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مقدمھ. 1
پالیسی ھای مالی عامھ بھ منظور ایجاد یک محیط مناسب برای دستیابی بھ انکشاف اقتصادی پایدار، اشتغال زایی، توزیع 

طی سالھای گذشتھ، پالیسی . ندترتیب میگردبرای مردم و عرضھ موثر خدمات و والیات عادالنھ منابع در میان سکتورھا
حفظ ثبات مالی و منافع اقتصادی در سطح کالن، عمدتًا با مسائلی ھمچون مشکالت امنیتی، مالی دولت افغانستان، ضمن

ھدف اصلی . بھبود عرضۀ خدمات، سرمایھ گذاری ھای زیربنایی و تسھیل رشد سکتور خصوصی سر و کار داشتھ است
ادی توسط عبودجھتدریجی تمام استراتیژی مالی دولت افغانستان در میان مدت، عبارت از تأمین عواید داخلی، تأمین 

. برای تطبیق پروگرام ھای ملی دارای اولویت بوده استاز جامعھ بین المللیبیشترکمک ھای مالی و جذب عواید داخلی 
ترتیب (ACTA)ائتالف افغانھا برای شفافیت و حسابدھیمی پردازد و توسط 1392ملی سال بودجھبھ بررسی سند این 

فعالین ی از سازمان ھا و انجمن ھای جامعھ مدنی و عده ای از ائتالف، غانھا برای شفافیت و حسابدھیافائتالف. شده است
ملی شفافیت و حسابدھی در پالیسی ھای عامھ و توزیع منابعبا ھدف ترویج فرھنگ در سطوح ملی و محلی مدنی فعال 

دادخواھی ملی بھ عنوان یکی از ابزارھای بودجھز و استفاده اعامھ و از طریق مرور پالیسی ھا و استراتیژی ھای بوده
. برای بھبود عرضۀ خدمات، در راستای تحقق رسالت خویش فعالیت می نماید

جامعھ ساختن و شاملھمکاری با دولت در راستای بھبود حکومتداری،ائتالف افغانھاھدف مطالعھ بودجھ ملی توسط
پس از تسلیمی بھ ملی را بودجھھر سال تادر نظر دارد ائتالف افغانھا . دپروسھ پالن و مصرف منابع ملی میباشمدنی در 

. نمایدھمکاری بودجھو تصویب بررسی نماید و بدین طریق با پارلمان در زمینھ پارلمان مطالعھ 
و مردمضروریات برای انعکاس دادخواھی ابزارملی بھ عنوان یکبودجھمذکور ھمچنین در نظر دارد تا از ائتالف

توزیع شفاف و پاسخگویانھ منابع برای سکتورھا و والیات مختلف و عرضھ موثر خدمات اساسی توسط نھادھای دولتی، 
و 1392ملی سال بودجھسند حاضر بھ منظور باال بردن آگاھی پارلمان، جامعھ مدنی و رسانھ ھا در مورد . استفاده نماید

. ترتیب شده استاین سندھتطبیق پیشنھادات مندرججھت دولت دادخواھی بھ 
جا . وزارت مالیھ امکان پذیر نبوده استائین و خزبودجھبدون کمک و ھمکاری تیم مطالعھ قابل ذکر است کھ انجام این 

و تعھد ھمکاریشان ماساختن معلومات، پاسخگویی بھ سواالت ، شریک ائتالف افغانھادارد از آنھا بھ خاطر مالقات با تیم 
. نماییمیتشکرسند نھادات این پیشتطبیق جھت 

.بھ این پروسھ اظھار قدردانی مینماید) IPACS -II(موسسھ کاونترپارت برنامھ مالی ھمچنان ائتالف افغانھا از کمکھای
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خالصھ . 2
. استترتیب شده جھت استفادۀ پارلمان، جامعھ مدنی و رسانھ ھا 1392مطالعھ بودجھ ملی سال 

عمومی بودجھحاوی معلوماتی پیرامون » در یک نگاهبودجھ«اول بخش . وی سھ بخش اصلی می باشدسند حاضر حا
را با 1392ارقام سال ھای عادی و انکشافی و مقایسھ بودجھ، خارجیاز عواید داخلی، کمک ھایخالصھ بوده و تصویر 

و 1391بودجوی سال وزیعات را با ت1392سال ھبودجتوزیع این سند ھمچنین . ارائھ می نماید1391ال ارقام س
در این سند، ھمچنین نگاھی . مقایسھ می نماید) انکشافیبودجھعادی و بودجھ(وزارتخانھ ھا تا زمان حاضر اتمصارف

شفایت و افغانھا برایوزارتخانھ ھا و والیات و در جای الزم دیدگاه ھای ائتالف/داریم بھ توزیع منابع در میان سکتورھا
.ی نیز ارائھ شده استحسابدھ

وزارتخانھ /، توزیع منابع برای سکتورھاکنفرانس توکیوچارچوب حسابدھی ی چون شاخص ھااین مطالعھ بھ اساس بعضی 
ملی و وضعیت بودجھملی، ثبات مالی بودجھ» پاسخگو بھ جنسیت بودن«ھا و والیات، جمع آوری عواید داخلی، 

عالوه بر ارائھ دیدگاه ھای خود در مورد تمام این شاخص ائتالف افغانھا . بازھای بودجھافغانستان از نقطھ نظر شاخص 
. ھا، پیشنھادات الزم را در زمینھ تطبیق این شاخص ھا بھ دولت، پارلمان، جامعھ بین الملل و جامعھ مدنی ارائھ می کند

یافتھ ھای «صل نموده است کھ در بخش بھ معلومات دیگری دستیابی حابودجھجریان مطالعھ در ائتالف افغانھا ھمچنین، 
.ارائھ شده اند» دیگر

ضمیمھ شده سند این اانکشافی، ببودجھعادی و بودجھخالصھ عواید داخلی، کمک ھای تمویل کنندگان، جداول مربوط بھ 
.استفاده نمایندھااند تا خوانندگان عالقمند بھ کسب معلومات در مورد ارقام مورد نظر از آن
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در یک نگاهھبودج. 3
جھ ملی بودوزیع ت. 3.1

