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 أ

 خالصه ی گزارش 
فساد باالی تمام جنبه های زندگی در افغانستان تاثیر منفی گذاشته، اعتماد و باور مردم نسبت به نهاد های دولتی را از بین برده و 

ب رئیس جمهور اشرف غنی اخیرا  تالش های کشور برای خود ک فاء شدن شده است. مانع 
 
ساد در : "فاظهار داشت: قسیمکه جاللتما

زاد بودن باز داشته است
 
رزشمندی و فساد منابع ا دولت عامل سه دهه جنگ در کشور بوده است. فساد افغانستان را از خود ک فائی و ا
ن در کاهش میزان مخرب فقر در افغانستان استفا

 
به منظور مجادله با این تهدید، حکومت   1ده کرد."را ضایع کرده است که می شد از ا

لوده به فساد، مبارزه کند.  
 
 خود را متعهد ساخته است که با فساد در تمام سطوح ، صرف نظر از مقام ویا نفوذ شخص ا

شورای امنیت سازمان ملل،  ۴۹۲۲ملل متحد در افغانستان )یوناما( مطابق به ماموریت خود تحت قطعنامه  سازمان هیئت معاونت
گاهی عامه در مورد عرصه هائی این 

 
گزارش را به منظور پشتیبانی از حکومت در تالش هایش در امر مبارزه با فساد از طریق افزایش ا

ن نیاز به حمایت بیشتر تمویل کنندگان جهت دست یابی به اهداف 
 
ن پیشرفت صورت گرفته است و عرصه هائی که در ا

 
که در ا
مبارزه با فساد مستلزم پالنگذاری دقیق و هماهنگی مستمر می باشد. انتظار می رود که  ک می باشد، تهیه و ترتیب کرده است.مشتر 

پالن ملی مبارزه با فساد تدوین شود ولی تا اکنون این پالن تدوین ویا تطبیق نشده است. برنامه های موجود مبارزه با فساد مبتنی بر 
. ایجاد طبیق این برنامه ها به عهده چندین نهاد مبارزه با فساد می باشدگوناگون می باشد؛ تپالیسی تعهدات تمویل کنندگان و اسناد 

رده برای برنامه های دولت در امر مبارزه با فساد مهیا کرا رهبری در سطح عالی زمینه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد 
تقل را می توان با ایجاد یک نهاد مس عملیاتی د. هماهنگیوجود دار  عملیاتی است. اما، هنوز هم ضرورت به هماهنگی قویتر در سطح 

ه ممبارزه با فساد که شورای عالی را در تهیه و تطبیق برنامه های مبارزه با فساد پشتیبانی کند، بهتر کرد. ایجاد یک نهاد مستقل که برنا
ساد می ون ملل متحد در مورد مبارزه علیه فهای مبارزه با فساد را تهیه و تطبیق کند یکی از تعهدات اصلی حکومت تحت کنوانسی

 باشد که تا اکنون عملی نشده است.  

خش ترین شرفت هائی صورت گرفته است. امید بیپ بعضی در زمینه افزایش پالنگذاری برای برنامه های دولت در بخش مبارزه با فساد
الن ت کار روی یک پالن ملی مبارزه با فساد، تکمیل پاین پیشرفت ها اخیرا  توظیف یک کمیته عالی رتبه از سوی رئیس جمهور جه

غاز کار روی سایر پالن ها در سطح وزارتخانه ها می باشد. اما باید توجه
 
 های مبارزه با فساد از سوی پنج وازرتخانه ی بزرگ عایداتی و ا

م ی می باشد، معطوف گردد. الز بیشتر روی اصالحات مشخصی که برای دست یافتن به اهداف وسیع مندرج در این پالن ها الزم
نجا بیشترین شمار شهروندان با مقامات ی است دقت بیشتر روی استراتیژ 

 
ها برای مبارزه با فساد در سطح والیات و ولسوالی ها که در ا

دولتی  یراه تطبیق اصالحات جاری، از قبیل فساد در داخل خود نهاد ها دولتی داد و گرفت دارند، مبذول گردد. خطرات عمده فرا
ینده  انفرادیو مخالفت از سوی حلقات 

 
مفسد که در تالش حفظ وضع موجود می باشند، نیز باید در پالنگذاری های استراتیژیک ا

 مد نظر گرفته شود.   

ته باشد. شهر استراتیژی مبارزه با فساد باید برنامه هائی برای احیاء مجدد و بازگرداندن اعتماد مردم نسبت به خدمات ملکی در خود دا
استخدام مقامات خدمات ملکی بر اساس اصل  نیاز منددر بخش خدمات ملکی تطبیق کرده است که  را یافغانستان اصالحات

و مقرره های طرز سلوک وضع کرده است تا رفتار درست در بین کارکنان خدمات ملکی را ترویج و تقویت نماید. میباشد شایستگی 
پیشرفت ها در این زمینه، اما، به سبب خویش خوری، جانبداری های سیاسی و سایر مداخالت بیرونی روی تصمیم گیری ها در مورد 

قویتری باید روی دست گرفته شود تا از اعمال نفوذ حزبی ویا فشار های سیاسی روی  استخدام افراد، با موانع برخورده است. اقدامات
روند استخدام جلوگیری شود. افزون بر این، سیستم گسترده افغانستان برای جمعاوری فورم ثبت دارائی ها از هزاران مقام دولتی 

فورم ها تثبیت گردد و مقاماتی که فورم ثبت دارائی  مستلزم تالش های اولویت بندی شده می باشد تا صحت و سقم محتوای این
 هایشان را تسلیم نکرده اند ویا معلومات نادرست ارائه کرده اند، توبیخ شوند. 



، میدان نبرد دیگردر برابر فساد افغانستان مبارزه   

 ب

سیب پذیر است  –افغانستان در بهبود کنترول روی مدیریت مالی عامه 
 
قابل مالحظه  پیشرفت –ساحه ی که در برابر فساد بسیار ا

غیر  ی وتش ها سبب شفافیت بیشتر در پروسه های تدارکاتی و نیز افزایش عواید از محصوالت گمرکی، مالیای کرده است. این تالا
اجود این می باشد. ولی بها مالیاتی شده است. شفافیت در موضوعات مربوط به ترتیب و مصرف بودجه نیز یکی دیگر از موفقیت 

صا  در سطح والیات وجود دارد. مقرره نظارت والیات، که فعال  تحت بررسی به نظارت و هماهنگی بیشتر، مخصو نیاز همه، هنوز هم
 قرار دارد، می تواند در رفع نمودن این خالء در مدیریت مالی عامه کمک کند. 

مشارکت بامفهوم جامعه ی مدنی سنگ بنای هر پالیسی موفق در زمینه مبارزه با فساد می باشد. گزارشدهی موارد فساد بشکل مسلکی 
گاهی مردم از حقوق 

 
شکار ساختن فساد و بلند بردن سطح ا

 
از سوی رسانه ها و نظارت و گزارشدهی مستقل نهاد های جامعه مدنی در ا

شان کمک می کند. تصمیم اخیر افغانستان جهت پیوستن به مشارکت باز حکومت، که یک برنامه چند جانبه به منظور ترویج 
تقویت ساختار های حکومتداری می باشد، یک انکشاف قابل ستایش است. این مشارکت شفافیت، توانمند ساختن شهروندان و 

افغانستان را قادر می سازد که از تخصص و تجارب سایر کشور های عضو که در زمینه تقویت شفافیت در عرضه خدمات عامه و 
رداشتن تبادل نظریات می تواند بطور خاص در بمصارف وجوه عامه به پیشرفت های قابل مالحظه ی دست یافته اند، بهره ببرد. این 

قانون دسترسی به اطالعات افغانستان شده است، مفید ثابت شود. دسترسی مردم به گزارشات  کاملموانع اداری که مانع تطبیق 
که شفافیت  ی استادارۀ عالی تفتیش و بازگرداندن مسئولیت وزارت مالیه در زمینه تفتیش تمام ادارات دولتی از دیگر اقدامات عمل

 در مدیریت مالی عامه را بهبود می بخشد. 

به منظور جلب حمایت قوی مردمی از دولت در امر مبارزه با فساد، دولت باید تالش های خود برای بهبود عرضه خدمات عامه، و 
سان خدمتحفاظت منابع حیاتی عامه از قبیل زمین و استخراج معادن را تقویت کند. مراکز 
 
ید ود عرضه خدمات عامه مفدر بهب ا

خواهند بود ولی باید توجه شود که تدابیر محافظتی کافی جهت جلوگیری از فساد در این مرکز نهادینه می شود. در حصه اصالحات 
ک روند هماهنگ به ینیاز و ثبت و راجستر زمین نیز پیشرفت های چشمگیری صورت گرفته است ولی برای تنفیذ احکام محاکم هنوز 

سجم وجود دارد. در ارتباط به معادن، افغانستان به تالش های خود جهت کسب عضویت کامل برنامه ی شفافیت صنایع و من
استخراجی ادامه داده است ولی افزایش شفافیت در اعطاء قرارداد های معادن فقط بخش از راه حل می باشد. بازگرداندن کامل 

امع و هماهنگ در سطح دولت به تهدید های امنیتی که از جانب فعالیت های کنترول ثروت معادن افغانستان بدون یک پاسخ ج
استخراج غیر قانونی معادن متوجه مردم و دولت است امکان پذیر نمی باشد؛ استخراج غیر قانونی معادن سبب شده است که ثروت 

 معادن افغانستان در اختیار شبکه های جنای  ی و مخالفین مسلح قرار گیرد. 

فساد افشاء می شود، مردم باید ببینند که اشخاص مسئول پاسخگو قرار داده می شوند. فساد در داخل نهاد های مهم عدلی زمانیکه 
و قضائی هنوز هم به عنوان یک چالش بزرگ فراراه تالش ها جهت پایان دادن به معافیت از مجازات قرار دارد. باوجود این، افغانستان 

ازنگری بداری را که در کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد توصیه شده است، در قانون جزاء تمامی جرایم مرتبط به فساد ا
گنجانیده است. دولت یک مرکز خاص عدلی و قضائی مبارزه با فساد را ایجاد کرده است تا روی رسیدگی به جرایم سنگین شده خود 

ظرفیت داخلی در شناسائی و اعاده ی دارائی های به سرقت رفته می باشد. هر فساد تمرکز کند و در جستجوی راه هائی برای ایجاد 
وده مس که یردگ می تصمیم دولت زمانیکه ،یک از این برنامه ها ایجاب تعهد پایدار را می کند. حکومت باید تالش ها را هماهنگ کند

اطمینان  ارسال گردد، ملی شورای مجلس به یشنهادیپ قانون یک عنوان به یا و طی فرمان تقنینی بازنگری شده ی قانون جزاء را
نرا حاصل شود که شورای ملی 
 
 ا

 
نا
 
شنا ساختن .بررسی و تصویب کند ا

 
 زمانیکه این قانون تصویب شد، باید یک استراتیژی به منظور ا

ن، وکالی مدافع و مردم با شرایط و احکام قانون متذکره تطبیق شود. به منظور جلب حمایت و درک مردم از تالش څارنواالقضات، 
های مرکز عدلی و قضائی مبارزه با فساد جهت پایان دادن به فرهنگ معافیت از مجازات، الزم است تحقیق و تعقیب عدلی قضایا به 

جانبه بل تعیین شده برای انتخاب قضایا، انجام شود. الزم است یک استراتیژی همه شکل شفاف و در مطابقت با معیار های از ق
گاهی دهی تدوین و تطبیق 

 
گاهی افزایشو  ا

 
فراتر از  که هیچ کس ثابت شود و  شود تامینمردم از فیصله های مرکز عدلی  عمومی ا

قانون نیست. درخواست ها برای کمک جامعه جهانی در تقویت ظرفیت داخلی جهت بازگرداندن دارائی های سرقت شده از طریق 
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 ت

ملل متحد موادمخدر و جرایم ملل برنامه هائی چون "برنامه اعادۀ دارائی های سرقت شده" که از سوی بانک جهانی و دفتر 
(UNODC )ست، نهائی شوند.     ایجاد شده ا 

در بسیاری جنبه ها، بزرگ ترین چالش در مبارزه ی افغانستان با فساد، نیاز به راه اندازی اصالحات بیشتر نه، بلکه نیاز به تطبیق 
این گزارش، یوناما، با استفاده از دیدگاه های متخصصین و  سراسرموثر تر اصالحاتی است که هم اکنون راه اندازی شده است. در 

ن 
 
بهترین روش های موجود، روش های مناسب تطبیق اصالحات که در سایر کشور ها موثر واقع شده است را تشخیص می کند که ا

زم حمایت ن توصیه ها مستلروش ها را می توان به گونه ی که با شرایط ویژه ی افغانستان سازگار باشد، عیار ساخت. بسیاری از ای
مین نظارت موثر از کمک های بین المللی و حمایت از تالش های دولت در 

 
مستمر جامعه جهانی خواهد بود. تمویل کنندگان در تا

 زمینه تدوین و تطبیق یک استراتیژی همه جانبه و دراز مدت برای مبارزه با فساد نقش حیاتی ایفا می کنند. 
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I.  مقدمه 
ومتداری کشوری که نهاد های عدلی و قضائی و حک –افغانستان سرازیر شدن کمک های هنگ فت بین المللی با نظارت ضعیف به داخل 

ن از اثر چندین دهه جنگ تضعیف شده بود 
 
امروز، فساد تمام  2بستر مناسبی برای ریشه گرفتن و شگوفا شدن فساد فراهم کرد. –ا

 پرداخت مالیات، تالش برای درخواست برای جواز رانندگی، –در افغانستان متاثر ساخته است. امور روزمره  را جنبه های حیات
عه به می شود. شهروندان افغان در مراج  برای بهره برداری  فرصتیبه  تبدیلهمه و همه  –دسترسی به خدمات صحی ویا تحصیلی 

محاکم جهت مطالبه حقوق شان در دعاوی، درخواست برای اخذ جواز ساختمان، خرید امالک، ویا سرمایه گذاری روی زمین ویا 
کوچک دچار تردید می شوند زیرا اینها و موارد بی شمار دیگر از  تجارت های

معامالت روزمره با مقامات دولتی به فرجام نامشروعی کشانده می شود. در 
سیا راه اندازی شده بود، نتیجه گیری شده است که 

 
سروی  ی که از سوی بنیاد ا

 تمام افغان ها ۴۱۵۲"در سال 
ْ
های  بهگ فتند که فساد در تمام جن، تقریبا

نها به یک معضل تبدیل شده است؛ 
 
گ فتند که فساد درصد افغانها  ۲۵زندگی ا

نها می باشد، و
 
گ فتند که درصد  ۴.۸۴ یک مشکل عمده در زندگی روزمره ا

نها می باشد."
 
     3فساد یک مشکل کوچک در زندگی ا

فساد سبب ادامه جنگ شده، مانع تالش های داخلی برای خود ک فاء شدن 
ن در  گردیده، و

 
"منابع ارزشمند زیادی را ضایع کرده است که می شد از ا

فساد در کابل بانک،   4 کاهش میزان مخرب فقر در افغانستان استفاده کرد."
ن بانک شد، "تصویر روشنی از میزان و اندازه یمیلیون دالر شده و باعث  ۳.۹که سبب به سرقت رفتن 

 
ن سقوط ا

 
د ح است که در ا

مثال های متعدد دیگری نیز وجود دارد. قسمیکه   5."به غارت رفته استسک تور های اصلی از قبیل سک تور مالی، معادن و ترانسپورت 

"با هر پیمانه ی که سنجش شود، افغانستان 
یکی از فاسد ترین کشور ها در روی زمین 
است. پنجاه سال جنگ تقریبًا مستمر کنترول 
اجتماعی و نهادی را از بین برده است. سرازیر 
شدن سیل پول به داخل کشور بعد از سقوط 

سیستم های  ۱۰۰۲طالبان در اواخر سال 
شی از پیش متال حسابدهی این کشور را بیشتر

 ."ساخته و کاهش داد

ب رئیس جمهور اشرف غنی
 
 ۱۰۲۲می /  جاللتما
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ب رئیس جمهور اشرف غنی 
 
گ فت: "در افغانستان، تدارکات، مدیریت مالی، استخدام، تفتیش، قانونگذاری و تطبیق  صراحتاجاللتما

نکه سیستمی 
 
برای پاسخگوئی دولت باشند، به عواملی تبدیل شده اند که نشان دهنده عمق و گسترش فساد می عدالت، به جای ا

 6."باشد

ن نمی شود. فساد در داخل نهاد های دولتی 
 
ست که ا تر فشارهای بیرونیبیانگر طیف وسیعشرح و بیان اندازۀ مشکل سبب حل ا

ن روبرو است. 
 
نها عبارت از امنیت، قاچاق غیر قانونی مواد مخدر، فقر در میان این فشار های افغانستان با ا

 
بیرونی، عمده ترین ا

 تمام این فشار ها با هم مرتبط بود و هر کدام به دوام چرخه خشونت ویرانگر، پول شوئی، و استخراج منابع ارزشمند طبیعی می باشد.
هیچ استراتیژی مبارزه با فساد موفق نخواهد   7ک می کنند.و ضعف نهاد ها که صلح و ثبات پایدار افغانستان را تهدید می کنند، کم

اید توجه همچنان ببود، مگر اینکه طیف کامل فشار های بیرونی روی نهاد های دولتی در روند پالنگذاری دولت شامل ساخته شود. 
ان با روع و منافع شخصی ششود که مخالفت هائی که از سوی حلقات مقامات فاسد و سایر اشخاص با نفوذی که سرمایه های نامش

 ، سرکوب شود.  ، افزایش خواهد یافتاعاده کنترول نهادی و حسابدهی قوی تر با تهدید مواجه می شود

ن  گرفتاربازسازی نهاد های دولتی که   8جنگ علیه فساد را نمی توان یک شبه برنده شد.
 
فساد اند و اعاده ی اعتماد مردم نسبت به ا

 ۹۱الی  ۵۱بانک جهانی گ فته است که حتی در کشورهائی که قابلیت متحول شدن فوری دارند، تقریبا   9 نهاد ها زمان خواهد برد.
ن کشور سال وقت 

 
ده ی کارا ینه شوضعیت شکننده ی بعد از جنگ به یک وضعیت نهاد را از الزم خواهد بود که عملکرد نهاد های ا

 ویا قسمیکه رئیس جمهور   11در موارد دیگر، شاید یک نسل وقت بگیرد که نهاد های شکننده ی دولتی را متحول ساخت.  10تغییر داد.
د. هادینه کننغنی در مورد افغانستان گ فت: "چندین دهه وقت گرفت که سیستمی بوجود بیاید که فساد در تمام رده ها و سطوح را 

    12"سالهای زیادی سپری خواهد شد تا دولت بتواند بر این فساد پیروز شود.حاال 

 
 
 گزارش  هدفحیطه و  .ا

بهتر ساختن حکومت "دارد که دولت را در تالش هایش به منظور  ماموریت شورای امنیت (۴۱۵۹) ۴۹۲۲یوناما براساس قطعنامه 
فساد نهادینه شده یکی از موانع اصلی در رسیدن به این ماموریت   13کند.. . . در مبارزه با فساد" کمک داری و حاکمیت قانون از جمله 

تاورد های رشد اقتصادی، تحکیم دس تشویقاست زیرا فساد تالش ها برای ایجاد نهاد های معتبر، دستیابی به پیشرفت سیاسی، 
ها برای فرونشاندن فساد نه تنها برای تضمین بنابرین، تالش  14امنیتی و تامین نمودن شرایط برای ثبات پایدار را تضعیف کرده است.

دم افغانستان ر ارزش پول تمویل کننده گان بلکه برای اعاده اعتماد نسبت به نهاد های دولتی که مسئولیت عرضه خدمات عامه به م
 ضروری می باشد.  الزم و را بدوش دارند

گاهی دهی به مردم و  اول، حمایت از دولت در تالش هایش در امرگزارش دو هدف دارد: این 
 
مبارزه با فساد و، دوم، همکاری در ا

جامعه جهانی در مورد گامهائی که دولت جهت پایان دادن به فساد برداشته است. در این گزارش، دستاورد های کلیدی در زمینه 
ان ملل متحد یق کنوانسیون سازمملل متحد در حمایت از تطب و، با بهره گیری از تجارب جمعی مبارزه با فساد بطور فشرده بیان شده

بازنگری  گرفته و در مورد مبارزه با فساد، بهترین روش های توصیه شده به منظور کمک به دولت در تداوم پیشرفت های صورت
 مدت اش برای مبارزه با فساد، شناسائی شده است.  پالنگذاری دراز 

ماده" وجود ندارد. هر کشور و محیط چالش های منحصر به فرد خود را تبارز می دهد 
 
برای پایان دادن به فساد هیچ راه حل "از قبل ا

د برای کنوانسیون های بین المللی مثل کنوانسیون ملل متحکه باید حین تدوین پالیسی ها و تطبیق راه حل ها مد نظر گرفته شود. 
سان نبوده است. مبارزه با فساد رهنمو

 
د های پالیسی ارزشمندی بدست می دهند، اما تطبیق این اصول کلی برای هیچ کشوری ا

 افغانستان هم از این اصل مستثنی نیست. 
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یوناما درک می کند که هر گزارش در مورد برنامه های دولت در خصوص مبارزه با فساد حساسیت قابل مالحظه ی به همراه دارد. 
ید، برخی برنامه ها قسما  موفق می باشد و برخی دیگر بنابر مثل اصالحات در 

 
ب در می ا

 
هر زمینه ی دیگر، بعضی برنامه ها موفق از ا

نرا پیش بینی کرد، ممکن بود ویا ممکن نبود کهدالیلی که 
 
ینده بستری سازنناکام  ا

 
ده می شود. امیدواریم این گزارش و گزارش های ا

هم در ساحاتی که تالش های مان موفق ثابت شد  –ی مان در زمینه مبارزه با فساد مهیا سازد ی را برای شریک ساختن تجارب جمع
 و هم در ساحاتی که تالش هایمان بی نتیجه ماند. 

 نگاه اجمالی به تعهدات حکومت .ب

 ۴۱۱۲فبروری  ن درافغانستاافغانستان، با حمایت و پشتیبانی جامعه جهانی و جامعه مدنی، متعهد است که با فساد مبارزه کند. 
گست کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد را امضا

 
نرا تصویب کرد. .۴۱۱ء و در ا

 
در جریان کنفرانس های لندن و   15ا

ن زمان تا کنون حکومت خود را متعهد به یک سلسله تعهدات برای مبارزه با فساد از و ۴۱۵۱کابل در سال 
 
ساد کرده است. ولی ف ا

یاری پیشین افغانستان تبدیل شده، سبب معطل قرار گرفتن تطبیق بس ئیس جمهور به یک منبع تنش بین جامعه جهانی و اداره ی ر 
ن تعهدات اولی حکومت شد.  

 
 از ا

چارچوب حسابدهی  ۴۱۵۴در جوالی  ویستان و جامعه جهانی، کنفرانس توکبیشتر بین افغان متقابلبا درک ضرورت به حسابدهی 
قال برنامه های مبارزه با فساد، در جریان سالهای انتدر سوق دهی فعالیت های انکشافی، از جمله  تا توکیو را تعیین کردمتقابل 

جندای اصالحاتی  ، حکومت۴۱۵۲به دنبال انتخاب حکومت وحدت ملی در سپتمبر   16مسئولیت های امنیتی و سیاسی کمک کند.
 
ا

"تحقق خود ک فائی: تعهد به اصالحات و تجدید تحت نام  ۴۱۵۲رد افغانستان در دسمبر در کنفرانس لندن در مو را  ی همه جانبه
ن زمان تاکنون، جای   17مشارکت" ارائه کرد.

 
رچوب چارا سند دیگری بنام خودک فائی از طریق  چارچوب حسابدهی متقابل توکیواز ا

تازه حکومت را متعهد به اعمال سیاست "تحمل صفر" در برابر فساد دانسته و این سند گرفته است.   18(SMIF) حسابدهی متقابل
    19خواهان شفافیت و پاسخگوئی بهتر در عرضه خدمات عامه، توسعه اقتصادی و مدیریت عواید و منابع عامه شده است.

یگانه تعهد حکومت در زمینه مبارزه با فساد نمی باشد؛ تعهدات دیگری در  چارچوب حسابدهی متقابلسند خودک فائی از طریق 
این تعهدات باید  20اعالمیه های متعدد پالیسی و سند های دیگر که طی سالهای گذشته منتشر شده است، نیز صورت گرفته است.

ن تعهدات در ت
 
د. حقق یک دیگر بطور متقابل کمک کننبطور جمعی خوانده شود، نه یکی پ ی دیگری، و انتظار این است همه ای ا

از بسیاری جهات، تعهدات به تمویل کنندگان بین المللی عامل پیش ران برنامه های دولت در زمینه مبارزه با فساد تا امروز بوده 
ورده ساختن اهداف تخنیکی مندرج در سند خودک فائی از طریق  اما، است.

 
( و SMIF) چارچوب حسابدهی متقابلتمرکز روی برا

 باعث فقدان انسجام و هماهنگی در سطح پالیسی در برنامه های مبارزه با فساد در افغانستان شده است.   چندین تعهد دیگر

یدن پالن شده حکومت برای مبارزه با فساد و گنجانملی انسجام قویتر در سطح پالیسی را می توان از طریق نهائی سازی استراتیژی 
مین کرد.  بسیاری از توصیه های عملی

 
ن استراتیژی تا

 
د، افغانستان وشمیبحث این گزارش  2قسمیکه در بخش مندرج این گزارش در ا

مستقل  سونو یا یک کمی باید مسئله تقویت هماهنگی بین نهاد های متعدد مبارزه با فساد در کشور را از طریق ایجاد یک داراالنشاء
شامل  ملی جنبه های کلیدی این استراتیژی  و تخنیکی جهت پشتیبانی از شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد مد نظر گیرد.

ت فساد و کنترول داخلی ضعیف اس دچاربرای اعاده ی یکپارچگی نهادی در بخش خدمات ملکی که  که می شودی  ی تداوم تالش ها
افغانستان در تقویت مدیریت مالی عامه، به  ی کهشد، و نیز تداوم موفقیت های   بحث خواهد ارش این گز   3طوریکه در بخش 

  می شود.این گزارش بحث  4خصوص در ساحات تدارکات، گمرکات و عواید قسمیکه در بخش 

ت را می این مشارک شد.ولی، هیچ استراتیژی در مبارزه با فساد، بدون مشارکت وسیع مدنی در برنامه های حکومت، موفق نخواهد 
این  5موضوعاتی که در بخش  –توان به وجه احسن از طریق افزایش شفافیت در عرضه و مدیریت خدمات عامه و مصارف عامه 
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ن صحبت شده است 
 
مین کرد.  –گزارش روی ا

 
ن، طوریکه در بخش تا

 
گ فته شده است، پشتیبانی مردم از برنامه های  6عالوه بر ا

 حکومت را می توان از طریق عرضه موثر تر و خوبتر خدمات عامه و مدیریت منابع حیاتی عامه از قبیل زمین و معادن افزایش داد. 

لوده به فساد به  
 
، مقامات حکومتی که با سوء استفاده از صالحیت وظیفوی خود ویا ارتکاب اعمال ا یانت می اعتماد مردم خنهایتا 

ی ارنوالڅزماینکه فساد در داخل نهاد های دولتی برمال می شود، پولیس، کنند، باید در برابر اعمال شان پاسخگو قرار داده شوند. 
اما، فساد در داخل این نهاد های مهم   21و قضاء باید اطمینان حاصل کنند که متخلفین متناسب با جرایم شان مجازات می شوند.

مین پاسخگوئی واقعی متخلفین شده
 
لوده به  سایر مقامات و، در عین حال، مانع جلوگیری  عدلی و قضائی مانع تالش ها برای تا

 
ا

 شد.اتسریع روند اصالحات در سک تور عدلی و قضائی "بدون شک مرز بعدی دولت" می ب  22فساد از ارتکاب جرایم مشابه شده است.

لوده  7باوجود این، طوریکه در بخش  23
 
این گزارش بحث شده است، دولت به پیشرفت هائی در کم کردن میزان معافیت مقامات ا

وردن اصالحات در قانون جزاء، ایجاد مرکز عدلی و قضائی جهت تعقیب عدلی قضایای جرایم سنگین فساد و 
 
به فساد از طریق ا

مده است.  دارائی های سرقت شده برنامه های جدید برای بازگرداندن
 
 نایل ا
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II. تقویت پالنگذاری استراتیژیک و نظارت 
 می باشد. شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد رهبری سیاسی در سطح تاطانهمحمبارزه با فساد مستلزم پالنگذاری و هماهنگی 

ی عملیاتی مبذول شود تا تطبیق موثر اولویت هائی که از سوی شورافراهم می کند ولی الزم است که توجه بیشتری به سطح را عالی 
مین شود.

 
ایجاد یک نهاد مستقل برای هماهنگ کردن برنامه های مبارزه با فساد می تواند در مرفوع ساختن  عالی تعیین می شود، تا
بهترین  برای مبارزه با فساد و نیز یکی ازایجاد همچون نهادی یکی از تعهدات دولت تحت کنوانسیون ملل متحد  این خالء کمک کند. 

افزون بر این، هماهنگی قویتر را می توان با نهائی ساختن تالش ها برای تدوین یک   24روش های توصیه برای مبارزه با فساد می باشد.
و استراتیژی ملی مبارزه با فساد و نیز تطبیق و نهائی سازی پالن ها در سطح وزارتخانه ها برای مبارزه ب

 
در این بخش رد. ا فساد بدست ا

م این بخش گزارش روی اهمیت گزارشدهی و نظارت منظ گزارش، پیشرفت های افغانستان در این عرصه ها به بررسی گرفته می شود.
( و سایر مکانیزم ها جهت بلند بردن سطح MECبر برنامه های مبارزه با فساد حکومت از طریق کمیته مشترک نظارت و ارزیابی )

گ
 
  اهی و حمایت مردم نیز بحث می کند. ا

 
 
 نهاد های مبارزه با فساد  .ا

نهاد مختلف وجود  .۵از نهاد های مبارزه با فساد دارد. طبق تحقیقی که اخیرا  انجام شده است، در حال حاضر  طیفیافغانستان 
 این برنامه ها از استخدام بر اساس که اندبخشی از برنامه های حکومت برای مبارزه با فساد ظف به تطبیق ؤدارد که هر کدام م

( را شامل پولی )واحد استخبارات مالی افغانستان ویا فینتراکا مشکوک شایستگی )کمیسیون خدمات ملکی( گرفته تا ردیابی معامالت
ورده است.زمینه ی  زه با فساد خود چالش بزرگی درنهاد های موجود مبار  ک ثرت  25می شود.

 
 هماهنگی برنامه ها بوجود ا
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ایجاد شد که روند تدوین پالن مبارزه با فساد را نظارت و برنامه  .۴۱۱مبارزه با فساد در سال  بر تطبیق استراتیژی اداره عالی نظارت 
ستقلی منحیث نهاد ماداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد انتظار میرفت که   26نگ کند.های مبارزه با فساد را هماه

ن یاد شده است، عمل کند، اما کنترول رئیس جمهور در تعیین نمودنکه در کنوا
 
 نسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد از ا

ن، تالش های  27استقاللیت این نهاد را از بین برد. رئیس این اداره
 
اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه  نافرجام عالوه بر ا

تحقیق اتهامات فساد در تضاد با ساختار های موجود که مطابق قانون اساسی مسئولیت تحقیق و تعقیب عدلی قضایا  برایبا فساد 
اداره عالی نظارت بر تطبیق عمل، نقش در   28ی، نه به اداره عالی نظارت، تفویض کرده است قرار گرفت.څارنوالرا به اداره لوی 

ماهنگی نقش ه اداره شده است. این ائی ها از مقامات عالی رتبه دولتوری فورم ثبت دار استراتیژی مبارزه با فساد محدود به جمعا
 . نمی دهدانجام را بطور موثر  پیش بینی شده است قانون افغانستاندر مستقالنه که 

ا فساد را های مبارزه بئیس جمهور شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد را تاسیس کرد که برنامه ، ر ۴۱۵۲مارچ  ۵۳بتاریخ 
ریاست این شورای   29به شکل بهتر هماهنگ کند و رهنمود های بهتری در سطح پالیسی در مورد برنامه های مبارزه با فساد ارائه نماید.

مقامات عالی رتبه دولت، از جمله معاون دوم رئیس جمهور، رئیس اجرائیه، قاضی دیگر عالی را رئیس جمهور به عهده دارد و 
 عضویت این شورا که متشکل از رهبران عالی رتبه سیاسی میو چندین وزیر دیگر عضوی این شورا می باشند.  څارنوالالقضات، لوی 

عالی رهبری تطبیق برنامه های مهمی، از قبیل ایجاد شورای دولت در امر مبارزه با فساد می باشد.  راسخباشد نشان دهنده ی عزم 
ن شورا ارائه 

 
مرکز عدلی و قضائی مبارزه با فساد و بررسی پیش نویس پالن های مبارزه با فساد که از سوی وزارتخانه های متعدد به ا

عددی که بدوش اعضای عالی اما، موثریت دراز مدت شورای عالی ممکن است از اثر تقاضا های کاری متشد را بدوش داشته است. 
ن قرار دارد، با موانع برخورد کند 

 
    30 در عرصه های دیگر به عهده دارند.را  تمام اعضای این شورا مسئولیت های بزرگی  –رتبه ی ا

مک کند کافغانستان اخیرا  داراالنشاء کوچکی را متشکل از کارکنان اختصاصی ایجاد نمود که شورای عالی را در انجام وظایف اش 
مین موثریت دوامدار شورای عالی، ایجاب می کند که تخصص مسلکی این داراالنشاء گسترش داده شده و استقالل 

 
ولی، به منظور تا
مین شود.

