و همچنان میزان مصرف بودجه 
توسط بخش های مربوطه در سال 1392 و 1393 )البته 
آنکه تخصیص  با  میدهد.  نشان  را  اول سال(  ماه  نه  در 
بودجه در بخش امنیت، زیربناها و منابع طبیعی، زراعت 
بخش  و  اقتصادی  انکشاف  صحت،   دهات،  انکشاف  و 
بخش  هر  در  بودجه  اما مصرف  یافته،  ازدیاد  خصوصی 
مصوونیت  بخش  است.  نبوده  چشمگیر  خیلی  مربوطه، 
اجتماعی در مصرف بودجه از سال 1392 تا سال 1393؛ 
%45 ضعف را نشان میدهد. ضمنًا  بخش زیربناها و منابع 
طبیعی %27 بخش امنیت %36 بخش انکشاف اقتصادی 

و بخش خصوصی %43 ضعف را در مصرف بودجه نشان 
میدهد. احتمال میرود تا با به پایان رسیدن ربع چهارم 
مصرف  یابد.  کاهش  خالها  این  از  برخی   1393 سال 
بودجه در بخش صحت و زراعت و انکشاف دهات نیز 
همگام با ضعف بوده و  این شکل نشان میدهد با آنکه 
بودجه سال 1394 در مقایسه با سال 1393 افزایش یافته 
افزایش آن  با میزان  است، ولی ظرفیت مصرف بودجه 
سازگاری ندارد. به هر حال، همان طوری که در بخش 
3.3 گفتیم، تا ربع سوم 1393، 94 فیصد بودجه عادی 
و فقط %50 بودجه انکشافی تخصیص داده شده است و 
این رقم نشان میدهد که میزان مصرف بودجه انکشافی 
احتماال بخاطر ظرفیت پایین وزارت های مربوطه و طی 
واقع  مالیه،  وزارت  سوی  از  بودجه  تخصیصات  مراحل 

گردیده است. 

تقسیمات بودجه اصلی براساس سکتور
امنیت
زیربناها و منابع طبیعی

معارف

زراعت و انکشاف دهات

صحت
مصوونیت اجتماعی 
 حکومتداری، حاکمیت قانون و
حقوق بشر
 انکشاف اقتصادی و سکتور
خصوصی
سایر موارد
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مصارف بودجه 1392 و 1393 تخصیص بودجه 1393 و  1394

سکتور 
%تفاوت میان 

مصارف بودجه 
1393 و 1392 

% مصارف بودجه 
انکشافی

% مصارف 
بودجه عادی

به میلیون دالر

تفاوت میان 
بودجه 
عمومی 
1393 و 
 1394

تفاوت میان بودجه عادی  
و بودجه انکشافی 1393 

و 1394

DB OB 1393 1392 1393 1392 بودجه 
انکشافی

بودجه 
عادی

-36 -26 8 44 61 87 +194.382 +184.795 +9.587 امنیت
-27 -28 31 58 65 93 +60.470 +91.652 -31.182 زیربناها و منابع طبیعی
-8 -19 33 41 80 99 -22.055 -3.406 -18.649 معارف
-6 -12 70 76 80 92 +226.143 +227.686 -1.543 زراعت و انکشاف دهات

-7 -20 48 41 79 99 +40.217 +57.782 -17.565 صحت
-45 -12 20 65 87 99 -53.092 -4.305 -48.787 مصوونیت اجتماعی
-25 -13 17 42 82 95 -65.973 -54.369 -11.604 و حقوق  قانون  حاکمیت  و  داری  حکومت   

بشر
-43 -16 32 75 80 96 +26.429 +25.945 +0.484 انکشاف اقتصادی و سکتور خصوصی

- - - - - - -7.877 +43.602 -51.479 دیگر موارد
-23 -18 32 55 77 95 +398.653 +569.382 -170.747 مجموعا

1  آمار و ارقام مصرف بودجه 3931 تنها نشان دهنده مصرف بودجه در نه ماهه اول سال 3931 می باشد.  میزان مصرف بودجه به احتمال زیاد بهبود یافته و از  
سال2931 به احتمال زیاد بعد از مصرف بودجه در سه ماه آخر سال، تا حدی زیادی کاهش پیدا خواهد کرد. 

ثبات مالی  تمویل  های   کمک  کاهش  با 
رکود  با  و   2014 از  بعد  کنندگان 

حفظ  برای  مالی  ثبات  داخلی،  عواید 
و  الزم  امر  اخیر  دهه  های  پیشرفت 

ضروری است. استفاده موثر از منابع، هنوز 
هم چالش عمده فرا روی مدیریت مالی عامه 

میباشد  تحول  دهه  در  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
میزان  مراقبت،  و  حفظ  مصارف  به  اولویت  نیازمند  که 
بیشتر مصرف بودجه انکشافی و ازدیاد عواید داخلی به 
عنوان وسیله جبران کننده کاهش مساعدت های خارجی 

میباشد. 

میان  پالنگذاری  مالی،  ثبات  تضمین  برای  دیگر  ابزار 
مدت بودجه است. اسناد دولتی نشان میدهد که وزارت 
مالیه چارچوب میان مدت بودجه را از 1391 به اینسو، 

در مطابقت با قانون مدیریت مالی 
و مصارف عامه سال 2005 ترتیب  
کرده است که  شامل چارچوب میان 
الی   1393 از  ساله  سه  بودجه  مدت 
میان  چارچوب  هدف  میشود.    1396
بودجه  ابتدایی  مسوده  تهیه  بودجه  مدت 
میباشد که پالیسی های  بودجه را مورد ارزیابی قرار 
های  سال  برای  را  دولت  بودجه  های  اولویت  و  و  داده 
مالی بعدی و بودجه میان مدت پشنهاد میکند. چارچوب 
بودجه میان مدت، طرح کلی تخصیص منابع پیشنهادی 
را در مطابقت با اولویت ها، مخصوصأ اولویت های تعیین 
شده در استراتیژی ملی انکشاف افغانستان و برنامه های 
دارای اولویت ملی فراهم میسازد.  این پنجمین چارچوب 
میان مدت بودجه است که به زبان دری روی  ویبسایت 
موثریت  میباشد.  دسترس  قابل  بودجه  عمومی  ریاست 
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چارچوب میان مدت بودجه نیز سوالهایی را  به همراه دارد زیرا بسیاری از اهداف تعیین شده مثل بهبود ظرفیت مصرف 
بودجه و افزایش عواید داخلی هنوز بر آورده نشده است. بنابرین، این نکته خیلی مهم و اساسی است که چارچوب میان 
مدت بودجه استراتیژی هایی را جهت رفع نارسایی های ظرفیتی در سطح مرکز و والیات و ازدیاد عواید مشمول باشد 

تا اهداف تعیین شده را بر آورده سازد.

3.1 عواید داخلی
 

المللی  بین  نیروهای  نزدیک شدن زمان خروج کامل  با 
پیدا  افزایش  باید  داخلی  عواید   ،)ISAF( صلح  به  کمک 
کند تا بتواند کاهش مساعدت های مالی بعد از 2014 
را جبران کند. با ادامه بحران سیاسی پیرامون انتخابات 
2014، عواید داخلی سیر نزولی داشته و  دولت از رسیدن 
به اهداف معینه در ربع دوم سال %21 ، در ربع سوم سال 
اول سال  ربع  به صورت مجموع  %62 در سه  و   95%
جاری مؤفق نبوده است . با توجه به عواید داخلی محدود 
و کاهش مساعدت های مالی بین المللی، دولت جمهوری 
و  شده  کار  به  دست  راستا  این  در  افغانستان  اسالمی 
برای  استراتیژیک  استراتیژی “بسوی خودکفایی: دیدگاه 
دهه تحول” را در سال 2012 تهیه کرده است. این سند، 
حدود  داخلی  عواید  افزایش  برای  را  مختلفی   اقدامات 
%15.9 عواید ناخالص تا سال 2020 را برای فایق آمدن 
بر خالی مالی 33.6 درصدر تولید ناخالص ملی در سال 
نظرداشت  در  با   . است  گنجانده  در طرح خود   ،2015
اینکه سهم فیصدی عواید داخلی در عواید ناخالص میان 
 ،1390 در   11%( است  بوده  رکود  به  رو   11% و   10%
به  دستیابی   ،)1392 در   10.4% و   1391 در   10.9%
هدف %15.9 در سال 2020 غیر واقعی به نظر میرسد. 
همانطوریکه قبال اشاره شد، جمع آوری عواید داخلی در 
سال 1393 مشخصا اندک بوده است و این امر با بحران 

سیاسی تشدید شده است.
 

برای ازدیاد عواید داخلی از مدرک مالیات، برنامه مالیات 
در  در سال 2014  تا  بود  تنظیم شده  افزوده  ارزش  بر 
المللی  بین  برنامه صندوق  تمدید شدۀ  پالن  با  مطابقت 
سال  می  ماه  در  و  میشد  تطبیق  افغانستان  برای  پول 
دولت    . رسید  تصویب  به  نیز  پارلمان  از سوی   2014
که  است  کرده  بینی  پیش  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
مالیات برارزش افزوده حدود 700 میلیون دالر بر عواید  
مالیات   این  افزایش  افزود که  دولت در 2015  خواهد 
بصورت تخمینی حدود %1 تا %2 تولید ناخالص ملی را 
گزارش  مطابق   . داد  خواهد  تشکیل  سال 2021/22  تا 
دیگر  منبع  افغانستان،  اسالمی  جمهوری  دولت  های 
پیشبینی  مطابق  که  است  معادن  عواید  ازدیاد  اطمینان 
سال  تا  دالر  میلیون   650 از  بیشتر  عواید  دولت  های  
2020 تولید خواهد کرد  که %2 الی %3 تولید ناخالص 

. دولت جمهوری  احتوا مینماید  را  در سال 2021/22 
اسالمی افغانستان همچنان مبلغ تخمینی عواید گمرکی و 
عواید استخراج معادن عینک و حاجی گک و معادن دیگر 
را مشخص و پیشبینی کرده است. مبارزه با فساد در جمع 
آوری عواید گمرکات ضروری است زیرا به گفته برخی 
فساد  بخاطر  بندرها  عواید   70% الی  بندرها،  مقامات  از 
اداری کم میشود در حالیکه مسایل فساد اداری  سکتور 
عواید  و  بازداشته  ازمؤثریت  نیز  را  معادن    استخراج 
این  که  نمیشود  آوری  جمع  درست  نیز  معادن  مالیات 
به عواید داخلی  این سکتور را در کمک  توانمندی  خود 
بنابر عدم موجودیت میکانیزم های نظارتی کمتر میسازد.  
عواید  افزایش  توان  احتمالی  بصورت  ملی  عواید  منابع 
داخلی و تقویت بودجه را دارد ولی موانع بسیاری وجود 
امر میگردد.  در قدم  دارد که مانع  خود کفایی چنین 
اول، تطبیق مالیات برارزش افزوده به تاخیر افتاده و بانک 
جهانی پیش بینی کرده است که عواید از این مدرک تا 
چندین  ثانیا،   . آمد  نخواهد  بدست   2016/2017 سال 
باز  عواید  افزایش  از  را  معدن  سکتور  همچنان  چالش 
میدارد، مانند:  فقدان سرمایه گذاری باالی زیربناها برای 
امنیت جسمی  آنها،   از  مراقبت  و  حفظ  و  نقل  و  حمل 
سالم  حقوقی  چارچوب  نبود  معادن،   سکتور  پرسونل 
برای حمایت از سرمایه گذاری سکتور خصوصی و عدم  
شفافیت و حسابدهی . در نهایت، عدم موثریت و ضعیف 
بودن اقدامات علیه فساد اداری و شایع بودن فساد در 
میان مقامات اداری دولت در بخش گمرکات  که به گفته 
یکی از مقامات عالی رتبه در ریاست گمرکات، “امسال 
به  که  بوده  شاهد  را  تجارت”  و  عواید  در  کاهش   10%
نوبه خود مانعی است در راه افزایش عواید داخلی. بانک 
مالی  های  کمک  که  است  کرده  تاکید  همچنان  جهانی 
چشمگیری برای بهبود و منسجم سازی عواید و تشویق 
سرمایه گذاری سکتور خصوصی نیاز است و این بخش به 

نوبه خود در افزایش عواید کمک میکند.
 

