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 مقدمھ

حکومتداری خوب یکی از شاخص ھای مھم ھر حکومت کارا جھت  ارایھ خدمات بھتر برای مردم از طریق نھاد ھای 
از اینرو . بھ منابع نیاز دارند ،رای اینکھ بتوانند خدمات بھتر برای مردم ارایھ نمایندنھاد ھای حکومتی  ب .حکومتی میباشد

جمعاوری نموده و این در آمد را جھت ارایھ خدمات مناسب بھ و دیگر عواید حکومت عوایدی خویش را  از طریق مالیات 
ف آن جھت ارجمع آوری عواید و مصھت ج وسیلھ بسیار مھم برای حکومت بنًا بودجھ ملی یک. مردم بھ مصرف میرساند

خوب  برای  وسیلھ د بحیث یک پارلمان و جامعھ مدنی میتوان  برای ارایھ خدمات مناسب برای مردم بوده  و ھمچنان
مع آوری شده  با مصارف و خدمات عرضھ شده توسط حکومت جنظارت از فعالیت ھای حکومت در  مقایسھ  با عواید 

  .استفادن نمایند
بوده  کھ توسط ائتالف افغانھا برای شفافیت و حسابدھی ترتیب  1391پور یک تحلیل از  روند ترتیب  بودجھ سال این را

ائتالف افغانھا برای شفافیت و حسابدھی کھ یک ائتالف ارگانھا و انجمن ھای جامعھ مدنی و ھمچنان افراد  . گردیده است
از طریق  عامھ ت و حسابدھی را در مورد پالیسی ھای عامھ و منابعوظیفھ دارد تا شفافیبوده و بھ سطح  ملی و محلی  

بھتر شدن دادخواھی برای  عمده ھای در این راستا از بودجھ ملی بحیث یکی از ابزار و حکومتداری برنامھ ھای بازبینی 
  . نمایدارایھ خدمات استفاده می

تمرکز . اد نموده استمت آن را برای پارلمان پیشنھرا ارایھ میکند کھ حکو 1391سند حاضر محتویات عمده بودجھ سال 
باالی  1391 بودجھ تخصیصاتتحلیل گو، بودجھ شفاف و جوابمت برای انکشاف بھتر حکو ابتکارات االیسند موجود ب

 یک سلسلھ سند یاد شده نیز. میباشد 1391در مقایسھ با بودجھ سال  1390جھ سال مصارفات بودسکتورھا و تحلیل 
  .یکجا با پیشنھادات برای عملی ساختن آن ارایھ میدارد  را عمده یدریافت ھا

  
  .را باید بخاطر داشتھ باشیم  ذیلمحدودیت ھای مطالعھ این راپور حین 

  
اوًال، سند حاضر مروری بر بودجھ اصلی ملی میباشد، زیرا بخش عمده کمک ھا از طریق قراردادیان و ھمکاران  -

  . نتخاب شده اند بھ مصرف میرسند کھ در این سند تحت پوشش قرار نگرفتھ استاجرا کننده کھ توسط  دونران  ا
بازگو  1391را در مقابل تخصیصات بودجھ سال  1390ثانیًا، این سند مقایسھ وسیع و تشریحی مصرف بودجھ سال  -

 . استترتیب نشده  تا اکنون 1390سال بودجھ مصرف  یکند زیرا راپور حساب نھایینم
بخاطر داشتھ باشیم کھ ائتالف افغانھا برای شفافیت و حسابدھی ارقام مقدماتی را در این سند بھ تحلیل گرفتھ ثالثًا، باید  -

و مشوره با والیات انکشاف  بر اساس نیاز ھای عامھ 1391آیا بودجھ سال اینر نکرده است کھ تحلیل ارزیابی این  .تاس
بھتر سازد تا خدمات بھتری را ارایھ کنند و والیات  حکومتی را درای نھادھو یا اینکھ این مقصد را دارد کھ ظرفیت  یافتھ

 .یا خیر
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 خالصھ اجرائیِوی -  1

بودجھ اصلی کھ متشکل از عایدات داخلی و قسمتی از تمویل دونران میباشد کھ توسط . افغانستان دو بودجھ موازی دارد
بودجھ خارجی میباشد کھ مستقیمًا توسط دونران حکومت جمھوری اسالمی افغانستان اداره و مصرف میگردد، و یکی ھم 

بر اساس  معلومات صندوق وجھی بازسازی افغانستان در مجموع دو سوم حصھ تمام کمک ھای بین . بھ مصرف میرسد
طبق معلومات ارایھ شده توسط حکومت جمھوری . المللی کھ بھ افغانستان سرازیر میگردد شامل ھمین بودجھ میباشد

روند ساختار و . فیصد بودجھ انکشافی را تمویل میکنند 80فیصد بودجھ عادی و  35ان، کشور ھای دونر اسالمی افغانست
تخصیص بودجھ افغانستان مسیر طوالنی را طی نموده  و تا اکنون تغیرات قابل مالحظھ در آن وارد گردیده اما با آن ھم  

  . عمده باقی مانده استتقسیم درست منابع در بین سکتور ھای گوناگون بشکل یک چالش 
  

خوشبختانھ بودجھ . طی سالھای گذشتھ شیوه ساختار و تخصیص بودجھ ملی بھبود یافتھ  وشاھد تغیرات مثبتی بوده است 
در مقایسھ با  بودجھ ھای  گذشتھ پیشرفتھای نموده است، زیرا این بودجھ حاال با تعھدات کنفرانس ھای کابل و  1391سال 