 
ن تا

 
داراالنشاء متذکره باید طوری توسعه یابد که متخصصین مسلکی در تمام ساحات مربوط به برنامه های دولت در   31 ا

از جمله در زمینه تهیه و ترتیب بودجه، تدارکات، گمرکات، و تنفیذ قانون را شامل شود. این رویکرد به  32د،زمینه مبارزه با فسا
شورای عالی این امکان را می دهد که مسیر و اولویت ها در مبارزه با فساد در افغانستان را کماکان تعیین کند ولی جزئیات تطبیق و 

 اگذار کند. هماهنگی کارها را به داراالنشاء خود و

کشور بلغاریا به رویکرد دو الیه مشابهی در تطبیق استراتیژی خود در امر مبارزه با فساد اتکاء داشت. کار کمیسیون عالی بلغاریا که 
متشکل از مقامات در سطح وزارتخانه ها بود، از سوی داراالنشاء کمیسیون، متشکل از متخصصین امور، پشتیبانی می شد. این 

الیه در حفظ توازن "جنبه های سیاسی و تخنیکی هماهنگی تطبیق موثر"استراتیژی مبارزه با فساد کشور بلغاریا موثر ثابت رویکرد دو 
ن را دارد که در افغانستان مدنظر گرفته شود.     33شد.

 
 این رویکرد ارزش ا

ن، اگر این داراالنشاء به شکلی ساختار بندی شود که استقالل عمل خود را
 
حت حفظ کند، می تواند تعهد افغانستان ت افزون بر ا

ماده ششم کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد مبنی برایجاد یک نهاد مستقل مبارزه با فساد را محقق سازد. در کنوانسیون 
ن نیست که نهاد مبارزه با فساد باید از حکومت جدا ب

 
بلکه، این نهاد  34اشدملل متحد برای مبارزه با فساد منظور از کلمه استقالل ا

نکه "تدابیر حفاظتی و بررسی های مناسب" وضع گردد 
 
می تواند در چارچوب ساختار های موجود حکومت فعالیت کند مشروط بر ا
در عمل، این بدین معنی است که "چارچوب حقوقی   35که اطمینان حاصل شود که "هیچ کس ویا هیچ چیزی باال تر از قانون نیست."

ن نهاد ویا نهاد ها بتوانند برنامه ی کاری و چگونگی انجام وظایف محوله ی باید استقالل 
 
عمل این نهاد ویا نهاد ها را تضمین کند تا ا

   36خود را تعیین کنند."
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یکی از ویژگی های اصلی استقالل عمل این است که روند تعیین، استخدام و انفکاک کارکنان عالی رتبه ی نهادی که در کنوانسیون 
ن یاده شده است، باید در قانون مشخص شود و نباید تابع صالحدید یک مقام واحد باشد.ملل م

 
  37تحد برای مبارزه با فساد از ا

ن 
 
رفا  نظر صقسمیکه قبال  گ فته شد، اداره ی عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد فاقد این استقالل می باشد زیرا رئیس ا

یین شده و به صالحدید وی برکنار می شود. به منظور بر طرف ساختن این وضعیت، قانون جدید باید تع به صالحدید رئیس جمهور 
ن از سوی رئیس جمهور نامزد شود و از سوی ولسی جرگه شورای ملی تایید شود. پس از تایید شورای 

 
داراالنشائی ایجاد کند که رئیس ا

اله ایفای وظیفه کنند و تنها در موارد تخلف ویا سوء استفاده از صالحیت ملی، اعضای داراالنشاء باید برای یک دور معین چند س
به منظور محافظت هرچه بیشتر داراالنشاء از تهدید های انتقام جوئی برای   38وظیفوی که قابل اثبات باشد، از کار برکنار شوند.

ن باید در برابر هرنوع مسئولیت در 
 
قبال اقدامات رسمی که با حسن نیت مطابق احکام اقدامات غیر محبوب و جنجالی اش، اعضای ا

   39قانون اتخاذ می کنند، محافظت شوند.

استقالل این را نیز ایجاب می کند که منابع کافی در اختیار داراالنشاء قرار داده شود که کار اش را انجام دهد. در صورتیکه امکان 
اساس یک دوره چند ساله تخصیص داده شود که تالش ها برای بهره برداری داشته باشد، وجوه مالی برای فعالیت های داراالنشاء بر 

به منظور تقویت هرچه بیشتر استقالل   40از فرصت تصویب بودجه با اعمال نفوذ نامناسب بر کار داراالنشاء به حداقل کاهش یابد.
مده

 
را می  .ج در ذیل(III)مراجعه شود به بخش  عمل داراالنشاء، بخشی از وجوه پولی از دارائی های سرقت شده ی دوباره بدست ا

مین مخارج فعالیت های جاری داراالنشاء کرد.
 
نوع ترتیبات تمویلی می تواند کارکنان داراالنشاء را نیز تشویق و این  توان صرف تا

شاء نیز باید تابع داراالن ترغیب کند که با شور و قوت بیشتر برنامه های مبارزه با فساد را پیگیری کنند. مثل هر نهاد دولتی دیگر،
ن گرفته شود."

 
 41 تفتیش باشد و حساب تمام مخارج وجوه عامه از نزد ا

گاهی
 
از فعالیت هایش، باید گزارشات منظم از کار خود تهیه نموده و به شورای ملی و مردم  مردم داراالنشاء، به منظور بلند بردن ا

س پالیسی عامه شاید بعضی اوقات مشارکت نمایندگان جامعه مدنی را هرچند محرمیت در خصوص موضوعات حسا  42توزیع نماید.
ولی قانون باید داراالنشاء را مکلف سازد که دیدگاه های جامعه مدنی را حین تصمیم گیری در مورد چگونگی تطبیق  43محدود کند،

ی د. این نوع مشورت همین اکنون از سوپالیسی های مبارزه با فساد افغانستان به بهترین وجه، مطالبه نموده و مد نظر قرار ده
شورای عالی بطور غیر رسمی انجام می شود که به نمایندگان جامعه جهانی اجازه میدهد که مباحث شورا را مشاهده کنند و مطالب 

 خود را برای مالحظه شورا پیشنهاد کنند.  

د فساد در مشورت با نهاد های ذیدخل کلیدی تسوید کند. تسویافغانستان اخیرا  اعالم کرد که در نظر دارد یک قانون جدید مبارزه با 
جاد مستقل و تخنیکی به منظور پشتیبانی از کار شورای عالی ای و یا یک کمیسون این قانون فرصت را مهیا می سازد که یک داراالنشاء

 را توسعه دهد.  شود و نیز فرصت ها برای مشارکت جامعه مدنی در برنامه های دولت در امر مبارزه با فساد

 های مبارزه با فسادپالن  .ب

در یک یادداشت   44برنامه های افغانستان برای مبارزه با فساد در حال حاضر فاقد یک پالن جامع و ملی مبارزه با فساد می باشد.
وردن اشخاص اصالح طلب در رهبری اه فحکوتاه پنج ص

 
ارتخانه ها، وز ی، برنامه های فعلی حکومت که تعهد در مبارزه با فساد، ا

ایجاد مکانیزم های موثر تطبیقی می باشد، فشرده شده است و اولویت ها برای متحول کردن وزارتخانه ها و بازگرداندن اعتماد مردم 
دهی تطبیق برنامه ها، کسب حمایت مردم ویا نظارت بر  اما، این بیانیه های کلی فاقد جزئیات کافی برای سوق  45تعیین شده است.

یک گروه کاری کوچک تحت رهبری رئیس جمهور شکل گرفته است که روی تهیه و ترتیب یک پالن ملی   46 کار ها می باشد.پیشرفت 
( الزم SMIF( را عملی سازد؛ طبق سند )SMIF) چارچوب حسابدهی متقابلکار کند تا تعهد دولت تحت سند خودک فائی از طریق 

پس از  47تسوید و از سوی شورای عالی تصویب شود. ۴۱۵۹ن نیمه نخست سال است یک استراتیژی ملی مبارزه با فساد در جریا
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مین کند و در روند انتقال برنامه های مبارزه با 
 
تدوین، این پالن ملی اسنجام بیشتری در برنامه های مبارزه با فساد حکومت باید تا

ینده افغانستان کمک نماید. 
 
 فساد به دنبال انتخابات ا

حکومت اعالن کرد که در زمینه ی اصالحات از یک رویکرد مرحله به مرحله  48نهاد های دولتی، داخل فساد در با توجه به گستردگی
انتظار می رود این رویکرد مرحله به مرحله به مقامات عالی رتبه این امکان را میسر سازد که هر سال توجه   49استفاده خواهد کرد.

ن وزارتخانه ها معطوف کنند.خود را روی چند وزارتخانه ی معدود به هدف 
 
سیب پذیری ها و بهبود تدابیر کنترول داخلی ا

 
  50کاهش ا

ا تولید ن عواید ر ی(، توجه برنامه های اولیه اصالحات روی پنج وزارتخانه ی که بیشترSMAFمطابق با تعهدات افغانستان تحت سند )
  51ند.ماینی مبارزه با فساد مشخص وزارتخانه های خود را تهیه می کنند معطوف گردید؛ این وزارتخانه ها مکلف گردیدند که پالن ها

ن پنج پالن نخستروند 
 
مده از تطبیق  تجارب به دست ارتخانه ها هم اکنون جریان دارد.و تهیه و ترتیب پالن های سایر وز  ینتطبیق ا

 
ا

تطبیق پالن های مشخص مبارزه با فساد در سطح وزارت نباید  اما این پالن ها ممکن در امر طرح پالن ملی جامع تر مفید واقع گردد؛
 الی نهائی شدن پالن ملی جامع تر معطل قرار داده شود. 

در عین حالی که دولت کار خود روی تدوین پالن ملی مبارزه با فساد و تطبیق و تسوید پالن های مشخص وزارتخانه ها را ادامه می 
عمومیات پرهیز شود. مد نظر گرفتن اقدامات مشخص و دقیق در پالن ها برای مبارزه با فساد  دهد، باید تالش شود که از کلیات و

زمانی که مقصد از اصالحات پر کردن خالء های مشخصی است، در پالن ها باید   52در ساحات مشخص مسئولیت مفید خواهد بود.
مد.توضیح داده شود که اصالحات به دنبال دست یافتن به چه هدفی است و 

 
ن هدف چگونه بدست خواهد ا

 
برای هر   53اینکه ا

وردن اهداف اصالحاتی و همچنان روش های نظارت بر پیش رفت کار، 
 
برنامه اصالحاتی، منابع و هزینه های مورد نیاز جهت بدست ا

تنظیم  رتیب وباید مشخص شود. عالوه بر این، در پالن ها باید ساحات دارای اولویت مشخص شود و اصالحات به شکل منطقی ت
شده است، یک سلسله جزئیاتی فراهم می کند که  مطرح این گزارش  بعدی توصیه هائی که در بخش هایپیشنهادات ویا   54شود.

وردن میزان
 
ن را مد نظر  ،در پالنگذاری های خود برای مبارزه با فساد و دقت از تشخیص یحکومت می تواند برای ا

 
  .قرار دهدا

عالوه بر سطح بلند تشخیص و دقت، پالنگذاری حکومت در 
امر مبارزه با فساد از بذل توجه بیشتر به فساد در سطح والیات 

این یک واقعیت در  55واهد برد.و ولسوالی ها نیز سود خ
افغانستان و سایر نقاط جهان است که اک ثریت شهروندان که 
میخواهند به خدمات عامه دسترسی حاصل کنند، در معامالت 
خود با مقامات در سطح والیات و ولسوالی با فساد مواجه می 

مثال هائی از این موارد فساد در زندگی روزمره وافر پیدا  56شوند.
که از دسترسی به خدمات تعلیمی و صحی گرفته تا اخذ می شود 

 این واقعیتجواز رانندگی ویا جواز ساختمان را شامل می شود. 
ینده باید بازتاب یابد.

 
   57در پالنگذاری های جاری و ا

ن، اگر توجه بیشتر به شناسائی و برطرف کردن خطرات کالن فراراه تطبیق برنامه ها، از جمله
 
ر داخل خود فساد د به افزون بر ا

وزارت  از سوی پنج مثال،  ، طوری پالن هائی که همین اکنونشود به سود پالن های افغانستان خواهد بود. معطوف وزارتخانه ها 
ن چندین خطر معمول از قبیل نبود منابع، ظرفیت تخنیکی و همکاری با سایر وزارتخانه ها شناسائی

 
 و خانه طرح شده است، در ا

ست ولی این پالن ها مطالب و توضیحات کافی در مورد چگونگی برطرف کردن این خطرات در خود ندارند. تمام پالن شده ا تشخیص
اما  یک خطر بالقوه تشخیص کرده اند، مثال، ، طوری های این پنج وزارتخانه نبود همکاری از جانب سایر وزارتخانه ها را به عنوان

  58.کردجلب  ری بهتر وزارتخانه ها راتوان همکاشده است که چگونه میتوضیح داده ندر هیچ یک از این پالن ها 

"منابع فساد عمیقًا سیاسی است. بدون یک استراتیژی 
سیاسی برای غلبه بر این مشکل، هر راه حل دیگری ناکام 

ن 
 
یعنی در  –خواهد شد. فساد در شکل های مختلف ا

تعیینات و امتیاز طلبی ها بر اساس وابستگی های سیاسی، 
ن 
 
شکار ا

 
 همه و همه –سودجوئی ها از منابع عامه و سرقت ا

ص ذیدخل موجود در نظام سیاسی، که عمومًا از اشخا
 بازیگران قدرتمندی هستند، بهره می برند." 

 ۱۰۲۲فرانسیس فوکویاما، فساد چیست؟ 
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در جریان پالنگذاری، احتمال مخالفت های سیاسی به برنامه های اصالحاتی منجمله از سوی شبکه های فاسد که در داخل بسیاری  
نچگوننیز و از نهاد های دولتی نفوذ کرده اند 

 
متخصصین به این نک ته اتفاق نظر دارند   59شود.مد نظر گرفته مداخالت باید  ګی دفع ا

اشخاص و  د.بوده، بلکه سیاسی می باشکه "مانع اصلی در تطبیق مؤثر اصالحات علیه فساد معموال  تخنیکی ویا مربوط به منابع ن
ابرین سعی د کرد و بنسازمان هائی که از فساد سود می برند در برابر اصالحاتی که منابع عایداتی شان را خشک کند، مقاومت خواهن

به منظور رفع این خطر، نویسندگان استراتیژی باید مشخص کنند که   60"خواهند کرد که مانع تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد شوند.
ن مقاومت خواهند کرد.

 
 "کدام گروه ها به احتمال قوی از استراتیژی حمایت خواهند کرد و کدام گروه ها به احتمال قوی در برابر ا

ن جلب شود و مخالفت ها در 
 
زمانیکه حامیان و مخالفان شناسائی شد، استراتیژی را می توان به گونه ای طرح کرد که حمایت به ا

هستگی و تطبیق اصالحات پرطرفدار بطور سریع یکی از روش 
 
ن از میان برداشته شود. تطبیق اصالحات جنجال بر انگیز به ا

 
برابر ا

برای مثال، کارکنان خدمات ملکی ممکن   61گام مهم دیگر است." دالیل مخالفت با استراتیژی یک ختشناهای مفید خواهد بود. 
ن شوند، 

 
نها ندانسته دچار تدابیر سختگیرانه ی ا

 
است با ایجاد یک سیستم سختگیر جدید برای تثبیت دارائی ها از ترس اینکه مبادا ا

رای راتیژی می توانند از مخالفت های بالقوه با شامل ساختن مکانیزمی باگر قضیه همینگونه باشد، نویسندگان استمخالفت کنند. 
ورند، بکاهند.

 
ن بتوانند قبل از ثبت دارائی های شان مشورت و رهنمائی بدست ا

 
    62کارکنان خدمات ملکی که از طریق ا

پالن های مبارزه با فساد در افغانستان این است که باید این نک ته درک شود که فساد در  سویدتیکی از مالحظات مهم دیگر در 
یدفضای خالی 

 
ن اقتصادی که افغانست –در استراتیژی های مبارزه با فساد خطرات بزرگ تر امنیتی و اجتماعی . بوجود نمی ا

 
ان با ا

 ت زیانباری روی برنامه های حکومت در زمینه مبارزه با فساد داشتهاین خطرات می تواند تاثیرامواجه است، باید مد نظر گرفته شود. 
کنترول ساحاتی که هنوز در چنگال جنگ گرفتار است ویا مساعد فعالیت های نامشروع، از قبیل قاچاق است، نسبت به باشند. 

ب کند که برای ند افراد بیشتری را ترغیفقر فراگیر و سطح بلند بیکاری نیز می تواکنترول ساحات دیگر به مراتب دشوار تر می باشد. 
مین نیازمندی های اولیه شان متوسل به فساد ویا روش های نامشروع دیگر شوند. 

 
 این مسائل و خطرات دیگر باید در پالنگذاری تا

 های جاری حکومت به دقت مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرند. 

 ضرورت به واقع  63گرائی حفظ شود." ت "باید توازنی بین بلند پروازی و واقعهر راهی که در پیش گرفته می شود، در پالن های حکوم
ن پنج وزارت 

 
گرائی مخصوصا  در ارتباط به زمان پیش بینی شده برای تطبیق برنامه ها بیشتر احساس می شود. برای مثال، پالن های ا

ن تحت پوشش دارند اول، فعالیت ها فقط برای یک سال را ی خانه
 
، در حالیکه واقعیت این است که فعالیت های مطرح شده در ا

ا ایجاب می کند که پالن ها برای دوره های دو ویا سه ساله تدوین شوند تبرای تطبیق خواهد گرفت.  راپالن ها زمانی به مراتب بیشتر 
رائی کار دشواری ازی و واقعیت گو بین بلند پر  از پیشرفت کار در زمینه مبارزه با فساد بشکل درست مدیریت شود. ایجاد توازن  توقعات
ینده باید مد نظر گرفته شود.   ولی این عاملی است

 
   است که در تمام پالنگذاری های ا

 نظارت، ارزیابی و گزارش دهی .ج

این کار مقامات مسئول   64نظارت، ارزیابی و گزارش دهی منظم عنصر الزمی برای موفقیت هر استراتیژی مبارزه با فساد می باشد.
فزون اتطبیق را قادر می سازد که پالن های خود را مطابق به شرایط تغییر یافته ویا چالش های پیش بینی نشده عیار و تعدیل کنند. 

ن، 
 
گزارش دهی دوره ای به شهروندان کمک می کند که حکومت را در قبال نتایج استراتیژی پاسخگو قرار دهند و نیز فرصتی "بر ا

   65"برای کسب دیدگاه شهروندان در خصوص نحوه تطبیق استراتیژی فراهم می کند.

سپرده شده است؛ کمیته مذکور یک نهاد خود مختار نظارت و  (MEC) در افغانستان، این نقش به عهده کمیته نظارت و ارزیابی
رئیس ، ۴۱۵۲پتمبر س .۵در   66ایجاد شد. ۴۱۵۱ال ارزیابی بر برنامه های مبارزه با فساد می باشد که به کمک تمویل کنندگان در س

نرا به سه عرصه  ۵۵۱جمهور فرمان شماره 
 
ن روی استقاللیت کمیته نظارت و ارزیابی تاکید نموده و فعالیت های ا

 
را صادر کرد و درا

( نظارت و ارزیابی برنامه های مبارزه با فساد ۴؛ )( تهیه و ترتیب توصیه ها ویا پیشنهادات برای مبارزه با فساد۵ذیل معطوف کرد: )
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ئه گزارشات منظم به رئیس جمهور، شورای ملی، مردم افغانستان و جامعه جهانی در ( ارا۹) و ؛حکومت افغانستان و جامعه جهانی
مه های حکومت در زمینه ی پیشنهاد برای بهبود برنا 432تا امروز، کمیته نظارت و ارزیابی به تعداد   67مورد وضعیت مبارزه با فساد.

   68بیشتر از نیمی این پیشنهادات را تطبیق کرده است. دولت ؛ کمیته مذکور گزارش می دهد کهمبارزه با فساد صادر کرده است

گزارشات دوره ای که از سوی کمیته نظارت و ارزیابی منتشر شده است، در روشنی انداختن روی فساد در سطوح عالی در سک تور 
کلیدی نظام کمک کرده است. برای مثال، گزارشات اخیر این نهاد فساد در عرضه خدمات صحی، عدلی و قضائی و تعلیمی و های 

گاهی مردم کمک کرده و اساسی را برای اقدامات شهروندان برای   69تحصیلی را برجسته ساخت.
 
این گزارشات به بلند بردن سطح ا

این گزارشات باید سبب تحریک تحقیقات بیشتر و تعقیب عدلی از سوی مقامات ند. بهبود عرضه خدمات اولیه عامه فراهم می ک
 (. مراجعه شود VIIبه بخش  ذیالمسئول عدلی و قضائی نیز شود )

 از برنامه های مبارزه با فساد حکومت برای مردم، جامعه مدنی و همکاران رسانیرزیابی نباید یگانه راه اطالع گزارشات کمیته نظارت و ا
اگرچه این استراتیژی  70بین المللی باشد. در سند یادداشت مفهومی حکومت ایجاد یک استراتیژی اطالع رسانی پیش بینی شده است.

سمیکه قاعتماد مردم بسیار کمک خواهد کرد.  تاکنون تدوین نشده است، اما اگر تدوین شود حکومت را در برنامه هایش برای جلب
ینده امر حیاتی است 

 
وردن تغییرات و دورنمای مثبتی برای ا

 
بانک جهانی توضیح داده است: "اطالع رسانی استراتیژیک در مورد لزوم ا

د و ر باشند ویا مقصهیچ کس را نمی توان متقاعد کرد که از برنامه های نو حمایت کند اگر از وجود همچون برنامه های بی خب –
ن برنامه ها در گزارشات تحریف شده باشد.

 
ه ک تجارب و درس های عمومی در مورد اطالع رسانی استراتیژیک نشان می دهد محتوای ا

باید اطمینان حاصل شود که بخش های مختلف دولت در مورد دورنما برای تغییر و پالن های مشخص بطور منظم اطالع رسانی می 
های حمایتی از جامعه مدنی و همکاران بین المللی در زمینه منتشر شود؛ و اطالع رسانی به گونه ی تنظیم شود که نگرانی کنند؛ پیام 

نها را بر طرف سازد و در عین حا
 
  71ممکن نیست، پرهیز شود." ل از وعده هائی که عملی کردن ا
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 فشرده ی پیشنهادات به منظور بهبود

 هماهنگی استراتیژی های مبارزه با فسادپالنگذاری و 
 

 برای حکومت:

  موضوع توسعه داراالنشائی که برای کمک به شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد ایجاد شده است با
استفاده از متخصصین فنی از تمام ساحات مربوط به برنامه های مبارزه با فساد حکومت مد نظر گرفته شود تا 

شاء بتواند شورای عالی را در تطبیق جنبه های عملیاتی برنامه های مبارزه با فساد حکومت به وجه این داراالن
 احسن کمک کند. 

  ن این داراالنشاء تخنیکی ایجاد می
 
به منظور حفظ استقالل عملیاتی داراالنشاء، در سند تقنینی که بر اساس ا

مین شود:
 
 شود، موارد ذیل باید تا

  کارکنان عالی رتبه ی داراالنشاء منوط به تایید ولسی جرگه بوده و از صالحیت یک مقام واحد تعیین و برکناری
 نمی باشد؛

 تعیینات برای یک دوره ی معین چند ساله صورت می گیرد؛ 

 ت اتخاذ می کنند، معاف می اعضای داراالنشاء از مسئولیت در ارتباط به اقدامات رسمی که با حسن نی
 وباشند؛

  در اختیار داراالنشاء قرار داده می شود که کاراش را انجام دهد.  منابع کافی 

  در پالن های مبارزه با فساد، اقدامات مشخص و عملی برای مبارزه با فساد گنجانیده شود و اهداف مورد نظر نیز
به  زمشخص و معیین شود. توجه بیشتر به گنجانیدن استراتیژی های محلی مبارزه با فساد در پالن ملی و نی

خطرات بزرگ تر فراراه تطبیق و تنفیذ برنامه های مبارزه با فساد از قبیل مخالفت های سیاسی، و خطرات بزرگ تر 
ن مواجه است، مبذول شود.   -امنیتی و اجتماعی 

 
 اقتصادی که افغانستان با ا

 گاهی عامه از موثریت تالش های د
 
ارزه با ولت در راستای مباستراتیژی های تامین ارتباطات باید طرح شوند تا از ا

 فساد اطمینان حاصل گردد.

 برای جامعه جهانی:

  جامعه جهانی باید حکومت را کمک کند که از رویکرد خود در خصوص برنامه های مبارزه با فساد که عمدتا  یک
است، عبور کند. به عوض اینکه حکومت براساس تعهدات متعدد به تمویل  رویکرد پراکنده و تکه تکه بوده

کنندگان متعدد عمل کند، بهتر است دورنمای وسیعی که در سند خودک فائی چارچوب حسابدهی متقابل 
((SMAF  تعیین شده است، و سایر تعهدات با یک ماتریکس جامع تکمیل گردد و ساحات مشخصی برای هر

ن ساحه برنامه های حکومت را حمایت کند.  
 
    تمویل کننده واحد معیین شود که در ا



، میدان نبرد دیگردر برابر فساد افغانستان مبارزه   

12 

 

 

III. درست کاری نهاد ها اعاده ی  
فساد اداری از طریق اصالحات ساختار ها و پالیسی ها بوده هر نوع استراتیژی مبارزه با فساد باید شامل اقدامات جهت کاهش میزان 

ن اعاده اعتماد عامه به نهاد های دولتی باشد. چندین سال جنگ و ضعف ساختاری زمینه را برای برخورد سلیقه ئی، 
 
و هدف ا

و  اصله میان دولتخویشخوری، و سوء استفاده از صالحیت های وظیفوی فراهم ساخته تا مانع ارائه خدمات عامه گردیده و ف
شهروندان که مستحق دریافت خدمات هستند، ایجاد کرده است. افغانها قویا  به این باور هستند که تعیینات در پست های دولتی 

. این نوع برداشت ها توام 72از طریق معامله و پرداخت رشوه صورت می گیرد نه از طریق شایسته ساالری و در نظرداشت مهارت ها
جائیکه خدمات اساسی مانند دسترسی به خدمات تعلیمی و صحی در برابر پول عرضه می شود  –خذ پول در برابر خدمات با رویکرد ا

 . 73باعث افزایش بی اعتمادی مردم می گردد –

 پیشرفت های افغانستان در راستای تطبیق استراتیژی های کلیدی برای کاهش میزان فساد اداری در میان مقامات گزارش این بخش
دولتی و ترویج بیطرفی ساختاری روز افزون را به بررسی می گیرد. اصالحات خدمات ملکی به منظور افزایش استخدام به اساس شایسته 
ن، معامله گری و خویشخوری میزان 

 
ساالری و ترویج برخورد اخالقی از طریق طرزالعمل های اجرائی موجود می باشد. علی الرغم ا

یر پرسش قرار داده است. به همین ترتیب، هر چند پیشرفت ها در زمینه ثبت دارائی های هزاران تن از موثریت این اصالحات را ز
 تنها چند مورد هنه تمام مقامات بلک مقامات بلند پایه دولتی صورت گرفته است، هیچ یک از این موارد به گونه درست تثبیت نشده و

امات . تثبیت دارائی های ثبت شده و اقدمواخذه شده اندرسما دارائی های شان  به موقع ثبتبه دلیل نارسائی در  بطور سلیقه ای 
رای می کند. سایر استراتیژی ها ب هنقش حیاتی را در امر اعاده اعتماد عامه به مقامات دولتی افاد، همسان برای عدم ثبت یا فریب 

 مقامات دولتی در پست های حساس می باشد.  صداقت و درستکاری  اعاده اعتماد عامه شامل استفاده گسترده از بررسی و ارزیابی
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 اصالحات خدمات ملکی .ا

"ایجاد نهاد های قوی و متمرکز روی خدمات ملکی مسلکی که عاری از هر نوع نفوذ شخصی و مداخالت سیاسی باشد" ممکن موثر 
ای خدمات ملکی مسلکی شامل استخدام به اساس . استراتیژی افغانستان در راست74ترین راه برای جلوگیری از فساد اداری باشد

شایسته ساالری، اصالح رتب و معاشات، و مقرره طرز سلوک به منظور ترویج عملکرد های اخالقی بیشتر و جلوگیری از تنازع منافع 
 می باشد. 

 استخدام بر اساس شایستگی .1

"نهادینه شدن معامله گری در تمام نهاد های دولتی به این معنی است که 
کنان ملکی بر منبای شایسته ساالری و توانمندی مسلکی معیار انتخاب کار 

نبوده و این بدان مفهوم است که ظرفیت در اک ثر سطوح کلیدی پالیسی 
" اصالحات خدمات 75سازی و عرضه خدمات دولتی بسیار پائین می باشد.

همگام با میزان بلند معاشات، محدودیت  ۴۱۱۹ملکی افغانستان در سال 
ها برای استفاده از برنامه های معاشات هنگ فت، میکانیزم شایسته ساالری 

مدمیان برای ترفیع و ارزیابی عملکرد به 
 
. این اصالحات با طرح برنامه 76ا

گسترش تعیینات به که به منظور  ۴۱۱۱اصالحات اداری دولتی در سال 
ر خدمات ملکی از طریق تهیه شرح وظایف اساس اصل شایسته ساالری د

 . 77و الیحه وظایف برای پست های مشخص طرح گردیده بود، ادامه یافت

پیشرفت های در خصوص انتخاب بعضی از معاونین والیان، ولسوال ها و شاروال ها به اساس اصل شایسته ساالری صورت هر چند 
تن  ۵۱۱که  گ فتدر این اواخر . به گونه مثال، رئیس جمهور 78جود داردگرفته است، خویشخوری در اک ثر تعیینات خدمات ملکی و

درصد این  ۳۱. 79از کارکنان خدمات ملکی در یک وزارت بدون پروسه ارزیابی به اساس اصل شایسته ساالری استخدام شده اند
ن وزرات بوده یا از یک قوم بودند و این بدان معنی است که علی ا

 
ی در گسترده، خویشخور لرغم اصالحات کارمندان از اقارب وزیر ا

. مثال های دیگر را می توان از مداخالت توسط افراد با نفوذ به شمول اعضای 80ادارات خدمات ملکی به پیمانه وسیع وجود دارد
وری کرد

 
دود . در خصوص نیرو های پولیس ملی افغان، اعضای پارلمان طبق گزارشات ح81پارلمان و وزراء در پروسه استخدام یاد ا

( نوشتند تا دوستان و اعضای خانواده شان منحیث منسوب پولیس ۴۱۵۹ – ۴۱۵۴درخواست را در جریان یک سال ) ۵۱۱۱۱
 . 82استخدام شوند

 توسط فرمان شماره  
ْ
ئیس جمهور فراهم شد چنانچه که این فرمان مسئولیت استخدام ر  ۴.زمینه اک ثر این تعیینات غیر مسلکی قسما

 به وزارت های مربوطه منتقلرا از کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی )کمیسیون خدمات ملکی(  ۴و  ۵کارکنان بست 
. هر چند هدف این انتقال مسئولیت 83دت ملکی نقش نظارتی را ایفا می کنساخت که در این پروسه بورد تعیینات کمیسیون خدما

 وجودمورد نظر را به  تاثیر، این انتقال هیچگاهی 84شایسته ساالری بودتقویت شفافیت در استخدام کارمندان مسلکی به اساس اصل 
ورده نتوانست. در عوض، این انتقال مسئولیت فقط باعث شد تا افراد با نفوذ توجه شان برای البیگری را از کمیسیون خدمات ملکی 

 
ا

ساختن پروسه استخدام به نفع دوستان و اقارب  . هدف این البیگری ها متاثر85برداشته و به سوی وزارت های مربوطه معطوف بدارند
. چنانچه که توقع می رفت، سیاسی ساختن 86بوده و در نتیجه استخدام به اساس اصل شایسته ساالری را با ناکامی مواجه می سازند

به پیمانه  ی پروسه استخدام باعث شد تا میزان شکایات درج شده نزد کمیسیون خدمات ملکی پس از تنفیذ فرمان ریاست جمهور 
 . 87درصد( افزایش یابد ۲۱حدود گسترده )

ای البیگری را از وزارت ه فقط ئولیتبلکه انتقال مس را حل نخواهد کردمشکل  ریاست جمهوری به تنهای  ی ۴.ه فرمان شمار  لغو
ام به اساس . به منظور تطبیق درست استخدیا سایر نهاد های تصمیم گیرنده بر می گرداندبه کمیسیون خدمات ملکی دو باره مربوطه 

اصل شایسته ساالری، پروسه استخدام باید از تاثیرات مخرب مداخالت بیرونی به دور نگهداشته شود. در قوانین موجود افغانستان 

مبدل کردن خدمات عامه به یک نهاد معتبر یکی 
راستای مشروعیت دولت  از چالش های کلیدی در

در یک کشور دارای تاریخچه اندک حکومتداری 
 خوب می باشد."

