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 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان  رئیس پیام 

سکتورهای دولتی مبتنی بر اصل  جه انکشافی به دمطالعه میزان تخصیص بو باهدفکه تحقیقِ »مطالعۀ بودجۀ ملی در پنج سال اخیر« 

با  در والیت  مصرف سرانه بودجه  نیازمندی و ضرورت و نیز مطالعه عدالت اجتماعی   و  انکشاف متوازناصول    رداشتنظدرهای کشور 

یابد و به همین دلیل از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان انجام میتحقیقی است که  ین نخستشده، در نوع خود  یاندازراه

 برخوردار است. خاصیاز اهمیت 

زمینۀ انکشاف حقوق   در  صورت مستقیمهای که به ه انکشافی برای ساختارجروشن نمودن میزان تخصیص بودافزون بر  این تحقیق،  

العه  بررسی و مطکشور،  رویکرد حقوق بشری در والیات مختلف  بارا   اجتماعی و عدالت بشری مسئولیت دارند، موضوع انکشاف متوازن

 به دست آورده است.  را و نتایج مهمی کرده

که   بنابراین از همکاران ما در بخش تحقیق  است  ی نیاز داشته های زیادو به تالشبوده    بر نزما  انجام این تحقیق بدون شک کار دشوار و

را در تدقیق این تحقیق   هعمد  یکه سهم  ت رهبری کمیسیوناز هیأ  چنینهم کنم.  قدردانی می  داشتند،  اجرای این تحقیق را به عهده

 م. کنگزاری میسپاساست،  افتهی انجامنظر ایشان که این تحقیق زیر  از استاد یوسفزی ژهیوبهپیشنهادهای اصالحی، داشتند  ۀارائو 

افغانستان،   های تحقیقی کمیسیون مستقل حقوق بشرها و گزارش ها و نتایج این تحقیق و سایر پژوهش افغانستان بر یافته  امیدوارم دولت

 قرار دهد. توجه مورد قات رااین تحقیمطرح در ها و پیشنهادهای های انکشافی آینده، یافتهو در برنامه توجه الزم را معطوف داشته
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تا هفت برابر تفاوت در میزان مصرف سرانۀ بودجه    ۱۳۹5-۹8دهد که در چهار سال  طالعه اسناد بودجه ملی در پنج سال اخیر نشان میم

ی در این چهار سال در آخر جدول قرار داشته و مصرف سرانه در این والیت نسبت  غزن الیتهای کشور وجود داشته است. وملی بین والیت 

 به والیت پکتیا تا هفت برابر کمتر بوده است. 

در آخر جدول قرار داشته و    ادشدههای غزنی، فاریاب، سرپل، بادغیس، تخار و غور در چهار سال یهای این تحقیق والیت بر اساس یافته

ی بوده که در صدر  ی هاتیوالهای پکتیا، نیمروز، نورستان، پنجشیر، قندهار و ننگرهار از  اند، اما والیتانه را داشتهف سرمصر  کمترین میزان

 اند.جدول با بیشترین مصرف سرانه قرار داشته

  ۱۳۹7برابر، در سال    6به    ۱۳۹6بوده است. این تفاوت در سال    مرتبه کمتر از والیت پکتیا  5.6مصرف سرانه در والیت غزنی    ۱۳۹5در سال  

 است.  دهیرسبرابر  6.8به  ۱۳۹8برابر و در سال  6.7به 

نظم پس از تغییرات در سکتورهای دولتی و ایجاد سکتور مصونیت و    ۱۳۹۹و    ۱۳۹8های  چنین این مطالعات نشان داده است در سالهم 

شامل نهادهای عدلی،    نظم عامهشده است. سکتور مصونیت و    انکشافی به این سکتور تخصیص داده  بودجه  ٪۱و کمتر از    ٪۱، تنها  عامه

بشری   و حقوق  بودجۀ سال  دشوی مقضایی  در  که  اجتماعی  مصونیت  و    ۱۳۹8- ۹۹. وضعیت سکتور  اجتماعی  مصونیت  عنوان سکتور  با 

، ستیزطیمحره ملی حفاظت  هدا، ادا و ورثه ش  از افراد دارای معلولیت  محیطی آمده و شامل نهادهای مثل وزارت امور زنان، اداره ملی حمایت

بهتر از بخش مصونیت و   زینشود،  کنندگان و وزارت کار و امور اجتماعی میها، وزارت امور مهاجرین و عودتاداره عمومی انسجام کوچی

 اختصاص داده است. خصوصبهسال اخیر  5انکشافی را در  هجبودنظم عامه نبوده و یک یا کمتر از یک درصد 

این  یانکشافبودجه  ۱۳۹5در سال متفاوت بوده است.  ٪۱2.5تا  ٪۳.5سال اخیر از  5بودجه انکشافی به سکتور معارف در زان یمتخصیص 

نسبت به  عمالًرسیده است که    ٪6.6این رقم به  ۱۳۹7و در سال  افتهی کاهش ٪۱0.۱این میزان به  ۱۳۹6بوده اما در سال  ٪۱2.5سکتور 

 ٪۳.5این بودجه به    ۱۳۹۹بوده و در سال    ٪5.4سکتور معارف    ۱۳۹8دهد. بودجه انکشافی سال  نشان میت را  تفاو  ٪5.۹  هـ.ش۱۳۹5سال  

زیرا در این دو سال بودجه   ،این کاهش تا حدودی موجه خواهد بود  ۱۳۹۹  و  ۱۳۹8های  است که در سال  یادآوریدرخور  است.    افتهی  کاهش 

است. ولی کاهش این    منتقل شده به وزارت شهرسازی و اراضی    ، به شمول سکتور معارف  ، انکشافی اختیاری بخش ساختمانی سایر نهادها

این نکته را  چنینهم توسعه و انکشاف ملی، زیاد مورد تأیید باشد.   روند درتواند با توجه به اهمیت سکتور معارف نمی  ۱۳۹7بودجه در سال 

بخش ساختمانی آن مربوط به وزارت شهرسازی و    کهیحال  در  ۱۳۹۹ر سال  برای سکتور معارف د  ٪۳.5که تخصیص بودجه    نیز باید افزود

 .باشدأمل و دقت بیشتری میتنیازمند نیز  ، دهشاراضی 

در    ٪۱0.4،  ۱۳۹7در سال    ٪۱0،  ۱۳۹6ال  در س  ٪7به    ۱۳۹5در سال    ٪۱0.8سال گذشته از    5بودجه انکشافی سکتور صحت در جریان  

که بودجه  ۱۳۹۹ و ۱۳۹8های در سال خصوصبه رسد،که زیاد جدی به نظر نمی  . تفاوتیاست اوتمتف ۱۳۹۹در سال  ٪8.۳و   ۱۳۹8سال 

 است. افتهی انتقال ساختمانی این سکتور نیز به بودجه وزارت شهرسازی و اراضی  

به سکتور    ( آن  ٪50  یعنی بیشتر از )سال اخیر    5از بودجه انکشافی در    ینهایت معلومات این تحقیق نشان داده است که بخش اعظم  در

 است.  افتهی اختصاصزیربنا و معادن 
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 مقدمه

ف در های ساختارهای ملی یا واحدهای اداری دولت، مبنای تحول و انکشامالی است که افزون بر تسهیل فعالیت هدفمندبودجه ملی برنامه 

باید در نظر گرفته شود، شفافیت در بودجه و تهیه و تنظیم آن بر  1باشد. افزون بر اصولی که در زمان تدوین بودجهسراسر کشور نیز می

توانند به اعتبار این  اند که میهای ملی و رعایت انکشاف متوازن و عدالت اجتماعی از اصولیاساس نیازمندی و ضرورت و توجه به اولویت 

 .آورد دستملی افزوده و اعتماد شهروندان را نسبت به خودش به  سند

باشد  های بنیادی در راستای توسعه و انکشاف ملی میریزیتوزیع منابع مالی و برنامه  در زمینۀودجه ملی روایت روشن از رویکرد نظام  اسناد ب

 ق بشر، مطالعه کرد. نیادی برابری، دموکراسی و حقوهای بۀ حمایت از مردم و ارزشنیزم در توان در آن اراده دولت را که می

های بودجه انکشافی برای سکتورها یا بخش  ژهیوبهضرورت انکشاف متوازن و عدالت اجتماعی در تخصیص بودجه ملی    رعایت اصل نیازمندی و

من توسعه و انکشاف حقوق بشری ی حقوق بشری شهروندان مسئولیت مستقیم دارند، ضاهاو ارزشدولتی که در راستای حمایت از اصول 

 دار اقتصاد، منابع پولی و حقوق بشر را تقویت خواهد کرد. معنی و ارزشمندابطه متعادل،  شهروندان بوده و ر

بنابراین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، تحقیق »مطالعه بودجه ملی در پنج سال اخیر« را با تمرکز به دو بحث کلی بررسی میزان 

