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.)۱۵-20۱4
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این اثر میتواند فقط برای اهداف غیر تجارتی و در صورت ذکر نام نویسندگان و منبع، مورد نقل قول، استناد و یا تکثیر قرار گیرد. 

نظریات ذکر شده در این مطالعه مربوط به نویسندگان بوده و انعکاس دهندۀ دیدگاه وزارت همکاری های اقتصادی و انکشافی 

فدرال آملان، واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان و سازمان انکشاف بین املللی آملان نیست. برخی حقوق محفوظ است. هرگاه این 

نرشیه چاپ مجدد، ذخیره و یا به صورت برقی به دسرتس گذاشته میشود باید لینک ارتباطی به ویب سایت www.areu.org.af و 

www.giz.de فراهم گردد. برای هر گونه استفاده که در فوق مشخص نگردیده، باید اجازۀ قبلی به صورت کتبی از نارشان مطالعه 

)واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان و سازمان انکشاف بین املللی آملان( تهیه گردد؛ اخذ اجازه را می توان از طریق ارسال ایمیل به 

areu@areu.org.af یا متاس با ۱۵ 24 22۱ 20 )0( ۹۳+ انجام داد. 
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در مورد نویسندگان

نعمت الله بیژن همکار رهربان جهان در دانشگاه های اکسفورد و پرنستون در برنامه حکومتداری اقتصادی جهان در دانشگاه 

اکسفورد و همکار در دانشکده پالیسی عامه دانشگاه ملی اسرتالیا است. او به طور گسرتده در مورد اقتصاد سیاسی دولت سازی و 

روابط دولت و جامعه، توسعه، موثریت کمک ها و اصالحات بودجه، سیاست تطبیقی، گذار پس از جنگ و پاسخگویی حکومت 

نوشته است.

او به عنوان معین وزارت امورجوانان، رئیس عمومی و موسس ریاست عمومی پالیسی و نظارت بر اسرتاتژی انکشاف ملی افغانستان، 

رئیس دبیرخانه بورد مشرتک نظارت و انسجام و رئیس عمومی بودجه در وزارت مالیه خدمت منوده است. نعمت الله در روند توسعه 

و دولت سازی پس از 200۱ و همچنین در برنامه های جامعه مدنی در افغانستان نقش عمده ای داشته است.

فرحت امیل در دانشگاه آنقره بیلکنت در بخش اقتصاد تدریس مینامید. او در وزارت خزانه ترکیه در پست های مختلف با مترکز بر 

بودجه )تدوین پالیسی، آماده سازی، و تطبیق(، مدیریت پول نقد و روابط اقتصادی خارجی کار کرده است. او همچنین به عنوان 

مشاور در پروژه های برنامه توسعه سازمان ملل متحد و صندوق اضطراری کودکان سازمان ملل متحد کار کرده و عضو انجمن 

مقامات محلی و منطقوی سویدن و کارشناس داوطلب برای گروه خدمات مالی است. او در پروژه های مختلف حکومت های محلی 

در ترکیه، آلبانی، اردن و تونس کار کرده است.

 تجربه و تخصص امیل شامل شفافیت مالی، مدیریت هزینه های عامه، بودجه عامه، امور مالی دولت های محلی، ظرفیت سازی 

مقامات مرکزی/محلی، مشارکت شهروندان در روند بودجه )بودجه سازی مشارکتی و موضوعی(، برنامه ریزی رسمایه گذاری چند 

ساله و برنامه سازی و هزینه های اجتامعی است.

هارون نایب خیل اقتصاددان است. او به عنوان مشاور مدیریت مالی عامه و تحلیلگر با اداره همکاری های بین املللی جاپان، 

اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده، و شبکه اتصاالت کار کرده است. او با وزارتهای زراعت، آبیاری و مالداری، امور زنان و 

مهاجرین و عودت کنندگان در زمینه های بودجه و تدوین پالیسی همکاری کرده است.
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درباره 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 ۱۳8۱ خورشیدی با همكارى مؤسسات امدادى فعال در افغانستان بوجود آمد و دارای 

های  سازمان  و  چندجانبه  ادارات  دیگر  و  متحد  ملل  کننده،  های متویل  سازمان  هاى  از مناينده  متشکل  ایست   مدیره  هیئت 

غیردولتی. 

پروژه های مشخص در سال ۱۳۹4 شمسی توسط کمیسیون اروپا )EU(،  مؤسسه بین املللی برای توسعه )ODI(،  برنامه پروموت 

تحت ادارۀ انکشاف بین املللی ایاالت متحده امریکا )Tetra Tech-WLD(، گروپ امنیت و حکومتداری )SGG(، انستیتیوت صلح 

ایاالت متحده امریکا )USIP(، وزارت همکاری های اقتصادی و انکشافی فدرال آملان )BMZ(، سازمان انکشاف بین املللی آملان 

و سازمان خیریۀ   )NWO( علمی  پژوهش های  برای  هلند  )CIMMYT(، سازمان  گندم  و  ذرت  تحقیقات  املللی  بین  مرکز   ،)GIZ(

کودکان جنگ بریتانیا در افغانستان )War Child( متویل گردیده اند. 
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پیش منظر 

تعریف حکومتداری خوب اینست که چگونه موسسات دولتی امور عامه را انجام داده و منابع عامه را مدیریت میکنند.  چارچوب 

حکومتداری خوب با اهداف توسعه پایدار )SDG( رابطه مستحکم دارد، یعنی “توسعه ظرفیت مردم و حکومت در سطح محلی برای 

همکاری زمینه ساز افزایش رفاه مردم است.”  عالوه بر این، اهداف توسعه پایدار باالی حکومتداری خوب تاکید مینامید. یکی 

ازین اهداف شامل “توسعه دولت موثر در یک نظام دموکراتیک و عملی ساخنت اصول توسعه پایدار از طریق همکاری جهانی 

است، چون افغانستان یکی از ۱۹۳ کشور امضا کننده چارچوب سازمان ملل متحد برای اجرای اقدامات قطعنامه ریو و اجندا 2۱  

برای پیرشفت واقعی به سمت توسعه پایدار متعهد است. این چارچوب سازمان ملل متحد در افغانستان از طریق برنامه مجمع 

حکومتداری افغانستان )Govern4Afg( عملی ساخته میشود.

برنامه مجمع حکومتداری افغانستان که توسط رشکای آملانی و افغان راه اندازی شده است، در زمان مناسب بسرت گفتگو در مورد 

موضوعات حکومتداری در کشوررا فراهم می سازد. محققان و پالیسی سازان مبتنی بر شواهد پیشنهادات را به منظور ترویج گفتگو 

برای تقویت همکاری های توسعه ای در بخش های حکومتداری ارایه مینامیند.

یکی از شش موضوع اساسی انتخاب شده برای برنامه مجمع حکومتداری افغانستان برای سال ۱۳۹4-۱۳۹۵ “پالنگذاری و بودجه 

افغانستان تحلیل شده است. درین  در  بودجه سازی  و  مقاله، حکومتداری، پالنگذاری  این  در  بنابراین،  سازی والیتی” است. 

مطالعه استدالل شده است که مترکز بیش از حد افغانستان را در یک موقعیت قرار میدهد تا نهاد های دولتی محلی مورد توجه قرار 

نگیرد. نهادهای محلی موجود مانند دفاتر والیان، ادارات والیتی و ولسوالی، و شورا های منتخب والیتی امکان آنرا دارند تا نقش 

محوری را در بهبود پالنگذاری و بودجه سازی والیتی بازی کنند. حکومت افغانستان باید برای پرداخنت به مشکل مترکز بیش از 

حد متعهد شود. در نهایت، حکومت افغانستان مسئول است تا خدمات را برای بهبود شهروندان ارایه مناید.

عالوه بر این، این مقاله نقش و وظایف وزارت ها در کابل، ادارات در سطح والیات و ولسوالی ها، و شورای منتخب والیتی را 

که بشکل واضح تفکیک نشده اند برجسته میسازد. عدم وضاحت در نقش و وظایف این ادارات بشکل غیر عمدی سبب ضعف در 

تطبیق، رسمایه گذاری ناکافی باالی ظرفیت های موسسات رسمی محلی و ضیاع وقت و منابع گردیده است. دولت افغانستان الزم 

است تا به این موضوع رسیدگی مناید، چراکه آن به شکل بالقوه می تواند حکومتداری خوب را حامیت مناید.

همچنین نقش ادارات والیتی و ولسوالی در فرآیندهای پالنگذاری و بودجه واضح نیست. رسدرگمی در مورد اینکه چه کسی باید 

پالن و بودجه والیتی را ترتیب مناید و چگونه اولویت های محلی باید شناسایی و شامل پالن و بودجه ملی گردد وجود دارد.  

دراین مقاله به درستی استدالل شده است که قوانین روشن باید برای تخصیص بودجه وزرات ها به ادارات والیتی وضع گردیده 

و بررسی نقش و مسئولیت های جدید مشرتک بین مرکز و والیات بررسی شود. عالوه بر این، پاسخگویی محلی از طریق بهبود 

ظرفیت و اعتبار اداره عالی تفتیش و شوراهای والیتی و از طریق افزایش نظارت پارملان بهبود یابد.

حکومت افغانستان به اصالحات و بهبود پالنگذاری و بودجه در کشور متعهد است. پالیسی جدید بودجه سازی والیتی و پالیسی 

انتظار مشارکت فراگیر موسسات  حکومتداری محلی در آینده تغییرات جدید و تشویق کننده هستند.  از طریق این اصالحات، 

محلی و وضاحت در نقش سازمانی و عملکرد نهادهای مختلف برده میشود. 
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در نهایت، من امیدوارم که از طریق پالتفورم های چون مجمع حکومتداری افغانستان، گفتگوهای بیشرتی برای درک بهرت مسایل 

مربوط به حکومتداری، پالنگذاری و بودجه سازی که تصور میشود آجندای اصالحات حکومت افغانستان را بصورت راسخ حامیت 

کنند در سطح محلی رخ دهد. 

نادر نادری مشاور ارشد ریس جمهور در امور عامه و اسرتاتیژیک 

سفیر آزادی بیان

جوزا ۱۳۹۵
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پیش منظر 

مجمع حکومتداری افغانستان به عنوان یک پلتفورم برای گفتگو از اصالح پالیسی و تطبیق آن در سکتور حکومتداری حامیت 

دارند. مردم  اهمیت بسزایی  افغانستان  ثبات  و  برای توسعه  پاسخگویی و شفافیت  قانون،  میکند. حکومتداری خوب، حاکمیت 

و  گیرد  موثر صورت  طور  به  فساد  با  مبارزه  باید  تجدید منایند،  دولتی  نهادهای  مورد  در  را  شان  اعتامد  تا  دارند  نیاز  افغانستان 

اصالحات باعث بهبود در زندگی روزمره مردم شود. این کافی نیست که اصالحات بر صفحه کاغذ نوشته شود- تطبیق آنها باید در 

روستا ها و شهر های افغانستان صورت گیرد. 

هدف از مجمع حکومتداری افغانستان ترویج گفتامن در مورد پالیسی بین محرکین تغییر افغان و آملانی در زمینه حکومتداری خوب 

است. محققان و سیاست گذاران از هر دو کشور طرح های را مبتنی بر شواهد به منظور ترویج گفتامن و مشوره در سطح عالی در 

سکتور حکومتداری ارایه میکنند. بنابراین، بحث پالیسی های مورد بحث مبتنی بر واقعیت ها بررسی میشوند. در نهایت، این مجمع 

به عنوان وسیله ای برای تطبیق اسرتاتیژی همکاری توسعه ای افغانستان و آملان برای سالهای ۱۳۹4-۱۳۹7عمل خواهد کرد. 

بعد از رشوع موفقانه ورکشاپ افتتاحیه در سال ۱۳۹4، شش موضوع )پالنگذاری و بودجه سازی والیتی، بودجه سازی جنسیت 

محور، حکومتداری معادن، جامعه مدنی و اصالح خدمات ملکی( بعد از گفتگو های مفصل با توجه به اولویت های افغانستان و 

آملان انتخاب شدند. در این دوره از سال ۱۳۹4، تیم های تحقیقاتی از هر دو کشور مشوره های تخصصی الزم را ارایه و بحث های 

را بین کارشناسان و مجریان از طریق چندین گردهامیی برای گفتگوی شفاف و دیگر روش های مشوره راه اندازی، و مقاالت و 

سفارش های را روی موضوعات مشخص برای گفتامن پالیسی ترتیب کرده اند.

وزارت فدرال همکاری اقتصادی و توسعه آملان آرزومند است تا این مطالعات باعث ترویج گفتامن بیشرت در افغانستان و سهمگیری 

کشور های مساعدت کننده در سکتور حکومتداری گردد.

در مورد این مطالعه

این مقاله، در مورد پالنگذاری و بودجه سازی والیتی که در جوزا سال ۱۳۹۵ بدسرتس عام قرار گرفته است، فرآیندهای عمومی 

مدیریت مالی و رشکای آنرا مورد ارزیابی قرار میدهد. با توجه به فقدان یک چارچوب روشن حکومتداری محلی، مترکز اصالحات 

اولیه باالی تقویت منودن مدیریت مالی عامه در مرکز بوده است. این روش نتوانسته است که اولویت های محلی را به طور موثر 

شناسایی و متویل، ظرفیت های محلی را تقویت منوده و مشارکت محلی را افزایش  دهد.

محققان یک روش دراز مدت را که در آن چارچوب محلی به وضوح تعریف شده باشد و وظایف دولت از مرکز به والیات منتقل 

شود مالحظه میکنند. نیاز است تا این فرآیند با ظرفیت سازی گسرتده و اقدامات که سبب تقویت پاسخگویی میشود همراه باشد. 

سفارشات عمده که توسط تیم تحقیقی ارایه شده است عبارتند از:

شناسایی و توزیع نقش ها و صالحیت ها بین وزارت ها و ادارات در کابل و والیات؛ •

تطبیق اصالحات بشکل تدریجی برای ترویج بودجه عمودی غیر متمرکز در مراحل مختلف؛ •

 تقویت منودن مکانیسم های پاسخگویی محلی. •

تحقیق و گفتگوهای مجمع حکومتداری افغانستان در مورد پالنگذاری و بودجه سازی والیتی شامل ارزیابی پالیسی های جدید، 

بر اساس این مجموعه گفتگو ها و تحقیق، این مطالعه سفارشات  پالیسی در سطح عالیرتبه است.  مصاحبه ها و گفتگو های 

عملی را برای بهبود پالنگذاری و بودجه سازی والیتی ارایه میکند. این مقاله از کارهای برنامه توسعه ظرفیت منطقه ای )RCD( از 

همکاری آملان که هدف توسعه ظرفیت ادارات والیتی و ولسوالی در شش والیت در شامل افغانستان است مستفید شده و معلومات 

الزم را نیز برای بهبود این برنامه فراهم میسازد.
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این مقاله نه تنها به عنوان اساس برای گفتگوهای مجمع حکومتداری افغانستان بل برای گفتگو میان ادارات حکومتی افغانستان، 

اجتامع مساعدت کنندگان و دانشگاهی خواهد بود. مجمع حکومتداری افغانستان مباحث خود را در سال ۱۳۹۵ باالی موضوعات 

جدید ادامه خواهد داد. 

کالوس کرامر

رئیس توسعه همکاریسفارت جمهوری فدرال آملان

کابل 

جوزا ۱۳۹۵
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سپاسگزاری

نویسندگان این مقاله از واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان و همکاری های بین املللی آملان برای حامیت شان از این پروژه ابراز 

امتنان مینامیند. مصاحبه شوندگان در افغانستان نظریات شان را در مورد فرآیند پالنگذاری و بودجه سازی به طور سخاومتندانه با ما 

در میان گذاشتند. ادارات دولتی و کشور های مساعدت کننده معلومات ابتدایی مورد نیاز برای این مطالعه را بدسرتس قرار دادند. 

رشکت کنندگان گفتگو- کابل ) میزان ۱۳۹4( نتایج ابتدایی این تحقیق را ارزیابی منوده و نظریات شان را با ما در میان گذاشتند. 

نویسندگان همچنان از پروفیسور مایکل دکسرن، مشاور ارشد پالیسی برای مجمع حکومتداری افغانستان و ارزیابی کنندگان این 

مقاله که انتقادات و پیشنهادات سازنده شان را در مورد پیش نویس آن ارایه کرده اند سپاسگزاری میکنند.

نویسندگان این مقاله از همه کسانی که درین پروژه سهم گرفتند سپاسگزاری میکنند. به منایندگی ایشان از چند نفر نام گرفته 

میشود: یام نادر، معین امور پالیسی و مسلکی اداره مستقل ارگان های محلی؛ اسامعیل رحیمی، معین مسلکی وزارت اقتصاد؛ 

ویس برمک، رئیس عمومی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان و وزیر سابق احیا و انکشاف دهات؛ عبد املنصور، رئیس واحد بودجه 

ارگان های محلی؛ عبدالباقی پوپل،  اداره مستقل  پالیسی و پالنگذاری  املقتدر نارصی، رئیس  سازی والیتی وزارت مالیه؛ عبد 

رئیس عمومی امور شاروالی اداره مستقل ارگان های محلی؛ فریدون شارق، مدیر اسبق پروژه مجمع حکومتداری افغانستان، واحد 

تحقیق و ارزیابی افغانستان همه سهم ارزشمندی در این مطالعه داشته اند. ممکن محتویات این مقاله برای برخی از خوانندگان 

بحث برانگیز باشد، ازین رو نویسندگان این مقاله تصمیم گرفتند تا نام افراد که درین تحقیق سهم گرفته اند ذکر نشود. محتوای 

این مقاله مسئولیت نویسندگان است.

نعمت الله بیژن

فرحت امیل

هارون نایبخیل

جوزا ۱۳۹۵
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واژه نامه

شورای بزرگان محل که برای رسیدگی به مشکالت محلی دایر میشود. جرگه   

ریاست مالی والیتی وزارت مالیه. مستوفیت  

مالیه که برای خدمات شهری توسط شاروالی ها وضع شده است. مالیه صفایی 

واژه عربی به معنی مشوره است که بیشرت به مفهوم مشوره محلی از ان کار گرفته میشود.  شورا  

والیت.  والیت  
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۱ نزدیک ساخنت دولت با مردم: غیر متمرکز ساخنت پالنگذاری و بودجه سازی در افغانستان

خالصه 

نظام سیاسی جدید در افغانستان پس از سقوط رژیم طالبان در سال ۱۳80، راه را برای اصالح شیوه حکومتداری و پالنگذاری و 

بودجه سازی هموار کرد. اما این روند در ابتدا بر تقویت دولت مرکزی و تضمین فرآیندهای متمرکز برای پالنگذاری و مدیریت عامه 

مالی مترکز منوده بود. ازهم پاشیدگی نهادهای دولتی و رابطه از هم گسسته سازمانی بین کابل و والیات ممکن بیشرت حکومت 

را تشویق به بیش از حد متمرکز ساخنت فرآیند حکومتداری برای گسرتش حاکمیت دولت مرکزی و مقابله با زورمندان محلی منوده 

باشد. با این حال، چنین رویکردی نیز پیامدهای نامطلوب داشته است. این روش توانایی شناسایی و متویل اولویت های محلی، 

ایجاد ظرفیت های محلی و افزایش مشارکت محلی در پالنگذاری و بودجه سازی را تضعیف کرده است. در واقع، حفظ تعادل 

مناسب بین مترکز و عدم مترکز در افغانستان چالش است که در دیگر کشور های شکننده نیز مشاهده شده است.

چارچوب  نبود  صورت  در  خاص،  طور  به  بودجه  و  کلی  طور  به  عامه  مالی  مدیریت  های  زمینه  در  عمده  دستاوردهای  وجود  با 

حکومتداری محلی روشن، ابهاماتی در شناسایی اولویت ها و تخصیص منابع وجود دارد. به طور خاص، مترکز بیش از حد، نقش 

مبهم سازمانی، ظرفیت محدود و کمبود پاسخگویی چالش های بزرگ را به میان میآورد. تاثیرات نامطلوب دوره انتقال سه گانه 

)اقتصادی، سیاسی، و امنیتی(، به ویژه اینکه از سال ۱۳۹۳ سطح کمک های خارجی کاهش یافته و توجه به اصالحات دولت 

کمرت شده است، چالش های موجود را تشدید کرده است. برای جربان اثرات منفی این انتقال و تخصیص موثرتر منابع محدود 

دولت، باید سیستم پالنگذاری و بودجه سازی اصالح شود تا ازین طریق دولت با رسیدگی به خواسته های مردم محل و نیازهای 

فوری آنها به مردم نزدیکرت شود.

پالنگذاری و بودجه سازی دولت افغانستان، به استثنای شاروالی ها با  داشنت استقالل محدود، بسیار متمرکز اند. نهادهای دولتی 

در سطح مرکزی، والیات و ولسوالی ها وجود دارند، اما از آنها کمرت استفاده میشود، که تخصیص منابع و عرضه خدمات بشکل 

موثر آن را دشوارتر میسازد. اجرای پروژه ها اغلب با استفاده از کمک های مالی از نهادهای مساعدت کننده، سازمان های غیر 

دولتی )NGO(، و یا منابع دیگر، اما اغلب با کنار گذاشنت فرآیندهای دولتی، با وجود که باعث تسهیل تطبیق رسیع پروژه ها میشود، 

بر پایداری و موثریت پروژه ها و موسسات اثر منفی میگذارد. کمک های خارج از بودجه و مترکز بیش از حد باالی عرضه خدمات، 

نظارت بر اجراات، و پاسخگویی به مردم پیامدهای منفی دارند. 

از زمان تصویب موافقتنامه بن در سال ۱۳80 و قانون اساسی افغانستان در سال ۱۳8۳، بازیگران مختلف در مورد عدم مترکز برخی 

از وظایف دولت که در قانون اساسی پیش بینی شده بحث منوده اند، اما پیرشفت های قابل توجهی درین زمینه صورت نگرفته 

است. با این حال، ایجاد حکومت وحدت ملی و اثرات انتقال، فرصت را به میان آورده است تا چشم انداز آینده، به خصوص در 

زمینه پالنگذاری و بودجه سازی، بازنگری گردد. تعهد رئيس جمهور ارشف غنی در مورد اینکه 40 درصد از بودجه حکومت مرکزی 

به والیات اختصاص داده خواهد شد نشان می دهد که نیاز به غیر متمرکز ساخنت برخی صالحیت ها به نهادهای محلی و توامنند 

سازی آنها است تا بتوانند بشکل موثر بودجه خود را ترتیب و به مرصف برسانند. با آنکه چنین فرآیند غیر متمرکز ساخنت پالنگذاری 

و بودجه سازی پر چالش به نظر میرسد، اما نظر به  شیوه غیر متمرکز ساخنت بلندپروازانه و شدید واقع بینانه تر است.

برای رسیدگی به این مسایل، پالیسی بودجه سازی والیتی سال ۱۳۹4 و پالیسی حکومتداری محلی آینده بر عدم مترکز فرآیندهای 

پالنگذاری و بودجه سازی تاکید مینامیند. لیکن در پالیسی بودجه سازی والیتی نقش نهادهای دولتی به خوبی مشخص نشده، 

و مسیر و تطبیق این پالیسی هنوز هم مبهم و وابسته به سایر پالیسی ها و قوانین است که باید توسط وزارت ها و ادارات مختلف 

تصویب شوند. ارزیابی های اولیه نشان می دهد که پالیسی حکومتداری محلی آینده ممکن کاستی های مشابه ای داشته باشد.

برای بهبود عرضه خدمات، افغانستان نیاز دارد تا فرآیندهای پالنگذاری و بودجه سازی را غیر متمرکز سازد. بنابر سهم نهاد های 

مختلف، از جمله قوه اجرایی و قانونگذاری دولت و همچنین ظرفیت محدود دولت در پالنگذاری و بودجه سازی اصالحات باید 

به تدریج برای ترویج عدم مترکز بودجه بشکل عمودی در مراحل مختلف عملی شود. عدم مترکز بودجه بشکل افقی تنها باید در 

صورت موجودیت میکانیزم های پاسخگویی مناسب در محل به عنوان گزینه ای در دراز مدت در نظر گرفته شود. پالنگذاری و 

بودجه سازی موثر نقش محوری ای در عرضه خدمات و توسعه دارند چون توانایی شکل دادن چشم انداز افغانستان و مرشوعیت 

دولت را دارند.
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پالنگذاری و بودجه سازی حکومت افغانستان، به جز شاروالی ها با داشنت استقالل محدود، بسیار متمرکز اند. نهادهای دولتی در 

سطح مرکزی، والیات و ولسوالی ها وجود دارند، اما از آنها کمرتاستفاده میشود، که تخصیص منابع و عرضه خدمات بشکل موثر 

آن را دشوارتر میسازد. اجرای پروژه ها اغلب با استفاده از کمک های مالی نهادهای مساعدت کننده، سازمان های غیر دولتی  

)NGOs( و یا منابع دیگر، اما اغلب با کنار گذاشنت فرآیندهای دولتی، با وجود که باعث تسهیل تطبیق رسیع پروژه ها میشود، بر 

پایداری پروژه ها تاثیر منوده و توانایی حکومت را در تهیه پالیسی از طریق بودجه ملی محدود میسازد. برای جربان اثرات منفی 

روند انتفال، کاهش کمک های مالی و رشد اقتصادی، تخصیص موثر منابع برای رفع نیازمندی های مردم حیاتی است. به همین 

خاطر، پالنگذاری و بودجه سازی برای مشارکت مردم کلیدی بوده تا منابع محدود به صورت موثر آن تخصیص داده شده و اولویت 

ها را متویل مناید. 

هدف رصیح حکومت وحدت ملی تقویت منودن پالنگذاری و بودجه سازی محلی است. اما بخاطر نبود یک چارچوب حکومتداری 

محلی روشن ابهامات و عدم اطمینان در زمینه وجود دارد. برای ادارات والیتی مشکل خواهد بود تا، طور که رئیس جمهور ارشف 

غنی اظهار داشته است، 40 درصد بودجه ملی را مرصف منایند۱. رئیس جمهورغنی پیش بینی میکند که » ... ما ماهیت دولت 

ملی را تغییر میدهیم. چهل درصد بودجه ملی به طور مستقیم به والیات داده خواهد شد، بدین گونه روند )موجود( را که درآن اجازه 

انتقال پول بشکل دورانی را میدهد تغییر میدهیم«.2 تحقق این هدف نیاز به یک رویکرد بلند مدت دارد که در آن چارچوب محلی 

به وضوح تعریف شده باشد و وظایف دولت از مرکز به والیات انتقال داده شده، برنامه جامع ظرفیت سازی عملی شده و پاسخگویی 

به مردم تقویت شده باشد. 

این مطالعه بخشی از پروژه دو ساله، مجمع حکومتداری افغانستان، است که توسط رشکای افغان و آملانی برای ایجاد پلتفورمی 

برای گفتگو پالیسی در عرصه حکومتداری در افغانستان آغاز شده است. هدف کلی این پروژه تهیه منابع و تخصص برای بهبود 

تصمیم گیری مبنی بر نیازمندی که برای توسعه و تطبیق پالیسی حکومتداری کمک کند و با واقعیت های افغانستان سازگار باشد 

از طریق  افغانستان،  به هدف کلی مجمع حکومتداری  بودجه سازی والیتی  و  این مطالعه در مورد پالنگذاری  بنابراین،  است. 

مطالعه میکانیزم های موجود پالنگذاری و بودجه سازی و با توصیه اقدامات اساسی برای بهبود پالنگذاری و بودجه سازی که بتواند 

در بهبود حکومتداری خوب و عرضه خدمات نقش داشته باشد، کمک میکند.

نظام سیاسی جدید در افغانستان پس از سقوط رژیم طالبان در سال ۱۳8۱، راه را برای اصالح شیوه حکومتداری و پالنگذاری و 

بودجه سازی هموار کرد.۳ اما این فرآیند در ابتدا بر تقویت دولت مرکزی و تضمین روندهای متمرکز برای پالنگذاری و مدیریت مالی 

عامه مترکز منوده بود. ازهم پاشیدگی نهادهای دولتی و رابطه از هم گسسته سازمانی بین کابل و والیات ممکن بیشرت حکومت 

را تشویق به متمرکز ساخنت چارچوب بیش از حد حکومتداری برای گسرتش حاکمیت حکومت مرکزی و مقابله با زورمندان محلی 

منوده باشد. با این حال، چنین رویکردی نیز پیامدهای نامطلوبی داشته است. این روش، طور مثال، توانایی شناسایی و متویل 

اولویت های محلی، ایجاد ظرفیت های محلی و افزایش مشارکت محلی در چارچوب پالنگذاری و بودجه سازی را تضعیف کرده 

است.

با این وجود، از زمان تصویب موافقتنامه بن در سال ۱۳80 و قانون اساسی افغانستان در سال ۱۳8۳، مسئولین در مورد حکومتداری 

آینده  مصونیت  تامین   )۱۳8۱( افغانستان  ملی  انکشاف  چارچوب  اند.  بحث منوده  والیتی  سازی  بودجه  و  پالنگذاری  و  محلی 

افغانستان  )۱۳87- انکشاف ملی  و اسرتاتیژی  افغانستان )۱۳87-۱۳84(  انکشاف ملی  افغانستان )۱۳8۳(، اسرتاتیژی موقت 

۱۳۹۱( همه به شیوه های مختلف مردم را برای مشارکت در فرآیند توسعه و بودجه پاسخگو به نیازهای محلی تشویق منوده است. 