 جمهوری اسالمی افغانستان

مسیر افغانستان به سوی خود کـفایــی: نخستین 
 ۱راگراف ، پا۱۰۲۵سپتامبر  ۵گزارش پیشرفت، 
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منظور رفع  . به88هیچ گونه صراحتی در مورد منع تالش ها توسط گروه های سیاسی برای متاثر ساختن پروسه استخدام وجود ندارد
مراجعه شود( در نظر گرفته شود تا مشخصا   III Bبه بخش ذیال این خال، تعدیل قانون خدمات ملکی یا مقررات طرز سلوک موجوده )

. مقامات که  در پروسه استخدام دخیل هستند نیز نباید موارد 89شود دهتالش ها برای متاثر ساختن تصامیم استخدام ممنوع قرار دا
ه نهای  ی نشده اند، با افراد که مستقیما  در پروسه دخیل نیستند بحث نمایند. پروسه ریفرنس چک ادامه داده شود تا از استخدام را ک

واجد شرایط بودن درخواست کننده اطمینان حاصل گردد ولی پروسه ریفرنس چک صرف زمانی صورت گیرد که درخواست کننده از 
مده باشد. ارزیابی یا مصاحبه به اساس اصل شایسته سا

 
 الری موفقانه به در ا

ئولیت نظارت از ریاست جمهوری مس ۴.باوجودی انتقال در تصمیم گیری، کمیسیون خدمات ملکی به اساس حکم فرمان شماره 
.  به منظور موثریت چنین نظارت، کمیسیون خدمات ملکی 90رعایت سیستم استخدام به اساس اصل شایسته ساالری را به عهده دارد

ن، باید خو
 
د را از زیر نفوذ فشار های خارجی بیرون نماید همانگونه که تحت تاثیر وزارت های مربوطه قرار نگرفته است. افزون بر ا

ود تا پروسه ش برداشتهبرای توانمندی بیشتر کمیسیون خدمات ملکی در راستای اجرای مسئولیت های نظارتی، گام های بیشتر 
به گونه معیاری اجراء گردد. این اقدامات شامل طرح و رعایت طرزالعمل معیاری برای پست استخدام خدمات ملکی در سراسر کشور 

. معیاری سازی 91ها، مواد برای درخواست، اخذ امتحان و ارزیابی، دقت الزم، اتخاذ تصامیم، و اطالع درخواست کننده می گردد
ن اقدامات اصالحی به شمول لغو این طرزالعمل ها کمیسیون خدمات ملکی را بیشتر قادر می سازد تا خال

 
 ها را شناسائی و پس از ا

پروسه استخدام را روی دست گیرد. رشد معیاری سازی زمینه را برای کاهش تصمیم گیری های سلیقوی فراهم ساخته و باعث می شود 
 تا از پروسه استخدام عینی و مبتنی بر اصل شایسته ساالری اطمینان حاصل گردد.

 و معاشات  اصالح سیستم رتب .1

"اجماع کلی وجود دارد که معاشات اندک و سیستم های ضعیف نظارتی زمینه را برای فساد هموار می سازد زیرا کارمندان دارای معاش 
مد شان جستجو نمایند"؛ این راه ها شامل تجارت های ضمنی بوده که ممکن  ی ناچیز تالش می کنند تا راه دیگر 

 
را برای افزایش درا

منافع از طریق "تقاضای رشوه یا پول غیر قانونی برای خدماتی که باید رایگان عرضه گردد، یا سوء استفاده از منابع عامه باعث تنازع 
" شود. معاشات اندک همچنان می تواند تاثیرات منفی روی تالش ها برای مسلکی سازی خدمات ملکی داشته 92برای منافع شخصی

اخت معاش مناسب برای اجرای وظایف ناکام میماند، این بدان مفهوم است که وظایف باشد. در ضمن، زمانی که حکومت در پرد
ن را انجام دهد

 
ن، صرفا  93دولتی درخور احترام و مسلکی نبوده و هر فرد می تواند حتی در برابر معاش بسیار ناچیز ا

 
. علی الرغم ا

ز فساد اداری یا معامله گری، تمام اصالحات رتب و . به منظور جلوگیری ا94افزایش معاش کارکنان خدمات ملکی راه حل نیست
 . 95معاشات باید شفاف و مطابق اصل شایسته ساالری باشد

طرح جدید سیستم رتب و معاشات را ریختند که این  96، افغانستان با همکاری مشاورین بین المللی۴۱۵۵ – .۴۱۱بین سال های 
ئولیت های سپرده شده به کارمند خدمات ملکی ایجاد شده بود. این سیستم طرح به اساس سابقه کاری نه بلکه با در نظر داشت مس

و  یباشد م سیم کرد که هر بست دارای پنج قدمبعدا  بیشتر مورد بازنگری قرار گرفت و کارکنان خدمات ملکی را به هشت بست تق
ن از 

 
ملکی دارای مهارت های بیشتر، دولت به منظور جذب کارکنان خدمات . 97افغانی در ماه می رسد ۹۴۱۱۱ تا ۱۱۱۱معاش ا

 ۹۱۱( را معرفی نمود که به این اساس معاش ماهوار کارمندان مسلکی تر از Super-Scale Benefitsافغانستان برنامه سوپر اسکیل )
حات اداری فصل بعدی استراتیژی اصال ۴۱۵۲. در این اواخر، دولت افغانستان در دسامبر 98یابدافزایش می دالر امریکای  ی  ۵۱۱۱ تا

عامه را به هدف ارائه خدمات عامه و ترویج ثبات مالی منجمله از طریق تطبیق رهنمود های سوپر اسکیل روی دست گرفت تا اطمینان 
 . 99حاصل گردد که معاش کارمندان متناسب با اجرای وظایف و مسئولیت های شان می باشد

ن برخورد اینست که اقدامات تمویل کنندگان در یک مشکل که دولت افغانستان در جریان اصالح سیستم رتب 
 
و معاشات با ا

راستای احیای مجدد خدمات ملکی افغانستان باعث پراکندگی بازار کار شده و دولت افغانستان را در زمینهء جذب و حفظ کارمندان 
دو شکل ظاهر شدند: )الف( ساختاری در وزارت های مربوطه با چالش مواجه ساخت. این چالش ها به  مسلکی و نگهداری دانش

پست های خدمات ملکی دولتی که توسط نهاد های بین المللی تمویل می شدند؛ )ب( پست های موازی پروگرام های موسسات بین 
 المللی که خدماتی را عرضه می کنند که باید توسط کارکنان خدمات ملکی دولت افغانستان ارائه شوند. 
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هنگ سازی معاشات نهاد های داخلی و بین  برنامه دولت افغانستان از طریق
 
معاش مسلکی  پیشرفت های چشمگیری در امر هما

توسط کابینه به تصویب  ۴۱۵۱دسامبر  ۵۲معاشات که به تاریخ  دولتی داشته است. این برنامهالمللی برای کارکنان خدمات ملکی 
بدون در نظر داشت تمویل پست ها از طریق مات ملکی رسید، معاشات تمام کارمندان مساعدت های تخنیکی ملی را در سک تور خد

هنگ می سازد
 
. با رفع تفاوت ها در معاش کارکنان خدمات ملکی که دارای وظایف مشابه هستند، 100بودجه دولت یا منابع بیرونی هما

ی شود. م ی مختلفها دولت زمینه انتخاب پست های دولتی دارای معاش بلندتر را کاهش بخشیده و مانع رقابت ها در داخل وزارت
ن، 

 
هنگی میزان معاشات را طور  ادنه چندیناگرچه با وصف ا

 
نها ت اجراء کردند ی که الزم استبین المللی طرح هما

 
ا حال و بعضی ا

وفقانه . برای تداوم مبرنامه استعداد با کارکنان حفظ و جذب برای شان خود توانایی به مربوط های نگرانی دلیل بهاجراء نکردند، 
هنگی معاشات توسط دولت، نیاز است تا تمام نهاد های بین المللی سیستم معاشات شان را در مطابقت با 

 
اقدامات در راستای هما

ن، به منظور ادامه موجودیت ظرفیت در وزارت های 101سیستم مساعدت های تخنیکی ملی دولت افغانستان قرار دهند
 
. افزون بر ا

تا اطمینان حاصل گردد که تمام کارکنان خدمات ملکی بدون در نظر داشت  ود را دو برابر کندن تالش های خدولتی، دولت افغانستا
ن به گونه شفاف و به اساس اصل شایسته ساالری استخدام می شوند )به بخش 

 
 مراجعه شود(..  III A.1منبع تمویل ا

برخاسته از جابجائی کارمندان برنامه های نهاد های بین المللی در وزارت ها و   –پیشرفت ها در زمینه نوع دوم پراکندگی مارکیت 
ن را  –اجرای وظایف که باید توسط کارکنان خدمات ملکی صورت گیرند 

 
نچه که رئیس جمهور غنی ا

 
بسیار بطی بوده و باعث ایجاد ا

از موسسات بین المللی در امر رعایت معاش مسلکی  . طوریکه قبال  تذکر رفت، بعضی 102خواند می شود خدمات ملکی ادارات موازی 
هنگی را می توان با رعایت شدیدتر معاش مسلکی  در برابر تمام کارمندان پروگرام های که در وزارت 

 
سریع عمل نکرده اند. این ناهما

، به منظور جلوگیری از تکرار دوباره وظایف کارکن ظایف ان خدمات ملکی، الیحه وهای دولتی جابجا شده اند، از بین برد. عالوتا 
کارمندان پروگرام های نهاد های بین المللی باید بازبینی شود تا اطمینان حاصل گردد که این کارمندان وظایف را که کارکنان خدمات 

ن هستند و باید انجام دهن
 
ست، موسسات اکه ظرفیت در ادارات دولتی پائین  د، تکرار اجراء نمی کنند. در جای  یملکی قادر به انجام ا

بین المللی باید در مشوره با مقامات وزارت های ذیربط جدول زمانی را برای انتقال تدریجی مسئولیت ها از همکاران تخنیکی بین 
المللی به کارکنان خدمات ملکی دولت افغانستان که از طریق یک پروسه شفاف و مبتنی بر اصل شایسته ساالری استخدام می شوند، 

 طرح نمایند. 

که پروژه ارتقای  ۴۱۵۹دسامبر  ۹۵در نظر است تا ارزیابی موثریت مساعدت تخنیکی ملی و سایر اصالحات رتب و معاشات پس از 
. این پروژه یک 103گرفته شود؛ پروژه مذکور در حال حاضر در جریان می باشدروی دست  ،ظرفیت دولت برای نتایج ختم می شود
ن ارتقای سطح اجراات بعضی از وزارت های می باشد که مسئولیت تطبیق پروژه نظارتی و ارتقای ظرفیت دولت ا

 
ست که هدف ا

ورد های مثبت را 104پروگرام اولویت ملی را به عهده دارند
 
مار و ارقام اولیه دستا

 
. هر چند این ارزیابی به گونه کامل تکمیل نشده ولی ا

وزارت   24به  ۴۱۵۴طبیق کرده اند از هشت وزارت در جنوری نشان می دهند. تعداد وزارت های که اصالحات رتب و معاشات را ت
نچه باید هرچند . 105می باشد ۴۱۵۹برای ختم سال  –وزارت  ۴۴ –میرسد و این رقم بیشتر از هدف مورد نظر   2187فبروری در 

 
ا

یا این اصالحات منتج به جذب درخواست کنندگان واجد شرایط و مانع 
 
داد ها سیل از استعسرازیر شدن مشاهده شود اینست که ا
 .شده است یا خیربه موسسات بین المللی 

 مقرره های طرز سلوک .ب

ن، څارنواالکه شامل کارکنان خدمات ملکی، قضات،  است طرز سلوک متعدد برای مقامات دولتی ارای مقرره هایافغانستان د
طرز سلوک در سطوح محلی نیز موجود می باشند. در واقع،  . مقرره های106می شوداجرائیه پولیس، اعضای پارلمان و مقامات قوه 

ستند دولت گزارش دادند که دارای مقرره های طرز سلوک امقامات محلی  درصد ۹۴شد، بیش از  انجام ۴۱۵۹که در سال ای مطالعه 
 . 107را امضاء کرده اند این مقامات چنین مقرره هادرصد  ۱.و بیش از 

طرز سلوک افغانستان برای کارکنان خدمات ملکی و سایر مقامات دولتی منعکس کننده اک ثر موضوعاتی است  در مجموع، مقرره های
که در مقرره جهانی طرز سلوک ملل متحد برای مقامات عامه به شمول خدمت صادقانه و جلوگیری از تنازع منافع پیشنهاد گردیده 

به ویژه در مورد حصول  )۴۱۱۲با اصول طرز سلوک قضائی بنگلور ) . مقرره طرز سلوک قوه قضائیه در کل در همخوانی108است
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در مطابقت  نڅارنواالی و معیار های مسلکی څارنوالاطمینان از استقالل و بیطرفی قضات قرار دارد. همچنان، مقرره طرز سلوک لوی 
 .109ن قرار داردڅارنواالبا رهنمود های ملل متحد در مورد نقش 

نها در افغانستان  قرره هایمشکل در قسمت موجودیت م
 
ی در ساسبلکه مشکل ا وجود نداردطرز سلوک و حیطه تحت پوشش ا

طرز  ست که اطمینان حاصل شود که مقرره هایاین ی از نکات کلیدی تطبیق این مقرره هامی باشد. یک تطبیق و اجرای این مقرره ها
ته، ی مسلکی بلند ساخباید خود را متعهد به رعایت معیار ها سلوک باالی تمام سطوح ادارات تطبیق می گردد. "مدیران نهاد ها

غاز کرده و خود را الگو برای دیگران سازند اجرای مقرره ها
 
 مقرره هایاگر مقامات رهبری در اجرای . 110و معیارات را از سطوح بلند ا

طرز  . رعایت مقرره های111 .خواهد داشتتاثیر بسیار اندک روی برخورد مقامات عامه  این مقرره هاعالقه نشان ندهند طرز سلوک 
 سلوک و معیار های اخالقی باید در اولویت تمام نهاد های دولتی قرار داشته باشد. 

طرز سلوک در اولویت قرار گیرد، حساسیت مکلفیت های اخالقی تمام مقامات دولتی به کارمندان و  نکه رعایت مقرره هایبرای ای
موزشی معیار های اخالقی باید در مطابقت با شرایطی باشد که کار تمام مسئوالن عامه به عنوان مردم باید تفهیم شود. برنامه ها

 
ی ا

ن، طوری که در 
 
موزشی به گونه منظم تدویر گردد. افزون بر ا

 
بخشی از پالن کاری نهاد در کل پنداشته شود و این برنامه های ا

است، دولت مردم را در خصوص معیار های اخالقی و طرز سلوک ( تعهد شده UNCACملل متحد ) سازمان کنوانسیون منع فساد
گاه نماید

 
. به طور مثال، تصویب مقرره طرز سلوک قوه قضائیه 112که به منظور تنظیم امور میان مردم و مقامات عامه طرح شده اند، ا

گاهی 
 
ن به مردم "در مورد نحودهی در سومالیا همزمان با یک برنامه ا

 
 ه، شیوه و پروسه درج شکایت علیه یکعامه برگزار شد و در ا

گاهی داده شد.
 
ن عمومی به شمول محاکم تمام کشور توزیع و به نمایش گذاشته شدند تا سطح اکما" لوایح و بورد ها در 113قاضی ا

گاهی مردم ارتقاء یابد
 
 . 114ا

گاهی
 
ن استفاده شده، در افغانستان  روی دست  نصب عامه به شمول دهی اقدامات مشابه ا

 
لوایح که در پوش این گزارش نیز از ا

گاهی عامه، این اقدامات باید توام با 
 
ن تاهنوز مشخص نمی باشد. به منظور موثریت برنامه های ا

 
دابیر تگرفته شد ولی موثریت ا

ارد فساد، اقدامات درست تادیبی باید در برابر مال ساختن مو. پس از بر 115پیشگیرانه و واکنشی برای افشای فساد اداری باشد
 لینی که مرتکب فساد شده اند روی دست گرفته شود.و مسئو 

 مکانیزم های رسیدگی به شکایات  .1

( ماده ۹تدابیر واکنشی پس از درج شکایت روی دست گرفته می شود.  شکایت از داخل یا خارج اداره دریافت شده می تواند. فقره )
مرین  ۱

 
مقرره طرز سلوک کارکندان ملکی افغانستان تمام کارکنان خدمات ملکی را ملزم می سازد تا هر گونه سوء برخورد مشکوک را به ا

مربوطه شان گزارش دهند. چنین گزارشدهی اجباری باید در تمام مقررات طرز سلوک گنجانیده شود. به منظور افزایش دریافت 
که هویت شاکی را افشاد نکند مانند صندوق های میکانیزم های انواع دیگر ساعته یا  ۴۲ تماس ارهمشکایات از خارج از اداره، ش

ساعته  ۴۲. اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری شماره تماس 116شکایات در تمام ادارات روی دست گرفته شود
 در صورتهنمای  ی های الزم برای درج شکایت در مورد قضایای فساد اداری در اختیار داشته و همچنان در ویب سایت این اداره ر 

؛ شکایت در این اداره را می توان از طرق مختلف به شمول ایمیل، تلیفون یا حضوری درج شده استارائه بدون افشای هویت لزوم 
ن صندوق ها کار دشوار می باشد. به طور . بعضی از وزارت ها نیز صندوق های شکایات دارند ولی بعضا  پیدا کردن محل ای117نمود

. به 118، گذاشته استنگه داشته است را در داخل محوطه امنیتی این وزارت محصور  عامه مثال، وزارت عدلیه صندوق شکایات
 همنظور کمک به مردم در امر درک بهتر از معیار های اخالقی که به منظور تنظیم فعالیت های کارکنان خدمات ملکی طرح گردید

 . 119اند، کاپ ی از تمام مقررات طرز سلوک در ویب سایت های دولتی قابل دسترس باشند
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 و شاهدان فساد  افشاگرانمحافظت از  .1

محافظت اطالع دهندگان یکی دیگر از راه های موثر برای تشویق افراد است تا نقض مقررات طرز سلوک و معیار های اخالقی را بدون 
نها از جمله تعهدات دولت در کنوانسیون مبارزه با فساد ملل متحد ) وترس 

 
( UNCACهراس از انتقام اطالع دهند و تامین محافظت ا

ا نیت نیک بقانون نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری افغانستان صراحت دارد که اشخاصی که  ۵۲ه . ماد120می باشد
له کشف یا شاهد در مرحله محاکمه قضایای فساد اداری "کمک" می کنند، باید "از هر نوع فشار، و به عنوان اطالع دهنده در مرح

ارعاب و برخورد نادرست مصئون بوده و باید تقدیر شوند." این قانون همچنان افشای هویت شهود بدون رضایت شان را منع قرار 
فساد اداری، رئیس جمهور غنی حمایت خود را از اقدامات بیشتر برای  . در رابطه به ایجاد مرکز عدلی و قضائی  مبارزه با121داده است

 . 122محافظت اطالع دهندگان ابراز داشت

. مسوده این قانون زمینه را برای وضاحت و ارتقای 123در حال حاضر مسوده قانون مصئونیت اطالع دهندگان تحت بررسی قرار دارد
ن است، فراه

 
م می سازد. توجه جدی باید مبذول گردد تا اطالع دهنده را قادر سازد که مصئونیت های که اطالع دهنده مستحق ا

توازن میان اظهارات و روابط کاری خود را تامین نماید چنانچه این امر در مطابقت با بهترین اجراات پیشنهاد شده نیز قرار دارد. به 
یگر اگر اطالع دهنده پس از اطالع دادن عزل یا به نحوی دقانون اطالع دهندگان کشور افریقای جنوبی تصریح گردیده که در طور مثال

. در این صورت 124اقدام تادیبی در مورد وی اتخاذ گردد، عزل یا اقدام تادیبی در برابر وی یک عمل انتقام جویانه تلقی می شود
 . 125متصدی اداره مسئولیت دارد تا چنین اقدام را توجیه نماید

ر نظر گرفته شده است باید برای هر نوع اطالع که با هدف خوب ارائه می گردد، در نظر گرفته مصئونیت که برای اطالع دهندگان د
. بدین منظور، اطالع دهندگان باید در مقابل هر نوع تخریب 126شود حتی اگر این اطالعات بعدا  غلط یا نادرست ثابت می شوند
. تنها مواردی 127ع نقض قوانین حفظ محرمیت اداره مصئون باشندشهرت یا از دست دادن اعتبار در جامعه و همچنان در برابر هر نو 

که شخص عمدا  معلومات نادرست را به نیت سوء ارائه می کنند، از چنین مصئونیت مستثنی باشند. حتی در چنین حالت اطالع 
شخص  ط عینی اظهاراتدهنده نباید مکلف به اثبات نیت نیک خود باشد و نیت نیک اطالع دهنده باید از طریق ارزیابی شرای

 . 128شناسائی شود

ن، هر چند حفظ هویت اطالع دهنده یک موضوع مهم است، هیچ نوع ضمانتی مبنی بر مخفی نگهداشتن هویت شخص 
 
افزون بر ا

. به اساس قانون اجراات 129اطالع دهنده طوری که در مسوده قانون اطالع دهندگان افغانستان تصریح گردیده، نباید ارائه شود
. از این جهت، زمانی که قضایای جزائی برای رسیدگی به مراحل رسمی 130افغانستان، متهمین جرایم حق مقابله شهود را دارند جزائی

نچه کهمیتوان و باید تضمین 131نمی تواند و نباید ضمانت شود –متهم و وکیل مدافع  –محاکماتی می رسند، محرمیت هویت طرفین 
 
. ا

 به گونه مفصل مورد بحث قرار گرفته است.  VII.B.5این موضوع ذیال  در بخش  –شود راه های موثر برای محافظت شهود است 

روند کسب مکافات برای ارائه معلومات با هدف نیک که منتج به اعاده سرمایه عامه می گردد، نیز باید واضح شود تا مشوق خوبی 
. در نظر گرفتن فیصدی بسیار بلند از سرمایه 132ای اطالع دهنده بوده و منجر به ارائه معلومات نادرست بر ضد منافع عامه نگرددبر 

" به گونه 133شوش می سازد.غاحیاء شده ممکن "اصول منافع عامه قانون را خدشه دار ساخته و انگیزه اطالع دهنده برای اطالع را م
مده  ۴۱بی، قانون مبارزه با فساد اداری به اطالع دهنده اجازه می دهد تا الی مثال، در کشور کوریای جنو

 
درصد از عواید به دست ا

ن به خزانه دولت سرازیر می شود
 
. راهکار مشابه باید حین نهای  ی ساختن مسوده قانون افغانستان نیز 134را کسب نموده و متباقی ا

 گرفته شود.در نظر 

دیبی با معنی .7
 
 تدابیر تا

نانی که مرتکب نقض مقررات طرز سلوک شده اند در نظر گرفته شود. یک سلسله اقدامات در خاتمه، 
 
تدابیر تادیبی مناسب برای ا

اداری و تادیبی که از هشدار غیر رسمی شروع الی برکناری از وظیفه را در بر میگیرد، باید وضع گردد تا ناقضین مقررات طرز سلوک 
. موارد جدی عملکرد های غیر قانونی که منجر به عمل جرمی می شود، باید غرض تحقیق و پیگرد عدلی 135ندمورد پیگرد عدلی قرار گیر 
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ی معرفی گردند. به منظور تفکیک متهمین عملکرد غیر قانونی و ادعا های نادرست و غیر موجه، یک څارنوالو قضائی به اداره لوی 
 ن بررسی ها به شکل عام در دسترس همه قرار بگیرد. میکانیزم رسمی بررسی تادیبی ایجاد شود و نتایج ای

مد های ناموجه این است که به اساس اجراات فعلی در کشور، مقامات که از وظایف شان برکنار می شوند می توانند برای 
 
یکی از پیا

مده قانون کار افغانستان اس ۹۴الی یک سال معاش دریافت کنند. این رویکرد به اساس تطبیق نادرست ماده 
 
ت زیرا در این ماده ا

ماه معاش دریافت نمایند. این ماده برای مقامات  ۵۴ – ۲است که مقامات که پست های شان ملغی و از بین می رود، می توانند برای 
 هکه به دلیل عملکرد غیر قانونی از وظیفه عزل شده اند، قابل تطبیق نمی باشد. به منظور حصول اطمینان از اینکه عزل از وظیف

مانع موثر فراراه عملکرد غیرقانونی مقامات می باشد، رهنمود یا توضیحات رسمی نیاز است تا پرداخت معاشات مقامات را در موارد 
نها
 
 نمایند. لغو اثبات نقض مقررات طرز سلوک توسط ا

ن، توجه باید به تعریف مجدد حیطه معافیت مقامات دولتی که در فعالیت های مبارزه با
 
مبذول  فساد دخیل هستند، افزون بر ا

گردد. چنین معافیت در مطابقت با بهترین اجراات توصیه شده جهت محافظت مقامات ذیربط حین اجرای وظیفه شان ادامه یابد؛ 
 136نباید مانع محافظت مقاماتی شود که در سوء استفاده از صالحیت وظیفوی و سایر موارد فساد دخیل هستند. معافیت 

 بررسی سوابق .ج

از استخدام به اساس اصل شایسته ساالری اینست که شایسته ترین افراد برای پست ها شناسای  ی شوند. ولی حتی کاندید های هدف 
شایسته و واجد شرایط نیز در معرض فساد قرار دارند. ارزیابی کارمندان در جریان پروسه استخدام زمینه را برای سنجش صداقت و 

. اساسا  ارزیابی نیازمند بررسی عمیق سوابق شخصی و مسلکی 137رات عامه فراهم می سازدگی شان برای استخدام در اداشایست
. 138درخواست کننده به شمول بررسی جامع سوابق، تثبیت تمام مدارک تحصیلی و سایر اسناد ارائه شده حین درخواست می باشد

داقت در خدمات عامه" شده تا اعتماد مردم دوباره های جدی در ص کمبودیهدف چنین بررسی اینست که مانع استخدام "افراد دارای 
 . 139احیاء شده و مشروعیت دوباره به نهاد های دولتی برگردد

هر چند بررسی دقیق تمام مقامات خدمات عامه افغانستان مقدور و ممکن به نظر نمی رسد، پروسه ارزیابی برای تمام پست های 
، افغانستان حین ایجاد مرکز عدلی مبارزه با فساد تعهد سپرد که تحقیق کنندگان، حساس نهایت مهم و ضروری می باشد. به طور مثال

ن و مشاورین که در مرکز عدلی مبارزه با فساد روی قضایای مهم کار می کنند، از پروسه ارزیابی خواهند گذشت. کارمندان که څارنواال
ردن ی توظیف شدند، نیز مکلف به سپری کڅارنوالدر مرکز عدلی مبارزه با مواد مخدر و همچنان واحد اسبق مبارزه با فساد اداره لوی 

ین تدابیر اضافی ارزیابی باید رسما  شامل اجراات معیاری شده و باالی تمام کارمندان که روی قضایای حساس پروسه ارزیابی هستند. ا
هنگی تطبیق گردد. 

 
مرین و کارکنان سکرتریت مبارزه با فساد یا بخش هما

 
 فساد کار می کنند به شمول ا

ن ارنواالڅبه گونه مثال، کشور بوسنیا و هرزیگوینیا قضات و پروسه ارزیابی نباید محدود به کارکنان خدمات عامه جدیدالتقرر باشد. 
. افغانستان نیز چنین راهکار را 140اصالحات پشت سر بگذارند پروسهبرحال را مکلف می سازد تا پروسه ارزیابی را به عنوان بخشی از 

نظر  د اعتماد مردم ضروری است، دربه ویژه برای کارمندان که بیشتر معروض به فساد هستند و نیز ساحاتی که برای احیای مجد
. در مواردی که تقلب یا نوع دیگر اعمال خالف توسط کارمند برحال شناسائی می شود )مثال  جعل اسناد تحصیلی(، 141بگیرد

 . 142طرزالعمل های تادیبی رسمی باید طرح گردند تا کارمند مذکور را عزل نموده یا تدابیر تادیبی دیگر اتخاذ گردد

برای چنین تدابیر قبال  توسط اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری عمال  نمایش داده شد  ندیمنمونه نیاز 
روسا و معاونین بخش های عملیاتی و کلیدی مانند بخش ثبت دارائی ها را به دلیل جعل تن از مقامات به شمول  ۳زمانیکه این اداره 

برمال شد،  ۴۱۵۱. این اقدامات که در سال 143ظایف این متصدیان الزمی بود، از وظیفه بر کنار کرداسناد تحصیلی که برای ادامه و
اگر میکانیزم های قوی ارزیابی مانند میکانیزم های که در فوق از تاثیر اندکی روی تالش های دولت در راستای مبارزه با فساد داشت. 

مد، حین استخدام یا استخدام م
 
نها تذکر به عمل ا

 
جدد این مقامات که وظیفه شان مشخصا  شناسائی و جلوگیری از فساد در ادارات ا

نها قبال  شناسائی می شد.
 
مد یا این عمل ا

 
 عامه است موجود می بود، از جعل اسناد این مقامات جلوگیری به عمل میا
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زمون صداقت .د
 
 ا

 به ویژه اخذ رشوه در برابر افراد و نهاد های است که به ارزیابی میزان صداقت یکی دیگر از راهکار های موثر برای جلوگیری از فساد
. هر چند ارزیابی میزان صداقت معموال  به عنوان یک عامل باز دارنده محسوب می شود، 144نظر می رسد در معرض فساد قرار دارند

گونه  مسئولیت های خود را به این امر راهکار موثر برای شناسائی و ممکن تشویق مقامات که در مقابل رشوه ایستادگی می کنند و
 . 145صادقانه انجام می دهند، نیز به شمار می رود

، قوه قضائیه افغانستان از قبل 146هرچند تالش های دولت ر راستای اصالح سک تور عدلی و قضائی بطی تر از حد پیش بینی است
ه کارمندان اداری و سایر کارمندان که در پروسیک نوع ارزیابی میزان صداقت را در واکنش به شکایات مبنی بر فساد علیه قضات، 

ستره محکمه عملیات کنترول و مراقبت . زمانی که یک شکایت درج می شود، ریاست 147عدلی و قضائی دخیل هستند، به کار می برد
سیب پذیری شخص مظنون در برابر رشوه یا سایر انواع فساد روی دست می گیرد. از بدو تاسیس این ریاست 

 
های مخفی را به هدف ا

وکیل یا اشخاص انفرادی را به  ۹۲۵کارمند قضای  ی و  ۳۴ی، ضقا ۳۹تن به شمول  ۱۴۲کنترول و مراقبت ، ریاست .۴۱۱در سال 
ی غرض تحقیق ارسال څارنوال. این ریاست دوسیه ها را پس از دستگیری به لوی 148گیر کرده استط به فساد دستمربو اعمالاتهام 

. سایر نهاد های داخلی به شمول ریاست جرایم 149نموده و در صورت محکومیت، قضات یا سایر مقامات از وظایف شان برکنار شدند
 . 150صداقت مقامات عامه که مظنون رشوه ستانی هستند، روی دست می گیرند سنگین نیز رویکرد مشابه را به منظور ارزیابی میزان

هنگی ضعیف میان نهاد های تنفیذ قانون باعث کاهش موثریت این رویکرد ها شده است. به منظور 
 
عدم موجودیت منابع کافی و هما

ردد صوتی و تصویری ثبت گردد تا ثابت گ جلوگیری از هر نوع موانع، تمام جریانات حین وقوع عمل رشوه و اخذ پول باید به شکل
ن، در حال حاضر اک ثر موارد ارزیابی 151که شخص مظنون با خواست و اراده خود عمل کرده و تادیه پول صورت گرفته است

 
. به رغم ا

ژی میزان و میزان صداقت در افغانستان به تلفون وابسته است تا تمام جریانات به شکل صوتی و تصویری ثبت گردد. این نوع تکنول
غاز می گردد که پول پرداخت شود. 

 
 موثریت را محدود می سازد زیرا با توجه به ماهیت عملیات مخفی، تمام جریانات صرف زمانی ا

ن، برای اینکه سند صوتی یا تصویری به اساس قانون اجراات جزائی حیثیت مدرک را داشته باشد، 
 
کلف است م څارنوالافزون بر ا

وردتا از قبل اجازه مح
 
. هر چند کسب اجازه محکمه 152کمه را مبنی بر ثبت گ فتگو به شمول گ فت و شنود در مورد رشوه را به دست ا

وری مدارک در افغانستان زمینه را 
 
هنگ برای قواعد جمع ا

 
در صورتی که ظن قوی وجود داشته باشد مشکل نیست، یک راهکار هما

ید یک مرجع به شمول مامور تحقیقات مخفی یا اطالع دهنده که ارزیابی میزان مساعد می سازد تا سند صوتی یا تصویری که پس از تائ
صداقت را انجام می دهد، ثبت می گردد به عنوان مدرک شمرده شود. در مواردی که کسب اجازه برای اجرای ثبت میسر نمی باشد، 

 افراد کافی در محل ارزیابی میزان صداقت فرد به همکاری میان سایر نهاد های تنفیذ قانون نیاز است تا اطمینان حاصل گردد که
نچه که در بسته صوتی و تصویری ثبت می گردد، شهادت دهند

 
 . 153مظنون گماشته شوند تا در مورد ا

نرا گسترش دهد ولی نبود منابع مانع کنترول و مراقبت ریاست 
 
مایل است تا ارزیابی صداقت را محدود به درج شکایت نساخته و ا

. یک رویکرد پیشگیرانه که مقامات نهاد های عامه را مکلف می سازد تا ارزیابی صداقت را به گونه اتفاقی پشت سر 154داین امر می شو
البته این رویکرد محدود به قوه قضائیه نبوده بلکه تمام نهاد های دولتی را شامل شود. بررسی  –بگذراند، باید در نظر گرفته شود 

لوده به فساد هستند را بلند برده و در نتیجه باعث جلوگیری این پدیده می گردد و مقامات را تشویق 
 
اتفاقی میزان شناسائی مقامات که ا

. با توجه به حساسیت معلومات یا سطح مرجع تصمیم گیری، 155شده گزارش دهندمی کند تا موارد را که برای شان رشوه پیشنهاد 
اولویت برای ارزیابی اتفاقی به مقامات و نهاد های دولتی داده شود که بیشتر در معرض فساد قرار دارند و مقاماتی که ثبت دارائی های 

. تعداد مقامات که مورد ارزیابی صداقت 156(مراجعه شود در ذیل III.E.1شان تفاوت های قابل مالحظهء را نشان می دهند )به بخش 
. یک کارشناس چنین 157قرار می گیرند باید بلند تا نهاد های دولتی پالن های شان در خصوص اجرای چنین ارزیابی ها را اعالن نمایند

نها را تشو
 
گاهی داشته باشند، ا

 
وه[ را یق می کند تا پیشنهادات ]رشمالحظه نمود: "این واقعیت که مقامات از اجرای چنین ارزیابی ا

نها نمی دانند که کدام مورد حقیقی و کدام مورد "ارزیابی" بوده است
 
 . 158گزارش دهند زیرا ا

در پایان، توجه به نوع دیگر ارزیابی میزان صداقت در محالتی که مردم مستقیما  با مقامات دولتی مصروف معامله پولی هستند مانند 
گاهی افراد از اینکه کارمندان مالیات و گ

 
مرکات، مبذول گردد. کمره های نصب شده در این محالت همراه با هشدار های ک تبی جهت ا
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محل مذکور مجهز با کمره می باشد، می تواند مانع خوبی باشد تا مقام دولتی نتواند در مورد رشوه بحث یا در برابر عرضه خدمات 
کن چنین فعالیت های غیرقانونی شان را خارج ساحه تحت پوشش کمره انجام . هر چند بعض از مقامات مم159رشوه اخذ نمایند

 دهند، سایر کارمندان ممکن نخواهند که خود را در معرض شناسائی قرار دهند.

