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سکتور مصئونیت اجتماعی شهر و مسکن
مقدمه:
سکتور مصئو نیت اجتماعی یکی از سکتور های عمده واساسی استراتیژی انکشاف ملی افغانستان بوده که در عرصه خدمات بهتر
برای اقشار آسیب پذیر جامعه مشمول اطفال ،زنان ،شهدا ،معلولین ،معیوبین و در راستای کاهش آسیب پذیری وکمک به اقشار
فقیر وبی بضاعت جهت نجات از فقر و بهبود اقتصاد خانواده ها وایجاد عدالت اجتماعی در سراسر کشور بر مبنای ارزشهای اسالمی
وسنن افغانی تالش میورزد .تقویه سرمایه گذاری مبتنی بر رشد وانکشاف برنامه های هدفمندانه برای اقشار فقیر و نیاز مند جامعه
و تدارک امکانات استقرار مجدد پایدار برای افغانهای مهاجر ،عودت گننده گان و بیجا شده گان داخلی و حمایت حقوق آنها که
خواهان برگشت دوباره به کشور ومناطق اصلی شان وتوجه به وضعیت کوچی ها حمایت ساکنان سرحدی کشور از اهداف این سکتور
میباشد .و همچنان برای نیازمندان عرضه خدمات و زمینه آموزش های فنی و حرفوی و دادخواهی را برای اعاده حقوق زنان فراهم
میکند که باعث ارتقای سطح اشتغال ،کاریابی و توانمند سازی آنها میگردد.
وزارتها و ادارات شامل سکتور مصئونیت اجتماعی طی ربع اول سال مالی  1400جمعاً به تعداد ( )34پروژه انکشافی به مبلغ
مجموعی ( )4,188,034,012افغانی که ازجمله مبلغ ) (1,227,090,305افغانی آن اختیاری و مبلغ ()2,960,943,707
ملیون افغانی آن غیراختیاری میباشد  ،سرمایه گذاری نموده اند که پروژه های اکثر ادارات با سپری شدن یک ربع سال مالی به
نسبت تاخیر در تصویب بودجه ملی و هوای سرد زمستان در حالت آغاز نگردیده و یک پروژه در حالت متوقف قرار دارند که باید
مسئولین و مقامات در رفع معضالت یاد شده اقدام جدی و توجه بیشتر نمایند تا از حدر رفتن سرمایه ملی و ضیاع وقت جلوگیری
گردد .مصارف پروژه های سکتور متذکره به علت تاخیر در تصویب به موقع بودجه ملی ،صفر گزارش ارایه گردیده است.

پس منظر سکتور مصئونیت اجتماعی:
بدنبال فروپاشی حکومت طالبان و شکل گیری حکومت جدید وحضور وسیع جامعه جهانی؛ صفحۀ تازه زندگی سیاسی -اجتماعی
و اقتصادی -تجاری برای مردم و شهروندان افغانستان باز شد و مردم با آنکه دردمند ،محروم وجنگ زده بودند یک بار دیگر خودشان
را درمحراق توجه جامعه جهانی و امیدوار به آینده صلح آمیز و مرفه دیدند .درست این و ضعیت به اساس معاهده بن تا گذار از یک
ساختار غیر موثر اقتصادی – سیاسی تا تدوین استراتیژی انکشاف ملی افغانستان درسال  1387ومشخص شدن اولویت های ملی
وکشوری و تقسیم برنامه ها در قالب هشت سکتور بصورت واضح تعریف شد که سکتور مصئونیت اجتماعی بخشی از آن بود.
وزارت ها وادارات شامل این سکتور دربخش های ایجاد کار ،حمایت ازبیجاشدگان داخلی و خارجی و تامین سرپناه برای آنها،
رسیدگی به حوادث غیرمترقبه ،توسعه سهم مشارکت زنان در روندهای ملی ،حفظ قلمرو سرحدی و بهبود معیشت کوچی ها با طرح
برنامه ها وتطبیق پروژه های انکشافی کار میکنند .با آنکه وضعیت این سکتور از نظرکاهش فقر و ایجاد شرایط با ثبات تر تغییر
چندانی نکرده اما بی نتیجه نیز نبوده است بدین معنی که تعدادی از شهرکهای مهاجرین اعمار ،زمینه بازگشت عودت کنندگان
فراهم ،به آسیب دیدگان ناشی از حوادث طبیعی و جنگ رسیدگی فوری ،مکاتب ،مدارس و خوابگاه ها برای کوچیان ساخته شده،
سهم زنان درمقایسه با گذشته افزایش و سیستم جمع آوری معلومات سرحدی نیز ایجاد شده است .واین کوشش تا کاهش وصفر
سازی فقر تامین مصئونیت اجتماعی و توسعه برابری جنسیتی همچنان دوام خواهد داشت.
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هدف ترتیب گزارش:
با توجه به نیازمندی ها و اولویت های ملی و اختصاص منابع مالی و سرمایه گذاری و هزینه کردن آن از طریق تطبیق پروژه های
انکشافی دولت بسیار مهم است که بدانیم پس از مصرف شدن منابع علی رغم محدودیتهای بودجه ای که و جود دارد چه مقداری
از نیازمندیها برطرف شده و چقدر در تحقق اولویت ها موفق بوده ایم و آیا اختصاص و هزینه کردن منابع ما را در راستای مبارزه
با فقر ،بیکاری ،مهاجرت های غیرقانونی ،حوادث طبیعی و غیر طبیعی و دها مشکل دیگر اقتصادی  -اجتماعی که اساس طرح و
تطبیق پ روژه های انکشافی را می سازد کمک کرده و ما درمسیر درستی درحرکت استیم ویا نه؟ به همین منظور و برای تامین
نیازمندیها و دانستن موثریت مصرف ،الزم است گزارش تحلیلی چگونگی تطبیق پروژه های انکشافی درسکتور توام با پیشرفت های
انجام شده ،مشکالت موجود و راه حل ها برمبنای واقعیت ها ترتیب و جهت تصمیم گیری به رهبری حکومت پیشکش گردد.
ترتیب و ارائه گزارش ربع وار از چگونگی تطبیق پروژه های انکشافی به مراجع ذیصالح کمک میکند تا از یک طرف از انحراف در
مصرف منابع عامه جلوگیری شود و از جانب دیگر با برجسته کردن مشکالت در تطبیق پروژه ها موثریت در مصرف بوجود آید.
تجارب جهانی در خصوص دستیابی به انکشاف مطلوب و متوازن نیز نشان میدهد که تمرکز بر پروژه های اساسی ومطابق به نیاز و
همچنان مصرف بهینه منابع یکی از فکتورهای کلیدی در راستای توسعه اجتماعی محسوب شده است .از همین رو انعکاس وضعیت
پروژه های انکشافی دولت همراه با مصارف صورت گرفته ضمن اینکه بخشی از شرایط توسعه ای کشور را تعریف میکند در رفع
چالش ها و تطبیق اصالحات نیز موثر است .امید واریم ترتیب گزارش های سکتوری در کاهش و رفع مشکالت موجود کرده و زمینه
توسعه پایدار در کشور را به سهم خویش فراهم آورد.

خالصه اجرایی سکتور مصئونیت اجتماعی:
ادارات و وزارتهای شامل سکتور مصئونیت اجتماعی طی سال مالی  1400جمعاً به تعداد ( )34پروژه انکشافی به مبلغ مجموعی 4
میلیارد و  188ملیون و  034هزار و  012افغانی در سند بودجه ملی منظوری دارد که از جمله مبلغ ) (1,227میلیون افغانی آن
اختیاری و مبلغ ( )2,960ملیون افغانی آن غیراختیاری میباشد در حالیکه سال پار پروژه های انکشافی این سکتور به تعداد ()20
و مبلغ مجموعی پروژه ها به ( )863.96ملیون افغانی میرسید .طی چندین سال گذشته طبق راپور و سند بودجه ملی ،بودجه
سکتور متذکره به این مبلغ صعود نکرده و نظر به سال پار  485فیصد افزایش در بودجه و  170فیصد افزایش در تعداد پروژه ها
وارد گردیده است .توقع میرود که با افزایش بودجه و پروژهای انکشافی ،تغییرات مثبت در روند زندگی و اقتصاد ملی رونما گردد.
مصرف بودجه پروژه های سکتور مذکور طی ربع اول سال جاری به دلیل تاخیر در تصویب سند ملی بودجه صفر گزارش شده است
و پیشرفت کار فزیکی شان تنها ) (5فیصد بوده است .پیشرفت کار را یک پروژه نیمه کاره انتقالی ریاست محترم کوچی ها که در
والیت قندهار موقعیت دارد و یکی از والیت های گرم سیر کشور میباشد ،تکمیل شده و پیشرفت داشته است و سایر پروژه ها
پیشرفت و مصرف ندارند.

تحلیل مختصر سکتور مصئونیت اجتماعی:
وزارت ها وادارات شامل این سکتور طی سال جاری به تعداد  34پروژه انکشافی که  20پروژه آن انتقالی و  14پروژه آن جدید را با
بودجه مبلغ ( ) 4,188میلیون افغانی به منصۀ اجرا گذاشته اند که بدون شک قدمی در راستای تغییر زندگی مردم محسوب میشود
اما بسنده نیست و باید کارهای بیشتر و برنامه های افزون تری انجام وطرح شوند تا بدرستی به اهداف و نتایج ملموس دست پیدا
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کنیم و این برای داشتن آینده روشن و با ثبات و جامعۀ عاری از فقر ،بیکاری ،تبعیض و خشونت ارزنده است .فعالیت ها و اقدامات
ادارات این سکتور طی سه ربع گذشته سال جاری در بخش های ایجاد کار ،اعزام کارگران واجد شرایط به خارج از کشور ،کاهش
فقر ،جابجای عودت کنندگان و رسیدگی به آسیب دیدگان ناشی ازحوادث طبیعی و سیالب ها نشانه ای بارزی ازتعهد ادارات این
سکتور درجهت رفاه ومصئونیت اجتماعی بود است .از جانب دیگر تحلیل ها ویافته های گزارش های سازمان های ملی و بین المللی
که وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورها را همراه با نتایج وپیامدهای آن نشر میکند ،دیده میشود که علی رغم مصارف انبوهی در
سالهای گذشته صورت گرفته به تناسب آن پیشرفت قابل مالحظه و تغییر قابل لمسی در وضعیت معیشتی مردم رونما نشده است.
سهم بوده انکشافی این سکتور ) (2.7فیصد کل بودجه انکشافی ملی دولت را تشکیل میدهد که نظر به سال قبل بودجه این سکتور
( )۲۱فیصد افزایش نموده است.
درمجموع در کنار اینهمه مشکالت میخواهیم که بطور نمونه چند مورد از کارکرد های عمده که اخیراً در این سکتور طی ربع اول
سال جاری صورت گرفته است را نیز مختصراً بنگاریم.


تفاهم نامه همکاری میان وزارت امور مهاجرین و اداره احصایه و معلومات برای ایجاد سیستم معلومات جامع عودت
کنندگان و بیجاشدگان به مقصد تامین شفافیت در روند توزیع مساعدتها ،فراهمسازی بستر هماهنگی موثر طرفین ،تعیین
و تثبیت وضعیت عودتکنندگان و بیجاشدگان با انجام تحقیقات و سرویهای مشترک به امضا رسید؛



تفاهم نامه همکاری پروژه امانت ( )USAIDبا وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان به هدف فعالیت های متمرکز برای
اصالح ساختارها ،بهبود فرایندهای کاری ،تامین شفافیت و مبارزه با فساد ،امضا شد



تفاهمنامه راه و سند مشترک میان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و کمیته دنمکارک که بر اساس آن فعالیت
های دو طرف در عرصه عودت ،بیجاشدگی و مطالبات حقوقی برای بیجاشدگان و عودت کنندگان تطبیق خواهد شد ،به
امضا رسید.