اسناد بودجھ بیانگر میکانیزم راپور دھی و ھماھنگی است کھ تحت . امھ ھای ملی پیوند داده شده استبن، از جملھ با برن
تا اطمینان حاصل گردد کھ وزارت ھا پالیسی ھا و  دریگمیسرپرستی معینت امور مالی و پالیسی وزارت مالیھ صورت 

در عملی ساختن برنامھ ھای ملی با یک دیگر  فعالیت ھای شانرا در داخل ھر سکتور بطور منسجم ھماھنگ نموده اند و
  . ھمکاری میکنند

  
بر اساس این تحلیل . سنجش بودجھ بر اساس  جندر یکی از نگرانی ھای عمده میباشد کھ در این تحلیل ھویدا گردیده است

حکومت  والیات یک گام مثبتی میباشد کھاساس  سنجش بودجھ بر.  ترتیب نمیگرددندربودجھ وزارت ھا بر اساس ج
با وجود این ھم آشکار نیست کھ در این پروسھ اولویت   .آنرا آغاز نموده است 1391جمھوری اسالمی افغانستان در سال 

  ھای جامعھ و نظریات مردم در نظر گرفتھ شده است یا خیر؟ 
  

 1391جھ سال را با تخصیصات داده شده بود 1390با این ھم سند ھذا نتوانستھ است کھ مصارف نھایی بودجھ سال 
در حالیکھ مصارف . ستترتیب نگردیده اتا اکنون  1390شده سال  مقایسھ کند زیرا راپور حساب نھایی بودجھ مصرف

فیصد بودجھ انکشافی مصرف گردیده است،  50فیصد بودجھ عادی و  94نشان میدھد کھ حدود  1390آخری بودجھ سال 
ھمچنان مشاھده گردیده است . عادی و ازدیاد در بودجھ انکشافی استبیانگر کاھش در بودجھ  1391با آنھم بودجھ سال 

  . نیز افزایش یافتھ بود 1391کھ علیرغم ظرفیت مصرفی وزارتخانھ، بودجھ انکشافی سال 
  

برنامھ در اخیر سند پیشنھاد میکند تا در بعضی عرصھ ھا چون سنجش بودجھ بر اساس جنسیت، تخصیص منابع بر اساس 
و مصرف بودجھ پالن عمده در  یدستاورد ھا و چالشھا نمجدد قرار گیرد و مستند ساخت اتورد مطالعو والیات م ھا

بطور یک بنا و اساس کار  این مطالعاتد و نیز برای انکشافات بعدی ازنھایت مھم میباشد تا وضعیت موجود واضح شو
  .گرفتھ شود
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 1391ساختار بودجھ ملی  -  2
نستان در مقایسھ با سال ھای گذشتھ بھ پیشرفتھای مھمی در روند ساختار و مصرف بودجھ باید تایید گردد کھ حکومت افغا

ولی چالشی ھای زیادی وجود دارد کھ باید بر آن فایق شد تا یک پروسھ کامًال شفاف ساختار بودجھ بر . نایل گردیده است
و این بودجھ بگونھ موثری از طریق  اساس نیاز ھا و اولویت ھای از قبل گفتھ شده توسط مجمتعات محلی بدست آید

، وزارت مالیھ جمھوری اسالمی 1391در جریان ساختار بودجھ سال . ادارات والیاتی و ولسوالی بھ مصرف برسد
  . افغانستان ابتکاراتی را بخرچ داده است تا روند ساختار بودجھ ملی بیشتر از پیش جامع و شفاف ساختھ شود

  
ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان، برنامھ ھای اولویت ملی و تعھدات ابا ابتکارات ملی چون پیوند دادن بودجھ ملی . الف

در مقایسھ با سال ھای گذشتھ شاھد پیشرفتھای است زیرا این بودجھ حاال با  1391بودجھ ملی سال . حکومت افغانستان
اسناد بودجھ بیانگر میکانیزم . داده شده است پیوندملی تعھدات کنفرانس ھای بن و کابل، بگونھ مثال برنامھ ھای اولویت 

تا اطمینان  دریگمیت امور مالی و پالیسی وزارت مالیھ صورت یراپوردھی و ھماھنگی است کھ تحت سرپرستی معین
حاصل گردد کھ وزارت ھا پالیسی ھا و فعالیت ھای شانرا در داخل ھر سکتور بطور منسجم ھماھنگ نموده اند و در 

 .نامھ ھای اولویت ملی با یک دیگر ھمکاری میکنندعملی ساختن بر
  

است، سکتور ھای امنیت و معارف بیشترین غیر مناسب بھ بودجھ عادی و انکشافی  1391تقسیم مجموعی بودجھ مالی 
فیصد بودجھ  5.6تا  1سایر سکتور ھا صرفًا از . فیصد را دارا میباشند 16.9و  57تخصیص بودجھ عادی، بھ ترتیب 

فیصد بودجھ عادی کھ مایوس کننده است،  1.5برای سکتور صحت فقط . آنان اختصاص داده شده است عادی بھ
، سکتور ھای امنیت و معارف تخصیصات بسیار اندکی، 1391با نگاه بھ بودجھ انکشافی سال . اختصاص داده شده است