قبل  سال  ملی   بودجه  بازنگری  و  مرور  که  همانگونه 
میدهد،  نشان  دموکراسی  و  صلح  برای  برابری  موسسه 
اداری،  فساد  رفع  جهت  را  هایی  تالش  مالیه  وزارت 
و  عواید  های  ریاست  رهبری   سطح  در  را  تغییراتی 
این  هم  آن  با  داد.  انجام  سراسری،  بصورت  گمرکات 
تبدیلی  بر  مبتنی  بیشتر  و  بوده  نمادین  عموما  تغییرات 
های مقامات بوده نه برکناری مقامات دخیل در فساد . 
در ضمن، سیستم نظارت و ارزیابی موثر به عنوان ابزار 
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نظارتی بر جمع آوری عواید نهادهای کلیدی  دولت مثل 
ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه و وزارت معادن، 
در  رتبه  عالی  مقام  یک  آنکه  با  است.  نگردیده  ایجاد 
ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه در جریان مصاحبه 
این  تجهیز  دموکراسی  و  صلح  برای  برابری  موسسه  با 
ریاست را با سیستم و ماشین های خودکار یک “ تغییر 
اطالعات  خودکار  سیستم  تطبیق  برشمرد،   “ بنیادی 
فساد  مالحظه  قابل  کاهش  هنوز   )ASYCUDA( گمرکی 
اداری را  طی ده سال بعد از معرفی این سیستم نشان 
نداده است؛ گرچه عواید از مدرک گمرکات با وجودیکه 

 . است  یافته  ازدیاد  است،  شایع  هم  هنوز  اداری  فساد 
با همکاری وزارت معادن، برنامه “انکشاف پایدار منابع 
تمویل شده  بانک جهانی  از سوی  پروژه 2” که  طبیعی، 
است، توانسته ابتکار شفافیت در سکتور استخراج معادن 
را ایجاد کند و همچنان نهادهای جامعه مدنی را جهت  
نظارت از فعالیت های وزارت های مربوطه حمایت کرده 
است؛ ولی تاسیس سیستم ارزیابی و نظارت تا هنوز در 
برنامه شامل نشده است . ضمنا، طرح عواید احتمالی هر 
والیت که امکان مقایسه میان عواید جمع آوری شده و 
میزان عواید احتمالی را فراهم میسازد، هنوز  وجود ندارد. 

3.2. حفظ  و مراقبت
 

افغانستان  در  سازی  دولت  برنامه  دهه  یک  از  بیشتر 
طوالنی  منازعات  از  بعد  را  افغانستان  بازسازی  فرصت 
فراهم کرده است و توانسته رشد اقتصادی را به همراه 
نماید.  ضروری  تضمین  را  درازمدت  انکشاف  و  داشته 
ترین نیازهای عمومی مانند جاده ها، پل ها، شفاخانه ها و 
اعمار مکاتب و یا بازسازی شده اند تا بتواند ارایه خدمات 
روشنی  در  کند.  تسهیل  را  دولتی  غیر  و  دولتی  عمومی 
افغانستان  بازسازی  برای  همین موضوع، صندوق وجهی 
را  تسهیالتی  برنامه  و  مراقبت  و  حفظ  برنامه   )ARTF(
برای حفظ و پایداری پیشرفت های حاصله تمویل کرد . 
اعمار زیربنا ها و حفظ و مراقبت آن ها در جریان ده سال 
اخیر مصارف گزافی را احتوا مینماید. همچنان کمک های 
خارجی بعد از 2014 تنزیل خواهد یافت، بنابرین برنامه 
های حفظ و مراقبت بصورت موثر، نیازمند اولویت بندی 
و تصمیم گیری در مورد اینکه کدام بخش ها باید مورد 

حفظ و مراقبت قرار بگیرد، می باشد.
 

دالر  میلیارد   3.5 که  است  کرده  بینی  پیش  آیساف 
آمریکایی برای حفظ و مراقبت زیربناهای اردوی ملی و 
حفظ تسهیالت اردو نیاز خواهد بود . این مصارف شامل 
ترمیم، بهره برداری، عملیات های منظم در پایگاه های 
نیروهای امنیتی و پولیس در سراسر کشور، حفظ تجهیزات 
و  ترمیمات  پالن شده،  تجهیزات  و خرید  تهیه  کنونی،  
و  حفظ  مصارف  تخمین  میباشد.  دیگر  متفرقه  مصارف 
مراقبت بخش های غیر نظامی کمتر از 1.3 میلیارد دالر 
از سوی آیساف رقم زده شده است.  این رقم فقط برای 
طبق   . است  نیاز  نظامی  غیر  بخش  در  مراقبت  و  حفظ 
گفته های یک مقام عالی رتبه ریاست عمومی بودجه در 
وزارت مالیه که در مصاحبه با موسسه برابری برای صلح 

و دموکراسی اظهار کرده است، “یک میلیارد دالر خیلی 
اندک است و برای حفظ و مراقبت بخشهای غیر نظامی 
باید به برنامه همبستگی ملی به عنوان یک  نمونه رجوع 

شود. 

فقدان  داده است که  نشان  از سال 2013  یک گزارش 
برای حفظ و مراقبت یک موضوع  رویکرد سیستماتیک 
دشوار انتقال میباشد.  با در نظر داشت سیر نزولی سرمایه 
گذاری در بخش انکشافی، تیم های بازسازی والیتی که 
افغانستان  را در سراسر  انکشافی  پروژه های  از  تعدادی 
در طول سال  های خویش  فعالیتها  به  اند،  کرده  تطبیق 
2014 خاتمه داده که این امر قبل از تقسیم اوقات تکمیل 
فعالیتها صورت گرفته است.  . به عنوان نمونه، در سال 
2011/12 به مبلغ 28 میلیون دالر برای حفظ و مراقبت 
جاده ها تخصیص داده شد در حالیکه در این بخش به 
و  تسهیالت  تعداد  افزایش   . بود  نیاز  دالر  میلیون   290
تنهایی مسوولیت حفظ و مراقبت  به  زیربناها که دولت 
آنها را به دوش خواهد داشت، احتماال یک چالش دیگر 
در سال مالی 1394 خواهد بود. قابل یاد آوری است که 
برای صلح  برابری  موسسه  والیتی  مشورتی  گزارش  در 
هم  والیت  یک  در  دولت  که  است  آمده  دموکراسی  و 
نکرده  مراقبت  و  حفظ  را  معارف  وتسهیالت  تجهیزات 
بامیان  والیت  در  گان  شونده  مصاحبه  آنکه  با  است. 
اظهار کرده اند که بعضی اوقات دولت مصارف مراقبت 
از بخشهای صحی را تامین نموده اند، اشتراک کنندگان 
که   اند  گفته  دیگر  والیت  سه  در  مشورتی  های  برنامه 
دولت مصارف حفظ و مراقبت تسهیالت فعلی را تامین 
نمیکند. این شبکه ها گزارش داده اند که هنوز از حفظ 
سازمان  اکنون  و  داریم،  زیادی  فاصله  الزم  مراقبت  و 
های غیر دولتی این مسوولیت را به عهده گرفته اند که 
تضمین از حفظ و مراقبت، تسهیالت و زیربناهای فعلی 

بسیارمتزلزل میباشد. 



بازنگری  مسوده بودجه ملی سال 1394 موسسه ی برابری برای صلح و دموکراسی ۱۰

3.3 مصرف بودجه
 

 1392 سال  تا   ،1388-1392 استراتیژیک  پالن  مطابق 
وزارت مالیه باید قادر میبود تا %95 مجموع بودجه، 100% 
بودجه عادی و %85 بودجه انکشافی را به مصرف برساند. 
در بودجه سال 1393، مطابق گزارش مصارف بودجه مؤرخ 
15 نوامبر 2014 وزارت مالیه، %94 بودجه عادی و 50% 
مینماید  احتوا  را  بودجه  انکشافی که %76 مجموع  بودجه 
بودجه   66% تنها  حال،  هر  به  است.  شده  داده  تخصیص 
عادی سال 1393 و %35 بودجه انکشافی به مصرف رسیده  
که %54  مجموع بودجه را دربر میگیرد . بصورت کلی، با 
آنکه سال مالی هنوز خاتمه نیافته است، در قسمت مصرف 
بودجه  دولت هنوزهم به اهداف تعیین شده دست نیافته و 

میزان پایین مصرف بودجه را نشان میدهد. 
 

انکشافی  بودجه  قسمت  در  بودجه  مصرف  پایین  میزان 
می تواند باعث کاهش کمک های مادی و مالی در بخش 
عرضه خدمات  نهادهای عرضه کننده خدمات مثل مکاتب 
وشفاخانه ها شود.  همچنان این امر باعث کاهش تخصیص 
بودجه در همان بخش در سال آینده نیز خواهد شد، زیرا 
تخصیص بودجه بصورت قسمی از میزان مصرف سال قبلی 

متاثر است. همانطوریکه آخرین گزارشات در مورد تعیین 
بودجه و مصارف نشان میدهد، مصرف بودجه عادی یک 
نگرانی در سطح والیات بوده زیرا تخصیصاتی که از جانب 
ارسال  نواخت  ای یک  بگونه  مالیه  وزارت  بودجه  ریاست 
میزان  حاالنکه  نموده  احتوا  را   99% حدود  در  گردد  می 
مصارف بودجه عادی به %66 میرسد. ولی مصرف بودجه 
می  مرکز  در سطح  بحث  قابل  موضوع  همچنان  انکشافی 
باشد زیرا تخصیص بودجه از جانب وزارت مالیه %50 و 
مدیریت  متخصص  یک   . میباشد.    35% بودجه  مصرف 
و  برای صلح  برابری  با   موسسه  عامه در مصاحبه  مالی 
کلی  مصارف  به  شما  اگر   “ که  نمود  استدالل  دموکراسی 
هر ساله نظر بیندازید. مصرف بودجه مشکل خیلی جدی 
زیرا  میکنند  اشاره  آن  به  بسیاری  که  آنگونه  نیست  یی 
مصارف کلی بودجه هر سال با وجود میزان پایین مصارف 
افزایش پیدا میکند که میتوان آنرا به ازدیاد تدریجی کمک 
عواید  افزایش  و  اخیر  سال  چند  در  بودجه  بخش  در  ها 
داخلی )تا سال جاری( نسبت داد”. این نکته نشان میدهد 
تضمین  میتواند  بودجوی  های  کمک  تدریجی  افزایش  که 
کند که مصارف علی الرغم میزان پایین مصارف بودجه تا 
سطح %50  افزایش می یابد ولی این به معنای تکذیب این 
واقعیت نیست که مصرف بودجه یک نگرانی جدی است 
که باید در سطح والیتی و مرکزی مورد توجه قرار بگیرد.