عالوه بر این، دولت برنامه همبستگی ملی )NSP(، که موفقیت بزرگی در افزایش مشارکت مردم در طرح، اجرا، و نظارت بر پروژه 

های محلی است، راه اندازی کرد.4 

از سال ۱۳8۵، دولت چندین برنامه را برای غیر متمرکز ساخنت پالنگذاری و بودجه سازی در چارچوب قانون اساسی افغانستان 

به منظور رسیدگی به نیازها و خواسته های مردم محل آغاز کرده است. وزارت مالیه پروژه بودجه سازی والیتی را  بشکل آزمایشی 

در سال ۱۳8۵ آغاز کرد. عالوه بر این، دولت افغانستان حین تهیه پیش نویس سند اسرتاتیژی انکشاف ملی افغانستان با رشکای 

مختلف در والیات مشوره منود. از طریق این روند، دولت  ۳4 پالن انکشافی والیتی )PDP( را تهیه کرد. با این حال، با وجود 

احمد قریشی، »50  وعدۀ بزرگ که ارشف غنی احمد زی به مردم افغانستان داده است،«  آژانس خربی پژواک، ۱۱ جون 20۱4.     ۱

سنجی کامر، »مصاحبه: ارشف غنی،« دیپلومات، 2 اکتوبر 20۱4.     2

نعمت الله بیژن، »بهبود شفافیت بودجه در کشور های شکننده: تجارب افغانستان« )مقاله کاری برنامه حکومتداری اقتصادی جهان 20۱6/۱۱7، دانشگاه اکسفورد، 20۱6(  ۳

جمهوری اسالمی افغانستان، »اسرتاتیژی انکشاف ملی افغانستان، ۱۳87-۱۳۹۱ )کابل: داراالنشا اسرتاتیژی انکشاف ملی افغانستان(؛ اسرتاتیژی موقت انکشاف ملی افغانستان،      4

»چهارچوب توسعه ملی )مسوده برای مشوره(« )کابل: اداره انسجام کمک ها برای افغانستان، 2002(؛ حکومت انتقالی افغانستان، » مصئونیت آینده افغانستان: دستآورد ها و مسیر اسرتاتیژیک 

برای آینده« )کابل: حکومت افغانستان، 2004(؛ سلطان برکت و ارن اسرتاند، » گزارش ارزیابی میان مدت برنامه همبستگی ملی افغانستان« )یورک و کابل: دانشگاه یورک و وزارت احیا و 

انکشاف دهات افغانستان، 2006(. 

http://www.elections.pajhwok.com/dr/2014/06/11-10
http://www.elections.pajhwok.com/dr/2014/06/11-10
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۳ نزدیک ساخنت دولت با مردم: غیر متمرکز ساخنت پالنگذاری و بودجه سازی در افغانستان

این تالش ها، سطح موفقیت محدود بوده و دولت تا هنوز نتوانسته این تالش ها را به دلیل ظرفیت محدود و عدم اجامع در میان 

رهربی حکومت نهادینه سازد. از همین رو چارچوب پالنگذاری و بودجه سازی در افغانستان بسیار متمرکز، نقش نهادی مبهم، 

ظرفیت ادارات محلی محدود، و پاسخگویی رو به پایین ضعیف است.

در حالی که قانون اساسی افغانستان به شاروالی ها صالحیت جمع آوری عواید، پالنگذاری و بودجه سازی را میدهد، آنها هم با 

دشواری های مواجه اند که در سایر نهاد های دولتی وجود دارد.۵ سیستم شهری فاقد یک چارچوب مناسب قانونی بوده، طور که در 

دیگر نهاد های دولتی مشاهده میشود، شاروالی ها برای تصویب بودجه، تعیین نرخ مالیات، و تشکیل به کابل وابسته اند. برعالوه، 

شاروالی ها دچار مشکالت پاسخگویی به خاطر نبود نهادهای منتخب شهری اند. شاروالی ها خدمات اندکی را عرضه مینامیند زیرا 

دیگر وزارت ها و ادارات دولتی اکرث خدمات را عرضه میکنند. تدوین و تطبیق بودجه شاروالی ها نیز، طور که از نرخ پایین مرصف 

بودجه و تفاوت بین مجموعه عواید پیش بینی شده و عواید واقعی مشهود، دچار کمبودی های اند. برعالوه مشارکت ضعیف، 

شاروالی ها انگیزه محدود برای جمع آوری عواید و پاسخگویی، به دالیل مختلف که بعدا بحث خواهد شد، دارند. 

شیوه های پالنگذاری و بودجه سازی فعلی همراه با ساختار دولتی افغانستان در تناقض قرار دارد. در حالی که ادارات دولتی در 

کابل، ۳4 الیت و ۳76 ولسوالی )۳64 ولسوالی رسمی و۱2 ولسوالی موقت( وجود دارد، اما طرح آنها بطور موثر تقاضا نشده و یا 

نادیده گرفته میشود. در مورد پالن ها و تخصیص منابع، از جمله بسیاری از تعیینات و تدارکات، در کابل تصمیم گرفته میشود. 

این روند تا به حال پیامدهای منفی بر عرضه خدمات، نظارت بر اجراات، و پاسخگویی نسبت به شهروندان داشته است. وزارت ها 

و ادارات  در کابل به منایندگی از ریاست های والیتی برنامه ریزی کرده و منابع را تخصیص میدهند. در حالی که چنین میکانیزم 

ممکن طرح و اجرای برخی از پروژه های ملی را تسهیل کند، منیتواند از ظرفیت نهادهای دولتی در والیات و ولسوالی ها و محالت 

به طور کامل استفاده مناید. در نتیجه مترکز افراطی پالنگذاری موثر، تخصیص بودجه، و نظارت بر اجراات و همچنین مالکیت 

محلی را تضعیف می کند.

شواهد کشور های دیگر نشان می دهد که مسایل مربوط به اصالحات محلی پیچیده اند. بنابراین، باید اصالحات در قانون و 

پالیسی بر محور اجامع بشکل محتاطانه و تدریجی به منظور بهبود پالنگذاری و بودجه سازی تطبیق شود. افغانستان نیاز دارد 

تا فرآیندهای پالنگذاری و بودجه سازی را غیر متمرکز سازد. بخاطر مشارکت مراجع ذیربط متعدد، مانند قوه اجرایی و مقننه، و 

همچنین ظرفیت محدود دولت، اصالحات باید به تدریج برای ترویج عدم مترکز بودجه بشکل عمودی طی مراحل مختلف عملی 

شود؛ عدم مترکز بودجه بشکل افقی باید تنها به عنوان یک گزینه در صورت موجودیت مکانیزم های پاسخگویی مناسب در محل 

در دراز مدت در نظر گرفته شود. دولت باید نقش و صالحیت های وزارت ها و ادارات در کابل و والیات را به وضوح شناسای منوده 

و میکانیزم های انسجام برای پالنگذاری و بودجه سازی باید سبب تقویت ظرفیت ادرات محلی گردد. برای غلبه کردن بر چالش 

فساد و ضایع ساخنت منابع، میکانیزم های پاسخگویی محلی باید تقویت شود. 

شیوه تحقیق و ساختار 1 .1

در این مقاله از روش تحقیق کیفی استفاده شده است. بر اساس مصاحبه با معلومات دهنده گان کلیدی)KIIs(  در افغانستان، 

به بررسی  با مراجع ذیربط و همچنین تجزیه و تحلیل اسناد دولتی منترش شده و منترش نشده، این مطالعه  پالیسی  گفتگوهای 

روندهای موجود پالنگذاری و بودجه سازی همراه با مراجع ذیربط آن پرداخته و پیشنهادات را برای بهبود پالنگذاری و بودجه سازی 

ارایه میکند. این تحقیق مطالعات موجود در زمینه پالنگذاری و بودجه سازی را شناسایی کرده و از تکرار همچو تالش ها تا حد 

ممکن جلوگیری میکند.

این مقاله نخست برخی از تجارب دیگر کشور ها در زمینه مترکز، پالنگذاری و بودجه سازی را ارزیابی مینامید.6 سپس به ارزیابی 

چارچوب موجود پالنگذاری و بودجه سازی و مراجع ذیر مربوط در افغانستان میپردازد. رسانجام، این مطالعه کاستی های روندهای 

پالنگذاری و بودجه سازی را شناسایی کرده  ار تاشرافس یخرب وبرای تقویت پالنگذاری و بودجه سازی والیتی در افغانستان 

به عنوان یک گزینه که دولت را به مردم  نزدیکرت میسازد ارایه مینامید.

در مورد نقش شاروالی ها مراجعه شود به جمهوری اسالمی افغانستان، » قانون اساسی افغانستان، » )کابل: حکومت افغانستان، 2004(.      ۵

این مقاله اغلب مثال ها را از ترکیه استفاده مینامید. ترکیه به عنوان دولت واحد، در میان دولت های مرکز گرایی است که در کشمکش غیر متمرکز ساخنت مانند افغانستان بوده      6

و با داشنت اقتصاد پیرشفته از گذشته ها سنت حکومت محلی، به ویژه در شاروالی ها، را داشته است. با داشنت سیستم واگذار شده شاروالی ها و همچنین سیستم های غیر متمرکز والیتی، ترکیه 

میتواند به عنوان منبع ارجاع، اگر چه نه در متام موارد، برای افغانستان باشد.
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پالنگذاری و بودجه سازی والیتی: چهارچوب مفاهیم. 2

پالیسی های اخیر افغانستان برای بهبود عرضه خدمات در سطح محلی با تفویض مسئولیت بیشرت و منابع بودیجوی به نهادهای محلی 

به بیش از یک دهه بر میگردد. در طی این مدت، با وجود تالش ها برای بهبود پالنگذاری و بودجه سازی، سیستم های موجود تا 

هنوز نتوانسته که ارتباط محکم مالی را در سطح دولت مرکزی و محلی، که اکرث خدمات عامه در آن سطح عرضه میشود، تامین مناید. 

برای درک وضع و کاستی های پالیسی های پالنگذاری و بودجه سازی والیتی در افغانستان، نیاز است تا آنها را در چهارچوب 

حکومتداری محلی و انتقال مترکز مالی مورد مطالعه قرار داد. نخست در این بخش، مفاهیم حکومتداری، حکومتداری محلی و 

عدم مترکز برای ایجاد ارتباط بین حکومتداری، پالنگذاری و بودجه سازی در سطوح ملی و محلی تعریف میشوند. دوم، این بخش 

پیرشفت تدریجی و متداوم عدم مترکز در کشورهای پس از جنگ و شکننده را بررسی می کند. سوم، اینکه چگونه جریان عمل 

سیستم مدیریت مالی عامه باعث تقویت و یا مانع تقویت حکومتداری میشود، از طریق ارائه چارچوب برای توضیح اینکه آیا روند 

بودجه مالی را در رشایط دموکراتیک تشدید کرده و یا مانع آنها میشود، بررسی میشود. 

حکومتداری، حکومتداری محلی و غیر متمرکز ساخنت 1 .1

برای تعریف »چارچوب حکومتداری محلی«، باید اول »حکومتداری« را تعریف کرد.7 حکومتداری میتواند به مثابه »شیوه نهادینه 

ای برای انسجام اعامل اجتامعی به هدف )الف( اجرای قوانین الزام آور و )ب( عرضه خدمات عامه« تعریف شود.8 این تعریف 

نشان می دهد که عرضه خدمات عامه جزء حکومتداری است که دولت برای عرضه آنها مکلف است.۹ این تعریف میتواند هم برای 

کشورهای توسعه یافته، و هم برای کشور های شکننده، که در اجرای این وظایف ناکام مانده اند و یا در معرض خطر ناکامی قرار 

دارند، استفاده شود.۱0 

حکومتداری محلی چیست؟ حکومتداری محلی به میکانیزم اطالق میشود که اجازه می دهد تا نهادهای دولتی که در پایین از سطح ملی 

است با حکومت مرکزی و سایر مراجع ذیربط برای عرضه خدمات عامه به نفع شهروندان در سطح محلی عمل منایند. عرضه خدمات عامه 

توسط نهادهای دولتی محلی به معنی انتقال صالحیت از سطح ملی به سطح  پایینرت اداره، یا به عبارت دیگر، غیر متمرکز ساخنت است. 

عدم مترکز میتواند متفاوت باشد. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه تقویت منودن نهادهای محلی دولتی و عرضه خدمات 

از طریق شیوه های متفاوت عدم مترکز از اولویت های پالسی بوده است. عدم متمرکز ساخنت و واگذاری صالحیت ها اشکال 

متفاوت عدم مترکز اند. با این حال، بسیاری از سیستم های بین دولت برخی از عنارصعدم مترکز را دارند.  صندوق ۱ در زیر اشکال 

مختلف عدم مترکز را متامیز می سازد.

صندوق 1: اشکال غیر متمرکز ساخنت

غیر متمرکز ساختن )deconcentration( ، اغلب به عنوان عدم تمرکز اداری اشاره شده است، انتقال وظایف مشخص نهادهای دولت مرکزی را به  سازمان 
های محلی، بدون انتقال قابلیت انسجام و ادغام بین سازمان ها و سکتور ها را تعریف میکند. گاهی اوقات نمایندگی های حوزوی یا والیتی دفاتر مرکزی برخی 

از صالحیت ها را برای تصمیم گیری مستقل، معموال در محدوده تعیین شده توسط دولت مرکزی، دارند. 

تفویض )delegation( انتقال بعضی از وظایف مشخص به نهاد های نیمه مستقل و یا شبه دولتی است، که بصورت مستقل، بدون مسوولیت مستقیم به نهاد 
های حکومتی محلی و یا سکتوری مرکزی )مانند نهاد های نظارتی مستقل چون واحد های نظارت از بانکداری و مقامات مخابرات و بانک های مرکزی مستقل( 

مینمایند.   فعالیت 

و  مادی  منابع  تولید  برای  ظرفیت  قانونی،  های  زمینه  با  همراه  محلی  مقامات  به  مرکزی  حکومت  مشخص  وظایف  از  برخی  انتقال  به   )develotion( واگذاری 
بشری، و اخیتارات تصمیم گیری اشاره مینماید. در این زمینه، سازمان های غیر متمرکز کمتر به حکومت مرکزی وابسته میباشند، مگر اینکه در قوانین مربوط 
مالی  تامین  برای  مالیه  و  فیس  تحمیل  و  عامه  خدمات  از  ای  مجموعه  عرضه  مسئول  محلی  منتخب  های  حکومت  معمول،  طور  به  باشد.  شده  تجویز  واگذاری 

خدمات عامه هستند.

اقتباس شده از صندوق نفوس ملل متحد، “ صندوق نفوس ملل متحد و مرکز زدایی: مطالعه تجارب کشوری” )نیویارک: دفتر ارزیابی و نظارت، صندوق نفوس 
ملل متحد، 2000(؛ بانک جهانی، “ عرضه خدمات و حکومتداری در سطح محلی در افغانستان” ) واشنگتن دی سی: بانک جهانی، 2007(.

برای جزئیات بیشرت مراجعه شود به آریا نجات، کریستوف گوسزتونیف، بصیر فدا و جان کوهلر، »حکومتداری محلی در افغانستان: وضع موجود و آینده،« )کابل: واحد تحقیق و     7

ارزیابی افغانستان و وزارت همکاری اقتصادی و توسعه دولت فدرال آملان، 20۱6(

http://www.sfb-governance.de/ »،اقتباس از تعریف ارایه شده توسط سندرفورسچنگ برییخ 700 »حکومتداری در ساحات با دولت محدود«،«  گالرس: حکومتداری     8

March 8 programm/glossar/ governance.html )accessed 20۱6(.  همچنین مراجعه شود به آریا نجات و همکاران. »حکومتداری محلی در افغانستان،« ۵.  

حتی در ساختار های حکومتداری جا افتاده مانند جهان شامل، متام فعالیت ها توسط دولت اجرا منیشود. گردانندگان غیر دولتی مانند سکتور خصوصی و یا سازمان های غیر دولتی      ۹

مسوولیت های را در عرضه خدمات عامه به عهده میگیرند. لیکن اکرث وظایف توسط دولت اجرا شده و رابطه میان دولت، سکتور خصوصی و سازمان های غیر دولتی از طریق قانون تنظیم میشود. 

اکنون، مطابق سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، تناسب سهم مصارف حکومت در اکرث ماملک عضو این سازمان بنابر نقش دولت در عرضه خدمات حد اوسط 40 در صد عواید نا خالص ملی 

است.

دیریک و. برینکرهاف، حکومتداری در جوامع پس از بحران: دوباره ساخنت دولت های شکننده )لندن: روتلج، 2007(.     ۱0
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۵ نزدیک ساخنت دولت با مردم: غیر متمرکز ساخنت پالنگذاری و بودجه سازی در افغانستان

غیرمتمرکز ساخنت در دو دهه گذشته توسط سازمان های بین املللی و سازمان های توسعه ترویج شده است. توامنند سازی و توسعه 

نهادهای محلی به منظور افزایش کیفیت و پوشش عرضه خدمات به شهروندان، ترویج توسعه محلی، تقویت منودن حکومتداری  

مشارکتی در سطح محلی بسیار مهم است. با این حال، هیچ منونه »یک اندازه متناسب برای همه« برای انتقال مترکز مالی وجود 
ندارد. در نتیجه، عدم متمرکز ساخنت روند پر چالش و و ابسته به رشایط است.۱۱

با این وجود، چارچوب حکومتداری محلی و اشکال آنرا منی توان مجزا از همدیگر ارزیابی کرد.  آنها فقط می توانند اهداف قدرت، 

مرشوعیت، و اثربخشی در دستیابی به عرضه خدمات عامه در سطح محلی را برآورده سازند اگر منابع مورد نیاز در دسرتس قرار گیرد 

تا برای تامین اولویت ها بشکل پاسخگو استفاده شود. انتخاب در مورد شکل عدم مترکز )به ویژه غیر متمرکز ساخنت و واگذاری( 

میتواند باالی تخصیص منابع در سطوح ملی و محلی و همچنان نقش و مسئولیت بازیگران تاثیر مناید.  

عدم مترکز و پویایی مالی محلی: برخی از مشاهدات 2 .2

حفظ تعادل بین ثبات، بازسازی و عرضه خدمات در کشورهای پس از جنگ و شکننده چالشی است. در واقع، یکی از چالش های 

عمده در اصالح حکومتداری محلی، ایجاد تعادل بین حفظ امنیت ملی، قانون و نظم، که نیاز به حضور قوی حکومت مرکزی و 

عرضه خدمات بصورت کارآمد و موثر در سطح محلی را دارد، ممکن رضورت به برخی از انواع عدم مترکز باشد. امنیت مهم است، 

چراکه اگر دولت به تخصیص مبالغ زیادی از منابع مالی خود به بخش های امنیتی ادامه دهد، انتقال صالحیت ها و متعاقب آن 

انتقال مالی به واحد های سطح پایین تر محدود است زیرا هزینه های امنیتی توسط حکومت مرکزی اداره می شود.

کشور های پس از جنگ و شکننده متایل عدم مترکز بشکل تدریجی دارند.۱2 تجربه نشان می دهد که اسرتاتژی های انتقال مترکز 

مالی موثر با عدم متمرکزساخنت آغاز شده و سپس به سمت واگذاری تکامل مینامیند. این تجربه با دیدگاه های دیگر به عنوان 

اولین مشاهده اینکه اصالحات حکومت محلی در کشور های جنگ زده مسیر محتاطانه ای را طی مینامید است.۱۳ غیر متمرکز 

ساخنت، به عنوان راه حل میانه، اغلب به عنوان یک گزینه سیاسی موفق بیش از واگذاری دیده می شود، از آنجا که بسیاری از 

مراجع ذیربط با منافع، انگیزه ها، و نگرانی های متفاو ت در این دوره عمل نقش دارند.

غیر متمرکز ساخنت مالی برای حکومتداری محلی غیر متمرکز محوری است.۱4 اینکه انتقال مالی از دولت مرکزی به نهادهای 

نهادهای  بین  مالی  امور  و  محلی  به حکومتداری  که  دهد  می  نشان  ندارد  وجود  متمرکز  اولیه حکومت  مراحل  در  کامال  محلی 

حکومتی معمواٌل در مراحل اولیه دوره پس از جنگ نه بلکه در مراحل بعدی  پرداخته میشود.۱۵ غیر متمرکز ساخنت مالی به طور 

گسرتده در کشورهای که اشکال مختلف مترکززدایی را تجربه میکنند به تصویب رسیده است.  حتی »سبک انفجار بزرگ«  پالیسی 

های غیر متمرکز ساخنت، مانند آنچه که در اندونزیا تصویب شده است، نوعی از انتقال مترکز مالی را انتخاب میکنند.۱6 

اصالحات مالی محلی و بین دولتی ماهیت سیاسی داشته که نیاز به اجامع ملی، رهربی سیاسی، و مهارت های اعتدال است. این 

یک مسئله مهم بوده و به کشورهای پس از جنگ و شکننده محدود نیست. طراحی چارچوب حکومتداری محلی و انتخاب ساختار 

مالی نیازمند “تغییر” است، که نهادها و بازیگران مختلف را در بر گرفته و متاثر می سازد. در زیر مسائل که برای ارزیابی تالش ها 

در زمینه پالنگذاری و بودجه سازی افغانستان مهم است مورد بحث قرار میگیرد. 

اجامع ملی و رهربی مهم است. انتقال از یک سیستم متمرکز دولتی به یک سیستم غیر متمرکز تر ممکن است بحث در مورد 

وحدت کشور در میان شهروندان، سیاستمداران و گروه های مختلف را بر هم زند. در کشورهای که مطالعه شده است این چارچوب 

پیآمدهای مختلط داشته است.۱7 هامنطور که در عمل معمول است، این نظریه نیز قطعی نیست که آیا اصالحات محلی سبب 

تقویت و یا تضعیف دولت میشود. با این حال، هر طرف این استدالل اگر درست باشد ممکن است تنها یک موضوع مربوط به 

انتقال مترکز مالی نباشد، شاید که وابسته به ماهیت انگیزه و خواست های گروه های جدایی طلب باشد.۱8  

در پهلوی پیچیدگی های میراثی، مفاد پیش بینی شده مترکز زدایی همچنین منوط به نقد و مناقشه است. چالش ها و روش های بدیل برای مترکز زدایی،  به عنوان جریان اصلی      ۱۱

مخالف مفاهیم مترکز زدایی "نیو لیربال" که توسط سازمان های بین املللی ترویج میشوند، ادبیات جدید در حال ظهور که باالی دشواری های شهری در جهان جنوب، که افغانستان هم جز آن 

است، مترکز دارد تشکیل میدهد )قبال جهان جنوب به نام جهان سوم یاد میشد(.  

بحث درین بخش از جیمی بویکس، » کاوش ساختار مالی محلی افغانستان: غور روی ارتباطات میان قریه جات، ولسوالی ها، والیات و مرکز« )واشنگنت، دی سی: انستیتوب      ۱2

شهری، 20۱2(. 

همچنین مراجعه شود به همیش نیکسن، » دولت سازی محلی در افغانستان« ) کابل: واحد تحقیق و ارِزیابی افغانستان، 2008(، 4.     ۱۳

بویکس، » کاوش ساختار مالی محلی افغانستان«.      ۱4

جورجیو بروسیو و جوان پابلو خیمنز، “حفظ مالیات در مرکز با وجود متمرکز ساخنت، تعامل با اصالحات ملی،" در آیا عدم مترکز برای توسعه خوب است؟، ادیت. ژان پل فگوت و     ۱۵

کارولین پوشل ) اکسفورد: انتشارات دانشگاه آکسفورد، 20۱۵( ۱۹۵-7۹ .

تعریف و جزئیات عدم مترکز مالی و گزینه ها برای افغانستان در بخش های زیر با جزئیات بیشرت با منونه هایی از کامبوج، موزامبیک و ترکیه بررسی خواهد شد.     ۱6

به عنوان مثال، برخی از موارد نشان میدهد که عدم مترکز باعث به ختم بحران شده است؛ اما در مقدونیه، بوسنیا و هرزگوینا جدایی طلبی را عمیق تر ساخته است. در حاالت     ۱7

دیگر، عدم مترکز راه را برای تقویت وحدت ملی، البته خطرات ناشی از پیچیدگی تطبیق اصالحات محتمل است، مانند نیپال هموار کرد. مراجعه شود به برنامه توسعه ملل متحد، "حکومتداری 

محلی، اعامر صلح و دولت سازی در رشایط بعد از بحران" )مقاله مباحثوی برنامه توسعه ملل متحد، برنامه توسعه ملل متحد، 2007(. 

ژان پل فگوت و کارولین پوشل، "آیا عدم مترکز دولت را ضعیف و یا تقویت میکند؟ ،" در آیا عدم مترکز برای توسعه خوب است؟، ادیت. ژان پل فگوت و کارولین پوشل ) اکسفورد:        ۱8

انتشارات دانشگاه آکسفورد، 20۱۵( 28-۱. 
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هامنطور که در باال اشاره شد، اصالحات محلی دشوار و چالش برانگیز است، و به همین ترتیب رضورت به توسعه اجامع ملی در 

مورد مسائل مهم و همچنین روند کلی است. رهربان سیاسی مسئول اند تا برنامه اصالحات محلی شان را بدسرتس عام قرار داده 

و آماده پذیرش نظریات و آرمان های مخالفین سیاسی باشند. 

اقتصاد سیاسی مترکز زدایی و همکاری در قوه اجرائیه می تواند باعث ترویج و یا مانع انتقال مترکز مالی گردد. اصالحات محلی 

موفق بیش از اداره مربوط حکومتداری محلی )به عنوان مثال، اداره مستقل ارگان های محلی و وزارت مالیه در افغانستان( را در 

بر میگیرد. دولت مجموع از وزارت ها، ادارات، و سازمان های است که تابع فشار های گوناگون وظیفوی، سیاسی و سازمانی اند. 

مترکز زدایی میتواند چالشی برای صالحیت مقامات در تخصیص منابع باشد، که ممکن است رقابت نهادی و مقاومت در برابر تغییر 

را باعث شود. حفظ فرهنگ همکاری و کار گروهی در میان کارمندان دولتی یکی از دشواری های است که حین روند اصالحات 

باید به آن پرداخته شود. اصالحات محلی نیز مستلزم گفتگوی سازنده بین شورای ملی و قوه اجرائیه است.

بودجه سازی و حکومتداری 2 .3

عمدتا توجه حکومتداری به عرضه خدمات عامه است. در دموکراسی انتخابی، شهروندان سیاستمداران و از طریق آنها کارمندان 

دولت را برای عرضه چنین خدمات توامنند میسازند. برای انجام این کار، پالنگذاری و تخصیص منابع )به عنوان مثال، عواید 

مالیاتی و مساعدت های خارجی( بشکل موثر آن بسیار مهم است. چنین روندی به نام پالنگذاری و بودجه سازی یاد شده که شامل 

اولویت بندی نیازها و تخصیص منابع کمیاب برای رسیدگی به این نیازها است. در جریان و در پایان عرضه خدمات عامه، همچنین 

این روند به عنوان روند بودیجوی شناخته شده است، که شهروندان سیاستمداران و کارمندان دولت را پاسخگو نگه میدارد.۱۹ در 

حالیکه این سیستم توسط نهادهای رسمی مانند قانون اساسی و مصوبات محدود شده است، نهادهای غیررسمی مانند بازیگران 

غیردولتی و سنتی دولت نیز نقش مهم دارند.

رابطه بین بازیگران رسمی )سیاستمداران منتخب و کارمندان دولت( و غیررسمی مانند زورمندان و گروههای مختلف مهم است. 

به  مایل  است  ممکن  سیاستمداران  که  چرا  باشد،  پذیر  آسیب  جویی  "رانت"  رفتارهای  مقابل  در  تواند  می  انتخابی  دموکراسی 

انتخاب مجدد و کارمندان دولت ممکن است به دنبال قدرت و اقتدار بیشرت برای ماندن در بست های خود تا زمانی که ممکن 

است باشند. پس این فرآیند میتواند باعث پدید آمدن یک سیستم "پرتونج" گردد، که در آن توزیع منابع مالی عامه به مردم )رانت 

پوپولیستی( و یا به حامیت کننده ها )رانت سیاسی( برای تامین منافع سیاستمداران و کارمندان دولت و همچنین به حامیان رسمی 

و غیر رسمی برای جلب حامیت صورت میگیرد. اگر سیستم هزینه بتواند اصول خاصی را حفظ کند، شهروندان می توانند توقع آنرا 

داشته باشند که  منابع مالی عامه که به دولت سپرده شده است به هدر نرفته اما بشکل سنجیده برای تولید کاالهای عامه استفاده 

میشود. حکومت ها می توانند از چگونگی مصارف پول مردم حساب بدهند. سیستم بودجه در نتیجه می تواند باعث ترویج  و یا مانع 

حکومتداری خوب گردد. برخی از اصول یک سیستم مدیریت مالی عامه خوب عبارتند از:

بودجه باید از طریق قوانین مالی مجموع انضباط مالی را حفظ کند. •

تخصیص منابع و استفاده از آنها  باید به اساس اولویت های اسرتاتژیک بوده که به رابطه میان پالنگذاری و بودجه  •

سازی با دید میان مدت و بلند مدت نیاز دارد. 