بودجھ عادی بسیار زیاد  یکھ حکومت مسولیتآنست ، در حال این بیانگر. فیصد را دریافت نموده اند 9.4و  1.2بھ ترتیب 
از بودجھ خارجی توسط  و انکشافی این دو عرصھ بسیار ابتدایی بوده بودجھاین دو سکتور را بھ عھده گرفتھ است، ولی 

فیصد  2.5جالب اینجاست کھ سکتور ھای زیربنا، زراعت و انکشاف دھات ھر کدام کمتر از . دونران تمویل میگردد
این نشان . فیصد بھ آنان تخصیص داده شده است 23و  44.8را دریافت کرده اند ولی از بودجھ انکشافی بودجھ عادی 

دھنده آنست درحالیکھ امکانات سرمایھ گذاری بسیار مناسبی در این سکتور ھا از طریق بودجھ ھای اصلی و خارجی 
  . گذاری ھا تخصیص داده نشده استسرمایھ حفظ و مراقبت این وجود دارد، ولی با آنھم منابع کافی برای 

  
  :پیشنھاد 

ائیالف افغانھا برای شفافیت و حسابدھی معتقد است تفاوت زیاد میان تخصیص بودجھ عادی و انکشافی در این دو سکتور  
فکر و فظ و مراقبت موجود بوده کھ ایجاب  بازبینی مجدد را میکند تا درست تحلیل گردد کھ حکومت چگونھ در مورد ح

  .ن گذاری می کند پال
  

. 1391و تعین ھدف جسورانھ مصرف بودجھ سال  1390در بودجھ سال  رد ھای وزارت ھاروشن ساختن دستاو.ب 
این یک ابتکار عالی است زیرا باعث ایجاد یک اساس برای نظارت از فعالیت ھای تمام وزارت ھا میگردد کھ آیا آنان 

 .  یا خیر ف شده بدست آرندتوانستھ اند ھدف تعین شده را با بودجھ مصر
  

حکومت افغانستان ھمچنان خود را متعھد ساختھ است تا اداره  1391در بودجھ ملی سال . اصالحات اداره مالی عامھ. ج 
این تغیرات مثبت شامل ظرفیت سازی کارمندان . بودجھ بھتر گرددساختار تا بطورعموم  هدیبھبود بخشرا مالی عامھ 

پروسھ آزمایشی بودجھ والیات از ) شفافیت و حسابدھی  برای بھ ویژه(ھی برای جامعھ مدنی ملکی، ورکشاپ ھای آگا
کھ از وزارت ھا تقاضا (بر اساس برنامھ طریق چھار وزارت کلیدی و ھم چنان توسعھ روند پروگرام سنجش بودجھ 
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راتیژی انکشاف ملی افغانستان ذکر ستامیگردد تا بودجھ ھای شانرا بھ اساس برنامھ ھا و اولویت ھای کاری شان کھ در 
  .).کنند ترتیبگردیده است 

 2001تخمین پیشرفت ھا تا حدی پر  چالش خواھد بود زیرا ھیچگونھ مطالعھ جامع و تشریحی وجود ندارد کھ از سال  
 . بدینسو ظرفیت حکومت افغانستان را برای اداره مالی عامھ مستند سازد

  
بر اساس تحلیل بودجھ وزارت ھای ذیربط را وزارت محترم مالیھ  1391در بودجھ  : جندر بودجھ سازی پاسخگوبھ.د 
رت را بحیث وزا) معارف، تحصیالت عالی، صحت عامھ و کار و امور اجتماعی(وزارت مالیھ چھار وزارت . غاز نمودآ

وزارت ھا خواستھ است وزارت مالیھ از این  1391برای بودجھ سال . انتخاب نموده است ھای آزمایشی برای این تالش
بودجھ سازی بگونھ ویژه برای استخراج معلومات بھ مقصد  ھ ھارا خانھ پوری نمایند کھ این فورمھ ھا فورم تعداد تا یک

این چھار وزارت  انکشافی ھمچنان وزارت مالیھ تشکیل و بودجھ عادی و . ترتیب یافتھ بود ندرمسایل ج پاسخگو بھ 
  . یز مورد بررسی قرار داده استن درجنبر اساس آزمایشی را 

  
این  درچون معاشات کارمندان ملکی بطور عموم شامل بودجھ عادی میباشد بنًا وزارت مالیھ بودجھ جوابگوی مسایل جن

جدول ذیل مستفید . چھار وزارت تحت آزمایش را بر اساس تشکیل و مقدار تخصیص آن مورد بررسی قرار داده است
  . تقسیم شده است درنشان میدھد کھ بر اساس جن 1391این چھار وزارت از بودجھ عادی سال شونده گان مستقیم را در 

  
  وزارت ھای دوره امتحانی بودجھ سازی پاسخگو بھ جندر 1391بودجھ عا دی سال 

  وزارتھا
  مستفید شونده گان بودجھ عادی

  فیصدی  ارقام بھ افغانی
  اناث  ذکور  اناث  ذکور  مجموع بودجھ

 %29 %71 5,692,322 13,936,376 19,628,698  معارف
 %4 %96 87,434 2,098,428 2,185,862  تحصیالت عالی
 %22 %78 457,711 1,622,794 2,080,505  صحت عامھ