 کمکهای اختیاری3.4 کمکهای تمویل کننده گان و 
سال  انکشافی  های  همکاری  گفتمان  برنامه  مالیه  وزارت 
2014 را در ماه جوالی سال 2014 راه اندازی کرد. اینگونه 
و  مرور  برای  اینسو،  به  از سال 2006  ساله  همه  اجالس 
بازنگری دست آوردهای هر  تمویل کننده در سال گذشته، 
سال  است.  شده  برگزار  بعدی  حمایت  مورد  در  بحث  و 
2014 اولین سالی بود که تمامی نمایندگی های ملل متحد 
در افغانستان در این پروسه اشتراک کردند . این اجالس 
در ماه آگست 2014، با تهیه گزارش همکاری انکشافی که 
باید در ماه سپتمبر منتشر میشد، خاتمه یافت با آنکه چنین 
در  که  گزارشی  آخرین  نیست.  دست  در  هنوز  گزارشی 

دسترس عام قرار دارد مربوط سال 2012 میشود. 

تا  است  شده  بندی  ساختار  طوری  افغانستان  ملی  بودجه 
کمک هایی که از طریق  دولت به مصرف میرسد، بعد از 
شامل سازی در بودجه اصلی و کمک هایی را که  تمویل 
کننده گان مستقیما به مصرف میرساند بدون گنجانیدن در 
بودجه  دولتی توسط بودجه های ضمیموی تسهیل شود. با 
اواخر، قسمت زیادی  این  افزایش تمویل بودجه در  وجود 
هم  هنوز   )1393 انکشافی  بودجه   66%( اصلی  بودجه  از 
کمکهای  که  است  تذکر  به  الزم  میباشد.   اختیاری  غیر 
تمویل  مالیه و  توافق میان وزارت  بر اساس  اختیاری  غیر 

پروژه های مشخص صورت میگیرد، حاالنکه  برای  کننده 
کنترول  مورد  دولت  ملی  بودجه  طریق  از  مصارف  چنین 
قرار داده میشود. کمکهای اختیاری به وزارت مالیه اجازه 
در  اما  میدهد  را  ملی  اولویت  دارای  های  برنامه  تمویل 
بودجه 1394، فقط %8 بودجه انکشافی را کمکهای اختیاری 

تشکیل میدهد. 

اکثر  انکشافی  موضوع کمبود کمکهای اختیاری در بودجه 
خوب  داری  حکومت  عمده  نگرانی  یک  مثابه   به  اوقات 
بیان نگردیده است حاالنکه تمویل کننده گان متعهد اند تا 
کمک ها را  از طریق بودجه به 50 فیصد افزایش دهند. 
و دموکراسی که  برای صلح  برابری  یک گزارش موسسه 
به زودی منتشر خواهد شد، دریافته است که اگر کمکهای 
موثریت  بهبود  برای  ها  تالش  نیابند،  ازدیاد  اختیاری 
بودجه مثل بودجه سازی والیتی و بودجه بر اساس برنامه 
مخصوصا با توجه به عواید داخلی راکد و سیر نزولی کمک 
واقعی  غیر  آیساف  شدن  بیرون  از  بعد  المللی  بین  های 
خواهد بود . این امر به گفته یکی از مقامات ریاست عمومی 
با  EPD مطابقت دارد،  خزاین  وزارت مالیه در مصاحبه 
“بودجه سازی والیتی بدون بودجه اختیاری در قالب بودجه 
ناممکن است.” ازدیاد کمکهای اختیاری از سوی   انکشافی 
شرایط  به  مشروط  میتواند  المللی  بین  گان  کننده  تمویل 
متعددی مثل بهبود ظرفیت در مصرف بودجه و مبارزه 

با فساد باشد. 
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مدیریت 
مالی عامه و 
اصالحات 

سازی  ظرفیت  پروسه  طریق  از 
پروسه  مالیه  وزارت  تدریجی، 
ایجاد بودجه ملی را بصورت موثر و 

مطابق به معیارهای بین المللی اجرا 
آنجاییکه  از  هم،  آن  با   . است  کرده 

کارکرد  دولت هنوز هم متکی به کمک 
است،  المللی  بین  گان  کننده  تمویل  های  

چالش ها هنوز هم وجود دارد و فساد اداری به 
عنوان نگرانی عمده در حیف و میل منابع به شمار می 
میزان  کاهش  و  آیساف  نیروهای  شدن  بیرون  با  رود. 
پنداشته  ضروری  خــــــــــــــــارجی،  های  کمک 
میشود تا جهت از میان برداشتن این خال، یک مدیریت 

مؤثر و حسابده مالی عامه روی کار شود.
  

تهیه کرده است  را  استراتیژیک  مالیه یک پالن  وزارت 
که سالهای 1392-1388 را دربر میگیرد. در این پالن 
و  ها  برنامه  مقاصد،  و  ها  ارزش  اهداف،  و  ها  دیدگاه 
اولویت های ساالنه،   ، اداره  فرعی، ساختار  فعالیت های 
و  نظارت  چارچوب  و  احتمالی،  خطرات  رفع  اقدامات 
ارزیابی گنجانیده شده است. با آنکه این پالن تنها برای 
سال  در  مالیه  وزارت  بود،  الی 1392  سال  چهار  مدت 
1393  نیز مطابق این پالن  گزارش خود را ارایه نموده و 
هیچ پالن استراتیژیک جدید ترتیب نکرده است. بصورت 
مشابه، با آنکه هر ریاست موظف شده بود تا پالن 5 ساله 
خویشرا در سال 1388 ترتیب کند، بسیاری ازین پالن ها 
مثل پالن کلی منقضی شده اند که نشانده خالی فعلی در 
بخش پالن گذاری و چارچوب استراتیژیک مطابق اصول 

مدیریت مالی عامه است. 

اصالحات  دوم  دور  مالیه  وزارت 
مالی  راهکار مدیریت  برنامه  تحت 
فبوری  ماه  در  را   II شماره  عامه 
سال 2014  مطابق راهکار  مدیریت 
I که در سال 2010  عامه شماره  مالی 
راه اندازه گردیده بود، روی دست گرفت. 
منظور   به   I راهکار  بر   توجه  با   ،II راهکار 
طریق  از  عامه  مالی  مدیریت  بخشیدن  بهبود  و  تقویت 
تدارکات موثر، ساختار های خزاین و تفتیش،  و سیستم 
مدیریت  برای  نظارتی  مؤثر  معیارهای  با   سازگار  های 
مطابق  است.  شده  آماده  کنترول  و  دهی  گزارش  مالی، 
به  ها  پیشرفت  آن،  نتایج  و  تطبیق  از  گزارش  آخرین 
سوی دستیابی به اهداف پروژه نسبتا رضایت بخش بوده 
بخش  رضایت  نسبتا  نیز  پروژه  کلی  تطبیق  پیشرفت  و 
خوانده شده است . در دورنمای ساختار کلی اصالحات، 
پیشرفت های قابل مالحظه در جهت جذب مساعدت ها 
از طریق بودجه ملی با در نظر داشت تطبیق فعالیت های 
تدارکاتی مطابق قانون تهیه و تدارکات از جانب وزارت 
ها و دوایر مربوطه، راه اندازی آموزش ها در ارتباط با 
در  ها  ارزیابی  گرفتن   روی دست  و  بشری  منابع  امور 
قسمت مدیریت مالی عامه صورت گرفته است. پیشرفت 
ها در خصوص ساختار مجدد ریاست های تدارکات در 
وزارت ها و دوایر والیتی مربوطه، نظارت داخلی وزارت 
ها،  تاسیس چارچوب حقوقی برای حسابدهی و  کیفیت 
گزارش های نظارتی که به پارلمان فرستاده میشود، هنوز 

هم با اهداف معینه فاصله دارد .

4.1 شفافیت و حسابدهی
میکانیزم های نهادینه سازی حسابدهی و شفافیت که به مردم حسابده باشد، از سوی  دولت جمهوری اسالمی افغانستان،  
تمویل کننده گان بین المللی و شهروندان به حیث مهم ترین مورد برای مؤثریت هر چه بیشتری مدیریت مالی عامه 
پذیرفته شده است.   دولت جمهوری اسالمی افغانستان قدم هایی را جهت بهبود بخشیدن شفافیت با انتشار اظهار نامه  
قبل از بودجه و بودجه شهروندان، برداشته است. با آن هم، گزارش این موسسه که به زودی منتشر خواهد شد، نشان 
میدهد که مردم محل و نهادهای جامعه مدنی در بسیاری از موارد بی خبر و/یا در فهم بودجه ناتوان باقی مانده اند.  . 
وزارت مالیه بودجه شهروندان را در سال 1390 به مثابه یک تعهد برای شفافیت هر چه بیشتر معرفی نموده و در سال 
1393 دوباره آنرا منتشر کرد که به زبان دری، پشتو، و انگلیسی قابل دسترس است. بودجه شهروندان شکل مختصری 
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از  بودجه ملی است که اولویت های اصلی  دولت، منابع 
بودجه، تخصیصات و مصارف، و اهداف و مقاصد بخش 
های کلیدی را بصورت کلی ترسیم میکند. وزارت مالیه 
کرد  تهیه   1393 سال  در  را  ملی  بودجه  سند  همچنان 
که یک سند جامع تری است که اهداف استراتیژیک و 
اقتصاد کالن،  دورنمای  بودجه سال1393،  های  اولویت 
تطبیق اولویت های  دولت، اصالحات بودجه، شهرداری 
است.  نموده  ترسیم  در آن  را  دولتی  های  تجارت  و  ها 
این گزارش ها در وبسایت ریاست عمومی بودجه قابل 

دسترس است. 