کارآیی و موثریت برنامه ها و عرضه خدمات )از طریق بودجه عملکرد/برنامه وی، تفویض اختیار به سطوح پایینرت(  •

باید ادامه داشته باشد.

پاسخگویی و شفافیت بودجه نیز باید حفظ شود )از طریق تفتیش ونظارت(. •

عالوه بر این، مشارکت شهروندان در روند بودجوی اصول فوق را تقویت میکند. تکمیل چارچوب حکومتداری با مشارکت مدنی از 

طریق بودجه سازی مشارکتی و جنسیت محور در دستور کار مدیریت مالی عامه در سه دهه اخیر بوده است.20  اصول مدیریت مالی 

عامه خوب و مشارکت مدنی در جدول ۱ در زیر خالصه شده است.

برای بحث در مورد نقش سیستم بودجه و حکومتداری خوب مراجعه شود به آیزاک اتیه و رسیف سیان، “نهادهای بودجه در ترکیه،” مباحث در اقتصاد های خاورمیانه و شامل      ۱۹

آفریقا 2 )2000(.

20   شاروالی های متعدد در رسارس جهان در بودجه بندی مشارکتی دخیل اند، که مثال شناخته شده آنها پورتو الگری و رسیف در برازیل است.  شاروالی های ترکیه همچنین درگیر بودجه سازی 

جنسیت محور از طریق پروژه های برنامه توسعه سازمان ملل است.  چنین شیوه تنها به شاروالی ها محدود نیست بلکه در ادارت غیر متمرکز شده نیز قابل تطبیق است. مشارکت جامعه مدنی و 

بودجه سازی جنسیت محور در سایر مطالعات مجمع حکومتداری افغانستان بحث شده اند.  
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7 نزدیک ساخنت دولت با مردم: غیر متمرکز ساخنت پالنگذاری و بودجه سازی در افغانستان

جدول 1: اصول مدیریت مالی عامه برای حکومتداری خوب2۱

نقش جامعه مدنی اصول سایکل بودجه مربوط هدف اصول

حامیت بودجوی مجموع انضباط مالی تهیه و تدوین بودجه
رصفه جویی مالی،  ثبات اقتصاد 

کالن و پایداری قرضه
مجموع انضباط مالی

بودجه مشارکتی، حامیت بودجوی و 

بودجه سازی جنسیت محور
مجموع انضباط مالی تهیه و تدوین بودجه

تخصیص منابع کمیاب طور که 

توسط  سقف بودجه برای  برنامه 

های دارای اولویت انتخاب شده 

است

مجموع انضباط مالی

نظارت از بودجه

سیستم ردیابی هزینه عامه

شفافیت مالی

استفاده موثر و کارآمد 

از منابع
اجرا بودجه

ارزش پول اثربخشی اقتصادی 

موثریت-برابری

استفاده موثر و کارآمد 

از منابع

اجتامعی تفتیش 

نظارت و نرش معلومات

ارایه آگاهی راجع به گزاش های اداره 

تفتیش

پاسخگویی

اداره مستقل تفتیش ) پیروی 

تفتیش اجراات مالی(

سیستم های کنرتول و تفتیش 

داخلی

نظارت پارملانی باالی بودجه

مرصف هزینه های عامه بشکل 

درست و قانونی
پاسخگویی

حکومتداری و پالنگذاری و بودجه سازی والیتی در افغانستان

با وجود متام تالش ها و وعده های سیاسی، تا هنوز افغانستان دولت خیلی متمرکز دارد، که نقش بسیار اندکی را برای نهادهای 

دولتی محلی باقی میگذارد. چارچوب حکومتداری محلی موجود نشان دهنده عدم مترکز بسیار محدود در سطح والیات و همچنین 

شاروالی ها بدون اصول اساسی روشن است. گرایش به مترکز در افغانستان نشان میدهد که یک روند مشابه در دیگر کشورهای 

پس از جنگ و یا شکننده را دنبال میکند. هامنطور که در باال بحث شد، به نظر میرسد که نگرانی در مورد امنیت مهم ترین عامل 

است که منجر به چنین گرایش های مترکزگرا گردیده است. معلومات دهندگان کلیدی )KIs( همچنین استدالل کردند که »ظرفیت 

کم در سطح محلی، بی میلی وزارت های مرکزی برای انتقال صالحیت ها و ترس از گسرتش فساد« همچنین روند غیر متمرکز 

ساخنت را تضعیف میکند.

هایی  فرآیند  اصالح  برای  بیشرت  توجه  جلب  در  عامل  دو  که  میکنند  ادعا  است  گرفته  صورت  مصاحبه  همرایشان  که  آگاهان 

پالنگذاری و بودجه سازی کمک کرده است.22 اول، خدمات به شهروندان با توجه به انتظارات موجود در یک اداره بسیار متمرکز 

عرضه منیشود. حکومت نیاز برای بهبود کیفیت خدمات عامه را، به ویژه در وضع وخیم امنیتی به منظور بدست آوردن  قلب  و ذهن 

مردم علیه شورشیان طالبان درک می کند. حامد کرزی، رئیس جمهور سابق، برای مثال، در این زمینه اظهار منوده که “تقویت 

حاکمیت ملی و محلی و بازسازی قضایی ما از جمله سخت ترین کارهای ما هستند«.2۳ دوم، مساعدت های کشورهای مساعدت 

کننده از طریق بودجه حکومتی منی تواند، در میان سایر عوامل، به علت ظرفیت محدود دولت و تدارکات پیچیده به اندازه کافی 

به مرصف برسد.24 نتیجه آن نرخ پایین مصارف بودجه انکشافی، کمرت از ۵0 درصد، بوده است.  

 ) SNGP( برای پرداخنت به برخی از نگرانی ها در مورد حکومتداری محلی، اداره مستقل ارگانهای محلی پالیسی حکومتداری محلی

را در سال ۱۳8۹ تهیه کرد. اما این سند پالیسی 400  صفحه ای تا حد زیادی به دلیل پیچیدگی آن، ابهام سیاسی و ضعف نهادی 

و بی تفاوتی، که مسائل مشرتک در جریان اصالحات محلی در پس از جنگ و کشورهای آسیب پذیر هستند به طور کامل تطبیق 

نشده است. با این حال، اداره مستقل ارگانهای محلی فرآیند دیگری را برای تجدید این پالیسی که تا هنوز نهایی و توسط شورای 

وزیران و کابنیه تایید نشده است آغاز کرده است.2۵ 

2۱   منبع: اقتباس از آیزاک اتیه و رسیف سیان، " پاسخگویی سیاسی و مدیریتی و سیستم بودجه }در ترکیه{" )استانبول: بنیاد اقتصاد و تحقیق اجتامعی ترکیه، ۱۹۹7(. 

22   تیم مربوط از ۱۳ الی 20 میزان سال ۱۳۹4 به کابل سفر کرده و بحث های را با کارمندان حکومتی )به عنوان مثال، وزارت مالیه، اداره مستقل ارگان های محلی، وزارت اقتصاد، و کمیسون 

مستقل خدمات ملکی و اصالحات اداری(، دفرت والی، سازمان های مساعدت کنندگان بین املللی، مشاورین، و عضو پارملان راه انداز کرده اند. معلومات جمع آوری شده در مورد انگیزه اصالحات 

محلی از طریق گفتگو های مستقیم، مصاحبه ها با معلومات دهندگان کلیدی از اداره توسعه بین املللی ایالت متحده امریکا، وزارت مالیه، و اداره مستقل ارگان های محلی و همچنن مقامات اسبق 

وزارت احیا و انکشاف دهات به تاریخ های مختلف صورت گرفته است.  

2۳   مراجعه شود به مقدمه رییس جمهور حامد کرزی در جمهوری اسالمی افغانستان، “اسرتاتیژی انکشاف ملی افغانستان است.”

24   برای جزئیات در مورد ظرفیت نهادهای دولتی افغانستان مراجعه شود به سیام غنی و نعمت الله بیژن، “قرارداد بیرونی وظایف و خدمات حکومت در افغانستان،" در قرارداد وظایف و 

خدمات دولت:  تجارب در حال  ظهور در رشایط  پس از جنگ و شکننده، ادیت سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و بانک توسعه افریقا ) پاریس: انتشارات سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، 

.۱۱۳-۹7 ،)200۹

2۵   معلومات دهنده کلیدی، کارشناس حکومتداری محلی، کابل، ۱7 میزان۱۳۹4. همچنین برای جزئیات بیشرتمراجعه شود به نجات و همکاران، “حکومتداری در افغانستان.” 
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هر گونه تالش به منظور تقویت حکومتداری محلی باید نیازهای مالی را مورد توجه قرار دهد. استفاده موثر از منابع به منظور بهبود 

عرضه خدمات به ناچار نیازمند تفویض صالحیت بیشرتبه نهاد های محلی از نظر بودجه سازی و پالنگذاری را دارد. این موضوع 

پس از یک مرحله ابتدایی طوالنی برای آمادگی بار اول در پالیسی حکومتداری محلی سال ۱۳8۹ مد نظر گرفته شد، اما وزارت 

مالیه آنرا پشتیبانی نکرد. بحث در زمینه حکومتداری محلی زمانی جلب توجه بیشرت منود که رئیس جمهور غنی در ماه میزان ۱۳۹۳  

اظهار داشت که “چهل درصد از بودجه ملی بصورت مستقیم به ادارات محلی انتقال خواهد کرد«.26 پالیسی جدید بودجه والیتی 

)PBP( ترتیب و در میزان ۱۳۹4 توسط شورا وزیران تصویب شد. 

ساختار و بازیگران سازمانی

افغانستان دارای یک دولت واحد با اداره متمرکز است که در آن تعامالت بین بازیگران و نهادهای رسمی و غیر رسمی نقش عمده 

ای را بازی میکنند. 

نهادهای رسمی شامل وزارت ها و ادارات در کابل، ریاست های والیتی )PLDs(، والیان و نهادهای مربوط )مانند شوراهای والیتی 

]PCs[(، ولسوال ها و ادرات مربوط ) به صندوق 2 برای تعریف والیت مراجع شود(. بر خالف تعدادی از کشورها  در جنوب آسیا، 

ادارات در سطح والیت در افغانستان سطح عمودی جداگانه حکومت را تشکیل منی دهند، در حالی که ریاست های والیتی به 

صورت افقی با ادارات والیتی مدغم نیستند.

صندوق 1: والیت چیست؟

مراکز  و  والیات  تمامی  هستند.  اداری  واحدهای  بزرگترین  والیات  آلمان،  در  »لندرز«  و  متحده  ایاالت  در  ها«   »دولت  از  متفاوت  واحد،  اداری  های  سیستم  در 
آنها  دستگاه اداری دولت واحد را تشکیل میدهد.  به عنوان مثال، افغانستان دارای 34 والیت، در حالی که ترکیه دارای 81 والیت  است.  آنچه والیات را در 
با  کشورهایی مثل افغانستان و ترکیه از »ایاالت« آمریکا و »لندرز« آلمانی متمایز میسازد اینست که آنها والیان انتخابی و ارگان های انتخابی مانند پارلمان 

صالحیت قانونگذاری و مالیه ندارند. 

والیان در سیستم واحد از سوی رئیس جمهور و یا شورای وزیران تعیین شده و نماینده مرکز در والیات به عنوان مدیر کلی آن است.  والیات به واحد های اداری 
کوچکتر در همان والیت تقسیم شده که بنام ولسوالی یاد میشود. ولسوال ها و یا آمرین ولسوالی ها، مانند والیان، در ولسوالی ها از مرکز نمایندگی میکنند که 
تابع اوامر والیان اند. در هر والیت و منطقه، نهاد های منتخب مانند شورای های والیتی و اداری، شورای های ولسوالی، و شاروالی ها میتوانند وجود داشته 

باشد. 

 ادارات روستایی یک کشورتا کشور دیگر متفاوت است، اما معموال آنها نمایندگان منتخب دارند. نقش والیان در سیستم های واحد طور کلی شامل وظایف “ 
قیمومت -نظارت، حتی از نهادهای منتخب مانند شاروالی ها میباشد. 

در سطح والیت در افغانستان، ریاست های والیت اختیار اندک دارند، و تقریبا همه تصمیم گیری ها در مورد پالنگذاری و بودجه 

سازی در کابل گرفته میشود. 

نقش رسمی )حقوقی(  والیان و ولسوال ها ضعیف است، اما صالحیت های غیر رسمی )غیر حقوقی( بیرشی دارند. بسیاری، اگر 

نه متام شان،  اغلب قدرت بیشرتی فراتر از نقش رسمی محدود شان از طریق مجموعه روابط  شخصی با رئیس جمهور، ارتباطات 

قبیلوی، و دسرتسی به عواید قانونی و غیر قانونی دارند.27 نقش والیان در بودجه والیتی در بخش های بعدی این مطالعه بحث 

میشود. 

کمیته های انکشافی والیتی )PDCs(  شامل روسای والیتی وزارت ها است. والیان ریاست جلسات کمیته های انکشافی والیتی 

را به عهده داشته و ریاست والیتی وزارت اقتصاد دارالنشا کمیته های انکشافی والیتی است. کمیته های انکشافی والیتی  نقش 

هامهنگ کننده فعالیت های وزارت های را در والیات در زمینه تهیه پالن های انکشافی والیتی دارند. والی میتواند مناینده های 

تیم های بازسازی والیتی )PRTs(، سازمان های غیر دولتی )NGOs( و جامعه مدنی را به عنوان اعضای بدون حق رای برای 

اطمینان از هامهنگی بهرت میان مراجع ذیربط در فعالیت های توسعه ای دعوت مناید. 

شورا های والیتی نهاد های منتخب محلی اند و نقش مبهم دارند. طبق قانون اساسی، شورا های والیتی در تأمین اهداف توسعه 

دولت و بهبود امور در انطباق با قوانین )قانون اساسی افغانستان، ماده ۱۳8، فصل 8، و ماده 4( رشکت مینامیند. شورا های والیتی 

به طور عموم نقش ضعیف مشورتی در پالنگذاری توسعوی والیتی دارند. پالیسی هایی حکومتداری محلی سال ۱۳8۹ و ۱۳۹4 

پیشنهاد مینامیند تا نقش شوراهای والیتی بیشرت شده و از والیان نظارت منایند. اما این موضوع در گذشته در سطح ملی و محلی 

مورد مناقشه قرار داشته است.

26   واقع گرایی و محتوای این بیانیه مورد مناقشه است. مراجعه شود به ماتیاس مورگرن، "ارزیابی ظرفیت:  پالنگذاری و بودجه سازی محلی در افغانستان" ) برنامه GIZ  برای توسعه ظرفیت 

حوزوی افغانستان، 20۱۵(.

27   نیکسون، “ دولت سازی محلی،" ۱۵-۱4.
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عالوه بر نهادهای دولت مرکزی، شاروالی ها سطح دیگری از نهادهای رسمی را به عنوان بخشی از اداره والیتی تشکیل میدهند. 

در حال حارض، شاروالی ها شاروال ها و ارگانهای منتخب ندارند. شاروالی ها حکومت های محلی اند، آنها صالحیت دارند تا عواید 

شان را افزایش داده و بودجه شان را تهیه منایند. این نهاد طبق قانون شهرداری قدیمی اداره میشود، که در حال حارض توسط 

یک قانون جدید، که شاروالی ها و نهادهای سیاسی منتخب را پیشنهاد مینامید، جاگزین میشود. کمبود بودجه و ظرفیت ضعیف 

شاروالی ها علت عمده بدتر شدن عملکرد آنها بوده اند.

برخی از نهاد ها شبه دولتی هستند28 که مانند برنامه همبستگی ملی توسط متویل کنندگان متویل می شود. چنین نهاد ها بخشی از 

ساختار حکومتداری غیر رسمی در سطح ولسوالی ها و روستا ها میباشند. شوراهای انکشافی محلی در سطح روستا )CDCs( توسط 

وزارت احیا و انکشاف دهات تسهیل میشود. شوراهای انکشافی محلی برای رشکت در طراحی، اجرا، و نظارت بر پروژه ها برای 

رسیدگی به نیازهای محلی توسط مردم محل انتخاب میشوند.2۹ 

ساختارهای غیررسمی سنتی یکی از مشخصات افغانستان با پیرایش شکل از حکومتداری سنتی است. این ساختار ها مکمل و یا 

حتی در مخالفت با نهادهای رسمی برای مدت طوالنی وجود داشته اند. آنها نام و قابلیت مختلف مانند جرگه ها و شوراها دارند. 

اند که عمدتا در سطح محلی حین بحران میانجگری مینامیند. اعضای این  ساختارهای غیررسمی سنتی میکانیزم های موقت 

ساختارها گاهی اوقات ارتباط بین مقامات والیتی و مردم محل را تامین میکنند.  

متویل کنندگان خارجی یکی از ویژگی هایی منحرص به فرد سیستم حکومتداری افغانستان است که کمک های نظامی و توسعه 

ای را فراهم میکنند. متویل کنندگان از طریق بودجه ملی با استفاده از میکانیزم بودجه داخلی و یا خارج از بودجه ملی که باعث 

کنار گذاشنت نهاد های دولتی میشود مساعدت میکنند.۳0 مساعدت های خارج از بودجه ملی باعث از هم پاشیدگی بودجه گردیده 

و هامهنگی کمک ها را دشوار ساخته است.

تعدد بازیگران رسمی و غیر رسمی و ساختار بودجه از طریق بودجه-داخلی و بودجه خارجی، فرآیند بودجه وی را در مقابل ضایعات 

و رفتارهای رانت جویی آسیب پذیر ساخته است.  یک سلسله پیچیده از روابط قدرت بازیگران رسمی و غیر رسمی  را باهم وابسته 

کرده است. اگر چه بازیگران رسمی )سیاستمداران منتخب( منایندگان سیاسی شهروندان اند، مقامات دولتی )به عنوان مثال، 

مقامات وزارت ها، والیان و ولسوال ها( عوامل مدیریتی منصوب از طرف سیاستمداران در سطوح ملی و محلی هستند، تضاد منافع 

نگرانی عمده برای پاسخگویی است. در حالی که انتظار می رود بازیگران رسمی به شهروندان پاسخگو باشند، با توجه به میراث 

تاریخی موجودیت دولت ضعیف و بافت اجتامعی پراکنده، وفاداری به حزب، گروه قومی، و یا قبیله تا حد زیادی بیشرت از وفادرای 

برای خدمت به مردم است. 

28   این اصطالح اقتباس شده است از مایکل شوکرین  “حکومت محلی در افغانستان« )سانتا مونیکا، کالیفرنیا: رشکت  راند، 20۱۱(.

2۹   نجات و همکاران، “حکومتداری در افغانستان.”

۳0  برای معلومات بیشرت در مورد تاثیر هزینه های خارج از بودجه مراجعه شود به نعمت الله بیژن، “تداوم، مساعدت های مالی و استقرار مجدد: دولت سازی در کوریا جنوبی، تایوان، عراق و 

افغانستان" )مقاله کاری برنامه حکومتداری اقتصادی جهان ۱0۹/20۱۵، دانشگاه آکسفورد، 20۱۵(.
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این بخش به بررسی برخی از زمینه های عدم مترکز مالی و شیوه های مختلف بودجه سازی والیتی میپردازد. با استفاده از تجارب 

ترکیه، کمبودیا و موزمبیک، این بخش گزینه های موجود و تجارب دیگر کشور ها برای افغانستان را بررسی مینامید. سپس به 

ارزیابی روند بودجه در افغانستان، از جمله نهادهای کلیدی دخیل در این فرآیند و برخی از جنبه های پالنگذاری شهری میپردازد. 

این بخش در اخیر پالیسی بودجه والیتی موجود و پیشنویس پالیسی حکومتداری محلی را بررسی مینامید. 

عدم مترکز مالی و بودجه سازی والیتی  3 .1

سیستم های غیر متمرکز و یا واگذار شده، طور که در باال اشاره شد، متایل به پذیرفنت عدم مترکز مالی دارند. عدم مترکز مالی 

انتقال صالحیت مرصف و جمع آوری عواید به سطح پایین تر از وزارت های دولت مرکزی است، در حالی که وزارت های مرکزی 

هنوز هم بر واحد پایین خود کنرتل را حفظ کرده اند. در یک کشوری با دولت واحد، ردیف های پایین تر به طور کلی والیات و 

ولسوالی ها اند. با این حال، عدم مترکز مالی در سطح ولسوالی ها به دلیل مشکالت تطبیقی نادر است، به عنوان مثال، رسیدن 

به تعداد زیادی از ولسوالی ها می تواند مشکل بوده و نظارت کردن آنها پر هزینه باشد، در نتیجه، چنین صالحیت هایی معموال 

به والیات واگذار میشود. از این رو، اصطالح »بودجه والیتی« به عنوان راه دیگر عدم مترکز مالی تفسیر میشود. یکی از ویژگی 

های مهم بودجه والیتی اینست که والیات بودجه خود را دارند. بنابراین، بودجه والیتی سبب تقویت نهادهای دولتی در زمینه تعیین 

بودجه )در چهارچوب  قوانین و سقف مرکزی تعیین شده مبنی بر منبع عواید( در والیات  میشود. 

مطابق سیستم بودجه افغانستان نهاد های والیتی اختیار جمع آوری عواید را ندارند. تنها شاروالی ها صالحیت بلند بردن عواید را 

دارند. هامنطور که در باال توضیح داده شد افغانستان بودجه والیتی ندارد. در چنین وضع، تنها شکل بسیار محدود از عدم مترکز 

قدرت مدیریت هزینه به واحدهای محلی بدون داشنت بودجه یکپارچه والیتی وجود دارد.

گزینه ها برای بودجه والیتی غیر متمرکز: مدل های بودجه عمودی در مقایسه با بودجه افقی 3 .2

اساسٌا دو نوع از مدل های بودجه والیتی وجود دارد،۳۱ که به اساس سیستم های غیر متمرکز عمودی یا افقی تنظیم شده اند. دو 

نوع بودجه والیتی در شکل ۱ نشان داده شده.

شکل 1: عدم مترکز مالی عمودی در مقابل عدم مترکز مالی افقی31

بودجه ملی

سطح ملی
وزارت

الف

وزارت

ب

وزارت

ت

سطح والیتی/والیان

شکل ۱ در باال ساختار فرآیند احتاملی غیر متمرکز عمودی و افقی بودجه را نشان می دهد. ستون های عمودی نشان دهنده وزارت 

های الف، ب و ج در سطح ملی و ریاست های والیتی مربوط در سطح والیات استند. همزمان، دو الیه ساختار افقی وجود دارد. 

در سطح ملی، هامهنگی افقی وزارت ها معموال توسط وزارت مالیه و وزارت اقتصاد در زمینه تخصیص منابع صورت میگیرد.  در 

سطح والیت، مسئولیت مشابه هامهنگی ریاست های والیتی به عهده والیان است. مدل های بودجه سازی غیر متمرکز، بودجه 

عمودی و افقی، در زیر ارایه شده است.

عدم مترکز عمودی: در این مدل، جریان منابع بشکل »انبار«، که در آن بودجه اختصاص یافته وزارت به ریاست های والیتی  

اختصاص داده میشود، تنظیم شده است. ساختار انبار مانند در شکل کامل آن هیچ و یا صالحیت محدود هزینه به ریاست های 

۳۱   با اقتباس از بویکس، »کاوش ساختار مالی محلی افغانستان،« و پاول برند سفان، شارق فرج مبارک الهاشم، یورگن بندر، استیون توییدی  و زیان زوانه  »تالش برای غیرمتمرکز ساخنت 

حکومت در پادشاهی اردن هاشمی: برخی از یافته های اولیه از تجزیه و تحلیل وضع« )یورپین اید، 20۱۱(، و همچنین تجربه یکی از نویسندگان در ترکیه. 

۳2   منبع: اقتباس از سفان و همکاران »در جستجو حکومت غیر مرکزی،« ۱2. 
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والیتی واگذار میکند. ساختار موجود بودجه در افغانستان شباهت نزدیک به نوع کامل عمودی بودجه سازی را داشته که در آن 

بسیاری از تصمیامت در مورد هزینه در سطح والیات نیازمند تصویب از قبل توسط وزارت ها مرکزی هستند.

کامبودیا بودجه غیر متمرکزعمودی دارد. این نوع عدم مترکز اجازه می دهد تا ریاست های والیتی بودجه خود را »به عنوان واحد 

های دومی بودجه« زیر سقف والیتی تعیین شده توسط وزارت ها داشته باشند.  برخالف سیستم متمرکز، مجلس منایندگان نه تنها 

بودجه وزارت ها در مرکز، بلکه بودجه ادارات محلی را نیز تصویب میکنند. در افغانستان، گزینه عدم مترکز عمودی میتواند ساختار 

انبار مانند سختیگرانه را مالیم تر کرده و اجازه میدهد تا  درجه ای از اختیار بر منابع مالی مطابق قانون اساسی به مسوولین والیتی 

واگذار شود. با این حال، ارتباط بین وزارت های مرکزی و ریاست های والیتی هنوز هم محکم میباشد.

عدم مترکز افقی: موزامبیک شیوه عدم مترکز افقی را اتخاذ کرده است. در این رابطه، عدم مترکز مالی به معنای تفویض صالحیت 

های بودجوی به والیان با بودجه واحد به عنوان مجموع بودجه وزارت ها در سطح یک والیت میباشد، که به والیان قدرت  مالی 

قابل توجهی را میدهد. بنابراین ریاست های والیتی تابع اقتدار والیان با داشنت رابطه ضعیف با دولت مرکزی میباشند. در حالی 

که این شیوه بیشرت در سطح منطقه زمینه انسجام را فراهم میسازد، ممکن است که ارتباط بین ادارات محلی و وزارت های مربوط 

را تضعیف کند. در چارچوب حکومتداری فعلی، عدم مترکز افقی در آینده نزدیک در افغانستان، به دلیل آسیب پذیری منابع که 

ممکن برای اهداف سیاسی استفاده شود، گزینه مطلوب نیست. تنها پس از اینکه پاسخگویی والیان بصورت پایدار تامین شده 

باشد ممکن عدم مترکز افقی در دراز مدت گزینه ای برای افغانستان باشد. 

در افغانستان، شکل ۱ در باال نیز بر اهمیت نقش ها و مسئولیت ها بصورت واضح در میان وزارت های مرکزی دولت، ریاست های والیتی، و 

والیان تاکید میکند.  رصف نظر از مدل مشخص برای افغانستان، اگر چنین روابط بصورت روشن مشخص نشده باشد، میتوانند باعث بوجود 

آمدن بن بست ) به شکل ۱ مراجعه شود( شود  که در آن درگیری قدرت بین والیان و وزارت ها ممکن است عرضه خدمات را مختل کند.

مدل واگذاری صالحیت بیشرت امضا کردن برای ریاست های والیتی بدون بودجه جداگانه مرحله قبل از اجرای عدم مترکز عمودی 

است. در ترکیه بودجه والیتی وجود ندارد، اگر چه ادرات والیتی قدرت امضا بیشرتی برای اجرا تخصیص شان را دارند. منابع 

مالی از بودجه وزارت های مرکزی به ادرات والیتی تخصیص یافته، و ریاست های والیتی بودجه عادی و انکشافی را به مرصف 

میرسانند. همراه با اختیار هزینه غیرمتمرکز برای ادارات والیتی، ترکیه همچنین نشان دهنده بدیل ساختارهای مختلط است که 

خدمات را به مناطق روستایی مانند اتحادیه های خدمات اداری و والیتی و روستا که کمک های مالی را از دولت مرکزی دریافت 

مینامیند میباشد. شکل غیر متمرکز ساختار والیتی و وضع بودجوی ترکیه در ضمیمه ۱ با جزییات ترشیح شده است. منونه ترکیه 

یک گزینه عملی برای گسرتش صالحیت امضا کردن ریاست های والیتی به نظر می رسد. این مدل همچنین کم هزینه تر به نظر 

رسیده و ممکن حکومت را اجازه دهد تا قبل از انتخاب منودن عدم مترکز عمودی تعدیالت را به وجود آورد. 

بودجه سازی و پالنگذاری ملی و محلی در افغانستان 3 .3

این بخش سیستم موجود مدیریت مالی عامه و ساختارهای ملی و محلی را که روی بودجه سازی و پالنگذاری مترکز دارند ارزیابی 

میکند.۳۳  امور محلی به طور عمده توسط قانون اساسی، قانون مدیریت مالی و هزینه عامه  و مقرارات مربوط اداره میشود.۳4 

قانون اساسی افغانستان )۱۳8۳( مسئولیت های کلی حکومت افغانستان را برای تدوین بودجه ساالنه )ماده 7۵( و ولسوی جرگه 

را برای تصویب بودجه )ماده ۹0(،  و همچنین روش های را اگر در تصویب بودجه تاخیر صورت گیرد )ماده ۹8( ترشیح مینامید. 

قانون مدیریت مالی و هزینه عامه ) که در سال ۱۳84 تصویب شد( مبنای قانونی برای مسوولیت های مدیریت مالی وزارت ها/

نهاد ها و خزاین، و همچنین مسائل مربوط به حفاظت از دارایی های عامه، قرضه دادن و قرضه گرفنت ، آماده سازی و تصویب 

بودجه، تطبیق بودجه، تعدیل تخصیص و توزیع، و همچنین حسابداری و کنرتل را فراهم میسازد.