 %58 %42 536,438 388,455 924,893  کار و امور اجتماعی
 %27 %73 6,773,905 18,046,053 24,819,958  مجموع

 
  دوره امتحانی ریفوم بودجھ سازی پاسخگو بھ جندر  وزارت ھای 1391تشکیل سال 

  وزارتھا  تشکیل  ذکور بھ فیصدی اناث بھ فیصدی
  معارف 247,996 71% 29%

  تحصیالت عالی 9,527 96% 4%
  صحت عامھ 9,527 78%  22%
  کار و امور اجتماعی 7,233 42% 58%
  مجموع 283,151 73% 27%

     
و از طریق بازبینی برنامھ  درجن پاسخگویت تحت آزمایش را بر اساس افی چھار وزاروزارت مالیھ ھمچنان بودجھ انکش

جدول ذیل .مجزا شده بودند، مورد بررسی قرار داده است درمستقیم آنان کھ بر اساس جنھا، پروژه ھا و مستفید شونده گان 
تقسیم  درنشان میدھد کھ بر اساس جن 1391مستفید شونده گان مستقیم را در این چھار وزارت در بودجھ انکشافی سال 

  . شده است
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  بھ جندر یپاسخگواساس  برای 1391بودجھ انکشافی سال      

  وزارتھا
  مستفید شونده گان بودجھ انکشافی

  فیصدی  افغانی  000ارقام بھ
  اناث  ذکور  اناث  ذکور  مجموع بودجھ

 %32 %68  2,075,452   4,426,076   6,501,528   معارف
  %6 %40  168,620   1,131,130   2,813,826   حصیالت عالیت

 %45 %45  4,093,451   4,105,809   9,106,260   صحت عامھ
 %24 %44  206,522   370,755   851,841   کارو امور اجتماعی

 %34 %52  6,544,045   10,033,770   19,273,455   مجموع
 

  : پیشنھاد

در مورد بررسی  و حسابدھی سفارش مینماید کھ تمام کارمندان بخش ھای جندر وزارت ھاائتالف افغانھا برای شفافیت 
و در ھر سال بودجھ  جندر آموزش ببینندبر اساس فورمھ ھای سنجش بودجھ  و خانھ پوری  بودجھ ھای عادی و انکشافی

  .ب شده یا خیرھای وزارت ھا را بررسی نموده راپور بدھند کھ آیا براساس جندر بودجھ ھایشان ترتی

این بھ نوبھ . اینکار بھ وزارت ھا کمک میکند تا از وزارتھای ذیربط بخواھد کھ بودجھ حساسیت جندر شانرا ترتیب نمایند 
خود نیز بھ پارلمان و جامعھ مدنی کمک میکند تا سطح بودجھ حساسیت جندر ھر وزارت را خوبتر درک کنند بجای آنکھ 

ر این عرصھ فعالیت درست نداشتھ وزارتھا باید زنان بیشتر را بکار بگمارند کھ اکثرًا تبلیغ کنند کھ وزارت مشخصی د
  .رنامھ ھا ی انکشافی ارایھ نمایندمیتوانند نیاز ھا ی زنان را خوبتر د رجریان پروژه ھا و ب

 سنجش بودجھ برای کاھش فقر. و
چ داده است و از تمام وزرات ھای ذیربط یک ابتکاری دیگری را نیز بخر 1391حکومت افغانستان در بودجھ سال 
بررسی اسناد بودجھ ھمچنان واضح میسازد کھ . کنند ترتیببر اساس مبارزه با فقر خواستھ است تا بودجھ ھای شانرا 

گونھ بودجھ ھای این وزارت  ھب گردیده بود و توضیح میکند کھ چکاھش فقر ترتیبر اساس ده وزارت  1390بودجھ سال 
  . قرموثر بوده استھا در کاھش ف

  
  :پیشنھاد 

  .ائیالف افغانھا برای شفافیت و حسابدھی این ابتکار را خوب ارزیابی میکند کھ باید در سالھای آینده نیز پیگری شود  
  
 والیاتبھ اساس  بودجھ  رام امتحانی ساختن گپرو.د 

وزارت زراعت، آبیاری و  :آتی است  نھاد 5اسناد بودجھ ھمچنان سنجش بودجھ والیات را خوب توضیح میکند کھ با 
از طریق این برنامھ از . مالداری، معارف، صحت عامھ و احیا و انکشاف دھات و ھمچنان اداره مستقل ارگانھای محلی

 االی تمامبنھاد ھای فوق تقاضا گردیده است کھ تمامی پروژه ھا و برنامھ ھای شان را در مشوره با ریاست ھای والیات 
یھ تمام بودجھ ھمچنان وزارت مال. ترتیب کنند) در سطح والیت(کنند و راپور مصرف بودجھ ھر برنامھ را  والیت تقسیم

  .است هوزارت ھای تحت آزمایش را بھ دو بستھ جداگانھ در سطح والیات تقسیم نمود انکشافی ھای عادی و 
  
 :پیشنھاد  

ائتالف افغانھا برای شفافیت و حسابدھی معتقد است کھ این کار یک اساس مستحکمی را برای پارلمان و جامعھ مدنی ایجاد 
بررسی و نیز  را نموده است تا بتوانند کارکرد ھای وزارت ھای ذیربط و ریاست ھای مربوط شان در سطح والیات