 اعالم دارائی .ه

 و صراحت دارد که "دارای  ی رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، وزرا، اعضای ستره محکمهقانون اساسی افغانستان  ۵۱۲ماده 
" از سال 160ی قبل و بعد از دوره خدمت توسط ارگانی که در قانون تعیین می گردد، ثبت، رسیدگی و نشر می شود.څارنواللوی 

مقام که در ماده  .۹بدینسو، به اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری وظیفه سپرده شده تا دارای  ی  .۴۱۱
ن را  ۵۱۲

 
نها اشاره 161"در صورت لزوم" نشر نمایدقانون اساسی شناسای  ی شده، را ثبت و ا

 
. عالوه بر مقاماتی که در قانون اساسی به ا

موظف است دارای  ی های تعداد زیادی دیگری از مقامات دولتی را  ارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری اداره عالی نظشده، 
ن را نشر نماید

 
  .162ساالنه ثبت و "در صورت لزوم" ا

دولتی به  مورد اشاعه دارای  ی های مقامات ۱۱۱.حدود  اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری در حال حاضر، 
ن، شماری 163مقامات که به اساس قانون اساسی مکلف به اشاعه دارای  ی های شان هستند، را ثبت نموده است ۳۱۹شمول 

 
. باوجود ا

از مقامات بلند رتبه به شمول دو تن از مقامات که توسط قانون اساسی مکلف به اشاعه دارای  ی شان هستند، تا هنوز دارای  ی های 
مورد ثبت دارای  ی ها را که توسط  ۲۲. اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری فقط 164شان را ثبت نکرده اند

مورد دارای  ی های اشاعه شده هستند  ۴۲۴گزارش ها در حال تحقیق به اساس این اداره پایه اشاعه شده، نشر نموده و  165مقامات بلند
اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی . در ویب سایت 166را در بر می گیرد رای  ی هادرصد مجموع موارد دا ۹که این رقم تنها حدود 
ن به نشر رسیده است .۲لینکی وجود دارد که فقط  مبارزه با فساد اداری 

 
. اداره عالی نظارت بر 167مورد دارای  ی های اشاعه شده در ا

نمی  ی اشاعه شده باقیمانده بنا به دالیل امنیتی و محرمیت مقدور تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری ادعا نمود که نشر دارای  ی ها
 . 168باشد

اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری از رویکرد های مختلف برای تثبیت دارای  ی ها اشاعه شده استفاده می 
. اداره مذکور 170بودن و انسجام داخلی ارزیابی می کنند. این اداره دارای  ی های اشاعه شده را برای حصول اطمینان از مکمل 169کند

یک سلسله ارزیابی های خارجی را نیز در خصوص معلومات حاوی موارد اشاعه دارای  ی ها انجام داده و معلومات تازه را با اطالعات 
ن، به اساس 171ی کنندقبال  ارائه شده، مراکز ثبت اطالعات مانند زمین، بانک و اداره مالیات به شکل مقایسوی بررسی م

 
. افزون بر ا

ا با اداره دارائی های اشاعه شده ر  اداری معلومات در مورد اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد یک تفاهمنامه تازه، 
ن، 172( به منظور مقایسه با اطالعات ثبت شده در بانک شریک می سازدFinTRACAاستخباراتی مالی )

 
عالی نظارت  اداره. به رغم ا

دارائی های اشاعه شده مربوط به اعضای خانواده ]مقامات[ و شخص ثالث را تثبیت نمی  بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری 
 . 173کند

به منظور تقویت میکانیزم فعلی اشاعه دارائی ها و تطبیق تعهدات سپرده شده به برنامه توسعوی کریدت صندوق وجهی پول، دولت 
ن ارزیابی جدی تر در مورد دارائی ه پیشنهاد در قانون مبارزه با ارتشا و فساد اداری  تان اخیرا  تعدیلی راافغانس

 
ای نمود که به اساس ا

فی می ی معر څارنوالاشاعه شده صورت خواهد گرفت و اشخاص که عمدا  معلومات نادرست ارائه می کنند، غرض پیگرد عدلی به 
ا ملزم می ر  اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری همچنان  الحال نافذ نشده استکه تا . تعدیل مذکور 174شوند

سازد تا اسامی مقامات را که دارائی های شان را ثبت نکرده اند، نشر و معاشات و سایر امتیازات کاری شان را الی ثبت و اشاعه دارائی 
 های شان قطع نماید.

رده اسامی مقامات را که دارائی های شان را ثبت نک طی یک لست جدیدا بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری اداره عالی نظارت  
. اسامی شامل این لست تا اکنون در دسترس عامه قرار نگرفته ولی گزارشات رسانه ها میرسانند 175در اختیار رئیس جمهور قرار داد اند

. تا اکنون هیچ اقدامی 176شامل این لست می باشد که تا حال دارائی های شان را ثبت ننموده اندکه اسامی مقامات بسیار عالی رتبه 
اری ، اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداین  با وجودعلیه این مقامات عالی رتبه روی دست گرفته نشده است. 
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 ۵۱لسله اقدامات در راستای تعلیق پرداخت معاشات و سایر امتیازات کاری اعالن کرد که این اداره یک س ۴۱۵۹جنوری  ۹به تاریخ 
. هر چند از چنین اقدام قدردانی می شود، پروسه اشاعه دارای  ی 177والی را که دارای  ی های شان را اشاعه نکرده اند، اتخاذ نموده است

از  نی بر اینکه بعضی مقامات فراتر از قانون قرار دارند،ها در افغانستان باید توسط یک اداره واحد به پیش برده شود تا باور ها مب
 میان برداشته شود. 

یق استراتیژی اداره عالی نظارت بر تطبیگیری شود. هر چند تا اکنون هزاران مورد اشاعه دارائی نزد روند تنفیذ نیز باید با جدیت و قوت پ
دارد که یک مقام به دلیل عدم ثبت دارائی یا ارائه معلومات نادرست به ثبت رسیده، حتی یک مورد هم وجود ن مبارزه با فساد اداری 

. سپردن لست محرمانه اسامی مقامات به رئیس جمهور یا اتخاذ اقدامات علیه شماری از مقامات 178مورد پیگرد عدلی قرار گرفته باشد
]دارائی های[ ( تثبت ۵موارد ذیل در نظر گرفته شود: ). اولویت باید برای 179والیتی نمایانگر تنفیذ کامل قانون  فوق الذکر نمی باشد

نانی که معلومات نادرست را حین اشاعه  ( اقدامات در برابر۹( نشر دارای  ی های اشاعه شده؛ )۴) ؛مشخص
 
ناقضین ]این روند[ و ا

به یک  دارائی ها بیشتر. بدون پیشرفت در عرصه های فوق الذکر، سیستم گسترده افغانستان برای اشاعه 180دارائی ارائه می کنند
 .181عمل نمایشی و عوام فریبانه شباهت خواهد داشت

 ئی هاادار  تصدیق .1

را اداره عالی مبارزه با فساد اداری   182 پروسه تثبیت اظهار نامه های مالی باید محدودیت های موجود در ظرفیت مدیریتی و تخنیکی
ه کار تصدیق اظهار نامه ها را نمی توان بشکل معنی دار انجام داد، بلکتصدیق نماید. البته این محدودیت ها به معنی این نیست که 

را برد. در ضمن اولویت  183بدین معنی است که تالش ها طوری باید اولویت بندی شوند تا بتوان حد اک ثر استفاده از منابع محدود
ن عده از افراد و مسئولین بلند پایه، بخصوص مسئولین اد

 
ز نظر ارات چون گمرک و مالیات داده شود که اباید به تثبیت اعالمیه ا

سیب پذیر ترین ها
 
محسوب می شوند. همچین اولویت باید به  184قانون اساسی مکلف می باشند، زیرا این گونه افراد در برابر فساد ا

 مشخص شده اند )مانند افزایش چشم گیر در سرمایه 
 
ن عده از اظهار نامه های مالی داده شود که قبال

 
ف عمده ها و یا اختالتثبیت ا

ن ها( و یا کسانی که مورد اتهام سوء رفتار
 
قرار داشته اند. تثبیت  185میان منابع قانونی عایداتی و شیوه زندگی و اظهار نامه های مالی ا

مه های ادیگر اظهار نامه های مالی را می توان بشکل اتفاقی و بر اساس یک درصد از قبل تعریف شده و یا تعداد مشخصی از اظهار ن
. نمونه گیری تصادفی اظهار نامه ها سود اضافی دیگر هم دارد که باعث گسترش "احتمال تثبیت یکسان در 186پر شده انجام داد

 می شود.  187یا با انگیزه سیاسی"ودسرانه تمام ک تگوری های مسئولین عامه شده و مانع انتخاب اظهار نامه ها بشکل خ

افغانستان که خیلی از اسناد اداری نابود شده و یا به سادگی دیگر وجود ندارند، تثبیت اظهار نامه در یک جامعه بعد از جنگ چون 
انجام داد. با اضافه نمودن گزینه بررسی روش  188ی های  ها را نمی توان فقط با اتکا به بانک اطالعاتی رسمی نظیر اسناد مالیاتی یا دارا

ن ها می توان میزان اعتماد بر طرزعمل فعلی تثبیت اظهار نامه های  189نوادهزندگی نه تنها مسئولین عامه بلکه اعضای خا
 
 HOOACا

ن چه که در اظهار نامه گ فته اند
 
یا مسئولین "زندگی فراتر" از ا

 
، دارند 190را باال برد. هدف این گونه ارزیابی ها تشخیص این است که ا

مد های غیر قانونی یا عواید نادرست ناشی از رشوه یا خیر. مقایسه سرمایه های اظهار شده با روش زندگی بشکل ویژ 
 
ه می تواند درا

شکار ساخته و با این گونه مقایسه می توان این اختالف را برمال نمود
 
. به گونه مثال در 191مسئولین را که بعید است اظهار نمایند ا

ن بسیار کم 
 
 اظهار شده بود در حقیقت یک عمارت بزرگکشور کوزوو بررسی روش زندگی نشان داد خانه یک مسئول عامه که ارزش ا

 .               192با ارزش به مراتب بیشتر از میزان اظهار شده بود

بررسی روش زندگی باید تفتیش عینی از دارای  ی های ملموس مانند خانه و موتر و همچنین مصاحبه با اقارب، همسایه ها یا شرکای 
ورد. اگر منابع کافی برای انجام تفتیش  193ات مرتبط به روش زندگی مسئولینکاری را باید دربر گیرد زیرا می توان معلوم

 
را بدست ا

ن صورت باید از دستگاه های امنیتی 194عینی از خانه، دفتر و دیگر دارائی های مسئولین موجود نباشد
 
ی بشمول نظارت مل، در ا

وری تصاویر به کابل و دیگر مناطق اعزام می شوند و این گونه 
 
توسط کمره های مدار بسته و کمره های استفاده نمود که برای جمع ا
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ن ها  HOOACمی توان اداره عالی مباره با فساد اداری 
 
یا روش زندگی مسئولین عامه با دارائی های اظهار شده ا

 
را در تعیین این که ا

 بقت دارد یا خیر کمک نمود. مطا

ن ها می 
 
یکی دیگر از منابع به راحتی قابل حصول جهت بررسی روش زندگی مسئولین ثبت سفر های مسئولین و اعضای خانواده ا

در پاسپورت باید بررسی گردد تا بتوان تعداد یا سرعت سفر ها، هزینه های  -دخولی، خروجی -باشد. ثبت سفر ها بشمول بررسی مهر
ینی و مقصد سفر ها را مشخص نمود. میزان باالی سفرها باعث هزینه های چشم گیری می شود که منبع این هزینه ها باید توضیح تخم

داده شود. در ضمن، سوابق سفرها می تواند سفر های مکرر به مقاصد مشکوک برای پنهان کاری دارای  ی ها و یا محل خانه های دومی 
شکار یا نهاد های تحصیلی برای اعض

 
شکار نماید. همه این ها می توانند منابع مهم عایداتی اظهار ناشده را ا

 
ای خانواده مسئولین را ا

ن، انجام مصاحبه با اعضای خانواده و دوستان نیز می تواند هزینه های شیوه زندگی 
 
نمایند که باید ارزیابی شوند. درست همانند ا

شکار می سازد هرا که باید توضیح دادو دیگر مناسبت ها مجلل  نظیر مراسم عروسی های
 
 .  195شوند، ا

س یا بررسی رسمی نمی باشد. بر اساس قانون افغانستان، کشف مسئولیت پولی حقیقاین گونه بررسی ها از روش زندگی نیازمند اجازه ت
ساد اداری نیازمند دخالت در است. اداره عالی مبارزه با ف 196یڅارنوالمی باشد و تحقیقات جنای  ی مرتبط به پیگیری ها به عهده لوی 

ن بررسی و تفتیش معلومات درج شده در اظهار نامه ها جهت  197این عرصه های ایجاد شده
 
نبود و نباید چنین نماید. بلکه مسئولیت ا

ن می باشد. در صورت کشف اختالف در یک اظهار نامه، اداره عالی مبارزه با فساد اداری باید موضوع را جهت
 
 اطمینان از دقت ا

اد برای کمک به اداره عالی مبارزه با فس هفتم ه امده است، شطوریکه در بخکشف یا تحقیق رسمی به ادارت مربوطه ارجاع دهد. 
 ی روی ایجاد یک تفاهم نامه با هم گ فتگو کنند.څارنوالاداری در تعیین این ارجاع ها، باید وزارت امور داخله و اداره لوی 

ستان باید در درازمدت ایجاد سیستم خودکار یا اتوماتیک اظهار نامه های مالی را در نظر بگیرد. " در بخاطر رفع موانع اداری افغان
 سراسر دنیا کشور ها برای تثبت میزان اجرا
 
به تکنولوژی اتکا می نمایند."  به گونه  198 ت... وظایف اساسی طرح اظهارنامه های مالیا

 
 
نالین ارایه و مدیریت استفاده  36111جهت رسیدگی به حدود  رژنتاین مثال کشور ا

 
هزار اظهار نامه مالی مسئولین عامه از سیستم ا

درصد از  55درصد از مسئولین بلندپایه و همچنین امکان تفتیش  5می کند. این سیستم امکان ارزیابی الک ترونیکی اظهار نامه های 
. همچنین با استفاده از یک پروسه دوگانه برای ارایه اظهارنامه ها که همه اطالعات 199دهد اظهار نامه های پر شده مورد هدف را نیز می

تقسیم می کند، می توان محفاظت الزم برای حفظ اطالعات شخصی و حساس،  200را به دو بخش مکاتبات عامه و ضمیمه های شخصی
درس ها، شماره حساب های بانکی،

 
را ایجاد نمود. اگر چه سرمایه گذاری های اولیه برای این  کاپ ی اظهار نامه های مالیاتی ومانند ا

ر تکنولوژی بسیار چشمگیر بود، ولی توانست موثریت طرح اظهار نامه های مالی کشور 
 
. یک سال 201را بسیار بهبود ببخشد ژنتاینا

ن، میزان ارایه اظهار نامه ها از 
 
ینی رسیدگی به هر اظهار نامه مالی درصد افزایش یافت و هزینه تخم 56درصد تا  67بعد از اجرای ا
کاهش یافت. کشور های دیگری چون تایلند و  202 دالر بعد از اتومات سازی  1دالر قبل از زمان اتومات سازی به  71برای دولت از 

ستان باید . اما در افغان203نمودند ترویجایتوپیا جهت کمک در تسهیل سیستم های اظهار نامه و تثبیت ابزار های بانک اطالعاتی را 
 به انتقال تدریجی اظهار نامه از سیستم دستی به یک سیستم اتوماتیک توجه نمود.

 نشر دارایــی ها .1

نشر علنی اظهار نامه های مالی یکی دیگر از ابزار برای تضمین دقت و شفافیت می باشد. " نشر علنی... به خبرنگاران تحقیقاتی، رسانه 
امکان می دهد تا نقش مهمی را در نظارت بر دقت اظهار نامه های موجود بشکل علنی و ها، روحانیون و گروه های جامعه مدنی 

سرمایه های ثبت شده )مزارع، خانه های مجلل، موتر...( از طریق عکس ها، ثبت و راجستر های عمومی و مصاحبه با همسایه ها و 
ی مبنی بر این که نگرانی های امنیتی و محرمیت مانع نشر گسترده ایفا نمایند. ادعای اداره عالی مبارزه با فساد ادار  204کرایه نشین ها"

بطور صریح بر انتشار اظهار نامه های مالی که مسئولین  افغانستان اظهار نامه های مالی می شوند، موجه نمی باشد. قانون اساسی
ن، دولت

 
 بر اساس تعهدات اش در برابر شاخص ارشد بر اساس قانون اساسی مکلف اند پر نمایند، تاکید نموده است. بیشتر از ا
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های صندوق بین المللی پول، مکلف است تا این اظهار نامه ها )و اظهار نامه روئسا و معاونین نهاد های اعمال کننده قانون، گمرک 
 . 206را که در سایت های انترنتی قابل دسترسی می باشند، انجام دهد  205 و اداره امور مالیاتی(

ن، هرگون
 
درس خانه، شماره های حساب بانکی یا نمبر جوازسیر موتر را می توان عالوه بر ا

 
 حساس و شخصی مانند ا

 
ه اطالعات واقعا

محفاظت کرد.  207قبل از انتشار از اظهار نامه های مالی حذف نمود و بدین صورت از محرمیت مشروع یا نگرانی های احتمالی امنیتی
ن، اظهار نامه های مرتبط به دارای  ی ها

 
ی که در اختیار اعضای خانواده یا شرکای نزدیک قرار دارند را نیز می توان ویرایش نمود نظیر ا

 تجربه نموده اند.  208 یهو یا هم در یک بانک اطالعاتی غیر عامه ذخیره نمود و این روشی است که کشور های افریقای جنوبی و نیجر

داری باید در مسئله عدم انتشار علنی اظهار نامه ها به دلیل نگرانی های همه این موارد نشان می دهد که اداره عالی مبارزه با فساد ا
محرمیت یا امنیتی تجدید نظر نماید. در واقع، سروی اخیری که در کشور های غرب بالکان انجام شد نتوانست " هیچ مورد خاصی را 

ن یک مسئول دولت به دلیل انتشار علنی اظهار نامه  مایدندر عمل ثابت 
 
    209اش مورد تهدید امنیتی قرار گرفته باشد." که در ا

 مجازات  .7

مورد اخیر این که تحریم ها یک " ابزار مهم برای ترویج پیروی منظم از الزامات سیستم اظهار نامه مالی بخصوص در زمانی که این 
را پوشش می دهد" می باشد. یک سروی از کشور های که اظهار سرمایه ها را الزامی می  210سیستم طیفی عظیمی از مسئولین عامه

درصد کشور  75تا  67درصد این کشور ها در برابر پر نکردن اظهار نامه ها از تحریم استفاده شده و در حدود  11دانند نشان داد در 
 آگاهانه اظهارنامهارائه  یا و اظهارنامه ارائه عدم افغانستان زایج قانون بخاطر اظهار نامه های غلط مجازات وضع نموده اند. 211ها

ه عالی مبارزه با فساد اداری یک سلسلقانون اداره  در پیشنهادی تعدیل اخیر اگر تصویب شود، .محسوب می کند جرم نادرست را
لزم می را م اداره عالی مبارزه با فساد اداری  خواهد نمود کهرا در برابر اظهارنامه های غلط یا ناتکمیل معرفی  212جدید اداری  عزیراتت

 به مراجع مربوطه ارجاع دهد.  213چنین قضایا را جهت پیگرد قانونیاین  دارد که

بر اساس مجازات جزای  ی موجود؛ مسئولینی که اظهار نامه مالی خود را تکمیل نه نموده به پرداخت جریمه نقدی و بخاطر ارایه اظهار 
ال حبس محکوم می شوند. " برای بازداشتن مسئولین فاسد از تالش برای طفره رفتن از مسئولیت در به یک س 214نامه های غلط

پیوند با فساد، از طریق کم و یا عدم گزارش دهی موارد جدی، مجازات برای عدم گزارش دهی یا گزارش دهی غلط باید شدید تر 
ن صورت " مسئولین فاسد به ." اگر مجازات در برابر عدم گزارش دهی اظهار نامه در 215باشد

 
حد یک عمل فساد، شدید نباشد، در ا

ممکن نخواهند اظهار نامه های خود را گزارش دهند". بنابرین باید به باالبردن سطح مجازات قابل اجرا در  216تر علت مجازات سبک
های  ثر مانع تخطی از طرح اظهارنامهبرابر عدم گزارش دهی و گزارش دهی غلط توجه نمود تا مطمئن گردید که این اقدامات بشکل مو

 مالی می شوند.
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 خالصه پیشنهادات برای احیای مجدد  
 درست کاری نهاد ها 

 برای دولت: 

  برای اطمنیان بیشتر از استخدام ها بر اساس شایستگی، باید به تعدیل قانون خدمات ملکی یا ضوابط رفتاری موجود توجه نمود
تا بتوان بشکل صریح مانع هرگونه تالش برای اعمال فشار های حزبی یا سیاسی بر پروسه استخدام گردید. در ضمن مسئولینی 

 که در استخدام ها تصمیم گیرنده اند
 
، نباید گذارند تا هرگونه استخدام در حال انجام، با افرادی در میان گذاشته شود که مستقیما

 در پروسه استخدام دخیل نمی باشند. 

  تالش ها برای افزایش معاشات خدمات ملکی باید شفاف، بر اساس شایسته ساالری و مشروط بر کنترول های موثر چون ضوابط
 د تا بتوان مانع فساد گردید. رفتاری و قوانین انظباطی باش

 .موزش بهتر معیار های رفتاری به کارکنان ملکی و عامه باید استراتیژی ها ایجاد شود
 
 بخاطر ا

  .میکانیزم های فعلی شکایات بشمول گزارش دهی الزامی باید وسعت داده شوند تا افراد بیشتری را به این روند ترغیب نمود 

 گری را باید گسترش بخشید تا نه تنها فساد اداری بلکه تمام ک تگوری های فساد را شامل حفاظت های موجود در برابر افشا
فهرست نمود. در نهای  ی ساختن مسوده قانون حمایت از اطالع دهندگان باید میزان محفاظت ها در برابر مقابله به مثل 

امت در برابر شهادت دادن با حسن شغلی مشکوک و مسئولیت مدنی باال برده شود. باید یک روش مناسب برای کسب غر 
وری مجدد منابع مالی عامه ایجاد شود.       

 
 نیت از طریق جمع ا

  در برابر نقض ضوابط رفتاری باید برخورد انظباتی مناسب اعمال گردد. در ضمن باید به رفتار های  ی خاتمه بخشید که به مسئولین
 عاش و دیگر امتیازات کاری را دریافت کنند.اجازه می دهد حتی بعد از برکناری به علت بدرفتاری م

  اداره عالی مبارزه با فساد اداری باید تثبیت اظهار نامه های مالی گزارش گران مکلف بر اساس قانون اساسی و مسئولینی را که در
 مشخص شده اند او

 
سیب پذیری خاص قرار دارند و همچنین اظهار نامه های  ی که قبال

 
نماید.  لویت بندیموقف های با اعتماد یا ا

در تمامی موارد دیگر باید یک سیستم برای تثبیت بشکل اتفاقی ایجاد شود. تمام تثبیت ها باید بررسی روش زندگی مسئولین و 
ن ها را شامل گردد. 

 
 اعضای خانواده ا

 برای جامعه بین المللی: 

 ک اد ظرفیت ملی بشمول مهارت های تخنیکی در هر یجامعه بین المللی باید از طریق اولویت بندی برنامه های  ی که با هدف ایج
زمایش کامل و 

 
از این عرصه ها می باشد از تالش های افغانستان جهت گسترش ابزار های موجود برای بررسی سوابق شخصی، ا

 تثبت اظهار نامه های مالی حمایت نماید.

 ی، جامعه بین المللی باید پرداخت معاشات بر بخاطر کمک به دولت در هماهنگ سازی سطح معاشات برای تمام کارکنان ملک
اساس طرح کمک تخنیکی ملی را برای همه پست های خدمات ملکی و بر اساس شایستگی و همچنین برای کارمندان پروگرام های 

 تعبیه شده  در وزارت های زیربط بشکل یکنواخت اجرا نماید. 

  جامعه بین المللی باید ضوابط کاری تمام کارمندان پروگرام های تعبیه شده را بررسی نماید تا هرگونه تکرار در وظایف محوری
شتر بین ببرد. در جاییکه ظرفیت ملی نیازمند توسعه بی دولت را که می تواند و باید توسط کارمندان خدمات ملکی انجام شود، از

می باشد باید، برای انتقال تدریجی وظایف از برنامه های بین المللی به پست های خدمات ملکی و بر اساس شایستگی روی یک 
 زمان بندی توافق صورت گیرد.
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IV. یدعوا کنترول یرو تداب یمال یریتمد یتتقو  
مدیریت مالی عامه برای احیای مجدد اعتماد مردم و تمویل کنندگان بین المللی به افغانستان یک امر حیاتی نظارت مسئول در امر 

ید. " در شرایط دشوار پس از جنگ، افغانستان توانست در عرصه مالی
 
پیشرفت های چشم گیری بدست بیاورد." در  217بشمار می ا

ن در سطح محلی نیز تالش های  ی جریان دارد
 
. در امر باال بردن شفافیت مالی 218سطح ملی انظباط مالی اعمال گردید و برای افزایش ا

ن، بخاطر جلوگیری از هزینه های عامه 219بخصوص در پروسه های بودجه
 
مده است. عالوه بر ا

 
اید و عو پیشرفت های مهمی بدست ا

 به منابع شخصی سرازیر می شدند یک سلسله کنترول های نهادی جدید معرفی گردیده است. 
 
مده از گمرک و مالیات که قبال

 
بدست ا

 این بخش هر یک از این عرصه ها را بررسی می نماید.

 
 
 مدیریت مالی عامه  .ا

 تعیین مالیات و وضع ع
 
ماده سازی بودجه و اختصاص منابع، روند های مدیریت مالی عامه برای بسیج عواید )مثال

 
واید گمرکی(، ا

 استخدام و پرداخت معاشات( و حسابداری و تفتیش هزینه های دولت حیاتی می باشد. در صورت عدم بررسی 
 
اجرای بودجه )مثال

ثیر بسیار جدی و مخرب بر رشد اقتصاد و ارایه خدمات مهم عامه
 
 د.داشته باش 220 فساد در این روند ها می تواند تا

مدیریت مالی عامه  2برای رسیدگی به خطر فساد در مدیریت مالی عامه، وزارت مالیه یک پالن اجرای  ی پنج ساله بنام نقشه راه 
(PFMR-II غاز نموده است. این پالن اجرای  ی یک پالن مدیریتی اجرای  ی متکی بر تیم می باشد که قصد دارد شفافیت و حسابدهی

 
( را ا

با تمرکز بر اصالحات مرحله ای در سه عرصه  2186ت مالی عامه معرفی کند. تطبیق این پالن در ماه فبروری بیشتر را در عرصه مدیری
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غاز گردیده است: )
 
مد های اقتصادی بهتر منجر می شود؛ )8مهم ذیل ا

 
( ترویج بودجه 2( اصالح سرمایه گذاری های حکومتی که به درا

ت مالیه از طریق سرمایه گذاری در مدیریت منابع بشری، مدیریت و مالی، تکنولوژی ( ایجاد ظرفیت وزار 3گذاری دقیق و شفاف تر؛ )
( پیشرفت های  ی را در بخش تکمیل نمودن ارزیابی های اولیه PFMR-IIمعلوماتی و ارتباطات. ارزیابی های شش ماه نخست پالن )

شکار نمود. امیداریم ارزیابی های بعدی با تک
 
رفت میل نمودن این پیشرفت ها و با تمرکز بیشتر بر پیشداخلی از منابع و ظرفیت ها ا

سیب پذیری در برابر فساد را کاهش بخشیده و باعث ترویج شفافیت 
 
های نتیجه محور و با پیوند به اهداف مشخص اصالحی بتواند ا

ن صورت این پالن پنج ساله )
 
( می تواند به عنوان یک PFMR-IIبیشتر در عرصه مالی عامه گردد. اگر با موفقیت همراه بود، در ا

 مدل موفق برای دیگر وزارت ها بکار گرفته شود.   

(، دولت پالن های  ی را برای سرمایه گذاری مهم در بخش II-PFMRعالوه بر پالن )
با هدف اصالح مدیریت مخارج عامه اعالن نموده است. این  221سیستم مدیریت مالی

سیستم می تواند ابزار های مدیریت انترنتی را با توانای  ی تشریک اطالعات با دیگر 
رفیت بهتری را برای سیستم ها و راه های بودجه گذاری معرف نموده و همچنین ظ

مدیریت قرارداد ها و بخش تدارکات در سطح ملی و محلی و در سفارت خانه های 
 فراهم نماید.  222افغانستان در خارج

تالش های مشابه دیگر با هدف ارتقای دقت و شفافیت در پروسه ترتیب بودجه 
در جریان  223ظم تر و قاعده مند تر پیشنهادات بودجهبخصوص با بکار گیری سیستم های قاعده مند و منظم تر هزینه یابی های من

می باشد. در میان موارد دیگر، پروسه جدید ترتیب بودجه خواهد توانست عواید و مخارج پیش بینی شده را بهتر متصور باشد از 
جه های شونده در بودتخمین های بعدی با اتکا بر اطالعات و ارقام دقیق صورت خواهد گرفت. این ابتکار می تواند مشکل تکرار 

ملی در طی چند سال گذشته را که بودجه همواره بازتاب دهنده تخمین های نادرست از عواید و مخارج بوده، رفع نماید. عالوه بر 
ن، کنترول های جدید نیز ایجاد خواهد شد تا مطمئن گردید که سهمیه های بودجه برای اهداف مورد نظر بکار می روند. وزارت مالیه 

 
ا
ن به دیگر وزارت ها ارزیابی و امتحان می نماید. ای

 
 ن پروسه جدید ترتیب بودجه را قبل از گسترش ا

ن به علت سهم عظیمی از کمک های انکشاف
 
 224خارج از بودجه یکنترول دولت بر هزینه های عامه و گزارش دهی در مورد اجرای ا
داند تا کمک های انکشاف پالن گذاری شده باشد و یا گزارش شود مشکل بوده است. اک ثر اوقات توافقات تمویل کنندگان الزم نمی 

اجرا شود. چنین وضعیت باعث می شود تا مسئولین دولت به مشکل بتوانند پرداخت ها  225 و یا هم موازی با طرزعمل بودجه ملی
کنند  را دقیق تر مدیریت و پیش بینیبرای برنامه های تائید شده مانند تدارک خدمات و کاال ها برای پروژه های بزرگ امور اجتماعی 

مراجعه شود(. گزارش دهی دقیق و سازگار تر در مورد پرداخت ها برای کمک های انکشافی خارج از بودجه از سوی  IV.C)به بخش 
 کمک نماید.  226تمویل کنندگان به مسولین دولت می تواند دولت را در پیش بینی بهتر و نظارت بر هزینه های عامه

همچنین توانست پیشرفت های  ی را در زمینه بهبود شفافیت پروسه ترتیب بودجه از طریق گزارش دهی های منظم در مورد دولت 
می باشد. این کار توانست اسناد  227هزینه های دولت و وضعیت مالی در یک ساختار قابل فهم بدست بیاورد که تابع بازبینی تقینینی

مادگی 2186کلیدی بودجه سال 
 
در دسترس عامه قرار دهد. این  2186228جون  31را به تاریخ  2187بودجه برای سال  و اسناد ا

افزایش شفافیت در انتشار اسناد کلیدی بودجه با احتمال زیاد با یک روند مثبت ادامه خواهد داشت و می تواند رتبه یا جایگاه 
، باال ببرد. در سال می باشد 229رتیب بودجه دولتافغانستان را در شاخص باز بودجه که تالش برای سنجش شفافیت در پروسه ت

، نمبر شفافیت بودجه 2182سال در . 230نمره دریافت نماید 27نمره  811، از نظر شفافیت در بودجه افغانستان توانست از 2181
نستان تا کنون ، پیشرفت افغا2185( در سال 42ارتقا یافت. به رغم یک سقوط کوچک در درجه بندی )تا  55افغانستان ناگهان تا 

مادگی برای بودجه سال  2186در انتشار اطالعات در مورد بودجه سال 
 
نشان می دهد که جایگاه افغانستان برای شفافیت  2187و ا

 .231بودجه بیشتر از این سقوط نخواهد کرد و به احتمال زیاد به سمت بهبود ادامه خواهد یافت

" شفافیت در ترتیب بودجه و بکار 
گیری ظرفیت اجتماعی و جامعه مدنی 
ن حیاتی می باشد" 

 
 برای نظارت بر ا

بانک جهانی، گزارش انکشاف جهانی 
: جنگ، امنیت و انکشاف، 1111
 .  152صفحه 
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 حکومتداری محلی  .ب

"خودک فای  ی تحت چهارچوب حسابدهی متقابل" دولت را مکلف نموده تا بخاطر اصالح حکومتداری محلی تعهدات افغانستان طبق 
. افغانستان چشم انداز خود برای ایجاد یک سیستم شفاف و حسابده حکومتداری محلی را در 232یک سلسله اصالحات را انجام دهد

سلسله رهنمود ها برای مشخص ساختن نقش و مسئولیت  ترتیب نموده است. این پالیسی شامل یک 233پالیسی حکومتداری محلی
تواند انکشاف محلی را بهبود ببخشد. در ضمن رهنمود های  ی را برای مسئولین محلی در مورد  یهای حکومتداری محلی بوده که م

بدهی در اجرای اتطبیق قوانین مربوطه و پالیسی معرفی می نماید. این رهنمود ها به مسایلی چون شفافیت در تصمیم گیری، حس
نیز رسیدگی نموده است. بطور کلی رهنمود های تخنیکی در نظر  234صالحیت های محول شده و استقالل در میکانیزم های نظارتی

دارند تا تطبیق منسجم تر و جدی تر قوانین ملی و پالیسی ها را ترویج نموده و بدین صورت حکومتداری محلی را تقویت بخشیده و به 
 فساد خاتمه دهد.  فرصت ها برای

هرچند در امر انتصاب و تعیین مسئولین محلی چون معاونین والی ها، ولسوال ها و شهر دار های والیتی پیشرفت های  ی دیده شده، 
ن ها با دیگر مسئولین در سطح محلی نیازمند روشن سازی برای اطمینان بهتر از نظارت در امر ارایه 

 
اما نقش این مسئولین و تعامل ا

ات می باشد. شورا های والیتی در نظر داشتند با بکار گیری شیوه بررسی نقش نظارت کننده را بر استفاده والیان از صالحیت ها خدم
 از سوی شورا های والیتی پرخاشگر یا ایفا نمایند. اما در عمل، والیان

 
 ضعیف و منفعل هرگز بررسی نمی شوند. 235قدرتمند اک ثرا

 در 
 
اما ایجاد حسابدهی بیشتر در اجرای حکومتداری محلی نیازمند اجتناب از خطر فساد می باشد. مقرره نظارت شورای والیتی فعال

مرحله بررسی توسط کابینه بوده که به مثابه یک گام در جهت درست می باشد. این مقرره می تواند نقش شورای والیتی را در نظارت 
سئولین والیتی بشمول والی مشخص نماید. تشخیص این نقش می تواند به تضمین این که شورا های والیتی و ارزیابی کارکرد های م

 نقش نظارتی خود را بهتر انجام دهند، کمک نماید. 