 قانون مدیریت مالی و مصارف عامه تاکید بر داشنت بودجه ساالنه به اساس چارچوب چند ساله یا چارچوب میان مدت مالی را 

مینامید. بر اساس این قانون وزارت مالیه مسوولیت ابتدایی تهیه و تطبیق بودجه را دارد.۳۵ ماده 2 قانون مدیریت مالی و هزینه 

عامه  ترصیح می کند که متام ادارات دولتی )از جمله وزارت های مرکزی و والیات( تابع پروسیجر های این قانون از لحاظ پالیسی 

بودجه و هزینه تنظیم شده اند. با این حال، این قانون مکانیزم مدیریت مالی محلی را به بصورت روشن توضیح منیکند. وزارت 

مالیه مسئولیت تهیه  بودجه و هامهنگی تطبیق آنرا دارد. رابطه بودجوی مرکز و والیات توسط قانون ثانویه به عنوان بخشی از این 

روند تنظیم شده است. 

۳۳   چون شورا های ولسوالی ها تا هنوز انتخاب نشده اند و والیان نیز انتخابی نیستند، تاکید پالیسی های حکومت عمدتا باالی اداره والیتی است. به همین منظور، درینجا نویسندگان باالی 

استفاده از منابع در سطح والیات مترکز کرده و بطور خالصه در مورد ساختار مالی شاروالی ها بحث مینامیند. 

۳4    اقتباش شده از بانک جهانی ، “افغانستان- ارزیابی مدیریت مالی عامه و پاسخگویی" )واشنگنت دی سی: بانک جهانی، 20۱۳(،  و همچنین بررسی قوانین مربوط و مباحثه با معلومات 

دهنده گان کلیدی. 

۳۵   در حین ماالقات تیم مربوط از  کابل،  عده ای از معلومات دهنده گان کلیدی وزارت مالیه را به عنوان "پادشاه” توصیف کردند )به بحث باال مرجعه شود( به خاطر اینکه این وزارت نقش 

غالب را در تخصیص منابع و پالنگذاری دارد.
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کابینه همچنین مقررات مالی )اسد ۱۳8۵(، که در رهنمود مسایل مانند تهیه بودجه، اجرای بودجه، ترتیبات بانکی و مدیریت پول 

نقد، قرضه دادن و گرفنت، مدیریت دارایی، حسابداری و گزارشدهی، مسایل مالی شاروالی ها، کنرتول و تفتیش است، تصویب 

کرده است. این مقررات نیز چارچوب دقیق تر را برای تعامل بین واحدهای بودجوی و مقامات در رابطه با مدیریت مالی فراهم 

می کند. این مقررات به  وزارت های مرکزی به عنوان »واحدهای اولیه بودجوی« و به ریاست های والیتی به عنوان »واحدهای 

بودجوی دومی« که جز از واحدهای بودجوی اولیه اند اشاره مینامید.  با این حال، این موضوع برخی از رسدرگمی های را در 

افغانستان ایجاد می کند )صندوق۳(.

صندوق 3: واحدهای بودجوی اولی و دومی

در مدل های بودجه والیتی غیر متمرکز، مفهوم واحد بودجه اولیه به وزارت های مرکزی که به طور مستقیم تخصیص شان را از طریق بودجه ملی دریافت میکنند 
اشاره میشود. واحدهای بودجوی دومی کامال مستقل نبوده و تحت نظر وزارت مربوطه و یا واحدهای بودجوی اولیه عمل میکنند. به عبارت دیگر، ریاست های 
والیتی همچنان به عنوان یک سازمان جدایی ناپذیر )سلسله مراتبی( بخشی از وزارت های مربوطه عمل میکنند )به عنوان مثال، بدون داشتن جایگاه حقوقی( 

آنها در چارت حساب و بودجه ملی به عنوان واحد بودجه دومی )سازمان-فرعی( شناخته شده اند.۱ 

مقررات مالی )مقررًه تنظیم اداره امور مالی و مصارف عامه( افغانستان واحدهای بودجوی دومی را به وضوح تعریف نمی کند. به عنوان مثال، ماده 16 )1(  حکم 
میکند که”وزارت مالیه مکلف است، طرزالعمل ترتیب و درخواست بودجه و صالحیت های بودجوی سال مالی و مبالغ اعظمی مصارف را بعد از منظوری شورای 
وزیران به واحد های اول بودجوی صادر نماید. با این حال، اصطالح »واحد دومی بودجه« تنها یک بار در متن مقررات مالی ذکر شده است. ماده 34 )3( تاکید 
مینماید که “وزارت مالیه اطالعیًه تخصیصات را جهت اعطای اجارًه تعهد مصارف و اجرای مصارف به واحد های دومی بودجوی با ذکر تاریخ اعتبار آن از طریق 

دفاتر تادیات خزاین صادر مینماید. بنابراین، معلوم نیست که با چه درجه ای ادارات والیتی به عنوان واحد های دومی بودجه در نظر گرفته شده است.2 

 

.iii "،1  بویکس، " کاوش ساختار مالی محلی افغانستان
2  بویکس، " کاوش ساختار مالی محلی افغانستان،" 37.

سایر قوانین که تدارکات عامه را تنظیم مینامیند قانون تدارکات عامه )تعدیل شده در سال ۱۳87( و مقرره و پروسیجر تدارکات 

عامه )تعدیل شده در سال ۱۳87( اند. چنین چارچوب قانونی به تدارکات کاال، کار و خدمات )از جمله خدمات مشاورتی( که توسط 

نهادهای ملی و محلی، شاروالی ها و دیگر واحد های که از منابع مالی عامه استفاده میکنند قابل تطبیق است. در حالی که تهیه و 

تطبیق بودجه از جمله تدارکات اساسًا از طریق چارچوب قانونی فوق الذکر تنظیم میشود، قانون جدید عالی تفتیش خارجی )حوت 

۱۳۹۱(، تقتیش خارجی را از طریق اداره عالی تفتیش تنظیم میکند.۳6 در بخش بعدی تعبیرات موجود در مورد فساد و همچنین 

نقش اداره عالی تفتیش و سایر نهادهای مبارزه با فساد اداری، حین بررسی اینکه تا چه حد سیستم مدیریت مالی عامه افغانستان 

مطابق به اصول بودجه خوب است، ارزیابی میکند. 

تهیه و تطبیق بودجه  3 .4

افغانستان دارای ۵4 واحد بودجوی از جمله وزارت ها، ادارات، سازمان ها، و ریاست های مستقل و یا واحدها است.  بودجه دو جز،  

بودجه عادی )معاشات و مصارف حفظ و مراقبت سازمان و تعمیرات( و بودجه انکشافی )رسمایه گذاری( دارد. چون  مساعدت های 

خارجی از طریق و یا خارج بودجه حکومت به مرصف میرسد، که در نتیجه این وضع باعث از هم گسستگی ساختار بودجه گردیده 

است )صندوق4(. بنابراین، بودجه را به بودجه اصلی، که حکومت آن را مدیریت و کنرتل مینامید و شامل بودجه عادی و بخش از 

بودجه انکشافی است و بودجه خارجی، که مساعدت کنندگان به طور مستقیم آنرا خارج از سیستم بودجه حکومتی اداره مینامیند، 

تقسیم شده است. پروژه های اجرا شده از طریق سازمان های غیر دولتی، سازمان ملل متحد، و سازمان های جامعه مدنی خارج 

از بودجه استند. بین سال های ۱۳8۱ و ۱۳8۹، حدود  82 در صد از مساعدت های خارجی از طریق سیستم های خارج از بودجه 

حکومت به مرصف رسیده است.۳7 حکومت اختیار کامل بر بودجه عادی، مخارج توسعه به دست آمده از عواید داخلی، و یک بخش 
کوچک از کمک های انکشافی، که شامل بودجه حکومتی بوده و بنام بودجه اختیاری یاد میشود، دارد.۳8

۳6   بانک جهانی ، “افغانستان- ارزیابی مدیریت مالی عامه و پاسخگویی، " 2۱.

۳7   جمهوری اسالمی افغانستان، »گزارش سال 20۱0 همکاری توسعه ای« )کابل، وزارت مالیه، 20۱0(؛ جمهوری اسالمی افغانستان، »گزارش سال 20۱2 همکاری توسعه ای« )کابل، 

وزارت مالیه، 20۱2(.

۳8  معامالت مالیاتی “ بودجه داخلی” ) مصارف و عواید( مطابق قوانین و مقررات بودجه ثبت و اجرا میشود. معامالت »بودجه خارجی« بیرون از بودجه ملی صورت گرفته و  از قوانین و مقررات 

بودجه ملی در زمینه اجرا و نظارت پیروی منیکند. 
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صندوق 4: مفاهیم ساختار بودجه ازهم گسسته در بودجه والیتی

مصارف بودجه در افغانستان از طریق بودجه اصلی و بودجه خارجی ازهم گسسته است، چرا که کمک های خارجی به تنهایی از طریق بودجه حکومت به مصرف 
نمیرسد.  یکی از مشکالت بالقوه با این ساختار بودجه موازی اینست که تا چه حد افغانستان می تواند هزینه های عامه را برای هدایت پالیسی های مالی کنترول 
نماید. در کنفرانس کابل در سال 1389، جامعه جهانی تعهد نمود که حداقل 50 درصد از کمک های خارجی توسعه ای را از طریق بودجه سر از ماه سرطان 1389 
به مصرف برساند.  با این حال، کمکها از طریق بودجه به عنوان یک درصد از کل پرداخت مساعدت ها در 18 درصد بین سال های 1390 و  1391 باقی مانده است، 
صدد  در  تالشی  هر  باید  کند،  واگذار  والیات  به  را  وظایفی  است  مایل  حکومت  اگر  است.  مانده  عقب  کابل  کنفرانس  اهداف  به  دستیابی  که  است  روشنی  نشانه 
انجام افزایش سهم بودجه منابع تمویل کننده مبنی بر »منابع مالی عمل را تعقیب مینماید«  صورت گیرد. این بیشتر بر اهمیت حکومتداری خوب تاکید مینماید. 

در سال ۱۳۹۳، به عنوان مثال، بودجه عادی و انکشافی 7۵ درصد و 2۵ درصد کل بودجه اصلی را تشکیل میداد.  تنها ۳۵ درصد 

بودجه از عواید داخلی تامین شده، در حالی که باقی مانده آن از مساعدت های خارجی تامین می شد، که در نتیجه افغانستان 

هنوز هم به شدت وابسته به کمک های خارجی است. در حالی که مجموعه ای از درآمد داخلی در طول زمان بهبود یافته است، در 

این اواخر به حدود ۱0درصد از تولید ناخالص داخلی )GDP( راکد مانده است. در واقع، افغانستان به شدت وابسته به کمک های 

خارجی است که این کمک ها 76 درصد تولید ناخالص داخلی را بین سالها ۱۳8۳ تا  ۱۳۹0 تشکیل داده و بیشرت از  ۵0  درصد آن 
هزینه سکتور امنیتی را تامین کرده است.۳۹

تهیه بودجه و والیات 3 .5

روند تدوین بودجه نه تنها یک فرآیند تخنیکی بلکه بسیار سیاسی بوده که در آن گروه های ذینفع مختلف و نهادهای دولتی برای 

تامین منابع شان رقابت میکنند. توقعات بازیگران سیاسی و کارمندان دولت در مورد اولویت های بودجه ممکن در تضاد باشد. برای 

پرداخنت به این موضوع، هر دو مالحظات فنی و اجامع رضوری است.

روند بودجوی فرآیند تکراری است که در آن اهداف سیاست های عمومی مطابق منابع مالی موجود تعادل میشود. در این رابطه، 

وزرا پیشنهاد بودجه خود را ارائه کرده که سپس وزارت های مالیه و اقتصاد پیشنهاد بودجوی وزارت ها را بررسی کرده و با طرح های 

پیشنهادی این پیشنهادات را برای تجدید واپس میفرستند. پیشنهادات بودجه تا زمانی که در مورد آن توافق صورت گیرد دوباره 

به وزارت مالیه فرستاده میشود. این فرآیند تکراری مستلزم زمان، مجراهای ارتباطی خوب و خطوط واضح و روشن از مسئولیت 

ها است به طوری که واحدهای بودجوی، وزارت های مالیه و اقتصاد بتوانند به شیوه ای شفاف مذاکره کرده و استدالل خود را 

برای متقاعد کردن همدیگر و رسیدن به یک راه حل مساعدتر ارایه منایند. حتی اگر یک وزارت و یا نهاد پاینرت )ریاست والیتی 

در افغانستان( نتواند آنچه نیاز دارد بدست آورد، این نهاد باید متقاعد شود که روند آماده سازی بودجه به شیوه ای عادالنه و شفاف 

انجام شده و درخواست اداره متذکره مورد غور قرار گرفته و به مقایسه دیگر ادارات برخورد غیر جانبدارانه صورت گرفته است. 

حداقل، پس از روند مذاکرات و داوری، آنها باید قادر به دانسنت دالیل، واقعیت، و محدودیت هایی باشند که به اساس آنها بودجه 

این نهادها تعیین شده است. چنین فرآیندی واحدهای بودجوی را قادر میسازد تا مالکیت بودجه شان را داشته و به متام فرآیند 

بودجوی ارج بگذارند، در غیر آن بازیگران ممکن است متایل به طرد روند داشته و احساس بیگانگی و دلرسدی منایند. آنها ممکن 

است در صورت که برایشان معلومات داده نشود تصور منایند که طرح های شان مورد غور قرار نگرفته است و این ممکن آنها را 

تشویق مناید تا از طریق مجرا های مختلف جایگزینی برای تامین مالی پروژه ها را جستجو منایند.

به اساس چارچوب فوق، روند بودجه افغانستان برای شناسایی کاستی ها در روند بودجه به طور کلی و نقش نهادهای محلی ارزیابی 

خواهد شد. درین مورد بحث در سه عرصه مترکز مینامید: جریان معلومات برای ادغام پالنهای انکشافی والیتی در روند بودجوی، 

روند تدوین بودجه و میکانیزم ارتباط و هامهنگی بین ریاست های والیتی و وزارت های مرکزی.

ادغام پالنهای انکشافی والیتی درزمان تدوین بودجه

جریان معلومات مربوط به ادغام پالنهای انکشافی والیتی در بودجه کاماًل مبهم است. نقش پالنهای انکشافی والیتی در والیات 

تامین انسجام، تشخیص اولویت ها، و برنامه های بودجه بندی شده در بخش های آموزش، صحت، زراعت، زیربنا و اقتصاد 

میباشد. پالنگذاری توسط ریاست های والیتی وزارت اقتصاد هامهنگ میشود. پس از تصویب توسط کمیته های انکشافی والیتی 

پالن های انکشافی والیتی طرح و به وزارت اقتصاد در کابل و از طریق آن به وزارت های ذیربط و وزارت مالیه فرستاده شده و 

در نهایت به وزارت مالیه برای بررسی و تصویب فرستاده میشود.40 اغلب ریاست های والیتی پالنهای انکشافی والیتی شان را 

به طور مستقیم به وزارت های ذیربط میفرستند. جزییات این روند و مشکالت ذاتی آن توسط یکی از مصاحبه شوندگان در زیر 

توضیح شده است:

۳۹   جمهوری اسالمی افغانستان، »گزارش سال 20۱0 همکاری توسعه ای«.

40   داگالس سلتامرشی و ابهیالش مهدی، “حکومتداری محلی در افغانستان: چشم آنداز از ساحه"  )کابل: واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، 20۱۱(، .۱8



واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان1395

AREU ۱4

بطور عموم نقش وزارت اقتصاد  قبل از صدور متحداملال شامره BC۱( ۱(، در ماه های عقرب و جدی، برجسته است. وزارت اقتصاد 

پالنهای انکشافی والیتی را دریافت منوده و آنها را به ریاست های پالن وزارت ها میفرستد. وزارت اقتصاد اسناد را بررسی منی 

کند. از ماه دلو تا حوت، وزارت های زیربط پیشنهادات والیتی را برای اینکه کدام پروژه ها شامل پیشنهادات بودجه وزارت ها شوند 

بررسی مینامیند. لزومًا این روند مطابق رهنمود بودجه پیش منیرود. وزارت اقتصاد پروژه های را از زمان صدور متحداملال شامره ۱ 
تا متحداملال شامره 2 برای اینکه آیا پروژه های پیشنهاد شده مطابق اهداف توسعه ای اند بررسی مینامید.4۱

اگر چه ممکن است برخی از وزارت ها بخش از پالن انکشافی والیتی را در بودجه خود ادغام منایند اما چنین کاری در عمل به 

ندرت واقع میشود.42 این فرآیند اغلب پالن های انکشافی والیتی را بدون بودجه گذاشته، در حالی که چنین پالن هایی نیز کیفیت 

تا حدودی طبیعت مشارکتی  ذیربط محلی  و مراجع  با مشارکت شورا های والیتی  انکشافی والیتی  دارند. چون پالنهای  پایین 

دارند، نادیده گرفنت آنها عقب نشینی در تالش های پالنگذاری والیتی در زمینه حکومتداری محلی است.عالوه براین، پالن های 

انکشافی والیتی هیچ نقشی در آماده سازی برنامه ها، تعیین نتایج، پیامد های میان مدت، بازدهی و غیره ندارد، چرا که به جز از 

بخش تطبیقی وزارت ها، ریاست های والیتی بودجه خود را مطابق برنامه های تعیین شده از طرف وزارت ها در کابل بدون داشنت 

بودجه جداگانه به مرصف میرسانند. این فرآیند همچنین استفاده موثر از پول عامه را تضعیف می کند.

در کنار پروژه های ارائه شده توسط والیات از طریق فرآیند پالنگذاری والیتی، مجرا های دیگری نیز وجود دارد که با دور زدن این روند به 

طور مستقیم به وزارت های مرکزی، وزارت اقتصاد، و حتی مساعدت کنندگان متاس گرفته میشود. به عنوان مثال، ممکن است والیان 

طرح های پیشنهادی خود را به طور مستقیم به وزارت اقتصاد یا دیگر وزارت ها بدون مشوره با شورا های والیتی و کمیته های انکشافی 

والیتی ارسال کنند. روشی را که در آن وزارت های مالیه و اقتصاد به بررسی و اولویت بندی طرح پروژه های تکراری میپردازند روشن نیست:

... به خاطر داشته باشید که واقعا فرآیندهای متعددی برای تهیه بودجه افغانستان وجود دارد. بخش بودجه غیر اختیاری 

بودجه در جریان آماده سازی بودجه قابل مذاکره نیست، چون درمورد آن دسته از برنامه ها /پروژه ها ازقبل با مساعدت 

کنندگان مذاکره صورت گرفته و  تصمیم اتخاذ شده است. فرآیند انتخاب پروژه های که جز بودجه اختیاری اند بسیار گنگ 

است. از آنجا که هیچ الزم نیست، کمرتانتظار رسمی اینست که پروژه ها رصف آنهای اند شامل لیست پروژه های تصویبت 

شده ) که در دسرتس عام قرار گرفته( اند، اما روند انتخاب پروژه ها گنگ است. من تا به  حال شکایت معین وزارت های 
را دیده ام که در مورد اینکه پروژه هایی را که آنها پیشنهاد کرده شامل پروژه های که متویل شده اند نبوده اند.4۳

تقویم چالش انگیز بودجه

تقویم بودجه ادغام بودجه والیتی در بودجه وزارت ها را به چالش کشانیده است. آغاز فرآیند آماده سازی بودجه در افغانستان در 

هر سال تغییر مینامید، اما معمواٌل بین ماه های سنبله و حوت بوده و پنج ماه را در بر میگیرد. وزارت مالیه تهیه بودجه را رهربی 

کرده و تطبیق آنرا هامهنگ میسازد. واحدهای اولیه بودجوی پیشنهادات شان را به وزارت مالیه ارایه میکنند تا کمیته بودجه آنها را 

بررسی مناید. روند تدوین بودجه از طریق رهنمود بودجه، که تاریخ های کلیدی را مشخص میکند معین میشود.44  جدول 2 در زیر 

خالصه تقویم بودجه را، از نظر ارتباط این فرآیند با ریاست های والیتی و اینکه چگونه این ریاست ها  با وزارت های مرکزی برای 

شامل ساخنت اولویت های خود در بودجه ملی تعامل مینامیند، نشان میدهد.  

جدول 1: تقویم بودجه 13944۵

وزارت مالیه تقسیم اوقات بودجه را نهایی میسازد 2 حوت 

صادر منودن متحداملال شامره ۱ برای وزارت ها با معیاد زمانی ۱4 ثور بعد از مشوره با کمیته های انکشافی والیتی توسط 

وزارت مالیه
2۱  حمل 

صادر منودن متحداملال شامره 2 با سقف بودجه توسط وزارت مالیه به وزارت ها صادر میکند ۱4  رسطان

وزارت ها پیشنهادات متحداملال شامره  2 را ارسال میکنند ۱۵  اسد

استامع بودجه و ارسال بودجه به کابنیه ۳۱ اسد الی ۱۳ میزان 

ارایه بودجه به پارملان 27 میزان

4۱  معلومات دهنده کلیدی، کارشناس مدیریت مالی عمومی بین املللی، کابل، 24 میزان ۱۳۹4. 

42  طبق اظهار یکی از معلومات دهندگان کلیدی " فرآیندهای پالنگذاری و بودجه سازی باهم تنظیم نشده اند. به ندرت مثال های را پیدا میکینم که پروژه های پالنهای والیتی در بودجه 

گنجانیده شده باشد. باید شیوه این روند مطابق پالیسی بودجه سازی والیتی تغییر مناید" )معلومات دهنده کلیدی، وزارت مالیه، ۵ ثور ۱۳۹۵( .

4۳  معلومات دهنده کلیدی، کارشناس بین امللل عمومی مدیریت مالی، متاس انفرادی،  2۵ قوس ۱۳۹4.

44   ماتیاس مورگرن، "ارزیابی وضعیت:  پالنگذاری و بودجه سازی محلی در افغانستان" ) برنامه GIZ  برای توسعه ظرفیت منطقوی افغانستان، 20۱۵(، و معلومات دهندگان کلیدی. 

4۵   وزارت مالیه، ریاست عمومی بودجه، ۱۳۹6 " رهنمود سال ۱۳۹6 بودجه، تواریخ عمده،" 

 June  ۵  pdf )accessed.20۱۳۹6%English-Planner/20۱۳۹6%20Planner%http://www.budgetmof.gov. af/images/stories/DGB/BPRD/Plannner/Budget
  .)20۱6
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دو فورمه در جریان تدوین بودجه مهم است. در مرحله اول، متحد املل شامره ۱ متام واحد های اولیه بودجه را برای ارائه پیشنهاد 

بودجه برای سال آینده، از جمله سطح بودجه مورد نیاز برای ادامه فعالیت های فعلی و برای خدمات و مصارف زیربنا های جدید 

که در طول سال مالی جاری به پایان رسیده است، اطالع میدهد. وزارت ها بصورت فرضی معلومات برای متحداملال شامره ۱ را 

از ریاست های والیتی بدست میآورند.46 چالش اصلی در این فرآیند این است که وزارت مالیه در ابتدا سقف بودجه را با متحداملال 

شامره ۱ تعیین منیکند. این بدین معنی است که پیشنهادات ارائه شده به وزارت مالیه در محدودیت های بودجه صورت منیگیرد، 

اما در عوض لیست از پروژه ها را تشکیل می دهند.  بدون سقف از پیش تعیین شده در مرحله اولیه تدوین بودجه، ادارات و والیات 

ممکن است انتظارات بلند داشته باشند، احتامال چنین فکر کنند که اگر آنها بتوانند به وزارت مالیه طرح های پیشنهادی زیادی 

را ارایه کنند، احتامل پذیرفته شدن پروژه های شان بیشرت خواهد بود. مصاحبه کنندگان کلیدی مثال های را درین زمینه برای 

نویسندگان این مقاله ارایه کرده است. طور مثال، مجموع ارزش پروژه های پیشنهادی یکی از ریاست های والیتی بیش از کل 

نیاز مالی وزارت مربوط بوده است.

دوم، متحداملال شامره 2 توسط وزارت مالیه در اوایل ماه رسطان صادر میشود که شامل »معلومات در مورد سقف عددی« است. 

مطالبات مالی بر اساس متحداملال شامره ۱ و متحداملال شامره 2 سپس در جلسات استامع بودجه در وزارت مالیه که تصامیم 

بودجوی در آنجا اتخاذ میشود مورد بحث قرار میگیرد. یکی از مصاحبه کنندگان کلیدی اشاره میکند که تقویم بودجه برخی از چالش 

های را فراهم میکند. اگر چه مراحل تدوین بودجه در فصل ۳  مقررات مالی مشخص شده، معیاد زمانی برای تکمیل این مراحل 

غیر واقعی است. نگرانی های مشابه نیز توسط بانک جهانی، که توصیه میکند که برای فرآیند تدوین بودجه تفصیلی نیازاست تا  

برنامه ریزی و تطبیق توسط وزارت مالیه بهرت شده و به وزارتخانه حداقل شش هفته برای آماده سازی درخواست بودجه تفصیلی 

فرصت داده شود، ابراز گردیده است.47 

بررسی معیاد تدوین بودجه در طول فرآیند متحداملال شامره ۱ نشان میدهد که ریاست های والیتی بعد از مشورت با کمیته های 

انکشافی والیتی چهار هفته و یا کمرت برای ارایه پیشنهادات شان به وزارت های مربوط فرصت دارند. با این وجود، به طور کلی 

معیاد برای تدوین بودجه به طور موثر آن مدت پنج ما ه را، از زمان صدور متحداملال شامره ۱ در ماه حمل با ارایه بودجه در ماه 

سنبله، در بر میگیرد. گرچه دشوار است تا جدول زمانی مساعد را برای تدوین بودجه معین کرد، اما در دیگر کشور های این فرآیند 

ممکن است بین نه تا ده ماه طول بکشد.48  در وضعیت چالش برانگیز افغانستان با ظرفیت محدود آن، پنج ماه برای تدوین بودجه 

واقعبینانه یک دوره کوتاهی است. باید یک دوره طوالنی تر حداقل 6 ماه برای افغانستان در نظر گرفته شود.

با این حال، ممکن استدالل شود که ممکن افغانستان پیچیدگی بودجوی و اداری کمرتی در مقایسه با دیگر کشورها داشته باشد، 

که ایجاب گسرتش معیاد تدوین بودجه را منی مناید. با این حال، به دلیل فرآیند تدوین بودجه، هامنطور که در باال اشاره شد، 

یک فرآیند تکراری است، نیاز است تا به طور کامل با ادارات والیتی مشوره صورت گیرد. بنابراین، تقویم بودجه باید زمان بیشرتی 

را در این عرصه اجازه دهد.

ارتباطات ضعیف و کمبود گفت و گو

روابط ضعیف بین مرکز و پیرامون به این واقعیت که طرح های پیشنهادی والیات به اندازه کافی در بودجه منعکس نشود بیشرت 

دولتی  غیر  بازیگران  دخالت  رسکها،  رشایط  و  پیچیده  جغرافیای  کشور،  امنیتی  وضعیت  مانند  مختلف  عوامل  کند.  می  کمک 

)حامیان، قدرمتندان، همکاران محلی، و اشخاض قدرمتند اما بدون اختیارات رسمی( در وظایف کارمندان محلی، حتی نبود هزینه 

سفر به کارمندان ریاست های والیتی به کابل و یا برعکس آن برای بحث از نزدیک رابطه ضعیف بین مرکز و پیرامون را بدتر ساخته 

است. متدید تقویم بودجه برای یک یا دو ماه ممکن است زمینه غلبه بر برخی از این چالش ها را فراهم کند.

با توجه به اینکه مقامات مرکزی پالنهای انکشافی والیتی، معیاد کوتاه بودجه، و ارتباطات ضعیف را نادیده میگیرند، چشم انداز 

برای ادغام برنامه های ریاست های والیتی و والیان را در بودجه ملی تضعیف میکند. مراجعه والیان و ریاست های والیتی به 

مساعدت کنندگان برای متویل یک رویکرد رایج است. با این حال، همچنین این رویکرد دارای برخی از نقیضه هایی میباشد. یکی 

از مصاحبه شوندگان کلیدی اظهار داشت که مکتبی توسط یونیسف با همکاری والی یک والیت ساخته شده بود اما وزارت معارف 

تنها وقتی که برای مراسم افتتاح این مکتب دعوت شد خرب شد.4۹ درجریان گردهامیی گفتگوی پالیسی اشرتاک کنندگان به طور 

ضمنی اشاره کردند که مساعدت کنندگان ترجیح می دهند تا همراه با کسانی کار کنند که رهربی قوی تر و ظرفیت بیشرت دارند. 

46   روند جمع آوری اطالعات توسط وزارت ها از ریاست های والیتی مورد مناقشه قرار دارد. نقشه جریان گام  های که از زمان ارایه پیشنهادات ادارات والیتی همرا ه با متحداملال شامره ۱ تا 

ارایه بودجه به پارملان صورت میگیرد موجود است. لیکن، معلومات دهنده کلیدی اظهار داشت که چنین رهنمودی که توسط یکی از مشاورین برای وزارت احیا و انکشاف دهات تهیه گردیده بود، 

ممکن میکانیزم داخلی وزارت احیا و انکشاف دهات را نشان بدهد.  در واقعیت، وزارت حتمی نیست که پشنهادات پروژه ها و یا رسمایه گذاری را تنها از طریق کمیته انکشافی والیتی بدست آورند. 

47   بانک جهانی، “مقاله کاری برای بررسی مصارف عامه افغانستان" )واشنگنت دی سی:  بانک جهانی، 20۱0( ، 20.

