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در مورد نویسندگان
نیکوالی بیرتچ ،در بخش آسیایی انستیتوت امور بین املللی و امنیتی آملان کار می کند .مطالعات نامربده بر مسایل و موضوعات
افغانستان؛ کشوری که از سال  ۲۰۰۸تا  ۲۰۱۴م .در آن کار کرده؛ متمرکز می باشد .او دیپارمتنت مطالعات صلح و منازعه را در
پوهنتون کابل اساس گذاری کرد و همچنین در راستای تعامل با جامعۀ مدنی ،به عنوان مشاور در شورای عالی صلح کار کرده
است .نیکوال در راستای کار پیرامون مشارکت زنان در روند تغییر اجتامعی از تجارب خوبی برخوردار بوده و در بخش انکشاف برنامۀ
اقدام ملی برای زنان ،امنیت و صلح افغانستان همکاری کرده است.
احمد سلیامن هدایت یکی از مشاوران وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری است .نامربده در بخش اصالحات نهادی و تطبیق
ظرفیت سازی برای نتایج در وزارت زراعت ،کار کرده تا اطمینان حاصل گردد که برنامه ها ،پالیسی ها و کارمندان این وزارت با
رویکرد مناسب انتخاب گردیده و به این وزارت کمک می مناید ،تا به عنوان نهادی در ارایۀ خدمات مربوط زراعتی به ذینفعانش
موثر واقع گردد.
او در زمینۀ کار پیرامون جنسیت و موضوعات انکشافی دارای تجارب گسرتده است؛ چنانکه با دفرت امور زنان ملل متحد (UN
 )womenدر راستای کمک به وزارت امور زنان در مورد انکشاف پالن ده سالۀ کاری ملی برای زنان افغانستان ،کار کرده ،تا
موضوع جنسیت را در اسرتاتیژی انکشاف ملی افغانستان سمت و سو دهد .هدایت ،همچنان به عنوان مدیر برنامه ریزی در برنامۀ
توامنندسازی که از تطبیق برنامه ها و ابتکارات جامعۀ مدنی پیرامون موضوعات مهم اجتامعی ،حامیت می کند ،ایفای وظیفه
منوده است .او همچنان در راستای انکشاف پالیسی و نظارت و همچنان ارزیابی برنامۀ ملی آموزش معلامن به عنوان مشاور در
وزارت معارف انجام وظیفه کرده است .هدایت سند ماسرتی خود را با توجه به انکشاف سازمانی و ظرفیت سازی در بخش مدیریت
و رهربی از پوهنتون سدنی به دست آورده و همچنان با اخذ تقدیرنامه مدرک لیسانس اش را در مدیریت از پوهنتون امریکایی
افغانستان دریافت کرده است.
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در باره واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
واحد تحقيق و ارزياىب افغانستان ،مؤسسه مستقل تحقیقی مستقر در شهر كابل است كه هدف آن انجام و عرضه تحقیقات با
كيفيت مرتبط به پاليىس و طرزالعمل و انتشار نتايج حاصله آنها جهت آگاهی دهى و تاثري گذارى روى پاليىس ها و فعاليت هاى
گوناگون؛ و تقويت فرهنگ تحقیق و مطالعه ميباشد .واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان جهت بدست آوردن این هدف با پالیسی
سازان ،جامعۀ مدنی ،محققین و دانش آموزان ارتباط برقرار مینامید تا استفاده از تحقیق و کتابخانۀ این واحد را ترویج دهد ،ظرفیت
تحقیق خویش را تقویت بخشد و فرصت ها را برای بازتاب اندیشه ها ،مناظره ها و مباحث علمی مساعد سازد.
واحد تحقيق و ارزياىب افغانستان در سال  2002با همكارى مؤسسات امدادى فعال در افغانستان بوجود آمد و دارای هیئت مدیره
ایست متشکل از مناينده هاى سازمان های متویل کننده ،ملل متحد و دیگر ادارات چندجانبه و سازمان های غیردولتی.
پروژه های مشخص در سال  2016توسط کمیسیون اروپا ( ،)EUمؤسسه بین املللی برای توسعه ( ،)ODIبرنامه پروموت تحت ادارۀ
انکشاف بین املللی ایاالت متحده امریکا ( ،)Tetra Tech-WLDگروپ امنیت و حکومتداری ( ،)SGGانستیتیوت صلح ایاالت متحده
امریکا ( ،)USIPوزارت همکاری های اقتصادی و انکشافی فدرال آملان ( ،)BMZسازمان انکشاف بین املللی آملان ( ،)GiZمرکز بین
املللی تحقیقات ذرت و گندم ( ،)CIMMYTسازمان هلند برای پژوهش های علمی ( ،)NWOو سازمان خیریۀ کودکان جنگ بریتانیا
در افغانستان ( )War Childمتویل گردیده اند.

ب
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پیشگفتار
کار واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان پیرامون مطالعات جنسیت در کشوری هامنند افغانستان که در آنجا جنگ و عدم انکشاف با
هم گره خورده ،احتامال یکی از بهرتین مجموعه های تحقیق میدانی در منطقه است .این مطالعه در مورد بودجه سازی جنسیت
محور ،با توجه به نتایج بسیار حیاتی آن در مورد جنسیت و توسعه به ویژه حکومتداری خوب ،پاسخگوی نیازمندی های زمان ما می
باشد .این مطالعه ،دیدگاه های حکومت وحدت ملی را تقویت می مناید ،تا این اطمینان حاصل گردد که مسایل جنسیت ،در هر
اجندای خدمات دولتی و امور توسعه یی ،باید یک موضوع کلی و مشرتک باشد.
با متجید فراوان از این مطالعه ،باورمندم که تحقیق یادشده ،اساسی برای گفتامن روشنگرانه پیرامون بودجه سازی جنسیت محور
بوده که اسرتاتیژی گسرتش جنسیت را به مثابۀ رویکردی جهت تأمین مالی تعهدات برابری جنسیتی به کار می برد .در این مطالعه
تالش شده ،تا چالش ها و محدودیت های موجود در راستای تطبیق بودجه سازی جنسیت محور تحلیل و پالیسی ها در سطوح
ملی و محلی زیر تأثیر آن قرار گیرد.
پیشنهادها و توصیه های این مطالعه ،تفاوت های آشکار در نقش مردان و زنان پیرامون حساسیت های جنسیتی قبلی را در ادارۀ
مالی عامۀ افغانستان برطرف می سازد.
مجمع حکومتداری افغانستان که توسط رشکای آملانی و افغانی مشرتکا راه اندازی شد ،بسیار به موقع پالتفورمی را در راستای بحث
های پالیسی محور پیرامون موضوعات حکومتداری در کشور ما ارایه کرد .پژوهشگران و پالیسی سازان ،نظرات و تحقیقات مبتنی
بر شواهد را به منظور گسرتش گفتگوها به هدف تقویت همکاری های توسعه یی در سکتور حکومتداری ارایه می کنند.
در نهایت امیدوارم ،تا از طریق پالتفورم هایی هامنند مجمع حکومتداری افغانستان ،بحث های گسرتده و بیشرتی در راستای ارایۀ
حامیت اجتامعی و کاهش نابرابری های جنسیتی صورت گیرد و نیز در زمینۀ توامنندسازی زنان طی پالیسی ها و برنامه هایی تالش
صورت گیرد که منجر به تقویت و حامیت اجندای اصالحی حکومت افغانستان می گردد.
این دستاورد را به واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان تربیک می گویم

نادر نادری
مشاور رییس جمهور در بخش امور عامه و اسرتاتیژیک و سفیر سیار آزادی بیان
سنبله ۱۳۹۵
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پیشگفتار
مجمع حکومتداری افغانستان ( )Govern4Afgبه عنوان یک پالتفورم فراگیر و مرکز تحقیقاتی به دنبال پشتیبانی از اصالحات
پالیسی و تطبیق آن در سکتور حکومتداری افغانستان است .حکومتداری خوب ،حاکمیت قانون و پاسخگویی از مواردی اند که در
راستای توسعه و ثبات افغانستان از اهمیت بیشرتی برخوردار می باشد .جهت احیای باور و اعتامد مردم بر نهادهای دولتی ،نیاز
به مبارزۀ جدی با فساد و راه اندازی و تطبیق اصالحاتی دیده می شود که سبب بهبود در زنده گی روزمرۀ مردم گردد .تنها تسوید
اصالحات بر روی کاغذ کافی نیست ،بلکه روند این اصالحات در روستاها و شهرهای افغانستان باید به منصۀ اجرا گذاشته شود.
هدف پالتفورم مجمع حکومتداری افغانستان گسرتش گفتگوهای پالیسی محور میان محققان و سیاستگذاران تأثیرگذار افغانی و
آملانی در بخش حکومتداری خوب است .محققان و سیاستگذاران از هر دو کشور مذکور نظرات و تحقیقات مبتنی بر شواهد را به
منظور گسرتش گفتگوها و مشوره ها در سطح باال در بخش حکومتداری ارایه خواهند داشت .بنابراین ،این بحث های پالیسی محور
بر پایۀ بررسی های واقعبینانه صورت می گیرد .در نهایت این پالتفورم ،به عنوان ابزاری جهت تطبیق و اجرای اسرتاتیژی وزارت
همکاری های اقتصادی و انکشافی آملان برای توسعۀ افغانستان طی سالیان  2017 – ۲۰۱۴م .عمل می کند .به تعقیب راه اندازی
ورکشاپ موفقانه یی که در سال  2015م .برگزار گردید ،شش موضوع( :برنامه ریزی و بودجه سازی والیتی ،بودجه سازی جنسیت
محور ،مدیریت معادن ،حکومتداری محلی و والیتی ،جامعۀ مدنی و اصالحات خدمات ملکی) بر مبنای اولویت های جوانب افغانی
و آملانی برای بحث ها و گفتگوهای همه جانبه و عمیق انتخاب گردید .تیم تحقیقاتی متشکل از محققان هر دو کشور در جریان
سال 2015م ،با استفاده از روش مشورتی و راه اندازی گفتگوهای آزاد ،زمینه ساز بحث های کارشناسانه و تسهیل کننده میان
کارشناسان و متخصصان گردیده و مقاالت موضوعی را برای بحث های پالیسی محور تهیه کردند .دولت آملان امیدوار است که
این نرشیۀ تحلیلی سبب گسرتش بحث ها و سهم گیری بیشرت متویل کننده گان در این بخش گردد.

در مورد این تحقیق:

این مطالعه که پیرامون بودجه سازی جنسیت محور در افغانستان است و در سپتمرب  2016م .ارایه گردیده ،نتیجۀ تالش های
مشرتک پژوهشگران افغان – آملان است که توسط مجمع حکومتداری افغانستان ( )Govern4Afgتسهیل گردیده است .این
مطالعه ،حاصل بحث های درازمدت و پروسه های تحقیقاتی متشکل از کار ساحه با مصاحبه های مستقیم ،تحقیق کتابخانه یی
و نشست گفتگوهای آزاد در کابل است .باید گفت روند تحقیقات و مطالعات مجمع حکومتداری افغانستان نه تنها به هدف جمع
آوری اطالعات صورت می گیرد ،بلکه روندی از گفتگوها و بحث های مقدماتی در مورد اینکه چگونه می توان بودجه سازی جنسیت
محور ( )GRBرا نهادینه ساخت ،بین رشیکان افغانی و آملانی نیز است .مقام های ارشد ادارۀ امور دفرت ریاست جمهوری ،وزارت
اقتصاد ،کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی و ادارۀ مستقل ارگان های محلی در جریان این بحث ها و تبادل نظریات
ساحات کلیدی مربوط به وظایف شان را مشخص ساختند .با وجود آنکه ،در راستای برابری جنسیتی تالش های گسرتده صورت
گرفته – که هدف مشرتکی در اجندای دولت افغانستان و جامعۀ جهانی است – اما وضعیت زنان در افغانستان از اهداف اسرتاتیژی
جنسیت ملی و تعهدات جامعۀ جهانی به دور افتاده است .بودجه سازی جنسیت محور ،با تأمین ارتباط مستقیم بین پالیسی های
اجتامعی و اقتصادی از طریق کاربرد تحلیل های جنسیتی در تدوین و اجرای بودجه های دولتی ،به دنبال بهبود وضعیت زنان
است .افزون براین ،در راستای افزایش کارایی ،سودمندی ،حسابدهی و شفافیت در بودجۀ دولتی نیز ،مفید و ممد واقع می گردد.
ادارۀ همکاری های بین املللی آملان ( )GIZاز طریق موسسات اجرایی اش در همکاری نزدیک با وزارت امور زنان طی سال های
 10-2006از برنامۀ مسیر اصلی جنسیت در افغانستان ،حامیت کرد .این برنامه در راستای ایجاد واحد جندر در وزارتخانه های
اقتصاد ،مالیه ،تجارت و صنایع ،انکشاف دهات ،کار و امور اجتامعی ،شهداء و معلولین ،کمیسیون اصالحات اداری و خدمات
ملکی و معرفی چشم انداز بودجه سازی جنسیت محور در افغانستان ممد و سودمند واقع شد .با گذشت پنج سال از اجرای این
برنامه ،مجمع حکومتداری افغانستان فرصتی را ارایه کرد ،تا چگونه می توان بودجۀ جنسیت محور را در ساختار بودجۀ ملی نهادینه
ساخت.
به این اساس ،این نرشیۀ تحلیلی ،تصویری از وضعیت موجود بودجه سازی جنسیت محور در افغانستان ارایه کرده و محدودیت
های تطبیق آن و نقاط ورودی اسرتاتیژیکی را به دقت بررسی می کند که در راستای برانگیخنت و تشویق بحث های پالیسی ساز در
سطح ملی و محلی تعهد شده بود .این پژوهش شش توصیۀ کلیدی را جهت تطبیق موثر بودجه سازی جنسیت محور در افغانستان
ارایه می کند که قرار زیر است:
•

د

•افزون براین ،تطبیق بودجه سازی جنسیت محور به کادر مجرب ،با صالحیت و ظرفیت های تخنیکی نیاز دارد.
مشارکت نهادهای زنان در روندهای تصمیم گیری به سطح ملی ،والیتی و محلی باید تقویت گردد و با حضور داشت
نهادهای جامعۀ مدنی و ذینفعان پالن گذاری مشارکتی نهادینه شود .روندهای بودجه سازی ملی باید شفاف تر
گردیده و پیشنهادهای نهادهای جامعۀ مدنی در آن گنجانیده شود .در سیستم ادارۀ مالی عامه باید بر افزایش تحلیل
و تجزیۀ آماری و اسناد جداگانۀ جنسیتی تاکید شود.
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•

•این بسیار مهم است تا جهت معرفی و کاربرد بیشرت بودجه سازی جنسیت محور ،ارادۀ سیاسی ،حامیت دولتی سازگار
و میکانیزم پاسخگویی موجود مورد تشویق قرار گیرد.

•

•تعداد کارمندان ورزیده و مجرب و میزان ظرفیت های تخنیکی جهت تطبیق بودجه سازی جنسیت محور باید افزایش
یابد ،و نقش سازمان های زنان در روندهای تصمیم گیری در سطح ملی ،والیتی و محلی تقویت گردد.

•

•به پالن گذاری مشارکتی با حضور سازمان های جامعۀ مدنی و ذینفعان باید ارتقا بخشیده شود.

•

•فرایندهای تطبیق بودجه سازی جنسیت محور باید با فرایندهای اصالحات پالن گذاری و بودجه سازی فعلی و آینده،
هامهنگ ساخته شود.

•

•تحلیل های آماری و درک اجتامعی و فرهنگی از شکاف های جنسیتی و پویایی های جنسیتی ،به منظور شناسایی،
پالن گذاری و تخصیص بودجه برای برنامه هایی که پاسخگوی نیازهای جنسیتی مختلف باشد ،باید افزایش یابد.

•

• میکانیزم هامهنگی افقی /عمودی و درون سازمانی باید تقویت گردد ،تا بودجه سازی جنسیت محور در پالن گذاری
کلی و دوران بودجه گسرتش یابد.

این پژوهش ،به مثابۀ بنیادی برای بحث های بیشرت نه تنها در چارچوب مجمع حکومتداری محلی افغانستان ،بلکه در بین
نهادهای دولتی افغانستان و متویل کننده گان و نهادهای علمی نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت .انتشار گسرتدۀ مطالعات
موردی منجر به گسرتش مباحثات و اصالحات سیاست گذاری در سطوح مختلف خواهد شد .مجمع حکومتداری افغانستان در
جریان سال  2016م .با معرفی موضوعات جدید ،روند مباحثات را از رس خواهد گرفت.

کالس کرامر
آمر همکاری های انکشافی
سفارت دولت فدرال آملان
کابل
سنبله ۱۳۹۵
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ابراز امتنان
نویسنده گان این پژوهش ،از افراد مطلع که معلومات ،تجارب و دیدگاه های شان را پیرامون موضوع رشیک ساختند ،سپاسگزاری
می منایند .در این پژوهش از رهنامیی ها و هدایاتی که از سوی کاترین اشنایدر کارشناس بخش بودجه سازی جنسیت محور ارایه
شده بود ،استفاده شده و همچنان دیدگاه های ارزشمند ارایه شده توسط کارشناسان بخش جنسیت و حکومتداری در ادارۀ همکاری
های بین املللی آملان( ،.GIZ) GmbHمورد استفاده قرار گرفته است .همچنان از پروفیرس .داکرت مایکل داکسرن و پشتیبانی های
آقای شارق و تیم واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان صمیامنه تشکر می مناییم و نیز از ابراز نظریات بازبین کننده گانی که این
پژوهش را بیش از پیش غنی ساخت ،اظهار امتنان می کنیم.

و
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فرشدۀ مطالعه
پروسه بودجه سازی جنسیت محور ( )GRBبه هدف مدغم سازی چشم انداز جنسیت در سیستم ادارۀ مالی عامۀ یک کشور انجام
می شود .این تحقیق بر این فرضیه استوار است که بودجۀ دولتی دارای ماهیت جنسیتی نبوده و در واقع ،پالیسی های دولت در
راستای جمع آوری عواید و مصارفات عامه دارای تأثیرات گوناگون بر مردان و زنان می باشد .1بودجه سازی جنسیت محور در
افغانستان با همکاری تخنیکی ادارۀ انکشافی ملل متحد ( )UNDPو دفرت ملل متحد برای زنان ( ) UN Womenتوسط وزارت مالیه
معرفی گردید .هرچند این روند به شمول تسوید پالن کاری اسرتاتیژیک بودجه جنسیت محور و انکشاف رهنمود بودجه سازی
جنسیت محور ،دارای دستاوردهای گوناگون است ،اما روی این موضوع هنوز هم کارهای زیادی جریان دارد.

اهداف اصلی مطالعه

هدف این مطالعه ارزیابی چهارچوب فکری و میزان تطبیق بودجه سازی جنسیت محور در افغانستان است .این مطالعه ،به عنوان
تقاضای اسرتاتیژی جنسیت بین املللی و رویکردی در راستای تامین مالی تعهدات برابری جنسیتی ،چشم اندازی از بودجه سازی
جنسیت محور را ارائه می کند.
این مطالعه با نگاهی بر چالش ها و محدودیت ها در راستای تطبیق بودجه سازی جنسیت محور ،راه عملی اسرتاتیژیکی را
تشخیص و شناسایی می کند که در سطح ملی و محلی بحث ها و راهکارها در این زمینه را زیر تأثیر قرار داده است.

روش تحقیق

این مطالعۀ تحلیلی که در جریان کار تحقیقاتی شش ماهه (اپریل تا سپتمرب  )۲۰۱۵انجام شده ،سه بخش را شامل می شود:

کار ساحوی و مصاحبه های مستقیم ،تحقیق کتابخانه یی و بحث های آزاد پیرامون بودجه سازی جنسیت محور  .GRBمصاحبه ها در
طول این دورۀ زمانی ،طی دو کار ساحوی در کابل در ماه اپریل و جون  2015م .انجام شد که رشیکان دولتی ،موسسات ملل متحد،
موسسات غیردولتی و جامعۀ جهانی را در برمی گرفت .در حالی که نام مصاحبه شونده گان به دلیل محرمیت افشاء نشد ،آنان با توجه
به تجارب و پیوند کاری شان به طرح های بودجه سازی جنسیت محور در افغانستان ،دقیقا شناسایی و انتخاب گردیدند.2
کار ساحوی نخست در کابل ،در راستای ارزیابی و جمع آوری معلومات پیرامون کشف روندهای تطبیق بودجه سازی جنسیت محور
 GRBدر افغانستان صورت گرفت .بعد از این ،در اپریل  ۲۰۱۵م .مسودۀ یادداشت مفهومی جهت برجسته سازی دستاوردها و
چالش ها در این زمینه ،تهیه گردید که در کارگاه افتتاحیۀ مجمع حکومتداری افغانستان ( )Govern Afgکه در مئی  ۲۰۱۵در کابل
برگزار شده بود نیز ،ارایه شد .رشکت کننده گان این کارگاه به صورت مشرتک توافق کردند که انکشاف مطالعۀ تحلیلی در مورد
بودجه سازی جنسیت محور پیگیری گردد .کار ساحوی دوم به منظور حصول درک عمیقی از چالش ها و فرصت های ناشی از
تطبیق بودجه سازی جنسیت محور ،در جون  ۲۰۱۵م .در کابل انجام شد .مصاحبه های کلیدی با مشاوران پالیسی ساز دولتی و
کارمندان ارشد وزارتخانه های مختلف صورت گرفت؛ این اقدامات همچنان به این مفهوم است ،تا راه های عملی و فرصت هایی
را جهت معرفی بودجه سازی جنسیت محور  GRBدر روندهای سیاست گذاری و برنامه ریزی موجود ،شناسایی و بررسی مناید.
جهت حصول اطمینان از هامهنگی و تبادل معلومات ،در پژوهش و گزارش این مطالعه ،بودجه سازی جنسیت محور  GRBدر
رسخط توجه رشیکان کلیدی به ویژه وزارت مالیه و وزارت امور زنان قرار داده شد .نشست ها با کارمندان ارشد دولتی و پالیسی
سازان در این زمینه ،تنها به خاطر جمع آوری و کسب معلومات برگزار نگردید ،بلکه بحث های مقدماتی در زمینۀ حرکت رو به جلو
بودجه سازی جنسیت محور در سطح پالیسی و چگونگی تطبیق آن نیز صورت گرفت .مقام های رسمی و مشاوران پالیسی ساز در
ادارۀ امور دفرت ریاست جمهوری ،وزارت اقتصاد ،کمیسیون خدمات ملکی ،ریاست احصاییۀ مرکزی و ادارۀ مستقل ارگان های
محلی که قبال با بودجه سازی جنسیت محور  GRBآشنا نبودند ،در جریان مصاحبه ها نقاط کلیدی مربوط به وظایف شان را در این
راستا مشخص ساختند.
به تعقیب کارهای ساحوی یادشده ،واحد ارزیابی و تحقیق افغانستان  AREUدر اگست سال  ۲۰۱۵م .بحث آزادی را پیرامون بودجه
سازی جنسیت محور راه اندازی کرد که یافته های مقدماتی کلیدی این مطالعه ،جهت مباحثه در آن ارایه گردید .در این نشست
مباحثه ،رشیکان دولتی ،اعضای پارملان و جامعۀ مدنی و مناینده گان جامعۀ جهانی (دونران) نیز رشکت ورزیده بودند .بحث ها بر
سه بخش کلیدی مترکز داشت )۱( :پیوند دادن و بهبود بودجه سازی و پالن گذاری جنسیت محور در سطح حکومتداری مرکزی و
محلی ( )۲در دسرتس بودن اسناد و معلومات جداگانۀ جنسیتی و ( )۳مراحل ادغام بودجه سازی جنسیت محور در دورمنای آیندۀ
ادارۀ مالی عامه .نتایج به دست آمده از این بحث و پیشنهادهای ارایه شده طی آن در این پژوهش گنجانیده شده است.
1

2

 .ک .آشنایدر ،رهنمود آموزش بودجه سازی جنیست محور ،ایچ بورن :دویچه گیزلسچفت.10 ،2006 ،

فهرست مصاحبه های انجام شده در ضمیمۀ  1موجود است.
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یافته ها

دولت افغانستان در راستای ارایۀ حامیت های اجتامعی ،کاهش نابرابری های جنسیتی و توامنندسازی زنان ،از طریق سیاست
گذاری ها ،تدوین اسرتاتیژی ها و بودجه سازی ،نقش کلیدی را بازی می کند که این خود منونه یی از تعهدات دولت در قبال
برابری جنسیتی است .با وجود آنکه ،در راستای برابری جنسیتی تالش های گسرتده صورت گرفته – که هدف مشرتکی در اجندای
دولت افغانستان و جامعۀ جهانی است – اما وضعیت زنان در افغانستان از اهداف اسرتاتیژی جنسیت ملی و تعهدات جامعۀ جهانی
به دور افتاده است .هرچند برابری جنسیتی به عنوان موضوع عمده در اسناد ملی یاد شده ،اما تخصیص وجوه مالی توسط دولت
جهت تطبیق آن محدود است .این امر باعث ایجاد مشکل در راستای عملی سازی پالن های برنامه ریزی شده در این راستا می
شود .استفاده از بودجه سازی جنسیت محور در افغانستان با محدودیت هایی مواجه است که ناشی می شود از محدودیت های
سیاسی ،تخنیکی و نگرشی و چالش هایی هامنند ناسازگاری حامیت رهربی ،فقدان ظرفیت تخنیکی و کادر مجرب و نیز نبود آمار
و اطالعات تفکیک جنسیتی و همچنان عدم ارتباط میان بودجه سازی مرکزی و روندهای پالن گذاری والیتی.

نتایج

عنرص کلیدی در آزمایش بودجه سازی جنسیت محور  ،GRBتحلیل نیازهای جنسیتی و شگاف در برنامه ریزی و پالنگذاری بودجه
و همچنان مشارکت مشاوره یی و معنادار ذینفعان در امر تسوید پالیسی ها؛ اولویت بندی ،طراحی و ارزیابی ماموریت ها و ارایۀ
خدمات عامه در سطح مرکزی ،والیتی و محلی است .تخصیص مقدار بودجۀ کافی ،به دولت افغانستان کمک خواهد کرد تا به
تعهداتش عمل کرده ،شفافیت در امر بودجه را افزایش بخشد و به این وسیله ،در دیدگاه مردم به تقویت پاسخگویی و مرشوعیت
اش بپردازد .تطبیق بودجه سازی جنسیت محور  GRBدر افغانستان ،در کوتاه مدت می تواند حکومت افغانستان را در موارد زیر
رهنامیی مناید:
•

•تغییر نگرش ها و عملکرد سازمانی در زمینۀ تسوید پالیسی ها و برنامه ریزی ماموریت ها و تخصیص بودجه یی که
پاسخگوی نیازمندی ها و اولویت های مردم باشد؛

•

•بهبود وضعیت اجتامعی – اقتصادی زنان و جوامع با راه اندازی روندهای پالن گذاری جامع و مشارکتی؛

•

•باالبردن سطح روابط میان دولت و ملت از طریق بهبود و افزایش میزان ارایۀ موثر خدمات عامه ،پاسخگویی و
شفافیت مالی.

•
•

•توجه به نابرابری جنسیتی و تبعیض با درنظرداشت زمینۀ فرهنگی حساس؛

•بسیج و ایمن سازی ثبات سازمانی و پیشبینی بودجه بادرنظرداشت برابری جنسیتی و افزایش رسمایه گذاری های مالی
پیرامون زنان و دخرتان؛

با استفاده از بودجه سازی جنسیت محور می توان توقع انکشاف باثبات حکومتداری خوب را داشت .ترکیب هردو ،یعنی روندهای
اصالحات حکومت وحدت ملی و سیاست های خارجی مبتنی بر حقوق برش کشورهای متویل کننده هامنند آملان ،منجر به انکشاف
عالیق مشرتک در این راستا می گردد.

پیشنهادها

حکومت می تواند در راستای تطبیق بیشرت بودجه سازی جنسیت محور از منابع و روندهای موجود استفادۀ بهینه مناید .فرصت های
متوقع و راه های عملی جهت تطبیق بیشرت آن ،مربوط می شود به تنظیم بودجه سازی جنسیت محور با راهکارهای پالن گذاری
و بودجه سازی ملی هم در سطح مرکزی و هم والیتی ،به طور مثال تنظیم و هامهنگ ساخنت آن با اصالحات ادارۀ مالی عامه و
پالیسی بودجه سازی والیتی.
افزون براین ،تطبیق بودجه سازی جنسیت محور به کادر مجرب ،با صالحیت و ظرفیت های تخنیکی نیاز دارد .مشارکت نهادهای
زنان در روندهای تصمیم گیری به سطح ملی ،والیتی و محلی باید تقویت گردد و با حضور داشت نهادهای جامعۀ مدنی و ذینفعان
پالن گذاری مشارکتی نهادینه شود .روندهای بودجه سازی ملی باید شفاف تر گردیده و پیشنهادهای نهادهای جامعۀ مدنی در آن
گنجانیده شود .در سیستم ادارۀ مالی عامه باید بر افزایش تحلیل و تجزیۀ آماری و اسناد جداگانۀ جنسیتی تاکید شود.

بودجه سازی جنسیت محور در افغانستان :کاری در حال پیرشفت

1

2017

.1

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

1معرفی

بودجه سازی جنسیت محور بسیار با اهمیت است؛ زیرا بودجه یگانه وسیلۀ پالیسی اصلی دولت در راستای تنظیم و اجرای خدمات
عامه و اولویت های انکشافی در کوتاه مدت و درازمدت می باشد .حکومت وحدت ملی در اجندای اصالحی خود ،از بودجه “به
عنوان وسیلۀ اولیه در راستای اجرای سیاست هایش یادآور شده است” .3
بودجه سازی جنسیت محور در اینجا نقشی را در فراهم سازی ابزارها (ضمیمۀ  )۲جهت تحلیل تأثیرگذاری سیاست های مالی و
بودجۀ ملی بر گروه های مختلفی زنان و مردان ،بازی کرده و به این دلیل ،با هدف حصول اطمینان از اینکه بودجۀ ملی شامل و
دربرگیرندۀ منابع مالی الزم جهت اجرای تعهداتش در قبال برابری جنسیتی می باشد ،در راستای ارزیابی و تغییر روندهای پالن
گذاری و بودجه سازی دولتی کمک می کند.

با مرتبط سازی با فرایندهای برنامه ریزی و بودجه سازی ،بودجه سازی جنسیت محور به طور همزمان عملکرد تخنیکی و روند
سیاسی است :این امر ،برنامه ریزی جنسیت محور و تحلیل تأثیرات آن را با مفاهیم سیاسی و روندهای تصمیم گیری پیرامون
اولویت بندی و تخصیص منابع مالی عامه و کمک های انکشافی پیوند می دهد .هدف بودجه سازی جنسیت محور به خودی خود
سیاسی است؛ چنانکه دینامک قدرت را به چالش می کشد و قواعد و معیارهای رسمی و غیررسمی را تثبیت و در برابر هم قرار می
دهد .در بسیاری کشورها ،این مولفه های سیاسی بودجه سازی جنسیت محور ،تنگۀ مهمی در پیگیری اجرایی شدن آن است.
گسرتش جنسیت در حیطۀ سیاست ها و راهکارها تلقی و پنداشت غیرمعمول و نامرتقبه یی نیست ،تا یک عملکرد آزاردهنده و
اجباری باشد که تطبیق آن منجر به برآورده شدن تعهدات متویل کننده گان می شود .مترکز بر جنسیت در افغانستان غالبا با چشم
انداز و مفهوم غربی که بازتاب دهندۀ معیارهای اسالمی و سنتی و ارزش های جامعۀ افغانی نباشد ،به باد انتقاد گرفته شده است.
در نتیجه ،برنامه هایی که به نیازهای اولیه و عملی زنان رسیده گی می کند ،مورد قبول واقع شده ،ولی در همین حال ،برنامه یی که
با مترکز بر رفع تبعیض ها یا ایجاد تغییرات در نقش های موجود ،در پی افزایش منافع اسرتاتیژیک جنسیت می باشد ،غالبا با تأخیر
و موانع مواجه شده و یا رد گردیده است .برابری جنسیتی در عمل ،بر روند سیاست گذاری و اجراات و در حد بیشرت بر توامنندسازی
زنان مترکز دارد .با این حال ،این امر باید نادیده گرفته نشود که هدف بودجه سازی جنسیت محور ،توامنندسازی زنان و مردان،
دخرتان و بچه ها هر دو ،در راستای دسرتسی برابر به خدمات عامه و امتیازات عامه می باشد.