از اهمیت خاص برخوردار می باشد. در حال حاضر این  236نیاز برای نظارت قوی تر در سطح محلی در ارتباط به موضوعات بودجه
وجود دارد که چه کسی مسئولیت نظارت را به عهده دارد. بنابرین برای اصالح تطبیق بودجه ملی در سطح محلی پالیسی  سردرگمی

ترتیب بودجه والیتی مسئولیت نظارت بر مدیریت بودجه والیتی را از وزارت های مرتبط بشکل جداگانه به کمیته مدیریت مالی عامه 
ساخته است. اما در مقابل پالیسی حکومتداری محلی پیش بینی نموده که والیان خود در برابر  والیتی تحت رهبری وزارت مالیه محول

تطبیق بودجه مسئول می باشند. مقرره نظارت شورا های والیتی که معوق می باشد یک فرصتی را برای همنوا ساختن این گونه رهنمود 
 نابع مالی عامه در سطح محلی تضمین می نماید.        های به ظاهر متناقض و حسابدهی قوی تر را در زمینه مصرف م

 تدارکات .ج

فراهم می  را سود جوی  ی" به علت جریان های مهم مالی درگیر و به علت پیچیدگی جریان های قراردادی که مشوق ها و فرصت های  ی 
سیب پذیر دولت در برابر فساد می باشد. فساد در

 
کار بخش تدارکات می تواند در اش سازد، تدارکات یکی از سک تور های به شدت ا

 اوطلبیدمختلف و در تمام مراحل پروسه تدارکات از تصمیم گیری گرفته تا مرحله قرارداد، تشخیص نیاز ها، جزئیات قرارداد، پروسه 
 . 237تا اجرای قرارداد و ارزیابی نهای  ی انجام شود

سیب پذ
 
 یری ها می باشد. چنانچه رئیس جمهور غنی شرح داد: "سیستم تدارکات افغانستان بشکل سنتی نشان دهنده همه این ا

 شرکت های  داوطلبیدر که  و می دهد بار ها نشان دادهدقیق مالی بررسی های 
 
های رقابتی یک تقلب سیستماتیک وجود دارد و اک ثرا

وند. د ندارد، ظاهر می شرقابتی که در اصل وجو داوطلبیشامل هستند که در اصل وجود خارجی ندارند و فقط بخاطر نمایش جریان 
 مسئولین فاسد و 

 
ن برای می بینیم. مقررات و قوانیدیده ایم و فاسد را با هم شریک ان داوطلببخاطر فیس و تخمین هزینه ها اک ثرا

 و بشکل منظم از سوی شرکت های بر انداخته می شود که متعلق به اقارب مقامات بلند رتبه بوده و
 
ار ک جلوگیری از تضاد منافع اک ثرا

ن ها تنها ارایه دسترسی
 
 می باشد." بوده و  238ا

سیساتی؛ افغانستان در ماه اک توبر 
 
کمیسیون تدارکات ملی را ایجاد نمود تا " بر فعالیت های  2184برای احیای مجدد کنترول تا

یسیون را رئیس جمهور به "  نظارت نماید. ریاست این کم239تدارکاتی در سک تور عامه با بکارگیری پالیسی عدم تحمل در برابر فساد
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ن اند ودر واقع یک ترکیب در نظر 
 
عهده دارد و دیگر مسئولین بلندرتبه بشمول رئیس اجرای  ی و وزرای عدلیه، مالیه و اقتصاد عضو ا

ارزش  اگرفته شده برای انتقال اراده سیاسی برای کار می باشد. این کمیسیون مسئولیت نظارت بر تمام قرارداد های کاال و خدمات را ب
غاز تا کنون حدود  240 بیش از محدودیت اعطا شده به نهاد های دولتی

 
قرارداد با ارزش  2111به عهده دارد. کمیسیون از زمان ا

 بررسی نموده است. 241میلیارد افغانی 211مجموعی حدود 

نجمن و عضویت دوره ای در ااجازه حضور در نشست هفته وار تدارکات به نمایندگان جامعه مدنی، تمویل کنندگان بین المللی  
ن، گزارش نشست های 242شورای ملی امانت داری تضمین کننده شفافیت الزم در پروسه بررسی این کمیسیون می باشد

 
. عالوه بر ا

بشکل دوره ای اطالع رسانی می  243کمیسیون و تصامیم اتخاذ شده در سایت ان نشر می گردد و برای رسانه ها و تمویل کنندگان
 شود. 

بشمول  2187244درصد از قرارداد های با ارزش باال را تا پایان سال 75بهبود بیشتر شفافیت افغانستان تعهد نموده تا بیش از  برای
" منتشر نماید. برای رسیدن به این 245معلومات در مورد "مالکیت و کنترول شرکت های سهیم در خرید دارای  ی ها و قرارداد های عامه

 نظارت و کنترول مالی، افغانستان در نظر دارد تا سیستم پرداخت الک ترونیکی و سیستم هایهدف و همزمان بخاطر بهبود 
اد ها، اعطای قرار داد و قرارد داوطلبیرا معرفی کند. این سیستم ها امکان انتشار الک ترونیکی اعالمیه ها،  246تدارکات الک ترونیکی

مل ها و ایجاد سهولیت در کار تفتیش داخلی نیز موثر می باشد. در های نهای  ی را فراهم می سازد. همچنین به معیار ساختن طرزع
ضمن باید به تضمین این که چنین سیستم الک ترونیکی با دیگر سیستم های دولت بخصوص با سیستم های ترتیب بودجه و تفتیش 

 ن نمود.  همخوانی داشته باید توجه جدی نمود تا کنترول هماهنگ شده مالی بر قرارداد های عامه را تضمی

با مرکزی ساختن جریان های تدارکات؛ افغانستان توانست با بعضی از مسائل ساختاری که امکان رشد فساد را می داد، مقابله 
میلیون  411. بر اساس یک اطالع از جانب جامعه مدنی و اطالع دهندگان، کمیسیون توانست یک قرارداد نفتی به ارزش 247نماید

شکار سازد  248ت پیشین وزارت دفاعدالر را که از سوی مدیری
 
اعطا شده بود، بررسی نماید. این بررسی توانست فساد گسترده ای را ا

صورت گرفته بود. کمیسیون هر یک از  249و مذاکره مجدد قرارداد بر اساس تنها منبع مذاکره داوطلبیکه در نتیجه بازگشای  ی مجدد 
ر مطابقت با طرزعمل و معیار مطابق قیمت بوده و سپس بررسی ها را در سایت قرارداد های جدید را بررسی نمود تا مطمئن شود که د

ینده  250 انترنتی
 
خود برای دسترسی همگان منتشر ساخت. به رغم چنین اقدام واکنشی قوی، بنا به گزارش ها ناتو در نظر دارد تا در ا

  .251بررسی و تائید قرارداد های بعدی نفتی را از وزارت دفاع بگیرد

قرارداد دیگر از سوی وزارت امور داخله بکار برده شد. بررسی کمیسیون نشان داد که پیروی از  511وسه بررسی مشابه برای یک پر 
ها برای پیروی  داوطلبی. بعد از بازسازی یا احیای مجدد 252قانون تدارکات و بهترین روش ها " یک استثناء نادر بوده و نه یک قاعده"

 .253کند پس اندازمیلیون دالر را در سال نخست  351یسیون توانسته از قانون، بطور تخمینی کم

اگر چه بررسی های سطح باالی کمیسیون از قرارداد ها امیدوار کننده می باشد، اما برنامه ریزی های بعدی باید خطر وابستگی شدید  
خیر ها را رفع کند که در اثر تراکم بخش عظیمی از قرارداد 

 
به پروسه بررسی های به شدت مرکزی شده تدارکات بشمول خطر بالقوه تا

خیر در بررسی قرارداد های تدارکاتی باعث ها که نیازمند بررس
 
درصد  81ی مفصل تخنیکی اند، می باشد. این میزان تراکم کاری یا تا

شده و باعث اثرات منفی بر تالش های دولت در اصالح برنامه ریزی  2186کاهش در مصارف انکشافی در جریان نیمه نخست سال 
ن، هرگونه پروسه مرکزی شده بررسی باعث ایجاد خطر  254شود( مراجعه .AIVبودجه و مدیریت گردیده است )به بخش 

 
. عالوه بر ا

ینده در برابر فشارهای 
 
فشار های بیرونی روی یک تعداد کمی از تصمیم گیرندگان می شود. برای حفاظت از تصمیم گیرندگان فعلی و ا

 د.ان یک محافظت در برابر فساد کار می توانبه عنو بیرونی باید میکانیزم های  ی ایجاد شود تا مطمئن گردید که پروسه بررسی

. این قانون که چندین بار تعدیل شد، بسیاری 255تائید قانون ملی تدارکات از جانب پارلمان یک دستاورد مهم دیگر محسوب می شود 
 داوطلبیها در حضور  طلبیداو. این امر الزم می دارد تا تمام 256از بهترین روش های پیشنهاد شده را برای تدارکات عامه بازتاب می دهد

کنندگان یا دیگر نمایندگان قانونی بشکل باز انجام شود و سپس در یک پاکت مهر و الک شده قبل از ضرب العجل زمانی به واحد 
ا می ه داوطلبیها فراهم نموده و از کمیته ارزیابی  داوطلبی. همچنین معیار های اهدافی را برای انتخاب 257مربوطه تسلیم داده شود

. بر اساس این ارزیابی، وزارت مسئول سپس 258ها را تهیه نماید داوطلبیخواهد تا یک گزارش ک تبی مرکب از مزایا و معایب همه 
. هرچند در یک وقفه میان روش های بهترین پیشنهاد شده افغانستان مستلزم هیچ نوع جداسازی میان کار 259قرارداد را اعطا می کند
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. این جدا سازی از روش های بهترین پیشنهاد 260نظارت بر قرارداد در داخل وزارت های جداگانه نمی باشدهای اعطای قرارداد و 
را  گامیبا ایجاد ریاست جدید جهت نظارت از اعطای تمام قرارداد ها مربوط به مصارف، اداره ملی تدارکات  .261شده، باید رفع گردد

نالی262در این راستا برداشته است
 
موزشی به منظور کمک به چنین اقدامات نظارتی طرح شده است. صفحه انترنتی ا

 
 . 263ن و رهنمود ا

قانون تدارکات ملی همچنین یک پروسه برای بررسی اداری تصامیم تدارکاتی را ایجاد می نماید. تا کنون، اداره تدارکات ملی بیش از 
. معلومات در مورد این قضیه 264عادالنه حذف شدند داوطلبیشرکت بخاطر نقض قواعد  11قضیه را بررسی نموده که در نتیجه  351

مده است
 
   .               265ها در سایت انترنتی اداره تدارکات ملی ا

 عواید و گمرکات  .د

ی برای ی مهم را در نظر بگیرد. منابع مهم عایداتاتتالش های دولت برای اعمال کنترول بیشتر بر مدیریت مالی عامه باید منابع عاید
مد افراد و شرکت ها و یا انتقاالت )حواله ها( و 

 
هر کشور شامل فیس های گمرکی اعمال شده بر تجارت، مالیات اعمال شده بر درا

سیساتی باعث شده تا این جریان های مهم عای
 
وری عواید غیر مالیاتی می گردد. کنترول های ضعیف تا

 
ت فساد داتی به سمجمع ا

جهت داده شود و در نتیجه مانع توانای  ی افغانستان در استفاده از چنین عواید برای منافع عامه شده است. برای رسیدگی به این 
، جهت بخشیدن به جریان ها، معرفی روش جدید سرخ مشکل، دولت به اجرای یک سلسله اصالحات اداری با هدف کاهش خطوط 

 . 266ا و میکانیزم های کنترول می باشدالک ترونیکی پرداخت ه

وری افزایش یافته عواید نقش داشته است. در سال 
 
افغانستان شاهد یک افزایش کلی در عواید به  2185این اصالحات در جمع ا

وری موفقانه پرداخت های عقب افتاده و حذف مقامات فاسد یا بی ک فایت 22میزان حدود 
 
 در نتیجه جمع ا

 
ر د درصد بوده که عمدتا

تالش های جاری افغانستان در مبارزه با فساد؛ میزان عواید را بیشتر از حد انتظار باال برد  2186. در سال 267بخش عواید می باشد
 832.62میلیارد افغانی گردید؛ در حالیکه عواید مورد هدف از سوی صندوق جهانی پول  864.87که طبق گزارش ها عواید افغانستان 

 این شرایط  21این . 268میلیارد می باشد
 
مده که عمدتا

 
درصد افزایش در میزان عواید واقعی در اوج شرایط دشوار اقتصادی بدست ا

 . 269بحرانی از اثر رشد پایین اقتصادی، کاهش ارزش پول، تضعیف شرایط امنیتی و وخیم شدن روابط تجاری می باشد

سیساتی در دوام و پایداری این جریان عواید تا حد زیادی به تالش های مداو
 
م برای محدود نمودن فساد و احیای مجدد کنترول تا

تمام سک تور های ایجاد عواید بشمول گمرکات، عواید مالیاتی و منابع غیر مالیاتی وابسته است. تالش های افغانستان در این عرصه 
 در زیر بخش های ذیل خالصه شده است. 

 گمرکات  .1

ساختن فساد در ریاست گمرکات اذعان می نماید: " افغانستان همیشه به تعرفه های رئیس جمهور غنی بر ضرورت برای ریشه کن  
 اصلی برای فساد بوده. طبق گزارش دفتر ین گمرکی وابسته بوده است. اما ضعیف نمودن عمدی مدیریت گمرکات یکی از محرک

مار گزارش شده از  –ثبت شده  ریکای  یام میلیارد دالر 8.8احصایه مرکزی؛ واردات کاال از پاکستان به افغانستان حدود 
 
در حالیکه ا

نشان می دهد. هیچ کس جلو رشوه ستانی در مرز را نه گرفته  امریکای  ی میلیارد دالر 2.32پاکستان میزان صادرات کاال به افغانستان را 
قرار گرفته و هر یک رشوه می پوسته  82کیلومتر راه حد اقل  861است. بررسی مسیر های ترانسپورتی نشان داد که در مسیر حدود 

 . 270ستاند"

سیساتی در گمرکات بیشتر روی اصالح زیرساخت ها، اتومات سازی روند 
 
تالش های اولیه افغانستان برای احیای کنترول های تا

ن . این ابتکار عمل باعث شد تا میزا271گمرکی و تشخیص نقش و مسئولیت نمایندگی های مختلف دولتی در مرز تمرکز نموده است
وری عواید تا حد زیادی باال برود

 
 .272بیشتر شود نیز مدت زمان ترخیص موتر ها کم تر و شفافیت عملو در ضمن  جمع ا

گمرکات افغانستان نه تنها زیان مالی به همراه داشته بلکه باعث ایجاد مشکالت امنیتی مرتبط خدمات تهدید های ناشی از فساد در 
. برای رسیدگی به چنین تهدیدات گسترده، ریاست گمرکات افغانستان یک ابزار 273شده است به تروریزم و قاچاق مواد مخدر نیز

. این ابزار می تواند در یک سلسله 274تحلیل حکومتداری را ایجاد نموده که با شرایط خاص مرزی افغانستان منطبق شده است
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سیب پذیر ترین نقاط در برابر فساد را تهیه نمایداقدامات کاری عناصر جداگانه در پروسه مدیریت مرزی را تجزیه نموده و نقش
 
. ه ا

. در میان موارد دیگر، این ابزار توانست مشخص نماید که 275.هاپذیری آسیب آن به پرداختن برای بالقوه های ژییاسترات با همراه
سیب پذیر ترین مراحل در پروسه واردات می باشند

 
که است . همچنین دریافته 276مراحل رسیدن، تخلیه و گزارش دهی کاال ها ا

 پاسخ گو بودند.  31مسئولین گمرکات فقط در برابر کنترول 
 
 درصد از محیطی که مسئولیت کنترول را به عهده دارند، مستقیما

برای کمک به اصالح مدیریت کنترول مرزی، دولت مدیریت پولیس گمرکات را از وزارت داخله به وزارت مالیه انتقال داد که ریاست 
ن جا مستقر می باشدگمرک

 
. چنین هماهنگ سازی در فعالیت های گمرکی یک پیشرفت مثبت بوده، اما هنوز به هماهنگی 277ات در ا

قوی میان وزارت داخله و وزارت مالیه نیاز است تا اقدامات موثر مبارزه با فساد در مرز را تضمین نمود. پولیس گمرکات وزارت مالیه 
سیسات

 
گمرکی مشخص مستقر می باشد، در حالیکه پولیس وزارت داخله مکلف است تا تمام بخش های  فقط در مکان های ثابت تا

مرز های افغانستان را کنترول نماید. هماهنگی میان این دو وزارت برای جلوگیری از قاچاق بخصوص در بخش های  ی که پولیس گمرکات 
به این هماهنگی یا اطمینان از این که سردرگرمی در  . هرچند تا هنوز برای دستیابی278مستقر نیست، حیاتی محسوب می شود

ورد، میکانیزم های رسمی وجود ندارد. برای رفع این مشکل، هر دو وزارت باید گ فتگو های 
 
مسئولیت ها هیچ خالی  ی را بوجود نمی ا

یر قاط عبور و مرور رسمی و غمنظم روی پالن های مشخص متمرکز به عمل را در اولویت قرار دهند تا بتوان مسئولیت ها در امتداد ن
رسمی مرز های افغانستان را بطور واضح تقسیم نمود. همچنین برای اطمینان از این که اصالحات بعدی مدیریت گمرکات را در انزوا 

 .  279قرار نداده و در عوض مدیریت مرزی را بخشی از یک سیستم گسترده محسوب می کند، باید دقت جدی نمود

چندین مدل از سیستم اتومات طراح شده ملل متحد برای سیستم طی مراحل  2185داخلی، افغانستان در سال  برای تقویت کنترول
سی کودا )

 
سی کودای افغانستان " بیش از 280( را معرفی نمودASYCUDAاطالعات گمرکی مانند ا

 
درصد از تجارت  55. حاال سیستم ا

. سیستم طی مراحل 281ین المللی در امتداد کشور را" پوشش می دهدبین المللی بشمول صادرات، واردات، ترانزیت داخلی و ب
ن توانست نقش مهمی را در افزایش قابل مالحظه عواید ساالنه گمرکی افغانستان از "

 
 8تا  2115میلیون دالر در سال  51اتوماتیک ا

 . 282" ایفا نماید2183میلیارد دالر در سال 

سی کودا توانست با رفع 
 
 84ضرورت به پنج فورمه ک تبی و کاهش مراحل اداری و امضا های الزم برای طی مراحل از اتومات ساختن ا

. با کاهش بخشیدن شمار تعامالت میان تجار و مسئولین گمرک، 283مرحله، پروسه طی مراحل را درست جهت بندی نماید 3مرحله تا 
ن، سیس

 
سی کودا با ایجاد دسترسی مرکزی شده مدیریتاین سیستم فرصت های رشوه ستانی را نیز کم تر ساخت. عالوه بر ا

 
به  تم ا

ماری و عملیاتی در زمان حال امکان کنترول های بیشتر را می دهد
 
. همچنین با مؤظف نمودن یک کارمند گمرک بطور 284اطالعات ا

 . 285خشدب اتوماتیک )بطور تصادفی( برای کنترول و تفتیش ، فرصت برای تبانی میان تجار و مسئولین گمرک را کاهش می

برغم این پیشرفت ها، میزان پیروی از مقررات گمرکی از سوی کمیشن کاران که محموله های تجار را طی مراحل می کنند، هنوز پایین 
سی کودا بخصوص در ارتباط به 

 
می باشد. چندین نمونه از تبانی میان کمیشن کاران و مسئولین گمرک برای دست کاری در سیستم ا

. برای مقابله با این تهدید، افغانستان گام های 286ز پرداخت عواید دقیق اعمال شده بر کاال ها کشف شده استتالش برای فرار ا
سی کودا 

 
بیشتری را برای محدود نمودن تعامل میان کمیشن کاران و مسئولین گمرک برداشته که حاال برای دسترسی به ترمینل های ا

موزشی مقررات 287ایومتریک می باشندکمیشن کاران گمرکی مکلف به ارایه اطالعات ب
 
. حاال فقط کمیشن کاران دارای مجاز که دوره ا

سی کودا را دارند؛ یعنی در صورت مشاهده عدم پیروی از 
 
و قوانین گمرک را موفقانه سپری نموده اند، حق دسترسی به ترمینل های ا

 .288قطع می شودمقررات و قوانین گمرکی از سوی یک کمیشن کار، دسترسی او بشکل اتومات 

وری های دیگر شامل سیستم ارزیابی خطر در سه والیت معرفی گردید 2185در جریان سال 
 
. این سیستم امکان 289یک سلسله نو ا

سی کودا بطور 290تفتیش و بررسی در سه مرحله )باال، متوسط و پایین( را با توجه به ارزش مشخص شده کاال ها می دهد
 
. سیستم ا

بز هدایت س خط زرد و با قیمت پایین را به خطل کاال های گران قیمت را به خط سرخ، با قیمت متوسط را به اتوماتیک موتر های حام
. در گذشته ارزیابی 292. پاکستان با بکار گیری این گونه ابزار مدیریت خطر در بندر کراچی به نتایج خوبی دست یافته است291می کند

روی از قوانین بود؛ یعنی تاجری که باالترین میزان پیروی را داشت کم خطر شناخته های خطر در مرز بر اساس سوابق یک تاجر در پی
شده و در نتیجه مورد تفتیش کمتر قرار می گرفت. این پروسه به مسئولین گمرکات پاکستان کمک نمود تا پروسه ترخیص کاال ها را 

ر علی ارزیابی خطر در افغانستان استفاده شود. در ضمن دسریع تر انجام دهند و می تواند به عنوان یک مدل برای توسعه سیستم ف
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زمان ارزیابی خطر فقط به ارزش اعالم شده یک کاال بسنده نه نموده بلکه به استفاده معیارهای بیشتر باید توجه شود. همانند 
سی کودا در افغانستان اجازه می دهد تا سوابق گذشته پیروی و عدم پیروی از قوا

 
. عالوه بر نین را در نظر گرفتپاکستان، سیستم ا

ن، باید به استفاده از یک سیستم شناسای  ی و یا تفتیش تصادفی کسانی نیز توجه نمود که حتی میزان تهدید شان کمتر می باشد تا 
 
ا

 بتوان اعتبار اظهار نامه های تاجر و احتمال بروز خطر های جدید را تشخیص داد.

ن، ریاست گمرکات پالن های  ی را برای یک واحد معیارهای مسلکی جهت برخورد با در یک تالش بعدی برای بهبود مسلکی بود
. برای ریاست عواید نیز یک واحد مشابه در نظر گرفته شده 293اتهامات فساد و ترویج رفتار های بیشتر اخالقی معرفی نموده است

د. در صورت تائید چنین سوء ظن، واحد ها . هدف اساسی این واحد ها تحقیق در مورد قضایای سوء ظن بدرفتاری می باش294است
صالحیت دارند در برابر کارمندی که مجرم شناخته شده یک سلسله اقدامات انظباطی بشمول تعلیق یا سبک دوش نمودن از کار را 

برای پیروی از . یک واحد داخلی جدید 295ی ارسال کنندڅارنوالاعمال نموده و برای پیگرد های بیشتر جزای  ی قضیه را به دفتر لوی 
. واحد 296قوانین، نقش تفتیش کننده بعدی را بر پیروی از قوانین داخلی گمرک، پالیسی و طرز عمل های عایداتی ایفا خواهد نمود

پیروی از قانون بر اساس چنین تفتیش های داخلی می تواند تغییرات گسترده مبنی بر سیستم را در پالیسی ها معرفی نموده و در 
        .        297فعالیت های غیر قانونی یا فساد موضوع را برای اقدامات بعدی به واحد معیارهای مسلکی معرفی نمایدصورت مشاهده 

 عواید از منابع مالیاتی و غیر مالیاتی  .1

عواید ی اداری و اعالوه بر عواید گمرکی ، دو منبع عائداتی عمده  دیگر افغانستان عواید مالیاتی و عواید غیر مالیاتی ناشی از تعرفه ه
تصدی های دولتی است. اداره امور مالیاتی  به دلیل پیچیدگی قوانین مالیات و اعطای صالحیت های صوابدیدِی ُمفرط به حاصل از 

سیب پذیر است
 
شیوه به شدت پیچیده اداره امور مالیاتی اغلب  298.مسئولین امور مالیاتی، به طور ویژه ای از ناحیه ابتالء به فساد ا

میزان کلی پیروی از  ،به همین منوال سنجش غیرعادالنه و خودسرانه مالیات 299ر به میزان باالی  ی از مالیات گریزی می گردد.منج
یکی از چالش های موجود فراراه  هر دولتی همانا برقرار کردن یک   300 قوانین مالیات را تضعیف نموده و باعث کاهش عواید می گردد.

سانی مدیریت مالیاتی از یک سو و نیاز به عواید مالیاتی و پیروی داوطلبانه از قوانین مالیاتی از سوی توازن دقیق میان نرخ 
 
مالیات و ا

 301دیگر است.

ایین گزارش : پمثالفساد در مدیریت مالیاتی عموما  به چهار شکل ذیل خود را نشان می دهد: مالیات گریزی از سوی مالیات دهندگان )
: رشوه ستانی یا تقاضای پول در برابر خدمات ارائه مثالاید مشمول مالیات(؛ اخاذی توسط مسئولین مالیاتی )دادن دارای  ی ها و عو

وری مالیات و مالیات دهندگان )
 
مورین  ه(؛ و تقلبج  و  ُم غیر : اعطای معافیت های مالیاتی مثالشده(؛ تبانی میان مسئولین جمع ا

 
ما

در صورت وجود فساد، این احتمال  302: جعل سوابق/دستکاری در اسناد(.مثالدگان )بدون دخالت مستقیم مالیات دهن ی،مالیات
قویا  وجود دارد که مالیات دهنده نسبت به پرداخت مالیات به صورت داوطلبانه کم عالقه شود که این کار به نوبه خود باعث کاهش 

افغانستان اصالحات ساختاری  ی را روی دست گرفته است و یا در حال  ،اثر این خطرات کاهش به منظور  303عواید دولت می شود. 
نها است.

 
 روی دست گرفتن ا

 اصالح قوانین  .ا  

ر قوانین دقوانین  اتتصویب قانون اداره امور مالیات و پیشنهاد بازبینی قانون مالیات بر عایدات را می توان دو مورد عمده اصالح
برشمرد. قانون اداره امور مالیاتی در برگیرنده احکامی است که به منظور عادالنه تر و شفاف تر شدن سیستم مالیات افغانستان  مالیاتی

این قانون فهرست مفصلی از حقوق مالیات دهندگان را نیز در خود دارد که از جمله می می توان به حق  304ستتدوین گردیده ا
مورین مالیاتی اشاره  مالیات دهنده مبنی بر دریافت م

 
علومات پیرامون شیوه سنجش مالیات و تعیین مکلفیت های متقابل برای ما

مالیات  305کرد به شمول حق مکلف ساختن مامور مالیاتی به فراهم نمودن معلومات به طور ک تبی در رابطه با وضعیت مالیات دهنده.
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ازعات چند مرحله ای به وزارت مالیه، بورد حل من بررسیه از یک طرح دهندگان حق دارند نسبت به تصمیم مامورین مالیات با استفاد
 306ض شان را مطرح نمایند.امالیاتی، و بازبینی قضائی اعتر 

ن بر می انگیزد.  مامورین مالیاتی دارای  مالیاتیبرخی از جنبه های طرح جدید بازبینی 
 
باز هم نگرانی های  ی را پیرامون منصفانه بودن ا

ت در مراحل هرچند ممکن اس .دیدی گسترده ای اند که می توانند متوسل به اقدامات تطبیقی سختگیرانه شوندصالحیت های صواب
ن صورت، تنها گزینه جبرانی موجود این خواهد بود که از  307بعدی ثابت شود که سنجش مالیاتی شان نادرست بوده است.

 
در ا

مورین مالیاتی خواهش کنند تا زمان پرداخت مالیات را 
 
مالیات دهنده علی رغم بازبینی های  ، در صورت عدم تمدید 308تمدید کنند.ما

که در حال انجام است، بالفاصله در معرض طیف وسیعی از اقدامات تطبیقی مالیاتی قرار می گیرد. اقدامات مذکور می تواند مالیاتی  ی 
وری مالیات نپرداخته مالیات دهنده از شخص ثالثی باشد که پول ما

 
وض مالیات و یا مقر  بودهلیات دهنده در اختیار وی شامل جمع ا

همه این اقدامات می تواند  311. شودویا مسدود نمودن تشبث )کاروبار( وی  310تعلیق معامالت مالی مالیات دهنده 309،باشددهنده 
 بدون وارسی و تایید بورد حل منازعات مالی و یا فیصله محکمه صورت گیرد.

سیب پذیری در برابر فساد است که می تواند مال ی ازنشان دهنده نوع ، این میزان از تمرکِز صالحیت در دستان مامورین مالیاتی 
 
یه ا
میز، به عقب نشینی از تقا دهنده ای را که اعتراض موجه نیز داشته باشد، در  نتیجه تهدید به اقدامات تطبیقِی 

 
ضای بازبینی خشونت ا

ن
 
یید قبلی بورد حل منازعات مالیاتی و یا  و انصراف از ا

 
وا دارد. برای اجتناب از چنین احتمالی، باید به مسئله الزامی نمودِن کسب تا

ر شخص مالیات دهنده که در اختیا وجوه مالِی  گذاشتِن هر گونه تصمیم تطبیقی اجباری از قبیل ضبِط ء محکمه را پیش از به اجرا
ا مالیات دهنده نیز باید این حق ر  ،توجه نمود. در مقابل و مسدود نمودن تشبث وی، عطِف  ثالث است، تعلیق حساب های مالی،

ن تا حل منازعات  iداشته باشد که فورا  نسبت به ضرورت اجرای تصمیم تطبیقی اعتراض نمود
 
و خواهان صدور حکمی برای لغو اجرای ا

 ر کردن اختالفات میان مالیات دهنده و مامورین مالیاتی کمک نماید.مالیاتی مربوطه شود. هر یک از این دو شیوه می تواند در هموا

بسیاری از   2185در ماه نوامبر  پروسه تصویب قانون اداره امور مالیات نیز نگرانی های  ی را بر انگیخته است.. تصویب این قانون 
د. تصویب برای شان فراهم  نشده بود، غافلگیر کر طرف های ذینفع را که فرصت ابراز نظر در مورد مفاد و محتوای این قانون قبل از 

که در مورد سایر مسوده های تقنینی به ویژه مسوده های  ی که تحت هدایت و  قرار می گیرداین عدم شفافیت در نقطه مقابل تعاملی 
ن عبارت از مشاورت های  ی بود  ه است.رهبری ریاست تقنین وزارت عدلیه به تصویب می رسید، معمول بود

 
صویب هر قبل از ته کو ا

کار ترتیب و تدوین قانون اداره امور مالیات نگرانی های  ی را پیرامون   قانونی )با طرف های ذینفع( انجام می شد. نبود شفافیت در
  عادالنه بودن این قانون برانگیخته است.