گزارشات  مالیه  وزارت   ،1393 سال  جریان  در  عالوتا، 
ماهوار مالی را نیز از ماه دوم الی نهم به زبان انگلیسی، 
مالیه  وزارت  آنکه  با  میرساند.  نشر  به  پشتو  و  دری، 
اول  تنها گزارش ربع  تهیه کند،  باید  نیز  گزارش فصلی 
سال بصورت آنالین موجود است و آن هم فقط به زبان 
خالصه  بودجه،  خالصه  شامل  ماهانه  گزارش  انگلیسی. 
عواید و مصارف و میزان مصرف بودجه میشود. گزارش 
مشابه  معلومات  شامل  سال،  اول  ربع  به  مربوط  فصلی 
بصورت جزئی تر، و همچنان گزارش کوتاه از پیشرفت 
وزارت  میگردد.  ملی  بودجه  مالی  امور  از  گزارش  و  ها 
فایل  شکل  به  بودجه  مصرف  گزارشات  همچنان  مالیه 
ایکسیل قابل دانلود بصورت هفته وار از ماه فبروری سال 
و  ماه جوالی  اواسط  تا  انگلیسی  و  زبان دری  به   2014
تنها به زبان انگلیسی بعد از آن در بقیه سال را به نشر 
رسانده است. دفتر معینیت اداری وزارت مالیه همچنان 
یک گزارش شش ماهه از کارکردهای این وزارت را در 
ربع سال 1393   اولین  از  و گزارش فصلی  سال 1393، 
دو  هر  و  رساند  نشر  به  استراتیژیک  پالن  مورد  در  را 
به زبان انگلیسی روی سایت وزارت مالیه قابل دسترس 
 1394 سال  بودجه  تقویم  بودجه  عمومی  ریاست  است. 
را به زبان انگلیسی و دری و هم چنان پالن بودجه سال 
اما  رهنمود ها و متحد  1394 را به نشر رسانده است 
المال بودجه را آنگونه که در سال 1393 منتشر شده بود، 

به نشر نرسانده است. 

معینیت گمرکات و عواید خالصه گزارش در مورد جمع 
آوری عواید و اهداف آنرا منتشر کرد که مدت زمانی 
میگیرد.  بر  در  را   2014 جوالی  تا  اپریل  ماه  از  کوتاه 
به هر حال، این تنها معلوماتی در مورد عواید است که 
آنهم،  با  دارد.  قرار  عام  دسترس  در   1393 سال  در 
گزارش  برای  را  تماس  شماره  عواید  ریاست  ویبسایت 
دهی فساد اداری از مقامات وزارت مالیه و همچنان یک 
یکی  به  ایمیل  از طریق  ارسال شکایات  برای  رهنمودی 
به  آنجا  در  مقصد  همین  برای  که  آدرسی  ایمیل  دو  از 
واحد  عالوه،  بر  است.   نموده  فراهم  است،  رسیده  نشر 
قراردادهای  مستمر  بصورت   )PPU( تدارکات  پالیسی 
سال  جریان  در  واحد  این  وبسایت  روی  را  شده  ارایه 
1393 منتشر کرده است. تهیه و انتشار گزارشات آنالین 
یک تعهد امیدوارکننده برای شفافیت و حسابدهی است. 
با وصف آن، قابل یاد آوری است که محدودیت هایی 
دسترسی  قانون  موجودیت  عدم  بنابر  خصوص  این  در 
انجام  سروی  مطابق  همچنان  دارد.  وجود  اطالعات  به 
شده در سال 2013  انترنت )%3( رادیو )%80(  تیلیفون 
)%57( تلویزیون  )%54( در افغانستان مورد استفاده قرار 
میگیرد.  بر اساس  بازنگری و مرور بودجه، فقدان شفافیت 
و حسابدهی بصورت تکان دهنده در سطوح ریاست های 
والیتی بنابر هدایات از سوی وزارت خانه ها رونما گردیده 
است.  در والیات  کابل، هرات، و ننگرهار، دو ریاست 
صحت و معارف تمام و یا بخشی از مصاحبه را رد نمودند. 
این ریاست ها جهت حاضر شدن به مصاحبه، از مصاحبه 
کننده خواستار مکاتیب رسمی متعدد از نهاد های دولتی 
کرد  سعی  کننده   مصاحبه  وقتی  گردیدند.    مرکز  در 
این چنین مکاتیب را در سطح مرکز برای مصاحبه های  
دیگر جویا شود، پروسه برای مدت بیشتر از یک ماه طول 
کشید ولی مکاتیب هیچ گاه بدست نیامد. در این والیات، 
ریاست های  دولتی از شریک سازی اطالعات و اسناد در 
مورد تخصیص بودجه والیتی و مصارف، سر باز زدند. با 
در نظر داشت کمبود دسترسی به انترنت و سطح سواد 
در افغانستان، چنین تجربه های دست اول برای شفافیت 
و حسابدهی هر چه بیشتر در مورد منابع عامه به ویژه 

در سطح والیات خیلی ها مهم تلقی میشود. 

4.2 نظارت و ارزیابی
یکی از بخش های مهم مدیریت مالی عامه نظارت و ارزیابی است که متضمن برنامه ها و میکانیزم های گوناگون برای 
ارزیابی و نظارت پروسه مدیریت مالی عامه  از پالن گذاری بودجه، تخصیص و مصرف بودجه تا ارایه خدمات را 
دربر میگیرد. قانون مدیریت مالی و مصارف عامه )PFEM( مصوب 2005 اداره عالی تفتش را ملزم میکند که گزارش 
مستقل تفتش سال مالی گذشته را قبل از شش ماه آخر سال مالی پس از تأیید و منظوری  به پارلمان گزارش و در 
دسترس عامه قرار دهد . اداره عالی تفتش )SAO( صالحیت دارد تا تفتش بخش های مالی، اجرایی و تطبیقی را راه 
اندازی نماید  ولی بسیاری نقایص وجود دارد که پروسه تفتش را با دشواری مواجه میسازد؛ همانگونه که هیچ تفتش 
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از اجراات طی دو سال قبل از انتشار گزارش بانک جهانی 
در 2013 اجرا نشده، نمایانگر ظرفیت و توانایی تخنیکی 
پایین اداره عالی تفتش بوده و با معیارهای جهانی مطابقت 
نمیکند. ضمنًا  گزارشات تفتیش به دسترس عامه قرار 
عامه،  مالی  مدیریت  متخصصین  از  یکی   . نمیشود  داده 
و دموکراسی  برای صلح  برابری  با موسسه  در مصاحبه 
است  نموده  اظهار  و  کرده  تاکید  ها  نارسایی  این  روی 
که “رییس عمومی تفتیش ]کسی که سرپرستی سیستم 
بین  معیارهای  با  مطابقت  در  دارد[،  عهده  را  تفتیش 
المللی اجراآت رضایت بخشی را در تمامی امور محوله 
ایفا ننموده است. به طور مثال، او صورت حسابات مالی را 

بر اساس اجراآت مبتنی بر خطر انجام نمیدهد.
  

در اسناد دولتی، جمهوری اسالمی افغانستان ادعا میکند 
استراتیژیک  پالن  با  مطابقت  در  را  هایی  پیشرفت  که 
فوق انجام داده است، همانگونه که اجراآت ساالنه سال 
مالی 1392 تهیه و به زبان دری و پشتو و انگلیسی روی 
سایت وزارت مالیه قرار گرفته است. فارمت گزارشات و 
چارچوب نظارتی برای سال 1393 با شاخص ها، خطوط 
اصلی و  معیارها در مطابقت با پالن استراتیژیک مورد 
برای جمع  متعاقبًا  و  بازنگری و مطابق آن تجدید شده 
اند  گرفته  قرار  استفاده  مورد  اطالعات  و  ارقام  آوری 
اول  ربع  در  اجراآت  از  فصلی  بررسی  یک  عالوه،  بر   .
سال 2014 برای پروژه بانک انکشاف آسیایی با وزارت 

گرفت.  اپریل سال 2014 صورت  ماه  در  مربوطه  های 
در نتیجه این جلسات، یک پالن عملیاتی مبتنی بر نتایج 
ترتیب و تصامیم در جلسه نهایی که توسط وزارت مالیه 

ریاست میگردید، اتخاذ شد.

حکومت،  تفتیش  سیستم  در  ها  نارسایی  اینها،  رغم  بر 
مثل فقدان میکانیزم های تفتیش از اجراآت موجودیت 
میباشد.  دولت  جدی  توجه  نیازمند  اداری  فساد  مداوم 
مطالعات بین المللی در خصوص سیستم نظارت و ارزیابی 
دولت ها نشان میدهد که سیستم نظارت دولتی سراسری 
بصورت بالقوه موثریت مدیریت مالی عامه را باال میبرد و 
تخصیص مناسب و درست بودجه را تضمین میکند. زیرا 
ارقام و اطالعات جمع آوری شده میتواند پیشرفت های 
آشکار  را  عامه  مالی  مدیریت  پروسه  در  آورده  بدست 
برای  را  های  آموخته  همچنان  تجربیات  این    . نماید 
نهادینه ساختن سیستم نظارت و ارزیابی مهم و مؤثر برای 
افغانستان فراهم مینماید. سیستم نظارت و ارزیابی باید 
از ایجاد ساختارهای موازی جلوگیری کرده و بجای آن 
حامی ساختارهای کنونی دولت باشد. ضمنًا ظرفیت های 
کارمندان دوایر دولتی در کنار کیفیت تکنالوژی معلوماتی 
و سیستم جمع آوری ارقام و اطالعات نیز باید ارتقا داده 
شود تا سیستم نظارت و ارزیابی که بوجود می آید، عالوه 
بر نظارت از کیفیت عرضه خدمات، اجراآت کارمندان 

دوایر دولتی را نیز مورد ارزیابی قرار بدهد.

4.3 بودجه سازی والیتی 
در سال 2014، یک  مسوده پالیسی بودجه سازی برای  
والیات، تهیه شده است و منتظر تصویب کابینه میباشد . 
تالش های قبلی در جهت بودجه سازی والیتی و آوردن 
اصالحات الزم در سطح والیت ها و ریاست های والیتی 
بنابر توجه ناکافی از جانب وزارت های مربوطه مرکزی، 
مؤفق نبوده است . اداره انکشاف بین المللی ایاالت متحده 
امریکا، مسوده پالیسی جدید روی همکاری میان وزارت 
ها، ریاست ها و دوایر والیتی با مشوره و نظر خواهی از 
بودجه  منصفانه  و  عادالنه  توزیع  روی  والیتی  شوراهای 
به  تمامی 34 والیت افغانستان تأکید مینماید و فرصت 
مشورت را روی پالن گذاری، نظارت و نقش والیات در 
دیگر  های  گزارش   . میسازد.   فراهم  را  بودجه  مصرف 
نشان میدهد که این پالیسی بسیار آرمانی بوده و مشخص 
انتقال  بخاطر  شاید  حال،  هر  به   . باشد.   نمی  عملی  و 
سیاسی که امسال واقع شد، این پالیسی هنوز مورد تایید 
قرار نگرفته و هنوز مشخص نیست که موضعگیری دولت 

جدید در قبال این پالیسی چگونه خواهد بود.
 