1 11 1تعهدات افغانستان در قبال زنان و برابری جنسیتی

افغانستان طوری که در قانون اساسی این کشور مندرج بوده و در معاهدات و کنوانسیون های بین املللی از جمله کنوانسیون رفع
هرگونه تبعیض در برابر زنان ،که افغانستان آن را در سال  ۱۹۸۰م .امضاء و در سال  ۲۰۰۳م .به آن پیوسته ،اهداف توسعۀ هزاره و
اهداف توسعۀ پایدار( )SDGsو قطعنامۀ شامره  ۱۳۲۵سازمان ملل در مورد زنان ،صلح و امنیت ذکر گردیده ،خود را متعهد به ترویج
و گسرتش حقوق زنان دانسته است .تدوین پالن کاری ملی برای زنان افغانستان ( ،۱۷– ۲۰۰۷ )NAPWAخود گواه و سندی است
که دولت افغانستان متعهد به اجرای تعهدات اش در قبال برابری جنسیتی و توامنندسازی زنان می باشد که هدف مشخص آن،
رفع تبعیض در برابر زنان و توسعۀ رسمایۀ انسانی و رهربی زنان است .البته تطبیق آن بیشرت بر بخش هایی از قبیل :امنیت ،حامیت
حقوقی و حقوق برش ،رهربی و مشارکت سیاسی ،اقتصاد ،کار ،محو فقر ،صحت و آموزش مترکز دارد که در رسعت بخشیدن به
بهبود وضعیت زنان حایز اهمیت است .4افزون براین ،به منظور اینکه دولت تعهداتش را در این راستا تحقق بخشد ،جنسیت در
بسیاری اسناد اسرتاتیژیک و پالیسی ساز هامنند اسرتاتیژی انکشاف ملی افغانستان ،برنامه های اولویت ملی و چارچوب حسابدهی
متقابل ،همچنان شاخص مشرتک و کلی می باشد.

هرچند وضعیت زنان در افغانستان از سال  ۲۰۰۱م .به اینسو در بخش های آموزش ،صحت و مشارکت سیاسی بهبود یافته است،
اما با وجود این ،حصول دستاوردها و پیرشفت های بیشرت در این راستا در پشت اهداف اسرتاتیژی ملی جنسیت و تعهدات بین
املللی نهفته است .زنان از لحاظ امنیتی ،خشونت فامیلی ،حاشیه نشینی اجتامعی و محدودیت دسرتسی به دارایی و عدالت هنوز
هم آسیب پذیر اند 5 .حکومت وحدت ملی تالش می کند ،تا به این ناهنجاری ها در برنامۀ اصالحی اش که در سند «خودکفایی:
تعهد برای اصالحات و تجدید همکاری ها» در دسمرب  ۲۰۱۴در کنفرانس لندن ارایه شد ،6رسیده گی مناید.
اهداف اصلی این برنامۀ اصالحی ،ساختار حکومتداری خوب ،حصول اطمینان از حقوق انکشافی شهروندان ،اصالح برنامه
ریزی انکشافی و مدیریت و اعادۀ ثبات مالی است .در نشست مقام های ارشد در سپتمرب  ۲۰۱۵م« .خودکفایی مبتنی بر چارچوب
پاسخگویی متقابل  »SMAFارایه شد .این سند ،اجندای اصالحات حکومت وحدت ملی و سند چارچوب پاسخگویی متقابل توکیو
 . 3دولت افغانستان« ،خودکفایی از طریق چارچوب پاسخگویی متقابل» (کابل :دولت افغانستان.)2015 ،

 . 4پالن کاری ملی برای زنان افغانستان تطبیق و گسرتش جنسیت و مفردات آن را در پنج مرحله که موازی با پروسه های موجود دولتی پیش خواهد رفت به گونۀ زیر ترشیح کرده است.1 :
پالنگذاری .2 ،برنامه ریزی و بودجه سازی .3 ،تطبیق یا راه اندازی .4 ،نظارت ،انسجام و گزارشدهی ،بررسی و ارزیابی و تهیۀ معلومات جدید(« .پالن کاری ملی برای زنان افغانستان) 2008
– ( »2018کابل :وزارت امور زنان ،)2008 ،ص .108
 . 5ببینید ،به گونۀ مثال ،بانک جهانی» نقش زنان در آیندۀ افغانستان :براندازی دستاوردها و ادامۀ چالش ها» (واشنگنت دی .سی :بانک جهانی.)2014 ،
». 6چارچوب خودکفایی :تعهد برای اصالحات و همکاری مجدد» (پریزنتیشن ،کنفرانس لندن پیرامون افغانستان 4 ،دسمرب .)2014
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را به عنوان سندی واحد تلفیق ساخت که حداقل تا پایان دورۀ حکومت فعلی رهنمودی برای دولت و جامعۀ جهانی خواهد بود.
 ،SMAFبه ترشیح اهداف و شاخص ها در شش بخش کلیدی اصالحی می پردازد .7حکومت وحدت ملی ،با توجه به برابری
جنسیتی ،به تقویت تعهدات خود در برابر مردم و جامعۀ جهانی پرداخته ،تا به روند تبعیض و خشونت ها در برابر زنان پایان بخشیده
و دسرتسی آنان را به قضاوت عادالنه در برابر قانون تضمین مناید .دولت اعالن کرده که جهت رسیده گی به وضعیت اقتصادی
زنان و مقابله با انزوای اجتامعی آنان ،اقدامات را رویدست گرفته است .این برنامه ها ،به منظور ارایۀ فرصت های بیشرت اقتصادی
و آموزشی که متضمن ابتکاراتی جهت ایجاد فضای امن تر و زن پذیر نهادی به طور مثال مبارزه با آزارها و اذیت ها در محیط کار
باشد ،برای زنان و دخرتان در نظر گرفته شده است 8 .در اجندای اصالحی  SMAFپنج شاخص برای زنان معین شده است:
•
•

•افزایش مشارکت زنان در حکومت به شمول بخش عدلی و امنیت؛

•تطبیق پالن کاری ملی افغانستان مطابق قطعنامۀ شامره  ۱۳۲۵شورای امنیت سازمان ملل در مورد زنان ،صلح و
امنیت (9 .))1325 NAP

•

•تطبیق مقررات مقابله با آزار و اذیت؛

•

•تسوید و اجرای پالن کاری ملی برای توامنندسازی اقتصادی زنان.

•

•تطبیق پیشنهادهای گزارش های تحقیقاتی پیرامون منع خشونت در برابر زنان؛

2 22 2تأمین منابع مالی برای برابری جنسیتی

تنظیم و گنجانیدن برابری جنسیتی در قانون اساسی به عنوان ارزش و هدفی منی تواند ،انعکاس آنرا در واقعیت های روزمرۀ ساختار
و بافت جامعۀ افغانی ،تضمین مناید .هر گونه تعهد در راستای برابری جنسیتی ،به بودجۀ مناسب جهت تطبیق آن هم از لحاظ
کیفی و هم کمی نیاز دارد .دفرت سازمان ملل برای زنان در این مورد از رسمایه گذاری محدود در برخی برنامه ها یادآور شده که به
عوامل ساختاری و پیامدهای نابرابری جنسیتی در مواردی هامنند :خشونت در برابر زنان ،صحت ،آموزش ،کارهای مراقبتی بدون
مزد ،صلح و امنیت که یکی از عوامل مهم در راستای محدودیت و کندی پیرشفت در راه رسیدن به برابری جنسیتی در رستارس
جهان است ،رسیده گی می کند 10 .بودجۀ دولت افغانستان وابسته به کمک های مالی بین املللی است؛ چنانکه عواید داخلی این
کشور ،تنها یک سوم بودجۀ عملیاتی و انکشافی را تامین می کند .روند کند اصالحات و وضعیت نامعلوم سیاسی ،باورمندی و
رسمایه گذاری های تجارتی را متأثر ساخته است .عواید داخلی این کشور از سطح  %11.6تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۱
م ،به  %8.7در سال  ۲۰۱۴م کاهش یافته ،در حالی که هزینه های بلند امنیتی و مصارف حامیت های اجتامعی همچنان در حال
افزایش بوده ،چنانکه بودجۀ دولت در سال  ۲۰۱۴م ۳۵۰ ،میلیون دالر کرس مالی را نشان می دهد 11 .با این وجود ،در سال ۲۰۱۵
م .با افزایش تقریبا  %22در عواید دولتی»،یک تغییر عمده در عواید» مشاهده گردید 12 .این دستاوردها ،محصول تالش های
گسرتده در راستای جمع آوری عواید از جمله کنرتول بهرت فساد و معرفی مالیات جدید و افزایش آنها بود.

بودجۀ دولت افغانستان برای سال  ۲۰۱۶م .در حدود  ۶.۶۳۵میلیارد دالر تخمین گردید (به جدول  ۱در زیر مراجعه کنید)  13که از
آن جمله ( )%62آن بودجۀ عملیاتی و ( )%38آن بودجۀ انکشافی است.
به طور کلی %31 ،از بودجۀ ملی از منابع عواید داخلی و  %69دیگر آن توسط اهداء کننده گان مالی خارجی و  %1توسط قرضه
متویل خواهد شد .بخش عمدۀ بودجۀ ملی  ۲.۶۴۴ ،)%40میلیارد دالر) به سکتور امنیتی اختصاص یافته است .این مقدار ،)%40
 ۲.۶۴۴میلیارد دالر) ،مربوط به بخش و سهمی می شود که طی کمک های بودجه یی توسط عواید دولتی و اهداء کننده گان
متویل می گردد .البته مقدار بودجۀ مجموع مورد نیاز نیروهای دفاع ملی و امنیتی افغانستان در سال  ۲۰۱۵م 5.4 .میلیارد دالر بود.

 . 7شش مورد اصالحات کلیدی  SMAFقرار زیر است :بهبود امنیت و ثبات سیاسی؛ مبارزه با فساد ،حاکمیت قانون و حقوق برش؛ اعادۀ ثبات مالی و شفافیت مدیریت مالی عامه و بانک های
تجارتی؛ اصالح برنامه ریزی انکشافی و مدیریت و حصول اطمینان از حقوق انکشافی شهروندان؛ انکشاف سکتور خصوصی و رشد و توسعۀ فراگیر ،مشارکت های انکشافی و موثریت کمک ها.
« . 8سندخودکفایی» .19 – 18

 . 9دولت افغانستان« ،طرح پالن کاری ملی افغانستان بر اساس قطعنامۀ  1325شورای امنیت سازمان ملل در مورد زنان ،صلح و امنیت( »20152022 ،کابل :وزارت امور خارجه.)2015 ،
 . 10دفرت سازمان ملل برای زنان« ،تامین مالی برابری جنسیت» ( .http://gender-financing.unwomen.org/en/about-usبه تاریخ  14اگست 2014م .به آن دسرتسی شد).
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 .بانک جهانی« ،افغانستان :در حال عبور از حالت گذار» ( 5-4سپتمرب  ،2015نشست مقام های ارشد ،گروپ بانک جهانی).

 .دبلیو .بیرد و ک .پاینده« ،چرخش عواید افغانستان در ( »2015واشنگنت دی .سی :انستیتوت صلح ایاالت متحدۀ امریکا.)2016 ،

 . 13دولت افغانستان« ،سند بودجۀ ملی :سال مالی ( »1395کابل :وزارت مالیه.)2016 ،

بودجه سازی جنسیت محور در افغانستان :کاری در حال پیرشفت
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

جدول  :۱بودجۀ  6.635میلیارد دالری افغانستان در سال  ۲۰۱۶م.
سکتورها

%

امنیت

۴۰

حکومتداری

۴

زیربنا

۲۰

آموزش

۱۳

صحت

۵

زراعت و انکشاف دهات

۷

حامیت اجتامعی

۵

حکومتداری اقتصادی

۳

کودهای متفرقه و احتاملی

۳

منبع :دولت افغانستان« ،سند بودجۀ ملی :سال مالی ( »۱۳۹۵کابل :وزارت مالیه )۲۰۱۶

بودجۀ وزارت امور زنان بخشی از بودجۀ سکتور حامیت های اجتامعی است که تنها  %1آنرا تشکیل می دهد .سند بودجۀ ملی طی
سال های اخیر ،از بودجه سازی جنسیت محور رصف به عنوان بخشی از اصالحات بودجه یاد آور می شود ،اما به جستجوی برنامه
ها و بهبود وضعیت و حصول دستاوردها برای تالش های آینده در این راستا منی پردازد .بیشرت برنامه هایی که به نابرابری جنسیتی
و توامنندسازی زنان رسیده گی می مناید ،از منابع مالی خارج از بودجۀ دولت ،متویل می گردد .به گونۀ مثال ،ادارۀ انکشاف بین
املللی امریکا ( )USAIDطی پنج سال آینده در حدود  ۲۱۸میلیون دالر را در راستای توامنندسازی زنان افغان رسمایه گذاری و به
مرصف خواهد رساند 14 .یکی از اهداف حکومت وحدت ملی این است ،تا از جریان دوام کمک های بین املللی و مستقیم متویل
کننده گان که مصارف بودجۀ دولت را بر پایۀ رشایط احتیاطی پرداخت می منایند ،اطمینان حاصل مناید .برای اینکه این هدف به
دست آید ،یکی از پیش رشط های مهم ،افزایش شفافیت از لحاظ پاسخگویی دولت است ،و نیز اینکه این بودجه را چگونه پالن
گذاری و اجراء و به کدام موارد اختصاص می دهد ،می باشد .کمک های مالی مستقیم اهداء کننده گان که هدف مقصودی آن
برابری جنسیتی در بودجه است ،نیازمند کیفیت و قابلیت اعتامد برنامه ریزی و تطبیق پروگرام جنسیتی مربوط دولتی و نیز نیازمند
توانایی مرصف بودجه در پروژه های اختصاص یافته است .مسیرگزینی منابع متویل ،در مورد متویل بودجه ،دولت وحدت ملی را با
دامنۀ وسیع و انعطاف پذیری گسرتده برای اولویت بندی ،طراحی و تطبیق برنامه ها آماده می سازد .در واقع ،برنامه ها و خدمات
عملی معنادار آنست که پاسخگوی نیازمندی ها ،متایالت و منافع شهروندان مرد و زن باشد و در عین حال ،بتواند جهت افزایش
مرشوعیت دولت ممد و کارا واقع گردد.
بستۀ  :۱پروسه مذاکرات سیاسی و اجتامعی روند توزیع خدمات و امتیازات عامه را مشخص می کند.
نیاز و لزوم جهت نهادینه سازی ( )GRBدر بحث گروهی متمرکزی که با مشاوران جنسیتی که در برنامه های دولتی و شاروالی های محلی کار می کنند ،صورت
گرفت ،بسیار واضح نمایان گردید .آنان تشریح کردند که آنها قادر نیستند ،تا در بودجه برای برنامه های مربوط به زنان همانند اعمار باغ های زنانه ،راه اندازی
کورس سواد آموزی و یا آموزش های حرفه یی برای آنان ،افزایش به عمل آورند؛ زیرا برای انجام برنامه های مربوط به زنان باب ویژه یی در بودجه وجود ندارد و
نه آنان دارای تأثیر و نفوذی اند که در این راستا بودجۀ باقاعده یی را اختصاص دهند .طوری که مصاحبه شونده گان ابراز کردند ،روسای بخش که مسوول برنامه
ریزی و بودجه سازی اند ،غالبا نمی پذیرند ،تا بودجۀ جداگانه برای برنامه های ویژۀ زنان اختصاص یابد؛ آنان استدالل می کند در اینجا کدام بودجۀ جداگانه برای
امور زنان طراحی و در نظر گرفته نشده است .بدون وجود دستورالعمل ها و مقررات ،نمی توان انتظار داشت که باب های ویژۀ بودجه برای برنامه های مربوط زنان
مورد استفاده قرار گیرد .در عوص ،برنامه های راه اندازی شده به هدف ارتقا و ترویج حقوق زنان و توانمندسازی آنان ،عمدتا توسط کمک های اهداء کننده گان
بین المللی خارج از چارچوب بودجه ،تمویل می گردد .این به این معناست از آنجایی که در عمل تمویل کننده گان اهداف را در این راستا مشخص می کنند ،خود
این استدالل را تقویت می کند که جنسیت یک مفهوم و مفکورۀ غربی است.

3 33 3برابری جنسیتی و توامنند سازی زنان در رشایط شکننده

افغانستان به عنوان کشوری دارای رشایط شکننده و جنگ زده ،با انبوهی از چالش ها اعم از جنگ با شورشگری ،وضعیت رو به
وخامت امنیتی و مبارزه با فساد که امری الزم در راستای مصئونیت کمک های انکشافی ،بهبود ارایۀ خدمات ،رشد اقتصادی و
ایجاد فرصت های کاری ،پنداشته می شود ،رو به رو است .همۀ این مسایل بر زنده گی مردم اعم از مردان و زنان به صورت یکسان
تأثیر گذار است .با این حال ،در رشایط جنگی ،زنان بیشرت در معرض تبعیض و آسیب پذیری از جمله نقض حقوق برش ،محدودیت
دسرتسی به عدالت و به خدمات و حامیت های اجتامعی قرار داشته می باشند.
 . 14برای معلومات بیشرت ،ببینید پیرشفت زنان افغان« ،فرصت ها :در مورد پیرشفت( https://promoteafghanwomen. org/en/about-us/about-promote »،به تاریخ  1نومرب
 2015م .به آن دسرتسی شد).
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با تکمیل روند انتقال مسوولیت های امنیتی که با انتخابات طوالنی مدت و تشکیل حکومت وحدت ملی همراه بود ،در جریان سال
های  ،۲۰۱۵- ۲۰۱۴در میزان درگیری ها افزایش به عمل آمده است؛ چنانکه این درگیری ها و تنش های مسلحانه منجر به کشته
و زخمی شدن  ۱۱۰۰۲تن فرد ملکی (از جمله  ۳۵۴۵تن کشته و  ۷۴۵۷مجروح) شده است .همچنان بر پایۀ معلومات و آمار سال
 ۲۰۱۵م .دفرت یوناما در افغانستان ،نزدیک به  ۳۳۵۴۰۰تن از شهروندان ملکی در نتیجۀ جنگ های مسلحانه بیجا گردیده اند.15
این درگیری ها زنان و اطفال را بیشرت مترضر ساخته است ،چنانکه از هر چهار تن ،یکنت آن طفل می باشد و نیز تلفات زنان به
 ۳۷درصد افزایش یافته است که این آمار در تناسب به دیگران  ۴درصد افزایش را نشان می دهد .از همینجاست که افغانستان به
عنوان خطرناکرتین کشور برای زنان قلمداد شد16 .
وضعیت فعلی افغانستان با روند کند اصالحات سیاسی و اقتصادی مشخص می شود .نرخ بیکاری در این کشور  .%40است .تقریبا
در حدود  %36از مردم در زیر خط فقر زنده گی می کنند ،آماری که از سال  ۲۰۰۸م .با وجود کمک گسرتدۀ انکشافی تغییر نکرده
است .بر اساس تخمین دفرت ملل متحد برای هامهنگی امور برشدوستانه %70 ،از مردم افغانستان با عاید روزانۀ کمرت از  ۲دالر 17
امرار معاش می کنند .فقر بیشرت در روستاها متمرکز بوده که در تناسب به مردان زنان به پیامنۀ وسیع از آن متأثر می گردند .رسوی
های مقدماتی به دلیل بدترشدن وضعیت امنیتی و بازار کار ،از افزایش بیشرت فقر در آینده خرب می دهد .این آمارها نشان می دهد
که افزون بر ناامنی فزیکی که ناشی از خشونت های جاری در کشور است ،عدم مصئونیت اقتصادی به طور فزاینده شهروندان به
ویژه گروه های اجتامعی آسیب پذیر هامنند بیجاشده گان ،عودت کننده گان ،زنان و اطفال را متأثر می سازد.
رسیده گی به موضوعات مربوط به امنیت و فقر ،جهت دستیابی به رفاه و برابری بسیار حیاتی بوده و این امر ،در حد بیشرت سبب
پایه داری بهبود اوضاع می شود .بهبودی سکتوری تا زمانی که جنگ ،تهدیدها ،ارعاب و تبعیضات پر رنگ باشد ،همچنان آسیب
پذیر می باشد .انتظار می رود ،در سال  ۲۰۱۶م ،درگیری های خشونت زا ،از لحاظ دامنۀ جغرافیایی توأم با شدت ،افزایش یابد.
دفرت سازمان ملل برای هامهنگی امور برشدوستانه در گزارش اش خواستار توجه به کسانی گردیده که از خشونت های مربوط به
جنگ متأثر گردیده؛ چنانکه بیجا شده اند ،با سوء تغذی مواجه شده اند و روند دسرتسی شان به مراقبت های اولیۀ صحی مختل
شده است18 .
یک گزارش سازمان ملل زیر عنوان « آموزش و صحت در معرض خطر» 19ابراز می دارد که چگونه خشونت و ارعاب ناشی از جنگ
و کمبود تسهیالت و امکانات مانع دسرتسی کودکان به آموزش و مراقبت های صحی گردیده است .دفرت هیأت معاونیت سازمان
ملل در افغانستان و صندوق بین املللی کودکان ملل متحد در سال  ۱۳۲ ، ۲۰۱۵رویداد ناشی از ستیزه جویی و جنگ را علیه مکاتب
و کارمندان مربوط آن به ثبت رسانده است که این خود  ۸۶درصد ( ۷۱مورد) افزایش را در مقایسه به سال  ۲۰۱۴نشان می دهد.
بیشرت از  ۳۶۹باب مکتب تا حدی یا کامال بسته می باشد که این روند دستکم ( ۱۳۹۰۸۴از جمله  ۷۳۹۹۱دخرت و  ۶۵۰۶۷بچه)
و در حدود  ۶۰۰معلم را متأثر ساخته است .افزون بر ناامنی ناشی از جنگ و درگیری ها ،گروه های مسلح مخالف ،آموزش برای
دخرتان را محدود یا کامال ممنوع قرار داده است .در عین حال ،دسرتسی مردم به خدمات و مراقبت های صحی نیز آسیب پذیر
گردیده است؛ چنانکه در سال  ۲۰۱۵م .با ثبت  ۶۴مورد تهدید در برابر مراکز صحی و کارمندان آن ،این روند در تناسب به سال
 ۲۳ ، ۲۰۱۴مورد افزایش را نشان می دهد.
این روند ،مواردی هامنند تعطیل اجباری ،غارت و یا استفادۀ نظامی از کلینیک ها ،تهدید و ارعاب کارمندان صحی و در نهایت
تعلیق کمپاین واکسناسیون را شامل می شود .حملۀ هوایی نیروهای بین املللی بر شفاخانۀ داکرتان بدون مرز در والیت کندز که در
نتیجۀ آن دستکم  ۴۲تن کشته شدند ،نیز شامل این موارد است .ترصف کندز توسط نیروهای طالبان در سپتمرب  ۲۰۱۵م ،آسیب
پذیری گروه های مسلکی و اجتامعی هامنند کارمندان موسسات و سازمان های غیردولتی ،خربنگاران ،زنان و فعاالن حقوق برش
را که همواره مورد آزار و اذیت و تعقیب طالبان و ملیشه های محلی قرار می گیرند ،به خوبی آشکار ساخت .در پی ناتوانی نیروهای
امنیتی دولتی در زمینۀ حفاظت از این گروه های آسیب پذیر ،خطر و تهدید جدی و کامل رو به افزایش است.
بررسی وضعیت زنان در جامعۀ افغانستان هنوز هم در سطح باال منایانگر تبعیض در برابر زنان و محرومیت آنان از خدمات اولیه
و اساسی و مشارکت سیاسی و اقتصادی می باشد .شاخص نهادهای اجتامعی و جنسیت  ۲۰۱۴م 20،که شاخص های جهانی
تبعیض در نهادهای اجتامعی در برابر زنان را ارایه می کند ،با اذعان به ارزیابی مشرتک ،ابراز می دارد که زنان افغان را هنوز هم
 . 15هیأت معاونیت ملل متحد در افغانستان« ،گزارش ساالنۀ افغانستان  :2015حامیت از شهروندان ملکی در درگیری های مسلحانه» (کابل :هیأت معاونیت ملل متحد در افغانستان،
 2016م.).

 10 ». 16کشور بیشرتین خطرناک برای زن بودن» ،اقتصاد نوین 17 ،جون of-the-most-dangerous-countries--10/http://www.theneweconomy. com/insight ،2014
( to-be-a-womanبه تاریخ  21اگست  2015م .به آن دسرتسی شد).

 . 17دفرتملل متحد برای هامهنگی امور برشدوستانه« ،بررسی اجاملی نیازهای انسانی ( ،»2016نیویارک :دفرت ملل متحد برای هامهنگی امور برشدوستانه.7 ،)2015 ،
». 18بررسی اجاملی نیازهای انسانی در .5 ،»2016

 ». 19آموزش و مراقبت های صحی در معرض تهدید :متایالت و رویدادهای کلیدی که دسرتسی کودکان را به مراقبت های صحی و آموزش در افغانستان متأثر می سازد» (کابل :هیأت معاونیت
ملل متحد در افغانستان و صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان.)2016 ،
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با سطح باالیی از رفتارهای تبعیض آمیز ،عملکردهای اجتامعی و کنش های قوانین رو به رو می باشند .این شاخص ،تبعیض
نهادهای اجتامعی را به عنوان "قوانین رسمی و غیررسمی" ،معیارها و رویکردهای اجتامعی تعریف می کند که زنان را محروم
ساخته و به تبع آن سبب محدودیت و کاهش دسرتسی آنان به حقوق ،عدالت ،منابع و فرصت های توامنندسازی می گردد" .21این
شاخص افغانستان را بر پایۀ کمیت رفتارهای تبعیض آمیز هامنند خشونت در برابر زنان ،قایل شدن ارجحیت به پرسان ،ازدواج
زودهنگام ،محدودیت دسرتسی آنان به فضاهای عامه ،میراث نابرابر و محرومیت از حق مالکیت زمین و دارایی ،در سطح باال
(کامال منفی) ،قلمداد می کند.
مطالعۀ "کارت گزارشدهی برابری جنسیتی افغانستان" 22که توسط نهاد برابری برای صلح و دموکراسی ( )EPDانجام شده ،به
بررسی اقداماتی پرداخته که دولت افغانستان تا کنون از دیدگاه ارتقای برابری جنسیتی در بخش های کلیدی انجام داده و قرار
زیر فهرستی از آنرا ارایه می کند :فرآیندهای صلح ،امنیت ،صلح ،آموزش ،خشونت در برابر زنان ،دسرتسی به عدالت ،مشارکت
سیاسی ،دسرتسی به منابع و خدمات ،فرصت های اقتصادی ،حامیت از قرشهای آسیب پذیر و بلندبردن سطح آگاهی ها .این
مطالعه ،یک مرور کلی از شاخص ها برای برابری جنسیتی ارایه کرده و جهت سنجش و مقایسه این مساله ابزارهایی را معرفی می
کند ،تا دریابد که دولت افغانستان به تعهداتش پیرامون برابری جنسیتی و توامنندسازی زنان تا چه مقدار عمل کرده است .این
تحقیق ،بر اساس رسوی که توسط  ۱۵۴تن از اعضای شبکۀ زنان والیتی نهاد برابری برای صلح و دموکراسی انجام شده است،
پیرشفت ها و کاستی های دولت را در بخش های یادشدۀ کلیدی ،مورد ارزیابی قرار داده است .بر پایۀ این ارزیابی ،به طور کلی،
به اجرآات دولت پیرامون ارتقای برابری جنسیتی بر اساس درجه بندی امریکایی از  ، A-Fمنرۀ  +Cداده شده است .در این درجه
بندی  Aمنایانگر عالی ترین درجه می باشد .منره  +Cنشان دهندۀ برخی پیرشفت هاست که در این زمینه حاصل شده است ،اما
طوری که زنان بیان داشته اند ،هنوز پوتانشیل ها و فرصت های بسیاری برجا مانده که می توانند مورد استفاده قرار گیرند .جالب
توجه این است که پایین ترین درجه ( )-Dاست که در این ارزیابی به توانایی های دولت جهت تسهیل دسرتسی زنان به منابع ،داده
شده است .متأسفانه این نتیجه در این گزارش بیشرت مورد بررسی قرار نگرفته است ،اما این مقاله در جزییات بعدی به این امر توجه
می کند که نیازهای زنان جهت دسرتسی به خدمات اساسی و برنامه های انکشافی و منتفع شدن از آنها به اندازۀ کافی در طراحی
برنامه ها و روندهای تصمیم گیری ،شامل ساخته نشده است .اینکه دولت از لحاظ دسرتسی زنان به خدمات و منابع در ردۀ  Cقرار
داده شده ،این امر ،دسرتسی زنان به آب صحی ،اطالعات ،تکنالوژی معلوماتی ،برق ،ترانسپورت عامه و همچنان شمولیت در
تصمیم گیری پیرامون منابع و توسعۀ عامه را شامل می شود .گزارش های بین املللی پیرامون وضعیت زنان افغان ،غالبا تعهدات
دولت پیرامون حامیت های اجتامعی از قرشهای آسیب پذیر هامنند زنان فقیری که رسپرست خانواده اند ،زنان کوچی ،زنان بیوه
و زنان معلول را نادیده گرفته اند .درجۀ  -Cدر گزارش برابری برای صلح و دموکراسی منایانگر این امر است که دولت افغانستان،
حکومتداری آسایش و رفاه را به طور جدی مورد توجه قرار نداده و از همین رو ،به نیازهای قرشهای آسیب پذیر با توسل به حامیت
های اجتامعی به اندازۀ کافی رسیده گی صورت گرفته نشده است.
پیرامون وضعیت آموزش دخرتان در افغانستان باید گفت که موانع عملی همچنان فرهنگی و اجتامعی ،دخرتان از آموزش در مکتب
محروم ساخته است .طرح کاری برنامۀ کشور ،23صندوق بین املللی سازمان ملل برای کودکان  ،۱۹ -۲۰۱۵در این زمینه موارد زیر
را بیان می کند:
«با وجود افزایش میزان آموزش دخرتان ،باتوجه به اینکه دخرتان عقب مانده تر از پرسان است ،نابرابری قابل توجهی
پابرجاست .در برابر هر  ۱۰۰پرس در شهرها ۷۸ ،دخرت به مکتب می روند؛ در حالی که در مناطق روستایی این آمار ۵۰
دخرت در مقایسه با  ۱۰۰پرس است .با توجه به کیفیت نتایج آموزش و نام نویسی دیرهنگام ،به طور کلی دسرتسی به
آموزش در مناطق روستایی چالش برانگیز است .از جملۀ  ۳.۵میلیون کودک خارج از مکتب ۷۳ ،درصد آنان را دخرتان
تشکیل می دهد .کودکان کارگر ،کودکان معلول و کودکان مترضر شده از درگیری ها غالبا ،حق آموزش شان را دروغ
می پندارند .شامر کودکان کارگر زیاد است ،چنانکه یک چهارم کودکان افغان شامل کار استثامری اند».
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 .صندوق بین املللی سازمان ملل برای کودکان« ،پالن کاری پروگرام کشوری ( »2019 – 2015صندوق بین املللی ملل متحد برای کودکان.3 ،)2014 ،

 . 22برابری برای صلح و دموکراسی« ،کارت گزارشدهی برابری جنسیتی افغانستان :ارزیابی پیرشفت دولت افغانستان در قبال تعهداتش برای زنان و برابری جنسیتی» (کابل :برابری برای
صلح و دموکراسی.)2014 ،

6

AREU

میفرعم
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از میان برداشنت این شکاف در عرصۀ آموزش ،نیازمند مقابله با موانع عملی و فرهنگی موجود در راستای آموزش دخرتان افغان
است .نرخ و میزان نام نویسی کودکان در مکاتب افغانستان ،بیشرت به چگونگی دسرتسی کودکان به مکاتب بسته گی دارد .فاصلۀ
زیاد مکاتب و مسیرهای ناامن و غیرمصئون مکاتب ،کودکان به ویژه دخرتان را از رشکت در صنوف درسی باز می دارد .راه اندازی
صنوف عامه در روستاها ،سبب افزایش نرخ شمولیت کودکان دانش آموز به ویژه دخرتان گردیده است .24با این حال ،شمولیت
دخرتان در مکاتب ،همچنان متأثر از دید و نگرش اعضای فامیل و جامعه در قبال آموزش دخرتان است .ابراز نظر منتقدانۀ بزرگان
اجتامع و مالها در هر دو راستا ،ایجاد فضای مساعد و یا کشیدن خط بطالن در مورد آموزش دخرتان ،مهم و جدی است .در
نهایت ،از چشم انداز بودجه سازی جنسیت محور ،فعالیت ها در راستای قادر ساخنت دخرتان جهت شمولیت در مکاتب ،نیازمند
برنامه ریزی و متویل بودجوی برخی موارد از جمله فراهم سازی ترانسپورتیشن مناسب ،اعامر مکتب در مرکز شهر یا روستا و
استخدام معلامن زن ،می باشد.