وزارت کار و امور اجتماعی یک تفاهمنامۀ جدید را جهت گسترس فعالیتها و همکاریهای بنیاد «روپانی» که هدف
اساسی فعالیت این بنیاد ،کار با اقشار آسیبپذیر و استندرسازی فعالیتهای کودکستانها در کشورها میباشد ،امضا نمود.



ریاست مبارزه با حوادث والیت بادغیس در همکاری مالی دفتر ورلدویژن و با همآهنگی سازمان غذایی جهان)،(WFP
برای  ۷هزار خانواده که از اثر حوادث طبیعی و غیر طبیعی متضرر شده بودند ،بعد از سروی مبلغ مجموعی  84میلیون
افغانی به هر خانواده مبلغ  ۱۲هزار افغانی پول نقد توزیع نمود.



ریاست مبارزه با حوادث والیت نمیروز ،برای  ۶۷۶۲خانواده که از اثر حوادث طبیعی در شهر زرنج و قریههای آن متضرر
شده بودند و همچنان دهاقین که حاصالت شان را از اثر خشک سالی در این والیت از دست داده بودند ،به هر خانواده
گندم توزیع کرد.



وزارت کار و امور اجتماعی یک تفاهم نامۀ جدید را جهت گسترس فعالیتها و همکاریهای بنیاد «روپانی» که هدف
اساسی فعالیت این بنیاد ،کار با اقشار آسیبپذیر و استندرسازی فعالیتهای کودکستانها در کشورها میباشد ،امضا نمود.



وزارت کار و امور اجتماعی بامسووالن  ۱۴مؤسسهی ملی و بینالمللی به ارزش بیش از  ۵،۶میلیون دالر امریکایی تفاهمنامه
امضا کرد که در بخش آموزشهای فنی و حرفهای جهت ایجاد کار ،پشتیبانی ،آموزش و پرورش اطفال یتیم و بیبضاعت،
حمایت و ارایهی خدمات به اقشار آسیبپذیر جامعه در همآهنگی ،نظارت و بررسی تخنیکی و فنی کامل وزارت کار و امور
اجتماعی و واحدهای دومی این وزارت تطبیق خواهند شد.

3

تارگیت ها و شاخص های سکتور:
پروژه های این سکتور با دو برنامه ملی دارای اولیت چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان ) ( (ANPDF2ادغام مجدد و توانمند
سازی اقتصادی زنان) که هدف برنامه های فوق بالترتیب شامل نمودن دوباره شهروندان در جامعه که متشمل از جنگ جویان طالب،
بیجا شده گان داخلی و شهروندانیکه از کشورهای همسایه پاکستان ،جمهوری اسالمی ایران برمیگردند را در بر میگیرد و رهایی از
نا امنی نسبی ،جلوگیری از افزایش فقر و حفظ حقوق اساسی زنان میباشد.
پس از سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان ،اهداف انکشاف پایدار افغانستان نیز از مواردی است که واحدهای بودجوی این
سکتور متعهد به تنظیم برنامه های خویش در مطابقت با آنها بوده و تالش میکنند .اهداف انکشاف پایدار یک برنامه جامع و همه
شمول اقتصادی ،اجتماعی ،امنیتی و محیط زیستی بوده که توسط کشورهای عضو سازمان ملل با توافق آرا برای  15سال آینده ی
جهان بشریت ایجاد گردیده است .این برنامه ،فعالیت های استراتیژیک را در چارچوب  17هدف انکشافی بگونه معیاری دنبال می
کند.
نظر به ماهیت کار کردی ادارات سکتور مصئونیت اجتماعی ،این سکتور در بر گیرنده  8هدف 22 ،تارگیت و  33شاخص در سند
ملی اهداف انکشاف پایدار میباشد .موضوعات چون محو فقر ،دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی زنان ،کاهش نابرابری در
سطح ملی و بین ال مللی ،اتخاذ اقدامات فوری در جهت مبارزه با تغییرات اقلیمی و ترویج جوامع صلع آمیز و همه شمول از جمله
اهداف عمده این سکتور در سند ملی اهداف انکشاف پایدار میباشد.
برنامه های واحد های بودجه وی سکتور مصئونیت اجتماعی که با اهداف انکشاف پایدار افغانستان مطابقت دارد ،قرار شرح زیر اند:
هدف اول( :محو فقر با تمام ابعاد آن در همه جا) هدف چهار :حصول اطمینان از تعلیم با کیفیت ،همه شمول ،عادالنه و ترویج
فرصت های آموزشی مادام العمر برای همه  ،هدف پنجم( :دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و دختران ،هدف
هشتم( :تقویت رشد اقتصادی پایدار ،فراگیر و رشد اشتغال کامل ،مناسب و مولد برای همه) ،هدف دهم( :کاهش نابرابری در سطح
ملی و بین المللی) ،هدف یازدهم :ساختن شهرها و شهرک های ( )human settlementsهمه شمول ،مصئون ،مقاوم
( )resilientو پایدار ،هدف سیزدهم :اقدام فوری عملی در قسمت مبارزه با تغییرات اقلیمی و تاثیرات آن و هدف شانزدهم :ترویج
جوامع صلح آمیز و همه شمول برای انکشاف پایدار ،فراهم آوری دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهاد های موثر حسابده و
همه شمول در تمام سطوح ،می باشند .پروژه های انکشافی و برنامه ها در زمینه کاهش فقر ،گرسنگی و سایر عرصه های توسعه
ای این سکتور تمرکز دارند ،از دید تمویل بودجه هم این سکتور درخور توجه جامعه جهانی وبودجه ملی بوده است.

شرح گزارش:
اهداف و مقاصد سکتور مصئونیت اجتماعی بوسیله ( )7واحد بودجوی ( وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان ،وزارت امور
سرحدات و قبایل ،ریاست عمومی مستقل کوچی ها ،وزارت امور زنان ،وزارت کار و امور اجتماعی ،وزارت دولت در امور شهدا و
معلولین و وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث) تحقق میابد که دارای  14برنامه و  34پروژه انکشافی طی سال مالی 1400
می باشد.
ادارات سکتوری مصئونیت اجتماعی در مجموع تحت  34کود بودجه به تعداد  239پروژه فرعی در والیات مختلف کشور در حالت
تطبیق قراردارند و بیشتر پروژه های فرعی را وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان که به  82پروژه میشرسد و کمترین را وزارت
4

دولت در امور رسیدگی به حوادث که ( )2دارند .و بدو ن شک در راستای ایجاد شغل دایمی و موقف ،وضعیت زندگی مردم و رفاه
عامه نقش مهم و سازنده دارند.
به اساس گزارشات واصله از ادارات بودجه ای سکتور مصئونیت اجتماعی و سیستم نظارت و گزارشدهی وزارت اقتصاد ،مصرف پروژه
های انکشافی صفر گزارش گردیده است که علت اصلی عدم مص رف را در تاخیر تصویب بودجه ملی میدانند و این درحالیست که
سال پار ادارات این سکتور ( )6فیصد بودجه انکشافی خویش را که بالغ به ( )49.75میلیون افغانی میگردد طی ربع اول به مصرف
رسانیده بودند.

پروژه های جدید سکتور:
هفت واحد بودجه وی شامل سکتور مصئونیت اجتماعی طی سال مالی  1400به تعداد  14پروژه انکشافی جدید در سند بودجه
ملی منظوری دارد که پروژه های انکشافی جدید به تفکیک واحد های بودجه وی با بودجه آن قرار شرح زیر اند:

کود پروژه

پروژهای جدید

شماره

واحد بودجه وی

AFG/290240

بیجا شد گان داخلی و ادغام مجدد

1

وزارت مهاجرین

2

وزارت مهاجرین

3

شهدا و معلولین

AFG/330002

4

شهدا و معلولین

AFG/330004

5

شهدا و معلولین

AFG/330005

6

وزارت امور زنان

AFG/380147

7

وزارت امور زنان

AFG/380148

8

وزارت امور زنان

AFG/380149

9

وزارت امور زنان

AFG/380150

10

وزارت امور زنان

AFG/380151

11

وزارت امور زنان

AFG/380152

عودت کننده گان
AFG/290241

جهت فعالیت کانسرسیوم برای انتخاب
مستحقین بر اساس فرمان 305

بودجه
300000000

100000000

احیا و فعال سازی سیستم خدماتی
رسانی صحی مرکز توانبخش در والیت

17,745,700

کابل
پروژه فعال سازی دیپارتمنت تحقیق و
داد خواهی انستیوت ملی معلولین
پروژه بازتوانی زنان متاثر از جنگ و
منازعه پالن عمل 1325
قطعه نامه 1325
اعمار دکاکین  ،رستورانت ،پارنکیگ و سایر
ضروریات مارکیت زنانه پکتیا
اعمارتحویلخانه ریاست امور زنان والیت
بادغیس
اعمار دیوار احاطه باغ زنانه والیت بادغیس
برنامه ملی توانمندی سازی اقتصادی زنان
روستایی
برنامه دارای اولیت ملی توانمندی سازی
اقتصاد زنان
5

10,184,000

2,462,100
1,198,505
29,310,550

767,985
5,582,045
2,695,000,000

25,783,707

مالحظات

12

ریاست کوچی ها AFG/760004

اعمار تعمیر اداری در والیات

1,500,000

13

ریاست کوچی ها AFG/760021

توانمندی سازی زنان کوچی ها

5,000,000

AFG/680167

پاکسازی ساحه تمرینات نظامی

29,260,000

14

رسیدگی با
حوادث

مجموع (ارقام به افغانی)

3,223,794,592

نوت :ریاست مستقل عمومی کوچی ها در سال  1398به تعداد  ۳پروژه انکشافی در سند بوجه ملی منظوری داشت که یک پروژه
آن در سال  1399مالی از جانب وزارت محترم مالی از سند بودجه ملی حذف گردید که کار فزیکی پروژه متذکره ناتمام باقی ماند
و خوشبختانه طی سال مالی  1400دوباره پروژه مذکور شامل سند بودجه ملی گردید که شامل پروژه های جدید درج گردیده
است.