ائتالف افغانھا برای شفافیت و حسابدھی این ابتکار . ارت کنندمصرف بودجھ شان را در سالھای آینده بھ شکل درست نظ
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بر عالوه این کھ بودجھ در مشوره با والیات . را خیلی ھا مھم ارزیابی میکند کھ باید در آینده تمام وزارتھا را در بربگیرد 
باید چنان رھنمود و یا  ترتیب میشود و نیز راپور مصرف بودجھ توسط ریاستھای والیات ترتیب میگردد ، وزارت مالیھ

. والیت بسپارند   بھ سطح مرکزاز  مصرف بودجھ عادی شانراطرزالعملی را طرح نماید کھ از وزارتھا خواستھ شود تا 
با این کار نھ تنھا ارایھ خدمات بھتر میشود بلکھ بھ نوبھ خود بھ تقویت مشروعیت دولت و نیز تقویھ سکتور خصوصی در 

  . سطح والیات کمک میکند
  
 تغیر در جدول زمانی سال مالی  . ذ

کمیسیون مالی و بودجھ ولسی جرگھ شورای ملی در این اواخر . حوت بود 30مالی از اول حمل الی  سال ھای گذشتھدر 
ھدف این تغیر این بوده است تا اجرای بودجھ انکشافی را سرعت ببخشند .الی قوس تبدیل نموده استاز جدی سال مالی را 

زارت ھای ذیربط معتقد اند کھ میزان کم مصرف بودجھ انکشافی شان بھ سبب تاخیر در تایید بودجھ زیرا بعضی از و
و سال  ماه تقلیل گردیده است 9ه اش، بھ ما 12بر خالف معیاد اصلی  1391بنًا سال مالی . ساالنھ توسط پارلمان میباشد

   .مالی بعدی از بجای حمل در قوس شروع خواھد شد
  
 1391ودجھ تخصیص منابع ب .3

 4.8تخمینًا (میلیارد افغانی  244.5، بشمول بودجھ عادی و انکشافی، 1391تخصیص بودجھ مالی سال  ،در مجموع
در  1391با وجود آنکھ سال مالی تقلیل یافتھ است ولی بودجھ مالی سال . پیشبینی گردیده است) میلیارد دالر امریکایی

  .اضافھ میباشد) میلیارد 224.7(فیصد  8، 1390مقایسھ با بودجھ سال مالی 
  

 بودجھ عادی. الف 
پیشبینی گردیده است، این ) میلیارد دالر امریکایی 2.6تخمینًا (میلیارد افغانی  134.2 1391ماھھ سال  9بودجھ عادی 

 میلیارد 150.2، 1390بودجھ عادی سال (فیصد کمتر میباشد  11، 1390ماھھ سال  12رقم در مقایسھ با بودجھ عادی 
  .چنین تقلیل در بودجھ عادی میتواند بھ علت کوتاه ساختن سال مالی باشد). افغانی بوده است

  
 بودجھ انکشافی.  ب 

پیشبینی گردیده است، این ) میلیارد دالر امریکایی 2.2تخمینًا (میلیارد افغانی  110.2 1391ماھھ سال  9بودجھ انکشافی 
 1391اگر ما بودجھ انکشافی سال اما . فیصد بیشتر میباشد 40، 1390سال ماھھ  12رقم در مقایسھ با بودجھ انکشافی 

در ) میلیارد افغانی بوده است 101.2، 1390بودجھ انکشافی سال (مقایسھ کنیم  1390سال انکشافی ایی بودجھ نھرا با 
 .فیصد افزایش را نشان میدھد 9حقیقت 

  
افزایش نیافتھ است  1390ه است کھ سطح نھایی بودجھ عادی سال ائتالف افغانھا برای شفافیت و حسابدھی مالحظھ نمود

  . فیصد افزایش یافتھ است 36، 1390ولی بودجھ نھایی انکشافی سال 
  

سال  واید بودجھع. بطور عموم از عایدات داخلی و کمک ھای دونران تمویل میگرددبودجھ باید گفت کھ عواید بر حسب 
میلیارد  87.9پیشبین گردیده است کھ از جملھ این رقم ) یلیارد دالر امریکاییم 6.4(میلیارد افغانی   228.3 1391
از کمک ) میلیارد دالر امریکایی 2.8(میلیارد افغانی  140.4عایدات داخلی بوده و ) میلیارد دالر امریکایی  1.8(افغانی 

  .ھای دونران تمویل میگردد
  
 عواید داخلی .1

تخمین گردیده است کھ این رقم ) میلیارد دالر امریکایی 1.8(میلیارد افغانی  87.9، ) ماھھ  9( 1391سال عواید داخلی 
در مقایسھ با  1390سال اصلی فیصد کسر را نشان میدھد، در حالیکھ عواید  6، 1390ماھھ سال  12در مقایسھ با عواید 

  .تر میباشدفیصد اضافھ  3رقم پیشینی شده اولی آن 
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  مساعدت دونران. 2

میلیارد دالر  2.8(میلیارد افغانی،  140.4کمک مالی کشور ھای دونر بھ  1391بینی گردیده است کھ در سال چنین پیش
فیصد افزایش را نشان  30، 1390بالغ شود کھ این رقم در مقایسھ با کمک ھای تخمین شده دونران در سال ) امریکایی