 .دیپارمتنت انکشافی بین املللی« ،مقابله با موانع آموزش دخرتان افغان» tackling-barriers-to-education-for-afghan-girls/16/07/2014/https://dfid.blog.gov. uk
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2پیشینۀ بودجه سازی جنسیت محور

گسرتش جنسیت از  ۱۹۹۵م .یعنی از زمان برگزاری چهارمین کنفرانس جهانی زنان در پیکنگ به اینسو ،جهت دستیابی به برابری
جنسیتی و پیرشفت و رشد حقوق زنان ،به اسرتاتیژی پذیرفته شدۀ بین املللی تبدیل شده است .گزارش سال  ۱۹۹۷م .شورای
اقتصادی و اجتامعی سازمان ملل ( ،)ECOSOCدر مورد مفهوم گسرتش جنسیت تعریف زیر را ارایه می کند:
چشم انداز جنسیت ،یک روند ارزیابی نتایج متام اقدامات پالن شده از قبیل قانون گذاری ها ،سیاست گذاری ها یا
برنامه ها پیرامون زنان و مردان در همه عرصه ها و سطوح می باشد .این اسرتاتیژی یی است که نگرانی ها و تجارب
زنان هامنند نگرانی ها و تجارب مردان به عنوان بعد جدایی ناپذیر و ال ینفک طرح و اجرای برنامه بوده و نیز نظارت و
ارزیابی سیاست گذاری ها و برنامه ها در متام عرصه های سیاسی ،اقتصادی و اجتامعی طوری مورد توجه قرار گیرد
که زنان و مردن هر دو از مزایای آن به طور مساویانه و برابر بهره مند گردیده و نابرابری متداوم در آن ملموس نباشد.
هدف نهایی این اسرتاتیژی دستیابی به برابری جنسیتی می باشد25 .

گسرتش جنسیت در سطح کلی ،بیش از همه رویکرد تخنیکی در راستای ادغام و نهادینه سازی عنارص برابری جنسیتی در درون
سازمان های دولتی و خصوصی ،روند سیاست گذاری ها ،خدمات و برنامه های انکشافی است .هدف آن در درازمدت ،تبدیل
و گذار ارزش ها ،قوانین و رسوم تثبیت شدۀ تبعیض آمیز اجتامعی ،فرهنگی و تاریخی به محیطی می باشد که منجر به برابری
جنسیت می گردد .این موضوع ،روند درازمدتی از فعالیت ها و دینامک های مشخصی است که مردان و زنان هر دو را شامل
گردیده و هر دو را زیر تأثیر قرار می دهد و اغلبا با مقاومت هایی نیز مواجه می شود .دولت ها در قطعنامه نهایی به نام «پالتفورم
پیکنگ برای اقدام» کنفرانس زنان ،متعهد گردیده اند که نه تنها چشم انداز جنسیت را در روند سیاست گذاری ها و اسرتاتیژی
ها می گنجانند ،بلکه این امر را در مدیریت عامۀ مالی ( )PFMSشان را نیز مدغم می سازند؛ روندی که اکنون به نام بودجه سازی
جنسیت محور ( )GRBشناخته می شود .یک تعریف پذیرفته شدۀ بودجه سازی جنسیت محور ( )GRBتوسط شورای اروپا چنین
ارایه گردیده است:
بودجه جنسیت محور ،26عبارت از کاربرد جریان جنسیت در روند بودجه سازی است .به این معنا که ارزیابی جنسیت
محور بودجه ،به منظور پیرشفت و ترویج برابری جنسیت ،چشم اندازی جنسیتی را در متام سطوح بودجه سازی،
دریافت عواید و هزینه ها ،مدغم می سازد27 .

این تعهد که روندهای بودجه سازی ملی جنسیت محور گردد ،در چندین توافقنامۀ بین املللی از جمله توافق اجامعی مونرتی
()۲۰۰۲م و اعالمیۀ دوحه پیرامون متویل مالی برای توسعه ( )۲۰۰۸مورد تاکید قرار گرفته است .افزون کنفرانس سوم پیرامون
متویل مالی برای توسعه که در ()۲۰۱۵م .در ادیس ابابا تدویر یافته بود ،بر این تعهد که دولت ها به مدیریت عامۀ جنسیت محور
رسیده گی منایند ،مجددا ترصیح کرده و بر «نیاز گسرتش جنسیت که شامل اقدامات هدفمند و رسمایه گذاری ها در تدوین و
تطبیق آن در متام سیاست گذاری های مالی ،اقتصادی ،محیط زیستی و اجتامعی باشد»  28تاکید ورزید؛ به ویژه بند سوم اجندای
این کنفرانس مشخصا به تعهد پیرامون «به شفافیت و مشارکت برابر در روند بودجه سازی ،ارتقای بودجه سازی جنسیت محور و
پیگیری آن» 29،اشاره دارد.
با مترکز به اهداف توسعۀ هزاره ،توجه بیشرت معیاری که در راستای برابری جنسیتی و توامنندسازی زنان در دهۀ گذشته صورت
گرفت ،به قدر کافی منعکس کنندۀ اختصاص بودجۀ کافی در این راستا نیست .در حالی که حامیت های مالی جهانی بیشرت بر
پیرشفت هایی که باید در بخش اجتامعی صحت و آموزش انجام شود ،مترکز داشت ،به صورت عموم می توان به رسمایه گذاری
کمرت و وجود شکاف بین تعهدات سیاسی و مالی پیرامون برابری جنسیتی در سکتور اقتصادی و همچنان صلح و امنیت و پایان
بخشیدن به روند خشونت در برابر زنان و دخرتان اشاره کرد 30 .البته با توجه به روند تعریف اجندای توسعه بعد از سال  ۲۰۱۵م،
بسیاری از کشورها جدا از اهداف توسعه پایه دار ،جهت دستیابی برابری جنسیتی و توامنند سازی زنان و دخرتان ،پشتیبانی موفقانه
را انجام دادند ،اما بازهم اجرای آنها وابسته به منابع مالی معنادار خوب و هدفمند ،هامنند عواید داخلی و کمک های رسمی بین
املللی خواهد بود.
برنامۀ «متویل مالی برای برابری جنسیت» دفرت سازمان ملل برای زنان از سال  ۲۰۰۱م .به اینسو با حامیت دولت ها و متویل
کننده گان منجر به تالش هایی در راستای افزایش برابری جنسیتی در دوران بودجۀ ملی گردیده ،تا اطمینان حاصل شود که
 . 25سازمان ملل« ،گزارش سال  ،1997شورای اقتصادی و اجتامعی سازمان ملل» ( 18 ،3/52 / Aسپتمرب )1997

 . 26در ادبیات بین املللی ،اصطالحات بودجه سازی جنسیت ،بودجه سازی نفوذ پذیر جنسیت و بودجه سازی جنسیت محور به جای همدیگر به کار برده می شود.
 . 27شورای اروپا« ،سند معلوماتی پیرامون بودجه سازی جنسیتی» ( ،5 )2004( DG IIاسرتاسبورگ).6 ،

 . 28سازمان ملل« ،اجندای اقدام کنفرانس سوم ادیس ابابا پیرامون متویل مالی برای توسعه» (نیویارک :سازمان ملل متحد ،)2015 ،بند .3 ،6
 . 29سازمان ملل « ،اجندای اقدام کنفرانس ادیس ابابا» ،بندهای  15و .30

 . 30سازمان همکاری اقتصادی و توسعه« ،از تعهد تا عمل :متویل مالی برابری جنسیتی و حقوق زنان در اجرای اهداف توسعۀ پایه دار» (  OECD DACشبکۀ برابری جنسیتی.)2015 ،
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سیاست گذاری ها ،برنامه ریزی ها و بودجه سازی جنسیت محور است .یکی از نشانه های به رسمیت شناخنت بیشرت اهمیت
تامین منابع مالی کافی برای برابری جنسیت ،تشکیل جامعۀ عمل جنسیت در سطح باال برای وزیران مالیه رسارس جهان است.
این جامعه ،بر اساس پیشنهاد وزیر مالیۀ نایجریا و تحت نظارت بانک جهانی و صندوق بین املللی پول شکل گرفت 31 .اهداف
کلیدی این جامعه ،تقویت منابع و ارتقای ظرفیت های مالی در زمینۀ دستاوردها پیرامون جنسیت ،کارایی بیشرت بودجه های ملی
در زمینۀ حامیت از زنان و دخرتان ،ارتقای ظرفیت های آموزشی و مثمریت آن از طریق رشیک سازی روش های مبتکرانۀ وزارت
های مالیه ،حامیت از حرکت های سیاسی دارای اهداف برابری جنسیت در اجندای سال های بعد از  ۲۰۱۵م .و تعقیب و پیگیری
تعهدات مالی در این زمینه ،می باشد .در تناسب به سایر رویدادهای مالی جهانی هامنند نشست های ساالنه و بهاری بانک جهانی
و صندوق بین املللی پول که در آنها وزیران مالیه در سالی یک مرتبه حضور می یابند ،نشست های جامعۀ عمل در هر شش ماه
یک مرتبه با حضور وزیران مالیه برگزار می گردد.
دفرت سازمان ملل برای زنان از  ۲۰۱۱تا  ،۲۰۱۵یک برنامۀ جهانی را پیرامون «افزایش پاسخگویی در راستای تامین مالی برابری
جنسیتی» در  ۱۶کشور به اجراء گذاشت .هدف کلی این برنامه ،افزایش حجم و موثریت استفاده از کمک ها و عواید داخلی جهت
متویل مالی تعهدات ملی در راستای برابری جنسیت و تقویت پاسخگویی دولت و متویل کننده گان در زمینۀ تصامیم و عملکردهای
متویل مالی می باشد .این برنامه ،در راستای کار با دولت ها ،متویل کننده گان ،کارشناسان و جامعۀ مدنی ،رویکرد جامع چند
سطحی را مورد استفاده قرار داد .درس های حاصل شدۀ عمده  32از این برنامه ،جهت حصول اطمینان از اینکه اولویت های زنان و
نتایج برابری جنسیتی به اندازۀ کافی مورد رسیده گی قرار گرفته ،ارزش گذاری و متویل مالی می شود ،نیاز به مالکیت شهروندی،
وجود حامیت سیاسی و چارچوب حقوقی را برجسته می سازد .به همین ترتیب ،نیاز ادغام و هامهنگ سازی اولویت های برابری
جنسیتی با برنامه های توسعۀ ملی و رسمایه گذاری های درازمدت در ظرفیت سازی های تخنیکی پیرامون برنامه ریزی و بودجه
سازی جنسیت محور ،احساس می شود ،تا چارچوب ها و برنامه های عملیاتی بیشرت جنسیت محور گردیده و جهت برآورده ساخنت
نیازها و اولویت های زنان ،گام های بیشرت برداشته شود .یکی از عوامل مهم دیگر ،رسمایه گذاری پیرامون آمارگیری و احصاییه
است ،نبود و کمبود آمارهای تفکیک کننده پیرامون متایز جنسیتی ،اکرث اوقات مشکلی است که مانع تحلیل جنسیت می گردد و
این امر را دشوار می مناید ،تا پیرشفت های حاصل شده در زمینۀ برابری جنسیتی ،به گونۀ درست اندازه گیری و پیگیری گردد .در
نهایت جامعۀ مدنی از رشیکان کلیدی است که می تواند به پالیسی سازان و بودجه سازان معلومات ارایه کرده و دولت و متویل
کننده گان را در راستای رسمایه گذاری ها و هزینه های شان در بخش برابری جنسیتی پاسخگو سازد.
بستۀ  :۲بودجه سازی جنسیت محور چگونه می تواند در راستای اجرای تعهدات
افغانستان در قبال توامنندسازی زنان و برابری جنسیتی کمک مناید؟
کاربرد بودجه سازی جنسیت محور ،یک روند تخنیکی و سیاسی است که منجر به افزایش برابری در عرصه های گوناگون از جمله حکومتداری ،مدیریت عامۀ
مالی ،نماینده گی از مردم و کارآیی کمک ها می شود .بودجه سازی جنسیت محور باید به عنوان پروژۀ جداگانه و ضمنی پنداشته نشود ،بلکه بیشتر ابزاری است
که در عرصه های متفاوت از قبیل روندهای سیاست گذاری ،برنامه ریزی انکشافی ،تدوین بودجه ،اجرای برنامه ها و روند ارزیابی ممد واقع می گردد .ادغام
بودجه جنسیت محور در چرخۀ بودجۀ ملی افغانستان مشخصا می تواند در بخش های زیر کمک نماید:
•شکل دهی پالیسی های ملی و سکتوری با ارایۀ تحلیل ها و تجزیه ها توسط سیاست گذاران پیرامون اولویت ها و موانع گوناگون موجود در راستای
دسترسی و بهرهمند گردیدن مردان و زنان از مزایای برنامههای انکشافی و خدمات عامه؛
•کاربرد تحلیل جنسیتی در فرآیندهای بودجه سازی در سطح ملی ،والیتی و محلی و بودجه سازی مبتنی بر پروگرام تخصصی؛
•شناسایی ،اولویت بندی و اجرای برنامه های معناداری که منجر به تقویت برابری جنسیتی و افزایش موثریت بودجۀ ملی و کمک های انکشافی می گردد؛
•شمولیت و بهبود حکومتداری محلی در راستای برنامه ریزی بخش های مالی و انکشافی؛
•تقویت برنامه ریزی مشارکتی و همه شمول و روندهای بودجه سازی در سطح محلی؛
•ایجاد شفافیت بیشتر و بهبود حسابدهی دولت به مردم با مطرح ساختن این مسأله که چه مقدار منابع پولی به برنامۀ توانمند سازی زنان و برابری جنسیتی
اختصاص داده شده و چگونه به مصرف خواهد رسید؛
•افزایش ارایۀ خدمات و سرمایه گذاری انکشافی در این زمینه که مردان و زنان به صورت مساوی و برابر از منابع و خدمات عامه و کمک های انکشافی
بهره مند گردند؛
•حصول اطمینان از اینکه ریاضت اقتصادی و مالی و کاهش ارایۀ خدمات ،به شکل نامتناسب زنان به ویژه زنان فقیر ،محروم و فرودست اجتماع را متاثر
نمی سازد؛
•اجرای تعهدات ملی پیرامون برنامه های برابری جنسیتی با حفظ ثبات و تخصیص وجوه مالی قابل پیش بینی در بودجه.

 . 31اعضای موجود جامعۀ عمل شامل وزیران مالیۀ کشورهایی مانند بنگله دیش ،موریتانیا ،نایجریا ،رومانیا ،رواندا ،رسیالنکا ،سویدن و تیمور رشقی از رسارس جهان می شود .بانک جهانی،
«جامعۀ عمل جنسیت برای وزیران مالیه» ( http://www.worldbank.org/en/topic/gender/genderequality-community-of-practice-for-finance-ministersبه تاریخ
 4اپریل 2016م .به آن دسرتسی شد).
« . 32افزایش پاسخگویی در متویل مالی به منظور برابری جنسیتی» (خالصۀ پروگرام ،دفرت ملل متحد برای زنان2015 ،م).
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

1 11 1بودجه سازی جنسیت محور چگونه کار می کند

بودجه سازی جنسیت محور دید جنسیت را در درون نظام بودجۀ ملی مدغم ساخته و این را هدفمند می سازد که تأثیر سیاست های
گسرتدۀ تفاوت جنسیتی را در امر عواید ،توزیع منابع داخلی و کمک های انکشافی رسمی تحلیل و به آن رسیده گی مناید .نظام
برنامه ریزی و بودجه سازی مرکزی بوده و در مقایسه به ارتقا و ترویج برابری جنسیتی و توامنندسازی زنان ،بادرنظرداشت هامهنگی
فرآیند عواید و مصارف با پروژه های انکشاف ملی ،منایشگر و بازتاب دهندۀ اولویت های سیاسی است.

از ایرنو ،بودجه سازی جنسیت محور ،در سیستم بودجه سازی به عنوان باب جداگانه یی جهت رسیده گی به موضوعات زنان و یا
اختصاص برابر و مساوی منابع پولی برای زنان و مردان در هر سکتور در نظر گرفته نشده است؛ بلکه به این امر ،به صورت کلی
از طریق برنامه ریزی ،تطبیق و ارزیابی صورت گرفته پیرامون بودجۀ ملی پرداخته می شود .پرسش اساسی این است که چگونه
ممکن است که منابع مالی اختصاص داده شده ،طوری مورد استفاده قرار گیرد تا بتواند با توسل به راهکارهای مساعدو کارآمد،
اقتصادی و عادالنه ،در مطابقت به برابری جنسیتی ،اهداف دولت نیز حاصل گردد .عملی ساخنت بودجه سازی جنسیت محور ،نه
تنها موجب تقویت تعهدات دولت پیرامون برابری جنسیتی می گردد ،بلکه افزون براین ،مجموعه یی از ارزش های دیگر ،هامنند
افزایش شفافیت و پاسخگویی پیرامون مصارف عامه را نیز با خود به ارمغان می آورد .بودجه سازی جنسیت محور همچنان در
راستای افزایش موثریت کمک ها ،انکشاف پایه دار و فراگیر و رشد اقتصادی کار می کند.
از آنجایی که بودجه های ملی ،بیشرت بازتاب دهندۀ این امر است که دولت ها چگونه می توانند منابع عامه را بسیج و توزیع منایند،
تا نیازهای مردمی برآورده گردد ،بودجه سازی جنسیت محور کمک می کند ،تا شکاف احتاملی موجود بین روند پالیسی و منابع تعهد
شده جهت تطبیق آنرا تحلیل و برجسته سازد .اغلبا ،نیازها و اولویت انکشافی زنان و دخرتان و همچنان فرصت ها و موانع موجود
در راستای دسرتسی آنان و بهره مند شدن آنان از برنامه های انکشافی و خدمات عامه با مردان و پرسان بسیار متفاوت می باشد.
البته این امر ،ناشی از سنت ها و رسوم اجتامعی موجود ،توقعات و همچنان مسوولیت های متفاوت زنان و مردان در هر جامعه
است .به گونۀ مثال ،فراهم اوری امکانات خدمات صحی و موقعیت و نیروی برشی آن ،بازتاب دهندۀ تفاوت جنسیتی است .روند
دسرتسی به خدمات و امکانات صحی در مقایسه به مردان ،برای زنان بسیار پیچیده است؛ زیرا فاصلۀ زیاد مراکز صحی و همچنان
عدم دسرتسی زنان به وسایل ترانسپورتی مناسب و نیز موانع فرهنگی که اجازه منی دهد یک زن توسط داکرت مردانه معاینه گردد،
از مواردی است که تفاوت عمدۀ دسرتسی به امکانات و خدمات صحی را از لحاظ جنسیتی به منایش می گذارد .با توجه به این
مورد از چشم انداز بودجه سازی جنسیت محور ،آموزش و استخدام کارمندان صحی زن باید در بودجه سازی در اولویت قرار داده
شود ،تا پاسخگوی شگاف های جنسیتی بوده و به نیازهای زنان از دید توانایی دسرتسی به خدمات و امکانات صحی رسیده گی
صورت گیرد .با این حال ،این هم باید مورد توجه قرار گیرد که کارمندان صحی زن هنگامی که بیرون از خانه کار می کنند ،متخلف
از نورم ها و معیارهای اجتامعی پنداشته می شوند؛ به این اساس ،آنها می توانند هدف تهدید دوگانه هم از سوی نیروهای مسلح
مخالف و هم خانواده و اجتامع شان باشند.
بودجه سازی جنسیت محور می تواند هم در درون حکومت و هم بیرون از آن توسط رشیکان آغاز و عملی گردد .در کل ،وزارت
مالیه در هامهنگی با سازمان ملی زنان روندهای بودجه سازی جنسیت محور را رهربی می کند .وزارت مالیه نهاد پیشتازی در
راستای مدیریت و نظارت نظام بودجه می باشد؛ چنانکه دستورالعمل هایی پیرامون مرصف بودجۀ ملی صادر و تصویب می کند.
ادغام و جاسازی اجزای جنسیت در دستورالعمل ستندرد بودجه مانند متحداملال بودجه و فورم گزارش بودجه ،در نهادینه سازی
بودجه سازی جنسیت محور و تخصصی کردن آن بسیار مهم است.
سازمان ملی زنان ،متممم و مکمل نقش اساسی به منظور حصول اطمینان از این مسأله می باشد که جنسیت موضوعی بوده که
رسارس عرصه های مختلف سیاست گذاری ملی و روندهای برنامه ریزی را عبور می مناید؛ و نیز بر اجراات موثر دولت در راستای
اولویت های مربوط به جنسیت نظارت می کند .هر چند به صورت انفرادی استعامل قدرت مهم است ،اما بودجه سازی جنسیت
محور باید بر سطح سازمانی و نهادینه سازی روندها مترکز مناید ،تا از پایه داری و ثبات آن اطمینان حاصل گردد .بیرون از دایرۀ
تشکیالت حکومتی ،سازمان های جامعۀ مدنی ،نهادهای تحقیقاتی و اکادمیک ،رسانه ها و اعضای پارملان از رشیکان مهمی
اند که در بودجه سازی جنسیت محور باید دخیل ساخته شوند .طرح های بودجه سازی جنسیت محور می تواند بر مجموع بودجه
یا قوانین جدید مالی و یا پوشش مصارف برنامه های بخش های انتخاب شده مترکز کرده و یا در قبال عواید قابل تجدید هامنند
مالیات و پرداخت های استفاده کننده گان کار مناید .برخی از ابتکارات بودجه سازی جنسیت محور بر برنامه های کالن اقتصادی
و فرآیند اصالحات مدیریت عامۀ مالی مترکز می کند ،در حالی برخی دیگر ،بر رویکرد اجرآات از باال به پایین به طور مثال با ارایۀ
تحلیل ها ،بر مشارکت و ابزار برنامه ریزی جنسیت در سطح محلی مترکز می مناید .در مجموع ،ابتکارات بودجه سازی جنسیت
محور بر بودجه سازی مشارکتی و فراگیری مترکز می مناید که شامل خواسته های زنان بوده و برنامه ریزی آگاهانۀ پروگرام جنسیت
را مورد توجه قرار داده باشد.

10

AREU

روحم تیسنج یزاس هجدوب ۀنیشیپ

2017

بیش از  ۸۰طرح و ابتکار بودجه سازی جنسیت محور در رسارس جهان راه اندازی شده است .پاکستان و هند از جملۀ کشورهای
منطقه اند که ده سال قبل کار پیرامون بودجه سازی جنسیت محور را آغاز کردند .وزارت مالیه در هر دو کشور دارای نقش محوری
و بازیگر اصلی این برنامه بود .در حالی که تطبیق بودجه سازی جنسیت محور با توجه به رشایط و زمینه های خاص سیاسی و
اجتامعی هر کشور ،سبب تفاوت ها در اهداف ،قلمرو و دورمنا ،فعاالن و فعالیت های آن می گردد ،ابتکارات این برنامه بیشرت
روی اهداف  33به هم پیوسته و متقابال حامیت شدۀ آگاهی دهی ،پاسخگویی و ایجاد تغییر کار می کند .این اهداف شامل موارد
زیر است:
•

•ارایۀ تحلیل پیرامون جنسیت (شکاف) و بلند بردن سطح آگاهی های ذینفعان پیرامون تأثیرات جنسیتی که در بودجه
سازی و طرح پالیسی ها نهفته است؛

•

•تغییر و تنظم بودجه ها و پالیسی های دولتی طوری که موجب ارتقای برابری جنسیتی گردد.

•

•آگاهی و درک از معیارهای و رسوم اجتامعی ،نقش جنسیت و پویایی ها؛

•

•ادغام و جاسازی چشم انداز جنسیت در برنامه ریزی و بودجه سازی ملی ،بهبود ظرفیت گسرتش جنسیت در نهادهای
دولتی و افزایش تعداد زنان شامل در روند تصمیم گیری بودجه؛

•

•تخصیص منابع برای زنان و دخرتان؛

•

•پاسخگو سازی دولت ها و افزایش شفافیت در ارایۀ خدمات عامه و توسعۀ رسمایه گذاری ها در این راستا.

•

•حفظ پاسخگویی نهادهای دولتی در راستای طرز تلقی رویکرد جنسیت محور شان پیرامون تعهدات بودجوی؛

ابتکارات جهانی بودجه سازی جنسیت محور تا کنون در راستای افزایش کاربرد شعوری جنسیت در برنامه ریزی پالن های بزرگ
اقتصادی و فرآیندهای بودجه سازی و همچنان بهبود کیفی و کمی برنامه هایی به هدف توامنندی زنان و دخرتان و کاهش نابرابری
جنسیتی  34کمک کرده است .نتایج مثبت به دست آمده شامل موارد زیر است:
•

•وجود معلومات قابل دسرتس پیرامون نابرابری جنسیتی؛

•

•فرایندهای برنامه ریزی مشارکتی و فراگیر در سطح محلی؛

•

•ارایۀ خدمات عامه از طریق طراحی پالیسی و برنامۀ آگاهانه و مبتنی بر شواهد؛

بستۀ  :۳تجارب تطبیق بودجه سازی جنسیت محور در آملان
تجارب جهانی تطبیق بودجه سازی جنسیت محور به استثنای زمینه های مالی و ساختاری گوناگون ،دارای چالش ها و نتایج همسان است .به گونۀ مثال دولت
فدرال برلین ،به هدایت مقدماتی بخش مالی سنا نخستین عملکرد اجرای بودجه سازی جنسیت محور را در سال  ۲۰۰۳م ،آغاز کرد .این روند ،تحلیل های منفعت
زای استفاده از خدمات عامه را با مترکز به حکومتداری در سطح ولسوالی اعامل می کند .مجلس سنای برلین در سال ۲۰۰۳م ،از یک مسابقه یی که طی آن به
پروژه های به هم مرتبط بودجه سازی جنسیت محور در سطح جامعه ،جوایزی اعطاء گردید ،حامیت کرد .به طور مثال ،این پروژه ها به نیازهای گوناگون دخرتان
و پرسان از دید مراقبت های صحی پیشگیرانه ،رسیده گی کرد .درس های حاصل شده از تجارب سنای برلین در این راستا ،مفهوم طرح کلی تطبیق بودجه سازی
جنسیت محور را به دست داد :ارادۀ سیاسی ،ساختار روشن سازمانی تحت رهربی دیپارمتنت مالی ،ادغام الزامی عنارص و ابزار بودجه سازی جنسیت محور در
فرایندهای بودجه سازی ساالنه ،بردباری و عالقه مندی ،و منونه های بسیار عملی با نتایج ملموس.

2 22 2بودجه سازی جنسیت محور در افغانستان :اقدامات انجام شده

چشم انداز بودجه سازی جنسیت محور برای بار نخست توسط وزارت مالیه در راهکارهای بودجوی مدیریت عامۀ مالی معرفی گردید
که به تدریج با پشتیبانی مالی صندوق انکشافی ملل متحد برای زنان ( /)UNIFEMدفرت ملل متحد برای زنان و برنامۀ انکشافی ملل
متحد ( )UNDPمورد اجراء قرار گرفت .سازمان همکاری های بین املللی آملان ( 35 GIZ) GmbHاز مراحل آغازین ،برنامۀ بودجه
سازی جنسیت محور را مورد حامیت قرار داد .البته نقطۀ عطف در این راستا اظهارات وزیر مالیه در کنفرانس تدویر شده پیرامون
33
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 .این سه مرحله در اصل در شارپ مجدد ترشیح و معین گردید« ،بودجه سازی برای عدالت :ابتکارات بودجۀ جنسیت در چارچوبی بودجه سازی عملگرا» (نیویورک،)2003 ،UNIFEM :

 . 34هرچند طیف وسیعی از رهنمودها و دستورالعمل های عملی در راستای تطبیق بودجه سازی جنسیت محور گسرتش یافت ،اما ارزیابی و تفسیر تأثیرات بودجه سازی جنسیت محور به دلیل
پیچیده گی ماهیت آن و محدودیت شواهد اساسی با موانعی برخورد .حتا با وجود آنکه هیچ گونه تغییر قابل توجهی پیرامون تخصیص بودجه به دست نیامد ،اما گفتامن و ابزاری ،سبب افزایش
فرایندهایی پیرامون برابری جنسیتی گردید .برای بحث ببینید ای .کومبز «تأثیر بودجه سازی جنسیت محور» (گزارش شامره  977مرکز تحقیقات  ،GSDRCمرکز منابع حکومتداری و توسعۀ
اجتامعی)2013 ،
 . 35گزارش سال  2007برنامۀ گسرتش جنسیت ( ،)GTZیادآور می شود که وزارت مالیه از مفاهیم بودجه سازی جنسیت محور و پروسه های آن آگاه بود ،و آنرا جهت کمک به واحدهای مستقل
بودجوی در راستای تدوین بودجه های شان به کار گرفت .مصاحبه شونده گانی که از بودجه سازی جنسیت محور آگاه بودند ،کنفرانسی را پیرامون این موضوع توسط ( )GTZراه اندازی شده بود،
همراهی کردند .تا سال 2011م )GIZ( .به نام ( )GTZیعنی ادارۀ همکاری های بین املللی تخنیکی آملان ،شناخته می شد.