پروژه های انتقالی سکتور:
تعداد  20پروژه انکشافی انتقالی سکتور مصئونیت اجتماعی در سند بودجه ملی میباشد که اکثریت این پروژه ها بودجه و پالن خود
را سال قبل تکمیل و به مصرف رسانیده بودند و طی سال جاری دوباره تحت همان کودهای بودجه وی ،بودجه جدید برای فعالیت
های جدید انکشافی منظوری دارند که لست شان به شرح زیر است:

شماره

کود پروژه/واحد
بودجوی

عنوان پروژه

سال
آغاز

مجموع بودجه
964,239,420

سکتور مصئونیت اجتماعی
وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان
1
 AFG/290128تامین خدمات تخنیکی اساسی و اجتماعی شهرکهای

260,000,000

1385

148,204,309

افتتاح شده عودت کنندگان
2

AFG/290234

استقرار پایدار بیجا شدگان داخلی

1395

20,000,000

3

AFG/290236

کمک های عاجل برای عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی

1395

31,795,691

4

AFG/290237

حمایت از فعالیت های حقوقی ،پالن گذاری و ادغام مجدد

1395

60,000,000
60,000,000

وزارت شهدا و معلولین
5
AFG/330001

ریفورم مصؤنیت اجتماعی

 - 38وزارت امور زنان
6
AFG/380142
7

AFG/380143

وزارت امور سرحدات و قبائیل
8
AFG/460048

1397

60,000,000
47,339,420

پروژه خط تلفن رایگان برای زنان و اطفال

1396

7,000,000

تقویت روند تطبیق تعهدات ملی وبین المللی وعدالت
جنسیتی و ار تقای ظرفیت و کمپاین خانمها و چاپ و نشر
بروشور

1397

40,339,420

40,000,000
اعمار کمپلیکس تعلیمی لیسه خوشحال خان

1392

10,000,000

9

AFG/460052

سیستم مدیریت اطالعات سرحدات و قبایل

1394

27,000,000

10

AFG/460053

پروژه ریفورم وزارت امور سرحدات

1397

3,000,000
490,000,000

وزارت کار و امور اجتماعی
6

11

AFG/470041

برنامه انکشاف مهارتها

1384

270,000,000

12

AFG/470212

پروژه روش غیر رسمی آموزش تعلیمی و شغل در افغانستان
()NATEJA

1393

30,000,000

13

AFG/470214

پروژه های انکشافی 11والیت سرحدی شمال وغرب

1393

30,000,000

14

AFG/470233

پروژه آموزش فنی و حرفوی مرکز افغان و هند در کابل

1395

30,000,000

15

AFG/470239

پروژه الکترونیکی سازی و ریفورم وزارت

1395

30,000,000

16

AFG/470243

حمایت از اطفال یتیم و اسیب پذیر

1395

50,000,000

17

AFG/470249

پروژه اعزام کارگران به خارج و کاریابی در داخل کشور

1397

50,000,000
13,000,000

ریاست عمومی انسجام امور کوچی ها
18
 AFG/760015ریسرچ و پالیسی سازی
19

AFG/760016

اعمار تعمیر مرکزی ریاست عمومی انسجام کوچی ها

1394

7,000,000

1394

6,000,000
53,900,000

وزارت دولت در امور آماده گی مبارزه با حوادث
20
 AFG/680166دفاترساحوی انسجام و هماهنگی تطهیر ماین

1398

53,900,000

وضعیت پروژه های انکشافی سکتور مصئونیت اجتماعی:
طی ربع اول سال جاری ،از میان  34پروژه انکشافی سکتور مذکور 14 ،پروژه آن تحت کار 2 ،پروژه تکمیل 9 ،پروژه آغاز نگردیده
و کار فزیکی  ۱پروژه متوقف میباشد .گزارش تطبیق پروژه های انکشافی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و وزارت دولت در
امور آمادگی مبارزه با حوادث ضمن ارسال مکتوب رسمی ،ایمل و تماس های مکرر با مسئولین ،هنوز بدست نیامده است تا درج
گزارش تحلیلی میگردید.
وضعیت و بودجه ا نکشافی پروژه ها به تفکیک اختیاری ،غیر اختیاری و مصرف برای وضاحت بیشتر درج جدول زیر گردیده است:
وضعیت پروژههای انکشافی با پیشرفت فزیکی

واحد بودجوی

پروژه

وزارت امور
مهاجرین وعودت
کننده گان

6

وزارت امور
سرحدات و قبایل

3

تکمیل

0

تحت
کار

3

پروسه
تدارکاتی

0

متوقف

0

بودجه و مصرف انکشافی
آغاز
نگردیده

اوسط
پیشرفت
کار

0

ریاست عمومی
مستقل انسجام
امور کوچی ها

4

1

2

0

1

0

وزارت أمور زنان

8

0

2

0

0

6

وزارت کار و امور
اجتماعی

7

1

6

0

0

0

وزارت دولت در
امور رسیدگی به
حوادث

2

٪25

٪1

اختیاری

مجموع

600

60

660

0

0

40

0

40

0

0

19.5

0

19.5

0

0

77.2

2727.8

2804.2

0

0

400

90

490

0

0

0

7

غیر
اختیاری

مصرف
بودجه

فیصدی
مصرف

83.2

83.2

0

0

وزارت دولت در
امور شهدا و
معلولین
جمله

4

0

1

0

0

3

34

2

14

0

1

9

٪1

90.4

0

90.4

0

0

1227.1

2961

4187.3

0

0

چنانچه در جدول فوق دیده میشود ،وزارت امور زنان بیشترین پروژه های انکشافی را در میان ادارات این سکتور دارا میباشد که
تعداد آنها به ) (8پروژه بالغ به ( )2804.2میلیون افغانی می رسد در حالیکه سال پار بیشترین پروژه های انکشافی را وزارت کار و
امور اجتماعی داشت .کمترین پروژه انکشافی را وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث که ( )۲پروژه میباشد به مبلغ ()83.2
میلیون افغانی دارد ،در حالیکه سال قبل وزارت دولت در امور شهدا و معلولین ) (1پروژه بالغ به ( )80میلیون افغانی داشت.

تحلیل وضعیت پروژه های انکشافی سکتور مصئونیت اجتماعی:
از میان  34پروژه انکشافی سکتور مصئونیت اجتماعی ،وزارت امور مهاجرین و وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث که  8پروژه
انکشافی دارند ،گزارش تطبیق پروژه های انکشافی خویش را شریک نساخته اند تا درج گزارش تحلیلی میگردید ،پس از میان 34
پروژه انکشافی ،کار  14پروژه آن بدون کدام مشکل ادامه دارد 9 ،پروژه آغاز نگردیده 1 ،پروژه متوقف و  2پروژه تکمیل میباشند
که هر یک را بطور جداگانه مورد بررسی قرار زیر شرح مینماییم:

پروژه های متوقف:


پروژه (اعمار تعمیر مرکزی ریاست عمومی انسجام کوچی ها) تحت کود ( )AFG/760016مربوط به ریاست مستقل
کوچی ها از جانب اداره محترم شاروالی و ناحیه مربوطه به علت مشکالت استمالک زمین بیشتر از سه سال میشود متوقف
شده است که جلسات مکرر ریاست مستقل کوچ ی ها با شاروالی کابل صورت گرفته تا کار پروژه آغاز گردد که در نتیجه
پیشنهاد به مقام ج.ا.ا راجع گردیده است اما سرنوشت پروژه مذکور هنوز مجهول و مبهم است.

پروژه های آغاز نگردیده:


از میان  34پروژه انکشافی که  14آن جدید میباشد و طی سال جاری شامل سند بودجه ملی شدند ،به نسبت تاخیر در
تصویب به موقع سند بودجه ملی ،کار فزیکی شان آغاز نگردیده است.

پروژه های تکمیل:


یک پروژه وزارت کار و امور اجتماعی تحت کود  AFG470214بنام (پروژه های انکشافی 11والیت سرحدی شمال
وغرب) که در سال  1393شامل سند ملی بودجه گردیده و کار فزیکی پروژه  %100در سال  1395تکمیل گردید ولی
به نسبت عدم پرداخت  ٪۱۰بودجه پروژه مذکورکه اسناد آن تحت بررسی تفتیش نیز قرار داشت همه ساله شامل سند
بودجه ملی میگردد .خوشبختانه طی ربع سوم سال پار مصرف مالی آن پرداخت گردید و توقع میرفت تا از سند بودجه
ملی سال  1400حذف گردد که متاسفانه هنوز در سند بودجه ملی باقی مانده است .و مسئولین وزارت کار و امور اجتماعی
8

بیان نمودند که طی ربع سوم سال پال موضوع تکمیل شدن پروژه به وزارت محترم مالیه اخبار گردیده بود تا از سند
حذف گردد.


یک پروژه ریاست مستقل امور کوچی ها تحت کود  AFG/760004بنام اعمار تعمیر اداری در والیات که در سال 1388
شامل سند بودجه ملی گردیده و تحت کود پروژه متذکره  ۶پروژه فرعی وجود داشت که کار  ۵پروژه آن سالهای قبل
تکمیل و به نسبت عدم موجودیت بودجه ،کار فزیکی تعمیر اداری والیت قندهار باقی مانده بود که مبلغ  1.5میلیون
افغانی در سند بودجه ملی سال جاری منظور و کار باقی مانده آن نیز تکمیل گردید.

مقایسه فیصدی مصرف بودجه پروژه های انکشافی ادارات سکتور مصئونیت اجتماعی:

مقایسه فیصدی مصرف طی ربع اول سال مالی  1399و 1400
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0%

0%

0% 0%
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0% 0%
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وزارت کار و
امور اجتماعی

وزارت امور زنان

2%
0%

ریاست عمومی وزارت دولت در
وزارت امور
وزارت دولت در وزارت امور
امور رسیدگی به مهاجرین و عودت سرحدات و قبایل انسجام امور کوچی امور شهدا و
معلولین
ها
کننده گان
حوادث
ربع اول 1399

ربع اول 1400

طوریکه در گراف فوق مشاهده میگردد ،طبق راپور مصارف بودجه پروژه های انکشافی طی ربع اول سال مالی  ،1400مصرف صفر
گزارش شده که دلیل عدم مصرف را در تاخیر تصویب به موقع بودجه ملی عنوان کرده اند ،در حالیکه سال پار بلندترین مصرف
بودجه را وزارت دولت در أمور رسیدگی به حوادث و وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان داشت.

مقایسه پیشرفت کار پروژه های انکشافی سکتور به تفکیک واحد بودجوی :
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مقایسه فیصدی پیشرفت فزیکی بابت ربع اول سال مالی  1399و 1400
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گراف فوق بیانگر اینست که طی ربع اول سال مالی  1400ریاست مستقل کوچی ها بلند ترین اوسط پیشرفت کار را دارد این
درحالیست که سال پار بلند ترین اوسط پیشرفت کار را وزارت امور سرحدات و قبایل داشت .و پیشرفت کار وزارت و امور اجتماعی
و وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث تنها ( )۱فیصد پیشرفت داشته و سایر ادارات پیشرفت نداشته اند.
گزار تطبیق چگونگی پروژه های انکشافی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث ضمن
ارسال مکاتیب ،ایمیل و تماس های مکرر ،به دسترس ما قرار نگرفته است.

توضیحات مختصر در مورد واحد های بودجه ای سکتور:
 -1وزارت مهاجرین و عودت کنندگان:
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در سال مالی  1400به تعداد ( )6پروژه انکشافی به مبلغ مجموعی ( )660میلیون افغانی
که منجمله مبلغ ( )600میلیون افغانی آن اختیاری و مبلغ ( )60میلیون آن غیر اختیاری در سند بودجه ملی منظوری دارد که
طی ربع نخست سال جاری مصرف پروژهای وزارت متذکره به دلیل تاخیر در تصویب سند بودجه ملی ،صفر گزارش شده است.
وزارت متذکره سال قبل به تعداد ( )4پروژه انکشافی به مبلغ ( )196میلیون افغانی منظوری داشت که طی سال جاری پروژه های
این اداره به  6و بودجه آن به مبلغ ) (464میلون افغانی که  ٪337افزایش بودجه را نشان میدهد ،دارد.
مصرف این واحد بودجوی در راستای تحقق هدف دهم; کاهش نابرابری در سطح ملی و بین المللی ،تارگیت تسهیل منظم مهاجرین
مطمئین و مصئون ،انتقال مهاجرین از طریق اجرایی نمودن پالیسی های منظم و مدیریت شده مهاجرت .شاخص های .1 :فیصدی
مهاجرین افغان که با ثبت و راجستر دارای مدرک اقامت در کشور های میزبان می شوند :ایران و پاکستان .2 .تعداد عودت کنندگان
که حین عودت از کمک های بشردوستانه در یک سال مستفید می گردند .3 .تعداد استقرار پایدار فامیل های بیجاشده در هر سال.
 .4فیصدی دسترسی به خدمات اساسی و زیربنایی شهرک های مهاجرین .5 .فیصدی عودت کنندگان و بیجاشده گان که از فرصت
های شغلی و معیشتی برخوردار شده اند و تارگیت  10ج الی سال  ،2030کاهش کمتر از  ۳فیصد هزینه های تادیات مهاجرین و
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حذف دهلیزها با هزینه باالتر از  ۵فیصد در تادیات و شاخص  10ج  1فیصدی مصارف ارسال حواله نظر به مجموع مبلغ حواله شده،
اهداف انکشاف پایدار صورت گرفته است.