، بالغ 1392پیشنھادی برای سال بودجھ. تعیین نموده استسال مالی ، اھداف بلند پروازانھ ای را برای 1392سال بودجھ
43، 1392سال بودجھاین رقم نشان می دھد کھ . می باشد) ملیارد دالر7.043معادل بھ (ملیارد افغانی 366.235بر 

. ماھھ سال گذشتھ افزایش یافتھ است12بودجھفیصد در مقایسھ با 16ماھھ سال گذشتھ و 9بودجھمقایسھ با فیصد در 

تخمین ) ملیارد دالر2.356معادل بھ (ملیارد افغانی 122.527را 1392دولت عواید داخلی سال -عواید داخلی
فیصد در مقایسھ 1و تنھا 1391نھ ماه سال دعوایدر مقایسھ بافیصد139233عواید داخلی سال . نموده است

، وزارت مالیھ باید عاید بالغ بر 1391بھ سند بودجوی نظر . نشان میدھدافزایش 1391دوازده ماه سال عواید با 
مقایسھ سند . در نظر می گرفت1392را برای سال ) ملیارد دالر2.575معادل بھ (ملیارد افغانی 133.876
فیصد کاھش یافتھ 9، 1392عواید داخلی سال پیشبینی ، نشان می دھد کھ 1391د بودجوی با سن1392بودجوی 

بودجھفیصد از 62عمومی و بودجھفیصد از 33مبلغ تخمین شده، تنھا . 1391در مقایشھ بھ پبیشبینی سال است
. عادی را تشکیل می دھد

لیارد افغانی یم215.506ینًا معادل بھ کمک ھای بودجوی تمویل کنندگان، تخم- کمک ھای تمویل کنندگان
1391فیصد در مقایسھ با کمک ھای تمویل کنندگان در سال 95است کھ نشانگر افزایش ) ملیارد دالر4.144(

و کمک ھای بیشتر 1392و 1391این تفاوت در اصل ناشی از اختالف سھ ماھھ بین سال ھای مالی . می باشد
.میباشدولت افغانستان دبودجھاز طریق تمویل کنندگان 

سال ادی عبودجھرا برای ) لیارد دالریم3.773(لیارد افغانی یم196.207دولت افغانستان، مبلغ -عادیبودجھ
افزایش یافتھ 1391ماھھ اولیھ 9بودجھفیصد در مقایسھ 20پیشنھاد نموده است کھ نشان می دھد این رقم 1392

. کاھش یافتھ است1391ماھھ سال دوازده بودجھسھ با فیصد در مقای4است، اما بھ میزان 
3.270معادل بھ (لیارد افغانی یم170.028، بالغ بر 1392پیشنھاد شده برای سال بودجھ-انکشافیبودجھ

فیصد افزایش یافتھ 47الی 1391نھ ماھھ بودجھمی باشد کھ نشان می دھد این رقم در مقایسھ با ) لیارد دالریم
-CSTCماھھ شدن سال مالی، ناشی از افزایش کمک ھای بودجوی 12انکشافی عالوه بر بودجھیش افزا. است

Aبرای سکتور امنیت و مسلکی سازی و تجھیز اردو و پولیس ملی افغانستان می باشد .
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. میباشد1392ھای عادی و انکشافی برای سکتورھای بودجوی سال بودجھتوزیع ذیل نشان دھنده جدول

بھ سکتورھا1392بودجھ عادی و انکشافی سال ع توزی

شماره سکتورھا
دالرھزار بھ  فیصدی 

از 
مجموع

فیصدی از 
عادیبودجھ

بودجھفیصدی از 
بودجھانکشافی

عادی انکشافیبودجھ
مجموع

1 امنیت 2,154,321 636,353 2,790,674 39.6% 57% 19%

2 زیربنا و منابع طبیعی 62,167 1,039,094 1,101,261 15.6% 2% 32%
3 معارف 654,803 407,819 1,062,622 15.1% 17% 12%

4 زراعت و انکشاف دھات 39,163 638,842 678,005 9.6% 1% 20%
5 حکومتداری خوب 213,200 85,241 298,441 4.2% 6% 3%
6 صحت 65,305 202,582 267,886 3.8% 2% 6%
7 انکشاف اقتصادی 53,609 140,212 193,820 2.8% 1% 4%
8 مصونیت اجتماعی 44,530 23,272 67,802 1.0% 1% 1%

9
کودھای دیگر بھ شمول 

کودھای احتیاطی 486,123 96,351 582,474 8.3% 13% 3%
مجموع 3,773,221 3,269,766 7,042,985 100% 100% 100%

1391ودجوی وزیعات ببا ت1392بودجوی وزیعات مقایسھ ت. 3.2

ماھھ 12بودجھفیصد در مقایسھ با 4افزایش و 1391نھ ماھھ سال بودجھفیصد در مقایسھ با 20، 1392عادی ودجھب
غیر از سکتورھای زیربنا، منابع طبیعی، بودجھ سکتورھای دیگر بلند رفتھ است بھ . کاھش یافتھ است1391سال 

12بودجھکھ نشانگر کاھش قابل مالحظھ در مقایسھ باحکومتداری و حقوق بشر، انکشاف اقتصادی و کودھای احتیاطی 
عادی برای سکتورھای بودجھجدول ذیل، تخصیصات . می باشد1391ماه واقعی 9یا 1391ماه فرضی برای سال 

. مقایسھ می نماید1391سال 1ماه فرضی12ماه واقعی و 9را با تخصیصات بودجوی 1392مختلف در سال 
بسایت وزارت مالیھ بدست یوازکھ در جدول ذیل آمده است، از گزارش مصارف اخیر 1391تخصیصات بودجوی سال 

. آمده است

ماه فرضی12عاید /بودجھ= فیصد25ماھھ جمع 9عاید /بودجھ. 1
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امریکاییدالرھزاربھ- 2012نوامبر3تاریخالی1391سالتخصیصاتبا1392عادیبودجھتخصیصاتمقایسھ

ھاوزارتخانھوسکتورھا
1391تخصیص

)واقعیماهنھ(
1391تخصیص

)فرضیهما12(
تخصیص
1392

9باتفاوت
1391ماه

ماه12باتفاوت
1391

سکتور امنیت 2,009,040 2,511,300 2,154,321 7% -14%

زیربنا و منابع طبیعی 63,860 79,825 62,167 -3% -22%

سکتور معارف 462,320 577,900 654,803 42% 13%

سکتور زراعت و انکشاف دھات 28,160 35,200 39,163 39% 11%
سکتورھای حکومتداری، حقوق بشر 