تمامی   ،1394 سال  برای  مالیه،  وزارت  گزارشات  طبق 
واحد های بودجودی ملزم بودند بودجه پیشنهادی خود 
را با تقسیمات والیتی تهیه و ارایه کنند ، هنوز مشخص 
نگردیده که این برنامه عملی شده است یا خیر زیرا طرح 
بودجه فرستاده شده به پارلمان، تقسیم بودجه در سطح 
والیات را شامل نمیباشد. تقسیم بودجه بر اساس والیات 
به زبان دری و پشتو در سال 1393 تهیه شده بود اما 
به نظر میرسد که این سند بعد از منظوری بودجه ملی 
تقسیم  با  بودجه  اگر  حتی  عالوه،  بر  است.  شده  آماده 
والیتی به پارلمان فرستاده شده باشد، همچنان به احتمال 
قوی اولویت های تشخیص شده توسط مرکز را منعکس 
انکشافی  پالنهای  زیرا  را  والیت  ضروریات  تا  میسازد 
ترتیب  آنها  اساس  به  بودجه  باید  که    )PDPs( والیتی 
گردد، مطابق گفته های یکی از مقامات عالی رتبه وزارت 
این مقام در  اند.  به اجرا قراد داده نشده  مالیه هنوزهم 
یک مصاحبه یاد آور شد که “در جلسه استماعیه بودجه 
نیامد.”  میان  به  سخن  هیچ  والیتی  انکشافی  پالنهای  از 
دیگران اظهار کردند که پالنهای انکشافی والیتی تهیه و 
تسلیم شده است، ولی بیشتر لیست از آرزو و آرمان است 
تا پالن عملی و نیز بصورت درست قیمت گذاری نشده 
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اند و همچنان، ظرفیت تهیه بودجه در سطح والیت همچنان پایین است مطابق گفته های برخی از مقامات مرکزی. با 
در نظرداشت تمامی نکته های مصاحبه هایی انجام شده در سطوح مرکزی و والیتی از مقامات  دولتی، با آنکه پیشرفت 
های اندکی مشاهده شده است، پروسه بودجه سازی بصورت شدید متمرکز باقی مانده و اصالحات بودجه سازی والیتی، 
در بهترین عبارت، فقط شور و هیجانی بیش نبوده است. تاسیس و ایجاد سیستم بودجه سازی والیتی، مطابق گفته های 
یکی از مقامات با صالحیت ریاست عمومی خزاین وزارت مالیه، در مصاحبه با موسسه برابری برای صلح و دموکراسی، 

از فقدان بودجه انکشافی اختیاری نیز، متاثر میباشد.

4.4 بودجه بر اساس برنامه
 

بر  را  بودجه  بیشتر  افغانستان  در  سنتی  سازی  بودجه 
مثل  اقتصادی  های  اولویت  ظاهری  های  ارزش  اساس 
میدهد  قرار  سنجش  مورد  خدمات  و  اجناس  معاشات، 
تا نتایج مشخص و پی آمد های مطلوب. سیستم بودجه 
سازی رایج معلومات اندک و یا هیچ معلوماتی راجع به 
اینکه چه باید تولید شود، کدام خدمات باید ارایه شود، و 
کدام نتایج باید به دست بیاید، ارایه مینماید . به همین 
دلیل، بودجه سازی بر اساس برنامه به عنوان اصالحات 
پالیسی توسط  دولت مطرح و معرفی شد با این هدف که 
بودجه را با برنامه های مشخص پالیسی محور و نتایجی 
که در برنامه های دارای اولویت ملی تعیین شده است، 
مرتبط کند تا بتواند از بودجه سازی موثر اطمینان حاصل 
بودجه  پروسه  تا  بود  آن  طرح  این  دیگر  هدف  نمود. 
سازی را شفاف تر ساخته و حسابده بودن مقامات دولتی 

را بهبود ببخشد.
 

مطابق گزارشات وزارت مالیه، برای سال 1393، تمامی 
واحد های بودجوی بودجه خود را با میکانیزم بودجه بر 

اساس برنامه  ارایه کرده اند و عین کار برای سال 1394 
نیز عملی شده است . با وجود اجرایی شدن کامل بودجه 
بودجه  پروسه  هنوزهم  وزارتها  برنامه،  اساس  بر  سازی 
 2013 سال  تحقیقات  مینمایند.  تعقیب  را  سنتی  سازی 
نشان میدهد که پیشرفت در این مورد بصورت کلی قابل 
مالحظه است و محدودیت ها مانند پیچیده بودن بودجه 
بر اساس برنامه، با اقدامات ساده سازی این پروسه حل 
شده اند  در یک مصاحبه با موسسه برابری برای صلح 
و دموکراسی، یک مقام عالی رتبه ریاست عمومی بودجه 
وزارت مالیه روی آن تاکید کرد و افزود که “هنوز هم 
برخی مسایل ظرفیتی در وزارت ها وجود دارد، مشخصآ 

درک اهمیت بودجه بر اساس برنامه.” 

نشان   1393 سال  بودجه  مصرف  های  گزارش  ضمنا، 
میدهد که بودجه بر اساس برنامه هنوز اجرا نشده است 
بودجه  همان  اساس  بر  هم  هنوز  ها  گزارش  این  زیرا 
توسط  بودجه  مصرف  میزان  و  شده  تهیه  سنتی  سازی 
بخش مربوطه بدون توضیح برنامه گزارش داده میشود. 
بر  بودجه  تاثیرات  ارزیابی  خصوص  در  بیشتر  گزارش 

اساس برنامه و موثریت آن هنوز در دست نیست. 

4.5 بودجه سازی پاسخگو به جندر
 

برای پالن گذاری سال 1394، اسناد  دولتی نشان میدهد 
که متحدالمال شماره 2 شامل رهنمودهای مشخص برای 
بودجه سازی مبتنی بر نیازهای جندر برای وزارت مالیه 
بخِش  که  وزارت  بودجه سازی شش  به  توجه  با  است، 
از برنامه آزمایشی بودجه سازی پاسخگو به جندر است 
این امر در نظر گرفته شده است . این رهنمودها تصریح 
میکند که وزارت مالیه باید رهنمود در مورد تحلیل مبتنی 
بر جندر بخش های الزم را تهیه کند و از ارایه خدمات 

متوازن اطمینان بدهد. 

اطمینان  تا  میکند  هدایت  را  مالیه  وزارت  رهنمودها 
وزارت  توسط شش  شده  ارایه  بودجه  که  نماید  حاصل 

که در برنامه آزمایشی قرار دارد، شامل این موارد می 
در  کیفی  و  اطالعات کمی  آوردها،  اهداف، دست  شود: 
برای  مشخص  عملی  برنامه  و  نیازها  تشخیص  مورد 
و  نتایج  تعیین  برای  جندر  به  مربوط  های  رفع شاخص 
اهداف در خصوص کاهش نا برابری های جنسیتی. این 
رهنمودها همچنان مشخص میسازد که شاخص ها باید 
با موارد مندرج در پالن کاری ملی برای زنان افغانستان 
 )ANDS( و استراتیژی انکشاف ملی افغانستان )NAPWA(

برای برابری جندر تطابق داشته باشد. 

هر  برای  مصارف  تخمیین  که  میکند  تصریح  رهنمودها 
برنامه، باید فیصدی زنانی را که از آن بهره مند میشوند 
بر  در  یافته  اختصاص  بودجه  از  را  آنان  سهم  میزان  و 
داشته باشد. برای خانه پوری فایل ایکسیل برای برنامه 
های انکشافی، وزارت های شامل برنامه آزمایشی ملزم 
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پروژه  فیصدی  زنان،  مشارکت  به  مختص  نیازهای  اند 
در  را  پروژه  از  مند  بهره  زنان  و  مردان  فیصدی  و  ها 
و   1393 سال  برای  مالیه،  وزارت  مطابق  بگیرند.  نظر 
1394، شش وزارت مربوطه شامل در برنامه آزمایشی، 
بودجه خود را با رویکرد “حساس به جندر” ارایه کردند 
الزامات  به  تا چه حدی  نیست  با آنکه هنوز مشخص   .
این رهنمود عمل شده است، در بازنگری مشرح بودجه 
بازبینی  مورد  دموکراسی  و  صلح  برای  برابری  موسسه 
قرار خواهد گرفت. با آن هم، این موضوع روشن است که 
رهنمودهای فعلی مستلزم سند بودجه جندر، یا تقسیمات 
بودجه تخصیص داده شده به افراد ذینفع تفکیک شده بر 

اساس جندر نیست. 

در ضمن، دولت نیز سند توضیحات بودجه به اساس جندر 
عمومی  تقسیمات  هیچ  حاضر  حال  در  و  نکرده  تهیه  را 
بر  مبتنی  ذینفع  جوانب  و  ها،  برنامه  مصارف،  فیصدی 
جندر یا توجیه بودجه براساس بهبود برابری جنسیتی را 
روی دست ندارد. در غیبت تعهد نهادینه سازی برابری، 
نا ممکن است که معلومات و اطالعات از تمامی بخش 
ها جمع آوری شود و به همین دلیل، احتمال اینکه بودجه 
به نیازمندی شهروندان بتواند پاسخگو باشد، و مشخصا 
به نیازهای زنان در خصوص بهبود برابری جنسیتی پاسخ 

بگوید، دور از احتمال است. 

به  پاسخگو  سازی  بودجه  و نیازها و تعهدات پالیسی: مطالعات 4.6  عامه  صحت  وزارت  وزارت معارفآزمایشی 
 

در جریان دهه گذشته، تعهدات متعددی از طریق پالیسی 
استراتیژی  از طریق   ها  تمامی بخش  های گوناگون در 
اهداف  ملی،  اولویت  دارای  های  برنامه  ملی،  انکشاف 
انکشافی هزار ساله افغانستان، و استراتیژی های مختص 
به بخش های مربوطه و پالن های کوتاه مدت صورت 
اول  قدم  در  پالیسی  تعهدات  این  آنکه  با  است.  گرفته 
امیدوار کننده است، ترجمه این تعهدات به نتایج نیازمند 
تعهدات کافی در بخش تخصیص بودجه و مصارف واقعی 
میباشد. به عنوان بخش از بازنگری بودجه، مشوره ها در 
چهار والیت صورت گرفت که بصورت مشخص به دو 
بخش—صحت و معارف—متمرکز بوده و هدفش ارزیابی 
کارکرد و اولویت بودجه در مقایسه با برخی از تعهدات 
ارزیابی درک  و هم چنان  معین شده،  اهداف  و  کلیدی 
مردم از کارکرد بخش مربوطه و مسایل کلیدی در هر 
بخش، بوده است. یک ارزیابی مشرح از این اولویت ها 
که در سطح محالت در مقایسه با تخصیص بودجه واقعی 
و  ملی 1394  بودجه  مشرح  بازنگری  در  بخش  هر  در 
همچنان کارت نمره دهی اجتماعی هر والیت مورد تحلیل 
و بازنگری قرار خواهد گرفت. قابل یاد آوری است که 
نظرات ارایه شده در اینجا، مبتنی بر فهم تجربیات واقعی 
کسانی است که در برنامه مشاورت اشتراک ورزیده اند. 
به هر حال، ارزیابی کارت نمره دهی اجتماعی، به منظور 
و  پیشرفت ها بسوی شاخص های کلیدی  ارزیابی  تهیه 
های  بخش  مورد  در  معلومات  تهیه  منظور  به  همچنان 
کلیدی عمده و ضروری برای ارزیابی اولویت های بودجه 

در هر دو بخش در نظر گرفته شده است. 