بودجه سازی جنسیت محور در افغانستان :کاری در حال پیرشفت

11

2017

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

بودجه سازی جنسیت محور در سال  2008م .در کابل بود ،نامربد تایید کرد که بودجه سازی جنسیت محور ،تضمینی برای برابری
جنسیتی خواهد بود .به تعقیب آن ،واحد بودجه سازی جنسیت محور با صالحیت بررسی و توصیۀ بودجه سازی واحدهای مستقل
بودجوی از چشم انداز جنسیت ،در وزارت مالیه تشکیل گردید .این انکشاف با راه اندازی پالن کاری ملی برای زنان افغانستان
( ) NAPWAو سفارش های آن جهت تشکیل واحدهای جنسیت ( )GUsدر متام وزارتخانه ها ،همزمان بود .به دنبال آن ،واحد
بودجه سازی جنسیت به همکاری متویل کننده گان ،مجموعه یی از برنامه ریزی بودجه سازی جنسیتی را انکشاف داده و ورکشاپی
را به منظور معرفی آن به واحدهای بودجوی مستقل ،راه اندازی کرد .در همین راستا در سال  2009م .میزمدوری به اشرتاک شش
وزیر کلیدی و رییس ولسی جرگه دایر گردید .رشکت کننده گان این میزمدور تصمیم گرفتند ،تا بودجۀ جداگانۀ جنسیتی و بودجۀ
اضافی  5میلیون دالری ،جهت توامنندسازی زنان و اجرای پروژه های ویژۀ جنسیت در متام وزارتخانه ها ،فراهم گردد .مقام های
وزارت مالیه ابراز داشتند که این بودجه هیچگاه به صورت درست مورد استفاده قرار نگرفت ،چنانکه در سال های بعدی کاهش
یافت و باالخره در سال  ۲۰۱۴م .به دلیل ریاضت اقتصادی لغو گردید .سازمان های غیردولتی گزارش کردند که راهکارهای مبهم
درخواست ،سبب شد تا تقاضا برای بودجه را غیرممکن سازد.

3 33 3مطالعۀ مقدماتی :اصالح بودجه سازی جنسیت محور

وزارت مالیه ،به حامیت پروژۀ برابری جنسیتی برنامۀ انکشافی ملل متحد ( ،)UNDP GEPروند اصالح بودجه سازی جنسیت محور
و برنامۀ آزمایشی را با نهادهای مستقل بودجوی ،با توجه به عرصه های کاری مربوط آنها که در راستای برابری جنسیتی ممد واقع
می گردد ،راه اندازی کرد .همچنان دفرت ملل متحد برای زنان ،از وزارت امور زنان در تدوین و نظارت از پالیسی ملی و روندهای
برنامه ریزی در این راستا حامیت کرد .وزارت مالیه تاکنون در شش وزارتخانه بودجه سازی جنسیت محور را به آزمایش گرفته است:
وزارت معارف ،وزارت زراعت ،مالداری و آبیاری ،وزارت بازسازی و انکشاف دهات ،وزارت کار ،امور اجتامعی ،شهدا و معلولین،
وزارت صحت عامه و وزارت تحصیالت عالی .این وزارت ها ،بر پایۀ اهمیت سکتوری آنها در راستای بهبود رشایط زنده گی زنان
و نیز جهت قادر ساخنت این وزارتخانه ها در طرح و تطبیق برنامه های معنادار ،انتخاب گردیدند .انتخاب برنامه ها در این راستا،
به نیازهای بسیار عملی زنان که پاسخگوی نیازمندی های درک شدۀ فوری آنان می باشد ،رسیده گی منوده و بر تغییر نقش ها،
عملکردها ،پویایی قدرت و رسیده گی به تبعیضات موجود در جامعه ،مترکز می کند .این روند ،جهت گسرتش در سایر وزارتخانه
در آینده ،نیز پالن شده است.
وزارت مالیه ضمیمه ها (متحداملال های بودجه) شامره  BC1و  BC2که بودجه سازی جنسیت محور را معرفی می کند ،صادر کرد.
 BCیا متحداملال بودجه ،فورمۀ اولیه یی است که وزارت مالیه آنرا به متام نهادهای دولتی می فرستد ،تا طی آن بودجۀ مورد نیاز خود
را برای سال آیندۀ مالی تعیین منایند( .به جدول شامره  2در زیر مراجعه منایید که دوران بودجه را معرفی می کند).
با این حال ،ضمیمۀ یادشده پیرامون بودجه سازی جنسیت محور ،از متام وزارتخانه ها می خواهد ،تا معلومات در مورد شامر
مستفید شونده گان مرد و زن از بودجه ،درصدی بودجۀ تخصیص داده شده برای زنان ،و معرفی مخترص پروژه های پیشنهاد شدۀ
جنسیتی /زن را برای سال مالی ،ارایه کنند .اما در این ضمیمه ،معیاری برای اینکه چند درصد بودجه باید برای برنامه هایی که
مختص به زنان بوده و آنان از آن مستفید گردند ،تعیین نگردیده است .طوری که در پالن کاری اسرتاتیژیک بودجه سازی جنسیت
محور به آن اشاره شده ،وزارت مالیه دریافته که معلومات ارایه شده توسط وزارتخانه های یادشده به دلیل فقدان درک از بودجه
سازی جنسیت محور و همچنان مسایل جسنیتی در کل ،رضایت بخش نبود .همچنان تا کنون هیچگونه شواهد مستندی وجود ندارد
که نشان دهد وزارت های اجراء کننده ،به عنوان نتیجۀ بودجه سازی جنسیت محور به افزایش مزایای اقتصادی و اجتامعی برای
زنان پرداخته باشد .چنین به نظر می رسد که اصالحات در راستای بودجه سازی جنسیت محور تا کنون دارای نتایج ملموسی که
بتواند برنامه ریزی سکتوری و ملی را بیشرت جنسیت محور سازد ،نبوده است؛ هرچند گزارش پروژۀ  GEPبرنامۀ انکشافی ملل متحد
نشان می دهد که ادغام و جاسازی بودجه سازی جنسیت محور در قطعه نامۀ بودجۀ وزارت های زیر آزمایش ،منجر به افزایش اندک
(از  %27در سال  ۲۰۱۱به  %29در سال  36 )۲۰۱۳در تخصیص بودجه سازی جنسیت محور شده است ،اما این گزارش ،توضیحات
بیشرتی پیرامون تغییرات صورت گرفته به فیصدی ارایه منی کند.

« .پروژۀ برابری جنسیتی :گزارش پیرشفت ساالنۀ پروژه ( »2013نیویارک :برنامۀ انکشافی ملل متحد.1 )2013 ،
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جدول  :۲بررسی اجاملی دوران بودجۀ ملی37
فرآیندهای بودجه

توضیحات
وزارت مالیه دستورالعمل بودجه (فورمۀ اولیه یا متحداملال  BC1و  )BC2را به نهادهای مستقل بودجوی دولتی می
فرستد.

طرح بودجه

 :BC1واحدهای مربوط بودجۀ نهادهای مستقل بودجوی ،در مشوره با وزارت اقتصاد و براساس چارچوب ساختاری و
نتایج خود اولویت های شان را تنظیم و مشخص می سازند .وزارت اقتصاد بعد از بررسی ،فهرست اولویت بندی شدۀ
پروژه ها را به وزارت مالیه می سپارد .اولویت های پیشنهاد شده توسط کمیتۀ بودجه و متویل کننده گان بررسی می
شود.
 :BC2وزارت مالیه با تعیین سقف بودجوی ،دستورالعمل مخارج و چارچوب توسعۀ پروژه  BC2را به متام واحدهای
مستقل بودجوی می فرستد .ریاست های سکتوری والیتی دارای سقف بودجوی بر اساس آنچه واحدهای مستقل
بودجوی در مرکز برای شان برنامه ریزی و برآورد می کنند ،اند.

نهادهای مستقل بودجوی ،برآوردها و ترشیحات دقیق پیرامون برنامه های پیشنهاد شده ارایه می کنند .مناینده گان
ادارات مستقل بودجوی در جلسۀ استامعیه بودجه ،از بودجۀ شان دفاع می کنند .وزارت مالیه بودجۀ ملی را نهایی کرده
و آنرا جهت تایید به کابینه ارایه می کند.

تصویب بودجه

وزارت مالیه با تایید اولویت بندی و سقف بودجه ،چارچوب میان مدت را جهت تایید کابینه فراهم می کند .به این
اساس ،وزارت مالیه  BC2را صادر می کند .کابینه بودجۀ ملی را تایید می کند .بعد از این بودجه ،به پارملان ارایه می
گردد ،نخست به مرشانو جرگه و سپس به ولسی جرگه ارایه می گردد .کمیسیون های مختلف در ولسی جرگه ،بودجه
را مورد بحث قرار داده و سفارش های شان را پیرامون آن ارایه می کنند .باالخره کمیسیون مالی و بودجۀ ولسی جرگه،
سندبودجه ملی را به جلسۀ عمومی ولسی جرکه پیشکش می مناید ،تا اعضای ولسی جرگه پیرامون تصویب یا رد آن
تصمیم بگیرند .اگر مورد تصویب قرار گرفت ،جهت تصویب نهایی (توشیح) ارسال می شود.

 .3اجرای بودجه

بودجه بعد از توشیح توسط رییس جمهور به اجرا گذاشته می شود .اداره های بودجوی مستقل بودجه های شان را
دریافت کرده و سقف بودجوی ریاست های والیتی شان را تعیین می کنند .در والیت ها ،بودجه توسط ریاست مربوط
وزارت مالیه (مستوفیت ها) منترش و بعد از این کار تطبیق پروژه ها می تواند آغاز گردد .بودجۀ عملیاتی به صورت ربعوار
به واحدهای مربوط انتقال می یابد و بودجۀ انکشافی در صورت نیازمندی انتقال می گردد.

 .4نظارت و تفتیش بودجه

وزارت مالیه بعد از دریافت گزارش از نهادهای بودجوی مستقل ،نظارت رسمی از چگونگی تطبیق بودجه انجام می دهد.
گزارش ماهانۀ مصارف توسط مستوفیت ها و ریاست های والیتی در اساس ،برای انجام نظارت وزارت مالیه و واحدهای
بودجوی مستقل ،به ترتیب ارایه می گردد .بررسی روند تطبیق و اجرای بودجه در وسط سال توسط وزارت مالیه صورت
می گیرد ،تا پیرامون بودجه ،سفارش مربوط ارایه شده را بررسی و حساب نهایی را در پایان سال مالی تهیه مناید .ادارۀ
عالی تفتیش از مدیریت مالی عامه تفتیشی را انجام می دهد ،تا معلوم مناید که وجوه و بودجۀ اختصاص یافته برای
مقاصد درنظر گرفته ،به مرصف رسیده یا خیر.

4 44 4پالن کاری اسرتاتیژیک بودجه سازی جنسیت محور

وزارت مالیه ،به عنوان بخشی از یک برنامۀ آزمایشی ،پالن کاری اسرتاتیژیکی را جهت تطبیق بودجه سازی جنسیت محور با
حامیت پروژۀ  GEPبرنامۀ انکشافی ملل متحد ،گسرتش داد 38 .وزارت مالیه ،طی این اسرتاتیژی نیازهای مبتنی به خواسته های
زنان و مردان هر دو را در طرح و تدوین بودجه برجسته ساخته ،تا سبب حصول این اطمینان گردد که بودجه بازتاب دهندۀ اهداف
برابری جنسیتی و عدالت اجتامعی است .این پالن کاری ،مشخصا بر دو اصل عمده تاکید دارد )۱( :ارایۀ برنامه مبتکرانه و
حامیت های مالی به متام وزارتخانه ها ،تا در کنار سایر اولویت های ملی ،برابری جنسیتی تحقق پذیرد و ( )۲تقویت و گسرتش
ظرفیت ،درک و کارکردهای وزارت مالیه و ریاست مستقل بودجه سازی در زمینۀ برابری جنسیتی در متام وزارتخانه ها .معرفی این
اسرتاتیژی سه ساله ممکن منجر به آغاز برخی روندها و پروسه ها در وزارتخانه و نهادهای دولتی گردد .این برنامه متام مراحلی را
فهرست می کند که در سطح ملی و محلی به منظور شامل سازی بودجه سازی جنسیت محور ،در روندهای طرح ،تصویب ،تطبیق
و نظارت بودجه و گسرتش برنامه های آزمایشی ،برداشته شود .هامهنگی با متویل کننده گان ،تدوین قطعنامه و متحداملال های
بودجه  BCsمبتنی بر جنسیت ،فراهم سازی دیتابیس جداگانۀ اطالعات پیرامون جنسیت و تحقیق پیرامون اینکه چگونه می توان
بودجه سازی جنسیت محور را بهبود بخشید ،از دیگر گام های پیش بینی شدۀ مورد اجراست.

 . 37روند بودجوی افغانستان توسط قانون ادارۀ مالی و مصارف عامه ( ،)2005قانون تدارکات ( ،)2008قانون تفتیش ( )2013تنظیم می شود .بودجۀ اصلی افغانستان که به وسیلۀ عواید
داخلی و کمک های بین املللی متویل می شود ،شامل بودجۀ عملیاتی و انکشافی می باشد .ضمیمۀ  ،3روند تنظیم و تهیۀ بودجه ملی را نشان می دهد.
38

 .دولت افغانستان« ،پالن کاری اسرتاتیژیک بودجه سازی جنسیت محور» :ادغام بودجه سازی جنسیت محور در بودجۀ ملی» (کابل :وزارت مالیه.)2015 ،
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مطابق این پالن ،وزارت مالیه یک کمیتۀ هامهنگی بین الوزراتی را تشکیل خواهد کرد ،تا پروسه های بودجه سازی جنسیت
محور را مورد بررسی قرار دهد .واحدهای جنسیت در متام وزارتخانه ها تقویت خواهد گردید ،تا بتواند از طرز اجرای بودجه سازی
جنسیت محور نظارت مناید و وزارت مالیه شاخص های برابری جنسیتی را در مدیریت امور و کارکردهای وزارتخانه ها شامل خواهد
ساخت .همچنان وزارت مالیه تالش می کند ،تا اطمینان حاصل گردد که در جریان مراحل تصویب بودجه ،کمیتۀ بودجه بر
تایید شدن برنامه هایی تاکید ورزد که به عنوان اقدامی در راستای تطبیق بودجه سازی جنسیت محور ،بر پیرشفت زنان مترکز می
مناید .گسرتش و توسعۀ ظرفیت های فردی و نهادی پیرامون جنسیت و بودجه سازی در وزارت مالیه و همچنان واحدهای مستقل
بودجوی در مرکز و والیات که گام مهمی در راستای تطبیق بودجه سازی جنسیت محور به عنوان بخشی از مدیریت مالی عامه
تلقی گردد ،از دیگر موارد ذکر شده در این پالن است.
در هنگام نوشتار این تحقیق ،وزارت مالیه و برنامۀ انکشافی ملل متحد در پروسۀ انتخاب و تعیین مشاوران ورزیدۀ ملی و بین املللی
جهت حامیت از تطبیق پالن اسرتاتیژیک بودجه سازی جنسیت محور ،قرار داشتند .این امر هنوز برجای خود باقی است که دیده
شود ،آیا مسودۀ این اسرتاتیژی در راستای اصالحات جاری در مدیریت مالی عامه ،مورد بازنگری و تنظیم مجدد قرار خواهد گرفت
و یا خیر و جهت تطبیق گام های به هم مرتبط ،چه زمانی پیاده خواهد شد .هرچند نگرانی ها پیرامون رهربی ،هامهنگی ها و
تخصص در این راستا هنوز پابرجاست ،اما در مجموع ،این اسرتاتیژی در قبال تطبیق بودجه سازی جنسیت محور ،مسیر روشنی را
برای دولت افغانستان ترسیم و تعیین می کند .در نهایت ،تطبیق بهینۀ این اسرتاتیژی نیازمند حامیت ساسی و نیز کارمندان ویژه
یی که از روند تطبیق آن نظارت کنند ،می باشد.

5 55 5رهنمود و ورق معلوماتی بودجه سازی جنسیت محور

پروژۀ ( )EPDبه مناینده گی از برنامۀ انکشافی ملل متحد و دفرت زنان ملل متحد ،رهنمود آموزشی و ورق معلوماتی جامعی را جهت
تکمیل پالن کاری اسرتاتیژیک بودجه سازی جنسیت محور تدوین کرد .این هر دو ،بر اساس معیارهای جهانی بوده و به خوبی
بازتاب دهندۀ شیوه ها و رشایط موجود در زمینه مدیریت مالی عامه در افغانستان می باشد .این مواد توضیح می کند که چگونه
بودجه سازی جنسیت محور در پروسۀ بودجۀ ساالنه ،مورد استفاده قرار گیرد؛ در این زمینه منونه ها و چیک لست هایی نیز ارایه
شده است )EPD( .یک جلسۀ آموزشی را با اشرتاک مقام های وزارتخانه های مالیه و امورزنان ،پیرامون بودجه سازی جنسیت
محور به هدف اینکه آنان را آماده سازد ،تا متعاقبا در وزارتخانه های مورد آزمایش کورس های آموزشی را دایر و به مناینده گان
برنامۀ بودجه سازی جنسیت محور شان نیز آموزش ارایه کنند .اسرتاتیژی یی که قبل از پرداخنت و گذر بر بودجه سازی جنسیت
محور ،از مفاهیم اساسی جندر و مسایل مربوط به جندر آغاز می کند ،ثابت کرده که تکرار پذیر باشد .بر پایۀ معلومات وزارت مالیه،
رشکت کننده گان برنامۀ آموزشی که توسط ( )EDPراه اندازی شده بود ،تا کنون فرصت نیافته اند که اجندای بودجه سازی جنسیت
محور را به پیش بربند.
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3فرصت های تطبیق برنامۀ بودجه سازی جنسیت محور

در قدم اول ،فراهم سازی یک بودجۀ جنسیت محور ملی در افغانستان بر اساس فرصت ها و منابع موجود ممکن است .فرصت
هایی که روند فراهم سازی بودجه سازی شعوری جنسیت را مورد تشویق قرار می دهد ،چارچوبی از رشایط مساعد و مناسبی است
که در جدول  3در زیر ترشیح شده است .این رشایط مساعد و مناسب در سه بخش دسته بندی شده است :حامیت و تنظیم اجندا؛
سازگاری و تطابق رسمی آن از طریق چارچوب ها ،دستورالعمل ها و قوانین و تطبیق دوامدار و واقعی آن.
جدول  :3چارچوب رشایط مناسب جهت فراهم سازی بودجۀ جنسیت محور در افغانستان
بخش ها

فرصت های واقعی در افغانستان

رشایط مساعد

تاکید مجدد از سوی حکومت وحدت ملی در قبال توامنندسازی
زنان و برابری جنسیتی

فضایی برای برابری:

حامیت و تنظیم اجنداء

اسرتاتیژی رسیدن به خودکفایی و اصالحات در پروسه ها (
اصالحات در مدیریت مالی عامه و حکومتداری محلی ،حقوق
انکشافی مردم)

◦ وجود تعهد در راستای توامنند سازی زنان و برابری
جنسیتی
◦ ساختارهای تغییر سیاسی و فرصت سیاسی

وجود نهادهای زنان :وزارت امور زنان و واحد جندر در وزارتخانه
ها

◦ معامری برابری جنسیت

تخصص بودجه سازی جنسیت محور در وزارت مالیه ،بخشی از
جامعۀ مدنی و پارملان

درک پیرامون پروسه های بودجه سازی

حضور و فشار زنان و سازمان های جامعۀ مدنی

ابراز حامیت هامهنگ از سوی رشکت کننده کان در بحث های
آزاد پیرامون بودجه سازی جنسیت محور
پالن کاری اسرتاتیژیک بودجه سازی جنسیت محور وزارت مالیه،
اوراق معلوماتی و رهنمود آموزشی و برنامۀ آزمایشی.

وجود چارچوب مفهومی روشن برای بودجه سازی جنسیت
محور ()GRB
توجه و پذیرش رسمی

دخیل بودن بازیگرانی هامنند مقام های رسمی ،سیاسیون،
سازمان های جامعۀ مدنی ،همکاران بین املللی (سازمان
ملل ،بانک جهانی ،متویل کننده گان) در پروسه
ارادۀ سیاسی

رویکردهای نهادی مثبت

برنامه های ویژۀ رییس جمهور جهت رسیده گی به مشکالت
زنان ،جوانان و اقشار بی بضاعت.

پالن کاری ملی :پالن کاری ملی  NAPبر قطعنامۀ شامره ۱۳۲۵
شورای امنیت سازمان ملل و طرح مقدماتی جهت تدوین پالنی
زیر عنوان «پالن کاری ملی برای توامنندسازی اقتصادی زنان»
(.)WEEA

دیتابیس نظارتی دفرت ملل متحد برای زنان و برنامۀ انکشافی ملل
متحد ()UNDP
کمک های تخنیکی بانک جهانی جهت انجام اصالحات پیرامون
بودجه سازی جنسیت محور در مدیریت مالی عامه

حامیت مالی متویل کننده گان از پروسه های مشارکتی
حکومتداری والیتی و محلی

بررسی مشخصات پروژه (ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست
جمهوری)

ا جرآات

شواهد عملی

رهربی سیاسی

اسرتاتیژی برای تداوم

ارزیابی و گسرتش برنامه های آزمایشی بودجه سازی جنسیت
محور از جمله تشکیل ریاست های جنسیت

فرصت مدغم سازی بودجه سازی جنسیت محور در چارچوب
اصالحات مدیریت مالی عامه و بودجه سازی والیتی

حکم و دستور ریاست جمهوری در راستای استفاده از بودجه
سازی جنسیت محور

اصالحات و مضامین جدید در خدمات ملکی و نصاب تعلیمی
موسسات تحصیلی (به طور مثال ،لیسانس در مدیریت عامه و
ماسرتی در جنسیت و مطالعات مربوط به زنان).
بر پایۀ مقالۀ انجیال او ،هنگین« ،بودجه سازی جنسیت محور به عنوان تغییر پالیسی فمنیستی :چارچوب رشایط مطلوب» http://www.wu.ac.at/fileadmin/
 ( O_Hagan_Presentation.pdf_6_Session/wu/d/i/vw3به تاریخ  ۱۵جوالی  ۲۰۱۵دسرتسی شد)

بودجه سازی جنسیت محور در افغانستان :کاری در حال پیرشفت

15

2017

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

وجود روندهای چند سطحی اصالحات به حکومت وحدت ملی فرصت های منحرص به فرد را به دست می دهد ،تا بودجه سازی
جنسیت محور را در برنامه ها و سیاست های آیندۀ خود هم در سطح ملی و هم محلی شامل سازد .با توجه به نکات ورودی و فرصت
های رو به ظهور ،اسرتاتیژی برای بودجه سازی جنسیت محور در نتیجه به ظهور می رسد و شامل این موارد است:
•

•همردیف کردن و هامهنگ ساخنت بودجه سازی جنسیت محور با دیگر پالن های و پالیسی های ملی؛

•

•هزینه و بودجه سازی برای پالن کاری ملی  1325 NAPو پالن کاری توامنند سازی اقتصادی زنان؛

•

•گسرتش جنسیت در روند بودجۀ ملی؛

•

•تقویت روند پالن گذاری و بودجه سازی جنسیت محور در سطوح والیتی و محلی؛

•

•مسیرسازی حامیت های جهانی برای بودجه سازی جنسیت محور.

•

•دخیل ساخنت جامعۀ مدنی و پارملان؛

1 11 1هامهنگ سازی بودجه سازی جنسیت محور با پالن ها و پالیسی های ملی

گام هایی که تا امروز در راستای تطبیق بودجه سازی جنسیت محور برداشته شده ،البته موفقیت سطحی بوده و در سطح قانون
گذاری منعکس نشده است .چارچوب فعلی قوانین ساختار وزارتخانه هایی را منعکس می سازد که هیچگاه بودجه سازی جنسیت را
مورد توجه قرار نداده و نه تحلیل های جنسیتی صورت های بودجه را هدایت می کند .قانون ادارۀ امور مالی و مصارف عامه ،دارای
هیچ ماده یی مربوط به جنسیت ،زنان و به طور مشخص بودجه سازی جنسیت محور منی باشد .البته تالش های البی گرانه جهت
تعدیل این قانون ،می تواند سبب گنجانیدن بودجه سازی جنسیت محور در این قانون گردد .در این زمینه ،قانون اخیر منترش شدۀ
ادارۀ امور مالی عامه اوگندا یک منونه است .در این قانون ماده یی وجود داردکه از وزارت مالیه می خواهد ،تا همزمان با ارایۀ سند
بودجۀ ساالنه سند رسمی را نیز ارایه کند ،تا از این امر تصدیق مناید که بودجه جنسیت محور است .این ماده به رصاحت« :اتخاذ
اقداماتی را بازگو می کند ،تا فرصت های برابر را برای مردان ،زنان ،و اشخاص دارای معلولیت و دیگر اقشار به حاشیه رانده شده»
مهیا سازد 39 .جامعۀ مدنی در اوگندا برای بیشرت از ده سال برای گنجانیدن بودجه سازی جنسیت محور در قانون مدیریت مالی این
کشوردادخواهی کردند و پنج سال را در برگرفت ،تا بودجه سازی جنسیت محور در قانون جدید به تصویب برسد.

در افغانستان ،تدوین نقشۀ راه دوم مدیریت مالی عامه که با توسط بانک جهانی توسعه و انجام می شود ،بهرتین فرصتی است،
تا تطبیق بودجه سازی جنسیت محور با روندهای اصالحی بودجه سازی و مالی جاری و آینده هم تراز و هامهنگ ساخته شود.
این اصالحات به هدف مدغم سازی و رسیده گی به بخش هایی صورت می گیرد که وجود نداشته و یا هنوز بعد از انجام پروسۀ
اصالحات نخست در مدیریت مالی عامه ،صورت نپذیرفته است .نقشۀ راه مدیریت مالی عامه در کنار سایر مسایل ،بر بودجه سازی
مبتنی بر برنامه و اصالحات در بودجه سازی والیتی مترکز کرده و می خواهد ،رشایط بنیادی و همچنان تخنیکی و حقوقی را جهت
پایه داری بودجه سازی جنسیت محور در مدیریت مالی عامۀ افغانستان ارایه کند .بودجه سازی جنسیت محور یکی از اولویت
هایی است که باید در فرایند اصالحات مورد بحث قرار گیرد ،اما بحث های راه اندازی شده در این زمینه بسیار در سطح پایین
بوده ،چنانکه این مسأله در دورۀ زمانی ترشیح نقشه راه ،در حاشیه افتاده است .رشکت کننده گان در جریان برگزاری بحث های
آزاد پیرامون بودجه سازی جنسیت محور ،نیازدادخواهی برای بودجه سازی جنسیت محور و شمولیت آن در مدیریت مالی عامه را،
برجسته ساختند.
بررسی مشخصات بودجه که از جمله ابتکاراتی ریاست عمومی ادارۀ امور می باشد ،متام برنامه های والیتی و انکشافی همه
سکتورها را مورد مالحظه قرار می دهد .این بررسی که به عنوان اقدام ساالنه و احتامال به هدف اینکه وزارت مالیه در آینده آنرا
انجام دهد ،پیشبنی شده ،در پی آنست تا اطالعاتی پیرامون تخصیص بودجۀ انکشافی و اجرای آن در برنامه ها ،برنامه های فرعی،
پروژه ها و سطوح فعالیت به منظور معرفی و شناسایی وضعیت ،تنگناها و تأثیرات بودجه ،جمع آوری مناید .این بررسی همچنان
زمینه سازی برای فرصتی است ،تا فراهم سازی دیتابیس جداگانۀ جنسیت و معیارهای جنسیت محور را برای اهداف برنامه ریزی،
تفتیش و سنجش را شامل گردد.

گسرتش جنسیت در رویکردهای بودجۀ ملی

افغانستان از بودجه سازی برنامه محور استفاده می کند .این روند به اساس روندی آزمایشی آغاز گردید و از آن زمان تا کنون به
متام واحدهای بودجوی انتقال نیافته است .روند اصالحات نخست در مدیریت مالی عامه در سال  ۲۰۱۰م .به این اشاره دارد که
بودجه سازی برنامه محور می تواند در سال  ۲۰۱۱م .در شکل ساده شده به طور کامل به اجراء گذاشته شود ،ولی این روند بازهم
بیشرت به گونۀ تدریجی انجام شد .بودجه سازی برنامه محور ،تخصیص بودجه و برنامه ریزی تصامیم نزدیک با اهداف دولت را به
 .قانون ادارۀ مالی عامه :ضمیمۀ شامره (« 2جریدۀ رسمی اوگاندا ،شامره  11دورۀ هشتم 6 ،مارچ  ،2015دولت اوگاندا).

39

16

AREU

روحم تیسنج یزاس هجدوب ۀمانرب قیبطت یاه تصرف

2017

همراه دارد؛ چنانکه پالن بودجه ،مصارف و هزینه های مورد نیاز را جهت تطبیق برنامه ها ،زیر برنامه ها و پروژه های برنامه ریزی
شده ،تجزیه می مناید .نظارت به هدف پاسخگویی جهت دستیابی اهداف ،در مخالفت با اجرای بودجه ها قرار دارد.
از دید پالن گذاری برای نتایج ،بودجه سازی برنامه محور باتوجه به اهداف و شاخص های برجسته و داشنت درک واضحی در
مورد اینکه چگونه می توان اهداف بیشرتی را به دست آورد ،نیازمند چشم انداز پالن گذاری برنامه است .مصاحبه شونده گان در
وزارت مالیه و وزارت اقتصاد بیان داشتند که واحدهای پالن گذاری و بودجۀ نهادهای مستقل بودجوی ،تا هنوز در راستای توسعه
و قیمت گذاری برنامه هایی که در مطابقت با اولویت ها و معیارها قرار دارند ،با مشکالت مواجه اند و از ایرنو ،این امر ،ارایۀ
معلومات پیرامون بودجه های مورد نیاز را به چالش می کشد .ابزارهای بودجه سازی جنسیت محور هامنند تحلیل های شکاف
های جنسیتی و تأثیرات جنسیتی می تواند ،پالن گذاری برای نتایج و در کل بودجه سازی برنامه محور تخصصی را در واحدهای
مستقل بودجوی و والیات بهبود بخشد .بودجه سازی جنسیت محور باید در دستورالعمل های بودجه سازی برنامه محور و مادیول
های آموزشی مدغم گردد.
بودجه سازی برای فقر بعد دیگری روند بودجوی در افغانستان است .این روند ،مصارف واحدهای مستقل بودجوی را در راستای
فقر زدایی پیگیری کرده و گزارش می دهد؛ چنانکه بر سیاست گذاری هایی مترکز دارد و برنامه هایی را تشویق می کند که در زمینۀ
کاهش فقر کمک می کند .نخستین منایه یا مشخصۀ بودجه سازی برای فقر زدایی در  ۲۰۰۸م .آغاز گردید .چنانکه وزارت اقتصاد
ادارۀ انجام ارزیابی ها پیرامون فقر و تدوین پالیسی ها در راستای فقر زدایی در کشور را رهربی می کند .این وزارت به عنوان پالن
صد روزه ،ارزیابی یی را پیرامون فقر از رستارس کشور تهیه کرد 40 .این ارزیابی تحلیل ها پیرامون نیروی کار را شامل می شود که
کار بدون مزد و اقتصاد مراقبتی را مورد توجه قرار می دهد .عالوه بر مسألۀ جنسیت ،شاخص های دیگری نابرابری هامنند نابرابری
ها از دید عمر ،مالکیت زمین و محل اقامت (شهر /روستا) از مواردی مهمی اند که باید بررسی گردند .بودجه سازی برای فقر
متفاوت از بودجه سازی جنسیت محور است؛ زیرا تحلیل های نوع اول بر خانواده از لحاظ فرد مترکز دارد ،در حالی که نوع دوم
این را هدفمند می سازد ،تا نقش جنسیت و ساختارهای قدرت را در درون خانواده و تأثیرات آنها را بر استفاده از وقت ،دسرتسی به
منابع و روند تصمیم گیری بررسی مناید .هر دو روش باید به طور همزمان مورد استفاده قرار گرفته و عملی گردد.