  . کمتر از رقم تخمین شده آن بوده است 31.5، 1390 میدھد، در حالیکھ کمک ھای تخمین شده کشور ھای دونر در سال

  1390مقایسھ با بودجھ سال  .4

فیصد اضافھ گردیده است در حالیکھ مصرف بودجھ  36 1390در جریان سال ود کھ بودجھ انکشافی میشچنین مشاھده 
دجھ انکشافی بجای ، پس مصرف بوگردیدانکشافی در جریان سال اضافھ نمیبودجھ اگر . در سطح پائین آن قرار داشت

  . بر اساس مالحظ اسناد بودجھ عادی در ھمان سال تغیر نکرده است. فصید ارتقاء می یافت 70فیصد بھ  50

بھ مالحظھ عایدات در حالیکھ عواید داخلی خوشبینانھ بھ نظر میرسد ولی کمک ھای دونران بطور سازگار و ھمنوا از 
  .طریق بودجھ حکومت مسیر دھی نشده است

  : ھاد پیشن

فیصد بودجھ  75وزارت مالیھ نباید بودجھ انکشافی را اضافھ نماید بھ ویژه اگر وزارت ھا ظرفیت مصرف بیش از 
خویش را اصالح کھ سیستم اداره مالی اید در کنفرانس کابل تعھد مینم در حالیکھ حکومت افغانستان. انکشافی را ندارند 

  .عملی نماینداز طریق بودجھ ملی کمک ھای بیشتر یش را جھت خونیز باید تعھد جامعھ بین المللی ، کندمی

  1390نگاه اجمالی بر مصارف بودجھ سال  .5

را تشکیل ) فیصد عاید ناخالص داخلی تخمین شده بود 34ویا (میلیارد افغانی  251.9، 1390مجموع بودجھ اصلی سال 
ول زیر مصرف بودجھ اجد. یلیارد افغانی میشدم 101.2میلیارد و بودجھ انکشافی  150.7میداد کھ شامل بودجھ عادی 

ول ذیل ھمچنان اجد. ھر دو بودجھ ھای عادی و بودجھ انکشافی نشان میدھدبرای  را بر اساس سکتور ھا 1390سال 
فیصد بودجھ  50فقط  1390حوت سال  22تفاوت مصرف بودجھ ھای عادی و انکشافی را ظاھر میسازد کھ الی تاریخ 

  . سیده استانکشافی بھ مصرف ر
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  بر اساس سکتور ھا 1390مصرف بودجھ انکشافی سال 

  
برای شفافیت و حسابدھی بھ مصرف بودجھ انکشافی نگاه بیشتر نمودند، دریافتند کھ بیشتری وزارت  چنانچھ ائتالف افغانھا

  .نتوانستھ اند کھ بخش عمده بودجھ ھای انکشافی شانرا بھ مصرف برسانندھا 

 دیخویش را بھ مصرف رسان 1390کشافی سال فیصد بودجھ ھای ان 10کمتر از است کھ  وزارت ھایلست جدول ذیل 
  .ت اس

  وزارتھا
  )ارقام بھ میلیون دالر(فیصد بودجھ انکشافی خویش را مصرف نموده اند  10کھ کمتر از  وزارت 7

بودجھ تایید 
  1390شده 

تخصیصات سال 
1390  

مصرف سال 
1390  

فیصدی تخصیص 
1390  

فیصدی مصرف 
1390  

 %9.0 %9.0 0.2 0.2 1.7  وزارت دفاع
از  کمیسیون نظارت
 %7.3 %7.6 0.1 0.1 1.1  فساد اداری

کمیسیون مستقل 
 %0.0 %0.0 0.0 0.0 0.5  حقوق بشر افغانستان

وزی و لریاست جیو
 %0.0 %0.0 0.0 0.0 3.5  کارتوگرافی

کمیسیون عالی انرژی 
 %0.0 %3.1 0.0 0.0 0.0  ھستوی

 %5.2 %24.4 1.0 4.7 19.1  کمیسیون توزیع آب
اداره حمایت از 

 %2.5 %2.7 0.2 0.2 8.1  )آیسا(سرمایھ گذاری 

  

  سکتور ھا

  1390حوت سال  22بودجھ، تخصیصات و مصرف بودجھ انکشافی از اول حمل الی 
  دالرمیلیون ارقام بھ 

بودجھ تایید 
  1390شده 

تخصیصات 
  1390سال 

مصرف سال 
1390  

فیصدی تخصیص 
1390  

فیصدی مصرف 
1390  

 %46.7 %56.1 10.3 12.4 22.1  امنیت
حکومتداری حاکمیت 
 %45.1 %53.5 32.9 39.0 72.95  قانون و حقوق بشر

   زیربنا و منابع طبیعی
941.4 556.0 448.3 59.1% 47.6% 

 %45.4 %57.2 116.7 146.9 256.75  معارف
 %61.9 %70.2 102.6 116.3 165.69  صحت

زراعت و انکشاف 
 %57.8 %71.1 291.9 359.1 504.96  دھات

 %53.1 %65.2 12.5 15.3 23.53  مصونیت اجتماعی
اقتصاد انکشاف 
 %53.5 %61.8 71.8 82.9 134.15  سکتور خصوصی