وزارت صحت عامه
 

دستیابی به اهداف و پیگیری منابع

بسته خدمات صحی اساسی )BPHS(، که %69 نفوس را 
تحت پوشش قرار میدهد و در برنامه ملی دارای اولویت 
گنجانده شده است، دولت نسبتآ دست آورد های خوبی 
حدود  اوسط  بصورت  و  است  داشته  هرات  والیت  در 
%60 موفق بوده است. در بامیان کمتر از آن در حدود 
و  بوده  اندک  کابل خیلی  و  ننگرهار  در  باالخره  و   48%
کسانیکه در مشاورت اشتراک کرده بودند، گفته اند که 
به  اولیه  صحی  خدمات  های  بسته  به   30%  -  0 میان 
خاطر موجودیت فساد و کمبود کلینیک، داکتر و یا هر دو، 
دسترسی دارند. در تمامی والیات، اشتراک کنندگان در 
مشورت ها، اظهار کردند که  دولت کارکرد خوبی داشته 
و به اهدافش دست یافته و حتا در موارد کاهش مرگ 
و میر مادران، مرگ و میر اطفال زیر سن 5 سال، ازدیاد 
برای  سرخکان  و  تیتانوس،  و  سرفه،  سیاه  از  مصونیت 
اطفال زیر سن یک سال حتا فراتر از اهداف معینه اجراات 
صورت گرفته است. در سرتاسر والیات، اعضای اجتماع 
همچنان باورمند بودند که هدف %50 والدت ها با حضور 
داعیه های محلی، به دست آمده اما بیشتر از آن نبوده 
است. در سرتاسر والیات، با آنکه بسیاری تایید میکردند 
که آمبوالنس ها در تمامی ولسوالی ها وجود دارد، همه 
روی این مساله اتفاق نظر داشتند که خدمات امبوالنس 
با در نظرداشت تعداد و پیگیر بودن خدمات آنها، ناکافی 
ها  مشورت  کنندگان  اشتراک  مشابه،  بصورت  است. 
در تمامی والیات، به این نظر بودند که دواهایی که در 
میگیرند،  قرار  مردم  دسترس  در  دولتی  های  کلینیک 
ناکافی بوده یا با کیفیت پایین عرضه میشوند یا هم بسیار 

قیمت اند یا هر دو مورد. 



بازنگری  مسوده بودجه ملی سال 1394 موسسه ی برابری برای صلح و دموکراسی ۱۶

مشکالت کلیدی
 

سرتاسر  در  عامه  صحت  بخش  در  کلیدی  مشکالت 
والیات، کمبود کلینیک، کمبود امبوالنس، کمبود داکترها 
و پرسونل طبی، تخصص داکتران، کمبود دوا، کیفیت دوا 
و فساد اداری بودند. برخی نیز به کمبود تجهیزات طبی، 
فقدان نظارت از سوی  دولت و فقدان برنامه های آگاهی 
دهی عمومی در خصوص مسایل صحت عامه به عنوان 
مشکالت کلیدی اشاره کردند. مسایل شناسایی شده نیز 
نارسایی  از  گزارش  آمادگی شهروندان جهت  نتیجه  در 
ها را ارایه میکند. ، چون توقع آنها از دولت در خصوص 
بلندتر  همواره  نیازها  به  پاسخگو  و  خوب  خدمات  ارایه 

شده میرود. 

دیدگاه  دولت 

از  ننگرهار  و  کابل  والیت  عامه  ریاست صحت  آنکه  با 
همکاری در قسمت ترتیب گزارش بازنگری بودجه توسط 
موسسه برابری برای صلح و دموکراسی اجنتاب نمودند، 
مصاحبه ها در والیات هرات و بامیان نشان میدهد که 
کمبود شفافیت بصورت فراگیر ویا عدم مطابقت گزارش 
دو  هر  در  دارد.  وجود  شهروندان  واقعی  وضعیت  با  ها 
والیت، مقامات ریاست ها ادعا کردند که بصورت کامل 
مرگ و میر مادران و اطفال زیر سن 5 سال را از میان 
برده اند، و در مورد واکسیناسیون 100 در صد اطفال زیر 
سن یک سال نیز ابراز خرسندی کردند. آنها ادعا کردند 
که بسته خدمات صحی اساسی از سطح %69 نیز فراتر 
تمامی  در  به خدمات صحی  و دسترسی  یافته  گسترش 
نیز وجود  نا امن در هرات،  محالت بجز برخی محالت 
دارد. در هر دو والیت، مقامات ادعا کردند که از هدف 
تعیین شده %50 والدت ها با حضور داعیه محلی فراتر 
رفته و حتا در بامیان چنین ادعا شد که این رقم اکنون 
به %95 رسیده است. در هر دو والیت این ادعا صورت 
در  آنکه  با  میکنند،  فراهم  را  تسهیالت طبی  که  گرفت 
از  بامیان مقامات تصریح کردند که در بسیاری  والیت 
موارد آنان به علت کمبود بودجه نمی توانند کمک کنند. 

اطالعات  و  معلومات  شهروندان،  نظر  نظرداشت  در  با 
دولتی  های   ریاست  سوی  از  گرفته  قرار  دسترس  در 
مورد  در  بصورت عمدی  مقامات  یا  که  می دهد  نشان 
پیشرفت و کارایی خود غیر صادقانه صحبت میکنند، یا 
هم آنها از واقعیت های مرتبط به صحت عامه در والیت 
موارد، هر دو مشکالت جدی  این  اند.  بی خبر  مربوطه 
در پالن گذاری موثر بودجه به حساب آمده تا اطمینان 
حاصل گردد  که تخصیص و مصرف بودجه به نیازهای 
شهروندان پاسخگو بوده، بودجه سازی مبتنی بر نتیجه و 
در عین حال موثر تلقی شده  و همچنان سیستم نظارت و 

ارزیابی نیز روی دست گرفته شده است. 

وزارت معارف
 

دستیابی به اهداف و پیگیری منابع

اعضای  تا سال 2020،  نام 100%  ثبت  مورد هدف  در 
اعضای  و  حسابدهی  و  شفافیت  برای  افغانها  ائتالف 
اجتماع در سرتاسر والیات به این نظر بودند که  دولت 
راه درست و مناسبی را برای دست یافتن به این هدف 
در پیش گرفته است، و بصورت متوسط %80-50 ثبت 
نام تخمینی صورت گرفته است با آنکه اشتراک کننده 
که  بودند  نظر  این  به  و هرات  ننگرهار  گان در والیات 
ثبت نام دختران از پسران خیلی کمتر است. در سرتاسر 
والیات، گزارش داده شد که دولت سرمایه گذاری کافی 
باالبردن  بخش  در  تعین شده  اهداف  به  دستیابی  برای 
ظرفیت معلمان، فراهم سازی کورس های آمادگی برای 
برنامه  تقویت  و  کانکور،  امتحان  برای  دختران  و  زنان 
های سواد آموزی، نکرده است. در سطح باالتر، اعضای 
اجتماع به این باور بودند که تنها میان 20 الی 50 درصد 
وجود  با  اند.  چهاردهم  صنف  التحصیل  فارغ  معلمان 
تعهدات در پالیسی، هیچ یکی از اجتماعات باور نداشتند 
که کورس های آمادگی برای زنان برای امتحان کانکور 
کسانیکه  تمامی  عمومی،  بصورت  و  باشد،  داشته  وجود 
که  بودند  نظر  این  به  بودند،  کرده  اشتراک  مشاوره  در 
هدف تعیین شده استراتیژی انکشاف ملی افغانستان برای 
تقویت برنامه های سواد آموزی تا سال 2013، %50 اجرا 
ارایه کورس های  شده است، و دولت منابع کافی برای 
انکشاف  استراتیژی  است.  نداده  تخصیص  آموزی  سواد 
درسی  نصاب  که   است  کرده  تصریح  افغانستان  ملی 
به  دسترسی  باید  کودکان  تمامی  و  شود  ترتیب  جدید 
کتاب های درسی  نصاب جدید آموزشی داشته باشند. 
با وجودیکه برخی از اجتماعات گفته اند که کتاب های 
درسی جدید را دریافت کرده اند، کمبود کتاب درسی در 
هر والیت گزارش داده شد و چندین مورد وجود داشت 
که هنوز از مواد درسی کهنه استفاده میکردند. اضافه بر 
آن، با وجود تعهدات در مورد فراهم کردن بودجه برای 
تقویت ورزش در مکاتب، تمامی اشتراک کننده گان در 
مشاوره اظهار کردند که هیچ کمک از سوی  دولت در 
بخش خریداری وسایل ورزشی برای شاگردان در مکاتب 

صورت نگرفته است. 

مشکالت کلیدی

والیات  سرتاسر  در  معارف  بخش  در  کلیدی  مشکالت 
قرار ذیل اند: تعداد اندک مکاتب، استادان تحصیل نیافته، 
کمبود صنف درسی در مکاتب، و فساد اداری )در بخش 
استخدام اساتید، بخش عمرانی و ...( گزارش شده است. 
پایین مواد آموزشی، کمبود مواد  از کیفیت  نیز  بسیاری 
مورد نیاز مثل میز و چوکی در مکاتب، کمبود تسهیالت 
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و امکانات مثل کتابخانه و البراتوار، و ناکافی بودن معاش 
معلمان شکایت داشتند. 

دیدگاه  دولت
 

ریاست معارف والیت کابل از همکاری در قسمت ترتیب 
گزارش در مورد بازنگری مسوده بودجه توسط موسسه 
در  ولی  نمود،  اجتناب  دموکراسی  و  صلح  برای  برابری 
رتبه  عالی  کارمندان  هرات،  و  ننگرهار  بامیان،  والیت 
در  پیشرفت  خصوص  در  مشابه  مشکالت  از  بسیاری 
مسؤولین  کردند.  تشریح  را  معارف  های  اولویت  بخش 
را  نام  ثبت  میزان  این والیات  ریاست های مربوطه در 
نام  ثبت  فراروی  مشکالت  به  و  کردند  برآورد   70%
با آنکه  ابراز نمودند.  نیز اظهاراتی را  مخصوصا دختران 
مسؤولین در هرات و ننگرهار ادعا کردند که مواد نصاب 
درسی جدید را بصورت کامل به شاگردان توزیع کرده 
مدت  برای  که  دادند  گزارش  بامیان  در  مسؤولین  اند، 
برای  را  درسی  کتاب  هیچ  نتوانسته  آنها  سال،  چهار 
شاگردان تهیه و توزیع نمایند. بصورت مشابه، مسؤولین 
به  والیات  این  که  دادند  گزارش  هرات  و  ننگرهار  در 
فقدان معلمان مسلکی مواجه بوده و تنها حدود %70 از 
ولی در  التحصیل صنف چهاردهم هستند؛  فارغ  معلمان 
بامیان، با اشاره به کمبود معلم در مکاتب، مسؤولین این 
رقم را حدود %50 برآورد کردند و اظهار نمودند که در 
برخی مکاتب حتا فارغان صنف ششم نیز به عنوان معلم 

استخدام شده اند. 