بودجه برای پالن کاری ملی ( ) 1325 NAPو پالن توامنندسازی اقتصادی زنان ()WEEA

یکی از پژوهش های اخیر پیرامون بودجه سازی جنسیت محور در کشورهای دارای وضعیت شکننده و متأثر از جنگ نشان می دهد
که نگرانی از عدم اختصاص بودجه مناسب جنسیتی در سکتورهای مهم دولتی هامنند سکتورهای تامین صلح و امنیت و بازسازی
اقتصادی در کشورهای پسا جنگ ،منجر به نابرابری جنسیتی در ارایه خدمات اولیۀ اجتامعی می شود 41 .این خطر و نگرانی باید
در افغانستان در نظر گرفته شود .چنانکه در جریان بحث های آزاد پیرامون بودجه سازی جنسیت محور نیز پیشنهاد گردید که
وزارت امور داخله باید شامل نهادهای تطبیق آزمایشی بودجه سازی جنسیت محور گردد .افزون براین ،مناینده گان متویل کننده
گان متامیل بودند که چگونه بودجه سازی جنسیت محور می تواند از موثریت برنامۀ صندوق وجهی نظم و قانون برای افغانستان و
وزارت امور داخله ،در راستای امنیت و مصئونیت زنان ،حامیت مناید .البته از جملۀ برنامه های ملی دو مورد آن ،پالن کاری ملی
جهت تطبیق قطعنامۀ  ۱۳۲۵شورای امنیت ( ) 1325 NAPو پالن کاری توامنندسازی اقتصادی زنان ( ،)WEEAبه این اهمیت
پالن گذاری و بودجه سازی ویژۀ جنسیت در سکتورهای امنیتی و اقتصادی می پردازد.

پالن کاری ملی  :1325 NAPزنان ،صلح و امنیت

پالن کاری ملی جهت تطبیق قطعنامۀ شامره  1325شورای امنیت در اواسط سال  ۲۰۱۵م .راه اندازی شد .این پالن کاری و
همچنان طرح آیندۀ مربوط به توامنندسازی اقتصادی زنان (پالن کاري توامنند سازی اقتصادی زنان) ،نیازمند بودجۀ متنوع و
مناسب جهت تطبیق و راه اندازی است .در این پالن به نگرانی از ناحیۀ نبود منابع مالی کافی اشاره شده است .کمیسیون مجری
و مربوط این پالن ،برعالوۀ منابع ملی و بین املللی ،خواستار افزایش بودجۀ ملی ساالنه نیز در این راستا شده است .تطبیق این
پالن از طریق بودجۀ ترکیبی الف) برنامه های سکتور مالی دولتی ب) کمک ها و منابع مالی خارج از بودجه ویژۀ برنامه هایNAP
 1325که توسط متویل کننده گان فراهم می شود ،از سویی به دولت کمک می کند ،تا با تخصیص بودجۀ رسمی دولتی در این
راستا جدیت اش را پیرامون این موضوع نشان دهد و از سوی دیگر ،این امر متویل کننده گان را قادر خواهد ساخت ،تا طرح های
کوتاه مدت را طراحی و تطبیق مناید مثال با توسعۀ ظرفیت متمرکز و قوی ،برنامه های شبکه یی را متویل مناید که این موضوع می
تواند موجب گسرتده گی آماده گی دولت در راستای تأثیر افزایی زنان در روندهای تصمیم گیری های مربوط امنیتی گردد .موضوع
بسیار برجسته در این زمینه ،مشارکت زنان در سطح عالی در گفتگوهای جاری صلح می باشد.
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

 :WEEAتوامنندسازی اقتصادی زنان

برابری جنسیتی تنها به عنوان هدف انکشافی مهم نیست ،بلکه این موضوع ،ابزاری جهت تقویت دسرتسی زنان به بازار کار
نیز می باشد .تحقیقات نشان می دهد که تنها هدف ،مشارکت زنان در روندهای اقتصادی ،حکومتداری و سیاسی نیست ،بلکه
حکومتداری بهرت اقتصادی و رفاه اجتامعی نیز از اهداف این موضوع می باشد .افزون براین ،طوری که شامری از پژوهش های
اقتصادی ثابت کرده است ،برابری جنسیتی به ویژه در راستای آموزش و بازار کار ،در راستای رشد اقتصادی و کاهش فقر نیز
سودمند واقع می گردد 42 .توامنندسازی اقتصادی زنان و کاهش فقر ،در اجندای اولویت های دولت وحدت ملی قرار دارد .وزارت
کار ،امور اجتامعی ،شهداء و معلولین و وزارت امور زنان طرح مقدماتی پالن توامنندسازی اقتصادی زنان  WEEAرا تهیه کرده اند.
این پالن بر چهار ستون زیر تکیه دارد:
•

•محیط بهبود یافتۀ حقوقی ،سیاسی و مسلکی برای زنان؛

•

•مشارکت بهبود یافتۀ زنان در بازارها (مارکیت ها) و سکتور خصوصی؛

•

•محیط بهبود یافتۀ توانایی کسب و کار برای زنان؛

•

•وضعیت و مشارکت بهبود یافتۀ زنان در جوامع و نهادهای مدنی.

این پالن یادآور می شود که کاربرد بودجه سازی جنسیت محور در واحدهای مستقل بودجوی شاید یک فعالیت سودمند باشد ،اما در
عین حال ،تنها افزایش و تخصیص بودجه در این راستا کافی نیست ،بلکه تأثیرات حاصل شده با این مرصف و بودجه نیز به هامن
اندازه دارای اهمیت است .این پالن ،خواستار هامهنگی قوی نهادهای شامل روند آزمایشی تطبیق بودجه سازی جنسیت محور
با وزارت کار ،امور اجتامعی ،شهداء و معلولین و وزارت امور زنان جهت ایجاد ترشیک مساعی در راستای جمع آوری اطالعات،
پالن گذاری برنامه ها و نظارت می گردد .همچنان تشکیل کمیتۀ بودجه سازی جنسیت محور به طور مثال می تواند گردآوری و
تحلیل به موقع اطالعات و تحلیل بودجۀ مستقیم و غیرمستقیمی که در زمینۀ توامنندسازی اقتصادی زنان در حال اجرا و یا به
مرصف رسیده ،تسهیل کند.

2 22 2تقویت پالن گذاری و بودجه سازی برنامۀ مشارکتی در سطح والیتی و محلی

بهبود حکومتداری والیتی یکی از تعهدات حکومت وحدت ملی می باشد .بررسی سیاست گذاری در سطح والیتی یا محلی «در
کنار سایر مسایل» به معنای «تقویت ارتباط بین روند بودجه سازی و پالن گذاری می باشد؛ طوری که مردم در متام والیات نقش
برجسته یی در توسعۀ شان داشته باشند»43.

فرآیندهای محلی هامنند بودجه سازی والیتی ،پالن گذاری مشارکتی از پایین به باال و نظارت اجتامع محور از مواردی اند که بودجه
سازی جنسیت محور در آن از عوامل بنیادی کمک کننده می باشد .بودجه سازی جنسیت محور اغلبا با پالن گذاری آگاهیدهی جنسیتی
در سکتورهای انتخاب شده ،آغاز می شود .تحلیل جنسیتی وضع نامناسب خاص جنسیتی ،نیازها و پوتانشیل های زنان و مردان را به
منظور آماده سازی روند ارایۀ و توسعۀ خدمات پاسخگوی نیازها و اولویت های تعیین شده ،مورد توجه قرار می دهد.
هدف از بودجه سازی والیتی این است تا مقام های والیتی بر این قادر گردند که در ساحات مربوط و قلمرو صالحیت شان،
روندهای بودجوی را پالن گذاری ،تدوین ،تطبیق و نظارت منایند .تطبیق سیاست های بودجه سازی محلی و والیتی ،یکی از
اهداف کلیدی اجندای اصالحات چارچوب متقابل پاسخگویی برای خودکفایی ( )SMAFاست .تصمیم گیری ها پیرامون بودجه
تاکنون در مرکز اتخاذ می گردد؛ چنانکه واحدهای مستقل بودجوی در مرکز ،سقف بودجۀ واحدهای والیتی شان را تعیین می کنند
و در مجموع بودجۀ والیتی متام واحدهای مستقل بودجوی ،دارای سهم معینی بودجه برای هر واحد والیتی اش می باشد .با این
حال ،واحدهای والیتی ،دارای کمرتین تأثیر و ابراز نظری پیرامون اولویت بندی و بودجه سازی برنامه ها می باشند که این امر،
آنها را در حالت دشواری قرار می دهد ،تا پاسخگوی نیازهای محلی و توسعۀ اولویت ها باشند.
در جریان تهیۀ این پژوهش ،دو راهکار در این زمینه در مرحلۀ تسوید قرار داشت :راهکار بودجه سازی والیتی که از سوی وزارت
مالیه تهیه شده بود و راهکار پالن گذاری اسرتاتیژیک والیتی که توسط ادارۀ مستقل ارگان های محلی آماده گردیده بود .هر دو
راهکار برای فعاالن والیتی که آنها در روند پالن گذاری ،بودجه سازی و نظارت محلی شامل ساخته شده بودند ،به ارایۀ طرزالعمل
هایی پرداخته است؛ این فعاالن والیتی شامل :ریاست های والیتی وزارت مالیه (مستوفیت ها) و واحدهای مستقل بودجوی،
والیان و ولسواالن ،شورای انکشافی ،شورای والیتی ،بزرگان اجتامع ،مناینده گان محل و فعاالن جامعۀ مدنی می گردد.

 .بانک جهانی« ،گزارش توسعۀ جهانی  :2012برابری جنسیتی و توسعه» (واشنگنت ،دی .سی :بانک جهانی .)2012
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وزارت مالیه طرح پالیسی بودجه سازی والیتی را آماده کرده است .برابری جنسیتی ،در کنار اقدامات مبارزه با فساد و برنامه های
فقرزدایی ،به عنوان موضوع مشرتک و فراگیری ذکر گردیده ،تا نهادهای والیتی در پیشنهادهای بودجۀ شان آنرا در نظر بگیرند.
هرچند مقررات و دستورالعمل ها جهت اجرآات آنان در این زمینه ،دارای ترشیحات تفصیلی نیست .این موضوع ،در راستای بودجه
سازی و پالن گذاری محلی تنها به شمولیت یک نهاد زنان اشاره دارد و آن اینکه در کمیسیون مدیریت مالی عامۀ والیتی ،از
ریاست والیتی امور زنان ،به عنوان عضو یادآوری شده است.
ادارۀ مستقل ارگان های محلی مفاهیمی از پالن گذاری اسرتاتیژیک والیتی را توسعه داد که هر والیت را قادر می سازد ،تا چشم
انداز جامع را در بخش های امنیت ،حکومتداری و انکشاف اجتامعی – اقتصادی شبیه به پالن ها و اسرتاتیژی های مرکز ،تدوین
کنند .بر مبنای این مفاهیم ،پالن گذاری اسرتاتیژیک در والیات ،به همکاری تخنیکی ادارۀ مستقل ارگان های محلی ،توسط
دفرت والی اداره و رهربی خواهد شد .با تدوین پالن گذاری اسرتاتیژیک در سطح محلی ،پالن گذاری مشارکتی و فراگیر نیز بخشی
از این مفاهیم خواهد بود .هرچند گسرتش جنسیت در این روند ذکر شده ،اما تطبیق آن در جریان پالن گذاری این پروسه روشن
نشده است .در این زمینه ،پالیسی باید مشخصرت باشد .طوری که این پالن پیشنهاد می کند ،مناینده گان ریاست امور زنان والیت
نه تنها در رایزنی ها پیرامون حکومتداری ،بلکه در هر رایزنی و مشورۀ موضوعی حضور داشته باشد .اهداء کننده گان (به طور مثال
 )GIZبرای دورۀ نخست کاربرد این پالن گذاری ،باید بر درخواست رویکردهای جامع تاکید ورزد ،تا اطمینان حاصل گردد که نیازها
و اولویت های زنان در این پالن گذاری اسرتاتیژیک منعکس می شود.
بودجۀ عدم متمرکز طوری که در بودجه سازی والیتی و سیاست های پالن گذاری اسرتاتیژیک مشخص گردیده ،در راستای
مشورهدهی مردمی هم در امر تهیۀ بودجه و هم نظارت بر نتایج ،کار می کند .استفاده از اولویت بندی و پالن گذاری مشارکتی
محلی به این معناست که زنان و مردان می توانند ،نیازمندی های اساسی روزمرۀ شان را شناسایی و جهت بهبود آنها راه حل های
واقعی را ارایه منایند .افزون براین ،مقام های رسمی محلی ،در مقایسه به مقام های دولتی در مرکز ،دارای معلومات و آگاهی
های بیشرتی پیرامون وضعیت اجتامعات محلی خواهند بود .تغییر روند بودجه سازی از یک روند متمرکز به غیرمتمرکز که مشارکت
بیشرت نهادهای محلی را به منایش می گذارد ،فرصت خوبی را جهت شامل ساخنت بودجه سازی جنسیت محور مهیا می سازد ،اما
این روند باید با سیاست ها ،دستورالعمل ها و نظارت های رسمی توأم باشد.
مصاحبه شونده گان ابراز داشتند که معلومات در مورد تحلیل جنسیت و ابزار آن و پالن گذاری مشارکتی و حساس به جنسیت وجود
ندارد .تا به امروز ،سیاست گذاری و آموزش ها پیرامون بودجه سازی جنسیت محور عمدتا در سطح مرکز متمرکز بوده و منایش
بودجه سازی جنسیت محور در ریاست های والیتی تازه آغاز گردیده است .البته وجود یک رویکرد امیدبخش ،منجر به افزایش
ظرفیت های تخنیکی و نهادی در ریاست های والیتی خواهد گردید ،تا آنها بتوانند بودجه سازی جنسیت محور را به عنوان وسیله
یی در چارچوب بودجه سازی برنامه محور به منظور رسیده گی به نیازهای زنان و مردان و توجه به اولویت های انکشافی آنان در
روند پالن گذاری و بودجه سازی محلی ،مورد استفاده قرار دهند.
برنامه های خاص اهداءکننده گان هامنند برنامۀ انکشاف ظرفیت منطقه یی ( )GIZکه به اجتامعات و ساختارهای حکومت محلی
دسرتسی دارند می توانند که با حامیت از ظرفیت های حکومت محلی و جامعۀ مدنی در امر مشارکت محلی و پالن گذاری جنسیت
محور ،باعث ترویج بودجه سازی جنسیت محور گردند .البته بودجۀ اضافی به عنوان بودجۀ مشوق خارج از چارچوب بودجه را می
توان به این اجتامعها ارایه کرد که قبال جهت برابری جنسیتی در بودجه پالن شده است .در مجموع ،پالن گذاری مشورتی و
روند تفتیش در سطح محلی که شامل زنان و مدافعان جندر از سازمان های جامعۀ مدنی باشد ،سبب گرایش بیشرت به حصول این
اطمینان می گردد که برنامه های برابری جنسیتی از کاغذ در عمل پیاده می شود.
شامری از مصاحبه شونده گان نگرانی های شان را در این زمینه بیان داشتند ،وقتی که رهربان محلی و مقام های والیتی مسوول
پالن گذاری و بودجه سازی باشند ،سیستم عدم متمرکز ممکن منجر به اختصاص بودجۀ کمرت برای زنان و موضوعات برابری
جنسیتی گردد؛ زیرا فعاالن محلی بیشرت متامیل به انحصار و تأمین منافع شخصی خود اند .آنان احتامال منی خواهند که منافع و
دیدگاه های زنان در روند تصمیم گیری شامل و مورد توجه قرار گیرد .این امر بیشرت مورد توجه قرار گرفته که اگر چه زنان عضو
شورای انکشافی اجتامعی باشند ،این مسأله متضمن توجه به خواسته ها و منافع آنان توسط مقام ها و زورمندان محلی نخواهد بود.
رویکردهای مختلف می تواند کمک مناید ،تا نیازها و اولویت های زنان شنیده و مورد توجه قرار گیرد :بسیج مناینده گان زن و
افزایش تعداد زنان در بدنۀ پالن گذاری محلی و موقعیت های تصمیم گیری ،تا به منافع مربوط شان اهمیت بیشرت قایل گردند.
در برخی مناطق به طور سنتی بسیار دشوار است تا زن و مرد مالقات مشرتک داشته باشد؛ زنان تنها در شورای انکشافی حضور
داشته می باشند .افزون براین ،مقررات و انگیزه ها ممکن سبب تحریک پالن گذاری جنسیت محور گردد .مقررات خواستار جدی
این امر است که برنامه ها به صورت روشن منافع زنان را مورد توجه قرار داده باشد ،تا پذیرفته شود ،در غیر این صورت رد خواهد
گردید .یکی از انگیزه های احتاملی ،ارایۀ امتیار بلند به برنامه های جنسیتی شده در روند تصمیم گیری بودجوی و به اجتامعاتی
خواهد بود که جهت برابری جنسیتی برنامه ریزی می کنند ،تا واجد رشایط دریافت بودجۀ اضافی گردند.
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

متأسفانه همۀ این رویکردهای که به کار گرفته شده اند،بیشرت منایشی بوده اند ،چنانکه اگر آنان توسط مردم ،نهادهای جامعۀ مدنی
و مقام های دولتی به صورت درست و استوار مورد نظارت قرار نگیرند ،دارای پوتانشیلی برای فریب باشند .برای مثال ،گفته شده که
ساختامن جدیدی که برای خوابگاه (لیلیۀ) دخرتان برنامه ریزی شده بود ،از سوی مقام های محلی ترصف شده و اکنون از آن به عنوان
دفرت استفاده می کنند .با این حال ،در حال حارض امور نظارتی کافی وجود ندارد ،زیرا که هیچ گونه تخلف ،کدام عواقبی را در پی ندارد.
عواقب احتاملی ،می تواند شامل برخی اقدامات تنبیهی مانند جریمه ،اقدام انضباطی و یا منفک ساخنت از دفرت باشد.
بستۀ  :۴بهره گیری از بودجه سازی جنسیت محور در بودجه های شاروالی ها
شاروالی ها یگانه نهادی در افغانستان است که می توانند عواید به دست آمدۀ شان را ،خود مصرف کنند .مصاحبه شونده گان در این اداره ،پیشنهاد کردند
که راهکاری باید رویدست گرفته شود ،تا نشان دهد که چگونه می توان بودجه سازی جنسیت محور را در دوران بودجه سازی شاروالی مدغم ساخت .به گونۀ
مثال ،بودجه سازی جنسیت محور در ترکیه در سطح شاروالی ها مورد آزمایش قرار گرفته است .مزایای بهره گیری از بودجه سازی جنسیت محور در شاروالی ها
از مرحلۀ پالن گذاری تا مرحلۀ تطبیق بسیار آسان بوده که می تواند در مدت زمان کوتاهی مدیریت و سنجش شود .بیان نیازها بسیار مشخص و ملموس بوده؛
چنانکه مقام های پالن گذار وضعیت را به خوبی درک کرده و به طور همزمان از جملۀ مستفیدشونده گان مستقیم و غیرمستقیم هر بودجه می باشند.

3 33 3مشارکت جامعۀ مدنی و پارملان

مشارکت بیشرت و اسرتاتیژیک جامعۀ مدنی ،رسانه ها و پارملان در طرح های بودجه سازی جنسیت محور حیاتی اند .مناینده گان پارملان
چند سال پیش بحث هایی را پیرامون ایجاد صندوقی وجهی برای زنان و بودجه سازی جنسیت محور راه اندزی کردند .سازمان های
غیر دولتی ( )NGOsاز جمله نهاد برابری برای صلح و دموکراسی ( )EPDو دیدبان شفافیت دارای تجاربی پیرامون بودجه سازی جنسیت
محور و بودجه سازی ملی می باشند .در هنگام راه اندازی بحث های آزاد پیرامون بودجه سازی جنسیت محور ،رشکت کننده گان از
نهادهای دولتی و جامعۀ مدنی تاکید ورزیدند که نهادهای جامعۀ مدنی در راستای پیشربد برنامۀ بودجه سازی جنسیت محور نقش
مهمی را ایفاء کرده می توانند .افزون براین ،اجندای اصالحات دولت وحدت ملی نیز ،نیاز بهبود روابط بین حکومت و نهادهای جامعۀ
مدنی را پر اهمیت می داند و در نتیجه ،توسعۀ منشور شهروندان و تفاهم درک بین دولت و جامعۀ مدنی اعالن شد.

مشارکت جامعۀ مدنی کمک می کند ،تا نیازهای مردم تحلیل و مشخص گردد ،اولویت ها توسعه یابد ،از روند طرح و تطبیق بودجه
نظارت صورت گیرد و فشار رسانه ها بر دولت بیشرت گردد تا پیرامون تعهدات ملی و ارایۀ خدمات عامه پاسخگو باشد .سازمان های
مربوط به زنان و همچنان نهادهای مدافع ترویج جنسیت و حقوق برش که از عملکردهای دولت نظارت می کنند ،از جملۀ بازیگران
و فعاالن کلیدی جامعه در راستای افزایش روند بودجه سازی جنسیت محور اند .این سازمان ها ،از جملۀ بازیگران اصلی اند که
می توانند دولت ،جامعۀ جهانی و سایر رشیکان را در راستای سیاست ها ،برنامه ها و تعهدات مالی شان در قبال برابری جنسیتی،
پاسخگو سازند .آنها از توامنندی فشار بر سیاستمداران و دولت برخوردار اند ،تا آنها در عمل امکانات مالی را در خدمت تطبیق
برابری جنسیتی قرار دهند .سازمان های جامعۀ مدنی ،در قالب همکاری های انتقادآمیز می توانند ،با مشارکت اجتامعات در امر
گزینش و پالن گذاری بودجه و تغییر هزینه در قبال بخش های دارای اولویت ،از روند پالن گذاری محلی حامیت منایند .آنها
موجب افزایش درک و کیفیت بودجه سازی جنسیت محور شده و به عنوان نگهبانان عمل می کنند.
سازمان های جامعۀ مدنی در عمل ،می توانند ابزار پاسخگویی و نظارت جامعه ،مانند سیستم تفحص و ردیابی بودجه و هزینه را
توسعه بخشند که این به نوبت خود  ،موجب ارایۀ شواهد برای تفتیش می گردد .پیش رشطی برای جامعۀ مدنی تا نقش شان را به
منایش بگذارند ،ظرفیت های آنان (هامنند ،داشنت تخصص پیرامون جنسیت و موضوعات مالی ،پالن گذاری انکشافی ،دسرتسی
به اطالعات ،تأمین ارتباط با تصمیم گیرنده گان در سطح محلی ،منطقه یی و مرکزی) می باشد ،تا در روند پالن گذاری بودجه،
نظارت و تفتیش در متام سطوح رشکت منایند .برای سازمان جامعۀ مدنی این مهم است تا بدانند که مدیریت های مالی عامه
چگونه کار می کنند و کدام میکانیزم ها بر دوران بودجه تأثیر گذار است.
سازمان دیدبان شفافیت افغانستان در سال  ۲۰۱۵به نرش فرشدۀ پالیسی پرداخت که استدالل می کند ،پالیسی بودجه سازی
والیتی باید به منظور «مشارکت منصفانۀ مردم در روندهای پالن گذاری ،بودجه سازی نظارت ،شفافیت و پاسخگویی تخصیص و
اجرای بودجه» مورد تایید قرار گیرد» .44این گزارش یادآور می شود که سازمان جامعۀ مدنی در روند بودجه سازی ،در حال حارض
فقط در نشست مشورتی بودجه در وزارت مالیه و ابراز نظر پیرامون مسودۀ پیشنهاد اجرایی بودجه ،رشکت کرده می توانند .با این
حال ،ابراز دیدگاه به این معنا نیست که سفارش ها مورد توجه قرار می گیرد .دیدبان شفافیت به وزارت مالیه پیشنهاد می کند،
اسناد کلیدی بودجه را برای مردم قابل دسرتس ساخته و اسرتاتیژی آگاهیدهی عامه و مشارکت مردم را در پروسۀ بودجه ،توسعه
بخشد .چنانکه تفتیش یکی از مراحل مهم دیگر روند بودجه سازی است ،این خالصۀ پالیسی همچنان یادآور می شود که ادارۀ
عالی تفتیش باید سیستم واکنش (فیدبک) مردمی را ایجاد مناید ،تا شکایات و گزارش ها پیرامون سوء استفاده ها از مردم دریافت
کرده و به آن رسیده گی مناید45 .
 .س .پوپل« ،تدوین بودجۀ پاسخگو ،شفاف و مشارکتی در افغانستان» (کابل :دیدبان شفافیت افغانستان.1 ،)2015 ،
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مشارکت پارملان در پروسۀ بودجه سازی جنسیت محور به دو دلیل مهم است :نخست ،شورای ملی نهاد تصویب کنندۀ بودجۀ ساالنه
است و آنرا به قانون تبدیل می کند و دوم ،با توجه به عملکرد و اجرآات عامۀ این نهاد در روندهای تصمیم گیری که در شکلدهی
درک و احساس عامه پیرامون موقعیت و ارزش زنان در جامعۀ افغانی تأثیر گذار است ،اهمیت آن برمال می شود .به گونۀ مثال،
مصاحبه شونده گان ادعا کردند ،اگر درخواست ها جهت اقدامات در راستای ریاضت اقتصادی مطرح می گردد ،پارملان در نخست،
بودجۀ تخصیص یافته برای موضوعات مربوط به زنان را به تعلیق می آورد .اعضای زن پارملان به طور فعال برای بودجه سازی
جنسیت محور کار کردند ،هنگامی که پیرامون آن بحث ها آغاز گردید .با این حال ،رویدادها نشان می دهد که این یک مشکل
ثابت شده برای زنان است که اجندای شان را در پارملان به پیش بربند ،چنانکه حتا آنان هدف آزارهای لفظی نیز قرار می گیرند و
این وضعیت با بروز اختالف و ناهامهنگی میان اعضای زن پارملان ،بدتر می گردد .به این دلیل ،این بسیار مهم است که فعالیت
در راستای برابری جنسیتی تنها متکی به فعالیت زنان نیست ،بلکه این امر بیشرت از طریق قوۀ مقننه ،پالن های انکشافی ملی و
پالیسی های محلی نهادینه می گردد که به نوبۀ خود وابسته به حامیت دولتی و اداره است.
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دستیابی به برابری جنسیتی هدفی مشرتک برای دولت افغانستان و جامعۀ جهانی است .بهره گیری از بودجه سازی جنسیت محور،
به خاطری هدف مشرتک برای دولت افغانستان و کمک کننده گان است که منجر به موثریت و کارایی کمک ها می شود .این
امر ،جهت دستیابی به نتایج و همچنان افزایش در عواید و رشد اقتصادی ،شامل بودجۀ موثر می گردد .ایجاد همکاری نزدیک و
اسرتاتیژیک با متویل کننده گان ،نقش مهمی را در راستای پیشربد اجندای بودجه سازی جنسیت محور ،بازی می کند .این روند در
راستای افزایش فشار سیاسی و تقویت منطق و استدالل متویل مالی و موثریت کمک ها ،مفید و سودمند واقع می شود .رشیکان
و همکاران کلیدی در این راستا شامل سازمان های مربوط ملل متحد ،بانک انکشافی ،متویل کننده گان دیگر و اهداء کننده گانی
می شود که در راستای اصالحات در مدیریت های مالی عامه و بودجوی کار می کنند.