و حاکمیت قانون 179,600 224,500 213,200 19% -5%

سکتور صحت 41,760 52,200 65,305 56% 25%

سکتور حکومتداری اقتصادی 137,120 171,400 53,609 -61% -69%

سکتور مصونیت اجتماعی 174,820 218,525 44,530 -75% -80%

رھامجموع سکتو 3,096,680 3,870,850 3,287,098 6% -15%

مصارف احتیاطی 55,860 69825 486,123 770% 596%

مجموع کل 3,152,540 3,940,675 3,773,221 20% -4%

افزایش یافتھ 1391ماه فرضی سال 12فیصد در مقایسھ با 37ماه واقعی و 9فیصد در مقایسھ با 71انکشافی، بودجھ
در میان سکتورھای مختلف، سکتور امنیت شاھد افزایش قابل . زایش در نوع خود قابل مالحظھ می باشداست کھ این اف

انکشافی سکتورھای زیربنا و اجتماعی کاھش بودجھمی باشد در حالیکھ ) فیصد53بیشتر از (مالحظھ کمک ھای تمویلی 
را برای سکتور امنیت جذب نماید، مقدار کمک کمک ھای بودجوی ھنگفتیکھدر حالیکھ دولت توانستھ است . یافتھ است

برای 1392انکشافی بودجھجدول ذیل نشاندھنده تخصیصات . کاھش یافتھ استبسیار زیادھا در دو سکتور غیرامنیتی
انکشافی سال بودجھشایان ذکر است کھ ارقام مربوط بھ تخصیصات . می باشد1391و مقایسھ آنھا با ارقام سال ھاسکتور

.بسایت وزارت مالیھ بدست آمده اندیواز از گزارش مصارف اخیر 1391مالی
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امریکاییدالرھزاربھ-2012نوئامبر3تاریخالی1391انکشافیبودجھتخصیصاتبا1392انکشافیبودجھتخصیصاتمقایسھ

سکتورھا و وزارتخانھ ھا

تخصیص 
ماه 9(1391
)واقعی

1391تخصیص 
)ماه فرضی12(

یص تخص
1392

تفاوت با 
تخصیص نھ ماھھ

1391

تفاوت با 
12تخصیص 

1391ماھھ
سکتور امنیت 19,900 24,875 636,353 3098% 2458%

زیربنا و منابع طبیعی 875,500 1,094,375 1,039,094 19% -5%

سکتور معارف 207,670 259,588 407,819 96% 57%

سکتور زراعت و انکشاف دھات 450,700 563,375 638,842 42% 13%

سکتورھای حکومتداری، حقوق بشر و 
حاکمیت قانون 61,180 76,475 85,241 39% 11%

سکتور صحت 141,200 176,500 202,582 43% 15%

سکتور حکومتداری اقتصادی 94,000 117,500 140,212 49% 19%

سکتور مصونیت اجتماعی 22,300 27,875 23,272 4% -17%

کتورھامجموع س 1,872,450 2,340,563 3,173,415 69% 36%

تخصیص بندی نشده 41,100 51375 96,351 134% 88%

مجموع کل 1,913,550 2,391,938 3,269,766 71% 37%

1391مقایسھ با مصارف سال . 3.3

، بلکھ ابعاد سیاسی و افغانستان یک دولت در حال انتقال می باشد و پروسھ انتقال صرفًا یک پروسھ نظامی نمی باشد
بوده است، اما با این وجود در مقایسھ با سال قبل باالتر1391سال بودجھمیزان مصرف . اقتصادی را نیز در بر میگیرد

منجر بھ کوتاه شدن تاخیر بودجھ در پارلمان، و مالی تغییرات در سال . اھداف مالی ربعوار ھنوز بر آورده نشده اند
زارتخانھ ھای مربوطھ در پھلوی ظرفیت پایین با شده است و در نتیجھ و1391ملی سال ودجھبچارچوب زمانی تطبیق 

از کنفرانس توکیو،این در حالیست کھ بعد. در زمینھ بر آورده کردن اھداف مالی مواجھ گردیده اندچالش ھای متذکره
باید بھ عنوان یکی از شاخص ھا در بودجھکھ تطبیق ه استرئیس جمھور ذریعھ فرمان ریاست جمھوری اعالم نمود

. ارزیابی عملکرد وزارتخانھ ھا مد نظر گرفتھ شود

91این در حالی است کھ . افزایش یافتھ است2012عادی الی تاریخ سوم نوامبر بودجھفیصد 65با توجھ بھ جدول ذیل، 
عادی الی اخیر سال بودجھفیصد 90تر از ، یقین دارد کھ بیشائتالف افغانھا. عادی، تخصیص بندی شده استدبودجھفیصد 

، بخش آخرروان بھ مصرف خواھد رسید، زیرا گزارش ھای مصارف سال ھای قبلی نشان می دھند کھ کھ در سھ ماه 
میتوان سوال ھای جدی را در مورد کیفیت و حسابدھی مصارف و میرسد کھ درین زمینھ بھ مصرف بودجھبزرگی از 

. دخدمات عرضھ شده مطرح نمو
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)بھ ھزار دالر امریکایی(2012نوامبر 3عادی الی تاریخ تاریخ بودجھگزارش تخصیصات و مصارف سکتوری از 

سکتورھا و وزارتخانھ ھا
تصویب بودجھ

شده تخصیصات مصارف فیصدی تخصیص فیصدی مصارف
سکتور امنیت 2,009,040 1,840,980 1,214,800 92% 60%

سکتورھای حکومتداری، 
بشر و حاکمیت حقوق
قانون 178,600 177,860 131,580 100% 74%

زیربنا و منابع طبیعی 63,860 63,040 45,200 99% 71%

سکتور معارف 462,320 423,460 340,420 92% 74%

سکتور صحت 41,760 36,200 25,220 87% 60%
سکتور زراعت و انکشاف 

دھات 28,160 27,360 20,640 97% 73%

ت اجتماعیستور مصونی 164,820 164,460 125,941 100% 76%

سکتور حکومتداری 
اقتصادی 137,120 136,720 122,640 100% 89%

مجموع سکتورھا 3,085,680 2,870,080 2,026,441 93% 66%

مصارف احتیاطی 55,860

مجموع کل 3,141,540 2,870,080 2,026,441 91% 65%

)بھ ھزار دالر امریکایی(2012نوامبر 3ری از بودجھ انکشافی الی تاریخ تاریخ گزارش تخصیصات و مصارف سکتو