ن نگردیده است. خوشبختانه دومین اصالحات عمده  در قوانین مالیاتی موجب نگرانی های  ی از این دست در 
 
مورد شفاف بودن ا

وده است و گسترده ب بسیار مشاورت ها پیرامون مسوده قانون مالیات بر عایدات با نمایندگان جامعه مدنی و سایر طرف های ذینفع
سال  صوِب م مسوده قانون مالیات بر عایدات نسخه پیشرفته ای از قانون مالیات بر عایدات فعلی ،تا کنون نیز ادامه دارد. در مجموع

ق های مشخصی برای سرمایه گذاری است، 312است.  2115 ِ
و بار مالیاتی را از دوش تشبث های خصوصی  313این مسوده حاوی مشو 

نهم نگرانی های  ی در مورد بعضی از احکام این قانون مانند وضع مالیات باالی سازمان 
 
متوسط و کوچک سبک تر می سازد. ولی با ا

که به طور اتفاقی بخشی از فعالیت های خیریه شان می باشد، وجود دارد. در  یدخیل در فعالیت های اقتصادی   های غیر انتفاعِی 
مورد سایر جنبه های تحصیل مالیات، برای اینکه سطح پیروی داوطلبانه از قوانین مالیات بلند برود، و بازدارندگی بیشتر در برابر 

خرین مراحل تسوید 
 
و تدوین، در صورت وضع مکلفیت های مالیاتی جدید، باید از عادالنه بودن و قابل فساد به میان بیاید، ا

ن اطمینان حاصل شود.   
 
 پیشبینی بودن ا
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، دولت توجهش را به تالش های  ی معطوف داشته است که بیشترین افراد و تشبث ها 2185در پ ی بلند بردن سطح مالیات در سال 
ت عواید به تالش هایش برای ثبت و راجستر نمودن تشبث های کوچک و اعطای نمبر ریاس 314را مشمول پرداخت مالیات بسازد.

نها شدت بخشیده است تا سطح پیروی از قوانین مالیاتی را بلند ببرد.
 
ریاست عواید همچنان سعی می کند عالوتا  315تشخیصیه به ا

ردیده در مورد ایشان ثبت گت، کمیسیون ملی تدارکادر سایر نهاد های دولتی، مانند که معلومات مالیه دهندگان را با معلوماتی 
 316مطابقت دهد تا موارد پایین گزارش دهی دارای  ی های مشمول مالیات را شناسای  ی کند. ،است

الزم است تا توجه بیشتر به گسترش دادن  317ها سنگینی نکند،ث تشب مالکیِن  مالیات بر دوِش  برای حصول اطمینان از اینکه بارِ  
 باعث سنگینِی  نیز شمار محدود مالیات دهندگان  افغانستان مبذول گردد تا منابع مالیاتی بیش از پیش متنوع گردد. عواید مالیاتی

نها شده که به نوبه خود به باال رفتن میزان فرار از مالیات می انجامد. بارِ 
 
مالیات بر ارزش افزوده راه  بکارگیرِی  318مالیات بر دوش ا

بار مالیات و گسترش عواید دولت، ولی باید احتیاط الزم به کار گرفته شود تا معرفی مالیات  گینِی دیگری است برای کم کردن سن
شهروندان افغانستان که بسیاری از ایشان همین اکنون با فقر دست و پنجه  خریِد  ناگواری بر تورم قیمت ها و قدرِت  اتجدید تاثیر 
 نداشته باشد. ،نرم می کنند

در سال  319برای باال بردن عواید پنداشته می شود". ها موثر ترین و منصفانه ترین شیوهیکی از به عنوان وسیعا  "مالیات بر امالک 
 320لک مورد نظر محاسبه می گردید.مِ  ارزش تخمینِی  %3الی  %2 افغانستان تعرفه های ثبت امالک را معرفی نمود که به میزاِن  2115

بر دارای  ی های غیرمنقول بیاندیشد.  مالیات بندی واحِد   تان می تواند به تطبیق یک نظامافغانس ، دولتبه منظور رشد بیشتر عواید
د این نوع مالیات بندی کارا تر بوده و در مقایسه با سایر اشکال مالیات )مانند وضع مالیات بر کاال های نکارشناسان بر این عقیده ا

وری را کند می کند، کمتر باعث اختالل در رشد  مصرفی و خدمات، مالیات های فردی و شرک تی( که احتماال  
 
روند اشتغال زای  ی و نوا

 321اقتصادی می شود.

 اصالحات در ساختار ها  .ب

همزمان با اعمال این اصالحات در قوانین مالیات، دولت افغانستان یک سلسله اصالحات ساختاری را به منظور رشد بیشتر عواید 
نستان تالش ورزیده است تا ترتیب دوسیه های مالیات دهندگان را توحید نموده و روان روی دست گرفته است. مهمتر از همه، افغا

بنا به گزارش بانک جهانی   322تر سازد و کار را برای کسانی که می خواهند مالیات تحویل داده و ثبت نمایند به طور عموم کمتر نماید.
سان بودن پرداخت مالیات  851از مجموع   863پیرامون سروی شاخص های انجام کارو بار، افغانستان در مرتبه 

 
اقتصاد از ناحیه ا

ن  21به طور میانگین، افغانستان به  323قرار گرفته است.
 
ساعت را در بر  275مورد پرداخت مالیات در سال نیاز داشت که تکمیل ا

سیا به  324از مجموع نرخ مالیات را تطبیق نمود. %41گرفت و 
 
مورد پرداخت مالیات نیاز داشت  32میانگین منطقوی برای جنوب ا

ن 
 
مسوده قانون مالیات بر عایدات که  325در صد از مجموع نرخ مالیات را تطبیق نمود.  48و  تساعت را در بر گرف 214که تکمیل ا
نچه قانون فعلی تقاضا می کند افزایش نخواهد داد.است، تع غور و بررسیفعال  تحت 

 
 داد ثبت مالیات را فراتر از ا

 میزان مجموعی مالیات زمان الزم برای تکمیل موارد ثبت 

 %41 ساعت 275 21 افغانستان

سیا
 
 %48 ساعت 214 32 میانگین جنوب ا

سانی مدیریت امور مالیات را دارا است، ولیهر چند در مقایسه افغانستان با کشور های منطقه، افغانستان جایگاه 
 
 مطلوبی از نظر ا

جایگاه افغانستان  2187تا  2186تا کنون یک رشد سراسری را در میزان پیروی از قانون مالیات در خود تجربه نکرده است. در واقع از 
کشور مرتبه  851افغانستان از جمله  2186در سال  326از نظر میزان پیروی مالیات دهندگان از قانون مالیات رو به کاهش بوده است.
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ن خود کرده بود، به این معنا که میزان پیروی از قانون مالیات این کشور در مقایسه با  851
 
 327کشور دیگر بهتر بوده است.  41از ا
ن 863به  851، مرتبه افغانستان از 2187در سال 

 
کشور دیگر  21تنها از  تنزل نمود. به این معنا که میزان پیروی از قانون مالیات ا

باشد که منجر به افزایش میزان فرار از  2185نزل ممکن است واکنشی نسبت افزایش نرخ مالیات در سال این ت 328تبهتر بوده اس
وری  329های قبل گردیده است. مالیات نسبت به سال

 
داده های وزارت مالیه مؤید این واقعیت است که میزان تحصیل و جمع ا

وری و تحصیل مالیات  330دچار کاهش گردیده است. 2186و  2185ت دهندگان بزرگ و کوچک، بین سال های مالیات از مالیا
 
جمع ا

وری  331کاهش داشته است. %5و از مالیات دهندگان کوچک  %1از مالیات دهندگان بزرگ 
 
ولی در عین زمان میزان تحصیل و جمع ا

 332افزایش را شاهد بوده است. %68مالیات از مالیات دهندگان متوسط طی عین دوره مالیاتی 

عملی گردیده است. در همخوانی با بهترین شیوه های معمول،  مالیه دهندگان اصالحات برای بهینه نمودن پیروی داوطلبانه
مالیات توسط شخص مالیات دهنده را می دهد، و مالیات دهندگان اجازه دارند تا مکلفیت های مالی  افغانستان نیز اجازه سنجِش 

خودسنجی کمک می کند منازعات پیرامون  333را محاسبه کنند و بر اساس همان محاسبه ثبت نام نموده و مالیات شان را بپردازند.شان 
 334.برسدسنجش مالیات کاهش یابد و نیز خطر سنجش های خودسرانه به حد اقل می 

یک گام مثبت در  335ای فساد را محدود می سازد. اداره امور مالیات را به رسمیت شناخته که زمینه هی افغانستان همچنین ساختار  
ایجاد مراکز مشابهی در پنج والیت کلیدی  336این راستا همانا تاسیس مرکز خدمات مراجعین در کابل برای همه مالیات دهندگان است.

ن چنین مراکزی در ده والیت دیگر نیز ایجاد خواهد شد.
 
ر نظر است که وظایف این دفاتر د 337کشور نیز در نظر است که به تعقیب ا

 باالی ولانسجاِم کنتر رای مالیات دهندگانی که نیاز به همکاری دارند؛ دوم، بدوگانه ای را انجام دهند: اول، فراهم نمودن یک منبع 
تقریبا  ن، فساد محدود گردد. عالوه بر ای به این ترتیب، فرصت های زمینه سازِ  تا مالیات دهندگان با مامورین مالیاتی روابط متقابل

تا بازتاب دهنده مدیریت بهتر  و مهارت های تخنیکی مورد نیاز وظایف   به ُپست های جدید گماشته شده اندمامور ارشد مالیاتی  21
  338شان باشد.

ورِی تصدیقنامه تصفیه حساب مالیاتی که 
 
ید سالیانه جواز کی از اسناد مورد نیاز برای تجدیتوجه نیز باید به روان سازی پروسه بدست ا

سان خدمتتجارت و کار می باشد، مبذول گردد، تا چنین خدماتی از طریق مراکز   Section)که زیر پالن است، ارائه گردد ا 
VI.A).339 رد که این اپیرامون پیش نیاز های الزم برای تصفیه حساب های مالیاتی وجود ند ی"در حال حاضر ضوابط دقیق و یکسان

سیب پذیری در برابباقی می گذاردوضعیت فضای خیلی زیادی را برای صوابدید و صالحدید مامورین مالیاتی 
 
ر فساد ."، که حاکی از ا

وری تصدیقنامه تصفیه  340است.
 
مسوده قانون مالیات بر عایدات فرصتی را فراهم می کند تا این کاستی مرفوع شده و پروسه بدست ا

سان تر شود.حساب مالیاتی ر 
 
 وان تر و ا

( در کابل و پنج والیت )هرات، بلخ، ننگرهار، کندز و کندهار(، SIGTASبا معرفی سیستم معیاری واحد اداره امور مالیاتی دولت )
غاز نموده است.

 
که به تدریج به همه والیات کشور توسعه خواهد  341افغانستان برخی از تدابیر اتوماتیک سازی شده کنترول مالیات را ا

وری مالیات 
 
یافت. این سیستم یک پایگاه معلوماتی واحد است که مامورین مالیاتی را کمک می کند تا بهتر وضعیت سنجش و جمع ا

و روند ارائه خدمات را  این ابزار کمک خواهد کرد تا مدیران امور مالیاتی معامالت مشکوک را کشف نموده 342را زیر نظر داشته باشند.
  343.زیر نظر داشته باشند

قانون فعلی مالیات افغانستان ثبت و پرداخت مالیات به شکل الک ترونیک را در نظر نگرفته است. کارشناسان مکانیسم ثبت و 
یات، و نیز کاهش لپرداخت الک ترونیک را به عنوان وسیله ای برای تسهیل و تسریع ثبت و پرداخت و تشویق به پیروی از قوانین ما
اما در افغانستان  344فرصت های زمینه ساز فساد که ناشی از تماس مکرر مالیات دهندگان با مامورین مالیاتی است، توصیه می نمایند.
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ن میسر است، %41خدمات مبتنی بر انترنت فقط برای  فعال که
 
ن  345از نفوس ا

 
قبل از اینکه بهترین شیوه معمول به طور کامل در ا

 تطبیق شود، ایجاب می کند تا زیر بناهای بیشتری ایجاد شود. 

یک شیوه غیر مبتنی بر تکنالوجی برای رشد میزان پیروی از قوانین مالیاتی این است که مشوق های  ی برای پیروی کنندگان قبل از 
 مکسیکو به طور مثال شهروندانش را با دادن تخفیف مالیاتی در مقابل ثبت نمودِن کشور ود. موعد پرداخت مالیات در نظر گرفته ش

نان ت،در اولین فرص
 
یک برنامه مشابه می تواند افغانستان را در  346تشویق نموده است تا مالیات شان را به موقع تادیه نمایند. را ا

نها بعد از افزایش مالیات در سال رشد میزان پیروی از قانون مالیات بویژه برای مالیات دهن
 
دگان متوسط و کوچک که میزان پیروی ا

نانیکه عمدا  از م باالیقوانین جزائی  با تطبیق قاطعانه ترِ  می توان، کاهش داشته است، کمک کند.  از سوی دیگر 2185
 
الیات فرار ا

 347وانین مالیات را افزایش داد.می کنند، و یا دارای  ی های شان را کمتر گزارش می دهند،  میزان پیروی از ق

 عواید غیر مالیاتی  .ج

منبع عمده دیگر از عواید افغانستان است. عواید غیر مالیاتی عواید تناوبی است که از منابعی غیر از منابع یک عواید غیر مالیاتی 
ید) تعرفه های  ی که در مقابل خدمات مختلف مانند صدور 

 
کارت هویت  از قبیل پاسپورت،تشخیص هویت  اسناِد  مالیاتی به دست می ا

ب و برق، ترانسپورت، پولیس و خدمات صحی ارائه شده 
 
)تذکره( و همچنین عواید حاصله از تصدی های دولتی مانند تولید و توزیع ا

را تشکیل  2186بخش عمده در افزایش عایدات افغانستان در سال  دومین توسط دولت(. جدا از عواید گمرکی، عواید غیرمالیاتی 
دات یافزایش داشته که تقریبا  نیمی از میزان افزایش گزارش شده عا %37، عواید غیرمالیاتی دولت 2185داده است. در مقایسه با سال 

عمده دیگر که شامل رشد محقق شده طی  منبع غیر مالیاتی 348از برکت همین عواید غیر مالیاتی است.  ،2186افغانستان در سال 
قهمی باشد، پرداخت دیون  2186سال  و   ی های دولت و استرداد بعضیی  ، و مبالغ پرداخت شده غیر تناوبی حاصل از فروش داراُمع 

بیاری و مالداری و د افغانستان بانک است.و مسکن  سازی  شهر وزارتاز وجوه مالی از وزارت های 
 
 349، زراعت ا

شاهد ان بودیم،  2186ن عواید غیرمالیاتی و منابع غیر متکرر می توانند مهم و حیاتی باشند، چنانکه در رشد عواید در سال هرچند ای
ولی اینها منابع غیر قابل اعتماد و غیر متداوم عایداتی اند. برای تحقق خودک فای  ی با اتکاء به یک نظام عایداتی پایدار، دولت باید 

ای شناسای  ی منابع عایداتی قابل اعتماد حاصل از گمرکات و عواید ناشی از مالیات با استفاده از شیوه های  ی تالش هایش را در راست
 که قبال  مورد بحث قرار گرفت، افزایش دهد.
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 خالصه توصیه برای تقویت مدیریت مالی دولتی و کنترول عواید

 به دولت:

  خطرات احتمالی در مکانیسم بررسی قرارداد های سطح باال را مد نظر بگیرید، به این معنا که مکانیسم های  ی را
روی دست بگیرید که اعضای بورد تدارکات ملی را از اعمال فشارهای بیرونی مصون نگه دارد و ظرفیت های 

 تخنیکی برای بازبینی قرارداد های را بلند ببرید. 

 وظایف اعطای قرارداد و نظارت از قرارداد در یک وزارت معینه تفکیک گردد تا بیش از پیش  مطمئن شوید که
لوده به فساد کاهش یابد.

 
 احتمال تبانی و توسل به شیوه های ا

  پیشنهاد می شود تا از شیوه تهیه یادداشت تفاهم و یا سایر مکانیسم های هماهنگ سازی کار گرفته شود تا نقش
بین وزارت های دخیل در کنترول سرحدات و امنیت مشخص گردیده و از وقوع خالء های ها و مسئولیت ها 

 احتمالی در کار کنترول سرحدات جلوگیری شود. 

  هموار نمودن راه پیرامون اعتراض مالیات دهندگان در برابر تصامیم مربوط به تحصیل مالیات از سوی مامورین
مورین

 
نها به  مالیات و محدود ساختن صالحیت های ما

 
مالیاتی و موقوف نمودن تصامیم تطبیقی اجباری توسط ا

یی
 
 قبلی از سوی اداره امور مالیات و یا قوه قضائیه. دتا

  نانیکه اطالعات
 
در نظر گرفتن برخی مشوق ها برای پیروی به موقع از قانون مالیات و اتخاذ تصامیم تطبیقی علیه ا

 یا در اجرای تعهدات مالیاتی شان تقصیر می کنند.نادرست در باره دارای  ی های شان  می دهند و 

 به جامعه بین المللی:

  ،تمویل کنندگان بین المللی باید نظارت جدی تری از روند مصرف مساعدت ها و اعطای قراردادهای داشته باشند
مکاری جلوگیری از خویش خوری در روند بررسی قرارداد های هنظارت از مصارف عامه و و دولت را در راستای 

 نمایند.

  از سوی تمویل کنندگان پیرامون مساعدت های انکشافی خارج از بودجه به وزارت گ تر همآهنگزارش های
طبیق بهتر پالن ها و کنترول مصارف دولتی در مطابقت با طرزالعمل مالیه ارائه گردد تا در برنامه ریزی و ت

 های بودجه ملی همکاری صورت گیرد.
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V. یمدن یو مشارکت نهادها یتبلند بردن شفاف 
فرینان غیردولتی در م اهمیت"مشارکت موثر جامعه مدنی یک اصل جهانی در امر مبارزه با فساد تلقی می گردد... 

 
اده مشارکت نقش ا

( به رسمیت شناخته شده است که به اتخاذ تدابیری "برای تقویت مشارکت UNCACکنوانسیون ملل متحد علیه فساد اداری ) 83
و  ی یر گو سازمان های اجتماعی محلی در امر جلو  دولتین های غیر سازماافراد و گروهای خارج از سک تور دولتی مانند جامعه مدنی، 

گاهی عمومی در رابطه با وجود فساد، 
 
ن" فرا می خواند. عواملمبارزه با فساد ادرای و باال بردن ا

 
 350و میزان شدت و تهدیدات ناشی از ا

فرینان غیردولتی در مبارزه با فساد تاکید نموده است: "تجربه  بررئیس جمهور غنی 
 
اهمیت تعمیق و تقویت مشارکت دولت با نقش ا

وی  ی مشارکت در سطح عالی و پاسخگ  ، بهدهد که برای داشتن شانس واقعی برای مبارزه با فساد در جامعه پسامنازعه ما نشان می
جدی نیاز است که نشانگر اراده محلی و ملی برای مبارزه با فساد است. هر چه بیشتر مردم به این باور برسند که دولت در امر مبارزه 

از  عافیتم در راستای از بین بردن یتحقیق ژورنالیسمو  انه دولت می تواند روی اطالع دهندگبا فساد جدی است، به همان پیمان
ن فساد بیشتر 

 
افغانستان اعالن نمود که عزم دارد که  به  2186سال  دسامبردر  351می شود، حساب باز کند. شکوفامجازات که در ا

ساختار  و تقویت کننده شهروندانننده شفافیت، توانمند سازی ( بپیوندد که تشویق کOGPطرح چند جانبه حکومت باز مشارک تی )
ت پیرامون فعالیت های حکومت؛ معلومارئیس جمهور چهار تعهد عمده را عنوان نمود "افزایش دسترسی به  352حکومتداری است."

 ی از تکنالوژ  هسطح استفاد؛ و بهبود بخشیدن دولتیحمایت از جامعه مدنی؛ تطبیق معیار های جهانی صداقت و راستکاری در دفاتر 
که  GPOقادر خواهد بود تا از تجارب سایر کشور های عضو  OGPعضو  ثافغانستان منحی 353های جدید برای تقویت حکومتداری"

 در تحکیم شفافیت و ارائه خدمات عمومی موفق شده اند، بهره ببرد. 
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 ادارهمول به ش دولتی به معلومات پیرامون فعالیت های که شهروندان دسترس ندد موثر باشنوقتی می توان OGPطرح های  ی مانند 
ه افغانستان در این زمینه حیاتی را ب پیشرفِت  ، از گزارش ما،خدمات عمومی و شیوه مصرف وجوه عمومی داشته باشند. این بخش

 کاوش می گیرد.

 
 
 قانون دسترسی به اطالعات .ا

اطالعات برای تحقق حکومتداری خوب حیاتی است و این حق را برای همه قانون اساسی افغانستان تایید می کند که دسترسی به 
ورند مگر در حاالتی که دسترسی به اطالعات حکومتی، حقوق دیگران 

 
اتباع کشور تضمین نموده که از حکومت اطالعات به دست ا

ه ن قانون دسترسی بافغانستادولت  برای تطبیق این حق تسجیل شده در قانون اساسی، 354و یا امنیت عمومی را به مخاطره اندازد.
قانون مذکور به هر تبعه افغانستان حِق در خواست اطالعات از نهادهای دولتی  355تصویب نمود 2184اطالعات را در نوامبر سال 

ن نهاد ها و نحوه ارائه خدمات عامه که تابع هما
 
صریح ت استثنای مربوط به حق خصوصیت افراد و امنیت ملی ندر رابطه با فعالیت ا

برای تسهیل این درخواست ها، قانون مذکور از نهاد های دولتی می خواهد  356شده در قانون اساسی است، را تضمین نموده است.
ن یتا فورمه های معیاری  

 
 357درخواست شان را برای کسب معلومات تقدیم کنند. فورمه ها را تهیه نمایند تا شهروندان با استفاده از ا

ن قانون م
 
سال یکبار قبل از هرگونه تقاضای  ی اطالعاتی را در رابطه با   ذکور نهاد های حکومتی را مکلف ساخته است تاعالوه بر ا

که از دسترسی به معلومات کمیسیون نظارت   358کنند. منتشرساختار، بودجه، عملیات ها، پالیسی ها و پالن های کاری شان 
ن را کمک می کند، به منظو 

 
موزش و ارائهر نظارت از تطبیق قانون دسترسی به اطالعات، کمیسیون های فرعی والیتی ا

 
های  ی به  ا

منظور ترویج فرهنگ اطالع رسانی در سطح کشور  و نظارت و پاسخدهی به شکایات مربوط به درخواست های اطالع رسانی، در نظر 
 359گرفته شده است.

ورد تا کنو
 
ن تماما  تحقق نیافته است. یک مطالعه ساحوی که در سال نویدی را که قانون دسترسی به اطالعات با خود به ارمغان ا

گاهی عامه مردم و دفاتر دولتی از حقوق و مکلفیت های شان تحت این قانون را برمال ساخت.  2186
 
از سوی یوناما انجام شد، عدم ا

ن درخواست اطالعات کنند هدفاتر دولتی فورم
 
ننده تر این اختیار نداشتند. و نگران کدر ، های  ی را که مراجعین بتوانند با استفاده از ا

که بسیاری از دفاتر دولتی در پاسخ به درخواست های اطالعات از درخواست کنندگان دالیل درخواست اطالعات را مطالبه نموده و 
بیاورند.  با خود ارسمی به امضای یکی از نهاد های شناخته شده ر  یایشان باید درخواست ،از ایشان خواسته بودند که برای گرفتن پاسخ

در موارد دیگری طیف وسیعی از اطالعات به بهانه اصل محرمیت و امنیت ملی، غیر قابل دسترسی قلمداد شده بودند. همه اینها 
 حکایت از این دارد که موانع عمده ای فراراه دسترسی به اطالعات وجود دارد که هنوز برداشته نشده است.

جدیدی داد که به خاطر بهبود بخشیدن  اقداماتهمزمان با فرارسیدن روز جهانی دسترسی به اطالعات رئیس جمهور غنی خبر از 
 تا در اولین فرصت به ه استدسترسی به اطالعات روی دست گرفته شده است. اول، رئیس جمهور به همه وزارت ها هدایت داد

بوطه به وزارت مر شدنربوطه شان مبادرت ورزند، تا درخواست های اطالعات بعدا  ارائه دسته بندی اطالعات حساس و محرم وزارت م
با سهولت و سرعت بیشتر پردازش شود. دوم، رئیس جمهور به همه وزارت ها دستور داده تا سخنگویان شان هفت روز هفته در 

رئیس جمهور غنی مرتب تعهد نموده است تا "فیصله های وزارت خانه  360خدمت رسانه ها باشند و به سواالت شان پاسخ دهند.
پیرامون بودجه ها، قرارداد ها و سایر مصارف باید رسانه ای شوند و به شکل فعال از طریق رسانه های کالسیک و مدرن به اطالع 

ها در  یک ناپذیر از شیوه اجرای کارعموم رسانیده شوند. پذیرش مالحظات ارائه شده توسط شهروندان باید به عنوان بخشی تفک
ید. 

 
تالش های مشابه برای توسعه فعالیت های پیشگیرانه در زمینه نشر اطالعات به عامه مردم و رسانه در دیگر کشور  361حکومت درا

، حکومت  362ها موثر ثابت شده است. نالین نشر می کند.  پیشاپیشدر برزیل مثال 
 
سانه ها با ر اطالعات راجع به بودجه را به صورت ا

ت منجر به استفاده از این اطالعات سعی می کنند تا موارد فساد از سوی بسیاری از سیاسیون را افشاء نمایند که در بسیاری حاال
 363ای شان از وظیفه می گردد.فعاست
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وانین ها، و قشمول گزارش های سالیانه، پالن های کاری، بودجه به  قانون دسترسی به اطالعات چندین ک تگوری از اطالعات
ان داده ساحوی یوناما نش تحقیقرا مشخص نموده است، که باید قبل از قبل نشر گردند.  مربوطه، مقررات، مقرره های طرز سلوک

بود که بسیاری از ارگان های دولتی به شکل دوامدار از این رهنمود پیروی نمی کند، در حالیکه بسیاری از این اطالعات را می توان 
 ت های موجود دولتی منتشر نمود و یا از طریق شبکه های اجتماعی در دسترسی مردم قرار داد.روی ویبسای

، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی بیش از صد ویبسایت دولتی را توسعه داده است، تا "اطالعات 2185تا  2183بین سال های 
به جز چند مورد استثنائی مانند مرکز تحلیل معامالت و  364د."نو قابل اعتماد باش [بدون تناقض]یکدست  ،بیش از پیش در دسترس

( و اداراه مستقل اراضی افغانستان، اغلب ویبسایت های دولتی افغانستان بسیار FinTRACAتحلیل راپور های مالی افغانستان )
نها دارای محتوای تاریخ گذشته می باشد.

 
نات تکنالوژیکی دست نخورده به این حجم عظیم از امکا 365کم محتوا بوده و بسیاری از ا

خاطر نشر اطالعات به شکل پیشگیرانه باید در راستای تحقق چشم انداز دولت برای مشارکت مدنی در حکومتداری باید به شکل 
ن به انترنت دسترسی دارند، %41بهینه ای مورد بهره برداری بهتر قرار گیرد. در کشوری که تخمینا  

 
بیشتری باید توجه  366از باشندگان ا

به استفاده از ابزار شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک، یوتیوب و تویتر که بنا به تایید مطالعات انجام شده به عمده ترین کانال ها 
  367برای انتقال معلومات در افغانستان مبدل شده است، معطوف گردد.

ترسی پیشنهاد شده برای مشخص نمودن ابعاد قانون دس نهای  ی نمودن مقررهکمیسیون نظارت بر دسترسی به معلومات باید به موضوع 
. از همه حیاتی تر مقرره ای است که به منظور تعریف دقیق و صریح از ک تگوری های اطالعات به دهدبه اطالعات اهتمام به خرج 

درخواست های  بهقابل دسترسی و یا غیر قابل دسترسی برای مردم، و معرفی شیوه رسیدگی  تشمول فیصله های قضائی، موضوعا
 ارائه شده به منظور کسب اطالعات، تدوین شده باشد.

 واضح کردن کـتگوری های اطالعات قابل درسترس .1

"در مطابقت با معیار های بین المللی، به هر درخواست اطالعات باید به شکل مورد به مورد، رسیدگی شود، و نباید جلو دسترسی 
، گرفته دمی باشبه اطالعات به خاطر اینکه بخش خاصی از اطالعات )مثال، اطالعات محرمانه و یا رسمی( مد نظر درخواست کننده 

نها، با مصال فهرستیبه اطالعات باید بر مبنای جلوگیری از دسترسی  368شود." 
 
ح کوچک از محدودیت ها باشد که اجازه دسترسی به ا

ت مردم ساالر بوده و در تناسب با منافع ولدامنه محدودیت های باید متناسب با نیاز یک د 369بزرگ تر مردم منافات داشته باشد. 
ن. مشروِع 

 
 370در معرض خطر باشد نه فراتر از ا

ضابطه این خوددارِی   ک نهاد دولتی تصمیم به خودداری از اطالعات می گیرد، نهاد مذکور باید با در نظر داشت سه زمانی که ی
ن دسته ای باشد که شامل مصالح حمایت شده توسط قانون است؛ )ب( افشای اطالعات 

 
شان را توجیه کنند: )الف( اطالعات از ا

مذکور نماید؛ )ج( ضرر به مصلحت نامبرده بزرگ تر از منفعت  نهفته مردم در مربوطه، ضرر واقعی و حقیقی را متوجه مصلحت 
خودداری از ارائه اطالعات فقط وقتی باید صورت گیرد که این سه معیار فوق تحقق یافته  371مورد نظر باشد. دسترسی به اطالعاِت 

زمون بیرون
 
نصورت نیز، فقط اطالعات خیلی مشخصی که از این ا

 
دسترسی  شده باشد، مورد منِع  باشد. " حتی در ا

محدودیت های وضع شده  372قرارگرفته]درالبالی متن گزارش محوسازی شود[ نه اینکه کل گزارش یا سند از اطالع عموم دریغ گردد.
به دسترسی به اطالعات توسط سایر قوانین مانند امنیت ملی باید با قانون دسترسی به اطالعات همخوان سازی شود. یک راه برای 

ق و  یتحقق این همخوان سازی این است که ماده جدید ن گنجانیده شود تا تفو 
 
به قانون دسترسی به اطالعات در تعدیالت بعدی ا

ز گردد ارجحیت  373.این قانون بر سایر قوانین که با اطالعات سرو کار دارند، ُمحر 
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 افزایش سطح دسترسی به فیصله های قضائی  .1

توجه ویژه ای را می طلبد. علی رغم احکام قانون اساسی مبنی بر حق دسترسی به اطالعات و  فیصله های قضائی حیطه ای است که
ی بودن   وجود قانونی به نام قانون دسترسی به اطالعات، شیوه معمول در افغانستان این است که فیصله های قضائی را صبغه ِسر 

 
 
نها را به اطراف دخیل در قضیه و ا

 
فیصله   374نهم بعد از نهای  ی شدن فیصله توسط ستره محکمه می دهد.می دهد و فقط اجازه افشای ا

های جدی  کاری نگرانیپنهانمعموال برای عموم قابل دسترس نمی باشند. این ی قضائی نظریه ها ،های محاکم  به شمول قضاوت ها
افیت رسیدگی های قضائی بر می انگیزد. ف   ای را در رابطه با ش 

ی است  که یکی از بسا قضایای   فرخندهو انتقاد مردم نسبت به قوه قضائیه را افزایش می دهد. قضیه  این کار همچنین بی اعتمادی
ن افتاده است. قضیه فرخنده داستان قتل وحشیانه یک زن جوان و بی احترامی به جسد وی توسط مردم 

 
چنین اتفاقی در مورد ا

ورد، ولی هیچ یک از استدالل های قضائی پیرامون قضیه  کوچه وبازار است. این قضیه عالقمندی زیادی را در میان مردم
 
به وجود ا

مذکور در دسترس عموم قرار نگرفت. در عوض، همزمان روز بین المللی زن، ستره محکمه فقط خالصه فیصله هایش را با رسانه ها 
و  نی و استدالل های قضائی شانرسانه ها و سایر ناظرین تصمیم از عدم دسترسی به فیصله های محاکم تحتا  375در میان گذاشت.

بررسی فیصله های ستره محکمه نشان می  376الغای بعضی از احکام توسط ستره محکمه بدون هیچ توضیحی به شدت انتقاد نمودند.
دهد که این فیصله بیشتر طرف قربانیان را گرفته بود چون این فیصله به یک سلسله محکومیت های اضافی منجر شده بود که در 

ن اح
 
د به شمول چندین تن از افسران پولیس که در مهار این حمله تقصیر نموده ا ِ

تمال صدور احکام شدید تر برای متهمین متعد 
 بودند، وجود داشت.

قانون  821و  887توضیحی که اغلب برای سری نگهداشتن فیصله های قضائی در افغانستان ارائه می شود، این است که ماده های 
ه هیچ چیز دیگر به جز فیصله نهای  ی اعالن نشود. ولی این استدالل بر یک خوانش نادرست از این ماده ها بنا جزاء ُمشِعر است ک

ن محمکه دستور به نشر 
 
یافته است که ارتباط به موضوع باریِک مجازات های تکمیلی در قضایای شامل توهین و افتراء  که در ا

قانون اساسی افغانستان تضمین  821این کار، با حق محاکمه علنی که در ماده  377. فیصله می دهد تا اثر جرم بر قربانی تخفیف یابد
این احکام به پیمانه وسیعی بازتاب  378شده است و احکام قانون که ایجاب می کند دالیل حکم باید علنی شود، همخوانی ندارد. 