دارند و بررسی    بشری شهروندان مسئولیت مستقیم  ها یا سکتورهای دولتی که در راستای حمایت از حقوقودجه انکشافی به بخش تخصیص ب

 ی نموده است. انداز راههای کشور، میزان مصارف سرانۀ بودجه ملی در والیت

یت از اصول هایی که در راستای حماتور یا بخشمیزان تخصیص بودجه انکشافی به سک  بامطالعهکمیسیون در این تحقیق تالش خواهد کرد  

سازی، میزان توجه دولت وندان مسئولیت مستقیم دارند، با توجه به اصل نیازمندی و ضرورت ملی در بودجههای حقوق بشری شهرو ارزش

میزان مصرف سرانۀ بودجه ملی   مطالعه  بای حقوق بشری شهروندان سنجش نموده و  هاو ارزشیا اراده واقعی حکومت را به حمایت از اصول  

 سال اخیر تا چه اندازه رعایت شده است. پنجف متوازن و عدالت اجتماعی در بودجه ملی در های کشور، نشان دهد که اصل انکشادر والیت

( تهیه شده است،  ۱۳۹5-۹۹ای و تحلیل بودجه پنج سال اخیر ) خانهمطالعات کتاب  لهیوسبهمعلومات این تحقیق که  توان گفت  رو میاز این

کند، از چه ظرفیتی  نامه مالی ملی که روند انکشاف و توسعه را در کشور ضمانت میترین برمهم عنوانبهتوضیح خواهد داد که بودجه ملی 

ل و  های آن در زمینۀ حمایت از اصوها و کمبودی باشد، چالشهای اساسی شهروندان برخوردار میبرای حمایت از حقوق بشری و آزادی 

این برنامۀ ملی اصل انکشاف متوازن و عدالت اجتماعی در نظر   های اساسی شهروندان چه بوده و در کجایهای حقوق بشری و آزادی ارزش

 گرفته نشده است. 

بب  کند که توجه به آن بدون تردید سمی  ارائه موجود،    هایها و چالشاین تحقیق پیشنهادهای مشخصی را نیز به منظور اصالح کمبودی 

 و انکشاف در سطح ملی خواهد شد. های دولت برای توسعه بت به برنامه افزایش اعتماد و اطمینان عامه نس

 مفاهیم

؛  است  شدهدادهتوضیح  در استناد به منابع معتبر علمی  کار برده شده  ه  و اصطالحات که در این گزارش ب  هادر بحث مفاهیم برخی از واژه

 . صطالحات در فهم محتوای گزارش تأثیر جدی داردا و هازیرا فهم دقیق این واژه

 الف: بودجه 

 گردد:ها اشاره میهای متعددی صورت گرفته است که به برخی از آنه تعریفجاز بود

ی  وندر اصطالح بودجه عبارت از سند قان.  شودیمای است که عواید در آن ریخته شده و مصارف از آن برداشته  در لغت به معنی کیسه  بودجه 

ترتیب و    سال  کی  در آن تمام عواید و مصارف دولت دراست که   اقتصادی، اجتماعی، دفاعی،  فعالیتو حاوی تمام    شدهدرج مالی  های 

 .2گردد بق با قانون ترتیب و طی مراحل میمطا بوده وفرهنگی و سیاسی دولت 

 

ی، اصل تخمینی بودن درآمد، اصل تحدیدی بودن هزینه و اصل تعادل بین درآمدها ریپذانعطافیص، اصل . اصل ساالنه بودن، اصل جامعیت، اصل وحدت، اصل شاملیت تفصیلی، اصل تخص1

 وند، جزوه درسی فراگرد تنظیم و کنترل بودجه(و مخارج. )اسفندیار فرج

 رانی اطالعات، ایورافنی و زیربرنامهی، نشر اداره کل زیربودجهو مفاهیم  . آشتیانی، محمد سلیمانی، بودجه2
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 .3به تصویب مجلس شورای ملی رسیده باشدکه سی ی کلیه عواید و مخارج مملکتی است برای یک سال شمنیبشیپالیحه  بودجه 

، اگرچه تعریف روشنی از بودجه ارائه نکرده است، ولی در توضیح بودجه ضمن فقره سوم آورده ۱۳۹۹اجرای بودجه ملی سال  نامهاصولدر 

ولسی تصویب  افغانستان،  اسالمی  جمهوری  کابینه  تأیید  از  بعد  ملی،  بودجه  توشیح  است؛  و  میرجمهوسیرئجرگه  نهایی  تمام ،  و  باشد 

 ،4عیار سازند  شدهتصویب و توشیح  بودجهشان را طبق ها و اجراآتاند تمام پالنی مکلف بودجه واحدهای 

 تعریف کرده است: گونهنیاجمهوری دموکراتیک افغانستان، از بودجه  ۱۳62قانون بودجه دولتی سال  تینها در

بهانعکاس میکه عواید و مصارف در آن    باشدمالی اساسی دولت می  بودجه؛ پالن  منظور رشد یابد و عواید مذکور جهت تمویل مصارف 

اقتصاد ملی، ارتقای سطح مادی و کلتوری مردم، استحکام قدرت دفاعی کشور و مصارف دستگاه دولت به استناد پالن انکشاف اقتصادی و 

 .5گردد بیت میاجتماعی ساالنه در آن تعیین و تث

 ادیبودجه عب: 

بودجه    گرید  عبارت؛ بهبر دارد  منابع آن را درو  ومیه  یدولت شامل مصارف  های  برنامه مصارف عادی    عبارت از بودجه است کهبودجه عادی  

 .6.باشدیم هادارایی و کسب خدمات، اجناس، ازاتیامتو شامل مجموع معاشات عادی 

 بودجه انکشافی ج: 

را روی یک پالن منظم در    هابرنامه آن    لیومتی و انکشافی و صورت  اهای توسعهبرنامهمصارف  عبارت از بودجه است که  بودجه انکشافی  

 .7باشد برنامه می پالن و بر اساسبودجه سازی  و)مقید(  ،اختیاری رغی مل بودجه اختیاری وشا بردارد. بودجه انکشافی

 هـ: بودجه توحیدی

 .8گردددر یک سند یکجا جمع می  وده کهعادی و بودجه انکشافی ببودجه توحیدی شامل بودجه 

 های کشور والیت  و: مصارف سرانۀ

از باشندگان همان والیت در  تنکیدر یک والیت در برابر هر از بودجه ملی عبارت از مقدار پولی است که  های کشور، مصارف سرانۀ والیت 

 .9رسیده است  یک سال مالی به مصرف

 اهداف تحقیق

 .ردیگیبرمدر  را  موارد زیربوده و  بحثقابل محور نظری و کاربردیاهداف این تحقیق در دو 

 اهداف نظری

 مبانی حقوقی بودجه سازی در محور اصول نیازمندی و ضرورت، انکشاف متوازن و عدالت اجتماعی. حیتوضالف: 

 و اقتصادی دولت و انکشاف حقوق بشر در سطح ملی. های مالیب: توضیح رابطه بین توانایی

 ربردی ف کااهدا

 

 . فرج وند، اسفندیار، جزوه درسی، فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه،۳

 47اجرای بودجه، صفحه  اصول نامهفقره سوم  ۱۳۹۹. وزارت مالیه، ج. ا. ا. سند بودجه ملی سال 4

 544رسمی شماره ، جریده ۱۳62انون بودجه دولتی جمهوری دموکراتیک افغانستان، ماده دوم، . جمهوری دموکراتیک افغانستان، ق5

 ۱۳۹۹مالیه، ج. ا. ا. سند بودجه ملی سال  وزارت .6

 قبلی .7

 2۳قبلی صفحه  .8

 6۳قبلی صفحه . ۹
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های  انکشافی و میزان نیازمندی یا ضرورت برنامهبودجه    خصوصبههای ناشی از فاصله بین میزان تخصیص بودجه ملی  الف: توضیح چالش 

 .رادارندی حقوق بشری شهروندان هاو ارزشهای مستقیم حمایت از اصول ها یا سکتورهای دولتی که مسئولیت انکشافی در بخش

توازن و عدالت اجتماعی های کشور که در مغایرت با اصل انکشاف مبین میزان مصارف سرانه در والیتی ناشی از تفاوت  هاب: توضیح چالش 

 قرار دارد. 