سکتورھا و وزارتخانھ ھا تصویب شده بودجھ
1391

تخصیصات 
1391 1391مصارف  فیصدی 

تخصیص  فیصدی 
مصرف 

سکتور امنیت 19,915 8,491 6,459 43% 32%
حکومتداری، حقوق بشر و حاکمیت 

قانون 61,180 19,305 14,222 32% 23%

زیربنا و منابع طبیعی 875,503 459,247 322,846 52% 37%

سکتور معارف 207,672 71,178 46,137 34% 22%

سکتور صحت 141,211 83,479 54,689 59% 39%

سکتور زراعت و انکشاف دھات 450,697 281,556 187,526 62% 42%

سکتور مصونیت اجتماعی 22,316 14,265 9,599 64% 43%
سکتور خصوصی و انکشاف 

اقتصادی 93,998 47,299 29,040 50% 31%

مجموع سکتورھا 1,872,493 984,819 670,518 53% 36%

تخصیص بندی نشده 41,100

مجموع کل 1,913,593 984,819 670,518 51% 35%
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در میان سکتور ھا و والیاتبودجھتوزیع . 3.4

در میان سکتورھا، بھ دلیل باال بودن میزان بودجۀ سکتور امنیت، یک امر چالش برانگیز می باشد و بودجھتوزیع عادالنھ 
بھ مانند سال . با توجھ بھ قریب الوقوع بودن پروسھ انتقال، کمک ھای بودجوی بیشتری برای این سکتور فراھم خواھد شد

امنیت ملی است کھ وزارت داخلھ، وزارت دفاع وی بھ سکتور امنیت تخصیص داده شده دعابودجھفیصد 55.3گذشتھ، 
. را در بر می گیرد

بودجھعادی و انکشافی بھ سکتور صحت نگران می باشد، زیرا مقدار بودجھ، در مورد تخصیص ائتالف افغانھا
ولت سکتور صحت نشان میدھد کھ دبودجھپایین بودن میزان . تخصیص داده شده برای این سکتور بھ شدت کم می باشد

. صحی کامًال بھ تمویل کنندگان وابستھ می باشداساسی افغانستان در زمینھ تأمین خدمات 

بیشتر از . عادی را بھ خود اختصاص داده اند، فھرست شده استبودجھفیصد تخصیصات 70ذیًال چھار وزارتخانھ کھ 
زارتخانھ غیرامنیتی است کھ توانستھ وزارت معارف تنھا و. عادی در سکتور امنیت بھ مصرف میرسدبودجھفیصد 55

70در قسمت ذیل، چھار واحد بودجوی کھ بیشتر از . عادی را بھ خود اختصاص دھدبودجھاست بخش قابل توجھی از 
از کمتر واحدھای بودجوی دیگر تنھا موفق بھ کسب . عادی را بھ خود اختصاص داده اند، نام برده شده استبودجھفیصد 
. ی شده اندعادبودجھفیصد 2

.را بھ خود اختصاص داده اند1392عادی بودجھواحدھای بودجوی کھ مقادیر باالتری از 

شماره یجویواحد ھای بو 1392
دالر ھزار بھ عادیبودجھفیصدی از 

1 وزارت دفاع 1,098,221.90 29.10%
2 وزارت داخلھ 800,024.47 21.20%
3 وزارت معارف 569,076.40 15.10%
4 ریاست امنیت ملی 188,321.65 5.00%

مجموع چھار واحد بودیجوی 2,655,644.42 70.40%

عادی بین این نھادھا، عادالنھ تر بھ بودجھانکشافی میان نھادھای امنیتی و غیرامنیتی، در مقایسھ با توزیع بودجھتوزیع 
ملی بودجھل کنندگان برای نھادھای امنیتی از طریق تمویانکشافی عادی، کمک ھای بودجھزیرا برخالف . نظر می رسد

. تأمین نمی شوند

شده داده واحد بودجوی تخصیص 6انکشافی برای بودجھفیصد 85طوریکھ در جدول ذیل مشاھده می کنید، بیشتر از 
از تخصیصات فیصد 6.1با داشتن فقط خوشبختانھ، وزارت صحت عامھ نیز در میان این نھادھا قرار دارد اما . است

. انکشافی، در آخر لست قرار گرفتھ استبودجھ
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انکشافی را بھ خود اختصاص داده اندبودجھفیصد 5واحدھای بودجوی کھ بیشتر از 

شماره وزارتخانھ ھا
1392

دالرھزار بھ  بودجھفیصدی از 
انکشافی

1 وزارت دفاع 413,292.7 28.5%
2 وزارت احیاء و انکشاف دھات 235,760.0 16.3%
3 وزارت داخلھ 192,514.3 13.3%
4 وزارت معارف 167,026.0 11.5%
5 وزارت فواید عامھ 139,300.0 9.6%
6 وزارت صحت عامھ 88,438.0 6.1%

مجموع شش وزارتخانھ 1,382,701.0 85.3%
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تعیین شده ائتالف افغانھا شاخص ھایبراساس بودجھتحلیل . 4
ائتالف افغانھا  بدین لحاظ، . ملی در خالل مدت زمان کوتاه، امکان پذیر نمی باشدبودجھو موشکافانھ دقیقمطالعھ 

نماید و سپس بر اساس نتایج بدست مطالعھ ملی را بودجھتصمیم گرفتھ است تا بر اساس تعداد از شاخص ھای کلیدی، 
. آمده، پیشنھادات خود را ارائھ کند

. ی تعیین شده، یافتھ ھا و پیشنھادات ما می باشدقسمت ذیل حاوی شاخص ھا

توکیوکنفرانس چارچوب حسابدھی . 4.1

کنفرانس توکیو ھنوز ھم رخداد مھمی برای دولت و مردم افغانستان بھ حساب می آید کھ ھیچ وقت آن را از یاد نخواھند 
الر امریکایی را جھت تطبیق شفاف و پاسخگویانھ لیارد دیم16در این کنفرانس، تمویل کنندگان متعھد شدند تا مبلغ . برد