 -2وزارت امور سرحدات و قبایل:
وزارت امور سرحدات و قبایل در سال مالی  1400به تعداد ( )3پروژه انکشافی به مبلغ مجموعی ( )40میلیون افغانی (اختیاری)
در سند بودجه ملی منظوری داشته که طبق گزارش ربع اول مصرف این اداره نظر به تاخیر در تصویب به موقع بودجه ملی ،صفر
بوده و مصرف نداشته است .تعداد پروژه های این اداره نظر به سال پار تغییر نکرده اما بودجه آن ( )11میلون افغانی کاهش نموده
است .بودجه اداره متذکره تنها ( ) ۱فیصد کل بودجه سکتور را احتوا میکند و شاخص خاص اهداف انکشاف پایدار متوجه این وزارت
نمیگردد.

 -3ریاست مستقل انسجام امور کوچی ها:
در سال مالی  1400ریاست کوچی ها بتعداد ( )4پروژه انکشافی با مبلغ مجموعی ( )19.5ملیون افغانی (اختیاری) در سند بودجه
ملی منظوری دارد این درحالیست که سال پار به تعداد ( )۲پروژه به مبلغ  40میلیون افغانی منظوری داشت .طبق راپور ریاست
مذکور ،مصرف پروژها صفر گزارش شده است و بودجه ریاست مذکور ( )%0.5بودجه منظور شده سکتور را احتوا میکند .کدام
شاخص خاص اهداف انکشاف پایدار متوجه این اداره نمیگردد.

 -4وزارت امور زنان:
وزارت امور زنان در سال مالی  1400به تعداد ( )8پروژه انکشافی به مبلغ مجموعی ( )2804.98میلیون افغانی در سند بودجه
ملی منظوری داشته که از جمله مبلغ  77میلیون آن اختیاری و مبلغ  2727.78میلیون افغانی آن غیر اختیاری میباشد که نظر
به گزارش واصله ،مصرف پروژه های این وزارت به نسبت تاخیر در تصویب به موقع بودجه ملی صفر گزارش شده است .وزارت متذکره
سال پار ( )۲پروژه انکشافی به مبلغ ( )43میلیون افغانی در سند بودجه ملی منظوری داشت که نظر به سال پار ( )۶پروژه و ()2762
میلیون افغانی که ( ) ٪1918میشود ،افزایش را نشان میدهد و این افزایش در بودجه غیر اختیاری وارد گردیده است .قابل یادآوریست
که بودجه این وزارت ( )67فیصد کل بودجه این سکتور را احتوا میکند.
پروژه های این سکتور با برنامه ملی دارای اولیت چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان دوم (توانمند سازی اقتصادی زنان) که
هدف برنامه رهایی از نا امنی نسبی ،جلوگیری از افزایش فقر و حفظ حقوق اساسی زنان میباشد ،که از تعهدات دولت است ،و هدف
اول :محو فقر با تمام ابعاد آن در همه جا ،تارگیت :تطبیق سیستم ها و اقدامات مناسب مصئونیت اجتماعی در تمام طبقات به سطح
ملی و تحت پوشش قرار دادن تعداد قابل مالحظه افراد فقیر و آسیب پذیر و شاخص :فیصدی اشخاص آسیب پذیر که تحت پوشش
مصئونیت اجتماعی قرار گرفته اند به تفکیک اشخاص دارای معلولیت ،خانواده های شهدا ،متقاعدین ،خانواده های آسیب پذیر دارای
اطفال زیر سن  . 10هدف پنجم :دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و دختران ،تارگیت های 5.1 :محو تمام
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انواع تبعیض علیه زنان و دختران در همه جا 5.2 ،محو تمام انواع خشونت علیه زنان و دختران در محالت عام و خصوصی ،از جمله
قاچاق ،سوء استفاده 5.3 ،محو همه رسوم زیان آور مانند ازدواج های اطفال ،اجباری و زود هنگام 5.4 ،تشخیص و ارزش هدی
کارهای بدون مزد از طریق ارایه خدمات عامه ،زیرساخت ها و سیاست های مصئونیت اجتماعی و ترویج مسئولیت پذیری مشترک
در فامیل و خانواده مطابق به باورهای ملی 5.5 ،حصول اطمینان از مشارکت کامل و موثر زنان و همچنان فرصت های مساوی
رهبریت در تمام سطوح تصمیم گیری سیاسی ،اقتصادی و زندگی عامه .شاخص های  .5.1.1حصول اطمینان از موجودیت چارچوب
های قانونی غرض تقویت ،تطبیق و نظارت از مساوات و عدم تبعیض بر اساس جنسیت ،قوانین و مقررات ،کنوانسیون ها و پیمان ها.
 5.2.1زنان از سن  15به باال که به خشونت فزیکی ،جنسیتی و یا روانی در طول  12ماه گذشته توسط همسر متقابل شده اند.
 5.2.2زنان و دختران بین سنین  15به باال که از طرف افراد غیر از همسر طی  12ماه اخیر مورد خشونت فزیکی ،جنسی ،روانی
و سو استفاده جنسی قرار گرفته اند 5.3.1 .فیصدی زنان که بین سنین  19-15ازدواج نموده اند 5.4.1 .وقت مصرف شده باالی
کارهای داخلی و پرستاری بدون مزد به تفکیک مجموع ،مرد و مونث 5.5.1 .کرسی های اشغال شده توسط زنان در شورای های
ملی . 5.2.2 .زنان در موقف های مدیریتی .هدف هشتم :تقویت رشد اقتصادی پایدار ،فراگیر و رشد اشتغال کامل ،مناسب و مولد
برای همه ،تارگیت 5.8 :تامین اشتغال کامل و مولد و ایجاد شغل های مناسب برای تمام زنان و مردان به شمول جوانان و معلولین
با پرداخت دستمزد مساویانه برای کار مساوی و شاخص های 5.8.1 :درآمد ساعتوار کارمندان به تفکیک :شغل ،گروپ سنی،
معلولیت ،ذکور و اناث و  5.8.2میزان بیکاری به تفکیک جنسیت ذکور و اناث ،اهداف انکشاف پایدار صورت گرفته است.

 -5وزارت کار و امور اجتماعی:
وزارت مذکور در سال مالی  1400به تعداد ( )7پروژه انکشافی به مبلغ مجموعی ( )490میلیون افغانی در سند بودجه ملی منظوری
دارد که منجمله مبلغ  400ملیون افغانی آن اختیاری و مبلغ  90میلیون افغانی آن غیر اختیاری میباشد ،نظر به گزارش ربع اول
پیر امون چگونگی مصرف بودجه انکشافی دولت ،مصرف پروژه های انکشافی وزارت متذکره به نسبت تاخیر در تصویب بودجه ملی،
صفر میباشد .و بودجه این وزارت  ٪12کل بودجه منظور شده سکتور را تشکیل میدهد .مصرف این واحد بودجوی در راستای
تحقق اهداف ،تارگیت ها و شاخصهای (.8 ،8.8.2 ،8.8.1 ،8.7.1 ،8.6.1 ،5.8.2 ،5.8.1 ،4.4.1 ،4.3.4 ،1.3.1ب،10.4.1 ،1.
 10.7.5و  )16.2.1اهداف انکشاف پایدار صورت میگیرد.
 -6وزارت دولت در امور شهدا و معلولین:
اداره مذکور در سال مالی  1400به تعداد ( )4پروژه انکشافی به مبلغ ( )90میلیون افغانی در سند بودجه ملی منظوری دارد که از
بودجه اختیاری میباشد .نظر به گزارش ربع اول پیرامون چگونگی مصرف بودجه انکشافی دولت ،مصرف پروژه های انکشافی وزارت
متذکره به نسبت تاخیر در تصویب بودجه ملی ،صفر میباشد .و بودجه این وزارت  ٪2کل بودجه منظور شده سکتور را تشکیل
میدهد .مصرف این و احد بودجه وی در راستای تحقق اهداف ،تارگیت ها و شاخص های (  )5.8.2 ،5.8.1 ،4.4.1 ،.1.3.1اهداف
انکشاف پایدار صورت میگیرد.

 -7وزارت دولت در امور آماده گی مبارزه با حوادث:
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در سال مالی  1400وزارت مذکور بتعداد ( )2پروژه انکشافی با مبلغ مجموعی ( )83ملیون افغانی (غیر اختیاری) در سند بودجه
ملی منظوری دارد .نظر به گزارش ربع اول پیرامون چگونگی مصرف بودجه انکشافی دولت ،مصرف پروژه های انکشافی وزارت متذکره
به نسبت تاخیر در تصویب بودجه ملی ،صفر میباشد .و بودجه این وزارت  ٪2کل بودجه منظور شده سکتور را تشکیل میدهد.
مصرف ا ین واحد بودجه وی در راستای تحقق اهداف ،تارگیت ها و شاخصای (.11 ،11.5.1 ،1.5.2 ،1.5.1ب 13.1.1 ،1.و
 ) ،16.1.3اهداف انکشاف پایدار صورت گرفته است.

دستآورد های عمده سکتور مصئونیت اجتمای:


تاسیس صندوق اعانه برای اطفال دارای تأخیر ذهنی؛



ایجاد سه مرکز حمایوی اطفال در سه زون بزرگ (ننگرهار ،بامیان و بلخ)؛



تحت پوشش قرار دادن و حمایت از  700خانواده آسیب پذیر زنان بیوه و خود سرپرست؛



ارزیابی و تشویق دهی برای  1000تن از کار آموزان نیمه رسمی آموزش های فنی و حرفوی؛



به بهره برداری سپردن ساختمان مرکز آموزشهای فنی و حرفهای و یکباب کودکستان در والیت پنجشیر پس از بازسازی؛



توزیع  8صدهزار کیلو آرد و مبلغ  24میلیون افغانی برای  4000خانواده که برای هر خانواده  200کیلوآرد و  6هزار
افغانی پول نقد میشود ،از جانب ریاست مبارزه با حوادث والیت غور در همکاری با دفتر غذایی جهان) (WFPبرای فامیل
های که از اثر حوادث طبیعی و غیر طبیعی متضرر و بیجا دشده بودند ،صورت گرفت؛



توزیع کمک های خوراکی شامل؛ آرد ،برنج ،روغن ،رب ،شکر و مکرونی برای  1000خانواده بیجاشده ،متضرر ناشی از
حوادث طبیعی و غیر طبیعی و بی بضاعت توسط ریاست مبارزه با حوادث والیت جوزجان در همکاری با بنیاد خیریه
دیانت کشور ترکیه.

نتیجه گیری:
میزان مصرف بودجه پروژه های انکشافی طی ربع اول سال مالی  1400به نسبت تاخیر در تصویب سند بوجه ملی باعث گردید تا
ادارات و وزارت ها نتوانند فعالیت های انکشافی خویش را مطابق پالن ربع اول تطبیق و علمی نمایند و پیشرفت مالی را صفر گزارش
ارایه نموده اند .عدم توجه مقامات و مسئولین در قبال رفع معضله پروژه های انکشافی متوقف ،آغازناشده و مشکلدار که در حقیقت
به ضیاع وقت و به حدر رفتن بودجه ملی میباشد و برای کشوریکه در حالت بد اقتصادی ،بازسازی و اجتماعی قرار دارد ،تاوان بسا
بزرگ محسوب خواهد شد و شدیداً نیازمند توجه دلسوزانه و مسئوالنه مقامات میباشد .ادارات و وزارت های سکتوری بودجوی حین
عقد قرارداد پرژه های انکشافی با شرکت قراردادی ،وزارت اقتصاد را هم در جریان گذاشته و مسئولیت داشته باشد تا از روند تطبیق
پروژه ها بشکل مسلکی و تخنیکی وقتاً فوقتاً نظارت و ارزیابی کند و به چالش ها و مشکالت تطبیق پروژه ها عندالموقع اقدام و
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اجراات نماید تا از حدر رفتن بودجه و وقت جلوگیری بعمل آید .مسئولین ادارات در قبال ارایه گزارش به موقع ،دقیق و موثق توجه
بیشتر داشته نمایند.