 معلومات و تحلیل  یآورگرد روش 

مطالعه شده و    ۹۹-۱۳۹5های است. در این مطالعات اسناد بودجه سال شده  ی آورای گردخانهمطالعات کتاب له یوسبهمعلومات این تحقیق 

و در قالب   شدهلیتحلکمی  صورت بهاکسیل  برنامه لهیوسبهی دبندستهوی آمار و ارقام بوده است، پس از معلومات کمی یا معلومات که حا

ست. از  گیرد با روش کیفی تحلیل محتوایی شده ابه بحث مفاهیم ارتباط می  عمدتاًچارت ارائه شده است. معلومات کیفی این تحقیق که  

 است. افتهی انجاماین تحقیق با روش مختلط کمی و کیفی توان گفت رو میاین

 رهایمتغایی شناس

ملی   هایشوند. متغیرهای مستقل این تحقیق شامل ارقام بودجهمستقل و وابسته تقسیم می  دسته  دوهای این تحقیق به  ترین متغیر مهم

تخصیص بودجه به سکتورهای مختلف دولتی و  ارقام بودجه عادی، ارقام بودجه انکشافی، ارقام  در پنج سال اخیر اعم از ارقام کلی بودجه،  

چنین میزان انکشاف حقوق بشر، وضعیت زندگی مردم افغانستان و رعایت  گردد. همهای کشور میارقام مصرف سرانه بودجه ملی در والیت

 شوند.ه میدر این تحقیق شمردمتغیرهای وابسته  ازجملهتوازن و عدالت اجتماعی انکشاف م
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 بودجه عادی و انکشافی در پنج سال اخیرمقدار 

هزار    756میلیون و    606میلیارد و    444مجموع بودجه ملی به    ۱۳۹5در سال  دهد که  نشان می  ملیه  دجبودر اسناد    شدهدرج علومات  م

کل    ٪ 62  ( یعنی27605۳8۹6000)   هزار افغانی   8۹6میلیون و    5۳میلیارد و    276که بودجه عادی    رسید ( می444606756000افغانی ) 

 .10داد کل بودجه را تشکیل می ٪۳8( یعنی 00۱6855286۱0هزار افغانی )  86۱میلیون و  552میلیارد و  ۱68 بودجه انکشافیبودجه و 

 بود که  شدهینیبش یپ  ( 42۹4۱۳7۱5000)   هزار افغانی  7۱5میلیون و    4۱۳میلیارد و    42۹  درمجموع  ۱۳۹6سال    ملی  بودجه  چنینهم 

هزار افغانی    4۹6و    ونیلیم  کو یلیارد  می  ۱6۱آن بودجه عادی و    ( 2684۱22۱۹000)   هزار افغانی   2۱۹میلیون و    4۱2میلیارد و    268

ه ب   ٪۳7کل بودجه به بودجه عادی و   ٪6۳  ـ.شه  ۱۳۹6بنابراین در سال    .بود  شده گرفته جه انکشافی در نظر  د آن بو  ( ۱6۱00۱4۹6000) 

 .11بوده است افتهی اختصاص بودجه انکشافی 

 266  بود که  شده  ینیبشیپ  ( ۳77۱۹020۳000)   زار افغانیه   20۳میلیون و    ۱۹0میلیارد و    ۳77  ش ـ. ه  ۱۳۹7مجموع بودجه ملی سال  

هزار    868میلیون و    56میلیارد و    ۱۱۱ادی و  بودجه ع  ٪70.5شامل  آن  (  266۱۳۳۳۳5000)   هزار افغانی  ۳۳5میلیون و    ۱۳۳میلیارد و  

 .12بوده استبودجه انکشافی  ٪2۹.5شامل  ( ۱۱۱056868000مانده ) افغانی باقی

  د یرسیم  ( ۳۹۹4۱7۹۳4۹۳۱افغانی )   ۹۳۱هزار و    ۹۳4میلیون و    4۱7میلیارد و    ۳۹۹  ش بهـ. ه  ۱۳۹8  سالملی    بودجه  مجموع  بیترت  نیا  به

هزار و  ۹7میلیون و  ۱۹4میلیارد و  ۱24 را بودجه عادی و ( 27522۳8۳78۳6)  افغانی 8۳6هزار و  8۳7میلیون و  22۳میلیارد و  275 هک

آن را بودجه عادی و   ٪6۹  ـ.ش ه   ۱۳۹8در بودجه سال مالی    بنابراین  داد.می  کشافی تشکیلرا بودجه ان  ( ۱24۱۹40۹70۹5)   افغانی  ۹5

 .13دادرا بودجه انکشافی تشکیل می ٪۳۱

ی  نیبشیپافغانی  ( 428۳80۱5۳452)  افغانی 452هزار و  ۱5۳میلیون و  ۳80میلیارد و  428 مبلغ  ۱۳۹۹بودجه ملی سال مالی  تینها در

میلیارد و  ۱۳۹ بودجه عادی و ٪67.5شامل آن  ( 28۹۱00۱۹۹76۱افغانی )   76۱هزار و  ۱۹۹ میلیون و ۱00رد و میلیا 28۹است که  شده

 .14بوده استبودجه انکشافی  ٪۳2.5دیگر شامل  ( ۱۳۹27۹۹5۳6۹۱)   افغانی 6۹۱هزار و  ۹5۳میلیون و  27۹

 بودجه انکشافی  بودجه عادی  مجموع بودجه ملی سال 

 کل بودجه  ٪۳8شامل  ۱6855286۱000 کل بودجه   ٪62شامل  27605۳8۹6000 444606756000 ۱۳۹5

 کل بودجه  ٪۳7شامل  ۱6۱00۱4۹6000 کل بودجه  ٪6۳شامل  2684۱22۱۹000 42۹4۱۳7۱5000 ۱۳۹6

 کل بودجه  ٪2۹.5شامل  ۱۱۱056868000 کل بودجه  ٪70.5شامل  266۱۳۳۳۳5000 ۳77۱۹020۳000 ۱۳۹7

 کل بودجه  ٪۳۱شامل  ۱24۱۹40۹70۹5 کل بودجه  ٪6۹شامل  27522۳8۳78۳6 ۳۹۹4۱7۹۳4۹۳۱ ۱۳۹8

 کل بودجه  ٪۳2.5شامل  ۱۳۹27۹۹5۳6۹۱ کل بودجه  ٪67.5شامل  28۹۱00۱۹۹76۱ 428۳80۱5۳452 ۱۳۹۹

شافی های انککل بودجه را به برنامه ٪۳8تا  ٪2۹.5سال اخیر نشان داد که دولت افغانستان از  5در ملی مطالعه این بخش از اسناد بودجه 

های عادی دولت تخصیص  به برنامه   ٪67.5های انکشافی و  کل بودجه به برنامه   ٪۳2.5  هـ.ش   ۱۳۹۹سال  ملی    اختصاص داده است. در بودجه

 . است شده داده

 

 

 ۱۳۹5 وزارت مالیه ج.ا.ا، سند بودجه ملی سال .10
 ۱۳۹6 ملی سال. وزارت مالیه ج.ا.ا، سند بودجه 11
 ۱۳۹7 وزارت مالیه ج.ا.ا، سند بودجه ملی سال .12
 ۱۳۹8 الیه ج.ا.ا، سند بودجه ملی سالوزارت م .13
 ۱۳۹۹ وزارت مالیه ج.ا.ا، سند بودجه ملی سال .14
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 تخصیص بودجه انکشافی به سکتورهای دولتی

های ساختاری دولت ی نیازمندیمبنا  بر  هرحال  درزیرا تخصیص بودجه عادی  ؛ شوددر این بخش از تحلیل بودجه، بودجه عادی شامل نمی 

که در بودجه انکشافی این احتمال کند. درحالیو عادی ادارات را تأمین می  روزمرههای  گیرد که هزینه معاش و اجرای فعالیتصورت می

ش، اصول  های شخصی خویخواسته  ، تحت تأثیر عالیق یادارندعهدهسازی بودجه ملی را به وجود دارد اشخاص که مسئولیت تدوین و نهایی

های بنیادی شهروندان را در تخصیص بودجه به سکتورهای های حقوق بشری و آزادیهای ملی و حمایت از ارزشها و ضرورتمثل نیازمندی

 .رندیگدهیناد دولتی

 موردهای کشور خصیص آن به والیتدجه انکشافی را بر اساس معیار تبحث تخصیص بومند بود ی است که کمیسیون عالقهادآوریشایسته 

ما    مطالعاتاما    قرار داده است.   موردتوجهها،  و دقت قرار داده و نشان دهد که تا چه اندازه  اصل انکشاف متوازن در سطح والیت  مطالعه

  ر یو سا  هاانهوزارتخی مرکزی شامل  بودجوحدهای  نشان داد که اسناد بودجه ملی بر اساس سیستم مرکزی یعنی تخصیص بودجه به وا

واضح و   صورتبهمیزان تخصیص بودجه انکشافی را برای هر والیت  است، نه بر اساس سیستم والیتی که بتوان شده هیتههای مرکزی اداره

 جداگانه مطالعه کرد. 