در در قسمت پروگرام ھای ملی . بھ دولت افغانستان کمک نمایندو مبارزه با فساد اداریپروگرام ھای ملی دارای اولویت
در روشنی بودجھ«: عمومی زیر، ھیچ گونھ اشاره ای بھ این پروگرام ھا نشده استذکر بھ غیر از 1392ملی بودجھسند 

بھ این ھم عمومیحتی بھ شکل در مورد مبارزه با فساد اداری . »شده استرتیب پروگرام ھای ملی دارای اولویت ت
891,750حالیکھ حدود ، با فساد مبارزه می کند بودجھموضوع اشاره نشده است کھ دولت افغانستان در پروسھ تطبیق 

در بخش ، بودجھدر سند. ادارۀ عالی مبارزه با فساد تخصیص داده می شوداختیاری برای احداث ساختمان بودجھلر از دا
شده است ی پرخانھ دارایی توسط مقاماتفورمھ ھای 3000د گفتھ شده است کھ بھ تعدا1391دستاوردھای عمده در سال

رای ی یک ھدف ھم ب، حت1392اھداف اصلی سال در بخش . پس از ارزیابی منتشر گردیده استاین فورمھ ھا 93و تنھا 
نگران از این است کھ دولت افغانستان و جامعھ بین الملل برای یکبار ائتالف افغانھا . ذکر نگردیده استمبارزه با فساد 

دیگر تعھدات خود را در کنفرانس توکیو از یاد ببرند، زیرا این مسئلھ می تواند پروسھ گذار افغانستان بھ یک دولت خود 
. ند؛ پروسھ ای کھ برای یکبار دیگر مردم افغانستان را نسبت بھ آینده خوشبین ساختھ استگیفکفا را بھ مخاطره ب

بنًا شدیدًا . دولت افغانستان و جامعھ بین الملل باید بھ تعھداتی کھ در کنفرانس توکیو کرده بودند، عمل نمایند: اتپیشنھاد
اساس پروگرام ھای ملی دارای اولویت انکشاف دھد و ملی را بربودجھباید دولت افغانستانمی شود کھ پیشنھاد 

بھ جای احداث ساختمان، وزارت مالیھ . ترتیب دھدبودجھاستراتیژی واضحی را برای مبارزه با فساد در زمینھ تطبیق 
جامعھ . ددھد تا فعالیت ھای مربوط بھ مبارزه با فساد را پیش ببراختصاص اداره عالی مبارزه با فساد برای منابعی را در 

ملی بودجھباید کمک ھای بودجوی خود را افزایش دھد، اما بشرطیکھ پروگرام ھای ملی دارای اولویت در بین الملل
پارلمان . ترتیب دھدبودجھشامل شوند و دولت افغانستان یک استراتیژی واضح را برای مبارزه با فساد در پروسھ تطبیق 

در غیر آن، ھیچ گونھ مکانیزمی برای نظارت از . نھادات مذکور مشروط بسازدملی را بھ تطبیق پیشبودجھباید تصویب 
متقابل توکیو، کھ ھم دولت افغانستان و ھم جامعھ بین الملل روی آن توافق نموده اند، کنفرانس تطبیق چارچوب حسابدھی

. شکل نخواھد گرفت

وزارتخانھ ھا و والیات/تخصیص منابع برای سکتورھا. 4.2
با این . صورت گرفتھ اندد کھ توسط وزارت مالیھ ھستنکار بسیار مھمیوالیتی، دو ابتبودجھبرنامھ و ھ اساس ببودجھ

در حالیکھ معلومات در مورد . ھیچ گونھ اشاره ای بھ این دو ابتکار نشده است1392سال ملیبودجھحال، در سند 
گونھ اطالعاتی در رابطھ با توزیع منابع برای والیات در تخصیص منابع برای پروژه ھای وزارتخانھ ای وجود دارد، ھیچ

عادی را بھ بودجھانکشافی و بودجھاز سوی دیگر، اگرچھ وزارت معارف مقدار قابل مالحظھ ای از . دسترس نمی باشد
بر ھا ائتالف افغانتیم بررسی . ھا بسیار اندک می باشدبودجھخود اختصاص داده است، سھم وزارت صحت عامھ از این 
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خدمات خارجی تأمین می شوند، اما تضمین ثبات این بودجھو از طریق موسسات توسط صحی این باور است کھ خدمات 
. یکی از بزرگترین نگرانی ھای ائتالف مذکور می باشد2014بعد از سال 

قائل شود و تمام واحد ھای ت ابرنامھ و والیبا اساس بودجھباید اولویت برای تطبیق و گسترش دولت افغانستان-پیشنھاد
بخصوص پروگرام ھای ملی دارای (ھایشان اساس برنامھ خود را بر 1393ھای سال بودجھبودجوی را ملزم بسازد کھ 

ھ بودجریاست ھای ترتیب و تسلیم نمایند، و سیستم ھای مدیریت معلومات ) اولویت کھ در کنفرانس توکیو تصویب شده اند
ھا و مصارف وزارتخانھبودجھجدید نظر قرار بگیرد و این سیستم ھا باید احصائیھ ھای مربوط بھ باید مورد تو خزائین 

باید ھزینھ ھای تأمین خدمات ھم دولت و ھم جامعھ بین الملل.سطوح مرکزی، والیتی و ولسوالی فراھم نمایندبھ ھا را
کمک ھای داخل «بھ » بودجھازھای خارجکمک«صحی را تخمین نمایند و یک استراتیژی برای گذار از ابتدایی 

صحی برای ابتداییترتیب نمایند تا وزارت صحت عامھ، بھ مانند وزارت معارف، مسئولیت عرضھ خدمات» بودجھ
بھ میزان قابل توجھ کاھش موسسات شھروندان را بھ عھده بگیرد تا بدین طریق ھزینھ ھای اضافی و ھزینھ ھای اداری 

. ملی را بھ تطبیق این پیشنھادات مشروط بسازدبودجھد تصویب بایپارلمان. بیابد

جنسیتپاسخگو بھبودجھ. 4.3
(gender segregated data)» جنسیتًا تفکیک بندی شده«معلومات ارائھ از تالش ھای دولت در راستای ائتالف افغانھا 