تمام سکتور  مجموع
 %51.0 %63.0 1086.99 1327.87 2,121.56  ھا

      57.40  تخصیص نشده
 %50.0 %61.0 1,087.0 1,328.0 2,179.0  مجموع کل
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فیصد بودجھ انکشافی شانرا بھ  75آوری است کھ ھیچ یک از واحد ھای بودجوی نتوانستھ اند کھ بیشتر از  قابل یاد
  . مصرف برسانند

فیصد بودجھ عادی  94تا حال کھ .مصرف قابل مالحظھ را نشان میدھد 1390حوت سال  22بودجھ عادی الی تاریخ 
فغانھا برای شفافیت و حسابدھی مالحظھ نمودند کھ مصرف قابل مالحظھ بودجھ عادی بر ائتالف ا .مصرف گردید ه است

متشکل از معاشات و مصارفی بوده است کھ  1390فیصد بودجھ عادی سال  75این حقیقت استوار است کھ بیشتر از 
مراقبت وزارت خانھ ھا  و حفظ و کارھای روزانھ برای فیصد باقیمانده بودجھ عادی 25. ماھانھ پرداخت گردیده است

  . تخصیص داده شده بود تا بتوانند بھ فعالیت خویش ادامھ بدھند

 س سکتور ھا سا ابر 1390مصرف بودجھ عادی سال  

  سکتورھا و وزارتھا

  1390حوت سال  22بودجھ، تخصیصات و مصرف بودجھ عادی از اول حمل الی 
  )ارقام بھ میلیون افغانی(

بودجھ تایید 
  1390شده 

خصیصات ت
  1390سال 

مصرف سال 
1390  

فیصدی تخصیص 
  1390فیصدی مصرف   1390

 %93.0 %96.0 1,764,68 1,805,16 1,877,92  امنیت
حکومتداری حاکمیت 
 %97.0 %100.0 231,44 239,52 239,52  قانون و حقوق بشر

 %87.0 %99.0 97,22 54 ,109 111,14  زیربنا و منابع طبیعی
 %98.0 %100.0 540,64 549,07 549,08  معارف
 %86.0 %100.0 45,18 52,35 52,35  صحت

زراعت و انکشاف 
 %93.0 %100.0 51,12 55,02 55,06  دھات

 %99.0 %100.0 191,89 1093,77 1093,78  مصونیت اجتماعی
اقتصاد انکشاف 
 %90.0 %97.0 151,81 163,77 168,56  سکتور خصوصی

 %94 %97 3,074,00 3,167 3,257  مجموع سکتور ھا
         9,0  احتیاطی

 %94 %97 3,074,00 3,168,00 3,266,00  مجموع کل
            

 دریافت ھا و پیشنھادات .6
برای ارایھ جمعبندی بر اساس بازبنینی اسناد، ائتالف افغانھا برای شفافیت و حسابدھی دریافت ھای شانرا ذیًال تقدیم 

  : میکند
  
 یک مطالعھ . مصرف بودجھ بھ پیشرفت ھای مھمی نایل گردیده است و ساختنافغانستان در عرصھ ھای  حکومت

را برجستھ و ھویدا  ساختھ و دستاورد ھای عمده وسیع و ھمھ جانبھ باید راه اندازی شود تا این پیشرفت ھا را مستند
  .استفاده خواھد بود برای مقایسھ پیشرفت سازی برای سالھای آینده بھ حیث یک اساس چنین مستند. سازد

  
  جامع و نیز مصرف بودجھ را ارایھ نمایند ساختاربخرچ داده اند تا روند وزارت محترم مالیھ ابتکارات متعددی را .

تا جامعھ مدنی در روند سفارش میگردد است، از این رو  نقش جامعھ مدنی در بلند بردن سطح آگاھی خیلی محدود
و و ھمچنان روند خدمات ارایھ شده از طریق بودجھ ملی  بگونھ فعال شامل ساختھ شودو نیز مصرف بودجھ  ساختار

 . نمایند بازرسی نیاز مندی ھای مردم  را در نظر گرفتھ  نظارت و
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  بگونھ ویژه مصرف بودجھ انکشافی، یک مشکل پیوستھ است کھ ھر دو، وزارت  –میزان مصرف پائین بودجھ ملی

رت نگرفتھ ھر چند ھیچ گونھ مطالعھ تا ھنوز صو. ه میشوندقرار دادمالیھ و وزارت ھای ذیربط در این کار مسول 
و مصرف بودجھ را با ھم مقایسھ کند و یک درک درست بدست آید کھ چرا میزان مصرف  ساختاری است تا روند 

چنین یک مطالعھ در دریافت علت ھای عمده کمک خواھد کرد کھ چرا . بودجھ انکشافی تا این سرحد پائین است
 . ھا ضرورت است رسیدگیچھ  ھنکشافی پائین است و در نھایت برای حل این معضلمصرف بودجھ ا

  
  بھ سطح والیات پالن  وزارت ھا چندینمتعددی روی دست گرفتھ شده است تا بودجھ  ابتکارات 1391در بودجھ سال

وجود چنین . چند میکانیزم مرکزی کھ بتواند مصرف بودجھ ھای والیات را نظارت کند وجود نداردو مصرف شود 
 . یک میکانیزم برای ایجاد سیستم شفاف کنترول و بیالنس در بین والیات و مرکز نھایت مھم میباشد