زیکی نمی شود که طرفین در محاکمه فقط حضور فی دهنده معیار های بین المللی مبنی بر این که حق محاکمه علنی به این خالصه
محدودیت ها باید در جاهای  ی اعمال شوند  379داشته باشند بلکه این شامل دسترسی به فیصله های محاکم و دالیل حکم نیز می شود.

سترسی داشته در سایر حاالت، مردم باید به فیصله های محاکم د 380که نگرانی های مشروع خصوصیتی و یا مصونیتی ثابت گردد.
باشند تا اساسات فیصله های محاکم را بهتر بدانند. رئیس مرکز عدلی و قضائی مبارزه با فساد اداری افغانستان استدالل های مشابهی 
ن خواسته شده بود تا از دسترسی رسانه ها 

 
را در یک حکم شفاهی در این اواخر تایید نموده است و درخواست دفاعیه ای را که در ا

 381له های محکمه جلوگیری شود، رد نمود.به فیص

قوۀ قضائیۀ اندونزی در تالش های برای گسترش شفافیت به عنوان ابزاری برای مبارزه بافساد پیشگام بوده است. بر اساس توصیه 
ن باید همه فیصله های محاکم )به 

 
های ارائه شده توسط تیم اصالحات قضائی،قاضی القضات فرمانی را صادر نمود که بر مبنای ا

 382ی، تجاوز جنسی، قانون خانواده، مالیات، و اسرار تجارتی( برای مردم قابل دسترسی باشند. استثنای قضایای خشونت خانوادگ
قبل از این فرمان، نسخه های فیصله های محاکم اندونزی "به ندرت قابل دسترسی بودند". که معموال  اگر قابل دسترسی هم بودند 

پس از صدور این فرمان، دولت  383ون ارائه ادله قضائی بودند.فقط حاوی خالصه ای در باره مجازات و یا جزای تعیین شده بد
نالین در دسترس عموم قرار داد که حاوی معلوماتی از قبیل نوع قضیه، 

 
اندونزی نسخه های کامل فیصله های قضائی را به شکل ا

دادن این حد از  دسترسی به  افعانستان نیز باید به اجازه 384نام قاضی رسیدگی کننده، و وکالی مدافع دخیل در قضیه می باشند.
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گاهی مردم نسبت به نقش قوه قضائیه افزایش یافته و حق دسترسِی هریک از شهروندان به اطالعات تامین 
 
معلومات فکر کند تا ا

 گردد.

 واضح ساختن طرزالعمل ها برای ارائه درخواست .7

نانی که جویای دسترسی به اطالعات هعالوه بر این فورمه های معیاری که در قانون پیشبینی شده تهیه گردیده و 
 
ستند در دسترس ا

قرار گیرد. با توجه به میزان باالی بیسوادی در میان بعضی اقشار افغانستان، در خواست دسترسی به اطالعات نباید منحصر به 
موزش دیده ای داشته باشند تfocal pointفورمه ک تبی باشد، بلکه همه دفاتر دولتی باید افراد رابط]

 
ا افرادی را که جویای اطالعات [ ا

طرزالعمل های  ی نیز باید معرفی شود تا  385هستند، را در تکمیل انواع درخواست ها اعم از شفاهی، ک تبی یا الک ترونیک یاری نمایند. 
نی یهمه درخواست های وارده  ردگیری گردیده و اطمینان حاصل شود که به همه درخواست های انجام شده  در میعاد زمانی پیشب

  386شده در قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد.

وردن امر 
 
موانع اداری از قبیل تقاضای توضیح از درخواست کننده که این اطالعات را برای چه منظوری می خواهد، و یا تقاضای ا

ل مقامات دولتی به در صورت "توس 387ک تبی از مقامات باال قبل از رسیدگی به در خواست اطالعات، باید از سر راه برداشته شود.
تالش ها برای ترویج شفافیت بی  388تهدید و ارعاب برای دورنگهداشتن مردم عادی از سهم گیری در پروسه نظارت و کار سیاسی"،

نچنانکه قانون افغانستان ایجاب می کند، باید یک مکانیسم موثر برای حل اختالفات ایجاد شود تا به بدرفتاری 
 
نتیجه خواهد بود. ا

این دست و نیز به شکایات پیرامون تاخیر در پاسخدهی، خودداری از ارائه اطالعات و  ارائه پاسخ های ناقص، رسیدگی  های  ی از
نماید. مقامات رسمی ایکه به اجرای مکلفیت های شان تحت قانون دسترسی به اطالعات کوتاهی می نمایند، و یا سعی می کنند با از 

 389مانع تحقق اهداف قانون شوند باید مجازات شوند.بین بردن و یا دستکاری در اسناد، 

کشور هند یک قانون دسترسی به اطالعات خیلی پیشرفته دارد که می تواند الگوی  ی برای بسیاری از توصیه های  ی که در این گزارش 
مده است، قرار گیرد.

 
ویژه  سی ه اطالعات بهاستفاده کنندگان از قانون دستر  هگزارش های واصله از اعمال خشونت و تهدید علی 390ا

علیه کسانی که از حق شان مبنی بر دسترسی به اطالعات مربوط به فساد در چهار ک تگوری ذیل )زمین و منابع طبیعی، برنامه های 
تقریبا  یک سوم  391انکشافی و رفاهی، موضوعات مربوط به مسائل اداری، و ارائه خدمات عامه( استفاده می کنند، مایه نگرانی است.

اقدامات انتقامجویانه علیه تالش ها برای افشای" فساد در فروش غیر قانونی زمین به منظور استخراج معادن و طرح های غیرقانونی از 
این امر مناقشاتی را مبنی بر نیاز به ایجاد شیوه جدیدی از حمایت در نظرگرفته شده برای اطالع  392ساختمانی" صورت گرفته است.

نانی نیز شود که حق شان را مبنی بر دسترسی به اطالعات استعمال می نمایند.
 
با  393دهندگان برانگیخته است که باید شامل حال ا

باید توجه جدی در راستای تامین حمایت برای کسانیکه از حق قانونی  توجه به حساسیت های موجود در عین قضایا در افغانستان،
شان به دسترسی به اطالعات استفاده می کنند، در برابر اقدامات انتقامجویانه از سوی مقامات دخیل در تخطی، در مسوده قانون 

ید.
 
 اطالع دهندگان به عمل ا

ت ات زمانی می تواند یک ابزار موثر برای مبارزه با فساد شود، که اطالعادر نهایت، باید به خاطر داشت که گسترش دسترسی به اطالع
نصورت  394ارائه شده در قالبی کاربرپسند و قابل درک ارائه گردد. 

 
اگر مردم نتوانند اطالعات منتشر شده را به خوبی درک کنند، در ا

ها  اتی منظم و دسترسی به سخنگویان وزارتخانهمی توان گ فت کاری برای رشد مشارکت مدنی انجام نشده است. نشست های مطبوع
و تعیین افراد رابط در هریک از این وزارت ها، همه تدابیری عملی هستند برای حصول اطمینان از این که اطالعات به شکل قابل 

 فهم و قابل کاربُردی ارائه گردیده است.
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 مکانیزم های تفتیش داخلی .ب

های عامه و مدیریت خدمات عامه، مشارکت مدنی یک وسیله نهایت مفید فراراه مبارزه با فساد در رابطه با کارای  ی و موثریت هزینه 
دسترسی مفتشان داخلی به سوابق نهاد های حکومتی و صالحیت پخش نتایج یافته های شان در تضمین این امر که مردم  395است.

رد نهاد های حکومت دسترسی دارند، نقش کلیدی را بازی و جامعه مدنی به اطالعات مفصل در مورد هزینه های وجهی عامه و عملک
 396می کنند.

افغانستان، سه میکانیزم مختلف برای تفتیش و کنترول منابع مالی عامه دارد. دو میکانیزم؛ که واحد های تفتیش و کنترول در سطح 
لی تفتیش است، به طور مستقل  فعالیت میکانیزم سوم که عبارت از اداره عا 397وزارتخانه ها می باشند، داخلی محسوب می شوند.

  399می سازد.مهیا این سه میکانیزم متمم یکدیگر است که بر ضد سؤ استفاده ازمنابع مالی عامه محافظت موثر را  398دارد.

ن گزارشدهی مستقیم به وزیر مسوول و کمیته های انفرادی تفتیش وزارت می 
 
هر وزارت دارای واحد تفتیش داخلی است که هدف ا

وظیفه اصلی این واحد ها تامین مطابقت با قواعد و طرزالعمل های داخلی وزارت بر خرچ منابع مالی عامه در جریان سال  400شد.با
 401ملی است.

در گذشته، این واحد های تفتیش داخلی در سطح وزارتخانه ها توسط ریاست تفتیش داخلی وزارت مالیه تعیین و باید به اداره مذکور 
شورای  2182در سال  402به وزارت مالیه این امکان را میداد تا کنترول بر تمامی نهاد های حکومت را تعمیل کند. گزارش می داد که

ملی توسط یک تعدیل این صالحیت را برداشت و ریاست تفتیش داخلی وزارت مالیه را صرفا  به تفتیش داخلی وزارت مالیه محدود 
لی افغانستان گردید زیرا این تعدیل در شیوه های معیاری تفتیش بر تمامی این تعدیل سبب تضعیف نظام تفتیش داخ 403ساخت.

رتخانه داخلی وزا تفتیشنهاد های حکومت، یک ناهمگونی را معرفی کرد و کار بررسی ظرفیت های بیش از حد متفاوت واحد های 
سیب پذیری  404ها، که شماری از این واحد ها بطور قابل مالحظه ای ضعیف مشاهده گردیده بود، را به ناکامی مواجه ساخت.

 
این ا

بالقوه در مقابل فساد باید با احیای دوباره نظارت و کنترول وزارت مالیه بر تفتیش داخلی تمامی نهاد های حکومت، از میان برداشته 
 405شود.

مفتشین  خالف بر 406میکانیزم دیگری کنترول منابع مالی عامه، تعیین مفتشین ریاست خزاین وزارت مالیه در وزارتخانه ها میباشد.

ین مفتشین ا. دولت گسترده پالیسیها و طرزالعملهای با می نمایند و نه تطابق ها هزینهتمرکز به  تنها کنترول کننده گان داخلی،
 پشتیبانی اسبمن مدارک و اسناد با و است موجهنان حاصل کنند که مصارف که توسط وزارتخانه صورت گرفته مسؤلیت دارند تا اطمی

  408بدون امضای تائیدی مفتش بر روی هر صورت حساب، هیچگونه تادیه ای به سطح وزارت صورت نگیرد. 407. است شده

هیه عالی تفتیش موظف است تا تفتیش ساالنه نهاد های حکومتی را تمیکانیزم سومی کنترول منابع مالی عامه بیرونی می باشد. اداره 
 تفتیش گزارش های واحد های تفتیش اداره عالی 409نموده تا هزینه مناسب منابع مالی عامه تامین و جلو سوء استفاده گرفته شود.

تر نظمی های مالی و فساد، معلومات بیش وزارتخانه ها را بررسی نموده و در صورت نیاز صالحیت دارد تا بمنظور تحقیق در مورد بی
ن، اداره مذکور موثریت کنترول کنونی بر عواید و مخارج حکومت را بررسی نموده تا از تقلب جلوگیری  410را مطالبه کند.

 
مزید بر ا

بر  411ماید.ی نشده و مانع مصارف اضافی شوند. این اداره، گزارش های منظمی در مورد استفاده بودجه انکشافی حکومت نیز تهیه م
خالف تفتیش داخلی که توسط وزارت مالیه و واحد های تفتیش داخلی وزارتخانه ها صورت می گیرد، راپور تهیه شده توسط اداره 
عالی تفتیش که فقط سال یک مرتبه صورت می گیرد، مسایلی چون مطابقت با پالیسی های داخلی و یا طرزالعمل ها را مورد بررسی 

 412قرار نمی دهد.

قضیه را به هدف تحقیقات و  211، اداره عالی تفتیش موارد متعدد مشکوک را کشف نموده، بیش از 2113ز زمان تاسیس در سال ا
گردیده که این  414( قضیه تعقیب81-82اما فقط چند قضیه انگشت شمار ) 413ی راجع نموده است.څارنوالتعقیب عدلی به دفتر لوی 

امر تقاضای ایجاد میکانیزم های قویتر پیگیری را می نماید تا قضیه های مشکوک فساد که از جانب اداره عالی تفتیش به دفتر لوی 
  بیشتر ه  -در بخش هفتممسله این روی   -ی تعقیب شود څارنوالی راجع شده به گونه درست ثبت گردد و توسط دفتر لوی څارنوال
 گرفته است.صورت بحث 
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عالوه بر این، برای شفافیت بیشتر در استفاده حکومت از بودجه انکشافی، گزارش های اداره عالی تفتیش باید در دسترس مردم قرار 
گیرد. این گزارش ها توسط صندوق امانتی بازسازی افغانستان تحت مدیریت بانک جهانی و توسط مساعدت دونران حمایت 

وردن توسعه ملی و رشد هستند.این گزارش های  415میگردد.
 
 416حاوی ارزیابی های مفیدی در مورد پیشرفت حکومت در بدست ا

 دسترسی مردم به این گزارش ها روند سیاسی را تسریع بخشیده و بطور بالقوه بر کردار های فاسد روشنی می اندازد. 

این اداره و همچنان  417ها در پالن انکشافی پنج سالهسایر پیشنهادات اداره عالی تفتیش برای بهبود عمومی موثریت و شفافیت روند
یکی از مهمترین این پیشنهادات برای اداره عالی تفتیش  418در مشاهده مندرج گزارش کمیته نظارت و ارزیابی نیز شامل گردیده است.

ینی ساختن تی است. برای یقنبود هرگونه میکانیزم برای حصول اطمینان از عملی نمودن پیشنهادات این اداره توسط نهاد های حکوم
ن بهبود مدیریت هزینه های عامه و جلوگیری از سؤ استفاده از منابع مالی عامه می باشد، 

 
این امر که پیشنهادات این اداره که هدف ا

 از نظر انداخته نشوند نیاز است تا یک نوع تعزیرات اداری و یا اجبار اعمال شود.

 

 

  

 شفافیت و مشارکت مدنی:خالصه پیشنهادات برای باالبردن 
 برای حکومت:

  ک تگوری های اطالعات احتمالی که تحت قانون دسترسی به کمیسیون نظارت بر دسترسی به معلومات باید
که افشا گری را ترویج داده و از کاربرد بیش از حد استثناء نماید باید چنان تصریح را اطالعات وجود دارند، 

 افشاگری جلوگیری کند.  از

  های اطالعات که موضوع افشای از قبل فعال اند باید شامل موضوعاتی باشند که حامل عالقه  ک تگوری
مندی قابل توجه مردم اند از جمله تصامیم قضای  ی و بودجه حکومت و طرح های کاری که در قوانین 

 افغانستان پیشبینی می نماید.

  باید تهیه گردیده و در هر دفتر دولتی باید افراد رابط تعیین گردد تا در  معیاری فورم های درخواست
 د.نتسهیل درخواست های دسترسی به اطالعات کمک نمای

  ه اطالعات ارایاطالعات، مانند تقاضای وضاحت که چرا درخواست به موانع تصنعی فراراه دسترسی
دسترسی به اطالعات را محدود میسازند باید با شود و مقاماتی که بدون مجوز، برداشته گردیده، باید 

 مجازات انظباطی روبرو شوند.

  در نظر گرفتن احیای دوباره صالحیت نظارت و کنترول ریاست تفتیش داخلی وزارت مالیه بر واحد های
ید.

 
 تفتیش داخلی در سطح وزارتخانه ها تا از نفوذ بیجا جلوگیری به عمل ا

 ای اداره عالی تفتیش را در نظر بگیرید و به هدف بهبود مدیریت مالی عامه، به دسترس گذاشتن عامه گزارش ه
بتواند از تطبیق سفارشات ایشان برای بهبود مدیریت مالی عامه اطمینان چنان میکانیزمی را طرح نمایید تا 

 .دهد

 برای جامعه بین المللی:

  جامعه بین المللی باید در ایجاد مشارکت موثر با دیگر اعضای سازمان مشارکت حاکمیت باز با افغانستان
موخته شده و ب

 
هترین کارکرد ها برای بهبود عملی ساختن قانون دسترسی به اطالعات کمک نموده تا دروس ا

 و سایر ابتکارات کلیدی شفافیت شریک ساخته شود.
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VI.  تنظیم خدمات عامه و محافظت از منابع عامه 
هد ی دمست که مقامات را اجازه ی اپاسخگوی  در  رئیس جمهور غنی مشاهده نمود که "فساد، در هسته خود، ناکامی افراد و نهاد ها

ن، یعنی از استفاده برای مردم افغانستان، به سوی دیگر سوق دهند.
 
جنگ چند دهه اخیر  419تا منابع عامه را از استفاده اصلی ا

ه که در دکنترول کنونی نهاد ها را ضعیف ساخته و در نتیجه فساد اداری، یک مقدار زیاد از منابع ارزشمند افغانستان را به تاراج بر 
این وضعیت، با ایجاد رژیم های پیچیده و چند الیه اداری  420صورت دیگر می توانست سطح مخرب فقر در افغانستان را کاهش دهد.

ورده تا منابع عامه را منحرف سازد، وخیم تر گردیده است.
 
اثر مشترک  421که کارای  ی را کاهش و فرصت های تازه فساد را به وجود ا

ای مبارزه با فساد بلکه توسعه و رشد اقتصاد ملی را نیز متضرر ساخته است. به دلیل قوانین و پالیسی های متغییر این نه تنها تالش ه
حکومت، که به شیوه دلخواه عملی می گردد، و به دلیل اینکه خدمات حکومتی مانند مجوز تجارت و واردات بعد از مراحل سنگین 

 
 
ید، و در هر مرحله، عارض مجبور ساخته می شود تا از شیوه های ناروا چون رشوه کار اداری از طریق اتاق های تجارت بدست می ا

 422بگیرد، تاجران و سرمایه گزاران از فعالیت در کشور متردد اند.

ن 
 
به خاطر ارتقاع سطح حسابدهی نهادی و ترغیب رشد تجارت، افغانستان به یک سلسله اصالحات اداری متعهد گردیده که هدف ا

در  423وثر ساختن مراحل اداری و سخت نمودن کنترول بر راجستر نمودن زمین و سؤ استفاده از منابع حیاتی عامه است.ساده و م
پ ی این کنترول و مراحل اداری، نیاز بیشتر برای کنترول بر اعمال اختیار نظارتی به شمول شفافیت در رسیدن به فیصله ها و تجدید 

 .  این بخش، پیشرفت افغانستان در هر یکی از این عرصه ها را بررسی می کند.ی گردداحساس منظر قضای  ی بر تصامیم اداری 
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 تنظیم امور اداری  .ا

نهاد خودک فای  ی از طریق چهارچوب پاسخگوی  ی متقابل حکومت را متعهد نموده که یک نقشه راه برای ساده سازی "تجارت که 
ن ثبت نمودن تجارت، جوازهای ساختمانی، راجستر 

 
نمودن و تادیه مالیه، دسترسی به برق و داوری در منازعات زمین را محتوای ا

سان خدمت " 425شورای عالی اقتصادی افغانستان شورای وزیران ابتکار 2186ماه مارچ سال  83در  424تهیه نماید". " را تصویب ا 
واز اسپورت، گواهینامه تولد، جنمود. هدف از این ابتکار، فراهم ساختن یک مرکز واحد برای خدمات مختلف دولتی )چون صدرو پ

سک تور خصوصی  426کار و الیسنس های تجارتی( با در نظر داشت افزایش موثریت، کاهش فساد و باال بردن کیفیت خدمات است.
نیز تشویق خواهد گردید تا خدمات کمکی همچون موجودیت مخابرات، انترنت، بانکداری، بیمه، صحت و خدمات قانونی را در 

سانمراکز   427مهیا سازند. دمتخ ا 

ذربایجان توافق نموده است تا پشتیبانی فنی برای عملی ساختن این طرح برای افغانستان و 
 
بر اساس یک تفاهمنامه، حکومت ا

سان خدمتهمچنان دسترسی به مراکز تربیوی اش برای پرسونل  موزش، باالبردن ظرفیت و تجربه پرسونل این  428را مهیا سازد. ا 
 
ا

عرضه خدمت، شفافیت و مبارزه با فساد تاکید خواهند ه برنامه های تربیوی ب 429این طرح نقش مرکزی دارد.مراکز، در موفقیت 
 431به خاطر تقویت این برنامه های تربیوی و به هدف پاسخ به شکایات شهریان، این مراکز، دارای مرکز تماس خواهد بود.430ورزید.

 این مراکز تماس گامی دیگر به جانب شفافیت بیشتر در عرضه خدمات عامه محسوب می شود.

سان خدمتبرای نخستین دفتر اداری  2186در ماه اگست سال  چهار شعبه دیگر برای شهر  432در کابل، زمین اختصاص گردید. ا 
ن این مراکز در شش منطقه دیگر نیز ایجا

 
در مرحله اخیر عملی ساختن، مراکز 433د خواهد گردید.کابل مدنظر گرفته شده که بعد از ا

 434اضافی به سطح والیت نیز در نظر گرفته شده است.

نکه امیدواری برای موفقیت مراکز 
 
سان خدمتبا وجود ا ید تا فعالیت های ادارات دیگر که در این  ا 

 
وجود دارد، باید دقت به عمل ا

 435نه به منظور اطمینان که این مراکز به مراکز فساد مبدل نگردد، نیز الزم است.مراکز وجود دارند، تکرار نگردد. اقدامات پیشگیرا
ن بحث صورت گرفت، این مراکز باید با سیستم ردیابی سند 

 
بر عالوه اقدامات پیشگیرانه که قبال )در بخش سوم در فوق( روی ا

ن معلومات 
 
را ذخیره نماید. این سیستم باید بتواند تبادله اطالعات و مجهز باشند تا بتواند درخواست ها را وارد کند و در مورد روند ا

اسناد مهم میان ادارات مختلف وزارتخانه های ذیربط در سرتاسر کشور را تامین نماید. بر عالوه به خاطر کاهش فرصت های رشوه 
ام مراکز نصب گردد. ستانی، جدول فیس تمام خدمات به شمول سرویس عاجل، باید در دسترس مردم قرارداده شده و در تم

خر، به هدف تامین 
 
همچنان جدول زمانی استاندارد و فورم های درخواست اطالعات نیز باید تهیه و در دسترس مردم قرار گیرد. در ا

درخواست باید در چوکات زمانی معین همراه با معلومات پیرامون راه های موجود  دپاسخگوی  ی، اطالع فیصله ها به شمول دالیل ر 
 در ذیل را مالحظه کنید(. –د  -رای تجدید نظر اداری و قضای  ی  فراهم ساخته شود. )بخش ششم دیگر ب

، در حالیکه حکومت درراستای تحقق طرح ساده سازی تجارت به پیش میرود، مشارکت گسترده با جامعه بازرگانی و اتاق  عالوتا 
اه هرزگووینا، جامعه بازرگانی را در بخش شناسای  ی موانع فرار  تجارت و صنایع افغانستان مدنظر گرفته شود. حکومت بوسنیا و های

روز گردید که در  851اصالحات در بخش از بین بردن اقدامات بی اندازه اداری طی  51توسعه تجارت فعال نمود. این ابتکار سبب 
سیب پذیری  436نتیجه فضای سرمایه گذاری 

 
ن باعث کاهش ا

 
 فساد در طرح مقرراتی گردید.بر در برارا بهبود بخشیده و همزمان با ا

 اصالحات ارضی .ب

پیشرفت مشابه در تالش های افغانستان برای تقویت کنترول بر ثبت و انتقال زمین دیده شده است. اگرچه جامعه سنتی افغانستان 
و قانون اسالمی حفاظت قوی حقوق ملکیت را تامین میکند، اما عمل غصب زمین، این حقوق را به یک منبع اختالف، بی اعتمادی 

نتیجه غصب زمین، سک تور خصوصی از دسترسی به ملکیت برای سرمایه گذاری محروم گردیده و محرومیت مبدل ساخته است. در 
اداره مستقل اراضی افغانستان  437حال طبقه غریب جامعه به سرپناه های غیر مصؤن و غیر معیاری رانده شده است. عینو در 

 موظف است تا حقوق ملکیت را واگذار و با غصب زمین مبارزه نماید.
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 2185( و در پالن استراتیژیک پنج ساله اش )از 2181تا  2184تقل اراضی افغانستان، در مقاله استراتیژی پنج ساله اش )از اداره مس
 ایجاد روش برای استرداد زمین های غصب شدهتوسط حمایت و تقویت قوانین موجود،  ، طرح های مبارزه با غصب زمین(2185تا 

غاز برنامه 
 
وردن هر یکی از این تعهدات پیشرفت های نیز بدست  438.را مشخص نمود های حکومتیو ثبت زمین نقشه کشی و ا

 
در برا

مده است.
 
 ا

فرد مظنون به غصب زمین را شناسای  ی و شامل لیست نموده و به ادارات ذیربط  85111اداره مستقل اراضی افغانستان، نامهای 
سیب پذیر میلیون جریب زمین حکومتی، اراض 8.2با ثبت  439عدلی سپرده است.

 
ی، زمین های غیر راجستر شده که در برابر غصب ا

نرا کاهش داده است.
 
اراضی، در بازبینی تعریف مجازات جرم غصب زمین در قانون جزا کمک نموده است و  440بودند خطر غصب ا

و جایگزین  نافذ شد 2187مارچ طی فرمان تقنینی در اوایل ماه  )که  داری زمین تنظیم امور این امر را یقینی ساخته است که قانون جدید 
. قرار دهدممنوع  را که غصب زمین خواهد بودجنای  ی مشابهی نیز حاوی احکام  خواهد شد .۴۱۱قانون تنظیم امور زمینداری سال 

ورند 
 
ا ر بر عالوه، اراضی، پالیسی استرداد زمین که چطور قربانیان غصب زمین می توانند جبران خساره زمین شان را دوباره بدست ا

 441چاپ نموده و در حال تهیه روش عملی برای تحقق این پالیسی در سرتاسر کشور است.

برای جلوگیری از اعمال فساد، چون رشوه خوری، وثیقه های تقلبی زمین و ارعاب که غصب زمین را تسهیل نموده، اراضی بخش 
در نتیجه ارایه خدمات این  442در سطح والیات است.خدمات مشتری را در دفتر مرکزی خود ایجاد و در حال ایجاد بخش های مشابه 

 بخش ها که برای دسترسی مردم به چنین خدمات اختصاص یافته است فرصت های فساد نیز کاهش می یابد.

ید که تالش های گسترده افغانستان در مبارزه با غصب زمین و پخش اعالمیه های عامه که عمل غصب را تقبیح می 
 
چنان به نظر می ا

نان را مجبور نموده تا خواهان اجاره از حکومت گردد تا کند، 
 
موجب تخلیه زمین های مغصوبه توسط بعضی از غاصبین شده و ا
وردن 

 
جریب زمین مغصوبه موفق گردیده که اکنون می  411111استفاده از زمین را قانونی گردانند. در نتیجه، اراضی در بدست ا

ن برای رفاه عامه کار گرفت.
 
گاهی عامه و شرکت مردم در مبارزه علیه غصب زمین، اداره اراضی پالن  443توان از ا

 
به خاطر تشویق ا

دارد تا یک نمبر تلیفون "هات الین" را برای مردم و تجار ایجاد نماید تا بتوانند فعالیت های حاوی ظن غصب زمین را به گونه محفوظ 
ن اراضی بتواند ادعای معتبر غصب  این تلیفون هات الین باید توسط یک میکانیزمی 444گزارش دهند.

 
حمایت گردد که به واسطه ا

 ی راجع و در این مورد تحقیقات و تعقیب عدلی صورت گیرد.څارنوالزمین را به لوی 

تحت شرایط کنونی، یک مانع فراراه تامین پاسخگوی  ی در رابطه با غصب زمین، عدم تطبیق موثر احکام برای احیای مالکیت زمین 
امتناع  ، احکام محکمه را نادیده گرفته و از تخلیه زمینگردیده محکومکه ه و بنا بر گزارش های رسیده، غاصبین زمین است. در نتیج

میورزند. برای تامین اجرای احکام، مقامات قضای  ی ذیربط و نافذ کنندگان، روی ایجاد یک واحد مختص تنفیذ احکام محکمه غور 
ن بازگردانده کنند. این واحد، مطابق با احکام محکم

 
ه، تخلیه زمین را از غاصبین تامین نموده تا زمین مغصوبه به صاحبان قانونی ا

هنگی موثر و کارا میان تمام جوانب تعمیل کننده احکام شود
 
. ساده سازی روند تعمیل احکام محکمه نیز باید مالحظه گردد تا هما

 تامین گردد. 

مرحله  52اجاره زمین توسط سرمایه گذاران خصوصی نیز پیشرفت نموده و این روند را از اداره اراضی در بخش ساده سازی روند اداری 
مرحله کاهش داده است. در نتیجه این روند ساده، فرصت تقاضای رشوه و فیس های غیر اعالم شده توسط مقامات به طور  5به 

ن قابل مالحظه ای کاهش یافته است. بر عالوه
 
مراحل اجاره، از شش تا دوازده ماه به صرف چهار تا ، زمان تخمین شده برای طی ا

 3.4دالر امریکای  ی بود،  به  841111هشت هفته کاهش یافته است. این روند اداری ساده عواید از مدرک اجاره زمین را که قبال  
 445میلیون دالر افزایش داده است.

نج ساله در مورد مبارزه با فساد را ترتیب می دهد. این استراتیژی پ طرح صداقت مامورین خود، یک  حفظاداره اراضی، به خاطر 
استراتیژی متعهد به ایجاد یک مرامنامه برای مامورین اداره اراضی و دارای تدابیر انظباطی برای مجازات اعمال فساد است که خواهان 

گاهی  446اعالم دارای  ی توسط مامورین می باشد.
 
اره در مقابل فساد اداری، این پالیسی تالش های این ادپیرامون برای ترویج بیشتر ا

گاهی عامه بیشتر می تواند در تامین عملکرد 
 
ها و روش ها باید روی ویب سایت و در دفاتر اداره اراضی نیز در دسترس قرار داده شود. ا

 موثر ابتکارات اراضی چون تلیفون هات الین و دفاتر خدمات مشتری، کمک نماید.
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 اصالحات در سکـتور معادن .ج

غانستان در بخش منابع طبیعی خیلی غنی است اما بسیاری از این دارای  ی ها از راه فساد اداری و کنترول ضعیف استخراج مجاز و اف
غیر مجاز معادن، از خزانه عامه تاراج شده است. دیگر کشور های غنی از منابع طبیعی "مصیبت منابع" مشابهی را تجربه کرده اند و 

ن بر رشد اقتصادی، پاسخگوی  ی مالی و امنیت تالش نموده اند.راه های را برای جلوگیر 
 
ن و یا بهتر کردن اثرات منفی ا

 
رئيس  447ی از ا

ن منابع 
 
گاهی داشت: "افغانستان در حال بروز عالیم اولیه مصیبت منابع است؛ سندرومی که به واسطه ا

 
جمهور غنی از این تهدید ا

ک کشور متمول تبدیل کند، اما برعکس به ساحه فساد تبدیل می شود و این طبیعی غنی که می توانست یک کشور غریب را به ی
 ودارای  ی طبیعی به جیب یک تعداد از طبقه نخبه کوچک می ریزد. بدترین تصویر این عمل در بخش معادن است، که صدور مجوز 

لوده با فساد 
 
 448گذارد."به جا می در بخش استخراج معادن شیوه های درنده خو و مخرب را تدارکات ا

 استخراج قانونی معادن .1

میلیون دالر  811بر اساس یک مطالعه، فساد و سوء مدیریت در سک تور استخراج مجاز معادن افغانستان، به خساره ساالنه 
در حالیکه ارایه ارقام دقیق خیلی مشکل است، مبصرین متفق اند که فساد و مدیریت غیر موثر در  449امریکای  ی منتج می گردد.

 450سک تور استخراج مجاز معادن، حکومت را از یک بخش بزرگ عواید عامه محروم ساخته است.

ن مانع اعطای مجوز معادن دوباره اصالح گردید شامل ممنوعیت های جدید ضد فساد است. این قانو 2184قانون معادن که در سال 
به مقامات حکومتی گردیده و دادن "پول و دیگر تادیه های بخششی مستقیم و یا غیر مستقیم توسط عارض به مقامات دولتی و به 

ممنوعیت های مشابه به این در  451کدام جانب دیگر به هدف وادار نمودن وی به اعطای مجوز، اختیار و یا قرارداد را منع می کند."
زاد و شفاف تاکید می ورزد.مق

 
  452ررات دیگر وجود دارد که بر اعطای قرارداد های حقوق معادن طی مراحل ا

 

بر اساس قانون معادن، وزیر معادن و پترولیم موظف است تا قرارداد ها را 
منظور نماید. در نتیجه تغییرات در روند تهیه و تدارک )بخش چهار ج در باال 

(، این اختیار به شورای عالی اقتصادی و کمیسیون تدارکات ملی مالحظه شود
این روند جدید سبب تاخیر منظوری قرارداد های بزرگ  453سپرده شده است.

ن، کمیسیون  454معادن و منتج به شکایات عارضین گردیده است.
 
مزید بر ا

تدارکات ملی که فاقد تجربه تخنیکی در بخش معادن است بررسی واقعی 
ر غی خالف قانون ویا افزایش در فعالیت های 455ا را مشکل می سازد.قرارداد ه

ز معادن، یکی از نتایج این گونه تاخیرها در بررسی قرارداد های معادن و مج
 456است.

، سوء استفاده از قدرت و منافع غیر مشخص، نظام بررسی کنونی قرارداد ها را گمراه می خویشخوری حتی در روند مقرراتی رسمی، 
ورند تا روند بررسی و منظوری قراردادها چنانچه در قانون پیشبینی  457سازد.