روان بھ تمام واحدھای ین ابتکار در طول سالابود کھ برای چھار وزارت در سال گذشتھ تمجید نمود و امیدوار بودجھ 
با این حال، وزارت مالیھ عالوه بر اینکھ این ابتکار را بھ سایر واحدھای بودجوی گسترش نداده . بودجوی گسترش بیابد

حذف نموده 1392بودجھ را در مورد چھار وزارت اولی نیز از سند بودجھ است، معلومات جنسیتًا تفکیک بندی شده 
جنسیت توجھ ننموده است، بلکھ فاقد ھر گونھ معلومات در بودجھ بھ اساس معلوماتارائھ ملی نھ تنھا بھ بودجھسند . است

بودجھ. میباشد» پالن عملی ملی زنان افغانستان«شاخص ھای مربوط بھجنسیت پاسخگو بھ بندی بودجھرابطھ با روش 
بھ دفاع از آن برخاستھ اند و چندین تمویل حقوق زن، از دیربندی پاسخگو بھ جنسیت، موضوعی است کھ اکثر فعاالن 

د کھ در این زمینھ آموزش ھای الزم را برای کارکنان وزارت مالیھ عرضھ می نبین المللی وجود دارھایکننده و سازمان
بھ جنسیت مبذول بندی پاسخگو بودجھتعجب آور است کھ با وجود این تالش ھا، وزارت مالیھ ھیچ گونھ توجھی بھ . دارند

مالیھ بھ فعاالن حقوق زن وعده کرده بودند کھ تا زمانی کھ این وزارت اسبق افزون بر آن، وزرای فعلی و . نداشتھ است
سازی توانمندرای را باختیاریملیبودجھی از ارجنسیت را بدست می آورد، مقدپاسخگو بھ بودجھظرفیت تھیھ مالیھ 

.بھ این وعده عمل نشده است1392سال بودجھن حال، در با ای. زنان اختصاص خواھد داد

توانمندسازی رایپاسخگو بھ جنسیت ترتیب نماید و ھمچنین وجوه اختیاری را ببودجھباید یک وزارت مالیھ:پیشنھاد
بندی جنسیتی مساعدت تخنیکی در اختیاربودجھکھ در زمینھ سازمان ھاییو تمویل کنندگان. زنان اختصاص بدھد

عالقھ وزارت مالیھ قرار می دھند، باید بھ شکل جدی موثریت پروگرام ھای خود را بررسی نمایند و بر اساس نیازمندیھا و
باید اطمینان حاصل کند کھ وزارت مالیھ منابع آنھا را برای جامعھ بین الملل . کمک نمایندبھ ایشانوزارت مالیھمندی 

و بخصوص وکالی اناث و کمیسیون زنان باید پارلمان. ان بھ مصرف می رساندھای مردان و زنمندیبرآورده نمودن نیاز
را مورد تجدید نظر قرار بدھد و مولفھ ھا و مالحظات جنسیتی را در آن شامل بودجھاز وزارت مالیھ درخواست نمایند کھ 

ف افغانھا برای شفافیت و ائتالاتقاضا می شود کھ بو فعاالن حقوق زن سازمان ھای دفاع از حقوق زناناز . بسازد
. نمایندملی بودجھ» پاسخگو بھ جنسیت کردن«برای دادخواھی در پروسھ ھمکاری حسابدھی
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جمع آوری عواید داخلی . 4.4
، یکی از نگرانی ھای بزرگ ائتالف 1392ملی سال داخلیشده برای عوایدطوریکھ در باال اشاره شد، ھدف پیشبینی 

افزایش یافتھ 1391تنھا یک فیصد در مقایسھ با سال 1392، زیرا عاید در نظر گرفتھ شده برای مذکور بھ حساب می آید
فیصد کمتر از میزانی می باشد کھ 9، 1392برای عواید سال ھدف پیشبینی ، 1392بودجھافزون بر آن، در سند . است

ت کھ کاھش این رقم در حالی صورت می شایان ذکر اس. در نظر گرفتھ شده بود1392برای سال 1391بودجھدر سند 
ائتالف . شده اندداخل نیز در تخمین عواید ملی ) مس عینک و چوب کنر(لیون دالر از دو منبع جدید یم55گیرد کھ مبلغ 

و ریاست ھای عواید والیات بھ ھاھمچنین متوجھ شده است کھ ھیچ سیستمی وجود ندارد کھ توسط آن مستوفیتافغانھا 
و این مسئلھ، . متصل شوند و بتوانند از پروسھ جمع آوری عواید و مالیات نظارت و گزارش دھی نمایندبانک مرکزی

بین المللی و وزارت مالیھ وجھ از صندوق ائتالف افغانھا زمینھ بروز فساد و اختالس را فراھم کرده میتواند و بدین لحاظ 
. را تأسیس و برقرار نماینددرخواست می کند کھ ھر چھ زودتر این مکانیزم گزارش دھی

برای بھبود ھدفی با این حال، ھیچ . تعیین نموده است1392را برای سال ھدف ینملی، چندبودجھسکتور اقتصادی 
پروسھ جمع آوری عواید و مالیات و مبارزه با فساد در این پروسھ و ھمچنین گزارش دھی از آن تعیین نشده است کھ در 

. بھ حساب می آیدنوع خود یک مشکل جدی 

باید بھ شکل جدی ظرفیت تولید عواید داخلی جاری کشور را سنجش نماید و ھمچنین از عملکرد وزارت مالیھ: پیشنھاد
دولت در زمینھ جمع آوری عواید ارزیابی بعمل آورد، زیرا تصور بر آن است کھ اگر عواید بخوبی جمع آوری شوند، با 

میشود کھ پیشنھاد تمویل کنندگان و پارلمان بھ . عادی را بھ شکل کامل تمویل نمودبودجھاستفاده از پول حاصلھ می توان 
و سالھای بعد از آن 1392سال داخلیعوایدپیشبینی بلندتر برای دولت را بررسی نمایند و تقاضا کنند کھ بودجھسند 

د و صرفًا بھ ظرفیت نمورد بررسی قرار دھنیز تقاضا می شود کھ ظرفیت عایدزایی کشور راجامعھ مدنیاز . تعیین شود
. دنوزارتخانھ ھا در زمینھ جمع آوری عواید توجھ نکند، بلکھ ھمچنین از پروسھ جمع آوری عواید نظارت بعمل آور