چالش های عمده سکتور مصئونیت اجتماعی


عدم توجه برخی از ادارات در درج نمودن به موقع ،موثق ،دقیق و کامل گزارش چگونگی تطبیق پروژه ها در سیستم
نظارت و گزارش دهی وزارت اقتصاد به نسبت پایین بودن ظرفیت و نداشتن مهارت استفاده سیستم،



متوقف بودن کار اعمارمهمانخانه مرکزی ریاست کوچی ها از جانب شاروالی کابل بیشتر از سه سال،



عدم آغاز پروسه اعزام کارگران به خارج،



عدم موجودیت احصائیه دقیق از اقشار آسیب پذیر،



عدم وجود امکانات کافی غرض انجام مطالعات بازار کار،



نبود بودجه کافی برای ترمیم و تجهیز بیشتر کودکستانهای دولتی.

پیشنهادات سکتور مصئونیت اجتماعی


تخصیص بودجه معین غرض انجام مطالعات بازار کار،



برنامه ریزی و سروی اقشار آسیب پذیر به سطح ملی،



مد نظر گرفتن بودجه مشخص به بخش کودکستانهای دولتی،



ایجاد اتشه های کارگری در کشور های کارگر پذیر افغان جهت پیگیری موضوعات مرتبط به اعزام کارگران،



ایجاد یک کمیته با صالحیت متشکل از ریاست عمومی کوچی ها ،شاروالی محترم کابل و یکی از إدارات با صالحیت
حکومت جهت حل معضله پروژ متوقف (اعمار تعمیر اداری کوچی ها) که بیشتر از سه سال میشود در حالت مبهم قرار
دارد.

ضمایم :ضمایم گزارش طی فایل جداگانه ارسال میگردد.

منابع و ماخذ


گزارش واصله چگونگی تطبیق پروژه های انکشافی واحدهای بودجوی سکتوری طی ربع اول سال مالی 1400؛



گزارش واصله چگونگی تطبیق پروژه های انکشافی واحدهای بودجوی سکتوری طی ربع اول سال مالی 1399؛



سیستم نظارت و گزارش دهی مرکزی وزارت اقتصاد CMRS؛



سایت های رسمی انترنیتی ادارات و وزارت ها؛



سند اهداف انکشاف پایدار افعانستان؛



سند بودجه ملی سال مالی .1400
14

سکتور امنیت:
مقدمه
سکتور امنیت عمدتاً روی مسایل مهمی همچون حاکمیت قانون ،تامین امن و نظم عامه ،دفاع از تمامیت ارضی ،انحالل گروهای
مسلح غیر قانونی ،پاکسازی ماین ها وغیره فعالیت مینماید .امنیت در تمام بخش های کشور برای حکومتداری موثر ،انکشاف
سکتور خصوصی ،رشد اقتصادی ،کاهش فقر و حفظ آزادی فردی و آزادی بیان ضروری میباشد .روی همین ملحوظ ،ایجاب
مینماید که دولت جهت تقویه  ،تجهیز و مدرنیزه ساختن نیرو های امنیتی سرمایه گذاری نماید که صلح و ثبات در کشور تامین
گردد ،تا زمینه های انکشاف اقتصادی و اجتماعی فراهم آید.
ترتیب و ارائه گزارش ربع وار از چگونگی تطبیق پروژه های انکشافی به مراجع ذیصالح کمک میکند تا از یک طرف از انحراف در
مصرف منابع عامه جلوگیری شود و از جانب دیگر با برجسته کردن مشکالت در تطبیق پروژه ها موثریت در مصرف بوجود آید.
تجارب جهانی در خصوص دستیابی به انکشاف مطلوب و متوازن نیز نشان میدهد که تمرکز بر پروژه های اساسی ومطابق به نیاز و
همچنان مصرف بهینه منابع یکی از فکتورهای کلیدی در راستای توسعه اجتماعی محسوب شده است .از همین رو انعکاس
وضعیت پروژه های انکشافی دولت همراه با مصارف صورت گرفته ضمن اینکه بخشی از شرایط توسعه ای کشور را تعریف میکند
در رفع چالش ها و تطبیق اصالحات نیز موثر است.
گزارش هذا وضعیت چگونگی تطبیق پروژه های انکشافی و مصرف بودجه انکشافی پنج واحد بودجوی سکتور امنیت طی ربع اول
سال مالی  1400را انعکاس میدهد پیشرفت های انجام ،مشکالت موجود و راه حل ها برمبنای واقعیت ها توام میباشد .امید واریم
ترتیب گزارش ها سکتوری در کاهش و رفع مشکالت موجود کمک کرده و زمینه توسعه پایدار در کشور را به سهم خویش فراهم
آورد.
پس منظر
سکتور امنیت یکی از سکتورهای عمده واستراتیژیک دولت بوده که هدف آن دستیابی به ثبات اجتماعی ،تطبیق قانون ،و بهبود
امنیت فردی واجتماعی تمام افغان ها در سراسر کشور است .امنیت سرتاسری شرط حیاتی حکومتداری موثر ،انکشاف سکتور
خصوصی ،توسعه اقتصادی ،کاهش فقر ،و حراست از آزادی های فردی میباشد .هدف کلی و استراتیژیک این سکتور در چارچوب
رکن امنیت عبارت از تامین امنیت دولت ،افراد و دارایی ها از طریق تطبیق سیاست های منسجم و قابل دوام در زمینه های
دفاعی ،امنیتی و نظم و قانون در جامعه است.
اولویت های دولت تحت این سکتور عبارت از افزایش قابلیت های نهاد های امنیتی ،تامین تالش های جامع ،مکمل و یکپارچه ،و
پیشرفت تدریجی در تواناییهای نیرویهای دفاعی و امنیتی کشور میباشد .سرمایه گذاری درجهت تقویه ،اکمال لوژستیکی،
ساختمانی ،تجهیز و مدرنیزه ساختن قوای مسلح کشور تاثیرات مثبت و مفید خود را در روند تدریجی صلح و ثبات در کشور بجا
میگذارد .که بدون تامین صلح و ثبات روند ترقی و انکشاف اقتصادی و اجتماعی کشور محال بنظر میرسد.
سکتور امنیت شامل  6واحد بودجوی میگردد که عبارتند از وزارت امور داخله ،وزارت دفاع ملی ،وزارت امور خارجه ،ریاست
عمومی امنیت ملی ،ریاست عمومی محافظت ریاست جمهوری و شورای امنیت.
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هدف ترتیب گزارش ربعوار سکتوری
با توجه به نیازمندیها و اولویتهای ملی و اختصاص منابع مالی و سرمایه گذاری و هزینه کردن آن از طریق تطبیق پروژههای
انکشافی دولت بسیار مهم است که بدانیم پس از مصرف شدن منابع علی رغم محدودیتهای بودجهای که وجود دارد چه مقداری
از نیازمندیها برطرف شده و چقدر در تحقق اولویت ها موفق بوده ایم و آیا اختصاص و هزینه کردن منابع ما را در راستای مبارزه
با فقر ،بیکاری و دها مشکل دیگر اقتصادی  -اجتماعی که اساس طرح وتطبیق پروژه های انکشافی را می سازد کمک کرده و ما
درمسیر درستی درحرکت استیم ویا نه؟ به همین منظور و برای تامین نیازمندیها و دانستن موثریت مصرف ،الزم است گزارش
تحلیلی چگونگی تطبیق پروژه های انکشافی درسکتور توام با پیشرفت های انجام شده ،مشکالت موجود و راه حل ها برمبنای
واقعیت ها ترتیب و جهت تصمیم گیری به رهبری حکومت پیشکش گردد.
آمریت پروژه های انکشافی سکتور امنیت در چارچوب ریاست خدمات اجتماعی وزارت اقتصاد منحیث آمریت همآهنگ کننده و
انسجام دهنده پالن های انکشافی وزارت ها و ادارات سکتور امنیت بوده که مسولیت نظارت و گزارشدهی از چگونگی تطبیق پروژه
های انکشافی واحد های بودجوی سکتور امنیت را دارا میباشد .این آمریت همواره تالش نموده تا گزارش های چگونگی تطبیق و
پیشرفت پروژه های انکشافی سکتور امنیت را بوقت و زمان ترتیب و به ریاست خدمات اجتماعی ارایه می نماید.
گزارش چگونگی تطبیق پروژه های انکشافی سکتور امنیت مطابق (فارمت های الف ،ب و ج  ) CMRSاز واحد های بودجوی
دریافت و بعد از حصول اطمینان از صحت و دقت ارقام و معلومات آن ،بعد از نقطه نظر پیشرفت شاخص های اقتصادی و اجتماعی
تحلیل و ارزیابی نموده با شناسایی چالشها و ارائه راه های حل منطقی ،غرض بحث ،اتخاذ تصامیم و صدور هدایات به مقام ذیصالح
ارائه میگردد.
خالصه اجراآت
شش واحد بودجوی سکتور امنیت در بودجه انکشافی سال مالی  ،1400برای  27پروژه انکشافی مبلغ ( )2161.103ملیون افغانی
بودجه منظوری داشته ،که ( )2011.103ملیون افغانی بودجه اختیاری و ( )150.2ملیون افغانی آنرا بودجه غیر اختیاری احتوا
میکند .بودجه انکشافی سکتور امنیت کمتر از  2فیصد
گراف ( )۱بودجه انکشافی سکتور امنیت درمقایسه با کل
کل بودجه انکشافی را احتوا میکند.در حالیکه بودجه
بودجه انکشافی سال مالی ۱۴۰۰
عادی سکتور امنیت  58درصد کل بودجه عادی دولت را
2161.30
میسازد .طبق راپور آفمس وزارت مالیه ،طی ربع اول
سال ،از بودجه انکشافی این سکتور کدام مصرف صورت
نگرفته است
از سوی هم نظر به راپور های ربعوار تطبیق پروژه های
انکشافی واحد های بودجوی این سکتور میزان پیشرفت
فزیکی پروژه ها همچنان صفر میباشد

161635.31
بودجه انکشافی سکتور امنیت

کل بودجه انکشافی دولت

تاخیر در تصویب بودجه ملی؛ عدم مواصلت اسناد
منظوری پروژه های جدید از تدارکات؛ سردی هوا طی ربع اول ،علت های عمده عدم مصرف بودجه انکشافی؛ توقف کار پروژه های
انتقالی؛ و آغاز نشدن کار پروژه های جدید طی ربع اول سال مالی جاری میباشد.
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تحلیل مختصر سکتوری
تطبیق پروژه های انکشافی و مصرف موثر بودجه انکشافی در ایجاد اشتغال ،کاهش فقر ،تحصیل عواید دولت بطور مستقیم ویا
غیر مستقیم تاثیرات دارد که میتواند منجر به رشد اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی و اجتماعی کشور گردد .از اینرو میزان
مصرف بیشتر و موثر بودجه انکشافی و تطبیق هرچه بیشتر پروژه های انکشافی عملکرد سکتور را بهبود بخشیده و روی شاخص
های انکشافی سکتور و کشور میتواند اثرگذار باشد .از اینرو تطبیق پروژه های انکشافی و مصرف موثر بودجه انکشافی در سکتور
امنیت همچنان میتواند در شاخص های یاد شده بطور مستقیم و یا غیر مستقیم تاثیر گذار باشد ،اما اولویت های انکشافی این
سکتور بیشتر در راستای توانمند سازی نهاد ها و نیرو های امنیتی ،تامین امنیت و نظم عامه و حفاظت از تمامیت ارضی کشور
میباشد تا اینکه مشخصاً در راستای بدست آوردن اهداف اقتصادی از قبیل رشد اقتصادی ،ایجاد اشتغال و کاهش فقر وغیره
موارد...
با در نظرداشت وضعیتی امنیتی ،منابع و امکانات ،بودجه این سکتور تاکافو کننده نیازمندیهای انکشافی این سکتور نبوده و بیشتر
این پروژه ها برای رفع نیازمندیهای ساختمانی و ارائه خدمات اختصاص یافته است .از اینرو تاثیرات اقتصادی این پروژه ها را در
رشد اقتصادی کشور اندک بوده است.
گراف ( )2بودجه انکشافی سال مالی  1400سکتور امنیت
0%
51%

کمتر از  2در صد کل بودجه انکشافی دولت را
احتوا میکند ،در حالیکه بودجه عادی این سکتور

25%

حدوداً  58در صد کل بودجه عادی دولت را احتوا

11%
12%

بودجه انکشافی  5واحد بودجوی سکتور امنیت به

میکند که به تناسب بودجه عادی بودجه انکشافی

2%

این سکتور بسیار ناچیز میباشد.