ورت گرفته و نشان خواهد  های مهم دولتی، صکتورها یا بخشبنابراین مطالعه و تحلیل بودجه انکشافی ملی بر اساس مقدار تخصیص آن به س

های ششم  دولت برای انکشاف کدام سکتور، بودجه بیشتری تخصیص داده است. باید یادآور شد که دولت افغانستان مبتنی بر مادهداد که  

تحد،  منشور ملل م  ه و متعهد به رعایتها و اصول مربوط به آن بودو هفتم قانون اساسی مکلف به حمایت و انکشاف حقوق بشر و ارزش

بنابراین دولت وظیفه دارد   باشد.می  جهانی حقوق بشر  هیاعالمو    که افغانستان به آن ملحق شده  یالمللنیب  یهاثاق یم،  الدولنیب  معاهدات

حقوق بشری شهروندان مسئولیت مستقیم دارند، بودجه کافی تخصیص   هایحمایت از اصول و ارزش  در زمینۀهایی که  که به سکتور یا بخش 

 دهد.

نمونه تخصیص   عنوانبههای دولت به نحوی در حمایت و توسعه حقوق بشری شهروندان نقش دارد.  تردیدی نیست که تمام سکتورها یا بخش 

های  ها و ظرفیترصت بهتری برای دسترسی به جادهبودجه برای سکتور زیربنا و معادن این امکان را میسر خواهد کرد که شهروندان ف

، مسئولیت مستقیمی در راستای  دارند   راها  ... داشته باشند. ولی سکتورهای که مسئولیت اجرای این فعالیترات وزیربنایی مسکن، مخاب

قانون و حقوق بشر، سکتور   تیکمحاداری،  که سکتور حکومت ها و اصول حقوق بشری شهروندان ندارند. در حالی  توسعه و انکشاف ارزش

را  های مستقیم در زمینۀ حمایت از حقوق بشری شهرونداعامه، مسئولیت مصونیت اجتماعی، سکتور مصونیت و نظم   .  دارند  به عهده ن 

را دارد  یکی از ساختارهای ملی که مسئولیت مستقیم نظارت، بهبود و حمایت حقوق بشر  عنوانبهکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 

 ۱۳۹۹و    ۱۳۹8های  و حاکمیت قانون بوده و در اسناد بودجه سال  داریجزء سکتور حکومت  ۱۳۹7تا    ۱۳۹5های  در اسناد بودجه سال

 کتور مصونیت و نظم عامه شده است.شامل س

بیعی، سکتور زراعت و انکشاف  زیربنا و منابع طسکتور اعم از سکتور    8سکتورهای دولتی به    ۱۳۹7تا    ۱۳۹5های  بر اساس اسناد بودجۀ سال 

سکتور  اجتماعی و مصونیت سکتور امنیت، سکتور و حقوق بشر، حاکمیت قانونداری، ومت کحور تدهات، سکتور معارف، سکتور صحت، سک 

ی ی سکتورهای دولتبندبخشتغییرات عمده در    ۱۳۹8-۹۹های  تقسیم شده بود؛ اما در اسناد بودجه سالاقتصاد و انکشاف بخش خصوصی  

جا شده و افزون بر این واحدهای شامل در سکتورهای نیز جابه  افتهی  شیافزاسکتور    ۱0به    8که بر اساس آن تعداد سکتورهای از    آمده  شیپ

 است.

بودجه سال  اسناد  در  دولتی  عامه، سکتوردارسکتور حکومت شامل    ۱۳۹8-۹۹های  سکتورهای  و خدمات  ملی، سکتور   ی  امنیت  و  دفاع 

رانسپورت و مخابرات، سکتور تهیه مسکن و سازگاری  مصونیت و نظم عامه، سکتور امور اقتصادی و زراعت، سکتور انرژی و معادن، سکتور ت

 شود.می صونیت اجتماعی و محیطیاجتماعی، سکتور صحت، سکتور معارف، فرهنگ و دین و سکتور م

است، نهادهای   گرفته  نامبا عنوان سکتور مصونیت اجتماعی و محیطی    ۱۳۹8- ۹۹ر اسناد بودجه دو سال  سکتور مصونیت اجتماعی که د

ها، وزارت امور  ، اداره عمومی انسجام کوچیستیزطیمحملی حمایت از افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا، اداره ملی حفاظت    اداره مثل  

 .برداردو وزارت کار و امور اجتماعی را در  کنندگانمهاجرین و عودت

مصونیت اجتماعی و سکتور مصونیت  بشر، سکتور    قانون و حقوق  داری، حاکمیتتوجه دولت به این سکتورها اعم از سکتور حکومت  رونیا  از

، مطابق به نیازمندی دارند  هدهعها و اصول حقوق بشری شهروندان را به های مستقیم در راستای حمایت از ارزشکه مسئولیت  و نظم عامه

و تخصیص میزان اندک بودجه های حقوق بشری بوده  مندی یا توجه دولت نسبت به اصول و ارزشعالقه  دهندهنشانو ضرورت اجتماعی،  
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کند که توسعه و    ارائه تواند عدم اراده جدی دولت را در این زمینه به نمایش گذاشته و این پیام را  ، میادشدههای یها یا سکتوربه بخش

 های اساسی دولت نیست. انکشاف حقوق بشر از اولویت 

 1۳۹۵بودجه انکشافی در سال 

آن به سکتور زیربنا و    ٪50.۱  افغانی بودجه انکشافی،   ۱6855286۱000د که از مجموع  دهنشان می  ۱۳۹5سال    انکشافی  تحلیل بودجه

  داری، حکومت ور  تبه سک ٪۱.8 ؛ه سکتور صحتب ٪۱0.8 ؛به سکتور معارف ٪۱2.5 ؛به سکتور زراعت و انکشاف دهات ٪۱6.۱ ؛منابع طبیعی

به سکتور اقتصاد و انکشاف بخش خصوصی   ٪5.۳  ؛اجتماعی  مصونیت  تورسک به  ٪ ۱.۱  ؛به سکتور امنیت  ٪0.۹  و حقوق بشر؛  حاکمیت قانون

 .15است افتهی ص یتخص ،به کودهای احتیاطی و متفرقه ٪۱.۳و 

دیگر به سکتور زراعت و انکشاف   ٪۱6.۱به سکتور زیربنا و منابع طبیعی و    ٪50.۱  شهـ.   ۱۳۹5شود که در بودجه انکشافی سال  میدیده  

بودجه انکشافی به   ٪۱0.8بودجه انکشافی را شامل شده و    ٪۱2.5  . در مرحله سوم سکتور معارف قرار دارد کهستا  افتهیص یتخصدهات  

 ٪۱.8رسد در مرحله اول تخصیص  جدی به نظر می  ۱۳۹5ست. تنها پرسشی که در بودجه انکشافی سال  ا  افتهی  ص یتخصسکتور صحت  

های حقوق  به نقش آن در زمینۀ حمایت از اصول و ارزش  با توجهکه  بشر است  و حقوق    ناری، حاکمیت قانودبودجه به سکتور حکومت 

  ٪ ۱.۱کند. در مرحله دوم تخصیص  و توسعه و انکشاف بیشتر را ایجاب می  بودهاز اهمیت و اولویت بسیار جدی برخوردار    بشری شهروندان

جدی که در این زمینه وجود دارد، اندک به نظر رسیده و  ایهبودجه به سکتور مصونیت اجتماعی نیز با توجه به وضعیت کشور و نیازمندی 

 کند. توجه بیشتری را ایجاب می

 1۳۹6بودجه انکشافی در سال 

افغانی   ۱6۱00۱4۹6000به    مجموع  در سند بودجه این سال که    بر اساسبه سکتورهای دولتی    ۱۳۹6یزان تخصیص بودجه انکشافی سال  م

 ، قرار زیر بوده است.دیرسیم

 

 ۱۳۹5وزارت مالیه ج.ا.ا، سند بودجه ملی سال  .15
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  | ۱0  هصفح

 ریدر پنج سال اخ یگزارش مطالعه بودجه مل

 ؛به سکتور زراعت و انکشاف دهات  ٪۱7.۳  ؛آن به سکتور زیربنا و منابع طبیعی  ٪52.8ش،  هـ.   ۱۳۹6مجموع بودجه انکشافی سال مالی    از

 ٪۱.2 ؛به سکتور امنیت ٪۱.5 و حقوق بشر؛ حاکمیت قانون داری،تور حکومت به سک ٪2.۹ ؛ه سکتور صحتب ٪7 ؛به سکتور معارف ۱0.۱٪

انکشاف بخش خصوصی و    ٪۳.5  ؛اعیبه سکتور مصونیت اجتم اقتصاد و   افتهی  صیتخصبه کودهای احتیاطی و متفرقه    ٪۳.6به سکتور 

 .16است

 

زیربنا و   آن به سکتور  ٪52.8دهد که مثل سال قبل بخش اعظم از بودجه انکشافی یعنی  نیز نشان می  ۱۳۹6تحلیل بودجه انکشافی سال  