2014پس از سال بودجھثبات مالی . 5.4
بودجھ عواید داخلی تمام ھزینھ ھای برای مثال، (تعیین شده بود دستاوردھای غیرمنتظره ای در زمینھ برقراری ثبات مالی 

این . پیشرفت ھایی در این عرصھ صورت گرفتھ بود2010و 2009، ھرچند بین سال ھای )را پوشش می دھندعادی 
فیصد 60بھ 2008و 2007فیصد بین سال ھای 66، از ادیشاخص، بھ دلیل پایین بودن عواید و باال بودن مصارف ع

67افزایش یافت و برای یکبار دیگر بھ 2010فیصد در سال 72اھش یافت، اما سپس بھ ک2009و 2008بین سال ھای 
افزایش قابل توجھ ھزینھ ھای امنیتی، دلیل اصلی کاھش این رقم بھ . کاھش یافت) 2012(1391فیصد در سال مالی 

جمع آوری عواید داخلی؛ : تند ازمواردی اصلی کھ بر ثبات مالی در سال ھای آیند تأثیر می گذارند، عبار. حساب می آید
.تشکیل دولتتوسعھ معاشات و سیسم  رتب افزایش ھزینھ ھای سکتور امنیت در آینده؛ اصالح

انکشافی ھر دو در حال بودجھعادی و بودجھدر حالیکھ میزان عواید داخلی بھ شکل امیدوار کننده افزایش نمی یابد، 
تداوم این جریان می تواند چالش . مییابدتوسعھ تشکیل دولت بھ شکل متداوم از سوی دیگر، ھر سال . افزایش می باشند

تشکیل دولت ھر سال بھ میزان . عادی، خلق نمایدبودجھکفایی دولت برای تأمین و خودبودجھھایی را برای ثبات مالی 
خواھند معاشات پرداختھ مخصوصآ در سکتورھای امنیت و معارف کھ بعدآ تمام این کارمندان مطابق رتبقابل مالحظھ

. شد
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وزارت مالیھ و کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکیقویًا توصیھ میکند کھ ائتالف افغانھا:پیشنھاد
د و تشکیل دولت را بر حسب ضروریات و ضمن لحاظ ثبات مالی نھای قوای بشری ادارات دولتی را بررسی نمایمندینیاز

. دندھعامھ مورد تجدید نظر قرار

بازبودجھجدول وضعیت افغانستان در . 4.6
. افزایش یافتھ است2010در سال 21بھ 2008در سروی سال 8از عدد بازبودجھجدول امتیاز افغانستان از نقطھ نظر 

بود، معلومات بودجوی میباشد کھ پیش از آن منتشر نشده شریک افزایش امتیاز افغانستان ناشی از تصمیم دولت مبنی بر 
بدین سو، چند تمویل کننده با وزارت مالیھ ھمکاری نزدیک 2002از سال . بھ شمول بررسی شش ماھھ و گزارش تفتیش

ق مساعدت ھای تخنیکی بھ دولت افغانستان کمک نموده اند تا بودجۀ خود را بھ شکل موثرتر و شفاف یداشتھ اند و از طر
گیری از کمک ھای بانک جھانی، سیستم مدیریت معلومات مالی افغانستان برای مثال، دولت ضمن بھره . تر مدیریت نماید
امسال، بودجھافزون بر آن، . ه است کھ ھمیشھ وزارت مالیھ میتواند ازین سیستم راپور منظم بھ مردم بدھدرا تأسیس نمود

ه شدن سال مالی، زمان کمتری را لت بھ دلیل کوتاه با وجود اینکھ دوبھ پارلمان تقدیم شدو یب شده ترتپالن وقت مطابق بھ 
. در اختیار داشتبودجھترتیب برای 

بھ . باال ببردبازبودجھجدول توصیھ می کند کھ دولت افغانستان ھنوز ھم باید امتیاز خود را درافغانھاائتالف: پیشنھاد
شھروندان را بھ شکل بھتر تھیھ بودجھو بودجھ، راپورھای مصارفاتیبودجھترتیب اسنادپیشنھاد میشود کھوزارت مالیھ 

باید در مرکز و والیات، جامعھ مدنی را در تخانھ ھای مربوطھھم وزارت مالیھ و ھم وزارعالوه، ر ب. و تشریک نماید
. سھیم بسازندبودجھپروسھ پالن گذاری 

مشوره ھای بودجوی . 4.7
در حالیکھ وزارت مالیھ جلسات مشورتی را ھمراه با جامعھ مدنی و والیات دایر می نماید، وظیفھ برگزاری جلسات 

الیات بر عھده وزارتخانھ ھای مرکزی و دیپارتمنت ھای مربوطھ آنھا می ملی در مرکز و وبودجھمشورتی در مورد 
. شامل بسازدبودجھباشد و وزارت مالیھ باید این شرط را در متحدالمال ترتیب 

ای است کھ در صدد ھمکاری با دولت و بھبود حکومتداری می ائتالف، ائتالف افغانھااز آنجا کھ -جامعھ مدنی
سکتور معارف و در ھای جامعھ مدنی مشخصًا نھاد ر جلسات مشورتی بودجوی را ھمراه با باشد، برای اولین با

مذکور تا بھ حال چندین مورد از این جلسات را با ھدف سھیم ساختن جامعھ ائتالف. سکتور صحت دایر نمود
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مدنی را از ، سازمان ھای جامعھائتالف افغانھا. برگزار نموده استبودجھمدنی در پالن گذاری و تطبیق 
ھم وزارت صحت عامھ و ھم وزارت معارف، . سکتورھای صحت و معارف بھ این جلسات دعوت نموده است

را برای جامعھ مدنی تشریح نمودند و خویش 1392سال مالی بودجھ ھای ھ طور خالصھ رای اولین بار بب
جامعھ مدنی با پیشنھادات .  خود را در این جلسات ارائھ کردندپیشنھادات سازمان ھای جامعھ مدنی نیز 

. شریک شدندنیز پارلمانمربوطھ وزارتخانھ ھا صحت عامھ و معارف و کمیتھ ھای 
ضمن تدویر جلسات مشورتی در والیات، بھ این نکتھ پی برد کھ وزارتخانھ ھای مربوطھ، ائتالف افغانھا - والیات