در حال حارض ،بحث های پالیسی سازمان های بین املللی و متویل کننده گان در افغانستان بیشرت به عرصه های آموزشی ،صحت،
خشونت علیه زنان ،توامنند سازی اقتصادی و به ویژه فرهنگ حساس به زنان و شمولیت موثر آنان در نیروهای امنیتی و روند صلح،
مربوط می شود .متویل کننده گان بودجه سازی جنسیت محور را به عنوان وسیله یی درک می کنند که دولت را وادار می سازد ،تا جهت
بهبود رشایط زنده گی و کاری زنان به طور مناسب برنامه ریزی و بودجه سازی مناید .فراتر از این ،از جامعۀ جهانی درخواست شده ،تا از
بودجه سازی جنسیت محور در زمینۀ متویل مالی و تطبیق مرحلۀ بعدی اهداف توسعۀ پایدار افغانستان( ،)SDGsحامیت مناید .سومین
کنفرانس بین املللی پیرامون متویل مالی توسعه که در سال  ۲۰۱۵م .در ادیس ابابا برگزار شده بود ،به تکرار و افزایش تعهدات بین
املللی پیرامون متویل مالی برای اصالحات در راستای برابری جنسیتی پرداخت .قطعنامۀ این کنفرانس ،مسیری را برای پشتیبانی مالی
متویل کننده گان از بودجه سازی جنسیت محور ،تعیین می کند .این قطعنامه ،از کشورها می خواهد ،تا تخصیصات منابع برای برابری
جنسیتی و توامنندسازی زنان را پیگیری و گزارشدهی کنند و بر نیاز ظرفیت سازی در توسعۀ کشورها در بخش هایی مانند مدیریت
مالی عامه ،اداره و بودجه سازی جنسیت محور تاکید منایند 46.ابزارهای گوناگون سیاست توسعه ،هامنند کمک های انکشافی رسمی،
فرصت هایی را جهت حامیت برابری جنسیتی و توامنندسازی زنان ،مهیا می سازد .متویل کننده گان بیشرت به موسسات غیردولتی
ملی و بین املللی پول پرداخت می کنند ،تا برنامه هایی را به اجرا بگذارند که در راستای برابری جنسیتی فعالیت کرده و سودمند واقع
می شود .پرداخت ها و تخصیص های مالی متویل کننده گان در مقایسه به طرح های برابری جنسیتی دولتی ،از برنامه های سکتوری
– حد اکرث ،از برنامه های سکتوری در عرصه های صحت ،آموزش همچنان بخش های جندر دولتی هامنند واحدهای جندر و انجام
اصالحات در مدیریت مالی که بودجه سازی جنسیت محور را شامل باشد ،متویل مالی می کند.
مدغم سازی ابزار و اصول بودجه سازی جنسیت محور در آن و کمک های خارج از بودجه ،به کشورهای اهداء کننده و همکار در
این راستا کمک می کند ،تا اطمینان حاصل گردد که کمک های ارایه شده در جهت برابری جنسیتی و بهبود رفاه اجتامعی بیشرت
موثر است .این امر منجر به تکمیل دوران پالن گذاری ،تخصیص بودجه ،پیگیری ،گزارش دهی و ارزیابی اهداء کننده و دولت
می شود .شاخص های جداگانه و متقابال توافق شدۀ جنسیت ،هامنند بهبود برابری و امنیت و کاهش فقر ،به اندازه گیری موثریت
کمک ها و پاسخگویی دولت کمک می کند.
حامیت های بین املللی از بودجه سازی جنسیت محور می تواند در سطوح سیاسی و تخنیکی هدایت گردد .کنفرانس اهداء کننده
گان همچنان توافقات دوجانبه و چندجانبۀ آنها ،در شکل دهی اولویت های پالیسی ملی ،به طور مستقیم اعامل نفوذ می مناید.
مقام های افغان اکرث اوقات ،حد اقل با به رسمیت شناخنت آن ،خواسته های اهداء کننده گان را پذیرفته و مورد تایید قرار داده
اند .نفوذ و تأثیر جامعۀ جهانی بر پالیسی ها و بودجه ها ،می تواند که دولت را زیر فشار قرار داده تا به تغییر تن در دهد .در عین
زمان ،طوری که برخی مصاحبه شونده گان به ویژه پیرامون برابری جنسیتی ابراز داشته اند ،این گونه مداخله این خطر را به بار می
آورد که چنین مداخالت به عنوان سایه باشد [پایه دار] نباشد47 .
46
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

برنامۀ انکشافی ملل متحد و دفرت ملل متحد برای زنان در بخش تخنیکی به ارایۀ تخصص و رسمایه گذاری در پروسه هایی می
پردازد که منجر به ترویج بودجه سازی جنسیت محور در افغانستان می گردد .افزون بر این حامیت های مستقیم تخنیکی ،اهداء
کننده گان و سازمان های بین املللی باید به ترویج ابزار بودجه سازی جنسیت محور در پالیسی ها و برنامه های خود بپردازند و
پرداخت های مالی شان را جهت برابری جنسیتی ،پیگیری منایند .بانک جهانی از روند اصالح امور مالی عامه حامیت می کند و نیز
در راستای توسعۀ نقشۀ راه  2ریفورم مدیریت مالی عامه کمک کرده است .منایندۀ بانک جهانی که برای این پژوهش مورد مصاحبه
قرار گرفت گفت که بانک جهانی و رشیک آن دیپارمتنت انکشاف بین املللی بریتانیا ،طبق درخواست همتایان افغانی شان ،بودجه
سازی جنسیت محور را یک مرتبه مورد حامیت تخنیکی قرار دادند.
تالش های بیشرت جهت هامهنگی و همکاری میان سیاست گذاران ،اهداء کننده گان و سازمان بین املللی به نظم و نسق منابع،
بهرهگیری از ابزار بودجه سازی جنسیت محور در راستای سیاست گذاری ،برنامه ریزی ،آموزش و ارزیابی اهداء کننده گان و دولت
کمک خواهد کرد .از لحاظ هامهنگی ،اهداء کننده گان و سازمان بین املللی یی که با نهادهای مستقل دولتی کار می کنند ،می
توانند منجر به ترویج هامهنگی فعال بین هم گردند.
آنها می توانند وسیله یی برای اتصال و نزدیک سازی سیاست گذاران از نهادهای مربوط باشند و میتوانند آنها را از بودجه سازی
جنسیت محور آگاه ساخته ،همچنان از تحلیلهای جنسیتی و برنامه ریزی جنسیتی مشارکتی در برنامه ریزی بودجۀ خارج از چارچوب
بودجه و داخل چارچوب آن ،یعنی در هر بخشی که خود آنان شامل اند ،حامیت منایند GIZ( ).و رشکت خدمات مالی آملان ()KFW
به طور مثال ،برنامه یی را در هامهنگی با سازمان های دولتی به اجرا می گذارد ،همچنان این نهادها ،توانستند تطبیق مشخص
و حامیت مشورتی بودجوی را ارایه کنند .هامهنگ سازی بودجه سازی جنسیت محور با صندوق های وجهی اهداء کننده هامنند
صندوق وجهی برای بازسازی افغانستان ،می تواند راهکار موثری در راستای شناسایی طرح های مشرتک جهت تقویت روش های
خوب برنامۀ مشارکتی و برنامه ریزی بودجه ،باشد .صندوق وجهی بازسازی افغانستان که از سوی  34اهداء کننده حامیت می شود،
به متویل مالی فعالیت های انکشافی از طریق چارچوب بودجه می پردازد .اسرتاتیژی جدید متویل مالی این سازمان ،به هدف
هامهنگی حامیت های انکشافی با اولویت های عاجل دولت طوری که در سند «چارچوب خودکفایی» بیان شده و گسرتش جنسیت
را نیز شامل می شود ،تدوین گردیده است .گروپ کاری جنسیت صندوق وجهی بازسازی افغانستان ،پالتفورم خوبی جهت ترویج
و تقویت بودجه سازی جنسیت محور است .این گروپ در حال حارض ،در پروسۀ بازسازی رشایط مراجع اش (ریفرنس) قرار دارد و
گزارش ها و فیدبک هایی را مورد توجه قرار می دهد که به گروپ اسرتاتیژیک صندوق وجهی بازسازی افغانستان ارایه می گردد.
شبکۀ دیگری در این راستا ،گروپ کاری دفرت ملل متحد برای کشور یا (یوناما) و گروپ هامهنگی اهداء کننده گان جنسیت است
که از سوی رییس دفرت ملل متحد برای زنان رهربی می شود که می تواند از بودجه سازی جنسیت محور دفاع کرده و در گروپ
دفرت ملل متحد برای کشور و جامعۀ اهداء کننده گان برای این امر ،دادخواهی مناید.
برنامۀ پروموت ادارۀ توسعۀ بین املللی امریکا ،با استفاده از برنامه ها و روندهای سیاست گذاری در پی افزایش توامنندی اقتصادی
و رهربی زنان است .این برنامه و همچنان برنامه های منونۀ کار و ویژۀ حکومتداری ( )GIZبرای آموزش مسلکی و توسعۀ اقتصاد
پایدار ،می توانند به طرح و تطبیق پالن کاری توامنند سازی اقتصادی زنان ،حامیت های عملی و پالیسی ارایه منایند .طرح تقویت
حکومتداری محلی افغانستان برنامۀ متویل شده توسط ادارۀ انکشاف بین املللی امریکا( ،)USAIDبه هدف بهبود حکومتداری
والیتی در بخش های پالن گذاری مالی و انکشافی و ارایۀ خدمات عامه راه اندازی گردیده است .یکنت از مشاوران ارشد ،به
عنوان بخشی از این برنامه ،به ارایۀ آموزش ها خواهد پرداخت ،تا اطمینان حاصل گردد تا از مدغم سازی موثر بودجه سازی
جنسیتی در روند بودجه سازی والیتی افغانستان ،اطمینان حاصل گردد.
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4محدودیتها و چالش های تطبیق بودجه سازی جنسیت محور در افغانستان

استفاده از بودجه سازی جنسیت محور در افغانستان با وجود پیرشفت ها و دستاوردهای آن ،با برخی محدودیت ها که دقیقا دارای
ریشه های سیاسی ،تخنیکی و رفتاری است ،مواجه می باشد که شامل موارد زیر می گردد:
•

•نبود یک فضای حامیت شده برای ترویج و ارتقای برابری جنسیتی؛

•

•با وجود ضعف هامهنگی میان بازیگران شامل در این برنامه ،حامیت متناقض رهربی از این امر در سطوح ارشد
سیاسی و مدیریتی؛

•

•کمبود منابع برشی و منابع متویل مالی؛

•

•عدم ارتباط بین روند بودجه سازی مرکزی و فرایندهای برنامه ریزی محلی؛

•

•وجود کاستی ها در درک بودجه سازی جنسیت محور ،مزایای اضافی و مرتبط به آن و تأثیرات آن.

•

• نبود چارچوب مفهومی و ظرفیت های تخنیکی از لحاظ تخصص جنسیتی ،بودجه سازی پروگرام محور و مدیریت
مالی عامه؛

•

•نبود دیتابیس جداگانۀ اطالعات پیرامون جنسیت و محدودیت دسرتسی به معلومات؛

•

•مشارکت ضعیف رسانه ها ،جامعۀ مدنی و اعضای پارملان در این برنامه.

رسیده گی مستقیم به این چالش ها ،می تواند منجر به موفقیت های چشمگیر در راستای تطبیق و اجرای بودجه سازی جنسیت
محور گردد ،اما دستیابی به آن ،نیازمند درک و شناسایی دقیق منابع این چالش ها و محدودیت ها می باشد .مصاحبه های انجام
شده جهت تهیۀ این گزارش ،نشان دهندۀ موضوعات محدود کنندۀ بسیاری مربوط به تطبیق بودجه سازی جنسیت می باشد.

1 11 1وجود فضا برای برابری جنسیتی

باید گفت ،وجود شکاف و اختالف در شناسایی و درک بودجه سازی جنسیت محور ،مزایای اضافی و تأثیرات آن ،یکی از موثرترین
موانع در این راستاست .در کل ،نگرش منفی در قبال گسرتش جنسیت ،محسوس است؛ گفتامن حقوق زنان ،به عنوان اصطالح
تخنیکی پنداشته می شود که در خارج از دایرۀ سنجیده روی سیاسی و فرصت ها مورد مراجعه قرار گرفته است .مصاحبه شونده گان
استدالل کردند که مفهوم جنسیت به عنوان بخشی از اجندای بین املللی شناخته می شود ،و آنان از گرایش عدم تحمل اجتامعی
و فرهنگی در قبال رویکردهایی که توسط غرب مورد توجه قرار گرفته ،یادآور شدند .در اینجا ،صحت ،آموزش و توامنندسازی
اقتصادی از اهداف و شاخص های پذیرفته شده در راستای پیرشفت زنان است ،در حالی که رسوم و سنت ها در برابر هر دیدگاهی
مقاومت می کند که بر حقوق زنان به عنوان تهدیدی در برابر فرهنگ افغانی مترکز دارد .این دیدگاه همچنان در قبال مذاکرات
صلح با طالبان نیز انعکاس یافته است .دولت افغانستان از سویی بیان می دارد که حقوق زنان به هیچ صورت قربانی مذاکرات صلح
با طالبان نخواهد شد ،از سوی دیگر ،گرایشی وجود که حقوق زنان را به عنوان بحثی سیاسی مورد استفاده قرار دهد؛ هنگامی در
برابر نیازهای امنیتی ،اهمیت آنان وزن بیشرت پیدا می کند.
این برداشت که راهکارهای برابری جنسیتی با ارزش های فرهنگی و رشایط محلی سازگاری ندارد ،شاید نتیجۀ نیت و دیدگاه منفی
کسانی باشد که به جای حامیت از دستاوردهای این هدف ،بر ممنوعیت آن باورمند اند .مشکل دیگر ،نبود و فقدان تحلیل و درک
عمیقی پیرامون محدودیت ها و چالش هایی است که زنان افغان با آنها رو به رو اند .در مجموع ،در پیامد ،این همه ،از عدم وجود
عنارص قابل پذیرش اجتامعی و فرهنگی که منجر به بهبود وضعیت زنان ،رسیده گی به نابرابری و در نهایت تامین عدالت شود،
ناشی می گردد48 .
شامری از مصاحبه شونده گان ادعا کردند که با توجه به سیاست های ملی و بین املللی و تعهدات مالی ،تأثیرات بسیار اندکی در
رابطه به بهبود وضعیت و رشایط زنده گی زنان در سطح محلی ،محسوس است.
این امر شاید ناشی از تأثیرات متقابل سیاسی و اجتامعی و محدودیت های تخنیکی باشد :تناقض حامیت سیاسی بر روی کاغذ و
فقدان ظرفیت گسرتش جنسیت در حکومتداری افغانستان و سازمان های متویل کنندۀ بین املللی49.

 . 48آریه نجات در مقاله اش زیر عنوان» بانوی نخست جدید افغانستان» با انتقاد از این واقعیت که مدافعان و اسرتاتیژیستان حقوق زن « با وجود آنکه ساختارها و تشکیالت الزمی در راستای
حقوق زنان هامنند وزارت امور زنان و واحدهای جنسیت در هر وزارت تشکیل گردیده ،آنها بر جستجوی راهکاری مترکز نکردند که به حقوق زنان کمک مناید ،تا هامنند امنیت ،شغل ،رسپناه و
صحت ،یک نیاز فوری پنداشته شود» ،استدالل می کند که مفهوم زنان بازتاب و مورد بررسی فردیت زدایی قرار گیرد .او می افزاید که مفروضات رویکردهای توامنندسازی زنان در  12سال گذشته
باید با هدف تغییر جهت کار حکومت جدید ،رشیکان ملی و بین املللی آن و بانوی اول افغانستان ،برجسته گردد .ببینید ،آریه نجات« ،بانوی اول جدید افغانستان» فارن پالیسی 9 ،اکتوبر ،2014
( afghanistans-new-first-lady /09/10/2014/http://foreignpolicy.comبه تاریخ  2اگست  2015دسرتسی شد).

 . 49برای مطالعۀ بیشرت ،ببینید :احمد شهیر انیل ،ملک کارلیج و سید پرتو« ،تطبیق پالن کاری ملی برای زنان در افغانستان :یک ارزیابی» (کابل :سازمان تحقیق پالیسی عامۀ افغانستان
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

از دیدگاه برخی مصاحبه شونده گان جنسیت به جای اینکه اقدامی باشد ،بیشرت شعار است .اصطالح جنسیت و توامنندسازی زنان
اغلبا توسط رشیکان داخلی و بین املللی به جای همدیگر مورد استفاده قرار گرفته است .بحث پیرامون جنسیت ،به طور گسرتده
توأم با صحبت پیرامون حقوق زنان و سهم طبقۀ اناث می باشد .بحث ها پیرامون اینکه مردانگی چگونه در فرهنگ مردم افغانستان
نفوذ کرده و پرسان چگونه با خشونت مبتنی بر جنسیت زیر فشار قرار گرفته اند ،رصف آغاز گردیده است50 .
مشاروان ملی و بین املللی یادآور شده اند که ترویج ،تطبیق و ارزیابی گسرتش جنسیت به عنوان تالش دشواری باقیامنده است.
همچنان گفته است که این امر هنوز معمول بود که تعداد رشکت کننده گان زن و یا کارمندان زن در کورس آموزشی مورد شامر
قرار گیرد ،تا تاثیرات جنسیتی برنامه ها مورد ارزیابی قرار گیرد .این "فرهنگ شامرش ارقام" این را دشوار می سازد ،تا پیچیده گی
ارتباطات جنسیت برطرف ساخته شود .به همین ترتیب ،سازمان های کمک کننده ،در سیستم های داخلی شان به جای مترکز بر
کیفیت نتایج ،به طور عمده بر ارقام تکیه دارند .گزارش تفتیش رسمفتش خاص ایاالت متحده برای بازسازی افغانستان 51یادآور
می شود که وزارت دفاع ،وزارت خارجۀ امریکا و ادارۀ انکشاف بین املللی آن ( )USAIDهیچگاه به طور مناسب از تخصیص بودجۀ
شان تفتیش نکرده و نیز در مجموع ،تأثیر تالش های شان را جهت حامیت از زنان در افغانستان مورد ارزیابی قرار نداده اند.
تیوری که چگونه فعالیت ها و مأموریت ها می تواند تحول اجتامعی را زیر تأثیر قرار داده و باعث برابری جنسیتی گردد ،برای اکرث
بخش ها ،بازتاب نیافته است.

2 22 2ارادۀ سیاسی و حامیت رهربی

فقدان کارمندان شایسته و با صالحیت و عدم وجود تعهد راستین و محکم در سطوح سیاسی و رهربی به عنوان عنارص محدود کننده
در راستای تطبیق بودجه سازی جنسیت محور شناخته شده است .حامیت رهربی ،به ویژه توسط پالیسی سازان در نهادهای دولتی،
در رابطه به موضوعات برنامه ریزی ،امور مالی و انکشافی ،بسیار مهم است .تا زمانی که رهربی سیاسی ،جهت توامنندسازی زنان
آنچه را که بر روی کاغذ پیرامون برابری جنسیتی موجود است ،در عمل پیاده نکنند ،بودجه سازی جنسیت محور بازهم به عنوان
چارچوب مفهومی باقی می ماند.
ارشف غنی رییس جمهور افغانستان به صورت بسیار واضح تعهدش را پیرامون توامنندسازی زنان و ریشه کن ساخنت خشونت
در برابر زنان ابراز داشت .نامربده در سخرنانی مراسم تحلیف اش ،کارکردهای همرسش روال غنا را ستود و از حامیت های وی
سپاسگزاری کرد .این بیانیۀ رییس جمهور ،مورد جلب توجه در سطح ملی و بین املللی شد و حتا شگفت آور بود؛ به ویژه از آنجایی
که رییس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی هیچگاه در محرض عام با همرسش یکجا ظاهر نشده بود .بانوی اول افغانستان تا
کنون با فعالیت جهت بهبود زنده گی زنان افغانستان کامال در محرض عام بوده است .با این وجود ،بودن و مشارکت وی در امور
عامه ،دارای واکنشهای دوگانه ،برخی آنرا تحسین و بعضی آنرا مورد انتقاد قرار می دهند.

ارشف غنی در مراسم راه اندازی پالن کاری ملی ( ،)۲۰۱۵( 1325 )NAPبه رصاحت بیان داشت که "چشم اندازهای زن باید
بخش جدایی ناپذیر حلقات تصمیم گیری در روندهای حکومتداری باشد" و " به منظور اینکه چشم اندازهای زنان به طور واقعی
مورد توجه قرار گیرد ،ما باید حرکت خود را از گفتار به عمل آغاز مناییم ،تا این برنامه ها امکان پذیر گردد" 52 .او همچنان روحیۀ
زن ستیز را که حتا میان نخبگان شایع است ،مورد انتقاد قرار داد .باید گفت که دیدگاه و رفتار شخصی او در قبال برابری جنسیتی
منعکس کنندۀ اقدامات وی در این راستاست؛ چنانکه او به وزارت امور زنان دستور داد تا رشایط تشکیل کمیسیون ویژه را در سطح
کابینه فراهم سازد و نیز ابتکار تأسیس نخستین پوهنتون ویژۀ زنان را در افغانستان رویدست گرفت.
البته بازهم چالش اصلی ،انتقال رفتارهای وی به تصمیم گیرنده گان دولتی است .مصاحبه شونده گان در مورد انتقال این ارادۀ
سیاسی به وزارتخانه ها ،پرسش ها و نگرانی هایی را مطرح ساختند .به طور مثال ،شامری از کارمندان واحد جندر ابراز داشتند که
رهربی وزارت مربوط شان جنسیت را به عنوان موضوعی مورد توجه قرار داده ،اما کاری مورد نیاز و رضوری را انجام نخواهد داد،
تا اطمینان حاصل گردد که به جنسیت به عنوان موضوع دارای اجندا ،رسیده گی می شود.
همچنان به منظور به منایش گذاشنت حامیت قوی سیاسی ،نیازمند داشنت افراد مناسب در پست های مناسب است .واحد جندر،
پستی نیست که روند بودجه را در وزارتخانه های مربوط زیر تأثیر قرار دهد .مناینده گان واحدهای جنسیت ادعا کردند که با وجود
سفارش وزارت مالیه مبنی بر اینکه مناینده گان این واحد در طرح بودجۀ نهاد مربوط حضور داشته باشند ،آنان منی توانند در
روندهای بودجه سازی در وزارتخانه های مربوط شان رشکت ورزند .افراد تعیین شده توسط نهادها ،جهت نظارت گسرتش جنسیت
.)2014

 . 50واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان اخیرا تحقیقی را پیرامون این موضوع منترش کرده است :چونا آر .اچاویز ،سیدمهدی موسوی و لیاویلفردا ر پیلنگو « ،سوی دیگر نابرابری جنسیتی :مرد
و مردانگی در افغانستان» کابل :واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان و کمیتۀ سویدن برای افغانستان.)2016 ،

 . 51زنان افغان :به انجام ارزیابی های جامع نیاز است ،تا پیرشفت های وزارت دفاع و ادارۀ انکشاف بین املللی ( )USAIDرا تعیین و اندازه گیری مناید» (گزارش تفتیش ،رسمفتش خاص
ایاالت متحده برای بازسازی افغانستان2014 ،م).

 . 52دفرت ریاست جمهوری« ،رییس جمهور غنی گفت « :نقش زنان افغان در گفتگوهای واقعی خواهد بود» ( 2015 June 30 ,48919/http://president. gov.af/en/newsبه تاریخ
 3مارچ 2016م .به آن دسرتسی شد).
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اغلب تازه کار و جوانان اند و به این دلیل منی توانند از صالحیت های شان استفاده کنند ،تا بر روندهای تصمیم گیری تأثیرگذار
باشند یا بخشی از میکانیزم تصمیم گیری رهربی باشند.

3 33 3آگاهی های نهادی پیرامون بودجه سازی جنسیت محور و ابزار تطبیق آن

طرح های بودجه سازی جنسیت محور در افغانستان غالبا با کمبود نیروی برشی مواجه بوده و نیروی برشی یی که در این عرصه
موجود اند نیز ،دارای تخصص های تخنیکی محدود در این راستا می باشند .موانعی که در راستای تطبیق بودجه سازی جنسیت
محور در افغانستان موجود است ،تنها نبود درک جامعی پیرامون این موضوع نیست ،بلکه فقدان ظرفیت های تخنیکی مورد نیاز
در بخش تطبیق طرزالعملهای بنیادین جهت توسعۀ پالن گذاری در وزارت امور زنان و سایر واحدهای مستقل بودجوی ،از دیگر
محدودیت ها در این زمینه است .وزارت امور زنان این را رشیک ساخت که اکرث رشیکان در بحث ها پیرامون بودجه سازی جنسیت
محور ،تخمین کردند که تخصیص بودجۀ جداگانه برای برنامه های ویژۀ زنان در بودجه سازی جنسیت محور در نظر گرفته شود .به
این ترتیب ،مناینده گان اهداء کننده گان ،با توجه به بخش های گسرتده ،با مفهوم بودجه سازی جنسیت محور ناآشنا می مانند.
بودجه سازی جنسیت محور در عمل خود هدفی نیست ،بلکه نیاز بزرگی جهت روشن شدن وجود بودجه سازی جنسیت محور به
شمول متایز آن با گسرتش جنسیت و تالش های ویژۀ زنان می باشد.
تقریبا هر مصاحبه شونده ،فقدان ظرفیت و دانش تخنیکی گسرتش جنسیت و برنامه ریزی بودجه در نهادهای مربوط و همچنان
سازمان های همکار را ،به عنوان مشکل محدود کنندۀ تطبیق بودجه سازی جنسیت محور ،قلمداد کردند .در این راستا مشخصا
واحدهای مستقل بودجوی و واحدهای جنسیت مربوط شان با فقدان منابع و ظرفیت ها مواجه بوده ،تا تحلیل ها پیرامون بودجۀ
جداگانۀ جنسیتی انجام داده و نابرابری های جنسیتی را در ادارات مربوطه شناسایی و مطابق آن بودجه سازی و برنامه ریزی
منایند .به طور کلی ،پیشنهادهای بودجه اغلبا بر بنیاد اسرتاتیژی انکشاف ملی افغانستان ،پالن کاری ملی برای زنان افغانستان و
یا معیارهای برنامۀ اولویت ملی ،آماده منی گردد .در مجموع ،ظرفیت تخنیکی از دید تجارب جنسیت و گسرتش جنسیت ،بودجه
سازی برنامه محور و مدیریت مالی عامه در مرکز و والیات با کاستی هایی همراه است .عالوتا ،وزارت مالیه ادعا می کند که
دریافت متخصصان بهره مند از دانش تخصصی پیرامون گسرتش جنسیت و بودجه سازی عامه ،بسیار دشوار می باشد؛ و اگر
احیانا آنها چنین متخصصین را دریابند ،منی توانند به آنان معاش مناسب و کافی پرداخت منایند .وزارت مالیه همچنان می گوید
که زمانی مشاوران بین املللی را برای ارتقای ظرفیت کارمندان در این زمینه استخدام کردند ،اما آنان این روند را بدون انتقال دانش
و مهارت ها رها کردند .عدم مشارکت وزارت امور زنان و فقدان ظرفیت ها در امر کمک به دیگر وزارتخانه ها ،دلیلی برای این امر
پنداشته می شود که چرا واحدهای مستقل بودجوی در امر گسرتش جنسیت ،کار در قبال توسعۀ معیارها و افزایش تطبیق بودجه
سازی جنسیت محور ضعیف اند.
از آنجایی که روند دوران بودجه و گسرتش جنسیت هر دو در ماهیت خود امر پیچیده و دارای بخش های دیگر است ،بنابراین ،این
امر برای هر رشیک بسیار چالش زاست که میکانیزم مناسب و (زمان) کافی را تدارک مناید ،تا در عمل به بودجه سازی جنسیت
محور بپردازد .تطبیق بودجه سازی جنسیت محور بیشرت بر می گردد به مسوولیت های کارکنان خدمات ملکی؛ در حالی که اکرث
آنان با این موضوع به عنوان موضوعی اضافی و ضمنی برخورد می کنند.
بعضی از مصاحبه شونده گان ابراز داشتند که شبکه زنان و نخبه گان زن در شهرها ،در سطح محلی با زنان در ارتباط نیستند ،که
این خود ،واقعیتی را به منایش می گذارد که آنان در گام نخست در پی کاهش نابرابری ها و بهبود رشایط زنده گی زنان نیستند.
همچنین این استدالل در جریان مصاحبه ها عمدتا توسط مقام های رسمی مرد مطرح شد که جندر موضوع مشرتک و فراگیر
و پیرشفت زنان ،هدفی انکشافی یی نیست که آنان در پست های رسمی شان مسوول باشند ،تا آنرا در توسعۀ و تطبیق پالیسی
سکتوری شان مورد توجه قرار دهند .این نشان می دهد که مسوولیت کاربردی تطبیق پالن کاری ملی برای زنان افغانستان و
مطابقت و برآورده ساخنت آن با تعهدات دولتی ،به مسوولیت اصلی گروه های زنان و فعاالن زن تبدیل شده است .این خود یک
دید غیرمسلکی است که این امر را مورد توجه قرار می دهد که رسیده گی به موضوعات مربوط به جنسیت ،تنها از مسوولیت های
وزارت امور زنان و فعاالن زن است.

4 44 4چالش های موجود در نهادهای مربوطۀ زنان

نهادهای مربوط به زنان فاقد تاثیرگذاری در روندهای تصمیم گیری پیرامون مسایل سیاسی و اداری کشور اند .احکام آنها بیشرت
مشورتی است تا اجرایی .این نهادها ،دارای کارمندان کافی و امکانات مالی و صالحیت ها در سطح تصمیم گیری نیستند .وزارت
مالیه ،وزارت اموز زنان و واحدهای جنسیت در وزارتخانه های سکتوری ،از نهادهایی اند که انتظار می رود ،نیروی محرکه در
راستای طرح و تدوین بودجۀ جنسیت محور باشند .هرچند وزارت امورزنان و واحدهای جندر در وزارتخانه ها و اداره های سکتوری،
در قبال پیگیری موضوع گسرتش جنسیت مسوول پنداشته می شوند ،اما آنها نه دسرتسی به امکانات دارند و نه دارای قدرت نفوذ
در تصمیم گیری های پالیسی ساز اند ،تا نهادهای دولتی را در این راستا پاسخگو سازند .افزون براین ،مقام های وزارت امور زنان
معتقد اند که آنان در سطح سیاسی و اجرایی حامیت مورد نیاز دولتی را دریافت نکرده اند .آنان تصویری از راهکارهایی را ارایه می

بودجه سازی جنسیت محور در افغانستان :کاری در حال پیرشفت

25

2017

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

کنند که دولت در راستای تعامل با موضوعات مربوط به زنان به آن متوسل می شود و آنرا منایشی می دانند .به گونۀ مثال آنان ابراز
می دارند که رشکت آنان در کمیته های مهم بودجه سازی که بودجۀ دولتی را تایید می کند ،تنها به عنوان ناظر می باشد .به باور
آنان ،این امر موجب ناتوانی های آنان در راستای تاثیر گذاری بر روند پیشنهاد بودجه ها و برنامه ها توسط وزارتخانه ها و نهادهای
دولتی و ایفای نقش در راستای نظارت از تطبیق پالن کاری ملی برای زنان ،شده است.
با این حال ،وزارت امور زنان هنوز نتوانسته رهربی سازگاری پیرامون ترویج و تطبیق بودجه سازی جنسیت محور ،ارایه کند .در
جریان انجام مصاحبه های ما ،وزارت امور زنان هنوز موافقت نداشت که آیا معین اداری وزارت و یا معین امور پالیسی و برنامه
ریزی وزارت یعنی کدام مقام باید مسوولیت رهربی برنامۀ بودجه سازی محور را به دوش داشته باشد .ولی در مجموع ،بودجه
سازی جنسیت محور با توجه به ماهیت پالیسی و پالن گذاری آن ،بیشرت به بخش پالیسی تعلق می گیرد .با تعیین وزیر جدید
امور زنان ،فرصت خوبی به دست داد ،تا این پرسش حیاتی باردیگر مطرح گردد .سطح پذیرش واحدهای جندر که بر اساس یک
ارزیابی مشخص شده است :واحدهای جندر در نهادها ،همچنان با حامیت پایین رهربی به ترشیح موقعیت های نهادی شان می
پردازند ،در حالی که همکاران مرد آنها ،این نهاد را یک ساختار بیشرت منایشی توصیف کرده که وظیفۀ اصلی آن تجلیل از روزهای
جهانی مربوط به زنان می باشد .در عین وقت ،به صورت عموم این موضوع معین گردید که بدون وجود واحدهای جنسیت ،ممکن
موضوعات جنسیت به کلی به فراموشی سپرده شود.
آمران واحد جندر در وزارتخانه ها استدالل می کنند که موقعیت آنان به عنوان واحد اضافی زیر تشکیل معینیت وزارت ،غیر سودمند
است؛ چنانکه در این صورت ،آنان منی توانند خواهان گزارش دهی از مقام های بلندپایه (رییسان) گردند و نیز در برنامه ریزی و
تصمیم گیری پیرامون بودجۀ سکتور ،اعامل نفوذ منایند .به همین ترتیب ،نقش آنان در بودجه سازی جنسیت محور ،طوری که
وزارت مالیه ترصیح کرده است ،توسط وزارتخانه ها مورد توجه قرار منی گیرد :هرچند واحدهای جنسیت وزارتخانه های آزمایشی
بودجه سازی جنسیت محور باید در کمیته های تهیۀ بودجۀ وزارت مربوط شان رشکت می کردند ،اما به استثنای واحد جندر وزارت
انکشاف دهات که گفت برای یک سال اشرتاک کرده بود ،از واحدهای سایر وزارتخانه ها ،در این کمیته هنوز توسط مقامات
دعوت نشده است ،تا در این کمیته اشرتاک ورزند.
بخش بودجه سازی جنسیت که توسط ریاست بودجۀ وزارت مالیه تأسیس شده ،با واحد جندر وزارت مالیه به طور منظم کار منی
کند .وزارت مالیه گزارش داد که کارکردهای این بخش ،بیشرت بستگی دارد ،به تجارب کارمندان این اداره ،پیرامون جنسیت و
مدیریت امور مالی .پالن کاری اسرتاتیژیک بودجه سازی جنسیت محور ،وظایف بخش بودجه سازی جنسیت محور را در وزارت
مالیه و واحد سکتوری جنسیت را چنین رشح می کند :بخش بودجه سازی جنسیت باید شامل گروپی متشکل از مقام های سطح
باال و متوسط واحد اصالحات بودجه ،ریاست اجرایوی بودجه ،ریاست انسجام کمک ها ،واحد اسرتاتیژی انکشاف ملی افغانستان
و واحد جندر وزارت مالیه باشد و این گروپ باید توسط رییس عمومی بودجه رسپرستی شود .بخش بودجه سازی جنسیت افزون بر
موارد دیگر ،به منظور آماده سازی بودجۀ جنسیت محور و انجام تفتیش اجرایی سطح میدانی ،باید به واحدهای جنسیت سکتوری
آموزش ارایه کرده و به ایجاد هامهنگی با این واحدها بپردازد .این بخش ،مسوول جمع آوری اطالعات تفکیک کنندۀ جنسیت
و به طور منظم تأمین ارتباط و ایجاد هامهنگی با سازمان های جامعۀ مدنی و موسسات غیردولتی می باشد .واحدهای جنسیت
در نهادهای مستقل بودجوی که زیر تشکیالت معنیت مربوط قرار دارد ،باید شکاف ها و اختالفات بین تعهدات پالیسی و منابع
اختصاص داده شدۀ واقعی را شناسایی و مشخص سازد .واحد جندر ،باید شاخص های سکتوری جهت پیرشفت در راه رسیدن به
برابری را ارایه مناید و از برنامه ها و زیر برنامه ها (برنامه های فرعی) یک تفتیش جنسیتی را انجام داده و آنرا در تدوین و طرح
بودجۀ وزارت یا نهاد مربوط شامل سازد.
ظرفیت واحدهای جنسیت در ادارات در راستای برخورد با موضوعات پیچیده تر جنسیتی ،مانند تحلیل جنسیت و بودجه سازی
جنسیت محور ،از دیگر چالش هاست .این واحدها ،در نهادهای مربوط شان ،بیشرت با منابع برشی رسوکار دارند و پیرامون تطبیق
پالن کاری ملی برای زنان ،گزارشدهی می کنند .واحد جندر در عمل ،بیشرت بر منابع برشی و بهبود ظرفیت و رشایط کاری کارمندان
زن (هامنند ،ارایۀ موضوعات مربوط کودک داری و کودکستان ها) مترکز دارد .آنها در حد اکرث ،به تحلیل شکاف مبتنی جنسیت
در سکتور مربوط که باید در برنامۀ جنسیت محور و برنامۀ بودجه سازی گنجانیده شود ،توجه منی کنند.
مصاحبه شونده گان از واحدهای جنسیت درک درستی از مفهوم جنسیت داشتند ،اما با توجه به بودجه سازی جنسیت محور از لحاظ
تخنیکی مجهز نبودند.
هنگامی که پیرامون بودجه سازی جنسیت از آنان پرسیده شد ،درک آنان از آن ،برنامه های بودجۀ خاصی وزارت شان به کارمندان
زن بود .هرچند افزونی ستون تفکیک کنندۀ جنسیت در هزینه های منابع برشی ،منایانگر بهره گیری از بودجه سازی جنسیت است،
اما در حال حارض ،این روند عمدتا بر بودجۀ عملیاتی مترکز دارد و بودجۀ انکشافی را شامل منی شود .واحدهای جنسیت باید دارای
این مسوولیت و صالحیت باشند ،تا به هدف جابه جا سازی چشم انداز جنسیت در متام برنامه ها و زیر برنامه ها ،فرایندهای پالن
گذاری و تطبیق بودجه های انکشافی سکتور را مورد بررسی اجاملی قرار دهد .از دیدگاه تخنیکی ،ارزیابی کارایی کارمندان واحد
جندر به شناسایی کاستی های ظرفیتی و شکاف ساختاری در این نهاد کمک خواهد کرد .رفع کاستی های موجود از دید ظرفیت،
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نیازمند بودجۀ نتیجه بخش جهت توسعۀ ظرفیت می باشد که این به نوبه خود به حامیت مقام های ارشد نیاز دارد .شامری از
مصاحبه شونده گان ابراز داشتند که بودجه جهت آموزش و ظرفیت سازی آنان ،از سوی وزارت های سکتوری مربوط ،اختصاص
داده منی شود.53
ریاست عمومی جنسیت مانند ریاست جنسیت در کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی ،وزارت امور داخله و وزارت
دفاع در مقایسه به واحدهای جنسیت در نهادهای سکتوری ،از دسرتسی خوبی به امکانات برخوردار و دارای تأثیر بیشرتی اند.
ریاست جنسیت در کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی ،به عنوان «نهاد مادر» برای متام واحدهای جنسیت می باشد،
چنانکه دارای صالحیت ها و اختیاراتی در راستای تطبیق برنامه ها جهت بهبود وضعیت زنان در نهادهای خدمات ملکی است.
شمولیت ریاست های جنسیت در پالن اسرتاتیژیک بودجه سازی جنسیت محور ،در راستای کارآمدی و موثریت اجندای بودجه
سازی جنسیت محور ،ممد و مفید واقع می گردد .کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی ،وزارت امور داخله و وزارت
دفاع ،از جملۀ نهادهایی اند که از توجه بیشرت سیاسی هم در سطح ملی و هم بین املللی برخوردار اند.