48   آلن ریچارد و دانیل توماسی، ادیت، مدیریت کردن مصارف عامه: کتاب مرجع برای کشورهای در حال گذار )پاریس: سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، 200۱(، 20. 

4۹   معلومات دهنده کلیدی، کارمند وزارت مالیه، کابل، ۱4 میزان ۱۳۹4.
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یکی از مفرسان در این مراسم گردهامیی اظهار داشت که این وضع "عمدتا توسط مساعدت کنندگان دامن زده شده است. آنها 

به دنبال رشکای موثر برای تطبیق برنامه ها اند و ممکن است با موسسات که ظرفیت بیشرت دارند همکاری کنند." معلومات دهنده 

کلیدی دیگری اظهار داشت که مساعدت کنندگان مایل به رسمایه گذاری در والیت که در آن آنها منافع حوزوی دارند، که ممکن 

است به همین دلیل آنها مستقیام با والیان متاس میگیرند. در حالی که این روش در کوتاه مدت مناسب به نظر می رسد، اما در 

دراز مدت نهاد سازی را تضعیف می کند.

در مجموع، در میان برخی از مصاحبه شوندگان اجامع عمومی پدید آمد که نیاز های ادارات والیتی به خوبی دربودجه ملی شامل 

نشده است.۵0 ارتباطات و گفتگو ضعیف، ظرفیت محدود و روند کوتاه بودجه برای ریاست های والیتی انگیزه را ایجاد کرده است 

تا میکانیزم بودجه را کنار گذاشته و جایگزین مالی خارج از بودجه، که ممکن است باعث تکرار پروژه ها و توزیع نابرابر منابع در 

والیات شود جستجو کنند. به عبارت دیگر، این وضع اداره والیتی را در شناسایی نیازهای محلی و تخصیص منابع بدون نقش 

هدفمند میگذارد. 

تصویب بودجه و والیات 3 .6

هنگامی که پیش نویس بودجه فنی ترتیب میشود، مرحله تصویب بودجه با بحث روی بودجه اجرایی درقوه مقننه و در نتیجه تصویب 

آن منحیث قانون آغاز میشود. این مرحله زمانی آغاز می شود که حکومت بصورت رسمی بودجه اجرایی را به قوه مقننه ارایه می 

کند. قوه مقننه پس از آن در مورد بودجه بحث میکند که می تواند شامل جلسات عمومی و رأی کمیته های قانونگذاری باشد. این 

روند زمانی به پایان می رسد که بودجه توسط قوه مقننه، بدون تغییرات و یا با اصالحات، به تصویب برسد. بودجه همچنین می 

توانید توسط قوه مقننه رد شود، در برخی از کشورها، به جای آن پیشنهاد خود قوه مقننه جاگزین میشود. به اساس قانون اساسی 

افغانستان قوه مقننه حق به تاخیر انداخنت تصویب بودجه را تا یک ماه دارد.۵۱ 

در زمان بحث روی بودجه سال ۱۳۹۵، "تعداد زیادی از منایندگان مجلس ادعا کرده اند که در بودجه توازن میان والیات در رابطه 

با طرح های توسعه ای حفظ نشده است".۵2 به عنوان یک ابتکار تشویقی، حکومت فرشده تخصیصات والیتی را با بودجه که برای 

ولسی جرگه ارسال شده بود بشکل غیر رسمی ضمیمه کرد. با این حال، توزیع تخصیصات والیتی برای بررسی به دسرتس عام 

قرار داده نشد. این یک نقص عمده ای در زمینه ترویج بحث در مورد بودجه والیات مبنی بر اطالعات است. در واقع سیستم های 

اطالعات مدیریت مالی افغانستان تخصیص و هزینه هر واحد بودجه و والیت و همچنین مخارج هر کود، برنامه و بودجه توسعه / 

عادی را ثبت میکند. در جریان مصاحبه ها ، یکی مصاحبه شوندگان از ولسی جرگه همچنین بر نیاز برای آموزش اعضای پارملان 

در مورد مسائل بودجه برای بررسی بهرت مسایل مربوط به بودجه و پالیسی مصارف والیتی تاکید کرد.۵۳  روند تصویب بودجه نشان 

دهنده چالش برای حکومت است. یکی مصاحبه شوندگان از ادراه عالی تفتیش  اشاره کرد که در سال های اخیر، ولسی جرگه 

گاهی اوقات تصویب بودجه را برای بیش از زمان که قانون اساسی محدود کرده است به تاخیر انداخته است. چنین تاخیری باالی 

تطبیق پروژه ها در والیات آسیب میرساند.۵4 

تطبیق بودجه و پیامد های والیتی 3 .7

تطبیق بودجه بعد از تصویب آن صورت میگیرد.  بودجه اختصاص داده شده به وزارت ها توسط وزارت ها به ریاست های والیتی 

اختصاص داده میشود. وزارت ها به طور معمول بودجه خود را به ریاست های والیتی، بدون موجودیت فرآیند واضح، بر اساس 

موافقه قبلی تخصیص میدهند. یکی از ارزیابی کنندگان اظهار داشت که “وزارت ها ممکن بگویند که آنها مقرارت برای تخصیص 

دادن دارند—این می تواند، اما نه بطور کامل، در زمینه بودجه عادی موجود باشد".۵۵ یکی از مصاحبه شوندگان از وزارت مالیه تایید 

کرد که هیچ دستورالعمل مناسب برای تخصیص افقی و عمودی منابع وجود ندارد. وزارت مالیه منابع را بر اساس تخصیص گذشته 

با برخی از تغییرات با در نظر گرفنت نرخ تورم، نرخ تبادل اسعار و ظرفیت اجرایی  وزارت ها تخصیص میدهد. تخصیص منابع به 
والیات توسط وزارت های مرکزی مطابق معیارهای ذکر شده در باال و پیشنهادات اعضای پارملان صورت میگیرد.۵6

۵0   معلومات دهندگان کلیدی، کارمند وزارت مالیه، مقامات وزارت اقتصاد، متخصص بین املللی مدیریت مالی عامه. کابل،  میزان تا جدی ۱۳۹4، و همچنین گفتگو پالیسی کابل در مورد 

پالنگذاری و بودجه سازی والیتی. 

۵۱   جمهوری اسالمی افغانستان، “قانون اساسی افغانستان،”  ماده  ۹8.

http:// wadsam.com/afghan-business-news/  ,20۱۵  December  ۱۳ وادسم  دارد،«  مترکز  ای  توسعه  بزرگ  های  پروژه  باالی  افغانستان   ۱۳۹۵ »بودجه  وادسم،     ۵2

   .)20۱6 April ۱8 accessed( /۳۳۳-budget-focuses-on-mega-development-projects-20۱6-afghanistans

۵۳   معلومات دهنده کلیدی، عضو پارملان، کابل، 8 اکتوبر 20۱۵. 

۵4   معلومات دهنده کلیدی، کارمند بلند رتبه اداره عالی تفتیش، کابل، ۱6 میزان ۱۳۹4.

۵۵   ارزیابی توسط همکاری های بین املللی آملان/برنامه ارتقا ظرفیت حوزوی.  با این حال، بانک جهانی پروژه آزمایشی بودجه مبتنی بر پیامد ها را طرح کرده است.  به عنوان مثال، مراجعه 

شود به جیمی بویکس و هامیش نکسون  " تخصیص والیتی  بودجه معیاری معارف: رهنمود فنی برای روش معیاری سال ۱۳۹0" ) واشنگنت دی سی: بانک جهانی، 20۱0(.  یکی از معلومات 

دهندگان کلیدی از وزارت مالیه برای تیم مربوط چنین معلومات ارایه منود که هدف از طرح آزمایشی اطمینان از تخصیص عادالنه منابع در رسارس کشور و همچنین بهبود مصارف عادی و حفظ 

و مراقبت، به خصوص در والیات، بوده است.  

۵6   مصاحبه با معلومات دهنده کلیدی، کارمند وزارت مالیه، ۵ ثور ۱۳۹۵. 
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۱7 نزدیک ساخنت دولت با مردم: غیر متمرکز ساخنت پالنگذاری و بودجه سازی در افغانستان

عالوه بر این، نرخ پایین تطبیق بودجه، به عنوان شاخصی برای اندازه گیری موثریت مدیریت مصارف، یک چالش است. با توجه 

به تعهدات صورت گرفته در چارچوب حسابدهی متقابل توکیو در سال ۱۳۹۱، نرخ تطبیق بودجه انتظار می رفت به  70 درصد 

افزایش یابد.۵7 با این حال، گزارش تطبیق بودجه به تاریخ ۱۹ میزان سال ۱۳۹4 نشان میدهد که سطح مصارف بودحه عادی 

۵ درصد پاینرت از هدف تعیین شده و بودجه انکشافی ۳۹ درصد به مرصف رسیده، یعنی مصارف کلی بودجه ۵6 درصد بوده که 

۱4 درصد کمرت از هدف تعیین شده میباشد. اما تخصیصات برای بودجه عادی و انکشافی ۹۳ درصد و ۵4 درصد بوده که سطح 

تخصیصات را به 80 درصد کل بودجه میرساند. این وضع نشان می دهد که شکاف گسرتده ای بین تخصیص بودجه تصویب شده 

و اجرا واقعی بودجه وجود دارد.۵8 

عالوه بر این، میزان مصارف انکشافی اختیاری و غیر اختیاری عملکرد ضعیف تری را نشان می دهد. در سال ۱۳۹4، میزان اجرای 

مصارف اختیاری )در اختیار حکومت( و انکشافی غیر اختیاری )در اختیار مساعدت کنندگان( 4۳ درصد و ۳8 درصد بود. این ارقام 

نشان میدهد که هزینه های انکشافی، که برای رشد کشور رضوری است، مطابق پالن به مرصف منیرسد، که در نتیجه باعث تاخیر 

در تکمیل پروژه ها و عرضه کاالهای عمومی میشود.۵۹ 

میزان پایین مرصف بودجه اکرثًا ناشی از ظرفیت محدود وزارت مالیه و ریاست های والیتی، و همچنین خرده مدیریت انتقال 

تخصیصات توسط وزارت مالیه، تاخیر در تصویب بودجه توسط ولسی جرگه، و گاهی اوقات تاخیر در عملی شدن تعهدات مساعدت 

کنندگان میباشد. عالوه بر این، کاغذ پرانی بیش از حد و پیچیدگی در فرآیندهای تدارکات تطبیق بودجه را تضعیف میکند. نقش 

مبهم ادارات والیتی و والیان در فرآیند های بودجه سازی و تطبیق آن بیشرت سبب تاخیر در روند بودجوی میشود.60 

اجرای بودجه در سطح والیات متفاوت به نظر می رسد، اما اطالعات که این موضوع را تایید مناید وجود ندارد. حتی وزارت مالیه 

نتوانسته است که در مورد تخصیصات والیتی معلومات ارایه مناید. برخی از عنارص کلیدی اجرای بودجه و فرآیندهای تدارکات در 

سطح والیات در زیر توضیح شده است:

بخش معاشات بودجه عادی در والیات به مرصف میرسد. اداره والیتی بعد از اینکه تخصیصات را از وزارت های  •

مرکزی دریافت کرد صالحیت پرداخت معاشات بدون دریافت کردن تاییدی دوباره را دارند. 

با توجه به مصارف بهره برداری و حفظ و مراقبت، والیات بدون موافقت وزارت های مرکزی صالحیت محدود مصارف،  •

با سقف تا 10000 دالر امریکایی برای والیان و 1000-2000 دالر امریکایی برای روسای والیت در عرصه تدارکات، 

را دارند. 

به  • تاییدی قابل توجوهی  آنجا که معلومات وجود دارد صالحیت  تا  بودجه انکشافی توسط کابل به مرصف میرسد. 

والیات واگذار نشده است. 

با این حال، وزرا به تنهای صالحیت اعطا قرار داد برای متام هزینه های انکشافی و بهره برداری و حفظ و مراقبت را که بیش از 

حد صالحیت امضا کنندگان، روسای والیتی و والیان، است دارند. معمواٌل، وزرا صالحیت خود را واگذار منیکنند، به جز چند وزیر 

که برخی از صالحیت های خود را به معین هایشان واگذار کرده است. این ممکن یکی از دالیلی باشد که چرا میزان اجرا هزینه 
های انکشافی خیلی کم است.6۱

به نقش فرا قانونی والیان به عنوان یکی از عوامل دیگر در عملکرد اجرا بودجه والیتی اشاره شده است. موارد وجود دارد  که در 

چند والیت والی به دنبال گرفنت صالحیت تصویب متام هزینه، حتی اگر چنین صالحیتی تعلق به روسای والیتی داشته باشد، بوده 
است.62 هامنطور که قباٌل اشاره شد، والیان والیات نیز منابع مالی از مساعدت کنندگان  از طریق بودجه خارجی دریافت میکنند.6۳

۵7   برابری برای صلح و دموکراسی، “نقد و بررسی مستقل پیش نویس بودجه ملی سال ۱۳۹۵ افغانستان"  )کابل: برابری برای صلح و دموکراسی، 20۱۵(، ۱0.  

۵8   وزارت مالیه، » گزاش اجراات بودجه، ۱۱ اکتوبر 20۱۵« )کابل: وزارت مالیه، 20۱۵(.

۵۹   وزارت مالیه، » گزاش اجراات بودجه، ۱۱ اکتوبر 20۱۵«.

60   برای جزییات بیشرت مراجعه شود به پالیسی بودجه  و دورمنا اصالح وزارت مالیه: وزارت مالیه، ریاست عمومی بودجه، »بودجه سازی والیتی،« 

  .)20۱6 March ۱۳ http://www.budgetmof.gov.af/index.php/en/using-joomla/modules/provincial-budgetting )accessed

6۱  معلومات بدست آمده از کار ساحه توسط تیم مربوط. 

62   مراجعه شود به آی. روی امپرینگم،«مطالعه در مورد عدم مترکز وزارت ها« ) کوفی انرتنشنل دفلوپمنت، 20۱۳( 27. یکی از معلومات دهندگان عمده در مطالعه امپرینگم مالحظه کرده 

که » ریس والیتی اختیار تصویب بیشرت از ۱00000 افغانی را داشته، در حالیکه که یکی از والیان  نامه ای را فرستاده است تا این صالحیت او را تا ۳000 افغانی محدود کند، که در این صورت 

نیاز موافقت والی برای بیشرت ازین مقدار پول بود.« در حالیکه وضع در متام والیات  چنین نیست، اما این مثال نشان میدهد که مداخله والیان اختیار استفاده تک موردی و غیر معیاری از قدرت 

را افزایش میدهد.    

 6۳
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روند تفتیش 3 .8

کنرتل مصارف از دو طریق، تفتیش داخلی و خارجی، صورت میگیرد. واحد تفتیش داخلی در هر وزارت وجود دارد. وزارت مالیه یک 

کنرتولگر)حسابرس( را به هر واحد بودجه برای اصالح اشتباهات و اطمینان از مقررات مالی قبل از ارسال به وزارت مالیه تعیین 

میکند.64 همچنین این حسابرسان، مصارف منابع در واحدهای دومی بودجوی را کنرتول میکنند. با این حال، تعدادی از قوانین 

و مقررات بین وزارت مالیه و اداره عالی تفتیش باعث تداخل وظیفوی گردیده، که فرآیند تفتیش و نقش های وزارت مالیه و اداره 

عالی تفتیش را مبهم ساخته است. 

تفتیش خارجی از طریق اداره عالی تفتیش صورت میگیرد، که در سال ۱۳۹4چهار وزارت را که برای 60 درصد هزینه های عامه 

پاسخگو بود تفتیش منود.6۵ ارقام اخیر در مورد تداوم و یا گسرتش پیروی وزارت ها از تفتیش بعد از گزارش سال ۱۳۹2 بدسرتس 

عام قرار ندارند. گزارش های تفتیش والیتی به نظر منیرسد که بدسرتس عام قرار داشته باشد. 

بحث های بسیاری در مورد بودجه سازی والیتی و "اینکه منابع مالی تابع عملکرد است" صورت گرفته است. با این حال به نظر 

می رسد که بحث در مورد اینکه “پاسخگویی تابع اصول مالی است" صورت گرفته باشد. لیکن، مصاحبه شونده ای از اداره عالی 

تفتیش اظهار داشت که موقع که اصالحات محلی آغاز شد با آنها مشوره صورت نگرفت.66 یکی از اشرتاک کنندگان گفتگو های 

کابل )۱۳۹4( چنین استدالل میکند: 

... نقش اداره عالی تفتیش مهم است، اما متاسفانه چنین نقشی تحت تاثیر حکومتداری ضعیف در رسارس کشور قرار 

گرفته است. تفتیش در سطح والیات بصورت منایشی اجرا میشود. از نظر پاسخگویی، در بیش از ۱۵ سال گذشته، 

تنها یک نهاد پاسخگو، یعنی شوراهای انکشافی محلی، بوده است. تا هنوز شکایتی در مورد آنها ثبت نشده است.

و  با ظرفیت تفتیشی  نهادهای  اثر  بهبود پاسخگویی مهم است،  برای  باال اشاره شد،  اگرچه سهمگیری مدنی، هامنطور که در 

نظارتی را  نباید دست کم گرفت؛ این نهادها در افغانستان بسیار ضعیف هستند.

در مجموع، بودجه ملی و مدیریت مالی والیتی دچار تعدادی از چالش ها اند. ادغام پالن های والیتی در بودجه ملی، اجرای 

بودجه و نظارت برخی از چالش های عمده ای اند که پالنگذاری و بودجه سازی موثر را تضعیف میکنند. ارزیابی مخترص در صندوق 

۵ در زیر نشان می دهد که چگونه در مورد سیستم بودجه افغانستان در مقابل اصول مدیریت مالی خوب قضاوت منود. 

صندوق 5: سیستم مدیریت مالی عامه افغانستان و اصول مدیریت مالی خوب— ارزیابی مخترص

از نظر اثر سیستم های بودجه در سطح حکومتداری، باید توجه داشت که افغانستان متحمل مشکالت پاسخگویی مضاعف در نهادهای رسمی آن، که در قالب 
به سیستم های  با توجه  افغانستان در میان دیگر کشورهای شکننده  نتیجه رفتارهای رانت جویی میباشد، است. اگرچه  قبیله، و در  به  خویشاوندی و وفاداری 

مدیریت مالی درجه بهتری دارد، این وضع به معنی به حداقل رساندن رفتارهای رانت جویی و فساد نمیباشد.

هنگامی که از منظر چهار اصل مدیریت مالی خوب ارزیابی صورت گیرد، سیستم های مدیریت مالی عامه افغانستان ممکن است به طور زیر خالصه گردد:	 

با 	  لیکن  رسد.  می  نظر  به  حداقل  یا  و  هیچ  تقریبا  مالی  کسر  خارجی،  های  کمک  به  افغانستان  حکومت  زیاد  وابستگی  به  توجه  با  مالی:  انضباط  و  نظم 
تغییرات در جریان کمک های خارجی، این روند ممکن است به زودی تغییر نماید، که منجر به کسر بودجه غیر قابل پایدار گردد.

بودجه سازی برای اولویت های استراتژیک: بودجه سازی و پالنگذاری به خوبی یکپارچه نیست، و سیستم بودجه بین بودجه خارجی و بودجه داخلی از هم 	 
گسیسخته است. مشارکت در تصمیم گیری های پالنگذاری بودجه سازی باید بهبود یابد.

استفاده موثر از منابع: اجرای بودجه ضعیف با میزان پایین اجرایی است، و بسیاری از مشکالت در تدارک وجود دارد، چون  نهادها ظرفیت کم داشته و 	 
فساد گسترده است.  اگر چه این وضعیت از سال 1380 به بعد بهبود یافته است، هیچ مکانیزم نهادینه ای برای  مشارکت منظم شهروندان در روند نظارت 

بر بودجه وجود ندارد.

پاسخگویی:  پاسخگویی بزرگترین مشکل است.  نهاد های تفتیشی و سیستم قضایی دچار کمبود اعتماد و مهارت هستند. 	 

با این حال، استدالل میشود که با وجود  1 برای درجه بندی افغانستان مراجعه شود به بانک جهانی، “افغانستان- ارزیابی مدیریت مالی عامه و پاسخگویی."  
بندی  درجه  را  مالی  کالن  مسایل  عوض  در  نمیگیرد،  بر  در  پاینتر  سطوح  در  را  خرد  مالی  مدیریت  به  مربوط  مسایل  بهتربوده،  چند  هر  بندی  درجه  چنین  اینکه 
مینماید. مراجعه شود به ربکا سیمسون و براین ولهام، “بودجه شگفت انگیز: اعتبار بودجه در نظر و عمل" )مقاله کاری 400، انستیتوت توسعه خارجی، 2014(.  
 ( مدت"  طویل  اشتغال  برنامه  سابق  ارزیابی  افغانستان:  اسالمی  “جمهوری  پول،  المللی  بین  صندوق  به   شود  مراجعه  افغانستان  در  اداری  فساد  ارزیابی  برای 

گزارش کشور شماره 23/16، صندوق بین المللی پول، 2016(، 13. 

64   مرکز بودجه و پاسخگویی حکومت، “ بسته معلوماتی در مورد بودجه ملی افغانستان”

 20  Afghanistan.pdf )accessed  20%20of%20Budget%20National%20the%20on%20Kit%http://www.cbgaindia.org/files/primers_manuals/Information
 .۱6 ,)20۱6 March

6۵   برابری برای صلح و دموکراسی، “نقد و بررسی مستقل پیش نویس بودجه ملی سال ۱۳۹۵ افغانستان،" ۱8.

66  معلومات دهنده کلیدی، کارمند اداره عالی تفتیش، کابل، ۹ اکتوبر 20۱۵. 
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۱۹ نزدیک ساخنت دولت با مردم: غیر متمرکز ساخنت پالنگذاری و بودجه سازی در افغانستان

طرح های دولت و سازمان های بین املللی به منظور بهبود پالنگذاری و بودجه سازی والیتی 3 .9

در چند سال گذشته، وزارت مالیه برنامه های را برای ارتقا ظرفیت واحد های والیتی به منظور بهبود ظرفیت شان در زمینه مدیریت 

مالی آغاز کرده است. عالقه خاصی در زمینه پروژه بودجه سازی والیتی وجود داشته که در ماه اسد سال ۱۳8۵ با بودجه برناموی بشکل 

آزمایشی آغاز شده است. در مرحله اول این پروژه سه وزارت—وزارت های معارف، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، و احیا و انکشاف 

دهات—به اساس سهم شان در توسعه اجتامعی و اقتصادی کشور انتخاب شده اند. همچنین سه والیت، بلخ، پنجشیر، و قندهار برای 

برنامه آزمایشی بودجه والیتی انتخاب شد.67 در سال های پس از آن، اشرتاک والیت ها و وزارت ها در این پروژه گسرتش یافته است. 

تا سال ۱۳۹۱، فعالیت های بودجه والیتی عمدتٌا در زمینه ایجاد ظرفیت های اساسی مدیریت مالی عامه والیت ها مترکز داشته است.

برای حامیت از این تالش ها، صندوق توسعه ظرفیت منطقه ای )RCDF(، توسط وزارت فدرال همکاری و توسعه اقتصادی آملان 

متویل شده است، که بین سالهای ۱۳8۹ و ۱۳۹4 این برنامه به منظور توسعه ظرفیت ریاست های والیتی در بلخ، سمنگان، بغالن، 

کندز، تخار و بدخشان تطبیق شد. این برنامه تا ماه قوس سال ۱۳۹6 متدید شده، در حالی که یک بخش جدید با پالیسی ملی به 

آن اضافه شده است. جلسات آموزشی ظرفیت سازی ارایه شده از طریق این برنامه شامل پالنگذاری و بودجه سازی، حسابداری، 

و ارزیابی پروژه ها میباشد. یافته های این برنامه نشان میدهد که ارتباطات و گفتگو میان وزارت ها و ریاست های والیتی برای 
پالنگذاری، بودجه سازی و عرضه خدمات مهم است )جعبه 6(.68

GIZ / RCDF صندوق 6: توسعه ظرفیت از طریق پروژه

برنامه توسعه  ظرفیت GIZ-RCDF  در دراز مدت شامل “مدیریت عمومی امور مالی"،  از جمله تهیه و پیگیری پیشنهاد، توسط سه وزارت آزمایشی )زراعت، 
معارف، و وزارت فواید عامه( و همچنین وزارت مالیه استقبال شده است. 

طی یک دوره هفت ماهه در زمینه تدارکات، مدیریت مالی عامه، بودجه والیتی، نظارت، مطالعات امکانات عملی و اجرای پروژه آموزش فراهم شده است. 

ها  وزارت  این،  بر  عالوه  میشود.  مراتب  سلسله  طریق  از  وظایف  اجرا  به  منجر  که  است  مزیت  یک  حکومت  باالتر  سطوح  به  دسترسی  که  میدهد  نشان  پروژه  این 
پذیرای ابتکار والیتی بود.

بنابراین، باید ریاست های والیتی پیشنهادات کامل پروژه هایشان را در زمان معین برای گنجاندن آنها در بودجه  و مذاکره در مورد آن در زمان معین ترتیب و 
ارایه نمایند تا اینکه چنین پروژه هایی در بودجه وزارت مربوطه گنجانده شود.

تشکیل یک هیئت والیتی برای فشار باالی حکومت مرکزی برای تامین مالی پروژه های والیتی از طریق جلسات و بحث های مستقیم فرآیند های پالنگذاری و 
بودجه سازی را کمک میکند. 

منابع: تدبیر، “پیگیری در مورد طی مراحل پیشنهاد پروژه در سطح ملی به نمایندگی از کمیته انکشافی والیتی بدخشان،" گزارش نهایی )کابل: تدبیر، 2015( و 
تدبیر، " ظرفیت سازی واحد حکومتداری محلی بدخشان در مدیریت مالی عامه" )کابل: تدبیر، 2015(.

پالنگذاری توسعه یی و سیستم پالنگذاری افغانستان 3 .10

جمله  از  افغانستان،  پالنگذاری  سیستم  بررسی  به  و سپس  محلی  و  ملی  در سطوح  یی  توسعه  پالنگذاری  مورد  در  بخش  این 
پالنگذاری شهری میپردازد.6۹

به طور  بازار است.   ناکامی  برای اصالح  برای مداخله حکومت  ابزار  به عنوان یک  اقتصادی  بازار، پالنگذاری  اقتصادهای  در 

سنتی، پالنگذاری اقتصادی با پالنگذاری مرکزی برای شناسایی و حل مشکالت رضوری از طریق فرآیندهای فنی برابر دانسته 

شده است.70 این مورد معواًل در اقتصادهای بازار در زمان رسمایه داری تنظیم شده )دولت رفاهی/ اقتصاد مختلط(، تا اواسط سال 

۱۹70 غالب بود. با این حال، این مفهوم نباید با اقتصاد دستوری که در اتحاد شوروی و کشورهای مشابه وجود داشت اشتباه گرفته 

شود، که کل اقتصاد در یک اداره خیلی بروکراتیک با توجه به طرح جامع تدوین شده توسط یک نهاد پالنگذاری مرکزی، فرآوری 

واحد های تولید تعیین و خرده مدیریت میگردید.

67   یکی از ارزیابی کنندگان چنین اظهار میدارد، » یکی از مشکالت این برنامه آزمایشی نبود روش ملی برای سقف بودجه برای این وزارات ها در متام والیت بود«. 

68   پروژه –دیگر نیز وجود دارد که باالی تقویت بودجه  و پالنگذاری والیتی مترکز دارد: برنامه حکومتداری محلی افغانستان )ASGP( ، کارا ساخنت بودجه و مساعدت ها )MBAW( ، که یکی 

توسط برنامه توسعه سازمان ملل اداره میشود، و همچنین پروژه های آینده چون طرح تقویت اداره محلی)ISLA(  و مدیریت مالی عامه افغانستان، که توسط ادراه توسعه بین املللی ایاالت متحده  و 

برنامه حکومتداری محلی )LoGo(، که توسط برنامه توسعه سازمان ملل متویل شده است شامل میباشد. به عنوان مثال: برنامه حکومتداری محلی افغانستان ادراه توسعه بین املللی ایاالت متحده  

در زمینه های پالنگذاری توسعه و مالی، منایندگی شهروندی، و بهبود عرضه خدمات حکومتداری محلی مترکز میکند. این پروژه بین سالهای 20۱۵ و 2020 با هزینه 62.4 میلیون دالر امریکایی 

ISLA(،" https://(تطبیق خواهد شد. برای اطالعات بیشرت مراجعه شود به ادراه توسعه بین املللی ایاالت متحده ، " طرح ادراه توسعه بین املللی ایاالت متحده برای تقویت منودن اداره محلی

  .)20۱6 April ۱۳ www.usaid.gov/news-information/fact-sheets/usaid-initiative-strengthen-local-administrations-isla, )accessed

6۹   در این بخش تا حد زیادی از مطالعات ویکتوریا بیرد، فرانک میرآفتاب و کریستوفر سیلور، ادیت، پالنگذاری و مترکززدایی )اکسون: روتلیج، 2008(؛ فرانک میرآفتاب، “پالنگذاری یاغی: 

قرار دادن پالنگذاری رادیکال در جهان جنوب،" تیوری پالنگذاری 8:۱ )200۹( ۳2-۵0؛  ونسا واتسون، “تصور کردن از جنوب: مترکز مجدد باالی پالنگذاری شهری در مرکز مسائل شهری 

جهان،” مبطالعات شهری 46، شامره ۱ )200۹(: 22۵۹-227۵، استفاده شده است. 