در هر سه والیت، مسؤولین به این باور بودند که نقش  
دولت در فراهم سازی کورس های سواد آموزی کمرنگ 
و ناکافی است بجز در والیت ننگرهار که ارزیابی دولت 
تا حدودی نتیجه مثبت داشت و مسوولین اظهار کردند 
در  اند.  فعالیت  حال  در  آموزی  سواد  کورس   195 که 
میزان  که  بودند  نظر  این  به  مسؤولین  بامیان،  والیت 
کورس های سواد آموزی افزایش یافته اما این امر تنها به 

مرکز والیت محدود مانده و به ولسوالی ها بنابر مشکالت 
بودجه، گسترش نیافته ولی در هرات، برنامه های سواد 
نه  است  شده  اندازی  راه  انجوها  توسط  بیشتر  آموزی 
ورزشی  وسایل  که  کردند  ادعا  دولتی  مسؤولین  دولت. 
را بجای بودجه در ننگرهار و هرات تهیه کرده اند؛ ولی 
در بامیان، این کار صورت نگرفته بازهم نقش انجوها در 
حمایت از ورزش در مکاتب برجسته بوده است. ریاست 
در  مراقبتی  های  برنامه  که  کرد  ادعا  همچنان  متذکره 
ننگرهار و هرات فراهم شده است ولی در بامیان برای این 
کار ظرفیت پایین و محدودیت های بودجه را  یاد آوری 
نمودند. تادیه معاشات معلمان نیز در ننگرهار و هرات 
به وقت گزارش داده شد ولی در بامیان بصورت متوسط 
در تادیه معاش معلمین و مصارف مربوطه سه ماه تأخیر 

گزارش داده شده است.
 

با وجودیکه ریاست متذکره تا حدودی با مسایل بخش 
معارف آشنا به نظر میرسید، یک انقطاع کلی میان ارزیابی 
های شهروندان و اجتماع با ارزیابی های مسؤولین  دولتی 
در ننگرهار و هرات مشاهده میشد. در حالیکه مسؤولین 
به  رابطه  در  شفافتر  و  تر  آگاه  مراتب  به  بامیان  دولتی 
مشکالت فراروی مردم بامیان و ریاست معارف در آن 
والیت به نظر میرسیدند. ولی در والیات ننگرهار و هرات 
مسؤولین در مورد مشکالت دید نسبتا بسته داشتند و یا 
هم از وضعیت واقعی در اجتماع آگاهی کامل نداشتند.  

مسؤولین   های  حرف  میان  زیادی  ناسازگاری  و  تفاوت 
دولتی و مردم مشاهده شد، مخصوصا در بخش صحت 
با  ارتباط  در  اجتماع  مردم  میان  مشورت  فقدان  عامه 
مشکالت پالن گذاری بودجه با در نظرداشت نیازمندی 
های واقعی به نظر میرسید.  الزم به یاد آوری است که 
با وجود اینکه این ارزیابی تنها سکتور صحت و معارف را 
تحت پوشش قرار داده است، اما با توجه بر محدودیت 
های ظرفیتی در ادارات که در این بازنگری مشاهده شد، 
نیز  این مشکالت در دیگر سکتور ها  احتمال میرود که 

موجود باشد.  

4.7 نقش و دخالت جامعه مدنی
 

وزارت مالیه ورکشاپ هایی را با جامعه مدنی برای بودجه 1392، 1393 و 1394 برگزار کرده است. طبق گزارشات 
دولت، ورکشاپ های جامعه مدنی به منظور تقویت و بهبود شفافیت و حسابدهی و شامل سازی جامعه مدنی در پالن 
گذاری بودجه، اجرای آن، و پروسه نظارت ایجاد و راه اندازی شده است. ورکشاپ جامعه مدنی 1394 در 23 جوالی 
2014 با پریزنتیشن های در مورد بودجه سازی پاسخگو به جندر و بودجه سال 1394 و سقف بودجه 1394 دایر شد. 
مطابق آجندا، بعد از پریزنتیشن از سوی وزارت مالیه، 30 دقیقه برای جامعه مدنی در نظر گرفته شده بود تا پیشنهادات 

خود را ارایه کنند و 20 دقیقه برای سوال و جواب. بصورت کلی، این ورکشاپ برای نیم روز طول کشید.

و  والیتی  بودجه سازی  پالیسی جدید  و  بودجه 1393  مورد  در  نومبر  ماه  در  ورکشاپ  همچنان یک  مالیه  وزارت   
تخصیص بودجه برای والیات را دایر کرده بود. این ورکشاپ نیز برای نیم روز با 15 دقیقه سوال و جواب پس از هر 
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پریزنتیشن دوام کرد. در این ورکشأپ از 28 نهاد، به شمول ده شبکه رسانه ای، سازمان های ملی و بین المللی و یک 
دانشگاه نیز دعوت به عمل آمده بود.

  
آید، دو  به حساب می  کننده  امیدوار  قدم  با جامعه مدنی یک  میان گذاشتن مسایل  برای در  ها  در حالیکه تالش 
ورکشاپ نیمه روزه و بصورت مجموعی 80 دقیقه سوال و جواب برای  پیشنهاد ها و خاصتًا تالش هایی که طی یکسال 
از طرف جامعه مدنی صورت گرفته  است برای تقویت نقش جامعه مدنی در پالن گذاری، اجرا و نظارت بر بودجه ملی 
کافی و بسنده نمی باشد. این نکته توسط چندین نهاد جامعه مدنی طی یک سروی که از طرف مؤسسه برابری برای 
صلح و دموکراسی صورت گرفته بود، ابراز گردید. ضمنًا  نهادهای جامعه مدنی خواستار “سهم گیری بیشتری این نهاد 

ها  در پالن گذاری” و نقش منظم و سیستماتیک شان در پروسه بودجه سازی شدند. 

پیشنهادات

با در نظر داشت یافته های این بازنگری، موسسه برابری برای صلح و دموکراسی پیشنهادات ذیل را ارایه می دارد. 

برای دولت
 

1ثبات مالی
 

عواید داخلی
 

دولت افغانستان به منظور افزایش عواید داخلی باید اجراآت کارمندان عالی رتبه ی دوایر مربوطه را مورد ارزیابی  ●
قرار بدهد. 

داشتن  تصویری کلی از ظرفیت عایداتی والیات و وزارت ها و ایجاد سیستمی جهت ارزیابی تفاوت ها میان عواید  ●
پیش بینی شده و عواید جمع آوری شده  و ضمنًا تعیین اهداف واقعبینانه عواید ساالنه 

بازبینی قانون معادن توشیح شده در ماه آگست برای تضمین شفافیت و حسابدهی در سکتور معادن و اطمینان دهی  ●
از به واقعیت پیوستن عواید احتمالی در این بخش 

تعیین اهداف واقعبینانه جهت جمع آوری عواید برای تحکیم ثبات مالی بخاطر اینکه    دولت جمهوری اسالمی  ●
افغانستان بصورت مداوم طی چند سال اخیر  در دست یابی به اهداف تعیین شده جمع آوری عواید موفق نبوده 

است
اطمینان دادن از تطبیق مالیه بر ارزش افزوده.  ●

حفظ  و مراقبت 

سنجش درست بودجه واقعبینانه جهت حفظ و مراقبت  زیربنا ها و تسهیالت نظامی و غیر نظامی که شامل پروژه  ●
های تکمیل و ناتکمیل کنونی  باشد.  
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اولویت بخشیدن تخصیص بودجه  برای حفظ و مراقبت زیربنا ها  نسبت به پروژه های جدید زیربنایی.  ●

مصرف بودجه

ساده سازی روش های تخصیص بودجه و مصارف به خصوص در بخش بودجه انکشافی، بین مقامات دولتی سطح  ●
مرکزی و والیتی جهت بهبود بخشیدن  پروسه  مصرف بودجه 

حصول اطمینان از اینکه مقامات والیتی آموزش های مناسب و الزم را در بخش ظرفیت سازی برای اجرای به موقع  ●
منابع تخصیص یافته حاصل نموده اند. 

مساعدت های خارجی و صالحیت مقامات  تمویل کننده 

مذاکره با تمویل کننده گان بین المللی جهت تادیه  بیشتر از 50 فیصد کمک ها مخصوصًا اختیاری از طریق بودجه  ●
ی ملی  و در عین زمان اطمینان بخشیدن به تمویل کننده گان جهت مجادله بیشتر با فساد و ایجاد سیستم های 

نظارتی، استخدام افراد بر اساس اصل لیاقت و شایستگی و به مصرف رساندن بیشتر بودجه.
تفویض صالحیت برای مقامات والیتی در امورات مربوط به تهیه و تدارکات و همچنان مصارف تا آنها بتوانند   ●

امور  و  نواقص در زیربنا ها  و  امر سبب گردد که کمبودی ها  این  و  نموده  مصارف حفظ و مراقبت را سنجش 
اضطراری در اسرع وقت بدون دخیل سازی مقامات مرکزی مرفوع گردد.

  

مدیریت مالی عامه و اصالحات 

شفافیت و حسابدهی
 

حصول اطمینان از شفافیت و حسابدهی با نافذ ساختن قانون دسترسی به معلومات و فراهم نمودن دسترسی به  ●
معلومات از طریق وسایل دیگر عالوه بر انترنت. به منظور بهبود انتشار اطالعات از طریق رسانه ها با استفاده از 

شیوه های مناسب مانند رادیو، تیلفون، تلویزیون و توزیع گزازشات بودجه بودجوی 
بهبود شفافیت از طریق تفویض صالحیت به ریاست های والیتی برای به اشتراک گذاشتن  معلومات با نهاد های  ●

جامعه مدنی و شهروندان برای اطمینان از انتشار اطالعات بودجوی
 

نظارت و ارزیابی
 

اصالح سیستم تفتیش جهت حصول اطمینان از تفتیش مؤثر در مطابقت با معیار های بین المللی و ایجاد سیستم  ●
نظارت و ارزیابی جهت شفافیت، حسابدهی و مؤثریت برنامه ها و همکاری با نهاد های جامعه ی مدنی به منظور  

استفاده از  امکانات ایشان  در قسمت نظارت و راپور دهی.  

بودجه سازی والیتی

شامل سازی پیشنهادات و نقش والیات در متحدالمال های بودجوی بصورت اجباری و حاصل اطمینان از اینکه  ●
پالنهای انکشافی والیتی در پروسه بودجه سازی مورد استفاده قرار میگیرند؛ 

شامل سازی تقسیمات بودجه هر والیت )بودجه عادی و انکشافی( در بودجه ملی که به پارلمان فرستاده میشود؛ ●
 

بودجه بر اساس برنامه

ترویج بودجه بر اساس برنامه و بازبینی سیستم مدیریت مالی عامه به عنوان وسیله ای برای انتقال از بودجه سازی  ●
سنتی به بودجه بر اساس برنامه 

گنجانیدن بودجه بر اساس برنامه در تمامی گزارشات تا ارایه گزارشات محدود به شمول میزان مصرف ادارات  ●
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بودجه و گزارشات مالی به اساس نتایج ارایه گردند؛ 

بودجه سازی پاسخگو به جندر
 

گسترش برنامه آزمایشی بودجه پاسخگو به جندر به تمامی وزارت ها و ارزیابی دو باره رهنمود های بودجه سازی  ●
پاسخگو به جندر تا اینکه اطمینان حاصل گردد که سایر مؤلفه های بودجه سازی پاسخگو به جندر تمامی مستفید 

شونده گان به اساس جندر در این برنامه شامل گردیده اند.  
جمع آوری ارقام و اطالعات تفکیک شده بر اساس جندر توسط سیستم  موثر نظارت و ارزیابی جهت تقویه سیستم  ●

مدیریت مالی عامه تا بتواند تمامی نگرانی ها و مشکالت مربوط به جندر را به صورت بهتر و مؤثر تر ترسیم نموده 
و آنها را مورد ارزیابی قرار دهد. 