این بودجه را به خود اختصاص    ٪۱7.۳قرار دارد که    ه دوم سکتور زراعت و انکشاف دهاتاست. در مرحل  شده   دادهمنابع طبیعی تخصیص  

 ٪۱0.۱به  ٪۱۳کاهش بسیار جدی داشته و در سکتور معارف از  ۱۳۹5اما تخصیص بودجه به سکتور معارف و صحت نسبت به سال ؛ داده

  ۱۳۹6داری، حاکمیت قانون و حقوق بشر در سال  حکومت   است. بودجه انکشافی سکتور  افته ی  کاهش  ٪7به    ٪۱۱از    و در سکتور صحت

بازهم اندک بوده است. ولی با توجه به اهمیت این بخش  افتهی شیافزا ۱۳۹6در سال   ٪2.۹به  ۱۳۹5در سال  ٪۱.8اندک بیشتر شده و از 

دهد که مدیران ی اجتماعی نیز نشان می هابودجه به سکتور مصونیت  ٪۱.2بر اینکه تخصیص تنها  کند. افزونمی جابیاتوجه بیشتری را و 

 اند.تر است، نداشته سند بودجه ملی، توجه الزم را به این بخش یا سکتور که نیازمند حمایت جدی انیمتصد خصوصبهدولتی، 

 1۳۹۷بودجه انکشافی در سال 

رسید  افغانی می  ۱۱۱056868000به    وعمجم  دردهد که میزان تخصیص بودجه انکشافی که  نشان می  ۱۳۹7طالعه سند بودجه ملی سال  م

 به سکتورهای دولتی قرار ذیل بوده است.

این بودجه را   ٪ ۳7.۹های قبل در صدر جدول قرار داشته و چنان مثل سال هم ۱۳۹7سکتور زیربنا و منابع طبیعی در بودجه انکشافی سال 

به خود  ۱۳۹7بودجه انکشافی را در سال   ٪26.6قرار دارد که  اختصاص داده است. در مرحله بعدی سکتور زراعت و انکشاف دهات به خود

به سکتور    ٪۱0و به سکتور صحت    شده   داده بودجه انکشافی تخصیص    ٪6.6ش  هـ.  ۱۳۹7اختصاص داده است. به سکتور معارف در سال  

سکتور به    ۱۳۹7انکشافی سال  بودجه    ٪۱.۹  است.  شدهدادهبودجه انکشافی اختصاص    ٪5.2ی، حاکمیت قانون و حقوق بشر  اردحکومت 

 .17است افتهی ص یتخصبه کودهای احتیاطی و متفرقه  ٪7.8و  یاقتصاداداره به سکتور  ٪۳به سکتور مصونیت اجتماعی،  ٪۱.۱امنیت، 

سال  دهد. در  در سکتور معارف نشان می  خصوصبهای را نسبت به دو سال قبل  همالحظ  قابلتغییرات    ۱۳۹7سال    تحلیل بودجه انکشافی

این    ۱۳۹7بود، اما در سال    شده دادهبودجه به سکتور معارف تخصیص    ٪۱0ش  هـ.  ۱۳۹6بودجه انکشافی و در سال    ٪۱۳ش  هـ.   ۱۳۹5

در   ٪7.8به    ۱۳۹6در سال    ٪۳.6و    ۱۳۹5در سال    ٪۱.۳بودجه به کودهای احتیاطی از  تخصیص    کهیحال  در  افتهی  کاهش   ٪6.6میزان به  

 

 ۱۳۹6وزارت مالیه ج.ا.ا، سند بودجه ملی سال  .16
 ۱۳۹7وزارت مالیه ج.ا.ا، سند بودجه ملی سال  .17
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  | ۱۱  هصفح

 ریدر پنج سال اخ یگزارش مطالعه بودجه مل

  افتهی  شیافزا  ٪5.2به    ۱۳۹7داری، حاکمیت قانون و حقوق بشر در سال  است. بودجه انکشافی سکتور حکومت  هافتی  ش یافزا  ۱۳۹7سال  

بوده است. در بودجه   ٪۱.۱چنان  مصونیت اجتماعی هم انکشافی سکتور  اما بودجه  ؛  هددمینه نشان میز  است که توجه بیشتری را در این

بیشتری نسبت به سکتور زراعت و    و توجه  شده دادهتور زیربنا و منابع طبیعی تخصیص  بودجه انکشافی به سک  ٪۳7.۹  شهـ.   ۱۳۹7سال  

 است.  شده دادهبودجه انکشافی به آن تخصیص  ٪26.6انکشاف دهات صورت گرفته و 

 1۳۹۸انکشافی در سال بودجه 

خصیص این بودجه به سکتورهای دولتی بود که ت  شده ی  نیبشیپافغانی    ۱24۱۹40۹70۹5ش میزان بودجه انکشافی  هـ.  ۱۳۹8ر سال  د

این تغییرات بودجه اختیاری امور ساختمانی سایر واحدهای اداری دولت به   بر اساسهای قبل، با تغییراتی مواجه بوده است. نسبت به سال

بندی شده  سکتور دسته 0۱و در  متفاوتی شد، سکتورهای دولتی نیز ادآورکه ی گونههمانو  18شده  داده وزارت شهرسازی و اراضی انتقال 

 بینی شده است.قرار زیر پیش ۱۳۹8است. بودجه انکشافی سال 

به امور    ٪۹.8به مصونیت و نظم عامه،    ٪ ۱به بخش دفاع و امنیت ملی،    ٪0.5عامه،  داری و خدمات  این بودجه به بخش حکومت   ٪7.5

به بخش تهیه مسکن و سازگاری اجتماعی،   ٪2۳.7و مخابرات،  به بخش ترانسپورت    ٪۱8.۱به انرژی و معادن،    ٪۱7اقتصادی و زراعت،  

به کود احتیاط،    ٪ 6  تینها  در به مصونیت اجتماعی و محیطی و    ٪0.7بخش معارف، فرهنگ و دین،  به    ٪5.4به بخش صحت،    ۱0.4٪

 . 19است  افتهی ص یتخص

به تهیه مسکن و سازگاری اجتماعی که   ٪2۳.7دهد که بخش عمده بودجه انکشافی یعنی  ن میانش   ۱۳۹8سال  انکشافی  تحلیل بودجه  

های است. در مرحله بعدی بخش ترانسپورت و مخابرات که نیز جزء فعالیت  افته ی  صیتخصد،  شوهای زیربنایی را شامل میفعالیت   عمدتاً

دن بوده است که این بخش بودجه انکشافی را به خود اختصاص داده است. در مرحله سوم انرژی و معا  ٪۱8.۱زیربنایی است قرار داشته و  

بنابراین در بودجه انکشافی سال  ه است. داد تخصیص  به خودجه انکشافی را بود ٪ ۱7شود و های زیربنایی محسوب میاز فعالیت عمدتاًهم 

 باشند. از سکتور زیربنا و معادن می عمدتاًاست که  شدهدادههای اختصاص به بخش  ٪58.8 مجموع در ۱۳۹8

اما  ؛ است شدهدادهبه آن تخصیص  بودجه انکشافی ٪۱0.4نسبت به سال قبل توجه بیشتری شده و  ۱۳۹8دجه سال در بخش صحت در بو

دلیل این تقلیل در انتقال بودجه مربوط    احتماالًتقلیل یافته که  کل بودجه انکشافی    ٪5.4به    ۱۳۹8بودجه انکشافی بخش معارف در سال  

که شامل    افتهیاختصاص بودجه انکشافی به سکتور مصونیت و نظم عامه    ٪۱  باشد.اراضی می  ی وشهرسازمکاتب به وزارت    وسازساخت به  

گردد که بدون تردید ناچیز بوده و ایجاب توجه های عدلی و قضایی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ساختار دولت میبخش

 

امش، رئیس شهرسازی و اراضی والیت غور که در مصاحبه با همکاران بخش تحقیق و مطالعات  خیرالدین ر  رنیانجهای  بر اساس گفته  .18

به وزارت شهرسازی و بودجه اختیاری امور ساختمانی سایر واحدهای اداری دولتی  ۱۳۹8حقوق بشر کمیسیون صحبت کرده است. از سال 

 اراضی منتقل شده است. 
 ۱۳۹8ل . وزارت مالیه ج.ا.ا، سند بودجه ملی سا19
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  | ۱2  هصفح

 ریدر پنج سال اخ یگزارش مطالعه بودجه مل

کل  ٪0.7تنها  وبوده ناچیز  اربسیبازهم  ۱۳۹8یطی در بودجه سال تخصیص بودجه به بخش مصونیت اجتماعی و محنماید. بیشتری را می

 است. افتهی اختصاصانکشافی به این بخش بودجه 

 