  
 باید بھ تمامی وزارت ھا وسعت داده شود زیرا راپور ھای مقدماتی از چھار  درسنجش بودجھ براساس مسایل جن

در اخیر این سال مالی بودجھ سال . واجھ استوزارت آزمایشی ظاھر ساخت کھ این عرصھ بھ فقدان آگاھی جدی م
این راپور وضعیت . مسایل جندر نشر گردد بھپاسخگوی راپور بودجھ  تمام وزارت ھا باید تحلیل گردد و 1391

خواھد بود  حقیقی سنجش بودجھ براساس مسایل جندر را ارایھ خواھد کرد و نیز اساسی برای وزارت مالیھ و پارلمان
 .پیشبینی و ارایھ بدارند دربودجھ شانرا بر اساس مسایل جن بخواھند کھ رت ھاتا از تمامی وزا

 
  فیصد بھ مصرف برسانند ولی  75وزارت ھا تا ھنوز ھم قادر نیستند کھ بودجھ انکشافی سال مالی شانرا بیشتر از

فیصد بودجھ  40ازدیاد  پس در یک سال مالی کوتاه تر از پیش،. ند تا بودجھ عادی خویش را کامًال مصرف کننداقادر
روی ھمرفتھ وزارت ھا مسول ھستند . فیصد در بودجھ عادی مشکل افزا خواھد بود 11در بودجھ انکشافی و کاھش 

خویش را نیز بھ مصرف برسانند کھ کامًال غیر واقعی و غیر موجھ بھ نظر  1390فیصد بودجھ انکشافی سال  50تا 
زارت محترم مالیھ یک بودجھ انکشافی واقعی را برای وزارت ھا تخصیص دھد بنًا اکیدًا سفارش میگردد تا و. میرسد

 . را بھ مصرف برسانندخویش تا وزارت ھا بتوانند با در نظر داشت معیاد پروژه ھا، بودجھ 
  

  16.9 1391معارف و صحت از نیاز ھای اساسی یک جامعھ میباشد ولی بودجھ عادی سکتور معارف در سال 
این قابل . فیصد بودجھ عادی تخصیص داده شده است 1.5وزارت صحت یک رقم مایوس کنندۀ فیصد بوده و بھ 

خارج از  توجیھ است زیرا وزارت صحت از طریق شماری زیادی انجو و ھمکاران اجرا کننده خود کھ توسط دونران
تقال این خدمات تمویل شده بناًء ان. تمویل میگردد، حمایت میشود تا خدمات صحی را برای مجتمعات ارایھ کند بودجھ

از منابع خارجی بھ بودجھ ملی باید فورًا صورت گیرد زیرا این مسولیت ابتدایی ھر حکومت است تا این خدمات را 
درستی از مصرف ارایھ خدمات صحی برای مردم  سولیت بھ حکومت کمک میکند تا درکانتقال این م. ارایھ کنند

تخصیص بیش از حد کم . آماده سازد 2014و گرفتن این مسولیت بعد از سال  داشتھ باشد و نیز خود را برای اجرا
بودجھ عادی برای وزارت صحت نشان میدھد کھ تا چھ حد این وزارت باالی انجو و ھمکاران اجراکنندۀ خود متکی 

و پایداری است و این موضوع باعث نگرانی جدی ائتالف افغانھا برای شفافیت و حسابدھی در عرصھ قابلیت تداوم 
 . میباشد

  
  برای وزارت فواید عامھ تخصیص داده شده است در حالیکھ این وزارت  1391فیصد بودجھ عادی سال  2صرفًا

مسولیت ساخت و ترمیم تمام سرک ھای حلقوی کشور را بدوش دارد کھ در انکشاف تجارت و رشد اقتصاد کشور بھ 
ھای فزیکی بنا ھا دالر صرف ساختن این سرک ھا و سایر زیر از آنجائیکھ میلیارد . مثابھ شاھرگ محسوب میشود

نموده است، بناًء الزم است تا بھ این گونھ وزارت ھا بودجھ کافی تخصیص داده شود تا بتوانند بھ ترمیم و حفظ 
 . ھا رسیدگی کنندبنا مراقبت این زیر 
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  است، ولی سند حاضر پالن بودجھ روند بود بیانگر شماری از ابتکارات برای بھ 1391در حالیکھ اسناد بودجھ سال
فیصد بودجھ انکشافی بھ مصرف نرسیده  50ھیچ گونھ ابتکاری را برای مصرف بودجھ، بویژه کھ یک بار دیگر 

بودجھ نیز ارایھ بیشتر و شفافتر وزارت مالیھ باید ابتکارات جامع را برای مصرف . است، روی دست نگرفتھ است
 .  بدارد

 
 افزایش یافتھ و کمک ھای  فیصد 3نشان میدھد کھ عواید داخلی نظر بھ رقم تخمین شدۀ خود  1390 راپور ھای سال

تار و مصرف در حالیکھ حکومت افغانستان پیشنھادات کنفرانس کابل را در مورد ساخ. کم شده است فیصد 25دونرھا 
 . دولتی بھ مصرف برسانددونران ھم باید کمک ھای خودرا از طریق ارگان ھای ،  بودجھ عملی مینماید

  
  
 

  

 