70   فرانک میرآفتاب، کریستوفر سیلورو ویکتوریا بیرد، "قرار دادن مفاهیم مورد اعرتاض پالنگذاری غیر متمرکز در جهان جنوب،" در پالنگذاری و مترکز زدایی، ادیت، ویتکوریا بیرد )اکسون: 

روتلیج، 2008(، ۵-4. 
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فشار توسط منتقدین در اقتصادهای بازار به خاطر دخالت دولت و پالنگذاری اقتصادی در دهه ۱۹70 رشوع و پس از سال ۱۹80 

برجسته تر گردید. پالنگذاری متمرکز به عنوان ابزار دخالت دولت نه تنها برای نخبه گرایی سیاسی، بلکه برای موثریت محدود 

اداری، به عنوان شکست آشکار دولت مورد انتقاد قرار گرفت.

چنین منطق سیاسی و اداری پالنگذاری از باال به پایین به اشکال متنوعی از پالنگذاری غیر متمرکز تحت یک فلسفه اقتصادی 

نئولیربال تغییر کرد. جریان اصلی پالنگذاری غیر متمرکز توسط دولت ها و سازمان های توسعه جهانی مانند سازمان ملل متحد 

)دستور کار محلی 2۱ ( و بانک جهانی در اوایل دهه ۱۹۹0 مشهود شد. چنین تالش ها باعث شامل شدن پالنگذاری غیر متمرکز 
در دستور کار جهان جنوب که در آنجا رهربان محلی به عنوان رهربان پالنگذاری توسعه دیده میشد گردید.7۱

با این حال، چارچوب فوق خالی از نقایص نیست. ترویج عدم مترکز نئولیربال و پالنگذاری غیر متمرکز در جهان جنوب برخی از 

نتایج را به بار آورد که احتامال توسط حامیان آن پیش بینی نشده بود. صندوق 7  برخی از چالش هایی را در پالنگذاری غیر متمرکز 

و فرآیندهای شهرنشینی نشان می دهد.

صندوق 7 : چالش ها در پالنگذاری غیر متمرکز و شهرنشینی

بیشتری  وظایف  که  هنگامی  زدایی  تمرکز  فرآیند  طول  در  تکراری  معضل  یک  لیکن،  است".  عملکرد  تابع  مالی  “امور  که  اینست  تمرکز  عدم  اصل  کلی،  طور  به 
یک  با  ناشده"   تمویل  دستور  وضع”  چنین  در  میدهد.   رخ  است  شده  منتقل  ناکافی  مالی  منابع  با  ها(  حوزه  و  والیتی،  ادارات  ها،  )شاروالی  محلی  نهادهای  به 
چارچوب رشد گرا، حکومت های محلی مجبور اند تا منابع مالی جایگزین را مانند خصوصی سازی، فروش دارایی های عامه و همکاری خصوصی- عامه برای 

تامین مالی زیر بنا ها، مسکن، و عرضه خدمات عامه جستجو کنند.

انواع حکومت های محلی در جهان جنوب درگیر چنین روش های اند، به ویژه در مناطق شهری که معموال به عنوان پروژه “نوسازی شهری" شناخته شده است. مبنی 
بر اهداف توسعه هزاره سازمان ملل، اهداف ارائه مسکن بهتر به فقرا و ایجاد شهرهای “عاری از کثافات" عالقمندی زیادی را تحت نام پروژه “نوسازی شهری"  
در جهان جنوب جلب کرده است.   با این حال، بر خالف این اجماع جهانی، این هدف است تا حدودی متفاوت تکامل یافته است.  در بسیاری از مراکز شهری در 
آفریقای جنوبی )کیپ تاون(، هند )بمبئی(، لبنان )بیروت(، و برزیل)ریو(، مردم فقیر را از خانه های شان جهت توسعه مسکن برای طبقه متوسط و یا باال تحت نام 

بهتر ساختن تصویر شهر تا تهیه مسکن امن به مردم فقیر اخراج نموده اند. 

با همکاری با شاروالی ها توسط حکومت های مرکزی و محلی اجرا شده که منجر به کرایه  ) که همچنین به عنوان نوسازی شناخته شده است(  چنین طرح شهری 
سنگین برای قرار دادی ها و صاحبان جدید آن در بدل ایجاد نابرابری در میان باشندگان اولیه گردیده است.۱ تصرف زمین، نفوذ نخبگان کسب و کار قدرتمند باالی 

حکومت های محلی، و روابط فاسد میان مقامات محلی و افراد متنفذ بر تصمیمات پالنگذاری شهری پیامد های آن بود.

استدالل میشود که تمرکززدایی نئولیبرال پویا و پالنگذاری غیر متمرکز نیز مشکل ساز است، چون منجر به "بالکانیزه شدن" و یا از هم گسیختگی فرآیند های 
پالنگذاری و توسعه میگردد. 2 

این نمونه ها نشان می دهد که عدم تمرکز نباید بدون یک سیستم پالنگذاری گسترده در سطح ملی برای به حداقل رساندن خطر ابتال به ازهم گسیختگی ، که از 
عدم تمرکز غیر منظم ناشی میشود، صورت گیرد. مشارکت شهروندان در فرآیند تصمیم گیری نیز ممکن است رفتارهای رانت جویی زورمندان را محدود سازد.

تمرکز  عدم  تحت  محروم  های  گروه  بار  که  مسکن  وام  بر  مبتنی  مالی  امور  و  شان،  کلبه  و  شهر  از  فقرا  اجباری  اخراج  تغییرات،  شهری،  نوسازی  چون  مسایل   .1
نئولیبرال میباشد—بدون ذکر شیوه های مختلف مقاومت توسط فقرا در مقابل چنین سیاست هایی در جنوب—مورد بحث شدید در ادبیات پالنگذاری شهری، 
که توسط پیشگامان پالنگذاری شهری چون فرانک میرآفتاب و ونسا واتسون مطرح شده است، میباشد.  کتاب اخیر طاهر حرمان، تظاهر به یک برج مسکونی: 
داستان نوسازی شهری از شهر کلبه در شمال انقره }ترکیه{ )استانبول: خانه انتشارات الیتزم، 2016(، این پدیده و تاثیرات آنرا باالی شهر فقیر در ترکیه بررسی 

میکند. مثال های که در باالی ذکر شد ازین کتاب اقتباش شده است.  

https://reddytoread.files.wordpress. "،2.سنجی جی. ریدی، " پالنگذاری نابود شده است. زنده باد پالنگذاری! اعتبار پالنگذاری در هند و جهان
March 16 pdf )accessed.planningcommission16sept2015/09/2015/com 2016(. "بالکانیزه شدن" مفهوم سیاسی است که به تقسیم یک کشور 
بر اقلیت کوچکتر است اشاره میکند، این واقعه زمان بوقوع پیوست که بالکان اروپای امپراتوری عثمانی به کشورهای کوچک متخاصم  به کشورهای مبتنی 

در اواخر قرن 19 و اوایل 20  تقسیم شدند.

افغانستان مانند دیگر کشور ها با چالش های مشابه در زمینه عدم مترکز و شهرنشینی مواجه است، به خصوص چون شهرنشینی به 

رسعت در حال رشد است. با وجود که 78 درصد از جمعیت ساکن کشور در مناطق روستایی زندگی میکنند، این نسبت به ۱7 درصد و 

60 درصد در کابل و سایر شهرهای بزرگ کاهش میابد.72  بیش از 20 میلیون نفر از تلیفون همراه استفاده کرده و با  جهان خارج در 

ارتباط هستند. آنها در حال حارض آگاه تر بوده و کیفیت زندگی خود را با سایر نقاط جهان مقایسه میکنند. عالوه بر این، افغانستان 

با چالش های نگران کننده شهرنشینی مواجه است: بی جا شدگان داخلی، رکود اقتصادی و افزایش بیکاری، غضب زمین، عدم 

مصونیت غذایی رو به افزایش، افزایش حمالت مداوم و چشمگیر طالبان و دیگر گروه های شورشی، افزایش نرخ اعتیاد به مواد 

مخدر )به خصوص در میان جوانان(  و افزایش نابرابری و محرومیت اجتامعی. برای رسیدگی به این چالش ها نیاز به یک رویکرد 

متعادل مترکز زدایی و یک چارچوب است که در آن پالنگذاری در سطح ملی، والیتی، و شهری برای مقابله با چالش های رو به 

7۱    برای ارزیابی جامع این روند مراجعه شود به   میرآفتاب و همکاران، " قرار دادن مفایهم مورد اعرتاض پالنگذاری غیر متمرکز در جهان جنوب ،" 4. 

72   بانک جهانی، » فرشده والیتی افغانستان، ) واشنگنت دی سی: بانک جهانی، 20۱4(. 

https://reddytoread.files.wordpress.com/2015/09/planningcommission16sept2015.pdf
https://reddytoread.files.wordpress.com/2015/09/planningcommission16sept2015.pdf
https://reddytoread.files.wordpress.com/2015/09/planningcommission16sept2015.pdf
https://reddytoread.files.wordpress.com/2015/09/planningcommission16sept2015.pdf
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رشد با هم ادغام شده باشند، چالش هایی که به نظر می رسد حکومت افغانستان از آنها آگاه باشد.7۳ بنابراین، "بهبود پالیسی های 

ملی، چارچوب حقوقی و قانونی همراه با افزایش ظرفیت و اختیارات شاروالی ها، برای جلوگیری از یک دهه دیگر رشد شهری غیر 
رسمی "عدم مداخله دولت"، و مهار شهرها به عنوان محرک های اقتصادی و اجتامعی توسعه رضور است."74

از طریق  که  است  مهم  بخش  اما  است،  برانگیز  چالش  کاری  پالنگذاری  و  به شهرنشینی  مرتبط  چالش های  و حل  شناسایی 

پالنگذاری و بودجه سازی به آن پرداخته شود. با این حال، حکومت افغانستان و جامعه بین املللی به پیامدهای منفی عدم مترکز 

بیش از حد، با به حد اقل رسانیدن رفتار های رانت جویی کسانی که از گسرتش رسیع شهرنشینی برنامه ریزی نشده بهره میربند، 

مواظب باشند. 

.vii ،)20۱۵ ،7۳   جمهوری اسالمی افغانستان، “وضعیت شهر های افغانستان" )کابل: جمهوری اسالمی افغانستان

.vii "،74   جمهوری اسالمی افغانستان، “وضعیت شهر های افغانستان
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تاریخ معارص پالنگذاری )اقتصادی( توسعه یی در افغانستان با متایل به مترکز گرایی به اواسط قرن 20  میالدی بر میگردد.  

با این حال، از سال  ۱۳80 بدینسو، اقتصاد بازار جایگزین نظام اقتصاد متمرکز شده است. بنابراین، برنامه پس از سال ۱۳80 

تامین  افغانستان )۱۳8۱(،  ملی  انکشاف  را گرفته است. چارچوب  تر  انعطاف  قابل  و  پالنگذاری شکل پالنگذاری اسرتاتژیک 

مصونیت آینده افغانستان )۱۳8۳(، اسرتاتیژی موقت انکشاف ملی افغانستان )۱۳84-۱۳87(، اسرتاتیژی انکشاف ملی افغانستان 

)۱۳78-۱۳۹۳( سعی منوده اند تا اولویت ها شناساسی و منابع به طور موثر توزیع شود. به طور خاص، اسرتاتیژی انکشاف ملی 

افغانستان از طریق یک فرآیند مشورتی آماده شد. نخست، وزارت ها برنامه های خود را تحت نام پالن های اسرتاتژیک ترتیب 

منودند. سپس اسرتاتیژی های سکتوری به اساس پالن های وزارت ها مانند معارف و صحت آماده شد. مشوره محلی هنگام ترتیب 

اسرتاتیژی راه اندازی شد که در نتیجه آن ۳4 پالن انکشافی والیتی ترتیب شده است )شکل 2(. 

اما تا زمانی که وزارت اقتصاد ریاست عمومی پالیسی و نظارت را برای انسجام پالنگذاری ملی در سال ۱۳87 تاسیس کرد، بیشرت 

از پالن های پس از سال ۱۳80 توسط نهادهای شبه نیمه مستقل )به عنوان مثال، اداره انسجام کمک ها برای افغانستان، واحد 

روابط خارجی و انکشافی بودجه، و دبیرخانه اسرتاتیژی انکشاف ملی افغانستان(، تحت اقتدار حکومت افغانستان، به جز واحد 

روابط خارجی و انکشافی بودجه، دیگر نهاد ها به طور مستقیم به رئیس جمهور گزارش شان را ارایه میکردند، صورت میگرفت. در 

حالی که این نهادهای نیمه مستقل فرآیند پالنگذاری را در سطح ملی هامهنگ میکرد، نقش نهادهای مختلف در سطح محلی 

روشن نبود. در سال  ۱۳۹4، وزارت مالیه ارزیابی پالنگذاری اسرتاتیژی و اجرایی ده وزارت را بصورت آزمایشی انجام داد، که این 

ارزیابی نشان میدهد که وزارت ها در مراحل مختلف تدوین پالن، نظارت و ارزیابی قراردارند. عالوه بر این، این ارزیابی دریافت 

منود که در وزارت ها  پالنگذاری اسرتاتژیک اغلب وجود دارد، لیکن از آنها به عنوان مبنایی برای پالنگذاری ساالنه و بررسی 
اجراات استفاده منیشود.76

شکل 1: سلسله مراتب پالنگذاری در افغانستان، 771387-1385

7۵   چون در بخش قبلی در مورد ادغام پالن های والیتی به بودجه، جریان اطالعات، و مشکالت مربوط به فرآیند پالنگذاری محلی بحث شد، این قسمت به  سایر مسایل پالنگذاری میپردازد. 

76   وزارت مالیه و وزارت اقتصاد ، »ارزیابی سیستم نظارت و ارزیابی در وزارت ها و نهاد ها،« )کابل: وزارت مالیه و وزارت اقتصاد، 20۱4(. 

77   جمهوری اسالمی افغانستان”اسرتاتیژی انکشاف ملی افغانستان،" ۱:24. 
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فرآیند پالنگذاری دچار تعدادی از کاستی ها است. در حالی که در سطح محلی باید ریاست های والیتی وزارت اقتصاد از طریق 

کمیته های انکشافی والیتی فرآیند پالنگذاری والیتی را هامهنگ منایند، چنین میکانیزم برای بودجه سازی مورد استفاده قرار 

منیگیرد. همچنین، با وجود ضعف در پالنهای انکشافی والیتی ترتیب شده، آنها در بودجه ادغام نشده اند، که در نتیجه این روند 

را با مسایل مرتبط به تخصیص بودجه کمرت وابسته میسازد. کمیته های انکشافی والیتی در انسجام پروژه های بودجه خارجی 

کمک منوده است. 

اکنون وزارت اقتصاد طرح پالن پنج ساله را مبنی به برنامه های اولویت ملی که جایگزین اسرتاتیژی انکشاف ملی افغانستان 

باشد تهیه مینامید.78 اما در جریان  مصاحبه با بازیگران دیگر نهاد ها، نویسندگان این مقاله دریافتند که آنها به طور کامل در مورد 

چنین پالن های جدید اطالع ندارند. عالوه بر این، تکرار تالش ها باعث می شود تا فرآیند پالنگذاری کمرت موثر باشد، از آنجا که، 

برای مثال، اداره مستقل ارگانهای محلی نیز ترتیب پالن های اسرتاتیژیک پنج ساله را هامهنگ مینامید. مساعدت کنندگان تا حد 

زیادی طرح های پالنگذاری در والیات را حامیت میکنند. با این حال، طرح ها و اسناد که با هم تداخل دارند مشکالت پالنگذاری 

را تشدید کرده و مانع شناسایی اولویت ها میگردند. 

بنابراین، رضوری است تا یک نهاد هامهنگ کننده واحد برای پالنگذاری ملی با نقش سازمانی مشخص برای نهادهای مختلف 

دولتی در کابل و والیات وجود داشته باشد. هامنطور که حکومت افغانستان در صدد اصالح سیستم موجود برای سازگاری و اتصال 

پالنگذاری و بودجه سازی است، به چنین مسایل باید رسیدگی صورت گیرد ) به ضمیمه 2 برای روند مشابه در ترکیه مراجعه شود(. 

 شاروالیها: روند های مختلف پالنگذاری و بودجه سازی 4 .1

پالنگذاری و بودجه سازی شاروالی ها، که برای عرضه برخی از خدمات در سطح محلی مهم است، نشان دهنده یک روند متفاوت 

از آنچه در بخش قبلی بحث شد میباشد. سکتور شهری در افغانستان،  توسط یک سلسله از نهاد هایی در سطوح ملی و محلی، به 

ویژه وزارت امور شهرسازی، اداره مستقل ارگانهای محلی و شاروالی کابل )که به طور مستقیم به رئیس جمهور گزارش میدهند( 

اداره میشود. شاروالی ها در دیگر کشورها خدمات مهم مانند مسکن، فاضالب، تامین آب آشامیدنی، و پالنگذاری شهری را عرضه 

مینامیند. با این حال، در افغانستان، نقش شاروالی به عرضه خدمات از قبیل پاکاری و سبز ساخنت محدود است زیرا سایر وزارت 

ها عرضه خدمات برای زیر بنا های شهری )فاضالب، مدیریت آب آشامیدنی، و غیره( را به عهده دارند.

تنگناهای قابل توجه نهادی در زمینه مدیریت موثر سکتور شهری مانند تداخل در صالحیت ها و کمبود معلومات با جزییات )به 

عنوان مثال، پالنگذاری شهر(  قطع رابطه میان حکومتداری شهری ملی و محلی )مانند، توسعه و اجرای طرح های ماسرتپالن 

شهری( و حکومتداری  رسمی/غیر رسمی )به عنوان مثال، علیرغم جدایی اداری شاروالی ها والیان کنرتول قابل توجهی غیررسمی 

باالی شاروالی ها دارند(.7۹ در افغانستان، شاروال ها )شهرداران( توسط رئیس جمهور تعیین میشوند، در حالی که شوراهای شهری 

وجود ندارد، در عوض، به عنوان یک حرکت موقت، بورد مشوره شهری برای مشوره دادن و توصیه ایجاد شده است، اما این بورد 

قدرت تصمیمگیری را ندارد. دولت در نظر دارد تا به جای قانون قدیمی شاروالی از طریق اداره مستقل ارگانهای محلی قانون جدید 

را که پیش نویس آن تهیه شده است و اجازه می دهد شاروال ها و شورا های شاروالی انتخاب شوند، تصویب مناید. چنین تغییراتی 

در قانون اساسی افغانستان نیز پیشبینی شده است. 

شاروالی ها معمواًل از حکومت مرکزی پول دریافت منیکنند.80 آنها باید باالی منابع مالی یا به کمک های خارجی اتکا منایند. 

شاروالی ها اختیار جمع آوری عواید مختلف را دارند، اما مقدار آن توسط وزارت مالیه در کابل تعیین میشود. شاروالی کابل باالترین 

عواید را دارد، که تقریبا نیمی از کل درآمد جمع آوری شده توسط دیگر شاروالی های میباشد. شاروالی ها میتوانند بیش از۵0  نوع 

مختلف عواید از قبیل فیس، جریمه و مجازات، هزینه های خدمات، عواید از صدوراجازه نامه، اجاره، و فروش زمین شهری، و 

مالیات صفایی )مالیات برای خدمات شهری( را جمع آوری کنند. 

فروش زمین شهری بزرگرتین منبع درآمد است که 22 درصد درآمد متام شاروالی ها را تشکیل میدهد.8۱ چون درآمد بدست آمده از 

فروش زمین یک منبع پایدار درآمد نیست و در مقابل فساد آسیب پذیر میباشد، این گونه عواید نگران کننده است. مالیات صفایی و 

خدمات شهری، به کمک یک سیستم ثبت کامپیوتری که به تازگی معرفی شده، دومین منبع درآمد هستند. عملکرد شاروالی ها از 

نظر جمع آوری عواید )تناسب میان درآمد واقعیی و پیش بینی شده( از 68 درصد در سال ۱۳8۹ به 40 درصد در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹2 

کاهش یافته است. ممکن پیشبینی غیر واقعی عواید دلیل چنین کاهشی بوده باشد. در سال ۱۳۹0، بنابر تغییرات در نرخ مالیه و 

دیگر ابتکارات، جمع آوری عواید به بلندترین سطح رسید. لیکن پس از آن سال، تخمین عواید بصورت غیر واقعبینانه باال برآورد 

78   اگرچه تالش صورت گرفته است تا فرآیند پالنگذاری موجود در سطح ملی و محلی واضح ساخته شود، به طور کامل امکان پذیر نیست.  ویب سایت وزارت اقتصاد درین مورد جزئیات را به 

دسرتس عام قرار نداده است. برداشت نویسندگان بر اساس مباحث و مصاحبه ها با کارمندان وزارت اقتصاد درکابل در میزان ۱۳۹4، و سخرنانی مناینده وزارت اقتصاد در گفتگو های پالیسی کابل 

در مورد پالنگذاری و بودجه سازی والیتی که در ۱۹ میزان ۱۳۹4 راه اندازی شده میباشد.

7۹   مراجعه شود به نجات و همکاران.، » حکومتداری محلی در افغانستان«؛ و  جمهوری اسالمی افغانستان، » وضعیت شهرهای افغانستان.«

80   در حال حارض، افغانستان یک سیستم انتقال مالی بین حکومتی ندارد، هیچگونه منابع مالی برای  پروژه های رسمایه گذاری و یا عرضه خدمات به دسرتس شاروالی ها قرار نگرفته است.

8۱  جمهوری اسالمی افغانستان، “وضعیت شهرهای افغانستان،" 44. 
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شد، در حالی که جمع آوری عواید واقعی چنین اهداف را برآورده منی کند. میکانیزم ضعیف جمع آوری عواید، با کمبود کارکنان 

واجد رشایط، انگیزه محدود، کمبود در پاسخگویی و همچنین سیستم های ضعیف  نظارت و مدیریت عوامل اند که  در به میان 
آمدن چنین کاستی در برآورده ساخنت اهداف جمع آوری عواید نقش دارند.82

مصارف شاروالی های را می توان به دو گروپ، عادی و انکشافی، طبقه بندی کرد. طبق قانون، شاروالی ها باید بیشرت از نیم هزینه 

شان را به پروژه های انکشافی تخصیص بدهند. والیان بودجه شاروالی ها رابررسی کرده و برای تصویب به وزارت مالیه میفرستند. با 

این حال، طور که در زیر توضیح داده خواهد شد، بسیاری از شاروالی ها بودجه سازی و گزارشدهی را به عنوان یک نیاز بوروکراتیک 

میپندارند تا ابزاری برای بهبود عرضه خدمات و مسائل حکومتداری. عالوه بر این، میزان اجرای بودجه پایین است، نشان می دهد 

که برآورد مخارج خوشبینانه بر اساس برآورد بلند پروازانه عواید عملی نیست؛ این موضوع به عنون یک چالش در مرکز نیز وجود دارد.

قانونی در نظر گرفته شده  ترتیبات  از تصویب کردن  بعد  و واگذاری   برداری  طرح های مشارکت دولتی خصوصی ساخنت-بهره 

است.8۳ تصویب مشارکت دولتی-خصوصی در جهان در میان حکومت های محلی و مرکزی رایج شده است، ممکن به خاطر غیر 

متمرکز ساخنت رسیع بدون توجه به"منابع مالی تابع عملکرد است"، طور که در صندوق 7 ذکر شد، باشد. اگر چه چنین سیستم 

ممکن جذاب و مقرون به رصفه باشد، برخورد با چنین ترتیبات باید به دقت برای اجتناب از قرار دادن بار زیاد بر دوش شاورالی ها/ 
حکومت مرکزی از نظر قیمت و تضمین خرید در آینده صورت گیرد.84

سیستم شهری افغانستان، بر عالوه سایر مسایل، دچار فقدان یک چارچوب قانونی مناسب و منابع مالی شهری ضعیف است. 

و میکانیسم های  نهادهای متخب  فقدان  دلیل  به  پاسخگویی، عمدتا  و دچار ضعف  بوده  تا حدی متمرکز  سیستم شاروالی ها 

پاسخگویی مناسب است.

بودجه سازی والیتی 4 .2

تجزیه و تحلیل در این بخش تاکید مینامید تا در مورد پالیسی بودجه سازی والیتی تجدید نظر صورت گیرد. برای پرداخنت به برخی 

از نگرانی های که ازین پیش مطرح شد، وزارت مالیه پالیسی بودجه سازی والیتی را در سال ۱۳۹4  با هدف غیر متمرکز ساخنت 

بطور محدود تهیه کرد. این پالیسی در میزان سال ۱۳۹4 به تصویب رسید )صندوق8(. 

صندوق8: پالیسی بودجه سازی والیتی )4139(

اهداف پالیسی بودجه سازی والیتی شامل موارد زیر است:
ایجاد یک چارچوب قانونی برای تعیین مسئولیت های نهادهای مرکزی و محلی در فرآیند بودجه سازی، با نقش مشورتی شوار های والیتی؛	 
تفویض مسئولیت ها و صالحیت ها به نهاد های والیتی در زمینه مدیریت مالی عامه برای توسعه و گسترش موثر سیستم مدیریت مالی عامه در سطح ملی؛	 
ایجاد یک چارچوب مناسب و معیاری برای  "تخصیص عمودی و افقی منابع مالی"  که عرضه خدمات عادالنه و کمک به کاهش فقر در سراسر کشور را 	 

تضمین کند؛
حصول اطمینان از تخصیص منابع کافی برای نگهداری دارایی های موجود و جدید به  اساس معیارات سقف بودجه؛	 
حصول اطمینان از مشارکت مقامات والیتی در تدوین، اجرا، و نظارت از بودجه؛	 
بین 	  از  افزایش شفافیت، پاسخگویی، انضباط مالی، و  برای  نهادهای مرکزی و والیتی و مساعدت کنندگان  ارتباطات میان  بهبود انسجام و  افزایش و 

بردن ساختارهای/فرآیندهای موازی؛ و
انتشار آمار و ارقام بودجه و همچنین موثر ساختن فرآیندهای گزارشدهی به مراجع ذیربط.۱   

تمرکز پالیسی بودجه سازی والیتی  برای رسیدن به اهداف ذکر شده روی فرآیند های زیر است:	 
اجرا برنامه آزمایشی سه ساله؛	 
تخصیص منابع بشکل عمودی و افقی با استفاده از بودجه سازی معیاری؛	 
واگذاری مسئولیت های بیشتر طور که هر وزارت تصمیم گرفته است، از جمله محول ساختین اختیارات در زمینه بودجه عادی وانکشافی؛	 
تغییر تقویم بودجه تا برای آماده سازی بودجه والیتی زمان بیشتری مهیا گردد؛	 
امکانات اضافی از بودجه شناخته شده به عنوان “بودجه غیر مشروط"  که شامل بودجه سکتوری نیست؛	 
استخدام کارشناسان بودجه والیتی برای کمک به مستوفیت ها برای رهبری این روند در والیات.	 

1 سخنرانی توسط کارمند وزارت مالیه در ورکشاپ بودجه والیتی در کابل، 19 میزان 1394. 

82   عبدالباقی پوپل، “شاروالی ها در افغانستان") کابل: اداره مستقل ارگان های محلی، 20۱4(؛ جمهوری اسالمی افغانستان، “وضعیت شهرهای افغانستان،" ۱6. 

8۳  جمهوری اسالمی افغانستان، “ پیش نویس پالیسی حکومتداری محلی" )کابل: اداره مستقل ارگان های محلی، 20۱۵(.

84   به عنوان مثال، تضمین خرید داده شده توسط خزانه ترکیه به منایندگی از شهرداری عمده برای استفاده از آب یک بند که توسط بخش خصوصی اداره می شد، زمان متاثر شد که شهرداری 

استفاده از آب بند را بدون درک پیچیدگی و عواقب آن مطابق قرار داد عقد شده متوقف ساخت. بعد از پرداخت ۱۵ ملیون دالر امریکایی در ماه برای تضمین نرخ، خزانه  شهرداری را مسوول تادیه 

دوباره این پول به مرکز منود.  اگرچه وضعیت ممکن است دقیقا با افغانستان مقایسه نشود ، ممکن چنین وضع رخ دهد.
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2۵ نزدیک ساخنت دولت با مردم: غیر متمرکز ساخنت پالنگذاری و بودجه سازی در افغانستان

با وجود برخی از کاستی ها، پالیسی بودجه سازی والیتی گام مثبتی به سوی بودجه سازی و پالنگذاری موثر است. با این حال، 

این پالیسی نقش نهادها را به طور واضح مشخص نساخته و تا حد زیادی وابسته به طرح های دیگر نهادهای دولتی برای تطبیق 

این  پالیسی است.8۵ همچنین، این پالیسی تسلسل تخصیص هزینه را که به والیات واگذاری خواهد شد نشان منیدهد. روش ها 

و ظرفیت های مختلف ممکن برای رسیدگی به تشکیل و یا مصارف عادی و یا حفظ و مراقبت در مقابل هزینه پیچیده انکشافی 

الزم باشد.86 پالیسی بودجه سازی والیتی روش مرحله به مرحله را برای دستیابی به اهداف مطلوب نشان منیدهد، در عوض چنین 

اختیاری به وزارت ها  واگذار شده است. 