 1۳۹۹بودجه انکشافی در سال 

های باشد و در این سال نیز بودجه ساخت ساختمان می   ۱۳۹8بندی سال  مانند دستهنیز    ۱۳۹۹بندی سکتورهای دولتی در بودجه سال  ستهد

 .است  شده دادهر واحدهای اداری دولت به وزارت شهرسازی و اراضی انتقال سای

رسد که از این میان  افغانی می  ۱۳۹27۹۹5۳6۹۱دهد که مجموع بودجه انکشافی در این سال به نشان می  ۱۳۹۹مطالعه سند بودجه سال 

به بخش ترانسپورت و مخابرات؛    ٪۱۹.۳ژی و معادن؛  به بخش انر  ٪۱7.۹  چنینهم است.    افتهیص یتخصبه امور اقتصادی و زراعت    ۹.6٪

به بخش   ٪8.۳به بخش دفاعی؛    ٪0.5داری و خدمات عامه؛  به بخش حکومت   ٪۹.7به بخش تهیه مسکن و سازگاری اجتماعی؛    27.۱٪

  ت ینها  درین و  به بخش معارف، فرهنگ و د  ٪۳.5  به بخش مصونیت و نظم عامه؛  ٪0.۳به بخش مصونیت اجتماعی و محیطی؛    ٪0.6صحت؛  

 .20ست ا افتهی ص یتخصبه کودهای احتیاطی  ٪۳.۱

 

 ۱۳۹۹وزارت مالیه ج.ا.ا، سند بودجه ملی سال  .20
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  | ۱۳  هصفح

 ریدر پنج سال اخ یگزارش مطالعه بودجه مل

های زیربنایی و معادن به  های آنان جزء فعالیت های که بیشتر فعالیت سکتوردهد که  نشان می  ۱۳۹۹لیلی بودجه انکشافی سال  حمطالعه ت

آن   ٪27.۱ختصاص داده است که در این میان  ا  به خود کل آن( را    ٪64.۳چنان بخش اعظمی از بودجه انکشافی )یعنی  رود، همشمار می

... است، ی و تهیه مسکن و رسانآبی،  سازک رسهای زیربنایی مثل  فعالیت  رندهیدربرگ  عمدتاًمسکن و سازگاری اجتماعی که    به بخش تهیه

 است.  شده دادهآن به بخش انرژی و معادن تخصیص  ٪۱7.۹آن به بخش ترانسپورت و مخابرات و  ۱۹.۳٪

با توجه به انتقال بودجه ساختمانی   که  است  افتهی  کاهش   ٪8.۳به    ٪۱0.4نسبت به سال قبل از    ۱۳۹۹انکشافی سکتور صحت در سال  بودجه  

 ٪۳.5و صرف   افتهی  کاهش های قبل بسیار  باشد. بودجه سکتور معارف نسبت به سالاین وزارت به وزارت شهرسازی و اراضی قابل توجیه می

انتقال بودجه ساختمانی این وزارت به وزارت شهرسازی و اراضی بوده    جهینت  در . این کاهش نیز ممکن است  برداردا در  کل بودجه انکشافی ر

انکشاف و توسعه ملی دارد،   روند دربودجه برای سکتور معارف با توجه به اهمیت که این سکتور  ٪۳.5رسد باشد، ولی با این هم به نظر می

بودجه انکشافی به بخش مصونیت و    ٪0.۳تقلیل یافته و تنها    ٪0.6بخش مصونیت اجتماعی به    دجه انکشافیچنین بوباشد. هم ناچیز می

 توجه کمتری در این زمینه است. دهندهنشاناست که   شده دادههای عدلی و قضایی و حقوق بشر، اختصاص نظم عامه یعنی بخش
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1۳۹۸تا  1۳۹۵های والیتی در سال مصارف  

 نتیجه

 پیشنهادها
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 1۳۹۸تا  1۳۹۵های مصارف والیتی در سال

های کشور در صورتی که بعد از توضیح میزان تخصیص بودجه در شود که مطالعه میزان مصرف سرانه در سطح والیت می   ادآورا تأکید یب

یا سیستم بودجه ملی که معیار مرکزی را انتخاب   نظام بهاما با توجه ؛ گرفتمی دبه خوبود، بحث منطق و ارتباط بهتری ها میسطح والیت 

صورت گرفته است،   و سایر واحدهای بودجوی   هاوزارتخانههای واحدهای مرکزی بودجه شامل  کرده و تخصیص بودجه بر اساس نیازمندی 

صرف میزان مصرف    بحثدر این  راین کمیسیون تصمیم گرفت  های کشور، ممکن نبود. بناب بررسی بودجه بر اساس تخصیص آن به والیت 

 قرار دهد.  مطالعه موردهای کشور، با توجه به اصل انکشاف متوازن، سرانه را در والیت

های کشور است.  بین میزان مصرف سرانۀ پول در والیت   عدم تعادل  دهندهنشان  ۱۳۹8ا  ت  ۱۳۹5های  معلومات مندرج اسناد بودجه ملی سال

 کی  ها مثل غزنی، بادغیس، غور سرپل، فاریاب، تخار، کابل و ارزگان میزان مصرف سرانۀ پول دراس این معلومات در بر خی از والیت بر اس

های مثل پکتیا، نیمروز، نورستان، پنجشیر، هلمند، قندهار، بلخ و ننگرهار یتتا چندین برابر کمتر از میزان سرانۀ پولی است که در وال سال

میزان سرانۀ پولی که در والیت غزنی به مصرف رسیده نزدیک به شش برابر کمتر از   ۱۳۹5نمونه در سال    عنوانبهرسیده است.  به مصرف  

که بر اساس ماده ششم قانون اساسی   است  ی حالدر    نیا  .21ه است میزان سرانۀ پولی است که در والیت پکتیا در همین سال به مصرف رسید

در این زمینه چنین مشعر    باشد. ماده ششم قانون اساسی های کشور میلف به انکشاف متوازن در تمام والیتدولت افغانستان متعهد و مک

 است:

انی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تأمین عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انس  بر اساسمرفه و مترقی    ۀجامعدولت به ایجاد یک  »

 «.22باشدمناطق کشور مکلف می  همه متوازن درانکشاف  قبایل و وحدت ملی، برابری بین همه اقوام و

های کشور توسط واحدهای بودجوی  در تخصیص بودجه برای والیت  تفاوتکه متأثر از  تفاوت در مصرف سرانۀ بودجه ملی افزون بر این

غایرت با اصل انکشاف متوازن و های انکشافی والیتی بوده و در ممدیریت مصرف در پروژه خصوصبه ضعف مدیریت  دهندهنشان ،23باشدمی

میزان تفاوت در تخصیص بودجه والیتی نیست زیرا    دهندهنشانواضح    صورتبهعدالت اجتماعی قرار دارد. مطالعات اسناد بودجه اگرچه  

ا در نظر  های والیتی خود رو واحدهای مرکزی بودجه نیازمندی   شده  هیتهجه ملی بر اساس سیستم مرکزی  که گفته شد بود   گونههمان 

دهد که برخی از واحدهای اما تفاوت بسیار فاحش در میزان مصرف سرانۀ والیتی نشان می؛  کنندهای خویش را پیشنهاد میگرفته پروژه

تفاوت در  اند که این میزان از کرده ارائهاصل انکشاف متوازن، بودجۀ مربوط به خودش را تهیه و  یهایازمندینبودجوی بدون درنظرداشتن 

 آورده است. به وجودمصرف سرانه را 

 

 ۱5جدول شماره  ۱۳۹۹مالیه ج. ا. ا، سند بودجه ملی سال  وزارت .21
 ،8۱8جریده رسمی  ۱۳82، سال 6دولت جمهوری اسالمی افغانستان، قانون اساسی، ماده . 22
 سال اخیر 5مالیه ج. ا. ا، اسناد بودجه ملی  وزارت .23
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سال اخیر نشان    4ها در  تحلیل مصارف سرانه والیت

نیازمند   تفاوت بسیار جدی بوده و  داده است که این 

نهادها و  دولت  سوی  از  فوری  رسیدگی  و  ی توجه 

موضوع  می   مسئول این  بیشتر  توضیح  برای  باشد. 

والیت   لیتفصبه سرانه  در  مصارف  کشور  سال    4های 

شته پرداخته و روشن خواهیم کرد که این تفاوت تا گذ

 چه اندازه بوده است.