5 55 5هامهنگی و همکاری

هامهنگی و وجود میکانیزم های نهادی قوی در داخل و پوتانشیل افزایش بودجه سازی جنسیت محور در متام وزارتخانه ها،
تغییرات را زیر تأثیر قرار می دهد .وجود هامهنگی یکی از موارد کلیدی و محوری در راستای تطبیق بودجه سازی جنسیت محور
در افغانستان است .در جریان مصاحبه ها ،اکرث رشیکان دولتی پیرامون نیاز تعامل نزدیک صحبت کردند؛ به طوری که آنان نبود
هامهنگی و همکاری را موضوعی تلقی کردند که هنگام طراحی و تطبیق پالیسی ها روزانه با آن مواجه بوده اند .تنها عدۀ محدودی
از مصاحبه شونده گان که ارتباط مستقیمی با موضوع بودجه سازی جنسیت محور نداشتند ،پیرامون ابتکارات موجود و گذشتۀ
بودجه سازی جنسیت محور (هامنند ،روند آزمایشی بودجه سازی جنسیت محور ،پالن کاری اسرتاتیژیک ،ورق معلوماتی و رهنمود
بودجه سازی جنسیت محور) آگاهی داشتند.

در جریان مصاحبه ها ،شکافی گسرتدۀ معلوماتی و هامهنگی میان وزارت مالیه ،وزارت امور زنان و واحدهای مستقل بودجوی
همچنان سازمان های ملل متحد از قبیل برنامۀ انکشافی ملل متحد و دفرت ملل متحد برای زنان ،آشکار گردید .شامری بیشرت
از رشیکانی که با ایشان مصاحبه صورت گیرد نیز ،بر وجود عدم هامهنگی ها میان برنامه ریزی جنسیت و واحدهای بودجه در
وزارتخانه ها ،اذعان کردند .این روند کمبود هامهنگی ها ،در سطح محلی حتا بیشرت محسوس است .مناینده گان نهادهای مستقل
دولتی ،واضحا ابراز داشتند که آنان انتظار دارند ،تا وزارت مالیه و وزارت امور زنان در این راستا هامهنگی را به وجود آورده و در
زمینۀ تالش ها پیرامون بودجه سازی جنسیت محور ،نقش رهربی کننده را ایفاء کنند.

6 66 6آمار و اطالعات تفکیک جنسیت

شاخص ها و آمار تفکیک جنسیت و استفادۀ به موقع از اطالعات ،در راستای تحلیل ،پالن گذاری و نظارت مبتنی بر شواهد
جنسیت ،از اهمیت زیادی برخوردار است .دسرتسی به اطالعات تفکیک شدۀ جنسیتی ،پیش رشطی برای انجام تحلیل های
صوتی است که منجر به پالن گذاری معنادار می گردد .به چنین آمار و اطالعات در همه مراحل دوران بودجه که از آغاز حین
شناسایی نیازهای زنان و مردان و محدودیت های دسرتسی آنان به منابع و به تعقیب آن ،طراحی معنادار برنامه ها و پالیسی ها که
هنگام تدوین بودجه و تصویب آن و نیز در جریان تفیتش ،نظارت و ارزیابی تطبیق و تأثیرات آن دنبال می شود ،نیاز محسوس می
شود .تحلیل اجتامعی – اقتصادی جنسیت با بررسی عنارصی که زنده گی زنان را سازمان داده و آنرا متأثر می سازد و با توجه به
مردان متفاوت است ،به بازگشایی داستان هایی می پردازد که در پشت ارقام ،پنهان است .پالن گذاران ،جهت طراحی اقدامات
موثر ،به درک و شناسایی عوامل و علل نیاز دارند؛ به طور مثال ،موانع موجود در راستای شمولیت زنان در پوهنتون ها ،فقدان
وسایل نقل و انتقال و لیلیۀ مناسب است .به همین ترتیب ،به منظور جمع آوری اطالعات و آمار و انجام تحلیل های صوتی پیرامون
تفاوت ها و نیازهای جنسیتی ،باید منابع تخنیکی و منابع در دسرتس باشد.

حکومت وحدت ملی ،ارزش آمار و اطالعات را به رسمیت می شناسد و ادارۀ مرکزی احصاییه ،امروز جزء کابینۀ افغانستان می باشد.
ادارۀ مرکزی احصاییه ،یکی از بخش های مهم دولت است که پیرامون واردات و صادرات ،همچنان عواید و مالیات به فراهم
سازی اطالعات و تهیۀ ارقام از وزارت مالیه می پردازد ،اما ارقام و اطالعات پیرامون مرصف بودجه را تاکنون ارایه نکرده است.
واحد آمار جنسیت در سال  ۲۰۱۴م .در این اداره تشکیل گردید ،تا اطالعات تفکیک جنسیت را جمع آوری و تحلیل مناید .این
اداره ،در همکاری با دفرت ملل متحد برای زنان ،به نرش نظرسنجی صورت گرفته از مردان و زنان در پست های تصمیم گیری در
سکتورهای خصوصی و عامه پرداخته است  .برنامۀ آیندۀ ادارۀ مرکزی احصاییه ،شامل تدوین سالنامۀ آماری جنسیت می باشد .بر
اساس گزارش ادارۀ مرکزی احصاییه ،این اداره قادر است تا بر پایۀ پرسشنامه ها و شاخص هایش ،به فراهم سازی اطالعات و
بررسی این امر بپردازد که چگونه بودجه ها بر مردان و زنان به گونۀ متفاوت تأثیرگذار است .البته وجود همکاری خوب میان این
 . 53شامری از مصاحبه شونده گان در موسسات غیردولتی ادعا کردند که از لحاظ تقویت توانایی ها و ظرفیت ها ،بعد از تعلیق برنامه های  GIZدر سال 2010م ،.هیچ سازمانی کدام برنامه
یی جهت پیرشفت و ارتقای واحدهای جنسیت راه اندازی نکرده است.
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اداره ،وزارت مالیه و وزارت امور زنان در انجام بهرت این کار ،بیشرت کمک خواهد کرد .ادارۀ مرکزی احصاییه ،در کنار جمع آوری
اطالعات و آمار از وزارتخانه ها ،به انجام رسوی هایی می پردازد که توسط متویل کننده گان حامیت میگردد.
البته تا هنگام نگارش این تحقیق ،وزارتخانه ها گزارش ها و اطالعات تفکیک جنسیت را که بازتاب دهندۀ رقم و چگونگی مستفید
شونده گان و متأثر شده گان از برنامه ها و پروژه های آنها باشد ،آماده نساخته بودند .همچنان تا کنون از وزارت مالیه ،تنها پیرامون
شاخص های مربوط بودجه سازی جنسیت محور در شش وزارتخانۀ مورد آزمایش ،درخواست اطالعات مطرح شده است.
دفرت ملل متحد برای زنان ،وزارت امور زنان و ادارۀ مرکزی احصاییه را مورد حامیت قرار میدهد  ،تا از طریق پروسۀ جمع آوری
اطالعات و نرش آنها ،به گسرتش جنسیت بپردازند؛ هامنند انتشار «مردان و زنان در سال  ۲۰۱۱در افغانستان» 54 .اخیرا دفرت ملل
متحد برای زنان و برنامۀ انکشافی ملل متحد تفاهمنامه یی را پیرامون هامهنگی پروژه ها و ساده سازی عملیات ها ،امضاء کرده
اند .یکی از طرح های آزمایشی طی این برنامه ،تقویت دیتابیس نظارتی دوگانه یی به منظور کمک به روند نظارتی دولت افغانستان
و پروسۀ گزارشدهی پیرامون پالن کاری ملی برای زنان است که در راستای پیگیری پیرشفت ها در بخش هایی از خشونت در برابر
زنان تا توامنند سازی اقتصادی زنان ،تنظیم شده است.

 .دولت افغانستان« ،زنان و مردان در سال  2011در افغانستان» (کابل :ادارۀ مرکزی احصاییه و وزارت امور زنان.)2012 ،
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5پیشنهادها در راستای تطبیق بیشرت بودجه سازی جنسیت محور در افغانستان

این امر برای بخش سیاسی و اداری هر دو بسیار مهم است ،تا این مسأله را درک کند که تالش های چند جانبه و ترکیبی سکتوری
برای برابری جنسیتی ،نیازمند یک سلسله اقدامات دولتی در راستای تدوین پالیسی ها و ارایۀ خدمات به منظور محو تبعیض های
مبتنی بر جنسیت و تضمین حقوق زنان می باشد .افزون براین ،منابع مالی ،میکانیزم نهادی و چارچوب پاسخگویی جهت راه اندازی
این مأموریت ها و فعالیت ها ،بسیار حیاتی می باشد .تجارب سایر کشورها نشان می دهد که طرح های بودجه سازی جنسیت
محور نیازمند حوصله و تعهد درازمدت است ،تا منجر به تأثیرگذاری محسوس و پایه دار گردیده و به عمل نهادینه شده تبدیل شود.
تطبیق بودجه سازی جنسیت محور ،نیازمند توجه سازگار سیاسی و ارزیابی تخنیکی جهت تداوم بهبود بخشی از یک بودجۀ ساالنه
تا بودجۀ ساالنۀ دیگر می باشد.
در مجموع ،در زمینۀ تطبیق بودجه سازی جنسیت محور در افغانستان ،شش محور مهم زیر شناسایی می گردد:
•

•این بسیار مهم است تا جهت معرفی و کاربرد بیشرت بودجه سازی جنسیت محور ،ارادۀ سیاسی ،حامیت دولتی سازگار
و میکانیزم پاسخگویی مورد تشویق قرار گیرد؛

•

•تعداد کارمندان ورزیده و مجرب و میزان ظرفیت های تخنیکی جهت تطبیق بودجه سازی جنسیت محور باید افزایش
یابد ،و نقش سازمان های زنان در روندهای تصمیم گیری در سطح ملی ،والیتی و محلی تقویت گردد؛

•

•ارتقا و ترویج پالن گذاری مشارکتی با حضور سازمان های جامعۀ مدنی و ذینفعان؛

•

•فرایندهای تطبیق بودجه سازی جنسیت محور باید با فرایندهای اصالحات پالن گذاری و بودجه سازی فعلی و آینده،
هامهنگ گردد؛

•

•تحلیل های آماری و درک اجتامعی و فرهنگی از شکاف های جنسیتی و پویایی های جنسیتی ،به منظور شناسایی،
پالن گذاری و تخصیص بودجه برای برنامه هایی که پاسخگوی نیازهای جنسیتی مختلف باشد ،باید افزایش یابند؛

•

• میکانیزم هامهنگی افقی /عمودی و درون سازمانی باید تقویت گردد ،تا بودجه سازی جنسیت محور در پالن گذاری
کلی و دوران بودجه گسرتش یابد.

منایندۀ وزارت مالیه در جریان نشست بحث های آزاد ،تاکید که این وزارت یکی از بزرگرتین حامیان و مشوقان بودجه سازی
جنسیت محور می باشد « به این مناسبت نشست ها و بحث های فراوانی را راه اندازی کرده و بودجه سازی جنسیت محور از جملۀ
فکتورهای مهم برای افغانستان است ،اما به زمان بیشرتی نیاز است تا به منظور تقویت آن ،توجه بیشرت سیاسی جلب گردد».
بنابراین ،گام های بعدی در راستای ترسیع روند بودجه سازی جنسیت در افغانستان،انگیزش حامیت سیاسی بیشرت و بهبود
رویکردهای موجود در این راستا می باشد .اکرثمصاحبه شوندگان توافق داشتند
که وجود ارادۀ سیاسی ،جهت تطبیق بودجه سازی جنسیت محور ،بسیار مهم است .فراتر از این ،رشکت کننده گان در بحث آزاد
بودجه سازی جنسیت محور ،با تایید برداشنت گام های اسرتاتیژیک جهت وارد کردن فشار بر دولت ،بر اهمیت دفاع و حامیت
آگاهانه و هامهنگ از بودجه سازی جنسیت محور ،تاکید ورزیدند .در حالی که از دولت گرفته تا جامعۀ جهانی و موسسات غیر
دولتی وظایف مورد نیاز بازیگران عمده در این راستا ،متفاوت اند ،اما عامل مهمی که می تواند بودجه سازی جنسیت محور را به
قله های موفقیت برساند ،هامهنگی و همکاری است .تحقق بودجه سازی جنسیت محور و پذیرش ابزار آن در راستای حصول
اهداف انکشافی و برابری جنسیتی ،بسیار حیاتی است .توصیه های زیر ،بر پایۀ یافته ها و پیشنهادهای مصاحبه شونده گان،
نشست های مباحثه پیرامون بودجه سازی جنسیت محور و تحقیق کتابخانه یی ،ارایه می گردد که به عنوان غذای فکر جهت روند
تطبیق دوامدار بودجه سازی جنسیت محور پنداشته شود .این سفارش ها با پیگیری سفارش های بسیار مشخص به وزارت مالیه
و وزارت امور زنان به عنوان رشکای کلیدی در راستای بودجهسازی جنسیت محور و همچنان سفارشها به جامعۀ جهانی ،در پنج
موضوع عمده ،ساختاربندی شده است.

1 11 1اهمیت اسرتاتیژیک تطبیق بودجه سازی جنسیت محور

راهکار حیاتی پیشربد اجندای بودجه سازی جنسیت محور رو به پیرشفت ،آگاهی های سیاست گذاران و مقام ها در سطح مرکزی،
والیتی و محلی است .آنان باید بدانند که ارایۀ خدمات عامه و توسعۀ برنامه ها در صورتی موثر خواهد بود که بر پایۀ نیازها و
محدودیت های متفاوت زنان و مردان هر دو ،طراحی گردد .پالن کاری اسرتاتیژیک بودجه سازی جنسیت محور مستلزم یک
سلسله پیامدهای پالیسی ساز و فعالیت هاست که وزارت مالیه آنرا با تعهد و دستوری جهت تطبیق بودجه سازی جنسیت محور،
در سطوح اسرتاتیژیک و اجرایی ارایه می کند .به منظور تقویت تطبیق بودجه سازی جنسیت محور ،نهادهای دولتی در راستای
تدوین و اجرای بودجۀ ملی که بودجه سازی جنسیت محور را مورد توجه قرار می دهد ،باید پاسخگو ساخته شوند .این امر ،باید
با انجام نظارت و تفتیش مناسب جندر محور پیگیری و تعقیب گردد .این موضوع می تواند با صدور حکم رییس جمهور مبنی بر
بودجه سازی جنسیت محور در افغانستان :کاری در حال پیرشفت
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

اینکه کمیتۀ بودجه با صالحیت کافی موظف باشد ،بودجه سازی جنسیت محور را مورد توجه قرار دهد ،آغاز گردد .وزارت مالیه از
نهادهای دولتی بخواهد که طبق لزوم پالیسی ها و دستورالعمل ها را در جای خود ،مورد تطبیق و پیگیری قرار دهند .این امر می
تواند انگیزۀ مثبتی برای ابتکارات ،و یا هشدار عواقب جدی به نهادهایی باشد که در انجام مکلفیت ها و تعهدات شان پیرامون
بودجه سازی جنسیت محور ،ناکام مانده اند .نظارت عادی از عملکرد و کارایی بودجه که توسط وزارت مالیه صورت می گیرد ،باید
گزارش دهی الزامی پیرامون نتایج برابری جنسیتی را نیز شامل شود.
با این حال ،تا کنون حامیت ها ،فشارهای مثبت و دستورالعمل ها در این راستا کافی نیست .نهادهای مستقل واحد بودجوی ،هنوز
هم نیازمند ظرفیت ها جهت تطبیق روند بودجه سازی جنسیت محور می باشند .آموزش ها و یادگیری های دوامدار هنگام اجرای
وظیفه از نکات مهم دیگر در این راستاست .در صورت نیاز ،باید کارشناسانی به کار گامشته شوند ،تا به مثمریت انجام تحلیل های
جنسیتی کمک کرده و ابعاد جنسیتی فعالیت ها ،دستاوردها و تأثیرگذاری ها مشخص گردد.
هامهنگی و همطرازی فرایندهای تطبیق بودجه سازی جنسیت محور با روندهای اصالحات در پالن گذاری و بودجه سازی،
(اصالحات در پالن گذاری و بودجه سازی والیتی و مدیریت مالی عامه) از اهمیت حیاتی برخوردار است .مصاحبه شونده گان در
این زمینه ،راه اندازی مباحثات پالیسی ساز هامنند مجمع حکومتداری افغانستان ( )Govern4Afgرا پیشنهاد کرده اند ،تا منجر به
تقویت و حامیت روندهای تدوین پالیسی میان سکتوری گردد.

2 22 2تخصصی ساخنت مسلک بودجه سازی جنسیت محور

افزون بر ارایۀ آموزش های ویژه به کارمندانی که به طور مستقیم با بودجه سازی رسوکار دارند ،شامل سازی بودجه سازی جنسیت
محور در نصاب تعلیمی برنامه های مراکز علمی و موودل های آموزشی برنامه های ظرفیت سازی و رهربی ،گام اسرتاتیژیکی در
راستای مسلکی شدن پایه دار بودجه سازی جنسیت محور خواهد بود .راه اندازی برنامه مشخص از جمله برنامۀ ماسرتی در بخش
مطالعات زنان و جنسیت ،طوری که در بخش ادارۀ عامه برگزار گردیده و نیز سایر کورس ها در انستیتوت خدمات ملکی .برنامۀ ادارۀ
عامه پیشنهاد کرد ،بودجه سازی جنسیت محور نیز می تواند موضوعی تحقیقاتی برای محصالن ماسرتی باشد ،و برنامۀ پروموت
ادارۀ انکشاف بین املللی امریکا ( )USAIDاز پیشنهاد مشخصی که بودجه سازی جنسیت محور را به عنوان یک مضمون شامل این
کورس سازد ،حامیت مالی کرد .این نکات ،باید توسط وزارت امور زنان در همکاری با سازمان دهنده گان و متویل کننده گان این
برنامه ها ،تعقیب و پیگیری گردد .افزون براین ،تحت رهربی وزارت مالیه و وزارت امور زنان باید کارشناسان بخش بودجه سازی
جنسیت محور شناسایی و فهرستی از متخصصان به منظور ارایۀ حامیت های تخنیکی و انجام تحقیقات در این زمینه ،تدوین گردد.

3 33 3آمارها جهت پالن گذاری و ارزیابی

وجود آمار و اطالعات کمی و کیفی تفکیک جنسیت در زمینۀ هر تحلیل جنسیتی امر الزمی است که باید رشد یابد ،و نهادینه گردد.
باید گفت که به منظور فراهم سازی آمار کیفی و کمی پیرامون برداشت ها ،میزان رضایت استفاده کننده گان از خدمات عامه وغیره
و نیز جهت انجام تحلیل های صوتی تفاوت جنسیتی و نیازها ،باید منابع تخنیکی و مالی مورد دسرتسی باشد .وزارت امور زنان
باید با امکانات تخنیکی و مالی مجهز و دارای صالحیتی باشد که بتواند از روند ارزیابی پالن کاری ملی برای زنان نظارت کرده و
پیرشفت ها در زمینۀ وضعیت زنان را در کوتاه مدت و درازمدت پیگیری مناید .انجام به موقع رسوی ها پیرامون تقسیم کار ،فقر و
توزیع دارایی و رسمایه ،آمار اصلی برای منابعی خواهد بود که در راستای پالن گذاری و نظارت سکتوری و میان سکتوری جنسیت
محور از آن استفاده می شود؛ این آمار همچنان در راستای تطبیق ( )æ (WEEA ) 1325 NAPالزمی و مورد نیاز می باشد .چنین
طرز جمع آوری اطالعات و آمار ،سبب می شود تا آنها در راستای تطبیق برنامه های مبتنی بر شواهد که برای همه رشیکان ملی و
بین املللی قابل دسرتسی باشد ،مورد استفاده قرار گیرد .ادارۀ مرکزی احصاییه با واحد آمارگیری و احصاییۀ جنسیت آن ،از رشیکان
اسرتاتیژیک در این راستا می باشند که باید به تقویت ظرفیت های آن پرداخت.

4 44 4افزایش نهادهای زنان

زنان نیاز دارند تا طی اصالحات اجتامعی به سطوح رهربی راه یابند؛ چیزی که طبیعتا بر کل جامعه تأثیرگذار است .تقویت مشارکت
و مناینده گی زنان در نهادهای مربوط در سطح مرکزی ،والیتی و محلی ،ممکن منجر به این امر گردد تا مصارف عامه بیشرت
بازتاب دهندۀ نیازها و اولویت های زنان باشد .اهداف دولت در راستای بهبود رشایط کاری زنان به ویژه در نیروهای امنیتی و صدور
دستورالعمل هایی مبارزه با آزار و اذیت ،گام های حرکت رو به جلو می باشد .از آنجایی که ظرفیت های مسلکی واحدهای جندر و
کارمندان زن اغلبا مورد انتقاد قرار گرفته ،از ایرنو به راه اندازی برنامه های درازمدت ظرفیت سازی و نظارتی نیاز است ،تا منجر به
افزایش تخصص آنان گردیده و نیز به آنان کمک مناید ،تا در سلسلۀ مراتب خدمات ملکی مردساالر ،مسیر شان را ترسیم و تعیین
منایند .دانش پیرشفته و مسلکی ،اسرتاتیژی مهمی در زمینۀ اهرم زدایی استدالل های مکرر مبنی بر اینکه سطح پایین آموزش،
عامل بازدانده یی در راستای دستیابی زنان به موقعیت های تصمیم گیری است ،می باشد .در عین وقت ،به منظور رسیدن به مقام
های باال در سیستم خدمات ملکی ،داشنت اسناد تحصیلی و فراغت از پوهنتون الزم است ،تا فارغ التحصیالن به اساس معیارهای
پذیرفته شدۀ رسمی به آن دست یابند .این امر می تواند از طریق تهیۀ بورسیه های تحصیلی و ارایۀ مطالعات شغلی اضافی به
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مقام های دولتی ،حاصل گردد.

5 55 5مشارکت همکاران غیردولتی

تطبیق موفقانۀ روند بودجه سازی جنسیت محور تنها متکی به فعالیت های بازیگران دولتی نیست .با توجه به وضعیت بودجه سازی
جنسیت محور و فرصت های موجود ،این نیز مهم است که بر تالش جمعی سکتورهای دولتی و جامعۀ مدنی تاکید صورت گیرد،
تا در کل ،بودجه سازی مبتنی بر جنسیت شکل گرفته و به منایش گذاشته شود .بسیج سازی جامعۀ مدنی و اعضای پارملان در
این زمینه ،یکی از مواردی است که حتا مقام های رسمی دولتی خواستار آن گردیده اند .یک اسرتاتیژی حامیت از بودجه سازی
جنسیت محور ،باید شامل آگاهیدهی پیرامون بودجه سازی جنسیت محور و دوران بودجۀ ساالنه ،به پاعضای پارملان ،جامعۀ مدنی،
خربنگاران و متویل کنندگان بین املللی باشد .معلومات پیرامون بودجه باید قابل دسرتس بوده و همچنان میکانیزم های بیشرتی
جهت مشارکت جامعۀ مدنی در روند بودجوی هامنند پالن گذاری مشارکتی ،نشست های استامعیۀ عامه و مشورتدهی ،باید موجود
باشد .گروپ های مربوط به زنان وفعالین حقوق برشی نیز از البیگران و رشکای نظارتی نیرومند در این راستا می باشند .در میان
این همه ،اعضای پارملان نقش ویژه یی در راستای تصویب بودجۀ ملی بازی می کنند .حامیت از کمیتۀ امور زنان پارملان وداده
خواهی با کمیتۀ بودجه جهت افزایش آگاهی پیرامون تأثیرات بودجه سازی جنسیت محور ،از مواردی است که منجر به بودجه
سازی می گردد که می تواند بیشرت جنسیت محور باشد .آگاهیدهی به اعضای پارملان و کارمندان آن و ارایۀ امکانات ،اطالعات و
آمار الزم به منظور بررسی بودجه از چشم انداز جنسیت به آنان ،می تواند نتایج موفقانه را به همراه داشته باشد.

6 66 6وزارت مالیه

ما بر پایۀ پژوهش ها ،مصاحبه ها و بحث های آزاد ،پیشنهادهای زیر را به وزارت مالیه ارایه می کنیم:
•

•پالن اسرتاتیژی بودجه سازی جنسیت محور وزارت مالیه ،پیرامون پالن آینده و چارچوب مفهومی بودجه سازی
جنسیت محور ،به منظور آگاهی مقام های دولتی ،اعضای پارملان و جامعۀ مدنی در سطح ملی و بین املللی باید راه
اندازی شود.

•

•بسته یی پیرامون بودجه سازی جنسیت محور شامل طرح اسرتاتیژی آماده و به رییس جمهور ،کابینه و پارملان ارایه گردد.

•

•طرح اسرتاتیژی با مترکز بر اولویت های زیر باید مورد تطبیق قرار گیرد:

•

•حامیت مورد نیاز از ادغام بودجه سازی جنسیت محور در اجندای اصالحات مدیریت مالی عامه در هامهنگی با اعضای
کمیتۀ اصالحات که وزارت مالیه ،وزارت امورزنان ،ریاست عمومی ادارۀ امور دفرت ریاست جمهوری ،کمیسیون مستقل
اصالحات اداری و خدمات ملکی ،ادارۀ مرکزی احصاییه ،واحدهای مستقل بودجوی ،اعضای پارملان ،موسسات
غیردولتی و اهداء کننده گان هامنند بانک جهانی ،ادارۀ انکشاف بین املللی ایاالت متحده ( )USAIDو دیپارمتنت
انکشاف بین املللی بریتانیا را شامل گردد.
◦

◦تالش های بیشرت وزارت امور زنان تا عضو فعال کمیتۀ بودجه باشد؛

◦

◦تعامل با بخش بودجه¬سازی جنسیت¬محور وزارت¬مالیه و ارایۀ معلومات و اعطای صالحیت ها به این
بخش؛

◦

◦تهیۀ قطعنامۀ بودجه سازی جنسیت محور.

◦

◦

•

•

◦تشکیل کمیته یی بودجه سازی جنسیت محور در سطح باال؛

◦افزودن دستورالعمل بودجه سازی جنسیت محور به متحداملال های بودجه ( )BCsبرای سال مالی آینده و

•برنامۀ آزمایشی بودجه سازی جنسیت محور باید مورد بازنگری قرار گیرد ،تا به منظور افزایش و گسرتش این برنامه،
محدودیت ها و چگونگی رسیده گی به آنها ،شناسایی گردد .الزم است ،تا راهکاری مشخص و مورد سنجش قرار
گیرد که طی آن ،طرح های بودجه سازی جنسیت محور ،در راستای ایجاد تغییرات برای تخصیص های بودجه جهت
برابری جنسیتی مثمر بوده و نیز تأثیرات این تغییرات را که چه خواهد بود ،به منایش بگذارد.