ھای والیتی خود را تھیھ نمی کنند و صرفًا فورمھ بودجھپیشنھادی خود بھ وزارت مالیھ، بودجھقبل از تسلیمی 
و با دند، بھ سھ والیت بلخ، ھرات و ننگرھار سفر نموائتالف افغانھاتیم . ھای ساده توزیع منابع را تکمیل میکنند

ریاست ھای صحت، معارف و امور زنان و عده ای از اعضای شوراھای والیتی و گروپی از نمایندگان روسای 
پس از اجرای مصاحبات، . دنیابوالیتی دربودجھمصاحبھ نمود تا دیدگاه و نقش آنھا را در ترتیب جامعھ مدنی 

ھایشان اصًال با والیات مشورت بودجھکھ وزارتخانھ ھای مربوطھ در زمینھ ترتیب نددریافتافغانھاائتالفتیم 
.شوندافزون بر آن، چنین جلساتی اصًال در سطح والیات دایر نمی. نمی نمایند

باید تدویر جلسات مشورتی بودجوی در مرکز و والیات را بھ عنوان یک شرط در متحدالمال وزارت مالیھ : پیشنھاد
بودجھشامل بسازد، زیرا برآورده کردن این شرط میتواند امتیاز افغانستان را از نقطھ نظر شاخص شفافیت بودجھترتیب 

در این پروسھ سھم نداشتھ باشند، دولت افغانستان بھ ھیچ وجھ قادر نخواھد عالوه، در صورتیکھ مردم ر ب. بھبود ببخشد
با والیات و جامعھ بودجھمیشود کھ وزارتخانھ ھا در پروسھ پالن گذاری پیشنھاد بنًا جدًا . بود تا رضایت آنھا را جلب نماید

.در نظر بگیرندملیبودجھمدنی مشورت نمایند و پیشنھادات آنھا را در ترتیب 

عرضۀ خدمات. 4.8
برای کمپنی ھای مخابراتی، احداث 3Gبھ دستاوردھای سکتورھا، از جملھ توزیع جواز بودجھدر حالیکھ در سند 

ساختمان ھای نھادھای دولتی و غیره اشاره شده است، عرضھ خدمات با کیفیت برای شھروندان بھ عنوان ھدف اصلی 
. م افتاده استملی، در اجندای دولت کامًال از قلبودجھ

ای بودجھ باید وزارتخانھ ھا را ملزم بسازد تا اھداف مربوط بھ بھبود عرضھ خدمات عامھ را بروزارت مالیھ: پیشنھاد
سازمان ھای جامعھ . ملی کھ ھمانا عرضھ خدمات موثر می باشد، متحقق گرددبودجھتا ھدف اصلی خویش تعیین نمایند 

د و از این طریق با دولت ننظارت از عرضۀ خدمات توسط وزارتخانھ ھا ایجاد نمایباید مکانیزم ھایی را برایمدنی
.افغانستان در زمینھ بھبود حکومتداری ھمکاری نمایند

یافتھ ھای دیگر. 5
مرور رھنمودھای بودیجوی. 5.1

باشد، از نشده تطبیق دو سال  شروه بھ مدت زمان دررھنمودھای بودجوی، بیان می دارد کھ ھر پروژه ای کھ23ماده 
حذفلست پروژه ھای وزارتخانھ ھا، بدون لحاظ اھمیت پروژه یا حسابخواھی از وزارتخانھ ھا برای عدم تطبیق آن، 

.شدخواھد 

بھ خاطریکھ تطبیق وزارتخانھ ھای مربوطھبودجھبھ جای اینکھ پروژه ھا بدون در نظرداشت اھمیت آنھا، از : پیشنھاد
باید از وزارتخانھ ھای مربوطھ بھ خاطر عدم تطبیق پروژه ھا حسابخوابی کند و باید وزارت مالیھ ، حذف شوندنشده اند

بخواند تا نیز باید وزرای مربوطھ را در جلسات شورای ملی فراپارلمانچنین مواردی را بھ پارلمان گزارش بدھد و 
. شوندملکرد ضعیف رھبران و کارکنان خود مجازاتوزارتخانھ ھا باید نباید بھ خاطر ع. توجیھات خود را ارائھ کنند
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کود احتیاطی. 5.2
پالیسی سازی اختصاص داده شده رایلیون افغانی بیم800از مجموع ھزینھ ھایی کھ تحت کود احتیاطی ثبت شده اند، 

م ملی کریکت لیون افغانی دیگر بھ تییم52افزون بر آن، . است، بدون آنکھ جزئیات الزم در مورد آن ارائھ شود
. برعالوه بودجھ ریاست ملی المپیکاختصاص یافتھ است

ملی شامل سازد و بودجھجزئیات این تخصیصات را در سند وزارت مالیھکھ نماید میپیشنھاد جدًاائتالف افغانھا:پیشنھاد
.ھ ھای الزم در رابطھ با چنین تخصیصاتی ارائھ شودیتوج

نقش پارلمان. 5.3
ملی را بیشتر بھ عنوان یک ابزار سیاسی برای اعمال فشار بر دولت بودجھمتوجھ شده است کھ پارلمان نھا ائتالف افغا

افزون بر آن، اکثر . استفاده می کند تا وسیلھ ای برای انعکاس خواستھ ھای شھروندان و بر آورده کردن نیازھای آنھا
.شوندمیفقط در قریھ ھای خودشان تطبیق نمایندگان پارلمان خواھان تمویل پروژه ھایی می باشند کھ

پیشنھادی را بر حسب منافع اقتصادی مردم در سطح کالن تدقیق و تصویب نمایند و بودجھاعضای پارلمان باید :پیشنھاد
پروژه ھای کوچکی کھ صرفًا در قریھ ھای نسبت بھ توجھ بیشتری را بھ پروژه ھای سکتوری و والیتی مبذول بدارند،

. مھم می باشدبودجھ، بھ اندازه پالن گذاری بودجھو مصرفبعالوه، اھمیت نظارت از تطبیق. تطبیق می شوندخودشان 
در سطح والیات نقش داشتھ باشند و از عرضۀ بودجھمیشود کھ پارلمان و جامعھ مدنی باید در نظارت از تطبیق تقاضابنًا 

. حاصل نمایندآمد خدمات توسط نھادھای دولتی اطمینان موثر و کار