 1۳۹۵سال ها در والیت مصارف سرانه 

دهد که نشان می   ۱۳۹5صارف والیتی بودجه در سال  م

جمعیت   با  غزنی  سال   24تن   ۱24۹۳76والیت  در 

و    ۱۳۹5 میلیارد  چهار  مصرف  یازده   صدشش و  و 

انتهای جدول   در  افغانی  میزان مصرف سرانه  میلیون 

تقسیم  والیت  دارد.  قرار  سال مقدار  ها  در  که  پولی 

بر    ۱۳۹5 رسیده  مصرف  به  غزنی  والیت  تعداد در 

دهد که در این سال در  نشان می  جمعیت این والیت

مبلغ    تنک یهر  برابر   والیت  این  جمعیت   ۳6۹۱از 

است.   رسیده  مصرف  به  ملی  بودجه  از    ن یا  به افغانی 

افغانی،    4۳7۳ادغیس با مصرف سرانه  والیت ب  بی ترت

سرانه   مصرف  با  فاریاب  والیت   4554والیت  افغانی، 

افغانی، والیت دایکندی با    4780تخار با مصرف سرانه 

سرانه   مصرف    4844مصرف  با  کابل  والیت  افغانی، 

سرانه    4۹۳۳سرانه   مصرف  با  غور  والیت  و  افغانی 

مرتبه   4۹۹2 در  غزنافغانی  والیت  از  قبل  قرار  های  ی 

تن   56۱200والیت پکتیا با داشتن    کهی  حال  در دارند.  

 ،میلیون افغانی  7۱0میلیارد و    ۱۱و مصرف   25جمعیت 

جدول   صدر  پول است.    گرفته  قراردر    تقسیم 

در سال افغانی از بودجه ملی    20866از باشندگان این والیت    تنک یهر    که در برابردهد  بر تعداد جمعیت این والیت نشان می   شدهمصرف 

 افغانی در مرتبه  ۱۳4۹8مصرف سرانه  مند با  هل  تیوال  برابر بیشتر از مصرف سرانه در والیت غزنی است.  5.6  که  است  شده  مصرف   ۱۳۹5

افغانی،    ۱2870چنین والیت نورستان با مصرف سرانه  هم  قرار دارند.  افغانی در مرتبه سوم  ۱۳۳۹8دوم و والیت نیمروز با مصرف سرانه  

افغانی و    ۱۱5۱۳مصرف سرانه  افغانی، والیت بلخ با    ۱2۱28افغانی، والیت پنجشیر با مصرف سرانه    ۱2۳06دهار با مصرف سرانه  والیت قن

 های بعدی این جدول قرار دارند. افغانی در مرتبه ۱۱۱22والیت ننگرهار با مصرف سرانه 

 رد.در جدول باال مطالعه ک توانیمها را تفصیل مصرف سرانه تمام والیت 

 1۳۹6ها در سال والیت مصارف سرانه 

نوان »مصارف حکومت به اساس والیات« که حاوی ارقام مصرف حکومت در با ع  ۱۳۹۹سند بودجه ملی سال    ۱5طالعه جدول شماره  م

و  26تن  ۹2۱270۱غزنی با داشتن جمعیت نیز والیت  ۱۳۹6دهد که در سال باشد، نشان میدر والیات کشور می ۱۳۹8تا   ۱۳۹4های سال 

 

 انون اساسیپیشین، ق. 24
 ،۱۳۹5اداره ملی احصائیه و معلومات، سالنامه احصائیوی سال  .25
 قبلی. 26
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  ر آخِ( در  ۱۳۹5)مانند سال    افغانی  ۳4۳7  مصرف سرانه

جدول قرار داشته و مصرف سرانه در این والیت نسبت 

به والیت پکتیا در این سال، نزدیک به شش برابر کمتر 

 است.

افغانی، فاریاب با    456۳های غور با مصرف سرانۀ  والیت 

سرانۀ   سرانۀ    4۹۹0مصرف  مصرف  با  سرپل  افغانی، 

سرانۀ    4۹۹4 مصرف  با  تخار  افغانی،   60۳2افغانی، 

افغانی، بادغیس با مصرف    52۳7سرانۀ    ارزگان با مصرف

سرانۀ    5۳۹۹سرانۀ   مصرف  با  کابل    54۱4افغانی، 

افغانی و کندز   5607افغانی، دایکندی با مصرف سرانۀ  

افغانی در مراتب قبل از والیت   54۹0با مصرف سرانۀ  

 غزنی قرار دارند. 

پک داشتن  والیت  با  جمعیت   5705۳4تیا  و  27تن 

و    ۱۱مصرف   صدر  یویلم  607میلیارد  در  افغانی  ن 

جدول قرار دارد. تقسیم رقم مصارف بر تعداد جمعیت  

نشان   والیت  سال    دهدیماین  در  میزان   ۱۳۹6که 

 . افغانی بوده است 20۳44 در این والیت مصرف سرانه

سال   از  پکتیا  والیت  که  کرد  اضافه    به   ۱۳۹0باید 

های کشور در صدر جدول مصرف سرانۀ والیت  طرفنیا

داش است،  قرار  تمام   کهیحال  در ته  در  غزنی  والیت 

یسال  در    ادشدههای  سرانه  مصرف  میزان  کمترین  با 

. تفاوت فاحش 28انتهای جدول یادشده قرار داشته است 

سرانۀ   پرسشوالیت مصارف  از  یکی  کشور  های های 

تردید را ایجاد کرده  ین  جدی اسناد بودجه ملی بوده و ا 

وجود داشته و    که ممکن است تعمدی در این زمینه

تفاوت فاحش   افتهیاختصاص میزان مصارف سرانه تحت تأثیر تفاوت در میزان بودجه   برای والیات یا ضعف مدیریت در مصرف بودجه، با 

 رو بوده است.روبه

، نورستان  افغانی ۱7460های نیمروز با مصرف سرانه دهد که والیتمی چنین نشانهم ۱۳۹۹سند بودجه سال  ۱5معلومات جدول شماره 

 ۱۱454افغانی، پنجشیر با مصرف سرانۀ    ۱۱572افغانی، بلخ با مصرف سرانۀ    ۱۱8۹6افغانی، قندهار با مصرف سرانۀ    ۱267۳با مصرف سرانۀ  

  های بعدی با بیشترین مصرف سرانه در بین افغانی در مرتبه  ۱080۱افغانی و ننگرهار با مصرف سرانۀ    ۱۱060افغانی، هلمند با مصرف سرانۀ  

 اند.های کشور قرار داشتهوالیت 

 توان در جدول باال مطالعه کرد.های کشور را میتفصیل میزان مصرف سرانه در تمام والیت 

 

 

 2، ص ۱۳۹6اداره ملی احصائیه و معلومات، برآورد نفوس کشور در سال  .27
 72، صفحۀ ۱۳۹8بودجه ملی وزارت مالیه ج.ا.ا، سند  .28
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 1۳۹۷ها در سال والیت مصارف سرانه 

 ۱۳۹7های کشور در سال  حلیل مصارف سرانه والیت ت

چشم   دهندهنشاننیز   والیت تفاوت  بین    های گیری 

کشور است. بر اساس معلومات مندرج در جدول شماره  

با عنوان »مصارف حکومت    ۱۳۹۹سند بودجه سال    ۱5

با کمترین مصرف   بازهمبر اساس والیات«، والیت غزنی  

 سرانه در انتهای جدول قرار دارد. 

تن   ۱۳۱504۱  به   ۱۳۹7جمعیت والیت غزنی در سال  

عین سال    و مقدار پولی که در این والیت در 29درسیمی

افغانی   ۹70میلیارد و    ۳به مصرف رسیده به   میلیون 

. تقسیم این مبلغ به تعداد جمعیت والیت غزنی  رسدیم

که مصرف سرانه در این والیت در سال    دهدیمنشان  

یعنی نزدیک به  ؛  افغانی بوده است  ۳0۱۹ش  هـ. ۱۳۹7

یزان مصرف سرانه در والیت  نیم برابر کمتر از موشش

 پکتیا.

والیتهم  سرانۀ  چنین  مصرف  با  کابل   ۳7۹۱های 

افغانی، والیت   ۳۹84افغانی، والیت غور با مصرف سرانۀ  

با مصرف سرانۀ   با مصرف    4468کندز  افغانی، سرپل 

سرانۀ    48۹۳سرانۀ   مصرف  با  تخار   5050افغانی، 

سرانۀ   مصرف  با  فراه  پکت  5052افغانی،  با افغانی،  یکا 

سرانۀ   فار  5200مصرف  سرانۀ افغانی،  مصرف  با  یاب 

افغانی در    5280افغانی و زابل با مصرف سرانۀ    524۳

 های قبل از والیت غزنی قرار دارند. مرتبه 

بر اساس معلومات    ۱۳۹7جمعیت والیت پکتیا در سال  

مندرج در گزارش برآورد نفوس کشور در همان سال 

توسط احصائی  که  مرکزی  به اداره  رسیده  نشر  به  ه 

مبلغ یازده میلیارد و   ۱۳۹7در سال    ۱۳۹۹سال    سند بودجه ملی  ۱5ج جدول شماره  مبتنی بر اطالعات مندر  ؛ و30دیرسی متن    5۹0668

  تقسیم این مبلغ بر تعداد جمعیت این والیت نشانبه مصرف رسیده است.    ۱۳۹7افغانی در این والیت از بودجه ملی سال  میلیون  صد و نه  نه