وزارت امور خارجه
ریاست ع محافظت ریاست جمهوری
وزارت دفاع ملی

گراف ( )2فیصد سهم بودجه هر واحد بودجوی این
سکتور را در کل بودجه انکشافی سکتور امنیت

نشان میدهد ،همانگونه که مالحظه میگردد بیش از  50درصد بودجه انکشافی سکتور امنیت را بودجه وزارت امور خارجه
تشکیل میدهد که شامل  7پروژه انکشافی میباشد که از جمله  6پروژه آن را پروژه های بیرون مرزی می سازد .و  49در صد
بودجه این سکتور را متباقی  4واحد بودجوی این سکتور احتوا میکند که وزارت دفاع ملی کمترین بودجه ( )%2را در این
سکتور دارد .قابل یاد آوری است که دفتر شورای امنیت ملی بودجه انکشافی ندارد .طبق راپور آفمس وزارت مالیه ،طی ربع اول
سال مالی  ،1400در هیچ یک از پروژه های انکشافی این سکتور مصارف نشان داده نشده است.
گراف های ذیل ( 3و  ،)4میزان مصارف بودجه انکشافی و اوسط پیشرفت فزیکی پروژه های انکشافی را طی ربع اول سال مالی
 1399و  1400را بتفکیک و احد های بودجوی سکتور امنیت طوری مقایسوی نشان میدهد .با مالحظه گراف در میابیم که
صرف دو واحد بودجوی این سکتور (وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی) طی ربع اول سال مالی  1399کمتر از 10
فیصد بودجه انکشافی را بمصرف رسانده اما طی سال مالی  1400هیچ یک از واحد های بودجوی نسبت تاخیر در تصویب بودجه
مصرف نداشته است .روی هم رفته اوسط پیشرفت فزیکی پروژه ها همچنان به استثنای وزارت امور خارجه صفر میباشد.

17

گراف ( )4فیصدی اوسط پیشرفت بابت ربع اول سال
مالی  1399و 1400

گراف ( )3مقایسه فیصدی مصرف بودجه انکشافی بابت
ربع اول سال مالی  1399و 1400

4%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
0%

وزارت دفاع ملی

داخلهسکتور
اموراین
بودجوی
چنانچه در گراف ( )5میبینید ،در  5واحد وزارت
مجموعاً  27پروژه میباشد ،وزارت امور

گراف ( )5تعداد پروژه های انکشافی سال مالی
 1400سکتور امنیت

محافظت ریاست
داخلهریاست عمومی
بیشترین پروژه
جمهوری

های انکشافی را در میان ادارات این سکتور

عمومی که
میباشد
دارا
امنیت ملی
ریاست
وزارت دفاع
ملی

خارجه ملی
عمومیامورامنیت
تعداد آنها به ( )12پروژه می رسد و ریاست وزارت
0%پروژه را دارد .قابل
ترین تعداد
انکشافی،کم
داشتن (6%)2پروژه
با
2%
4%
8%

وزارت امور ریاست عمومی ریاست عمومی وزارت امور
7
خارجه
امنیت ملی
محافظت
داخله
12
ریاست
جمهوری

3

طبق
1399بودجه انکشافی ندارد.
امنیت
ذکر است دفتر شورای
ربع اول سال مالی 1400
ربع اول سال مالی

ربع اول سال مالی 3 1400

2
ربع اول سال مالی 1399

گزارشات ربع اول بنا بر تاخیر در تصویب بودجه ،سردی هوا،
ریاست ع محافظت ریاست جمهوری
ریاست ع امنیت ملی

مصارف صورت نگرفته و میزان پیشرفت پروژه همچنان پائین

وزارت امور خارجه
وزارت دفاع ملی
وزارت امور داخله

راپور شده است .عمدت ًا پروژه های این سکتور پروژه های
ساختمانی ،خرید اری اجناس و خدماتی از قبیل تقویت سیتم توزیع پاسپورت های کمپیوتری میباشد.

بیشتر پروژه های انکشافی این سکتور ساختمانی میباشد که در مرکز و والیات تطبیق میگردد مانند اعمار تعمیرات زندان ،محابس،
توقیف خانه ها تهانه های سرحدی  .....وزارت امور داخله ،مفرزه های هوائی ،اعمار کمپلکس ذخایر ممر ،دیپو های لوژستیک وزارت
دفاع ملی؛ اعمار و بازسازی تعمیرات امنیت ملی در کابل و والیات  ،اعمار تعمیر شفاخانه ریاست عمومی امنیت ملی؛ اعمار ساختمان
های ریاست محافظت ریاست جمهوری و اعمار تعمیرات اداری وزارت امور خارجه پروژه های ساختمانی اند که باعث ایجاد اشتغال
موقت در مرکز و والیات میگردد .نظر به آمار ارائه شده توسط ادارات سکتوری ،شش پروژه انکشافی ( 3پروژه وزارت امور داخله و
 3پروژه وزارت دفاع ملی) باعث ایجاد شغل بطور مستقیم و غیر مستقیم برای 1734تن 1گردیده ،متاسفانه از میزان اشتغال سایر
پروژه های انکشافی راپور داده نشده که میزان دقیق اشتغال ایجاد شده توسط تطبیق پروژه های انکشافی معلوم میگردید.
شرح گزارش
جدول ( )1وضعیت پروژه های انکشافی بابت ربع اول سال مالی 1400

تعداد پروژه

تکمیل

تحت کار

متوقف

بودجوی

تحت دیزاین

واحد

تحت پروسه

آغاز نگردیده

مصر

غیر
اختیاری

کار

وضعیت پروژهها

تدارکاتی
فیصدی پیشرفت

چگونگی تحقق بودجه انکشافی (ارقام به میلیون افغانی)

اختیار

مجموع

ی

ف
بودج
ه

فیصد
ی
مصرف

ریاست
عمومی

3

3

-

260.0

0

260.0

-

-

محافظ
آمار مطابق گزارش ربع چهارم سال مالی  1399از چگونگی تطبیق پروژه های انکشافی ،مجموعآ  1144تن در  3پروژه وزارت امور داخله و  590تن در سه پروژه وزارت

1

دفاع ملی اشتغال دارند ،اما میزان اشتغال در سایر پروژه های انکشافی پروژه این توسط ادارت ذیربط راپور داده نشده است تا بتوانیم میزان اشتغال ایجاد شده توسط پروژه
های انکشافی این سکتور محاسبه میگردید.
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ت
ریاست
جمهور
ی
وزارت
دفاع

3

1

2

-

35.0

35.0

-

-

ملی
ریاست
عمومی
امنیت

2

2

-

235.0

235.0

-

-

ملی
وزارت
امور

7

7

%1

950.36

1100.36 150.0

-

-

خارجه
وزارت
امور

12

12

-

530.743

530.943 0.200

-

-

داخله
2161.30
2011.10
150.2
2
25
مجموع 27
3
3
منبع :سیستم آفمس وزرات مالیه و گزارشات ربع اول سال مالی  1400واحد های بودجوی سکتور امنیت .
واحد های بودجوی
-

-

وزارت امور داخله
این وزارت درسال مالی  1400مبلغ ( )530.943ملیون افغانی بودجه برای ( )12پروژه انکشافی منظوری داشته ،طبق راپور مالی
آفمس ،طی ربع اول سال مالی مصارف نداشته است .قابل ذکر است که در سند بودجه انکشافی سال مالی  ،1400یک پروژه جدید
که عبارت از (پالن عمل قطعنامه  1325وزارت امور داخله دارای کود  )AFG/260348عالوه شده و  2پروژه دیگر ذیل نسبت
تکمیل شدن پروژه های فرعی آن از سند بودجه انکشافی  1400حذف شده است؛
-1

پروژه اعمار ذخایر تیل در والیات دارای کد ) :(AFG/260338این پروژه در والیات کابل ،ننگرهار ،و لغمان طی سال

مالی  1399تکمیل شده و از سند بودجه سال مالی  1400حذف گردیده است.
-2

پروژه اعمار اعمار دیپو های لوژستیک در والیات دارای کد ) :(AFG/260336این پروزه در والیات ننگرهار ،لغمان و

کنر طی سال مالی  1399تکمیل شده و از سند بودجه سال مالی  1400حذف گردیده است.
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وزارت دفاع ملی
این وزارت درسال مالی  1400به تعداد ( )3پروژه با مبلغ ( )35.00ملیون افغانی بودجه انکشافی منظوری داشته طبق راپور
آفمس طی ربع اول سال مالی جاری مصرف نداشته و نظر به ایمیل وزارت محترم دفاع ملی دو پروژه انکشافی این وزارت به
تدارکات ملی ارسال گردیده تا اکنون منظوری آن مواصلت نکرده است.
وزارت امور خارجه
این وزارت درسال مالی  1400به تعداد ( )7پروژه با مبلغ ( )1100.36ملیون افغانی بودجه انکشافی منظوری داشته ،طبق راپور
مالی آفمس طی ربع اول سال مالی جاری مصرف نداشته و اوسط پیشرفت فزیکی این پروژه ها بطور اوسط در ربع اول سال مالی ()1
فیصد میباشد .قابل ذکر است در سند بودجه انکشافی  1400این وزارت صرف یک پروژه جدید زیر عنوان (تطبیق فعالیت های پالن
عمل ملی و گزارش های سازمان های بین المللی دارایُ کد  )AFG/230121اضافه شده است.
ریاست عمومی امنیت ملی
این وزارت درسال مالی  1400به تعداد ( )2پروژه با مبلغ ( )235.00ملیون افغانی بودجه انکشافی منظوری داشته ،طبق
راپور مالی آفمس طی ربع اول سال مالی جاری مصرف نداشته و کار هر دو پروژه این ریاست از  15حوت سال مالی 1400
آغاز گردیده است.
ریاست عمومی محافظت ریاست جمهوری
این ریاست درسال مالی  1400به تعداد ( )3پروژه با مبلغ ( )260.00ملیون افغانی بودجه انکشافی منظوری داشته طبق راپور
مالی آفمس طی ربع اول سال مالی جاری مصرف نداشته و کار هر سه پروژه این ریاست در حال تطبیق راچور داده شده است
دستاوردهای عمده سکتور


جهت تطبیق پروژ ه تقویت توزیع پاسپورت و صدور تذکره های الکترونیک برای اتباع افغانستان مقیم خارج ،تفاهمنامه
سه جانبه میان وزارت امور خارجه ،وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و ادار ه احصائیه ملی برای تسریع روند صدور
پاسپورت ماشین خوان ،توزیع تذکره الکترونیکی و تثبیت هویت هموطنان ما در کشور ایران به امضاء رسید .با امضای
این تفاهمنامه ،پروسه تثبیت هویت و توزیع تذکر ه الکترونیکی از جانب اداره ملی احصائیه و صدور پاسپورت ماشین
خوان از جانب نمایندگیهای سیاسی و قونسلی افغانستان در کشور ایران برای حدود  ۲،۳میلیون متقاضی اتباع کشور
رسما آغاز گردیده است.