به این اساس، هنگامی که گزینش پالیسی حکومت در زمینه غیر متمرکز ساخنت ارزیابی شود، تا حدودی مختلط و مبهم به نظر 

میرسد. در ابتدا، قرار است حکومت برای رفنت به سمت “سیستم بودجه بندی عمودی غیر متمرکز " تخصیص مالی عمودی" برای 

حامیت از وظایف جدید ریاست های والیت اقدام مناید. لیکن، در این نوع عدم مترکز ریاست های والیتی در جدول محاسبات 

واحد های بودجوی جداگانه نیستند. پالیسی بودجه سازی والیتی سعی میکند تا ریاست های والیتی جز وزارت های مرکزی شناخته 

شود، اما وظایف جدیدی را به آنها واگذار میکند. در این روش، سناریوی عدم مترکز فعلی که توسط پالیسی بودجه سازی والیتی 

)۱۳۹4(  پیشنهاد شده است شبه ترکیه، اما با  افزایش عدم مترکزعمودی مسوولیت ها  بدون داشنت اعتبار بودجوی است، به 

مشاهده میرسد. 

با این وجود، پالیسی بودجه سازی والیتی )۱۳۹4( شامل مسایل مبهم اند،87 که پیشنهاد مینامید:

در جریان تطبیق این پالیسی وزارت مالیه روی ایجاد سیتسم انتقال مالی در محدوده الزم )مثاٌل 40 درصد بودجه( بین 

سطوح مختلف حکومت )intergovernmental fiscal transfers( کار خواهد منود تا به اساس آن به مسوولیت های 

غیر متمرکز با رعایت اصل توازن، شفافیت و حسابدهی وجوه مالی انتقال گردد و همچنان در صورت عدم انتقال مالی، 
باالی ایجاد والیت منحیث واجد بودجوی سعی مینامید.88

از منت فوق، چنین به نظر میرسد که حکومت در نظر دارد تا ادارات والیاتی را به واحد های بودجوی شبه "عدم مترکز افقی" 

برگرداند. همچنین، به نظر می رسد که پالیسی حکومتداری محلی ۱۳۹4 بیشرت دچار کاستی هایی مشابه که در مورد پالیسی بودجه 

سازی والیتی بحث شد باشد. لیکن چون پالیسی حکومتداری محلی ۱۳۹4 تا هنوز تصویب نشده و بدسرتس عام قرار ندارد، هنوز 

زود است که در مورد آن قضاوت معترب صورت گیرد. 

بطور خالصه، پالیسی بودجه سازی والیتی دستور کار بلند پروازانه و چالش بر انگیزی را برای بهبود وضاحت در گزینه های پالیسی  

پالنگذاری و بودجه سازی پیشنهاد میکند. اگر حکومت میخواهد واگذاری کامل مسوولیت ها را در ده سال آینده در دستور کار 

خود قرار دهد، گام ها برای تطبیق چنین برنامه ای باید محتاطانه، به ویژه در رابطه به مسایل مربوط به پاسخگویی غیر متمرکز 

ساخنت افقی، اتخاذ شود. 

8۵   برای فهرست وظایف که  از طریق دستورالعمل ها و روش انجام شود مراجعه شود به جمهوری اسالمی افغانستان، “پالیسی بودجه سازی والیتی" )کابل: وزارت مالیه، 20۱۵( ۱0،  

86   بویکس، » کاوش ساختار مالی محلی افغانستان،« ۳۵. 

87   جمهوری اسالمی افغانستان، “پالیسی بودجه سازی والیتی،" ۱2.

88   جمهوری اسالمی افغانستان، “پالیسی بودجه سازی والیتی،" ۱۳-۱2.
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نتیجه گیری: کاستی ها و پیشنهادات. 5

پالیسی ها و  از کشورها و همچنین  از تجارب تعدادی  در این مطالعه مفاهیم حکومتداری، پالنگذاری و بودجه سازی و برخی 

عملکردها در زمینه پالنگذاری و بودجه سازی موجود در افغانستان بصورت مفصل مورد بحث قرار داده شد. درین بخش کاستی ها 

و نواقص عمده در فرآیند های پالنگذاری و بودجه سازی در افغانستان به صورت فرشده و پیشنهادات برای بهبود آنها ارایه میشود. 

مترکز بیش از حد 5 .1

مترکز بیش از حد پالنگذاری و بودجه سازی افغانستان را در وضعیتی قرار داده که بنا به آن نهادهای محلی دولتی  نادیده گرفته 

شده و از آنها استفاده زیادی صورت نگیرد. در حالی که ادارات دولتی در کابل و همچنین والیات و ولسوالی ها وجود دارد، ادرات 

محلی در سطح والیات و ولسوالی به نحو موثری در پالنگذاری و بودجه سازی رشکت نکرده و سهم منیگیرند. وزارت ها و ادارات 

از کابل بسیاری از وظایف دولت را مانند مدیریت مالی عامه، مدیریت آب و پلیس انجام داده و هامهنگ مینامیند. این روند باالی 

عرضه خدمات، نظارت بر اجراات و پاسخگویی رو به پایین پیامدهای نامطلوب داشته است. پالنگذاری و بودجه سازی مرکزی 

اگرچه میتواند طرح و تطبیق پروژه های ملی را تسهیل کند، اما با چنین میکانیسم منیتوان از ظرفیت نهادهای دولتی محلی و 

جوامع محلی استفاده چندانی کرد. 

به ادارات موجود در والیات و ولسوالی های کمرت ارج گذاشته شده و از آنها به شکل ضیعف استفاده صورت گرفته است. طور که 

بخش های قبلی نشان داده شد، دفاتر والیان، ادرات والیتی و ولسوالی ها و شورا های منتخب والیتی پتانسیل آن را دارند تا نقش 

محوری را در  پالنگذاری و بودجه سازی والیتی اجرا منایند. در چند سال اول پس از سقوط رژیم طالبان، ممکن مترکز متعادل    در  

پالنگذاری و بودجه سازی، طور که اکرثًا در رشایط پس از جنگ رایج است، برای گسرتش حاکمیت دولت مرکزی و برای جلوگیری 

از استفاده امکانات کمیاب محلی توسط زورمندان غیر قابل اجتناب بود. زورمندان محلی باالی برخی از والیات که  بخش عمده 

عواید داخلی را تولید میکردند کنرتول داشته و متایلی برای ارسال این عواید به خزانه وزارت مالیه نداشتند. بنابر ضعف حکومت 

مرکزی، برای جربان این ضعف از پالیسی های متمرکز سازی استفاده منود. لیکن متایل به خرده مدیریت بیشرت وظایف از کابل  

پیامدهای نامطلوب بر ظرفیت ادارات والیتی داشت. چنین روندی تا حد زیادی والیات را از فرصت یادگیری از طریق اجراات 

محروم ساخته، نهادهای والیتی را بیشرت ضعیف ساخته و فرهنگ بی تفاوتی سازمانی را ترویج داده است. 

تالشهای بعدی حکومت برای غیر متمرکز ساخنت پالنگذاری و بودجه سازی نتایج مطلوب را عمدتًا به دلیل ضعف در پیگیری 

اصالحات، فقدان یک چارچوب قانونی مناسب و کمبود ظرفیت به بار نیآورده است. در حالی که این روند مشارکت مردم را در فرآیند 

پالنگذاری و بودجه سازی بیشرت ساخته، چنین تالش های نهادینه نشده و پیگیری در زمینه پالنهای والیتی ضعیف بوده است. 

تیم های بازسازی والیتی )PRTs( برخی از پروژه های شامل پالنهای والیتی را متویل منود. در حالی که رقم دقیق  در دسرتس 

عام قرار ندارد،  ارقام سال های ۱۳84 تا ۱۳87، نشان میدهد که تیم های بازسازی والیتی مبلغ 86۳ میلیون دالر امریکای را برای 

۳4 والیت تخصیص داده است.8۹ در واقع، مجرا های مختلف وجود دارد که وزارت ها و مساعدت کنندگان میتوانند با استفاده 

از آنها پالنهای والیتی را کنار بگذارند. استفاده از روش های متعدد و غیر معیاری ممکن است باعث ایجاد تنفر در میان آنعده از 

شهروندان که از محالت در فرآیند پالنگذاری رشکت می کنند گردد. حداقل، به شهروندان باید اطالع داده شود که صدای آنها 

شنیده می شود.  با این حال، چنین معلومات به شهروندان ارایه نشده و به  نظر میرسد که پالنهای انکشافی والیتی در حال تبدیل 

شدن به فرآیندهای کمرت موثر اند.

مترکز بیش از حد در پالنگذاری و بودجه سازی ممکن است شکاف میان حکومت مرکزی و پیرامون را افزایش دهد. مقامات 

در کابل به سختی نیازهای یک روستا در قندهار و یا بدخشان را درک میکنند. بنابراین، تبادل دو جانبه اطالعات رضوری است.  

وزارت ها باید در مورد اهداف ملی و سقف بودجه والیتی به صورت روشن آگاهی دهند. وزارت ها باید به صورت واضح در مورد 

اهدف ملی و سقف بودجه والیتی آگاهی ارایه منایند. مردم محل باید وزارت ها را در مورد نیازمندی هایشان آگاهی داده و آنها 

را ازطریق نهاد های محلی پاسخگو نگهدارند. رشکت کنندگان گفتگوهای پالیسی در مورد پالنگذاری و بودجه سازی والیتی در 

ماه میزان سال ۱۳۹۵ در کابل اشاره کردند که دفرت رییس جمهور و وزارت ها باید غیر متمرکز و نهادینه ساخنت روند پالنگذاری 

و بودجه سازی را رهربی منایند. 

مشکل )مترکز بیش از حد( باید از باال به پایین حل شود. وزرا میتوانند که به ریاست ها هدایت بدهند که چگونه گزارش 

داده و چگونه عرضه خدمات را به مردم نشان دهند. به نظر می رسد که وزارت های ذیربط احساس مسئولیت بسیار 

کمی نسبت به مردم مینامیند. در سطح ملی معلومات بصورت کافی در میان گذاشته منیشود، اما در سطح محلی با 

مشکالت رباد میتوان معلومات در باره وزارت ها را دریافت کرد.۹0 

8۹   جمهوری اسالمی افغانستان، »گزارش سال 20۱0 همکاری توسعه ای،« ۱00.

۹0   گفتگو پالیسی کابل در مورد پالنگذاری و بودجه سازی والیتی، کابل، ۱۹ میزان ۱۳۹4.
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همچنین فرآیندهای پالنگذاری و بودجه سازی بسیار متمرکز توجه باالی ظرفیت سازی ادارات والیتی و ولسوالی ها را منحرف ساخته 

است. رشکت کنندگان گفتگوهای پالیسی کابل مالحظه کردند که "پس از تاسیس کمیته های انکشافی والیتی، صالحیت ها بدون 

حامیت حکومت مرکزی و رهنمود واضح و برنامه ظرفیت سازی که ادارات والیتی  را قادر به تهیه پالنهای والیتی مناید واگذار شد".۹۱ 

نقش مبهم سازمانی 5 .2

نقش مبهم ادارات حکومتی یکی از ضعفهای عمده است که مانع پالنگذاری و بودجه سازی والیتی بصورت موثر میشود. مقامات 

حکومتی  اغلب در مورد نقش خود در اداره مربوط مغشوش اند. بنابراین، مگر اینکه افراد ابتکار عمل را بدست بگیرند، ادارات والیتی  

در انتظار هدایت از کابل میباشند. بسیاری از مامورین دولتی، مساعدت کنندگان و فعاالن جامعه مدنی در مصاحبه با نویسندگان 

استدالل کردند که نقش وزارت ها در کابل، ریاست های والیتی و  ادارات ولسوالی ها و شورا های منتخب والیتی به وضوح مشخص 

نشده است. عدم شفافیت نقش ها بصورت ناخواسته منجر به ضعف در تطبیق، عدم رسمایه گذاری کافی در ظرفیت نهادهای محلی 

رسمی و اتالف وقت و منابع شده است. در حالی که ممکن نیاز باشد تا وزارت ها در کابل در مورد برخی از مسایل تصمیم گیرند، اگر 

امور والیتی مانند فرآیند تدارکات از کابل خرده مدیریت شود، این می تواند باعث تاخیر در عرضه خدمات در  سطح محلی گردد.

نقش ادارات والیتی و ولسوالی ها در فرآیندهای پالنگذاری و بودجه سازی مشخص نیست. رسدرگمی در مورد اینکه کی پالن و 

بودجه والیتی را تهیه مناید وجود دارد. چگونه اولویت های محلی تشخیص و شامل پالن و بودجه والیتی گردد؟ به همین منظور 

رشکت کنندگان گفتگوهای پالیسی کابل چنین استدالل کردند: 

همچنین نقش والیان در پالنگذاری و بودجه سازی و اجرا و تطبیق مشخص نیست. بودجه والیتی نه تنها که پاره ای 

از کاغذ نیست، بل چنین بودجه ای باید با برنامه اجرایی و نظارت همراه باشد. چنین ظرفیتی در سطح محلی  وجود 

ندارد. در بسیاری از والیات که کار کرده ایم، مشاهده کرده ایم که قانون تدارکات در سطوح مختلف حکومت محلی 

تطبیق منیشود. قانون تدارکات وجود دارد، اما کسی پروای آن را ندارد. والیان باید نقش و مسوولیت های روشنی در 

رابطه به ترتیب، تطبیق و نظارت از پالنگذاری بودجه داشته باشند. همواره کمبود ظرفیت در طرح و تطبیق پالیسی ها 

از نظر فنی وجود داشته است.۹2 

بسیاری از آگاهان که نویسندگان همراه شان مصاحبه منوده است نگرانی شان را در مورد عدم وضاحت در نقش نهادی مطرح کرده 

اند. این وضع نشان دهنده موجودیت رقابت سازمانی و تکرار تالش ها در ادارات مختلف است. وزارت های مالیه و اقتصاد ادعا 

میکنند که چنین نقش ها به وضوح تعریف شده است، که پالیسی بودجه سازی والیتی جدید نشانه آن است. مناینده وزارت اقتصاد 

روند پالنگذاری والیتی را  در زیر رشح میدهد:

پالن انکشافی والیتی شامل متام پروژه های دارای اولویت است. مردم محل چنین پالن ها را به اساس نیازمندی 

هایشان پیشهاد کرده که بعدًا به وزارت اقتصاد ارایه میشوند. چنین پیشنهادات از طریق مردم به کمیته های انکشافی 

محلی ارسال شده؛ سپس کمیته های انکشافی ولسوالی ها آنها را اولویت بندی کرده و به کمیته های انکشافی والیتی 

ارایه میکنند. به اساس چنین فرآیندها و پیشنهادات، ریاست های اقتصاد با همکاری با کمیته ای انکشافی والیتی 

مسوده پالن های والیتی را آماده میسازند. پالن والیتی سپس به وزارت ها و ریاست های والیتی برای تدوین بودجه 

ارسال میشود. وزارت ها این پالن ها را به وزارت اقتصاد برای ارزیابی توسط کمیته بودجه )شامل وزارت های مالیه، 

اقتصاد، وزارت خارجه و اداره امور( ارایه میکنند. پروژه ها سپس  به شورای وزیران برای تصویب ارایه میشوند، که بعد 

از تصویب، برای وزارت ها جهت تطبیق ارسال میشود.۹۳ 

این فرآیند پالنگذاری ممکن وضع مطلوب را نشان دهد، اما در متام وزارت ها و ادارات در کابل و والیات واقع منیشود. وزارت 

احیا و انکشاف دهات ممکن است این منونه پالنگذاری را از طریق مکانیزم های مانند شورا های انکشافی محلی و شورا های 

انکشافی ولسوالی ها  تحت برنامه همبستگی ملی دنبال کند.

چنین مشاهده میشود که شکاف میان وظایف وزارت های مالیه و اقتصاد و اداره مستقل ارگانهای محلی از نظر قانونی و آنچه 

در عمل واقع میشود وجود دارد. وزارت اقتصاد، که باید فرآیند پالنگذاری را رهربی کند، به خاطر ظرفیت محدود، به ویژه در 

سالهای اول در آغاز دهه گذشته و ارجحیت مساعدت کنندگان برای کار با وزارت مالیه در زمینه تخصیص مساعدت ها، کنار 

گذاشته شده است.۹4  در حال حارض نیاز به شناسایی یکی از نهاد ها برای هامهنگی و نظارت بر فرآیند پالنگذاری، ترجیحا 

وزارت اقتصاد، وجود دارد. 

۹۱  گفتگو پالیسی کابل در مورد پالنگذاری و بودجه سازی والیتی، کابل، ۱۹ میزان ۱۳۹4.

۹2   گفتگو پالیسی کابل در مورد پالنگذاری و بودجه سازی والیتی، کابل، ۱۹ میزان ۱۳۹4.

۹۳   گفتگو پالیسی کابل در مورد پالنگذاری و بودجه سازی والیتی، کابل، ۱۹ میزان ۱۳۹4.

۹4   مشاهده حین گفتگو پالیسی کابل در مورد پالنگذاری و بودجه سازی والیتی، کابل، ۱۹ میزان ۱۳۹4.



واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان1395

AREU 28

با این وجود، وزارت مالیه قوی تر از یک وزارت مالیه معمولی است. این وزارت  نه تنها با مسائل مربوط به مدیریت مالی عامه،  

مانند بودجه، عواید، و تادیات می پردازد بل پالیسی ها و برنامه های ملی را نیز رهربی میکند. اداره مستقل ارگانهای محلی با 

معضل و چالش مشابه برای هامهنگ کردن فرآیندهای محلی که با وظایف دیگر وزارت ها تداخل دارد مواجه است. چنین وضع 

باعث به بوجود آمدن ابهام در ادرات مختلف دولت گردیده، که منجر به رقابت سازمانی و ضعف در تطبیق شده است.

اند نشان میدهد که مترکز بیش از حد، عدم  یافته های تعدادی از مطالعات که توسط مساعدت کنندگان خارجی متویل شده 

وضاحت در مورد نقش وزارت ها در کابل و ادارات والیتی و ظرفیت محدود مانع پالنگذاری و تخصیص منابع بصورت موثر گردیده 

ابراز خستگی  پالیسی سازی  و  از تحقیق  ایشان مصاحبه صورت گرفته است  فعالین جامعه مدنی که همراه  و  است. وزارت ها 

مینامیند. چنین خستگی، طور که آگاهان که همرایشان مصاحبه صورت گرفته، استدالل میکند که ناشی از عدم عملکرد برای 

تطبیق اصالحات میباشد. بسیاری از مطالعات بررسی منوده است که چگونه پالنگذاری و بودجه سازی در افغانستان بهبود یابد،  

اما حکومت سفارش های را که توسط این مطالعات ارایه شده اند نادیده گرفته است.

با این حال، پیرشفت های اخیر تشویق کننده است. هامنطور که در باال اشاره شد، دولت پالیسی جدید بودجه سازی والیتی را  

در ماه میزان سال تصویب ۱۳۹4 تصویب منود. همچنین حکومت پالیسی حکومتداری محلی را تجدید منوده که توسط شورای 

را روشن کند.  پالیسی حکومتداری محلی نقش های مختلف سازمانی  تا  انتظار می رود  بررسی میشود.  وزیران و ریس جمهور 

همچنین این پالیسی ها ممکن به برخی از کاستی ها در پالنگذاری و بودجه سازی رسیدگی کنند. 

پالیسی جدید بودجه سازی والیتی تالش مینامید تا به شکل مبهم غیر متمرکز ساخنت پالنگذاری و بودجه سازی را از پایین به 

باال معرفی کند. برای حامیت از این تالش ها، وضاحت در پالیسی بودجه سازی رضوری است. برعالوه، شورا های انکشافی 

محلی و ولسوالی معلومات برای شامل شدن در پالن های انکشافی والیتی ارایه منایند. کمیته های انکشافی والیتی این فرآیند 

را هامهنگ میکنند و شورای های منتخب بودجه والیتی را تایید میکنند؛ والیان این فرآیند را رهربی میکنند. با این حال، در حالی 

که نقش برخی از نهادها در این پالسی روشن به نظر میرد، نقش سایر نهاد ها مبهم است. در عمل، پالنگذاری و بودجه سازی در 

والیات و سطح ملی از هم گسیخته اند. اگر وزارت ها در مورد تخصیصات بودجوی بصورت یکجانبه تصمیم بگیرد باعث تداوم در 

سیستم موجود میگردند. چالش دیگر نبود بودجه والیتی یکپارچه است. تخصیص دادن بودجه اختیاری به والیات میتواند زمینه 

تاسیس بودجه والیتی یکپارچه را مساعد سازد. پس تطبیق پالیسی جدید بودجه سازی والیتی به عنوان یک چالش خواهد بود.

تطبیق پالیسی جدید بودجه سازی والیتی ارتباط به تطبیق اصالحات در سایر وزارت ها و ادارات دارد.  ضعف وزارت ها در کابل 

و ادارات در والیات تطبیق این پالیسی را بیشرت به چالش می کشاند. در پالیسی بودجه سازی والیتی، به عنوان مثال، از ریاست 

خزاین خواسته شده است تا رهنمود جدید را برای اداره تخصیص و تادیات تهیه مناید. این پالیسی حتی تغییرات مطلوب و نقش 

ها را در زمینه تخصیص و تادیات مشخص منیسازد. برای ادارات ذیربط ممکن تهیه چنین رهنمود یکسال زمان را در بر بگیرد. 

بعضی اوقات اگر نیازی به تغییری در قانون باشد، چندین سال نیاز است تا روش های پالنگذاری و بودجه سازی به اساس پالیسی 

جدید تنظیم شود.  

بنابراین، الزم است تا پالیسی بودجه سازی والیتی در میان مدت به اساس تجارب بدست آمده بررسی شود. این پالیسی به اندازه 

کافی همه جانبه و واضح نیست، اما گام عمده ای برای بهبود پالنگذاری و بودجه سازی والیتی است.  از ایرنو این پالیسی باید 

در میان مدت به اساس تجارب بدست آورده شده و مشوره های فنی تعدیل شود. 

اجامع و اختالفات نظر 5 .3

در میان حکومت افغانستان و مساعدت کنندگان خارجی اجامع به وجود آمده است که حکومت مرکزی عده ای از اختیارات و 

حق تصمیم گیری در بعضی موارد را به والیان و ادارت والیتی واگذار کند. با آنکه این نوع غیر متمرکز ساخنت در قانون اساسی 

افغانستان پیش بینی گردیده، اما تا هنوز عملی نشده است. حکومت افغانستان باالی غیر متمرکز ساخنت عرضه برخی از خدمات 

در چهارچوب دولت واحد تاکید منوده و در این رابطه، وزارت مالیه و اداره مستقل ارگانهای محلی کار های فنی را انجام داده اند. 

گروپ کاری برای غیر متمرکز ساخنت برای شناسایی مراحل کلیدی برای عدم مترکز و مشوره با مراجع ذیربط تاسیس شده است.

به تازگی، برخی از نقش های نهادی برای پالنگذاری و بودجه سازی از طریق پالیسی بودجه سازی والیتی روشن شده و همچنین 

انتظار میرود تا پالیسی حکومتداری محلی نیز نقش مشابه داشته باشد. تا جایی، پالیسی بودجه سازی والیتی نقش وزارت های 

مالیه و اقتصاد، ادارات والیتی، شوراهای منتخب و مستوفیت ها را در فرآیند پالنگذاری و بودجه سازی روشن ساخته است. مطابق 

پالیسی بودجه سازی والیتی، والیان پالن ها و بودجه های پیشنهاد شده توسط کمیته های انکشافی والیتی و کمیته های مدیریت 

مالی عامه را تایید میکنند. کمیته های انکشافی والیتی پالنگذاری و بودجه سازی را میان ادارات و مراجع ذیربط مختلف انسجام 

داده، در حالیکه مستوفیت ها و ریاست های اقتصاد فرآیند های پالنگذاری و بودجه سازی را هامهنگ مینامیند. 

وزارت های مالیه و اقتصاد پیشنهاداتی را که در پالن ها و بودجه گنجانیده شده اند با چهارچوب بودجه تطابق میدهند. وزارت ها 
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سپس منابع را در چهارچوب سقف بودجه سکتوری برای پروژه های ملی شناسایی کرده و برای ادارات والیتی مربوط تخصیص 

میدهند. کمیته بودجه سقف ابتدایی بودجه والیتی را معین مینامید. بعدًا ادارات والیتی بودجه شان را مطابق درخواست وزارت ها 

در کابل تهیه مینامیند. مطابق پالیسی بودجه سازی والیتی، ادارات والیتی پیشنهادات بودجوی شان را مطابق پالنهای والیتی 

تنظیم میکنند.  پالیسی بودجه سازی والیتی پیش بینی مینامید که وزارت مالیه کمیته مالی عامه والیتی را در هر والیت برای تامین 

ارتباط و هامهنگی میان وزارت های و ادارات مربوط ایجاد مینامید. این پالیسی از مساعدت کنندگان خارجی میخواهد تا از روند 

بودجه سازی والیتی از طریق ارایه کمک های فنی و متویل برنامه های حکومتداری محلی حامیت کنند. 

با آنکه اتفاق نظر کلی در مورد تفویض برخی از حقوق تصمیم گیری به والیان و ادارات محلی موجود است، این حقوق با میکانیزم 

مربوط و معیاد زمانی معین نشده اند. در بسیاری از موارد، پالیسی بودجه سازی والیتی، منتظر بررسی و یا تدوین سایر قوانیین و 

یا پالیسی ها است، که چنین وضع تطبیق این پالیسی را محدود میسازد. پالیسی بودجه سازی والیتی میتواند بیشرت واضح شود، 

طور که، به عنوان مثال، بودجه والیتی یکپارچه را پیشبینی منیکند. در حالی که انتقال وجوه بی قید و رشط به والیات در پالیسی 

ذکر شده،  میزان بودجه مرشوط و اختیاری برای یک والیت و یا اختیار والیت در انتقال وجوه از یک پروژه به پروژه دیگر را مطابق 

سقف بودجه موجود ترصیح منیکند. 

پالیسی بودجه سازی والیتی  میکانیزم نظارت از تطبیق را بصورت مناسب معین منیسازد.  به نظر می رسد که مدیریت فرآیند، 

نگرانی عمده است. در حالی که معاون اداره مستقل ارگانهای محلی اظهار داشت که نقش والیان در زمینه نظارت از تطبیق تقویت 

خواهد شد، این ممکن است نگرانی در مورد تضاد منافع را افزایش بدهد. والیان مناینده های قوه اجرایی دولت هستند. بنابراین 

آنها ممکن است، انگیزه کمی برای به چالش کشیدن وزارت ها و ادارات داشته باشند.  در حالی که شورا های منتخب والیتی نقش 

هدفمند را در نظارت از اجراات داشته باشد، آنها بطور رسمی چنین نقشی ندارند.  به اساس پالیسی بودجه سازی والیتی، شورا های 

منتخب والیتی پیشنهادات شان را برای پالن ها و بودجه ها، تا نظارت از اجراات نهاد ها، ارایه میکنند. مرزبندی روشن اختیارات 

در میان نهادهای مرکزی و والیتی رضوری است. اگر به چنین مسائلی رسیدگی صورت نگیرد، پس بسیاری از تالش های خوب و 

فرآیندها بی اثر خواهند بود. پالیسی بودجه سازی والیتی یک سند مهم است، اما هنوز کارها در این زمینه در حال پیرشفت است؛ 

تطبیق این پالیسی متکی به تطبیق اصالحات در سایر وزارت ها و ادارات والیتی است.

در یک دهه گذشته سیاست پالنگذاری و بودجه سازی را متاثر ساخته است. تعیین مقامات بلند رتبه در والیات نشانه ای از چنین 

وضع است. به طور خاص، والیان به طور قابل توجهی نهادهای والیتی را متاثر ساخته است. حکومت کرزی عمدتا والیان و 

سایر مقامات بلند رتبه را به اساس مالحضات سیاسی، به شمول ارتباط آنها با سیاستمداران با نفوذ و احزاب سیاسی، تعیین منوده 

است.۹۵ اکرث والیان قابلیت های ابتدایی را که برای پالنگذاری و بودجه سازی و همچنین استفاده از ظرفیت های محلی رضوری 

بین حکومت  ناکافی  آمد. اعتامد  به وجود  بنابراین مشکالت در زمینه های هامهنگی، اعتامد، ظرفیت، و تعهد  نداشتند.۹6  بود 
مرکزی و رهربی والیات در اکرث والیات باعث مختل شدن فرآیند شناسایی و متویل اولویت های محلی گردیده است.۹7

ظرفیت محدود 5 .4

عدم ظرفیت اصطالح گمراه کننده است که اغلب بازیگران متفاوت از آن برای توصیف حکومتداری محلی در افغانستان استفاده  

قوانین اساسی و  مانند کارکنان،  اداره،  نیاز یک  نبود ظرفیت، دیگر جنبه های مورد  به عنوان  به کمبود مهارت  اشاره  مینامیند. 