 است. شده مصرفافغانی  20۱62از جمعیت این والیت مبلغ  تنکر یدر برابر ه ۱۳۹7دهد که در سال می

افغانی؛ کندهار با مصرف سرانۀ    ۱2248افغانی؛ پنجشیر با مصرف سرانۀ    ۱264۱های نورستان با مصرف سرانۀ  پس از والیت پکتیا، والیت 

افغانی و ننگرهار  ۱۱5۹۱افغانی؛ بلخ با مصرف سرانۀ  ۱۱678 فغانی؛ پروان با مصرف سرانۀا ۱۱7۹2افغانی؛ نیمروز با مصرف سرانۀ  ۱20۱0

در جدول زیر    توان یمها را  های بعدی قرار دارند. تفصیل مصرف سرانۀ حکومت در تمام والیتافغانی در مرتبه  ۱06۹0با مصرف سرانۀ  

 مطالعه کرد. 
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  | ۱۹  هصفح

 ریدر پنج سال اخ یگزارش مطالعه بودجه مل

 1۳۹۸ها در سال والیت مصارف سرانه 

نیز فاصله بین والیت با بیشترین مصرف سرانه و والیت با کمترین مصرف سرانه کاهش نیافته و میزان مصرف سرانه حکومت   ۱۳۹8ل  ر ساد

 ( برابر کمتر است. 6.8در آخر جدول قرار دارد نسبت به والیت که بیشترین مصرف را داشته، نزدیک به هفت )  بازهمدر والیت غزنی که 

غزنی والیت  س  جمعیت  به  هـ.  ۱۳۹8ال  در  ش 

شماره    و 31دیرسیمتن    ۱۳۳85۹7 جدول  اساس  بر 

مبلغ   ۱۳۹8در سال  ،۱۳۹۹سند بودجه ملی سال  ۱5

ن افغانی در این والیت به مصرف  یومیل  545  و  میلیارد  2

بر تعداد جمعیت    شدهمصرف تقسیم مبلغ    رسیده است.

دهد که میزان مصرف سرانه در والیت غزنی نشان می 

برابر کمتر   6.8افغانی بوده است که    ۱۹76الیت  این و

باشد که بیشترین مصرف سرانه را در  از والیت پکتیا می

های کابل با مصرف سرانۀ این سال داشته است. والیت

سرانۀ    2۹72 مصرف  با  ارزگان  افغانی؛    ۳۱88افغانی؛ 

با مصرف سرانۀ   با مصرف    ۳225زابل  پکتیکا  افغانی؛ 

مصرف    فاریاب افغانی؛    ۳246سرانۀ   با  دو  هر  تخار  و 

افغانی؛    ۳2۹4افغانی؛ غور با مصرف سرانۀ    ۳28۹سرانۀ  

سرانۀ   مصرف  با  با    ۳608سرپل  دایکندی  و  افغانی 

های قبل از والیت  افغانی در مرتبه   40۱۱مصرف سرانۀ  

 اند. غزنی قرار داشته

و   احصائیه  ملی  اداره  توسط  پکتیا  والیت  جمعیت 

برآ گزارش  در  نفمعلومات،  سال  ورد  در  کشور  وس 

مبلغ    ؛ و32است   شده   اعالم تن    60۱2۳0ش  هـ. ۱۳۹8

به    ۱۳۹8پولی که از بودجه ملی در این والیت در سال  

 سند   ۱5معلومات جدول شماره    مصرف رسیده مطابق

میلیون   8۹میلیارد و  8 شهـ. ۱۳۹۹بودجه ملی سال 

به   نیبنابرا  .است  شده  گفتهافغانی   مبلغ  این  تقسیم 

دهد که در سال  عیت والیت پکتیا نشان میتعداد جم

 ۱۳454مصرف سرانه بودجه ملی در این والیت    ۱۳۹8

 افغانی بوده است. 

افغانی؛ کندهار با    87۱7افغانی؛ پروان با مصرف سرانۀ    8778افغانی؛ پنجشیر با مصرف سرانۀ    ۱۳۱58با مصرف سرانۀ    های نیمروزوالیت 

افغانی    80۱۳افغانی؛ نورستان با مصرف سرانۀ    8۱77افغانی؛ بلخ با مصرف سرانۀ    8۳45مصرف سرانۀ  افغانی؛ جوزجان با    84۹5انۀ  مصرف سر

های کشور در جدول های بعد از والیت پکتیا قرار دارند. تفصیل مصارف سرانه تمام والیتافغانی در مرتبه 747۳و ننگرهار با مصرف سرانۀ 

 است.زیر آورده شده 
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  | 20  هصفح

 ریدر پنج سال اخ یگزارش مطالعه بودجه مل

 نتیجه کلی

های و ضرورت  های ازمندیبه نسال اخیر نشان داد که تخصیص بودجه انکشافی به سکتورهای دولتی با توجه  5ه اسناد بودجه ملی در طالعم

بودجه    حمایت از حقوق بشری شهروندان، به توجه و دقت بیشتری نیاز دارد. اختصاص یک یا کمتر از یک درصد  در زمینۀ   ژهیوبهاساسی  

  5رصد بودجه انکشافی به سکتور مصونیت اجتماعی و محیطی در دو اختصاص یک یا کمتر از یک  نیت و نظم عامهانکشافی به سکتور مصو

سال اخیر با توجه به نیازمندی جدی که در این زمینه و در سطح ملی وجود دارد و نیز میزان تخصیص بودجه برای سکتور معارف با توجه  

ای دولت نسبت به این موارد با  دهد که مدیران امور مالی و بودجهاف ملی دارد، نشان میرشد و انکش  روند  در این بخش    به اهمیت که

 اند.حساسیت الزم برخورد نکرده 

متداوم تفاوت فاحش چندین برابر در میزان مصرف سرانۀ   صورتبه  طرفنی ابه    ۱۳۹0مطالعات این تحقیق نشان داده است که از سال  

برای جلوگیری از این   های گذشته هیچ اقدامی مشخصی دهد که در جریان سالت. این وضعیت نشان میهای کشور وجود داشته اسالیت و

 جدی گرفته نشده است. اصالًو این موضوع از سوی دولت  نشدهانجامروند 

دهد، در مغایرت  ن میت دولت را در مصرف بودجه نشاضعف مدیری  کهنیا های کشور افزون بر  تفاوت در میزان مصرف سرانۀ بودجه در والیت

این امکان نیز وجود دارد   حالنیدرعرود. های ششم و هفتم قانون اساسی به شمار میکامل با اصل انکشاف متوازن قرار داشته و نقض ماده 

ودجه ملی در این صورت نیز ب  که  ر باشدهای کشوکه عدم تعادل در مصرف سرانۀ بودجه ناشی از عدم تعادل در تخصیص بودجه برای والیت 

 ماده ششم قانون اساسی تهیه و نهایی شده است.  برخالف

 :شنهادهایپ

های کشور که عمدتاً متأثر از عدم تعادل در تخصیص بودجه برای والیت  هابا توجه به تفاوت جدی بین مصارف سرانۀ والیت .1

یستم مرکزی به سیستم والیتی تغییر سازی ملی از سشود سیستم بودجه ، پیشنهاد میباشدتوسط واحدهای بودجوی مرکزی می 

 تهیه شود؛ هامتوازن در سطح والیت نکشاتا اصل بر هی تکهای هر والیت و کند و با توجه به نیازمندی 

تدابیری را روی    دشوپیشنهاد می .2 بتواند ظرفیت   رندیگدست ساختارهای مدیریتی و نظارتی دولت  انسانی و ساختاری های  که 

میزان مصارف بودجه را    های کشور تقویت کنند تا از این طریقدر تمام والیترا    ،انکشافی  هایپروژه  خصوصبهها،  اجرای پروژه

 د؛ نها را کاهش دهفاصله بین میزان مصارف سرانۀ والیت  کشاف متوازن، بر اساس اصل ان ها افزایش داده و در تمام والیت 

زده و مملو  های زندگی اجتماعی در کشور جنگاز اولویت ،ال حاضردر ح خصوصبه ، های بنیادی شهروندانحقوق بشر و آزادی .3

اصول حقوق  ها ومایت از ارزشح  به سکتورهای که مسئولیت مستقیمبنابراین تخصیص بودجه انکشافی الزم  .ستاز خشونت ما 

د داده و در کاهش خشونت غانستان نویتواند آینده بهتری را برای مردم اف، میدارندعهدهرا به  ی شهروندان  ی بنیادهای آزادبشر و  

 ی، معارف ومصونیت اجتماع  مصونیت و نظم عامه، سکتورهای    د میزان بودجه انکشافیشومؤثر واقع شود. پیشنهاد می   و جنگ

 افزایش یابد. صحت
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