عملی سازی نقشه راه خط آهن مزار – کابل  -پیشاور که یادداشت تفاهم آن میان ازبکستان ،افغانستان و پاکستان
امضا گردید.



تدوین پالیسی های تامین حقوق و حفاظت از اطفال که برویت آن پولیس ملی از لیست خاکستری سازمان ملل متحد
بیرون گردیده است



تدوین پالیسی آزار و اذیت زنان بمنظور رعایت تنوع جنسیتی و رسیدگی آنی به شکایات منسوبین اناث وزارت امور
داخله
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طی سال مالی  ، 1399به تعداد چهار بال طیاره  A 29و چهار بال هلیکوپتر  UH 60در اختیار قوای هوایی قرار
گرفته و برای قوتهای اردوی ملی صدها میل اسلحه مختلف النوع اکمال گردیده است.

نتیجه گیری
در سند بودجه انکشافی سال مالی  1400واحد های بودجوی سکتور امنیت به تعداد ( )27پروژه انکشافی میباشد ،که دو
پروژه جدید اضافه شده  .بودجه انکشافی این سکتور بالغ بر ( )2161.303ملیون افغانی میگردد که کمتر از  2درصد کل
بودجه انکشافی را می سازد .طی ربع اول سال ،پروژه های انکشافی سکتور امنیت نسبت تصویب دیر هنگان سند بودجه کدام
مصرف نداشته و پیشرفت فزیکی پروژه ها همچنان پائین میباشد.
چالش های عمده


عدم مصرف بودجه انکشافی طی ربع اول نسبت تاخیر در تصویب بودجه ملی سال مالی .1400



ارسال گزارشات ربعوار توسط ادارات سکتوری بدون در نظر گرفتن فورم معیاری گزارشدهی وزارت اقتصاد (وزارت امور
خارجه ،دفاع ملی)

پیشنهادات


هماهنگی با ادارات ذیربط سکتوری در سطوح مختلف جهت تسریع روند جمع آوری معلومات دقیق و مکمل از تطبیق و
مصرف بودجه انکشافی.

ضمایم گزارش


لست پروژه های انکشافی سال مالی  1400سکتور امنیت.

منابع و مؤخذ




سال مالی  ، 1400گزارشات واصله چگونگی تطبیق پروژه های انکشافی ربع اول سال مالی  1400واحدهای
بودجوی سکتوری
سال مالی  ،1400راپور مالی ربع اول سال مالی  1400سیستم  AFMISوزارت مالیه.
گزارش سال  ،1399وزارت امور داخله ،وزارت امور خارجه و وزارت دفاع ملی ،برنامه حسابدهی دولت به ملت 1399
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سکتور حکومتداری و حاکمیت قانون:

مقدمه
گزارش ربع اول سکتور حکومتداری و حاکمیت قانون به اساس گزارش های دریافتی از  11واحد بودجه ای این سکتور ترتیب شده است
که حاوی وضعیت مالی ،پیشرفت فزیکی ،تدارکاتی ،یافته ها ،مشکالت و راه حلها پیرامون پروژه های انکشافی ادارات مربوطه میباشد .این
گزارش یک تصویر واضح از شرایط و احوال موجود در پروژه ها را انعکاس میدهد ،تا مدیریت منابع مالی و انکشافی کشور در پرتو
معلومات درست و دقیق انجام شده و بصورت آنی به مشکالت رسیدگی صورت گیرد.
به هر پیمانه گزارش های ربعوار واقعی و بر اساس حقایق باشد به همان پیمانه روند تطبیق پروژه های انکشافی تسهیل شده و به آسانی
زمینه رشد و تحقق اهداف انکشافی فراهم میگردد.

پس منظر
سکتورحکومتداری و حاکمیت قانون یکی از سکتورهای اساسی و مهم برای تعمیم حکومتداری خوب ،مبارزه با فساد و تامین عدالت است
که پس از تقسیم بندی سکتوری سال  1387مشمول سکتورهای هشت گانه استراتیژی انکشاف ملی گردید .ادارات این سکتور با راه
اندازی برنامه ها و پروژه های انکشافی در راستای تحقق حکومتداری خوب و حاکمیت قانون و نهادینه سازی عدالت اجتماعی در کشور کار
میکنند.
پس از تشکیل حکومت موقت و حضور جامعه جهانی در کشور ضرورت اینکه پایه های حکومتداری و حاکمیت قانون و بدنبال آن عدالت
اجتماعی استحکام یابد مثل سایر سکتورها محسوس و قابل درک بود.
روی این ملحوظ ،ادارات سکتور حکومتداری و ح اکمیت قانون با حمایت همکاران جهانی به طرح برنامه ها و پالیسی های متمرکز شدند که
راه رسیدن به حاکمیت قانون و تامین شفافیت و مبارزه با فساد را بصورت شایسته آن هموار کرده بتواند و به تبع آن زمینه دسترسی به
حقوق اساسی شهروندی برای همه ،یکسان و بی تبعیض بودجود آید

خالصه اجرایی

وضعیت پروژه های انکشافی طی ربع اول سال مالی۱۴۰۰
واحد های بودجوی سکتور حکومتداری و حاکمیت قانون در سال مالی  1400جهت دستیابی به اهداف خویش ،بتعداد ( )38پروژه را با
بودجه ( )11068.91میلیارد افغانی که از آن جمله مبلغ ( )5599.08میلیون افغانی اختیاری و مبلغ ( )5469.8میلیون افغانی آن غیر
اختیاری میباشد به منصه اجرا گذاشته اند .واحد های بودجوی این سکتور در ربع اول سال جاری به دلیل تاخیر در تصویب بودجه مصرف
نداشته اند ،درحالیکه در زمان مشابه (ربع اول سال مالی  )1399مصرف این سکتور ( )517.9میلیون افغانی بوده که ( )%4مصرف
را نشان میدهد .فیصدی مصرف در ربع اول امسال نسبت به ربع اول سال پار ( )4فیصد کاهش را وا نمود میکند.
قابل یاد آوری است که بودجه این سکتور در سال مالی  )12940.7( 1399میلیون افغانی بوده است.

حالت پروژه ها
 30 پروژه در حال تطبیق؛
 5 پروژه تحت پروسه تدارکات؛
 2 پروژه متوقف؛
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 1 پروژه آغاز نگردیده.

حالت پروژه های انکشافی ربع اول سال مالی ۱۴۰۰
35
30

تحت کار

30
25

متوقف

20
آغاز نگردیده

15
10

تحت پروسه تدارکاتی

5
5

2

1

0
آغاز نگردیده

تحت پروسه تدارکاتی

تحت کار

متوقف

خالصه اجرایی

1

توضیح مختصر پیشرفت کار و مصرف پروژه های انکشافی به تفکیک واحد بودجوی مربوط

چگونگی تحقق بودجه انکشافی

وضعیت پروژه های انکشافی

ارقام به

میلون افغانی

تعداد پروژه

تکمیل

تحت کار

در حال تدارکاتی

متوقف

آغاز ناشده

اوسط پیشرفت
کار

اختیاری

غیر اختیاری

مجموع بودجه

مصرف

فیصدی مصرف

اداره امور ریاست جمهوری

12

0

12

0

0

0

4.27

4342.9

105.7

4448.6

0

0

اداره مستقل ارگانهای محلی

4

0

3

0

1

0

4.25

685

4364

5049

کمیسیون اصالحات اداری

4

0

4

0

0

کمیسیون مستقل حقوق بشر
کمیسیون مستقل انتخابات

واحد بودجوی

وزارت عدلیه
دفتر وزیر دولت در امور
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با توجه به تقسیم بندی بودجه در این سکتور ،اداره امور ریاست جمهوری با بودجه ( )4448.6میلیون افغانی بیشترین و کمیسیون مستقل
حقوق بشر با بودجه ( )5.5افغانی کمترین بودجه را داشته اند.

تحلیل مختصر سکتوری
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تحلیل مختصر سکتوری

تمام ادارات و واحدهای بودجوی این سکتور برنامه ها و پروژه های انکشافی خویش را مطابق اهداف ،تارگیت های و شاخص های (16.3.3 ،16.2.2
 16.5.1 ،و  ) 16.5.3اهداف انکشاف پایدار و همچنان اولویتهای چهارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان (صلح سازی و دولت سازی ) درنیمه دوم
دهه تحول در راستای حکومتداری خوب و مبارزه با فساد و تقویت اعتماد مردم تنظیم و اجرا میکنند.
به اساس گزارش اداره مستقل ارگانهای محلی و اداره امور ریاست جمهوری بابت تطبیق پروژه های ( میثاق شهروندی و اشتغالزایی ) برای ()42274
تن از شهروندان کشور زمینه شغل مستقیم ایجاد شده است .تطبیق پرژوه های سایر ادارات نیز در بوجود آوردن شغل و کاهش بصورت مستقیم یا غیر
مستقیم نقش داشته اند.
ایجاد زمینه کار برای ( )42274تن ازشهروندان ،همسویی با اولویتهای ملی ،ایجاد ( )861شورای انکشافی محل و ( )175شورای انکشافی گذر ،صفر
بودن مصرف بودجه ،تاخیر در تصویب بودجه ملی و معرفی ( ) 118تن از کارمندان لوی حارنوالی در دوره های آموزشی لیسانس و ماستری از عمده
ترین یافته های این سکتور در ربع اول اند.

گراف مقایسه فیصدی مصارف ربع اول سال  1399و  1400پروژه های انکشافی سکتور
حکومتداری و حاکمیت قانون به تفکیک واحد بودجوی
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مصارف ربع اول 1400

تحلیل وضعیت پروژه های انکشافی که تحت پروسه تدارکاتی  ،متوقف و آغاز نگردیده قرار دارند :
الف :پروژه هایکه تحت پروسه تدارکاتی قرار دارند.
 -1یک پروژه وزارت عدلیه ( اعمار تعمیرات ریاست های عدلیه والیات) تحت پروسه تدارکاتی قراردارد .دلیل آن
مشخص نشده است.
 -2دو پروژه کمیسیون مستقل انتخابات ( پروژه ساختمانی تعمیر اداری ،گدام و دیوار احاطوی دفتر والیتی انتخابات
غزنی و پروژه پالن عمل ملی قطعنامه  ( 1325زنان  ،صلح و امنیت ) در مراحل تدارکاتی قرار دارند .دالیل آن
واضح نشده اند.
 -3دو پروژه ستره محکمه (اعمار وترمیم اساسی محاکم ابتدائیه و مرافعه در والیات و ساخت محکمه ولسوالی رودات
ننگرهار) در پروسه تدارکاتی قرار دارند .دالیل آن مشخص نشده اند.
ب :پروژه های متوقف شده
 -4یک پروژه کمیسیون مستقل حقوق بشر(اعمار تعمیر والیتی در والیت دایکندی) متوقف است .دلیل توقف را تخلف
قرار دادی اولی و محرومیت آن از ادامه کار و همچنان مطالبه همکاری از اداره تدارکات ملی بابت داوطلبی جدید
دانسته اند.
 -5تخصیص یک پروژه اداره مستقل ارگانهای محلی (پروژه شاروالی های افغانستان) به نسبت تاًخیر در تصویب بودجه
تا هنوز به والیات انتقال نگردیده است به همین دلیل کار پروژه مذکور متوقف میباشد.
ج :پروژه های آغاز نشده
 -6اضافه کاری یک پروژه ولسی جرگه (تجیهزات و ترمیم موزیم تاریخی ،لوزام تکنالوژیکی و اعمار ساختمان در پارلمان
جدید ) بعد از تکمیل شدن آن در ربع چهارم سال مالی  1399به دلیل نهایی نشدن توافق با جانب وزارت مالیه
آغاز نشده است.