تهیه سند واقعی بودجه جندر که  شامل تقسیمات بودجه، برنامه ها و مستفید شوندگان به تفکیک جندر بوده و  ●
برابری جنسیتی را در تمامی عرصه ها بهبود ببخشد 

 نقش و دخالت نهادهای جامعه مدنی
تقویت همکاری بین نهاد های جامعه مدنی برای نظارت از جمع آوری عواید، انجام ارزیابی نیازمندی های والیات،  ●

شریک ساختن معلومات  و استفاده از مهارت های یکدیگر
حمایت از نهادینه شدن مشاورت فعال، نه تنها با وزارت مالیه بلکه با وزارت های سکتوری و نهاد های جامعه مدنی  ●
تقویه ظرفیت نهاد های جامعه مدنی به منظور ایجاد مکانیزم های نظارت و مبارزه با فساد به منظور بهبود موثریت  ●

بودجه

برای  تمویل کننده گان بین المللی
ادامه کمک به دولت جمهوری اسالمی افغانستان جهت افزایش عواید داخلی، تخمین کلی مصارف حفظ و مراقبت  ●

و بهبود مصرف بودجه جهت مبارزه با فساد اداری، تطبیق اصالحات بودجوی و ایجاد یک میکانیزم منظم نظارت 
و ارزیابی 

کمک به نهادهای جامعه مدنی جهت نظارت از پالن و مصرف بودجه ●
افزایش کمک های اختیاری به دولت جمهوری اسالمی افغانستان در بودجه ی انکشافی مشروط بر جد و جهد   ●

بیشتری دولت جمهوری اسالمی افغانستان در راستای تطبیق پیشنهادات متذکره در بند اول 
ازدیاد کمک ها از طریق بودجه ی ملی بیشتر از 50 فیصد تا این کمک ها توسط دولت افغانستان در مطابقت با  ●

قانون بودجه، قانون تهیه و تدارکات و قانون مصارف عامه به مصرف رسیده و دولت افغانستان در زمینه به مردم 
و جامعه ی بین المللی پاسخگو میباشد. 

حصول اطمینان از اینکه اهداف تعیین شده برای جمع آوری عواید واقعبینانه بوده زیرا این اهداف طی چند سال  ●
اخیر بر آورده نگردیده است

حصول اطمینان از تسلیم دهی زیربنا ها و تسهیالت به دولت جمهوری اسالمی افغانستان با در نظر داشت اصدار  ●
و مراقبت   برای مصارف حفظ  مالی دولت  پالنگذاری  اینکه  از  اطمینان بخشیدن  و  کافی  با مدت زمان  اطالعیه 
زیربنا ها به طور درست صورت گیرد. به طور مثال پروژه هایی که در جریان تصدی گروه بازسازی والیتی قبل از 

پالنگذاری دولت تسلیم داده شده است، هیچ هزینه ی برای حفظ و مراقبت آنها در نظر گرفته نشده بود. 
برای نهادهای جامعه مدنی 
 

بلند بردن سطح آگاهی عامه در مورد  بودجه ی ساالنه، روند بودجه سازی، اصالحات بودجوی و موضوعات کلیدی  ●
در مورد مدیریت مالی عامه و ثبات مالی 

حمایت از رویکرد همکاری بین نهاد های جامعه مدنی و دولت به عوض نگرش خصمانه و تالش به سوی هدف  ●
مشترک برای بودجه سازی موثر و حکومت داری خوب 
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سکتور - وزارت

ارقام به هزار )000(

فیصدی مجموع بودجه مجموعانکشافیبودجه عادی

دالرافغاندالرافغاندالرافغان

سکتور امنیت
%88,4821,5520--88,4821,552شورای امنیت ملی

%11,897,874208,7352,2964011,900,170208,7753ریاست امنیت ملی

%977,33917,14644,1207741,021,45917,9200حفاظت رییس جمهور

%2,854,13650,073182,6283,2043,036,76453,2771وزارت امور خارجه

%69,833,6791,225,15213,173,358231,11283,007,0371,456,26418وزارت امور داخله

های  مساعدت  طرف  از  شده  تمویل 
خارجی

58,249,6331,021,923--58,249,6331,021,923

203,229   11,584,046203,22911,584,046تمویل شده از طرف عواید داخلی

%97,714,7221,714,2936,726,373118,007104,441,0951,832,30023وزارت دفاع

های  مساعدت  طرف  از  شده  تمویل 
خارجی

86,276,1761,513,61786,276,1761,513,617

11,438,546200,67611,438,546200,676تمویل شده از طرف عواید داخلی

%183,366,2333,216,95120,128,775353,136203,495,0083,570,08844مجموع

حکومتداری خوب، حاکمیت قانون و حقوق بشر
%100,0001,754100,0001,7540اداره عالی مبارزه با فساد اداری

%2,208,03638,737313,9385,5082,521,97444,2451اداره مستقل ارگان های محل

%165,0002,8950--165,0002,895دفتر ریاست اجراییوی

%1,802,13331,61624,3524271,826,48532,0440دفتر ریاست دولت

%731,98712,842731,98712,8420ریاست عمومی اداره امور 

%2,960,21651,934245,8714,3143,206,08856,2471ستره محکمه 

%498,2768,742498,2768,7420مشرانو جرگه - شورای ملی

%1,201,70821,083824141,202,53221,0970ولسی جرگه - شورای ملی

%1,072,53318,816314,6145,5201,387,14724,3360اداره لوی سارنوالی

%808,06214,177808,06214,1770وزارت حج و  اوقاف

%40,00070240,0007020وزارت دولت در امور پارلمانی

%600,21310,530387,5186,799987,73117,3290ریاست عدلیه

و  اداری  اصالحات  مستقل  کمیسیون 
خدمات ملکی

330,2835,794305,7155,363635,99811,1580%

%145,5182,55362,7001,100208,2183,6530کمیسیون مستقل انتخابات

%41,80073341,8007330کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی

%67,7771,18967,7771,1890کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

%30,00052630,0005260کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی

%12,803,544224,6241,655,53229,04414,459,076253,6683مجموع 

سکتور زیربناها و منابع طبیعی
%3,551,68362,31024,093,580422,69427,645,262485,0056وزارت فواید عامه 

%185,1603,24865,9971,158251,1574,4060اداره ملی حفاظت محیط زیست 

%344,1006,0372,887,18950,6523,231,28956,6891اداره هوانوردی ملکی

%71,2851,25171,2851,2510بورد مستقل کابل جدید

%16,325,358286,41016,325,358286,4104د افغانستان برشنا شرکت 

%125,8272,207125,8272,2070ریاست جیودولوزی کارتوگرافی

%3,797,83966,6293,797,83966,6291شاروالی کابل

%325,2925,707325,2925,7070شرکت آب رسانی و کانالیزیسیون

%260,8004,575553,1019,704813,90114,2790وزارت امور شهر سازی

%560,5759,8358,501,238149,1459,061,813158,9792وزارت انرژی و آب

%260,0004,561260,0004,5610وزارت ترانسپورت

۲۱



بازنگری  مسوده بودجه ملی سال 1394 موسسه ی برابری برای صلح و دموکراسی

%468,0758,212368,1876,459836,26214,6710وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 

%499,6788,7661,871,75832,8382,371,43641,6041وزارت معادن و پترولیم

%39,35369039,3536900کمیسیون عالی انرژی  اتمی افغانستان

%6,295,250110,44358,860,8251,032,64665,156,0751,143,08914مجموعه 

سکتور معارف
%4,601,39880,7261,323,59623,2215,924,994103,9471وزارت تحصیالت عالی

%30,162,853529,17317,494,267306,91747,657,120836,09010وزارت معارف

%170,5632,992170,5632,9920اکادمی علوم افغانستان

%266,8914,68275,4061,323342,2976,0050ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت

ریاست عمومی رادیو و تلویزیون افغانستان
343,0006,01886,2041,512429,2047,5300%

%450,3917,90245,056790495,4478,6920وزارت اطالعات و فرهنگ

%35,995,095631,49319,024,529333,76455,019,624965,25712مجموعه 

سکتور صحت 
%2,791,93148,98118,217,023319,59721,008,954368,5785وزارت صحت عامه 

%2,791,93148,98118,217,023319,59721,008,954368,5785مجموع 

سکتور زراعت و انکشاف دهات
%212,5003,72860,0731,054272,5734,7820اداره اراضی افغانستان 

%484,5008,50035,551,454623,71036,035,954632,2108وزات احیا و انکشاف دهات 

%1,041,62618,2747,118,517124,8868,160,143143,1602وزارت زراعت، مالداری و آبیاری

%2,051,16335,9850 169,4522,9731,881,71133,012وزارت مبارزه  علیه مواد مخدر 

%1,908,07933,47544,611,755782,66246,519,834816,13710مجموع 

سکتور مصوونیت اجتماعی 
%95,4841,67595,4841,6750اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث

58,7801,03158,7801,031ریاست عمومی انسجام کوچی ها 

184,5783,238184,5783,238وزارت امور زنان 

396,9196,96393,2351,636490,1548,599ریاست اقوام و قبایل

210,7503,69743,347760254,0974,458وزارت مهاجرین و عودت کننده گان

%18,882,090331,265856,28815,02319,738,378346,2874وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین

%19,828,600347,870992,87017,41920,821,471365,2895مجموع 

سکتور اقتصاد و انکشاف سکتور خصوصی
%1,829,19432,0914,918,56486,2916,747,758118,3821وزارت مالیه 

%146,3362,567307,5035,395453,8397,9620اداره مرکزی احصاییه 

منابع  حمایه  برای  سهولت  ایجاد  اداره 
تمویلی کوچک در افغانستان

1,680,96029,4911,680,96029,4910%

در  گذاری  سرمایه  از  حمایت  اداره 
%57,0001,00057,0001,0000افغانستان

%69,3061,21669,3061,2160اداره مستقل ملی استندرد افغانستان

%16,3760 136,4392,394797,00213,982933,441اداره کنترول و تفتیش 

%252,3354,427243,0884,265495,4238,6920وزارت  اقتصاد 

%408,9427,174462,4238,113871,36515,2870وزارت تجارت و صنایع

%49,50086865,6841,152115,1842,0210دفتر شورای اقتصاد ملی 

%2,892,05250,7388,532,224149,68811,424,276200,4262مجموعه 

%265,880,7854,664,575172,023,5333,017,957437,904,3187,682,53295مجموع واحد های بودجوی 

%9,868,298173,12810,978,309192,60220,846,607365,7305مجموعه کود های متفرقه و احتیاط

%275,749,0834,837,703183,001,8423,210,559458,750,9258,048,262100مجموع کل 

۲۲