مقررات، و زیربنا ها را نادیده میگیرد. ادارات دولتی در والیات و ولسوالی ها و همچنین قوانین اساسی، اگر چه قدیمی، اما وجود 

دارد، که در نتیجه نشان دهنده واحد اولیه ظرفیت در سطح محلی است. با این حال، ظرفیت ادارات والیتی محدود است و آنها 

درپالنگذاری و تهیه موثر بودجه و تطبیق عقب مانده اند. از اواخر سال ۱۳80، حکومت و مساعدت کنندگان در زمینه ایجاد ظرفیت 

در وزارت ها و ادارات به طور عمده در کابل مترکز منوده اند. بنابراین، برنامه نامتعادل ظرفیت سازی اجرا شده است. در حالی 

که بودجه سازی والیتی تا حدی نقش نهاد های والیتی و ادارات را واضح میسازد، اما نیاز به ظرفیت سازی غیر متمرکز دست کم 

گرفته شده است. حکومت میتواند برنامه های ظرفیت سازی را موازای با اجرای اصالحات والیتی برای بهبود پالنگذاری و بودجه 

سازی والیتی تطبیق مناید. 

پیامدهای پالیسی جدید بودجه سازی والیتی باالی ساختار ادارات والیتی در پالیسی گنجانیده نشده است. تغییرات میتواند از 

آنها صورت گیرد. کمیسیون خدمات ملکی می تواند نقش مهمی در  طریق ساختار و الیحه وظایف ادارات موجود و کارمندان 

انسجام ظرفیت سازی در ادارات را داشته باشد. سه حوزه به طور خاص نیاز به توجه عاجل دارند. نخست، تقویم بودجه باید تغییر 

مناید، تا به کمیته های انکشافی والیتی اجازه دهد که پالن های شان را تهیه منوده و آنها را با بودجه والیتی ارتباط دهند. دوم، 

ساختار ادارات میتواند تغییر مناید تا ادارات بتوانند کارمندان را که موظف برای پالنگذاری و بودجه سازی اند استخدام منایند.  

۹۵   ملیار صادق، » راز تقرر والی ها: گزاش ویژه« )کابل: کلید گروپ، ۱۳8۹(. 

۹6   معلومات دهنده کلیدی، عضو ولسی جرگه، کابل ۱8 میزان ۱۳۹4. 

۹7   معلومات دهنده کلیدی، عضو ولسی جرگه، کابل ۱8 میزان ۱۳۹4.
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سوم، یک برنامه ظرفیت سازی جامع باید آغاز شود.

برخی از پالنهای انکشافی والیتی شامل فهرست آرزوها و اهداف غیر واقعبینانه اند، که آنها را کمرت موثر میسازد.  به عنوان مثال، 

یکی از ریاست های والیتی پیشنهاد پالن را با بودجه یک میلیارد دالر امریکایی—بیشرت از متام بودجه وزارت ذیربط—ارایه کرد.  

در حالی که این ممکن است نشان بدهد که والیات ظرفیت محدود پالنگذاری برای شناسایی محدودیت های مالی افغانستان را 

دارند، اما واقعیت دیگر نیز وجود دارد. چنین مشکلی در بودجه انکشافی شایع است و ممکن است آنرا در ظرفیت محدود وزارت 

ها برای تعیین سقف بودجه نسبت داد. اغلب، ادارات والیتی از منابع مالی موجود و یا  سقف بودجه آگاه نیستند. عدم اطالعات 

ممکن است به پالنگذاری غیر واقعی منجر شود. یکی از روسای وزارت اقتصاد مالحظه میکند که وزارت مالیه معلومات در مورد 

سقف بودجه را بدسرتس نهاد های پالنگذار منیگذارد، که باعث پالنگذاری غیر واقعی میشود.۹8 

کمبود پاسخگویی 5 .5

حکومت ترویج و نهادینه ساخنت پاسخگویی در سطح والیات را نادیده گرفته است. به طور خاص، حکومت به توسعه میکانیسم 

هایی که پاسخگویی داخلی و خارجی را در طرح، تخصیص منابع، و تطبیق تقویت کند توجه کافی نکرده است. اداره عالی تفتیش 

بصورت عموم باالی تفتیش حساب های حکومت مرکزی مترکز دارد. غفلت از پاسخگویی والیتی باعث نهادینه شدن فرهنگ بی 

تفاوتی در میان کارمندان خدمات عامه شده است. برعالوه، مشارکت ضعیف شهروندان در فرآیندهای که میتوانند گردانندگان 

والیتی را پاسخگو نگهدارند این وضع را وخیم تر ساخته است. تا به امروز شورا های منتخب والیتی  تنها نقش مشورتی داشته 

است.  در این زمینه، قوه مجریه ممکن است انگیزه کمی برای نظارت هدفمند از تطبیق پروژه ها و یا اجرای بودجه داشته باشد. 

شواهد نشان می دهد که ممکن مشارکت مردم در پالنگذاری و بودجه سازی پاسخگو را افزایش دهد. شوراهای انکشافی )مانند 

شورا های انکشافی ولسوالی ها( تحت برنامه همبستگی ملی، به عنوان نهادهای پاسخگو و قابل اعتامد، یک مثال قابل توجه 

است. تا هنوز سوء استفاده عمده مالی و یا سوء مدیریت از طریق این برنامه ثبت نشده است، و مردم در طرح، تطبیق و نظارت 

پروژه های محلی رشکت میکنند.۹۹   دو میکانیزم در موفقیت برنامه همبستگی ملی بسیار مهم بوده اند.  نخست، حکومت افغانستان 

در توافق با مساعدت کنندگان خارجی نقش روشنی برای طراحی، نظارت و اجرای پروژه های محلی داشته است.  دوم، مردم به 
طور کامل در این روند و برای پاسخگو نگهداشنت بازیگران مختلف رشکت میکنند.۱00

یکی از اعضای ولسوی جرگه اشاره میکند که والیان انتصاب شدگان سیاسی اند. در بیشرت قسمت ها، آنها نه مقید قانون تدارکات و 

نه هم از قانون اداره امور مالی بوده و در تاثیر گذاری باالی قرار داد پروژه ها و تادیات اختیار دارند. والیان ریس جمهور را اطاعت 

میکنند.۱0۱ والیان به شورا های منتخب والیتی پاسخگو نیستند. با آنکه حکومت در کابل درک میکند که والیان باید از ریس جمهور 

پیروی کنند، پارملان استدالل میکند که پاسخگویی والیان به ریس جمهور پاسخگویی دموکراتیک و نقش نهاد های منتخب چون 

شوار های والیتی و پارملان را تضعیف میکند.  

عالوه بر این، به اساس مصاحبه با عضو ولسی جرگه، رییس اداره مستقل ارگانهای محلی خود را رییس والیان مالحظه میکند، 

لیکن در واقعیت او رییس اداره حامیت از والیان است. در تئوری، والیان باید به رییس اداره مستقل ارگانهای محلی گزارش های 

خود را بفرستند که سپس او این گزارش ها را به ریس جمهور ارسال مینامید. "اما برخی از والیان حتی خود را در مقابل ریس 

جمهور پاسخگو منیپندارند؛ پس چرا آنها به اداره مستقل ارگانهای محلی پاسخگو باشند؟" ۱02 الزم به تذکر است هنگامی که منابع 

به والیات رانده شود، تناسب میان تادیات غیر واجد رشایط و واجد رشایط اگر میکانیزم های پاسخگویی تقویت نشود و گردانندگان 

پاسخگو نگهداشته نشود،  بیشرت میشود. در نتیجه بودجه سازی غیر متمرکز ممکن است فساد و اتالف را افزایش دهد. 

به اساس پالیسی بودجه سازی والیتی والیان از روند اجراات والیتی نظارت میکنند. لیکن نقش نظارتی شوراهای منتخب والیتی 

بصورت واضح مشخص نشده است. هنگامی که والیان منایندگی شاخه اجرایی دولت را مینامید، بسیار مهم است تا روشن شود 

که آیا شورا های منتخب والیتی میتواند بر عملکرد والیان نظارت داشته باشد. اگر والیان پالنگذاری و بودجه سازی والیتی را 

رهربی میکنند، پس در عمل شورا های منتخب والیتی میتواند بر عملکرد والیان و ادارات والیتی نظارت داشته باشد. اگر اختیارات 

بودجوی بیشرتی برای والیان واگذار شود چنین نقش نظارتی اهمیت بیشرتی پیدا میکند. 

۹8   معلومات دهنده کلیدی، ریس در وزارت اقتصاد، کابل، ۱4 میزان ۱۳۹4.

۹۹   معلومات دهنده کلیدی، وزیر اسبق، کابل، ۱۹ میزان ۱۳۹4.

۱00   برکت و اسرتاند، »« گزارش ارزیابی میان مدت برنامه همبستگی ملی افغانستان.«

۱0۱   معلومات دهنده کلیدی، عضو ولسی جرگه، کابل ۱8 میزان ۱۳۹4.

۱02   معلومات دهنده کلیدی، عضو ولسی جرگه، کابل ۱8 میزان ۱۳۹4.
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۳۱ نزدیک ساخنت دولت با مردم: غیر متمرکز ساخنت پالنگذاری و بودجه سازی در افغانستان

بنابراین، برای پالنگذاری و بودجه سازی غیر متمرکز رضوری است که سطح پاسخگویی افزایش داده شود. در پالیسی جدید نقش 

اداره عالی تفتیش در نحوه نظارت از پالنگذاری والیتی نادیده گرفته است. نقش نظارتی شورا های منتخب والیتی نیز تا هنوز به 

روشنی تعریف نشده است. این عرصه ها نیاز به توجه فوری ولی محتاطانه دارند. نیاز است تا اصالحات برای رسیدگی به مشکالت 

ناشی از مترکز بیش از حد، نقش نهادی مبهم، ظرفیت محدود، و کمبود پاسخگویی بصورت تدریجی تطبیق شود. 

پیشنهادات 5 .6

در بخش های قبلی، تذکر بعمل آمد که در حال حارض برای افغانستان دو گزینه پایدار در کوتاه مدت و میان مدت وجود دارد: عدم 

مترکز عمودی و عدم مترکز به شیوه ترکیه. عدم مترکز عمودی نا معین است، چون که ممکن قوه مجریه از واگذاری اختیاراتش 

به قوه مقننه بیمناک باشد، که نه تنها بودجه وزارت های مرکزی بلکه بودجه ادارات دولتی را نیز تصویب خواهد کرد. تا زمانی حل 

و فصل این مساله، نگرانی مربوط به اقتصاد سیاسی ممکن است مانع غیر متمرکز ساخنت عمودی گردد.

بخاطر دخیل بودن مراجع ذیربط متعدد )قوه اجرایی و مقننه و حتی وزارت ها که جهت از دست دادن اختیارات شان بیمناک 

هستند( اصالحات برای غیر متمرکز ساخنت  باید به تدریج تطبیق شود. در این برهه، قدرت بیشرت برای امضا کردن بدون بودجه 

جداگانه والیتی، شبیه  وضع ترکیه، بیشرت یک گزینه عملی به عنوان یک نقطه آغاز با هدف نهایی ایجاد بودجه والیتی یکپارچه 

ادغام شده در بودجه وزارت ها سه تا پنج سال خواهد بود. این وضعیت شبیه کشور کامبودیا، که پارملان بودجه مرکزی و والیتی را 

تصویب مینامید، خواهد بود. اتخاذ چنین رویکردی ممکن است نیاز به ارزیابی روند تطبیقی برای تنظیم مجدد مسیر اصالحات با 

توجه به رشایط افغانستان داشته باشد. 

هر گونه تالش برای اصالح سیستم پالنگذاری و بودجه سازی نیاز به یک رویکرد بلند مدت داشته که در آن چارچوب محلی به 

وضوح تعریف شده، وظایف حکومت از مرکز به والیات تفویض شده، یک برنامه جامع ظرفیت سازی عملی شده و پاسخگویی رو 

به پایین تقویت شده باشد. برخی از پیشنهادات شامل موارد زیر اند:

فرآیند غیر متمرکز ساخنت پالنگذاری و بودجه سازی

قواعد روشن )معیارت( برای تخصیص بودجه وزارت ها به ادارات والیتی به اساس ارزیابی پیامد های شیوه های  •

آزمایشی )به خصوص برای بودجه انکشافی( وضع گردد. 

اختیارات امضا کردن ریاست های والیتی بیشرت شده و میکانیزم های حسابدهی مانند کنرتل سختگیرانه داخلی و  •

مکانیزم های تفتیشی در سطح والیات، بدون بودجه جداگانه در مرحله اولیه، ایجاد شود.

در طول یک دوره آزمایشی از دو تا سه سال، اگر اقدام نخست امیدوار کننده بود، به ادارات والیتی موقع داده شود  •

تا با استفاده از میکانیزم های والیتی بودجه یکپارچه غیر متمرکز عمودی را تهیه منوده و به وزارت ها برای بررسی و 

تصویب پارملان فرستاده شود. 

عدم مترکز افقی )داشنت صالحیت بودجه ادارات والیتی توسط والیان(، تنها پس از آنکه میکانیزم های پاسخگویی  •

برای والیان تامین گردید، به عنوان یک رویکرد بلند مدت در نظر گرفته شود.  

معیاد زمانی تدوین بودجه باید متدید شود. •

تشخیص نقش های مراجع ذیربط و میکانیزم های انسجام در کابل و والیات برای پالنگذاری و بودجه سازی

ارزیابی علل و ریشه اختالفات و رقابت سازمانی در فرآیندهای پالنگذاری و بودجه سازی. •

بررسی کاربردی نقش ها و مسئولیت های جدید که بین ادارات مرکزی و والیتی مشرتک میباشند.  •

بررسی قانونی برای ارایه  پیشنهادات برای تجدید قوانین مدیریت امورمالی و هزینه عامه  و قانون تدارکات با توجه به  •

تقویم بودجه، جلسات استامعی بودجه، قواعد مالیاتی، و ترتیب اداری در روند تدارکات.

طرح اسرتاتژی ها برای تقویت اجامع و همکاری در میان مراجع ذیربط. •

نقش شوراهای منتخب والیتی و کمیته های انکشافی والیتی بصورت واضح تعریف شود.  •

وزارت های مالیه و اقتصاد میکانیزم های روشن را برای ادغام پالن ها و بودجه های والیتی در پالن و بودجه ملی  •

بخاطر وضاحت بیشرت چنین فرآیند تهیه منایند. 

در پرتو مشکالت بالقوه شهرنشینی، جنبه های شهری پالنگذاری والیتی به خوبی در پالن های ملی شامل شود.  •
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ایجاد ظرفیت پالنگذاری و بودجه سازی ادارات والیتی

یک کمیته مشرتک ارزیابی )وزارت های مالیه و اقتصاد و اداره مستقل ارگانهای محلی( برای بررسی ظرفیت های  •

موجود ادارات والیتی و تشخیص ساحات دارای اولویت ظرفیت سازی تاسیس شود. 

پروژٔه ملی برای آموزش کارمندان والیتی در زمینه پالنگذرای و بودجه سازی طرح شود. مساعدت کنندگان به صورت  •

منسجم به چنین نیازمندی ها رسیدگی منایند. 

برنامه تبادل تجارب راه اندازی شود تا زمینه را به کارمندان والیتی برای کار در کابل در کوتاه مدت مساعد سازد. •

بهبود پاسخگویی محلی

ظرفیت و اعتبار اداره عالی تفتیش و شورا های منتخب والیتی و همچنین نقش نظارتی پارملان افزایش یابد.   •

ارزیابی نیازهای اداره عالی تفتیش انجام شده و پشتیبانی فنی با کمک موسسات تفتیشی مساعدت کنندگان ارایه  •

شود.

اداره های عالی تفتیش والیتی باید به طور منظم شورای های منتخب والیتی را  در مورد فرآیندهای تفتیش اطالع  •

دهند.

گزارش های تفتیش در مورد ریاست های مرکزی و والیات به طور منظم در یک شکل که برای شهروندان ساده باشد  •

نرش شود.

روش های داخلی بهبود یافته و اطالعات در مورد بودجه و هزینه اجرا شده به دسرتس عام قرار گیرد.  •

پالنگذاری مشارکتی، تفتیش های اجتامعی و مدافعه بودجه با مترکز بر بودجه سازی »جنسیت« محور حامیت شود. •

اعضای پارملان در مورد نظارت پارملانی بر بودجه های ملی و والیتی از طریق آموزش و ایجاد یک واحد کارشناسان  •

بودجه مطلع نگهداشته شوند. 

شفافیت مالی از طریق انتشار آمار بودجه والیتی تقویت شود. •
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۳۳ نزدیک ساخنت دولت با مردم: غیر متمرکز ساخنت پالنگذاری و بودجه سازی در افغانستان

ضامیم

ضمیمه 1:  تفویض غیر متمرکز عمودی هزینه و محول کردن عواید به ریاست های 
والیتی بدون داشنت بودجه جداگانه )ریاست عمومی شاهراه های ترکیه(103

در ریاست عمومی شاهراه های ترکیه عدم مترکز عمودی اختیارات هزینه بیشرت قابل مشاهده است. ریاست عمومی شاهراه ها 

نهاد عامه ای تحت اداره حکومت مرکزی است که عواید خود )از حق العبور پل، درآمد اجاره ملکیت ها، درآمد از فروش ملکیت 

ها، و غیره( را داشته، اما با این حال، همچنین از بودجه ملی برای متویل مخارج خود تخصیص دریافت میکند. دفرت مرکزی  این 

ریاست در آنقره موقعیت داشته، در حالیکه  ۱7  حوزه و 8۱  والیت منایندگی دارد. در آغاز دوره بودجه، وزارت مالیه سقف بودجه 

را برای هر اداره مرکزی به اساس تاریخچه مصارف و مطابق با نرخ تورم ارسال مینامید. با تفاوت از دوره بودجه افغانستان، اعالم 

سقف بودجه در هامن ابتدا صورت میگیرد. دوم، ریاست عمومی سقف بودجه معین شده را برای مناطق مختلف تخصیص میدهد. 

این روند از یک روش پیروی منی کند، اما به اساس تاریخچه مصارف و مطابق با نرخ تورم سال آینده میباشد. 

هنگامی که حوزه ها سقف بودجه خود را دریافت کردند، آنها بودجه های انکشافی و عادی شان را از طریق مشوره و تصمیمگیری با 

کمیته هامهنگی والیتی تهیه مینامیند. دفرت مرکزی ریاست عمومی این معلومات را جمع آوری کرده و بودجه ملی ریاست عمومی 

را برای  مذاکره با وزارت توسعه و شامل شدن آنها در برنامه رسمایه گذاری ملی ترتیب مینامید. تنها قرار داد پروژه های بزرگ مانند 

شاهراه ها در مرکز عقد میشود، اما تطبیق و نظارت آنها در ادارات حوزوی صورت میگیرد. 

بعد از اینکه بودجه ریاست عمومی توسط پارملان تصویب شد، به ادارات والیتی در مورد تخصیص شان اطالع داده میشود. مدیران 

والیات اختیارات از قبل در زمینه هزینه داشته که میتوانند تادیات بودجه عادی و عقد قرارداد پروژه های انکشافی را در والیات 

مربوط تنظیم منایند. همچنین آنها برخی از انعطاف پذیری هایی را در انتقال تخصیص از یک بخش بودجه به بخش دیگر بدون 

اخذ تایید ریاست عمومی دارند. پول نقد توسط حسابی به طور کامل-کامپیوتری خزانه مرکزی به اساس برنامه های تامین مالی از 

همه ادارات ذیربط هر سه ماه انتقال میشود.

۱0۳  معلومات دهنده کلیدی، آمر تفتیش داخلی ریاست عمومی شاهراه ها، انقره، ترکیه، ۱ جدی ۱۳۹4
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ضمیمه 2: ساختار پالنگذاری ملی و والیتی در ترکیه

وزارت توسعه در ترکیه )سابق سازمان پالنگذاری دولت(، مبنی بر قانون سازمان وظیفه پالنگذاری را دارد. این وزارت اسرتاتیژی 

ها، پالن های پنج ساله، برنامه های میان مدت )پالن های سه ساله( و اسرتاتیژی های توسعه ای را تهیه میکند. همچنین این 

وزارت برای ادارات مرکزی و محلی رهنمود تهیه پالن های اسرتاتیژک را فراهم میسازد. 

قانون مدیریت مالی عامه و کنرتول )شامره ۵0۱8( اصول روند پیشنهادات پروژه های رسمایه گذاری عامه را تعریف میکند. بر 

این اساس، پروژه های رسمایه گذاری عمومی )به جز پروژه های حکومت محلی که از منابع مالی خارجی استفاده منیکنند( مطابق 

معیاد و رهنمودهای وزارت توسعه که از طریق رهنمود تهیه برنامه رسمایه گذاری و دیگر قوانین مربوط مشخص میشود تهیه، 

تطبیق و نظارت میشود. بر عالوه، وزارت از موجودی پروژه های سکتور عامه نظارت میکند.   

نهادهای والیتی نقش مهم را در پالنگذاری و انسجام برنامه رسمایه گذاری عامه دارند. والیان نیاز دارند تا از موجودیت همکاری 

و انسجام میان نهادهای مختلف در مراحل تهیه، تطبیق و نظارت و به خصوص اینکه تخصیصات در زمان معین برای اهداف از 

قبل تعیین شده به مرصف میرسند، اطمینان داشته باشند. شوراهای انسجام والیتی بصورت قانونی برای نیل به این هدف ایجاد 

گردیده است. در مورد پروژه های توسعه ای در شورا های انسجام والیتی توافق صورت گرفته و به وزارت ها برای شمولیت در 

برنامه رسمایه گذاری با در نظرداشت سقف بودجه فرستاده میشود. دفاتر والیان شامل واحد انسجام پالنگذاری والیتی که متشکل 

از متخصیصین اند و قبل از استخدام امتحان شایستگی را سپری میکنند است. مشارکت در فرآیند پالنگذاری در سطح ملی از 

طریق میکانیزم های مختلف، شامل دانشگاه ها، متخصیصین موسسات غیر دولتی، مناینده بازرگانان، اتحادیه تجاران، و سازمان 

های تحقیقی در هر دوره پنج ساله تهیه پالن تامین میشود. مشارکت در سطح والیات معمواٌل از طریق نهادهای مشورتی، مانند 

شوراهای انسجام والیتی، شوراهای توسعه ای، و کمیته های مشاورتی شهروندان صورت میگیرد.   

شکل زیر بازیگران اصلی در فرآیند توسعه یکپارچه ملی و والیتی را ترشیح میکند.۱04

شکل 3: سلسله مراتب پالنگذاری توسعه ای و هامهنگی والیتی در ترکیه۱0۵

پالن توسعه ملی

اولویت های اقتصاد بزرگ و سکتوری

وزارت مالیه

•  جمع آوری پیشنهادات بودجه

•  ترتیب بودجه

پالن توسعه حوزوی، پالن سکتوری، پالن شهری و سایر اسناد 

در سطح حوزه

والیات

رهربی، انسجام و تطبیق پالن ها و برنامه ها

کمیته انسجام والیتی 
•  سهامداران را در سطح حوزه های با هم 

یکجا میسازد.
•  موجودی رسمایه گذاری ها

•  تهیه گزارش برای  شورا های توسعه ای
•  مدیریت معلومات در سیستم مدیریت مالی

ولسوالی ها

وزارت توسعه

•  جمع آوری پیشنهادات رسمایه گذاری

•  ترتیب برنامه واقعی رسمایه گذاری

پالن توسعه حوزوی، پالن سکتوری، 

پالن شهری و سایر اسناد در سطح حوزه

ادارات توسعه ای

شورا های توسعه ای

•  سهامداران را در سطح حوزه های با هم 

یکجا میسازد. 

طرح های رسمایه گذاری  مطابق 

پالن های اسرتاتیژیک، پالن های 

توسعه حوزوی و سایر اسناد ترتیب و 

همراه با نظریات والیات، از طریق 

کمیته انسجام والیتی،  به وزارت 

توسعه ارایه میشود.

حکومت های محلی

)تنها پروژه های بزرگ متویل شده خارجی در برنامه رسمایه گذاری شامل میشود. 

شورای شاروالی
•  موافقت در مورد برنامه رسمایه گذاری

•  موافقت در مورد بودجه 

شورای شهری شاروالی
•  موافقت در مورد برنامه رسمایه گذاری

•  موافقت در مورد بودجه 

SPA: شورای عمومی والیتی
•  موافقت در مورد برنامه رسمایه گذاری

•  موافقت در مورد بودجه 

موسسات ملی

•  تهیه منودن طرح های 

رسمایه گذاری  مطابق ای. 

پی.پی. جی.

•  تهیه طرح بودجه
ریاست خدمات مالی

•  برنامه رسمایه گذاری
•  گزارش برنامه رسمایه گذاری

ریاست خدمات مالی
•  برنامه رسمایه گذاری

•  گزارش برنامه رسمایه 
گذاری

مرکز انسجام زیر بنا ها

•  برنامه های مشرتک 

رسمایه گذاری

ریاست خدمات مالی

•  برنامه رسمایه گذاری

•  گزارش برنامه رسمایه گذاری

وزارت داخله

•  انسجام ادارات والیتی

• نظارت از پالنگذاری و و تطبیق برنامه های 

رسمایه گذاری

۱04   اتحادیه اروپا و وزارت داخله ترکیه، “کمک های فنی برای تقویت ظرفیت پالنگذاری محلی در زمینه رسمایه گذاری با حضور بازیگران محلی: اطالعات در زمینه فرآیند رسمایه گذاری 

عمومی در ترکیه،" 

  .)20۱6 May 2۱ accessed( 20۱4 public_investment_process_in_turkey.pdf, November/0/www.tulip.org.tr/Portals

۱0۵   آی کی آی اس: مخفف ترکی برای سیستم مدیریت مالی که همچنان به نام »سیستم انسجام و نظارت والیتی« یاد میشود. 
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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 سخرنانی ها و ورکشاپ های این واحد رشکت کرده باشید، یا از 

کتابخانه استفاده کرده باشید و به تازگی با این سازمان آشنا شده اید، نظرات و پیشنهادات شام برای ما با ارزش است. نظرات شام 

به ما کمک میکند تا هدف خود را به بهرتین شکل تعقیب منوده و یافته های کاری خود را به شکل بهرت با خوانندگان نرشیات ما 

 areu@areu.org.af .به اشرتاک بگذاریم. آسانرتین راه برای ارائه پیشنهادات استفاده از این ایمیل آدرس میباشد

همچنان شام می توانید به این شامره متاس بگیرید ۵48 608 7۹۹ )0( 00۹۳ و هر نظری دارید، با ما در میان بگذارید. اما برخی 

اطالعاتی که به ویژه برای ما سودمند هستند عبارتند از: 

چطور از نرشیات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان استفاده می کنید )مطالعه انتشارات، رشکت در جلسات،...(؟ •

به چه منظور از پژوهش های واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان استفاده می کنید؟ •

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

از نسخه الکرتونیکی استفاده می کنید یا از مجلدات؟ •

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

نظر شام دربارۀ روند پژوهشی و نتایج ما چیست؟ •

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

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

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

عرصۀ عالقمندی، اشتغال، مطالعه و موقعیت تان •
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 نرشیات جدید واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

ارزیابی  و  و اکرث نسخه های چاپی در دفرت واحد تحقیق  بوده،  www.areu.org.af موجود  برای دونلود در سایت  متام نرشیات 

افغانستان در کابل بشکل رایگان موجود است. 

نوع نرشیه موضوع تحقیق پشتو دری نام نویسنده عنوان نرشیه تاریخ

توضیح نامه حکومتداری محلی 

آریا نجات، کریستوف 

گوسزتونیف، بصیر فدا 

و جان کوهلر

حکومتداری محلی در 

افغانستان
جوالی 20۱6

توضیح نامه جامعه مدنی و حکومتداری
اورخال ارشف نعمت و 

کرین ویرنر

نقش  جامعه مدنی در 

ترویج حکومتداری
جوالی 20۱6

توضیح نامه معادن و حکومتداری 
جاوید نورانی و لین 

دی بروکر

عمل متوازن برای 

حکومتدار در سکتور 

استخراجی 

می 20۱6

مطالعه موردی مدیریت منابع طبیعی

وینسنت توماس با 

مجیب احمد عزیزی و 

خالد بهزاد

توسعه منابع آبی 

فرامرزی:  چشم انداز 

همکاری بین افغانستان، 

ایران و پاکستان؟

می 20۱6

پالیسی یاداشت  جندر √  √

لی ویلفریدا، ری 

پیلونگو، چونا آر. 

ایکافیز،  پرویز 

طفیل، سید مهدی 

موسوی

نگاه نزدیکرت به مردان  

و “مردانگی": کمک 

بالدرنگ آنها به تساوی 

جندر

می 20۱6

کتاب منسفیلد مدیریت منابع طبیعی دیوید 

دولت ساخته شده در 

ساحل: چگونه تریاک 

افغانستان را تضعیف کرد

اپریل 20۱6

خالصه حکومتداری √ √ پاول فیشنت

یاداشت مخترص در مورد 

کار ساحه در والیت 

قندهار، دسامرب 20۱۵ 

- ژانویه 20۱6: تریاک 

خشخاش و  معیشت 

روستایی

اپریل 20۱6

توضیح نامه حکومتداری

انتونیو گیوستوزو و 

علی محمد علی ارتش ملی افغانستان 

پس از آیساف
مارچ 20۱6

خالصه مدیریت منابع طبیعی √ √ منسفیلد دیوید 

 اهریمن در جزییات: 

اُفت دومدار ننگرهار در 

خشونت، شورشگری و 

تولید گسرتده مواد مخدر

فربوری 20۱6

تحلیلی نرشیه 
حکومتداری و اقتصاد

سیاسی

√
√

واحد تحقیق و ارزیابی 

افغانستان

اقتصاد سیاسی آموزش و 

ارایه خدمات صحی در 

افغانستان

فربوری 20۱6

http://www.areu.org.af
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