مقایسه و ارزیابی اوسط پیشرفت کار پروژه های انکشافی.
با آنکه مو ضوع ت صویب بودجه سال مالی  1400ن سبت به سالهای گذ شته زمانگیر بود و لی بی شترین پروژه های سکتور
حاکمیت قانون در مرحله اجرا قرار داشته اند .که متوسط پیشرفت پروژه های این سکتور در ربع اول  )1.37( 1400فیصد
میباشد که در مقایسه با ربع اول سال مالی  )4.63( 1399فیصد کاهش را نشان میدهد.
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مقایسه فیصدی پیشرفت کارپروژه های انکشافی ربع اول سال مالی  1399و  1400به تفکیک واحد های بودجوی سکتور حکومتداری ،حاکمیت
قانون و حقوق بشر
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ربع اول 1399

تحلیل بودجه انکشافی سکتوری و موثریت آن
در شرایط کنونی مصرف موثر بودجه میتواند یکی از انتخاب خوب برای کاهش مشکالت اقتصادی -اجتماعی به ویژه ایجاد کار و کاهش فقر باشد .بطور
معمول دولت ها با اختصاص منابع مالی و تطبیق پروژه های انکشافی و نیز مصرف موثر منابع راه را برای تغییر وضیعت و رسیدن به اهداف ملی پهن
میکنند .از اینکه مصرف ادارات سکتور حکومتداری و حاکمیت قانون در ربع اول سال مالی  1400با وجود بهتر بودن شرایط اقلیمی صفر گزارش شده
است این پیام را می رساند که متاسفانه این سکتور نتوانسته طی ربع مذکور به اهداف خویش برسد.

قابل ذکر است که پروژه ها و برنامه های این سکتور با اولویت های (-1برنامه میثاق شهروندی  -2برنامه حکومتداری موثر 3
 برنامه عدالت برای همه) چهارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان و هدف شانزدهم و شاخص ها وتارگیت های( 16.3.3،16.2.2،16.5.3و  )16.5.1اهداف انکشاف پایدار همسویی دارند.
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شرح گزارش

وضعیت تطبیق پروژه های انکشافی
سال مالی 1400
عمده
عناوین
0
تکمیل شده
30
در حال تطبیق

وضعیت مصرف بودجه ربع اول سال مالی 1400
ارقام به ( میلیون افغانی)
مجموع بودجه

11068.91

بودجه اختیاری

5599.08

بودجه غیر اختیاری

5469.8

متوقف شده

2

آغاز ناشده

1

مجموع مصرف

0

در حال تدارکات

5

فیصدی مصرف

0

مجموع پروژه ها

38

پیشرفت فزیکی

1.37

توضیحات مختصر هر واحد بودجوی
اداره امور ریاست جمهوری
این اداره در ربع اول سال مالی  1400مبلغ ( )4448.6میلیارد افغانی در بودجه انکشافی خویش برای ( )12پروژه که به تعداد
( )3پروژه انتقالی و ( )9پروژه آن جدید میباشد منظوری دارد که از جمله ( )4342.9میلیارد افغانی آن اختیاری و مبلغ
( )105.7میلیا رد افغانی آن غیر اختیاری میباشد که به دلیل تاخیردر تصویب بودجه ،مصرف این اداره در ربع اول سال مالی
 1400صفر است که در مقایسه با مصرف ربع اول سال مالی  ) 6( 1399فیصد کاهش را نشان می دهد  .قابل ذکر است که
پیشرفت فزیکی پروژه های انکشافی این اداره به طور اوسط ( )4.27فیصد گزارش شده است .
پروژه های اداره امور ریاست جمهوری بطور مجموعی خدماتی و زیربنایی بوده که به طور مجموعی برای ( ) 42093تن شغل
فراهم کرده که ( )36383آن را مرد و ( )5710آنرا زنان تشکیل میدهد .این پروژه ها ( )336748تن مستفید شونده داشته
که ( )42093آن مستقیم و باقی آن ( ) 294655مستفید شونده گان غیر مستقیم می باشند قابل یاد آوری میدانیم که 12
پروژه اداره محترم در حال تطبیق میباشند.
بتعداد  16پروژه انکشافی سال مالی  1399این اداره که گزارش پیشرفت آنها را با فیصدی های مختلف در ربع چهارم ارایه
شده بود از سند بودجه سال مالی  1400حذف گریده اند ،وزارت اقتصاد ذریعه نامه شماره ( ) 1/12مورخ 1400/1/11
خویش از چگونگی حذف پروژه های مذکور طالب معلومات شده
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اما تاهنوز آن اداره محترم در زمینه معلومات ارایه نکرده است.
اداره مستقل ارگانهای محلی
اداره مستقل ارگانهای محلی در ربع اول سال مالی  1400مبلغ ( )5049میلیارد افغانی در بودجه انکشافی خویش برای
 4پروژه منظوری دارد.که از جمله ( )685میلیون افغانی آن اختیاری و مبلغ ( )4364میلیارد افغانی آن غیر اختیاری
میباشد اداره مذکور در ربع اول بدلیل تاخیر در تصویب بودجه مصرف نداشته ،که در مقایسه به مصرف ربع اول سال مالی
 ) 1( 1399فیصد کاهش را نشان می دهد .قابل یاد آوری است که پیشرفت فزیکی پروژه های انکشافی آن اداره محترم
به طور اوسط ( )5.75فیصد گزارش داده شده است .این رقم در سال  1399صرف یک فیصد بوده است.
قابل ذکراست که یک پروژه این اداره (وصل کیبل نوری) که در گزارش ربع چهارم سال مالی  38 -1399فیصد پیشرفت
داشته از سند بودجه سال مالی  1400حذف گریده است ،وزارت اقتصاد ذریعه نامه شماره () 1/13مورخ  1400/1/11از
چگونگی حذف پروژه مذکور طالب معلومات شده که تاهنوز آن اداره محترم در زمینه معلومات ارایه نکرده است .
کمیسیون مستقل حقوق بشر
کمیسیون مستقل حقوق بشر در ربع اول سال مالی  1400مبلغ ( )5.5میلیون افغانی در بودجه انکشافی خویش برای
پیشبرد کار باقی مانده پروژه اعمار دفتر والیتی دایکندی از بودجه اختیاری منظوری دارد  .که نظر به گزارش ارایه شده،
کار این پروژه به دلیل تخلف قرار دادی اولی و محرومیت آن از ادامه کار و همچنان مطالبه همکاری از اداره تدارکات ملی
بابت داوطلبی جدید متوقف است.
کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی
کمیسیون اصالحات ادارای و خدمات ملکی در ربع اول سال مالی  1400برای ( )4پروژه خویش ( )1036میلیارد افغانی
منظوری دارد .که از جمله ( )36میلیون افغانی آن را اختیاری و مبلغ ( )1میلیارد افغانی آن را غیر اختیاری احتوا مینماید.
به اساس گزارش ارسال شده مصرف و پیشرفت فزیکی پروژه های این اداره صفر بوده است.
کمیسیون مستقل انتخابات
کمیسیون مستقل انتخابات در ربع اول سال مالی  1400برای دو پروژه انکشافی جدید خویش مبلغ ( )45.9میلیون
افغانی (اختیاری) منظوری دارد  .که هردو پروژه در پروسه تدارکاتی قرار دارند.
وزارت عدلیه
وزارت عدلیه طی ربع اول سال مالی  1400برای ( )4پروژه انکشافی خویش ( )68.402میلیون افغانی بودجه (اختیاری)
منظوری دارد .به اساس گزارش دریافت شده ،پیشرفت فزیکی پروژه های مذکور به طور اوسط ( )3.5فیصد گزارش شده
و مصرف ندارد )3 ( .پروژه این وزارت در حال تطبیق و (  )1پروژه آن تحت پروسه تدارکاتی قراردارد .
لوی حارنوالی
اداره محترم لوی حارنوالی در ربع اول سال مالی  1400برای ( )1پروژه انتقالی خویش (  )30میلیون افغانی بودجه
(اختیاری) منظوری دارد .به اساس گزارش دریافت شده پیشرفت کار فزیکی پروژه ( )25فیصد و مصرف آن صفر است.
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ستره محکمه
اداره ستره محکمه در ربع اول سال مالی  1400برای ( )2پروژه خویش مبلغ ( )11.613میلیون افغانی از بودجه (اختیاری)
منظوری دارد .که هر دو پروژه آن تحت پروسه تدارکاتی قراردارند.
وزرات ارشاد ،حج واوقاف
وزارت ارشاد و حج و اوقاف در ربع اول سال مالی  1400برای ( )6پروژه خویش ( )321.9میلیون افغانی منظوری دارد
که از جمله مبلغ ( )321.8میلیون آن اختیاری و مبلغ ( )0.1میلیون آن غیر اختیاری میباشد .به اساس گزارش دریافت
شده پیشرفت کار فزیکی پروژه های مذکور بطور اوسط ( )11.5فیصد بوده و مصرف آن صفر میباشد.
ولسی جرگه
ولسی جرگه در ربع اول سال مالی  1400برای یک پروژه انتقالی خویش مبلغ ( )30میلیون افغانی از بودجه (اختیاری)
منظوری دارد .به اساس گزارش دریافت شده کار پروژه مذکور در ربع چهارم سال مالی  1399تکمیل گردیده است ،اما
اضافه کاری این پروژه بدلیل زمانگیر شدن توافق با وزارت مالیه تا کنون آغاز نگردیده است.
دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی
دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی در ربع اول سال مالی  1400برای یک پروژه جدید خویش ( )22میلیون افغانی بودجه
(اختیاری) منظوری دارد  .به اساس گزارش دریافت شده ،پروژه مذکور پیشرفت و مصرف نداشته است.

دستآوردهای عمده سکتور
 ایجاد شغل برای  42274تن در نتیجه تطبیق پروژه های انکشافی؛
 ایجاد  861شورای انکشافی محل و  175شورای انکشافی گذر درچهار والیت مورد نظر

نتیجه گیری:
مطابق اطالعات پروژه وی و با توجه به انداره مصرف و فیصدی پیشرفت کار پروژه های انکشافی در ربع اول سال مالی  1400در  11واحد

بودجوی سکتورحکومتداری و حاکمیت قانون به این نتیجه دست میابیم که از مجموع ( )38پروژه منظور شده به تعداد ( )30پروژه
تحت کار )5( ،پروژه تحت پروسه تدارکات )2 ( ،پروژه متوقف و ( )1پروژه آغاز نشده میباشد .مصرف پائین و پیشرفت
اندک کار نشان میدهد که ادارات این سکتور از تحقق اهداف پالن شده در این ربع عقب مانده اند که این امر روی ایجاد
فرصت های کاری و کاهش فقر اثر منفی و نا گوار دارد.

چالش ها و مشکالت:


تاخیر در تصویب بودجه



انصراف موسسات همکار پروژه اشتغالزایی در والیت غور و هرات به نسبت مشکالت نا امنیتی.

پیشنهادات:


صحبت و تفاهم با موسسات جهت آغاز دوباره کار در والیت های غور و هرات
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