•معلومات در مورد روند بودجوی و ابزار بودجه سازی جنسیت محور باید قابل دسرتسی گردد و برنامه های آموزشی
پیرامون بودجه سازی جنسیت محور برای واحدهای مربوط (جندر ،پالن گذاری ،بودجه سازی و نظارت) باید از
رسگرفته شود و این روند بعدا در ریاست های والیتی نیز دنبال شود .رهنمود و ورق معلوماتی بودجه سازی جنسیت
محور که توسط نهاد برابری برای صلح و دموکراسی تدوین گردیده ،می تواند به عنوان ابزار پالن گذاری بودجه توسط
وزارت مالیه به واحدهای مستقل بودجوی و نهادهای دولتی معرفی گردد ،تا با ترکیبی از درک عمیقی پیرامون ابعاد
جنسیت ،با روندهای بودجه سازی ،در زمینۀ ارایۀ آموزشهای بهرت به مقام های دولتی در مرکز و والیات ،ممد و مفید

بودجه سازی جنسیت محور در افغانستان :کاری در حال پیرشفت

31

2017

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

•
•

واقع گردد.

•دستورالعملهای مشخصی پیرامون بودجهسازی جنسیتمحور در پالیسی بودجهسازی والیات باید اضافه گردد.

•جنسیت باید در بودجه سازی مبتنی بر برنامه گسرتش یابد و نیز ابزار بودجه سازی جنسیت محور باید در برنامه های
آموزشی و رهنمودهای بودجه سازی مبتنی بر برنامه ،افزوده گردد.

7 77 7وزارت امور زنان

بر پایۀ پژوهش ها ،مصاحبه ها و بحث های آزاد ،پیشنهادهای زیر به وزارت امور زنان ارایه می گردد:
•

•رهربی این وزارت باید تصمیم بگیرد که کدام یک از معینیت های این وزارت باید مسوولیت روند بودجه سازی جنسیت
محور را به دوش بگیرد ،تا نقش رهربی را در راستای هامهنگی با وزارت مالیه ،ایفاء مناید.

•

•در وزارت امور زنان باید تیمی مسوولیت پذیری بودجه سازی جنسیت محور وجود داشته باشد و این تیم باید گروپ
کاری متشکل از مناینده گان واحدهای جندر ،حداقل وزارت مالیه ،وزارت اقتصاد ،ادارۀ مرکزی احصاییه ،کمیسیون
اصالحات اداری و خدمات ملکی و وزارتخانه آزمایشی برنامه بودجه سازی جنسیت محور ،تشکیل و سازماندهی کند.
این گروپ باید کاربرد بودجه سازی های جنسیت محور را ارزیابی کرده و بین پالن گذاری ،بودجه سازی و واحدهای
جندر در داخل سکتورها ،هامهنگی ایجاد مناید.

•

•وزارت امور زنان باید با سازمان غیردولتی زن ،جامعۀ مدنی و اعضای پارملان به هامهنگی پرداخته ،تا میکانیزمی جهت
دفاع و حامیت آگاهانۀ مشخص و راه اندازی برنامه های آموزشی بودجه سازی جنسیت محور برای اعضای پارملان و
جامعۀ مدنی ،دریافت گردد.

•

•وزارت اموز زنان باید با ریاست جندر کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی همکاری مناید ،تا وضعیت
واحدهای جندر بهبود یافته و صالحیت های شان افزایش یابد .کمیتۀ جندر در سطح کابینه (که توسط رییس جمهور
تأسیس خواهد شد) یکی از همکاران برجسته در این راستا خواهد بود.

•

•الزم است تا این درخواست وزارت امور زنان تعقیب گردد که این وزارت از نقش فعلی ناظر در کمیتۀ بودجۀ ملی به
عضو کامل این کمیته ارتقا مناید ،تا از صالحیت ارایۀ نظر و رأی پیرامون بودجه ها در کمیتۀ بودجه ،برخوردار باشد.

•

•واحدهای مستقل بودجوی باید با ارایۀ تحلیل های جنسیتی و تدوین بودجه های جنسیت محور ،رهنامیی و مورد
حامیت قرار گیرند.

•

•وزارت امور زنان باید جهت پیشنهاد راهکارهای مشخص و متویل مالی برنامه های مربوط به پالن های کاری ملی
برای زنان ( )WEEA ,1325 NAPدادخواهی مناید.

•

•یک میکانیزم هامهنگی میان دولت ،متویل کننده گان و جامعۀ مدنی باید ایجاد گردد ،تا طرح ها و برنامه های مربوط
به جنسیت را پی ریزی و پیگیری مناید .این امر ممکن سبب تقویت افزایش گزارش دهی پیرامون  NAPWAو گسرتده
گی اطالعاتی گردد که در راستای تطبیق برنامه های  1325 NAPو WEEAمورد نیاز است.

8 88 8جامعۀ جهانی

بر پایۀ پژوهش ها ،مصاحبه ها و بحث های آزاد انجام شده در این راستا ،پیشنهادهای زیر به جامعۀ جهانی ارایه می گردد:
•

•جامعۀ جهانی می تواند که پروسۀ تطبیق بودجه سازی جنسیت محور را با سایر روندهای اصالحات در بخش های مختلف
هامهنگ سازد .بانک جهانی با حامیت دیپارمتنت انکشاف بین املللی بریتانیا آماده گی اش را جهت حامیت تخنیکی
برای مدغم سازی بودجه سازی جنسیت محور ( ،)GRBدر روند اصالحات مدیریت مالی عامه نشان داده است.

•

•پژوهش های مالی و فراهم سازی اطالعات تفکیک جنسیت باید انجام شود و رسوی یی به طور مثال پیرامون
استفادۀ زمان با توجه به تفکیک جنسیت باید راه اندازی شود.

•

32

•موسسات غیر دولتی باید به حامیت های تخنیکی و مالی پرداخته تا بودجۀ ملی و پیگیری مصارف مورد تحلیل قرار
گیرد و نیز از توسعۀ ظرفیت در بخش تحلیل های جنسیتی و مدیریت مالی عامه حامیت مناید.
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•سیستم های پیگیری جنسیت باید توسعه یابد ،هامنند وجود تحلیل های موثر برنامه ها به هدف حامیت از برابری
جنسیتی و توامنندسازی زنان.

•جامعۀ جهانی در قبال پالن گذاری جنسیت محور و مشارکتی و ایجاد انگیزه در راستای فرایندهای نظارتی ،تفتیش
و ارزیابی در سطح محلی ،باید با ساختارها و تشکیالت دولتی محلی یکجا کار مناید.

بودجه سازی جنسیت محور باید به عنوان موضوعی از اجندا در میکانیزم اهداء کننده گان جابه جا گردد ،در حالی که روند پیگیری
جنسیت در متویل کمک ها از طریق بودجه و خارج از آن ،تقویت گردد.
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ضمیمه ها
ضمیمۀ  :1فهرست مصاحبه شونده گان همکار بودجه سازی جنسیت محور (کابل ،اپریل و می )2015
موقعیت

نقاط وردوی /شریکان در بودجه سازی جنسیت محورGRB

وزارت مالیه

ریاست عمومی بودجۀ وزارت مالیه در همکاری با برنامۀ انکشافی ملل متحد به طور
مستقیم پیرامون (دستورالعمل ها و اسرتاتیژی) بودجه سازی جنسیت محور کار می
کند .مصاحبه شونده از وزارت مالیه ابراز داشت ،هنگامی که وزارت مالیه همراه با
الف) رییس عمومی بودجه .ب)
دستورالعمل ها ،متحداملال های بودجه را صادر می کند ،از واحدهای مستقل بودجوی
متخصص پالیسی بودجه .ج)
خواستار یادداشت مفهوم پروژه می شود که به صورت واضح مستفید شونده گان برنامه
کارشناس بودجه سازی جنسیت محور ها را مشخص سازد .آنها در هنگام اولویت بندی برنامه و پروژه ها ،برابری جنسیتی و
()GRB
همچنان طبقات محروم مانند کودکان را مورد توجه قرار می دهند .مصاحبه شونده یی
که در مجلس افتتاحیۀ مجمع حکومتداری افغانستان رشکت ورزیده بود ،تاکید کرد
که چنین مجمع های فکری ،باید سیاست گذاران و مشاوران را به طور منظم با هم
نزدیک سازد .این مهم است ،تا به آنان این احساس ارایه گردد که در موضوعات و
مطالعات انکشافی حضور خواهند داشت.

وزارت امور زنان

وزارت امور زنان ،از آنجایی که در راستای هدایت و نظارت تطبیق پالن کاری ملی
برای زنان ،دارای مسوولیت است ،باید گفتگوهای پالیسی ساز را پیرامون جنسیت و
موضوعات مربوط به زنان رهربی کند .این وزارت ،از آنجایی که تا کنون معینیت های
مربوط آن نتوانسته موافقه منایند که بودجه سازی جنسیت محور از مسوولیت های
کدام معینیت ،پالیسی و یا اداری است ،نتوانسته بودجه سازی جنسیت محور را دنبال
و به پیش بربد.

الف) معین وزارت ،ب) رییس پالن
گذاری

الف) معینیت پالیسی و پالن گذاری
ریاست عمومی ادارۀ امور دفرت اسرتاتیژیک ،ب) آمر پروژه های ویژۀ
رییس جمهور
ریاست جمهوری

وزارت اقتصاد

کمیسیون مستقل اصالحات
اداری و خدمات ملکی
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رییس عمومی پالیسی و نظارت از نتایج

الف) رییس طرح برنامه و اجرآات ،ب)
رییس بخش جنسیت.

زنان ،جوانان و کاهش از موضوعات دارای اولویت رییس است؛ چنانکه او به نوبۀ
خود به تأسیس دیپارمتنت پالیسی جنسیت پرداخت .افزون براین ،رییس جمهور در
حال بررسی متام برنامه های انکشافی والیتی و سکتوری است و رییس جمهور بودجه
سازی والیتی و حتا بودجه سازی مبتنی بر کارایی را دنبال می کند .بر پایۀ گفتگو،
یکنت از مصاحبه شونده گان پیشنهاد کرد ،هنگام تحلیل پالن های انکشافی والیتی
و نتایج آن ،چشم اندازی از جنسیت بر آن افزوده شود .وی افزود که باید مجموعه یی
از معلومات پیرامون جنسیت آماده و به رییس جمهور ارایه گردد .این دفرت در حال
حارض ،در پی تطبیق پروژه های ویژۀ رییس جمهور به ویژه تأسیس پوهنتونی ویژه
برای زنان در کابل که از سوی ترکیه متویل مالی می شود.
وزارت اقتصاد در چارچوب پالن  ۱۰۰روزۀ خود ،گزارشی را پیرامون کاهش فقر تهیه
کرد .یکی از رشکت کننده گان در مصاحبه ،ادعا کرد که تطبیق اسرتاتیژی های
سکتوری وزارتخانه ها ،فاقد گسرتش جنسیت است .او افزود ،به جای مترکز بر حقوق
زنان (برخورد فرهنگی) ،باید بر توامنندسازی اقتصادی زنان تأکید صورت گیرد .به
گفتۀ او ،در هنگام انتخاب برنامه ها در سال جاری مالی ،جنسیت یکی از شاخص
هایی بود که برای امتیازگیری و منره دهی مورد محاسبه قرار می گیرد.
کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی با وزارت مالیه یکجا روی نقشۀ
راه مدیریت مالی عامه کار می کند .بودجه سازی جنسیت محور باید موضوعی باشد،
اما در حال حارض در اولویت قرار ندارد .پیشنهاد گردید که ریاست جنسیت کمیسیون
مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی که از آن به عنوان “مادر” برای متام
واحدهای جنسیت نام برده می شود ،در طرح ها و ابتکارات بودجه سازی جنسیت محور
شامل ساخته شود .رییس جنسیت این کمسیون عالقه مند به رشکت در بودجه سازی
جنسیت محور است ،اما در حال حارض شامل آن نیست.

اه همیمض

ادارۀ مرکزی احصاییه

ادارۀ مستقل ارگان های محلی

معاون رییس عمومی

رییس پالیسی و پالن گذاری

2017

ادارۀ مرکزی احصاییه در این اواخر واحد آمارگیری جنسیت را تأسیس کرد .این اداره ،تا جایی
که ممکن است ،اطالعات تفکیک جنسیت را فراهم می سازد ،اما توقع می رود که فعال تر
باشد ،به ویژه در بخش تفسیر معلومات مبتنی بر جنسیت .رییس جمهور با شامل سازی این
اداره در جلسۀ کابینه ،نقش آنرا باال برد.

ادارۀ مستقل ارگان های محلی در حال حارض روی اسرتاتیژی پالن گذاری محلی و
اصالحات بودجه سازی والیتی کار می کند .بودجه جنسیتی هرچند به عنوان موضوع مشرتک
تلقی می گردد ،اما تا کنون با دستورالعمل ها و پالیسی ها پیگیری نشده است .مصاحبه شوند
پیشنهاد کرد که امکانات بیشرتی به آنان ارایه گردد ،تا دستورالعمل های پالن گذاری و
بودجه سازی جنسیت را شامل اسرتاتیژی پالن گذاری محلی سازند.

وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری

الف) آمر دفرت مرکزی بودجه
سازی جنسیت محور در ریاست
مالی وزارت زراعت ،آبیاری و
مالداری ،ب) آمر پالن گذاری
والیتی ،ج) آمر واحد جندر

وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری در سال گذشته یکی از وزارتخانه های تطبیق آزمایشی برنامۀ
بودجه سازی جنسیت محور که توسط وزارت مالیه رهربی می شود ،بود .مصاحبه شونده گان
از این وزارت یادآور شدند که وزارت مالیه به جای اینکه دارای دستورالعمل های قوی پالیسی
باشد ،تا وزارتخانه ها را وادار به پیگیری بودجه سازی جنسیت محور مناید ،این دستورالعمل
ها ،وضعیت را دشوار می سازد ،تا وزارتخانه ها بتوانند بودجۀ جنسیت محور را تهیه کنند .آنان
همچنان فکر می کنند که استفاده از سیستم نظارتی و ارزیابی نیرومند نیز می تواند در این
زمینه ممد واقع شود؛ چیزی که تاکنون وجود ندارد.

وزارت احیاء و انکشاف دهات

آمر واحد جندر

این وزارت در برنامۀ آزمایشی تطبیق بودجه سازی جنسیت محور شامل است .این وزارت ،در
حال تدوین آمار تفکیک جنسیت پیرامون مستفید شونده گان از برنامه هاست .در این وزارت
برای واحد جندر بودجه در نظر گرفته شده ،اما این واحد دارای صالحیت ارایۀ مشوره به روند
پالن گذاری برنامۀ سکتوری نیست.

وزارت معارف

آمر واحد جندر

وزارت معارف هرچند بخشی از برنامۀ آزمایشی تطبیق بودجه سازی جنسیت محور است ،اما
این وزارت درگیر بودجه سازی جنسیت محور نیست

نهاد برابری برای صلح و
دموکراسی

رییس نهاد

نهاد برابری برای صلح و دموکراسی با توسعۀ رهنمودهای بودجه سازی جنسیت محور ،برنامه
های آموزشی را در این زمینه ارایه کرد .مصاحبه شونده از این نهاد ،بر نیاز همرتاز سازی
بودجه سازی جنسیت محور با بودجه سازی والیتی مبتنی بر برنامه ،تاکید کرد.

برنامۀ انکشافی ملل متحد

متخصص پالیسی و پالن
گذاری (  )GEPبرنامۀ انکشافی
ملل متحد

دفرت ملل متحد برای زنان

معاون منایندۀ کشور

مصاحبه شونده از این اداره ،متامیل به تقویت گفتگوهای پالیسی پیرامون بودجه سازی
جنسیت محور بود.

بانک جهانی

متخصص مدیریت مالی

مصاحبه شونده از این اداره پییشنهاد کرد ،هر زمانی که وزارت مالیه عالقه مندی اش پیرامون
بودجه سازی جنسیت محور و جابجایی آن در اصالحات مدیریت های مالی عامه نشان می
دهد ،بانک جهانی و دیپارمتنت انکشاف بین املللی بریتانیا از آن حامیت می کند .بودجه
سازی جنسیت محور باید به گروپ کاری صندوق وجهی بازسازی افغانستان نیز معرفی گردد.

مصاحبه شونده یکی از اعضای برنامۀ تطبیق آزمایشی بودجه سازی جنسیت محور در
وزارتخانه هاست.

اخیرا دفرت ملل متحد برای زنان و برنامۀ انکشافی ملل متحد تفاهمنامه یی را پیرامون
هامهنگی پروژه ها و ساده سازی عملیات ها ،امضاء کرده اند .یکی از طرح های آزمایشی
طی این برنامه ،تقویت دیتابیس نظارتی دوگانه یی به منظور کمک به روند نظارتی دولت
افغانستان و پروسۀ گزارشدهی پیرامون پالن کاری ملی برای زنان است که در راستای
پیگیری پیرشفت ها در بخش هایی از خشونت در برابر زنان تا توامنند سازی اقتصادی زنان،
تنظیم شده است.
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سفیر کانادا

سفیر

سفیر پیشنهاد کرد که بودجه سازی جنسیت محور در صندوق وجهی نظم و قانون برای
افغانستان شامل کرده شود ،تا در سکتور امنیتی کار بیشرت در قبال برابری جنسیتی صورت
گیرد.

سفارت فنلند

مسوول بخش جنسیت

مصاحبه شونده از این سفارت پیشنهاد کرد که پیرامون بودجه سازی جنسیت محور در گروپ
های هامهنگی و کاری بین املللی معلومات بیشرت ارایه گردد.

ادارۀ انکشاف بین املللی ایاالت
متحدۀ امریکا ()USAID

الف) مشاور جنسیت

ب) معاون مشاور جنسیت

مصاحبه شونده پیشنهاد کرد که بودجه سازی جنسیت محور در میان دونران جامعۀ جهانی
باید ترویج گردد .نامربده همچنان یادآور شد که متویل کننده گان به جای مترکز بر تغییرات
کیفی ،بر جنبه های کمی مترکز منایند.

برنامۀ پروموت رهربی زنان ادارۀ
بین املللی انکشافی امریکا

معاون رییس بخش

مصاحبه شونده پیشنهاد کرد که بودجه سازی ملی و بودجه سازی جنسیت محور باید در برنامه
های آموزشی ترویج رهربی ،شامل ساخته شود.

وزارت معادن و پرتولیم

آمر برنامۀ ( ) GIZ

ادارۀ همکاری های بین املللی آملان (  ،)GIZبه منظور ارتقای ظرفیت کارمندان زن وزارت
معادن و پرتولیم برنامۀ آموزشی را در این وزارت راه اندازی کرده است .این برنامه در سال
جاری توسط (  )GIZمتویل می شود و بعد از این ،مسوولیت متویل آن به دوش وزارت معادن
خواهد بود.

صندوق انکشافی ظرفیت محلی
GIZ

بحث گروپی متمرکز با مشاور
جنسیت

پروژه های مربوط به زنان توسط (  )GIZمتویل می شود؛ در غیرآن ،این بسیار مشکل خواهد
بود که به آن بودجۀ اختصاص داده شود .مصاحبه شونده گان بر این تاکید کردند که این امر
چه قدر مشکل است ،تا مشارکت معنادار زنان در روندهای پالن گذاری محلی ممکن گردد.

رییس عمومی امور شاروالی ها

بحث گروپی متمرکز با مشاور
جنسیت

بر این امر تاکید شده که دریافت بودجه جهت متویل پروژه های زنان در سطح محلی ،چه
قدر دشوار است .آنان بر توسعۀ پالیسی بودجه سازی جنست محور برای دوران بودجۀ شاروالی
ها ،تاکید دارند.
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شکل دهی اولویت های پالیسی ملی و روندهای بودجه می تواند بر نتایج انکشافی تأثیر گذار باشد .با توجه به محدودیت فرصت
ها و امکانات برای زنان ،بر سازمان های جامعۀ مدنی و زنان الزم است ،تا در روندهای بودجه نقش فعال را بازی کرده ،تا این
اطمینان حاصل گردد که چشم انداز جنسیت در دوران های بودجه مورد توجه قرار می گیرد .به روند تطبیق و اجرای بودجه سازی
جنسیت محور به عنوان رویکردی برای تغییر اجتامعی ،می توان با توسل به راهکارهای گوناگون ،کمک کرد ،اما پنج ابزار زیرین،
روشی جهت سنجش تطبیق و تضمین موفقیت آن است.
صورت بودجۀ جنسیت محور :دولت در سند بودجۀ ساالنه ،تأثیر جنسیتی بودجه های اختصاصی شامری از وزارتخانه ها و ریاست
ها را در رسارس سکتور عامه ارزیابی مناید ،تا این تحلیل به دست آید که چگونه مصارف آنها بر برابری جنسیتی تأثیر گذار است.
ارزیابی مستفید شونده گان باتوجه به تفکیک جنسیت :مستفید شونده گان فعلی و بالقوه هم مردان و هم زنان پیرامون موثریت
پالیسی و برنامه های دولت که این برنامه ها و پالیسی ها تا چه اندازه پاسخگوی نیازها و اولویت های آنان است ،مورد رسوی قرار
گیرند .پرسش های آتی در این مورد قرار زیر است :دیدگاه های مردان و زنانی پیرامون خدمات عامه یی که می گویند از آن مستفید
می گردند ،چگونه است؟ طی رسمایه گذاری در زیربناهای عامه به نیازهای آنان چگونه رسیده گی می شود؟
تحلیل های مصارف عامه باتوجه به تفکیک جنسیت :هنگامی که مصارف عامه برای برنامۀ ویژه به مقایسه گرفته می شود ،توزیع
بودجه براساس جنسیت می تواند مشخص گردد .برای مثال ،مقایسۀ مصارف بخش آموزش که ما می توانیم ببینیم چگونه زنان و
مردان از این بودجه مستفید گردیده اند.
تحلیل تأثیرات بودجه بر اساس کاربرد زمان با توجه به تفکیک جنسیت :به عنوان راهکاری جهت ترسیم کارهای مراقبتی بدون
مزد ،این ابزار به منظور پیگیری تأثیرات رصف وقت پیرامون مردان و زنان ،زمانی را مورد توجه قرار می دهد که در خانواده مورد
استفاده قرار می گیرد ،تا این اطمینان حاصل گردد که کار بی مزد در این زمینه جهت تحلیل پالیسی ،محاسبه می گردد.
چارچوب میان مدت پالیسی اقتصادی آگاهی جنسیت :با فرض اینکه پالیسی ها منجر به پیدایی "جنسیت بیطرف" می شود ،این
ابزار راهکارهایی را مورد توجه قرار می دهد که طی آن پالیسی ها سبب کاهش یا افزایش نابرابری جنسیتی می گردد و نیز این
را تحلیل می کند که چگونه منابع طی مدت دورۀ زمانی سه ساله برای تطبیق پالیسی ها تخصیص داده شود که منجر به ترویج
حقوق زنان گردد.
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ضمیمۀ  :3پالن گذاران بودجه

جدول زمانی بودجۀ ملی که مجموعه یی از فعالیت های کلیدی و میعاد زمانی برای تدوین بودجه است ،در ویب سایت وزارت مالیه
به نرش رسیده است55 .
برنامه ریزی بودجه  -۱39۶تاریخ های کلیدی
واحدهای
بودجوی در
مشوره با وزارت
اقتصاد مستندات
را پیرامون پروژه
های مربوط
تکمیل می کند

کابینه چارچوب
میان مدت بودجه
را تایید می کند.

رشوع جلسات
استامعیۀ بودجه

ریاست عمومی
بودجه ملی سال
 1396را آماده می
کند

تهیۀ صورت بودجه
1396

جنوری ۲۰۱۷

وزارت مالیه در
مشوره با کمیتۀ
بودجه ،تقویم
بودجه را نهایی
می کند

وزارت مالیه
کارگاهی CSO
را جهت ترشیح
پروسۀ متحداملال
دایر می کند

پایان جلسات
استامعیۀ بودجه

واحدهای
بودجوی برنامه
های مالی را تهیه
می کنند

دسمرب ۲۰۱۶

تهیۀ سند بررسی
وسط سال 1396
و ارایۀ آن به
کمیتۀ بودجه

وزات مالیه
اولویت های جدید
را به کمیتۀ بودجه
جهت بررسی
ارسال می کند.

وزارت مالیه بودجۀ
ملی سال 1396
را به پارملان ارسال
می کند

مطالعۀ اسرتاتیژی
مالی

نوامرب ۲۰۱۶

برای معلومات بیشرت به www.bugetmof.gov.afinfo@budgetmof.gov.af

وزارت مالیه
ورکشاپ
متحداملال 2
بودجه را راه
اندازی می کند
تعیین رضب
االجل جهت
تسلیمی
متحداملال 2
بودجه

وزارت مالیه سند
بودجه را به کابینه
ارایه می کند
اکتوبر ۲۰۱۶

مراجعه منایید

سپتمرب ۲۰۱۶

اګست ۲۰۱۶

وزارت مالیه
چارچوب میان
مدت بودجه را
تهیه می کند.

وزارت مالیه
متحداملال 2
بودجه را صادر
می کند
جوالی ۲۰۱۶

وزارت مالیه
متحداملال 1
بودجه را صادر
می کند

رضب االجل جهت
تسلیمی متحداملال
شامره .1
جون ۲۰۱۶

می ۲۰۱۶

اپریل ۲۰۱۶

مارچ ۲۰۱۶

فربوری ۲۰۱۶

یک بودجه موثر ،شفاف و مبتنی بر نتایج برای منافع ملی ریاست عمومی بودجۀ وزارت مالیه

 . 55وزارت مالیه« ،تقویم سال  ۱۳۹۶بودجه ملی»English-/201396%20Planner%http://www.budgetmof.gov.af/images/ stories/DGB/BPRD/Plannner/Budget ،
( pdf.201396%Plannerبه تاریخ  10می  2016دسرتسی شد).
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

پیشنهادات شام
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان می خواهد تا از پیشنهادات شام بعنوان استفاده کننده گان منابع تحقیقاتی این اداره مستفید
شود .شام چه خواننده همیشگی انتشارات ما باشید ،چه در یکی از سخرنانیها و ورکشاپهای این واحد رشکت کرده باشید ،چه
از کتابخانه استفاده کرده باشید و چه به تازگی با این سازمان آشنا شده باشید ،نظرات و پیشنهادات شام برای ما باارزش است.
نظر های شام به ما کمک میکند تا هدف خود را به بهرتین شکل تعقیب منوده و یافته های کاری خود را به شکل بهرت با خواننده
گان نرشیات ما به اشرتاک بگذاریم .آسانرتین راه برای ارائه پیشنهادات استفاده از این ایمیل آدرس میباشدareu@areu.org.af .
همچنان شام می توانید به این شامره متاس بگیرید  )+39(9970 806 845و هر نظری دارید ،با ما در میان بگذارید .اما برخی
اطالعاتی که به ویژه برای ما سودمند هستند عبارتند از:
•
•
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•چطور از نرشیات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان استفاده میکنید (مطالعه انتشارات ،رشکت در جلسات)...،؟
•به چه منظور از پژوهشهای واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان استفاده میکنید؟

•

•به چه شکل انتشارات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان را دریافت میکنید؟

•

•چگونه این انتشارات میتوانند اطالعات را به نحو بهرتی ارائه دهند؟

•

•انتشارات یا رویداد های مورد عالقه شام در واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان کدام است؟

•

•عالقه ،ساحه و موقعیت کاری یا مطالعه شام کدام است

•

•از نسخه الکرتونیکی استفاده میکنید یا از مجلدات؟

•

•نظر شام دربارۀ روند پژوهشی و نتایج ما چیست؟

•

•به نظر شام ما چه کارهایی را میتوانیم بهرت انجام دهیم؟

•

•عرصۀ عالقمندی ،اشتغال ،مطالعه و موقعیت تان
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نرشیات اخیر واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
متام نرشیات در وبسایت  www.areu.org.afقابل دستیابی اند و اکرث آنها بصورت نسخه چاپی رایگان در دفرت کابل واحد تحقیق
و ارزیابی افغانستان موجود می باشد.
موضوع تحقیق

نوع نرشیه

تاریخ

عنوان نرشیه

نویسنده

اگست
۲۰۱۶

اصالحات خدمات ملکی در افغانستان :نقش
ها و وظایف بخش خدمات ملکی

سیدحشمت الله هاشمی و
گرهارد الت

جوالی
۲۰۱۶

نقش جامعۀ مدنی در ترویج حکومتداری خوب اورځال ارشف نعمت و کرین
ویرنر
در افغانستان

دری

حکومتداری

نرشیۀ تحلیلی

جامعۀ مدنی و حکومتداری

نرشیۀ تحلیلی

جوالی
۲۰۱۶

حکومتداری محلی در افغانستان

آریه نجات ،کریستوف
گوستونیا ،بصیر فدا و کویهلیر

حکومتداری محلی

نرشیۀ تحلیلی

جوالی
۲۰۱۶

نزدیک سازی مردم به دولت :پالن گذاری و
بودجه سازی غیرمتمرکز در افغانستان

نعمت الله بیژن ،فرحت امیل و
هارون نایب خیل

پالن گذاری و بودجه سازی
والیتی و حکومتداری

نرشیۀ تحلیلی

می ۲۰۱۶

اقدام متوازن برای مدیریت سکتور استخراجی جاوید نورانی و لین دی بروکیری

مدیریت معادن

نرشیۀ تحلیلی

وینسنت توماس ،مجیباحمد
عزیزی و خالد

می ۲۰۱۶

توسعۀ منابع آب فرامرزی :چشم انداز
همکاری میان افغانستان ،ایران و پاکستان
چیست؟

می ۲۰۱۶

نگاه نزدیک به مردان و «انواع مردانگی»:
مشارکت فعال مردان در برابری جنسیتی

لیا ویلفردا آر ای پیالنگو،
پرویزطفیل ،چونا آر .اِچاوز ،سید
مهدی موسوی

اپریل
۲۰۱۶

بنای دولت بر بریگزار :پیامدهای موادمخدر بر
روند دولت سازی در افغانستان

دیویدمنسفیلد

اپریل
۲۰۱۶

یادداشت مخترص بر تحقیق ساحوی در والیت
قندهار ،دسمرب  2015تا جنوری  :2016کوکنار پاول فیشستین
و معیشت روستایی

مارچ  ۲۰۱۶ارتش ملی افغانستان پس از آیساف

پشتو

بهزاد

انتونیو چیستازی و علی
محمدعلی

√

√

√

√

مدیریت منابع طبیعی

مطالعۀ موردی

جنسیت

پالیسی نامه

مدیریت منابع طبیعی

کتاب

مدیریت منابع طبیعی

خالصه

حکومتداری

توضیح نامه
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فربوری
۲۰۱۶

اصل در جزییات :افت روزافزون ننگرهار در
خشونت ،شورشگری و تولید گسرتدۀ مواد
مخدر

دیویدمنسفیلد

فربوری
۲۰۱۶

اقتصاد سیاسی آموزش و ارایۀ خدمات صحی
در افغانستان

واحد تحقیق و ارزیابی
افغانستان

√

√

مدیریت منابع طبیعی

خالصه

حکومتداری و اقتصاد سیاسی نرشیۀ تحلیلی

جنوری
۲۰۱۶

کمبود آب خانگی :تغییر منونه ها برای
دریافت واقعیت ها در مورد پایداری دسرتسی
به آب آشامیدنی

ونسنت تاماس

√

√

معیشت پایدار

نرشیۀ تحلیلی

جنوری
۲۰۱۶

سوی دیگر نابرابری جنسیتی :مردان و
خصوصیات مردانگی در افغانستان

چونار آر .اچاوز و سیدمهدی
موسوی

√

√

جندر

نرشیۀ تحلیلی
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