 
افراد با نفوذ، از جمله وزراء و اعضای پارلمان، فشار می ا

این فشار های خارجی شفافیت و کنترول نهادهای دولتی را تحت تاثیر قرار داده و زمینه ای فساد را  458شده است، را کنار بگزارند.
 فراهم می سازند. 

وردن شفافیت در سک تور معادن در مدار حصول عضویت سازمان جهانی ابتکار شفافیت تا 
 
اکنون، تالش های افغانستان برای ا

به حیث یک ائ تالف عامالن حکومتی، شرکت های استخراجی، گروه  2112این سازمان در سال  459صنایع استخراجی می چرخد.
زمان های بین المللی ایجاد گردیده است. این سازمان از شرکت ها می خواهد های جامعه مدنی، سرمایه گذاران سک تور انرژی، و سا

مده از مدرک استخراج و صادرات منابع 
 
تا اعالم نمایند که چه قدر پول تادیه می نمایند و از حکومت ها می خواهد که عواید بدست ا

د و افشای قرارداد و شفافیت عواید را دنبال و نافذ نماین طبیعی را اعالم نمایند. کشورهای عضو این سازمان تعهد می ورزند که ظوابط

واند تد اصلی به معادن افغانستان که می"تهدی
رشد اقتصادی را تقویت بخشد، فساد و منازعه 
است نه شفافیت و یا مشاورت مجتمع. 
حکومت افغانستان باید با استفاده از این 

برای سکـتور معادن با کیفیت جهانی،  فرصت
 حکومتداری به کیفیت جهانی را ایجاد نماید".

 استیفن کارتر، کمپاین افغانستان
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 2121جنوری سال  8بخشی از روند اعتبارسنجی از کشورهای عضو می خواهد که تا  460از طریق اجابت، درجه اعتبار را کسب کنند.
شکار نمایند.اطالعات مالکیت انتفاعی )چون هؤیت، سطح مالکیت و جزئیات در مورد چگونگی و کنترول مالکیت( را 
 
 461ا

خرین راپور هماهنگ افغانستان در ماه فبروری 
 
این گزارش پیشرفت های قابل توجه حکومت از جمله طرح  462تکمیل گردید. 2186ا

شکار ساخت.
 
راپور نگرانی ها در مورد روندهای حسابدهی  463شامل نمودن گزارش ها در مورد فعالیت های کوچک معادن، را ا

دان ظرفیت در وزاراخانه های مسؤل را برجسته ساخته است. به گونه مثال، اختالف در تادیه شرکت ها کنونی، ثبت اطالعات و فق
 464میلیون افغانی بود. 22، 2182و رسید پول از جانب حکومت در صنایع استخراجی مشاهده شده است. این تفاوت، تنها در سال 

و وزارت مالیه را نهاد ابتکار شفافیت صنایع استخراجی زیر سوال برده  رت معادن و پترولیماچنین تفاوت ها، بر اعتبار اطالعات وز 
به خاطر حل این اختالفات و تامین اطالعات دقیق که تصدیق نهاد شفافیت منابع استخراجی را تقویت بخشد، بهبود جمع  465است.

وری و مدیریت اطالعات، خصوصا  در رابطه به سوال های بنیادی در مورد ارزش منابع و
 
ورد مباید قرارداد های معادن افغانستان  ا

 مالحظه قرار گیرد.

دیات شرکت ها، چنانچه 
 
همواره  ،ها ضروری پنداشته می شود این نهاداز جانب عالوه بر این، اطالعات در مورد عواید حکومت و تا

شکار نگردیده که در نتیجه فعالیت های بیشتر پروژه های استخراج معادن با اندک و یا هیچ
 
وزارت   466شفافیت صورت می گیرد. ا

معادن و پترولیم منبع اطالعات یا دیتابیس که شامل معلومات ذیربط راجع به جنس که استخراج می گردد، نام قراردادی، مبلغ حق 
 8571قراردادهای استخراج معادن کوچک که بین سالهای  411این وزارت همچنان  467االمتیاز و ساحه استخراج را معرفی نموده است.

اما، سایر قراردادها منتشر نشده و یا صرف، با تاخیر بسیار نشرگردیده  468به پایان رسانیده شده را نیز منتشرساخته است. 2186و 
به یک کنسورسیوم  2111است. به طور مثال، قرارداد مس عینک؛ دومین بزرگ ترین ذخیره مس در جهان، که در ماه می سال 

به شرکت  2183یک قرارداد بزرگ دیگر که در ماه اک توبر سال  469منتشر نشده بود. 2185ماه می سال چینای  ی اعطا گردیده بود، تا 
 470استخراجی پامیر بدخشان انترنیشنل اعطا گردیده، تا هنوز منتشر نشده است.

شکار نمودن پیوسته ای م
 
ای جوز ها و قرارداد هبه هدف تامین عدالت در معامالت و نظارت بر رفتار مقامات دولتی و قراردادی ها، ا

، روش کشور های چون الیبریا، گینی و مکسیکو باید به طور مودل در نظر گرفته شود که به  471منابع استخراجی توصیه می گردد.
 472هدف تامین افشای بروقت و دقیق عامه، قرارداد ها و مواد منبع را روی ویبسایت های مختص به دسترس قرار می دهند.

شکار نمودن معلومات مالکیت انتفاعی، افغانستان وجود تعهد مکرر  مشابه به این، با
 
وردن این  473در مورد ا

 
پیشرفت اندکی در برا

اصلی نهاد شفافیت منابع استخراجی صورت گرفته است. یک مالک انتفاعی شخص و یا اشخاص طبیعی هستند که در نهایت  شرط
بر یک  وی معامله صورت می گیرد. اشخاصی که کنترول موثر نهای  یبه نمایندگی مالک یا کنترول کننده مشتری و یا شخص طبیعی که 

افشای این اطالعات برای تامین شفافیت تجارت و  474شخص حقوقی و یا معامله را داشته باشند نیز شامل مالک انتفاعی هستند.
 475جلوگیری از تناقض منافع و ثروتمند غیرقانونی مقامات دولتی، مهم است.

سیدگی به این برای ر استفاده از شرکت های غیر فعال و نام های ساختگی، تعیین مالکیت انتفاعی برای کشور ها را مشکل می سازد. 
ن تمام اشخاص حقوقی )به استثنای بعضی از انجمن های غیر انتفاعی(، در وقت 

 
چالش، اوکراین قانونی را نافذ نمود که بر اساس ا

شکار نمایند و در صورت تبدیلی بعدی، اطالعات را تجدید نمایند. این معلومات در یک ثبت نهاد، مالک های انتف
 
اعی شان را ا

ثبت نام شرکت ها داخل و به طور خودکار روی انترنت نشر گردیده )که در بدل فیس( قابل دسترسی می باشد راجستر واحد حکومتی 
زاد مالکیت انتفاعی در جهان را به ، بریتانیا، بر اساس سوابق ثبت ش2186در سال  476می باشد.

 
رکت های بزرگ، نخستین راجستر ا

وری  477دسترس گذاشت.
 
هاندوراس، معلومات مالکیت انتفاعی را به طور تدریجی و قضیه وار در زمان پروسس درخواست ها جمع ا

غاز  واقعی منافع مالکیت کردن برمالمیانمار، با اشتراک یک نهاد جامعه مدنی به نام گلوبل ویتنیس، تحقیق در باره  478نمود.
 
را ا

طرح  ت منابع استخراجی به پیش می رود، استفاده از چنینیدر حالیکه افغانستان در رابطه به تحقق تعهدات با نهاد شفاف 479نمود.
 .کیت انتفاعی را باید در نظر گیردها و منابع برای تعیین و ثبت اطالعات اصلی مال
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 استخراج غیر قانونی معادن .1

حالیکه عضویت دایمی افغانستان در نهاد شفافیت منابع استخراجی افغانستان در مبارزه با فساد یک پیشرفت قابل توجهی در 
خواهد بود، این عضویت تنها به فعالیت های قانونی معادن رسیدگی خواهد کرد. به خاطر اینکه اصالحات نهاد شفافیت منابع 

صالحات باید با تالش های نیرومند مبارزه با استخراج غیر قانونی، که می تواند تهدید بزرگی استخراجی واقعا  موثر ثابت گردد، این ا
 480برای منابع طبیعی وسیع اما محدود افغانستان باشد، دنبال گردد

امالن عکه به گزارش های متعدد ثبت شده نشان می دهد که فعالیت های استخراج غیرقانونی معادن به دلیل فضای نا امن 
ن به طور یک جانبه منابع طبیعی را استخراج نمایند، و  تاحکومتی اجازه می دهد غیر 

 
ولتی را روش های فاسد که مقامات ددر پهلوی ا

در  ،اجازه می دهد که برای تامین منافع شخصی شان، منابع گرانبهای عامه را به گونه غیرقانونی به سمت دیگر انحراف دهند
 3111تا  2511یک عضو سابق شبکه نظارت بر منابع طبیعی افغانستان تخمین زده که در حال حاضر،  481افغانستان رشد می یابد.

تخمین های دیگر اندازه فعالیت های غیرقانونی معادن کمتر به اساس  482ساحه استخراج غیرقانونی معادن در کشور فعالیت دارند.
 483برخوردارند. زیادسک تور معادن از اهمیت  باالیردم اما از نظر تاثیرگذاری مجموعی بر اعتماد و اطمینان م ستا

فعالیت های استخراج غیرقانونی معادن به دلیل مشکل مدیریتی نه بلکه مشکل امنیتی است. این فعالیت ها ارتباط نزدیک با گروه 
ن برای تمویل عملیات ش

 
به  484.ان کار می گیرندهای بزرگ جنای  ی و شبکه های شورشی دارد که با تصرف ساحات معادن، ازعواید ا

ن، نیروهای امنیتی تحت 
 
هدف رسیدگی به این تهدید امنیتی، افغانستان به سطح حکومت، رویکردی را اتخاذ نموده که بر اساس ا

رهبری وزارت داخله و شورای امنیت ملی مؤظف اند تا امنیت ساحات معدنی را تامین و استخراج توسط عامالن غیرمجاز را متوقف 
با این همه، این تالش ها، تا حد زیادی به وضعیت کلی امنیتی و توان حکومت برای تصرف دوباره بخش های زیر منازعه  485سازند.

 486کشور وابستگی دارد.

ورد. 
 
با تامین امنیت در این ولسوالی ها، وزارت معادن و پترولیم کنترول قانونی ساحات معدنی غیرمجاز را به تصرف خود در خواهد ا

، نگرانی ها در این خصوص ابراز گردیده که پولیس محلی وزارت داخله، به خصوص در والیات بدخشان و کنر، در بهره با این همه
ن عالوه 487برداری غیرقانونی معادن دست دارد.

 
، اگر پولیس محلی صادق و نیک نیت هم باشد، تعداد قلیل و غیر مجهز این بر ا
و مجهز و گروه های مسلح که تا اکنون فعالیت های غیرقانونی استخراج معادن را به  نیروها توان متوقف ساختن شبه نظامیان بزرگ

طرح های امنیت سک تور معادن نیاز به بررسی های همه جانبه دارد تا حفاظت مؤثر و دایمی در مقابل  488پیش می برند، را ندارند.
 بهره برداری غیرقانونی معادن را تامین کند.

 بازنگری تصامیم اداری  .د

بخاطر جلوگیری از انحراف منابع عمومی، همانا از جانب نهاد ها ک محصول جانبی از تالش های افغانستان برای احیای کنترول ی
ایجاد قواعد جدید اداری و مقررات و روش های حاکم بر ارزیابی مالیات و فیس ها، صدور الیسنس ها و جوازها، و تصویب مناقصه 

های مختلف برای حل و تجدید نظر مناقشات ایجاد گردیده تا طیف گسترده مناقشات مربوط به امور  ها و قراردادها است. میکانیزم
اداری را حل و فصل نماید. اما تا اکنون مقررات و روش های پابرجا و حاکم بر حق تجدید نظر قضای  ی در مورد تصامیم نهاد وجود 

ن می رود که سوء استفاده از قدرت بدون ندارد. بدون یک روش پابرجا برای تجدید نظر قضای  ی بر تص
 
نترول ادامه کامیم اداره، بیم ا

مواد مخدر و جنایت چنین توضیح می دهد: "روش های اداری تحت نظارت قضای  ی، که شامل مبارزه با . دفتر سازمان ملل برای یابد
م مقام دولتی را در بر دارد، میکانیزم های حق شهروندان برای استماع است، و نیاز به اطالع و حق تقاضای دالیل در مورد تصمی

به را  سوء استفاده از قدرت است مسلهمؤثری در جلوگیری و کنترول شیوه های فاسد اند زیرا این امر وسیله ای برای جامعه مدنی 
 489".چالش بکشد

نعده برای پر کردن این خالء، افغانستان تعهد ورزیده که 
 
 490دهد.اثر گردیده، حق تجدید نظر بافرادی که از تصامیم اداری متبه ا

تا زمانی که این قانون، تجدید نظر شده و  491مسوده قانون روش های اداره پیشنهاد اما تا اکنون برای اظهار نظر ارائه نگردیده است.
نکه کدام مانند ایمنظور گردد، طرز العمل قابل اجراء برای تجدید نظر بر تصامیم اداره غیر واضح باقی خواهد ماند. سواالت اساسی 
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معیار تجدید نظر )به طور مثال خود سرانه و عجوالنه( و یا مسؤلیت ثبوت، چالش های تصامیم اداره را باید کنترول کند، غیر واضح 
خواهد ماند. برای تامین یک میکانیزم هدفمند برای تجدید نظر قضای  ی تصامیم اداره و جلوگیری از سوء استفاده از قدرت، پخش 

 قانون روش های اداری برای اظهار نظر مردم و منظوری شورای ملی باید مورد توجه قرار گیرد. مسوده 

 

 

 

 

 

 خالصه پیشنهادات برای ساده سازی 

 خدمات عامه و حفاظت منابع عامه
 

 برای حکومت:

  به هدف تامین اجرای مؤثر احکام قضای  ی برای حل مناقشات مالکیت زمین، به شمول غصب زمین، ایجاد
یک واحد مختص اجراء برای عملی ساختن احکام محکمه و همچنان ساده سازی روند اجرای احکام محکمه، 

 تا تعمیل موثر و کارا را تامین کند، باید در نظر گرفته شود. 

  افغانستان باید تالش هایش برای کسب عضویت دایمی نهاد ابتکار شفافیت صنایع استخراجی را ادامه دهد
وری و مدیریت اطالعات را بهتر و اختالفاتی را 

 
وردن این هدف، باید گام های بردارد تا جمع ا

 
و برای بدست ا

ید حل نماید. 
 
 که در جریان روند تائید به میان می ا

  امنیت سک تور معادن باید در نظر گرفته شود تا تحقق رویکرد حکومت برای امنیت ساحات تجدید نظر جامع
ید.

 
 معادن تامین و این ساحات تحت کنترول قانونی وزارت معادن و پترولیم درا

  برای تامین عدالت در تصامیم اداری و حفاظت شهروندان از سوء استفاده بالقوه قدرت، افغانستان باید کار
ن روش های اداری را تکمیل نموده به مردم و جامعه بین المللی فرصت دهد تا قبل از منظوری، مسوده قانو

 این مسوده را مرور و اظهار نظر کنند. 

 

 برای جامعه بین المللی:

  جامعه بین المللی، با کمک در تبادله اطالعات مالکیت انتفاعی، باید از تالش ها برای بهتر ساختن شفافیت
 رداد های استخراج معادن حمایت نماید. در اعطای قرا

  سان ا  جامعه بین المللی باید حکومت افغانستان را در مشارکت قوی با سک تور خصوصی کمک نماید تا مراکز
ظرفیت این مراکز کمک کند تا هدف ارائه خدمات  ارتقایو همچنان در  انکشاف یابد اتدر کابل و والی خدمت

ید.موثر روزانه دولتی و خصوصی به 
 
 شهروندان افغان بدست ا
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VII.  خاتمه دادن به معافیت از مجازات از طریق بلند
 بردن حسابدهی

نمی تواند در مبارزه علیه فساد اداری برنده شود. هنگامیکه فساد افشا می شود، مردم باید شاهد تنهای  ی ه بشفافیت گسترده 
اعتماد  اختیار کنند. پاسخگوی  ی در ایجادرا پاسخگوی  ی باشند و افراد مسوول نتوانند با مستفید شدن از معافیت از مجازات راه فرار 

کار می تواند مقامات دیگر را که می خواهند به روش های فاسد توصل جویند، باز مردم به نهاد های دولتی خیلی مهم می باشد و این 
 دارد.

نچه توقع می رفت، بطی بوده اما، چنانچه رئیس جمهور 
 
روند پیشرفت افغانستان در اصالحات با معنی در سک تور عدلی نسبت به ا
ینده حکومت در تالش های مب

 
ن اشاره نموده، این سک تور جبهه ا

 
مسوده اصالحات در سک تور  492ارزه با فساد خواهد بود.غنی به ا

عدلی زیر مالحظه قرار دارد اما تا اکنون تصویب نگردیده است. مانند دیگر تالش های پالنگذاری، این مسوده از ویژگی بیشتر و 
ب مالحظه شود(. با وجود این، چنانچه در این بخش نشان  – 2توجه به خطرات مختلف عملی شدن مسفتید خواهد شد )بخش 

ون جزا، است. این پیشرفت، اصالحات قاننموده پیشرفت شاهد  غانستان در تالشهایش برای ترویج بیشتر پاسخگویداده شد، اف
ایجاد یک مرکز عدلی مبارزه با فساد اداری، حفاظت بیشتر شاهدان، پیشنهاد تشویق شاهدان تعاون کننده تا برای گواهی حاضر 

 های ربوده شده را دربر دارد.شوند و ظرفیت گسترده بازیابی و دریافت دارای  ی 
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 نسخه بازنگری شده ی قانون جزا .ا

 سال چمار 2 در .نمودتصویب تجدید نظر باالی قانون جزا را منظور و ، شورای وزیران افغانستان، 2186ماه سپتمبر سال  25در 

س از پ اینگونه  .ف نظر کردصر آن از توشیح جمهور رئیس اما ،قانون جزاء را طی فرمان تقنینی پیشنهاد کرد کابینه ،2237
بررسی تخنیکی توسط وزارت عدلیه و دفتر معاون دوم رئیس جمهور، رئیس جمهور می تواند قانون جزای اصالح شده را به شورای 

 تعطیالت با جوالی ماه در تقنینی فرمان یک عنوان به یا پیشنهادی قانون یک عنوان به یادر هر صورت  ملی ارائه نماید

. ارائه قانون جزای اصالح شده به شورای ملی یکی از تعهدات کلیدی حکومت افغانستان تحت 493 ملی شورای مجلس تابستانی
خودک فای  ی از طریق چهارچوب پاسخگوی  ی متقابل، چهارچوب صلح و توسعه ملی افغانستان و معیار های صندوق بین المللی پول 

 حکومت برای اصالح قانون جزا است.  و همچنان نقطه ای سنگ بنای در مسیر طوالنی چهارساله

غاز گردید. یکی از اهداف اصلی این بود که تمام  2182کار برای تجدید نظر در قانون جزا در سال 
 
به رهبری اداره تقنینی وزارت عدلیه ا

ن در یک قانون جزای عصری متنی قوانین 
 
 51د. در حال حاضر، قوانین اصلی جنای  ی افغانستان در نگرد یکیجنای  ی و مجازات ا

به طور جداگانه جابه جا گردیده که این امر مشکل قابل توجهی برای قضات،  8576قانون، فرامین تقنینی و قانون جزای سال 
شکل نظر شده این م ن و سایر وکالی مدافع در خصوص دریافت احکام جنای  ی مربوط ایجاد نموده است. قانون جزای تجدیدڅارنواال

وری و به 
 
 ن، قضات و وکالی مدافع فراهم می نماید.څارنواالرا حل نموده و تمام جرایم جنای  ی را تحت یک قانون جمع ا

در حمایت از مبارزه با فساد، قانون جزای تجدید نظر شده، برای نخستین بار تمام احکام الزمی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای 
نان همچد اداری )رشوه، اخاذی، اختالس، سرقت، تقلب، سوء استفاده از قدرت، وغیره( را در خود مدغم نموده و مبارزه با فسا

و رشوه ستانی شرکت های خصوصی را نیز تقویت نموده  494جرایم اختیاری چون ثروتمندشدن غیرمجاز گزینه ای شامل ساختن
د و به متخلفین سنگین مجازات بیشتری را تعیین نموده است. این قانون تعریف صریحی برای جنایت غصب زمین دار  495است.

زادی بیان استمعال 
 
پیشرفت مهمی دیگری حذف جنایت توهین از قانون افغانستان است. بسا اوقات، این جنایت می تواند بر خالف ا

ام توهین ظر شده، هیچ کسی به اتهحت قانون جزای تجدید نت گردد، به خصوص بیانی که مقامات دولتی را مورد انتقاد قرار می دهد.
زاد 

 
و انتقاد مقامات دولتی تحت تعقیب عدلی قرار گرفته نمی تواند. این گام مهمی برای بحث های عامه و تحقیق رسانه ها در فضای ا

 شمرده می شود.

ن نیاز به کسب حمایت در شورای ملی برای تصویب قانون جزای تج
 
. برخی دید نظرشده استدو مانع دیگر وجود دارد. مشکلترین ا

از اعضای محافظه کار پارلمان، مخالفت شان با این قانون را اظهار نموده. دلیل این مخالفت، مجازات برای جرایم علیه زنان و بعض 
نها خالف ارزش های سنتی افغانستان می باشد. حکومت افغانستان برای حمایت از قانون جزای 

 
جنبه های دیگر است که به نظر ا

ید نظرشده باید متحد باشد. شرکای بین المللی که از سالها حمایت شان از روند اصالحات در افغانستان را اظهار داشته اند، باید تجد
 (د شده باشدتائی پیشنهادی قانون یک اگر) تصویب آن یا و( تقنینی فرمان صورت در) مجلستائید  همچنان از تصویب این قانون

پشتیبانی نمایند. و در صورت لزوم، برای کسب حمایت پارلمان، تالش های توسعه یافته را نیز حمایه کنند. پس از تصویب، نیاز به 
موزش وکالی مدافع و مردم در مورد احکام جدید 

 
تالش های قابل توجهی خواهد بود تا این قانون جدید تحقق یابد. نشر، پخش، و ا

 ه نیز به تالش های فراوانی نیاز خواهد داشت. قانون جزای تجدید نظر شد

وری مفصل نظریات در مورد قانون  جهت همزمان با تجدید نظر در قانون مجازات، وزارت عدلیه افغانستان، رهبری تالش ها
 
جمع ا

گری را ارزشمند دی که در حال حاضر تحت بررسی واقعی شرکای کلیدی قرار دارد، ابزار هاجراات جزای  ی را به عهده دارد. این تبصر 
برای قضات و وکالی مدافع، که به طور صحیح و همواره خواهان تفسیر و تطبیق تمام جنبه های اجراات جزای  ی از مرحله کشف تا 

 استیناف اند، فراهم خواهد ساخت.
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 مرکز عدلی و قضائی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری  .ب

ارزه علیۀ فساد اداری ایجاد یک مرکز خاص مبارزه علیۀ فساد اداری است که در این یکی از تالشهای کلیدی افغانستان در راستای مب
حکومت تعهد اش را در این راستا با ایجاد مرکز عدلی و  496مورد تحقیق و رسیده گی قرار میگیرند. را مرکز جرایم سنگین فساد اداری 

  497صادر گردید، عملی نمود. 2186ماه جون  31قضای  ی مبارزه علیۀ فساد اداری توسط فرمان ریاست جمهوری که بتاریخ 

امن در چارچوب  لمرکز ملی عدلی و قضای  ی مبارزه علیۀ فساد اداری که در کابل مستقر است، یک نهاد جداگانه نبوده، بلکه یک مح
تشکیالت موجود عدلی وقضای  ی افغانستان میباشد. کارمندان این مرکز را قضات اختصاصی، پولیس تحقیق از بخش جرایم سنگین 

و قضای  ی  نی که در این مراکز عدلیڅارنواالی تشکیل میدهند. همه مسئوولین تحقیق و څارنوالن ادارۀ لوی څارنواالوزارت امور داخله و 
زمایش مبارزه 

 
 ا
 
 فوقتا

 
نان به این پست ها از طریق یک پروسۀ بررسی و انجام وقتا

 
علیۀ فساد اداری گماشته میشوند، شایستگی ا

پولیگراف تثبیت میگردد. شورای عالی ستره محکمه قضات مرکز عدلی و قضای  ی مبارزه علیۀ فساد اداری را به اساس شهرت فردی، 
قضایای  ی که در مطابقت به چارچوب صالحیت های کاری مرکز ملی عدلی و قضای  ی مبارزه  درایت و شایستگی قاضی انتخاب مینماید.

 علیۀ فساد اداری قرار نداشته باشند، در محاکم عادی والیتی افغانستان حسب معمول مورد تحقیق و رسیده گی قرار خواهند گرفت. 

پیش بینی گردیده و همچنان جرایم پول شوی  ی، تخریب و یا این مرکز مؤظف است تا جرایم فساد اداری که در قانون جزای نافذ 
ثار تاریخی و فرهنگی، جرایم علیۀ امنیت داخلی و خارجی، استخراج غیرقانونی معادن و غضب زمین را مورد تحقیق و رسیده 

 
فروش ا

موریت این مرکز حکم مینماید تا به قضایای  ی  498گی قرار دهد.
 
یشتر از که در مطابقت به یک یا ببمنظور جلوگیری از تراکم قضایا، ما

( رشوه 2( جرایم فساد اداری بالغ بر ده ملیون افغانی، 8موارد پیش بینی شدۀ ذیل قرار داشته باشند، رسیده گی صورت گیرد: 
ثار تاریخی و فرهنگی، جرایم علیۀ امنیت داخلی و خارجی، استخراج غیرقان

 
نی وستانی، پول شوی  ی، تخریب و یا فروش غیرقانونی ا

( قضایای  ی که مقامات بلند پایه حکومت مانند )معینان، جنراالن، والیان، 3)معادن، و غضب زمین بالغ بر پنج ملیون افغانی، و یا 
ن متهم باشند. سای عمومی وغیره( بدون درنظرداشت مقدارؤ ر 

 
 499پول به ا

ر قدم ی  ی مبارزه علیۀ فساد اداری خواسته است تا دبرعالوه، مطابق به پالیسی، شورای عالی ستره محکمه از مرکز ملی عدلی و قضا
غاز تشکیل حکومت وحدت ملی در ماه سپتامبر 

 
 500صورت گرفته تمرکز نماید. 2184نخست، اما نه بطور منحصر، به قضایای  ی که از ا

ز سوی ادارۀ ا قضایا و اتهاماتی که قبل از تشکیل حکومت وحدت ملی صورت گرفته، در صورت دریافت دالیل کافی، طبق معمول
قضیه را در محکمه  5مرکز عدلی مبارزه با فساد اداری تا اکنون ی بطور مستقل مورد تحقیق و رسیده گی قرار میگیرند. څارنواللوی 

ن همه ، کهگی قرار دادهقضیه را در محکمه استیناف مورد رسید  7ابتداییه و 
 
یید ا

 
فرد به  25که منجر به محکومیت  ،است شده تا

 .501چندین مقامات بلند پایه دولتی شده استشمول 

 در چارچوب صالحیت های کاری تحقیق و رسیده گی از سوی مرکز ملی عدلی و قضای  ی مبارزه علیۀ فساد 
 
وزرای فعلی و اسبق لزوما

های خاص  زالعملاداری قرار ندارند. قانون اساسی افغانستان و قانون ایجاد محاکم اختصاصی حکم مینمایند که وزرا با پیروی از طر 
در میان سایر موارد، این طرزالعمل های خاص حکم مینماید که قضایای اتهام علیه وزرا  502مورد تحقیق و پیگرد قانونی قرار گیرند.

برعالوه، اتهامات  503مورد تحقیق و رسیده گی قرار گرفته میتواند. څارنوالبه حکم معاونین نه، بلکه صرف به حکم شخص لوی 
علیه وزرا باید از سوی یک هیئت قضای  ی خاص متشکل از سه نفر قضات از شورای عالی ستره محکمه مورد غور و رسیده گی قرار 

  504گیرند.

این احکام یا طرزالعمل های خاص درخصوص تحت پیگرد قانونی قرار دادن وزرا در چارچوب مرکز عدلی و قضای  ی مبارزه علیۀ فساد 
ک هئیت یار دادن یک وزیر را صادر و  شخصا دستور مورد پیگرد قانونی قر  قاضی القضاتی گنجانیده شده میتواند، طوریکه ادار 

قضای  ی متشکل از قضات شورای عالی ستره محکمه را مؤظف سازد تا هرگونه اتهامات وارده علیۀ یک وزیر را مورد غور و رسیده گی 
 رون قرار دهد

ْ
ید تا این طرزالعمل پیگیری شد تعقیف عدلی را رهبری کندو لوی سارنوال شخصا

 
ود .  یگانه معضله ایکه احتماال بمیان ا
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اینست که یک میکانیزم استیناف در برابر فیصلۀ هئیت خاص قضای  ی مرکز عدلی و قضای  ی مبارزه علیۀ فساد اداری ایجاد شود تا 
ت جزای  ی تسجیل یافته و از جمله اینکه حق وزیر متهم تا به سطح حداقل استیناف خواهی رعای

 
ت شود. این حق در قانون اجراا
یکی از میکانیزم ها این خواهد  505مکلفیت های افغانستان در مطابقت به کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بشمار میرود.

ای که جز )البته متشکل از اعضکه قاضی القضات یک هئیت خاص استیاف متشکل از اعضای باقیماندۀ  شورای عالی ستره محکمه 
هئیت قضای  ی نباشند( را ایجاد نماید تا به درخواست استیناف خواهی وزیر رسیده گی نماید. این رسیده گی باید این جنبۀ فعالیت 

مربوط به  ممرکز ملی عدلی و قضای  ی مبارزه علیۀ فساد اداری را واضیح سازد تا اطمینان حاصل گردد که وزرا هم در برابر هرگونه جرای
 فساد اداری مستثنی نبوده و پاسخگو قرار داده خواهند شد. 

ن تحقق هر چه بیشتر شفافیت و 
 
فرمان ایجاد مرکزعدلی و قضای  ی مبارزه علیۀ فساد اداری چندین بخش مهم دیگر را که هدف ا

از به اعالن گزار گردند و همچنان روی نیمیدارد که همه جلسات قضای  ی بطور علنی بر  صریحست نیز در بر میگیرد. فرمان تحسابدهی ا
کید مینماید. همانطوریکه در بخش 

 
تذکر یافت، این حق نه تنها در فیصلۀ نهای  ی ستره  V.A.2علنی دالیل و فیصله های محکمه تا

 محکمه، بلکه در همه فیصله های میانی نیز رعایت گردد. 

 مربی های بین المللی .1

مشاورین بین المللی در قضایای فساد اداری که در مرکز عدلی و قضای  ی مبارزه علیۀ فساد اداری مورد تحقیق و رسیده گی قرار میگیرند 
ن داخلی مسئوولیت تصمیم گیری در مورد همه قضایای فیصله ناشده را بعهده دارند و مشاورین بین څارنواالهمکاری مینمایند. 

نان فراهم ساخته و تجارب عملی شانرا در قسمت تحقیق و پیگرد قانونی قضایای المللی مشوره های تخنی
 
کی را در پیشبرد کار های ا

نفر مشاور بین المللی در بخش پیگرد قانونی قبال در این مرکز فعالیت مینماید  دون شریک میسازند. څارنواالپیچیدۀ فساد اداری با 
گروپ کاری جرایم سنگین را در قسمت تحقیقات اش همکاری مینمایند. تمام مشاورین  و چندین مشاور بین المللی دیگر بخش تحقیق

زمایش پولیگراف را جهت حصول اطمینان از 
 
نان و همچنان حفظ محرمیت معلومات حساس حین  صداقتبین المللی مکلف اند تا ا

 
ا

و بهترین روشها همکاری خواهند نمود. همچ دسترسی به دوسیه های متهمین انجام دهند. مشاورین بین المللی در شریک ساختن
نهای  ی که مسئوولیت فراهم ساختن مساعدتهای حقوقی عامه را دارند 

 
مشوره ها در قسمت بلند بردن ظرفیت وکالی مدافع، به ویژه ا

 سودمند خواهد بود.

 معیار های انتخاب قضایا .1

گاهی عامه در 
 
الزم است تا از پیوستگی در تصمیم گیری مربوط به انتخاب قضایا جهت تحقیق و پیگرد قانونی و همچنان بلند بردن ا

حتی در چارچوب پیگرد قانونی الزامی کشوری مانند افغانستان، همه قضایای مظنون  506ن اطمینان حاصل گردد.څارنواالمورد نقش 
قیق و مورد پیگرد قانونی قرار نمیگیرند. "با توجه به وسعت فساد اداری، احتمال محدود بودن قضایا به فساد اداری بطور کامل تح

 نیاز به اولویت دهی 
 
وجود داشته، تنوع نتایج ممکن و محدودیت های وضع شده از سوی منابع بشری و مالی محدود است،" بنا

ولویت دهی مستلزم دقت بیشتر است. این دقت باید محتاطانه بدون شک ا 507است تا قضایا پیگیری شود و نتایج جستجو گردد.
ن اطمینان حاصل گردد.

 
   508مدیریت گردد تا از پیوستگی، شفافیت و اعتبار پروسۀ تصمیم گیری و همچنان نتایج ا

ارها یا رهنمود ییکی از شیوه های عملی ساختن این کار عبارت از پخش اعالمیه های رسمی در مورد پالیسی پیگرد قانونی و تعین مع
شفافیت بیشتر در این راستا فهم عامه را در ارتباط به اینکه چرا یک قضیه جهت پیگیری قانونی از سوی  509برای انتخاب قضایا است.

با حصول اطمینان از اینکه با قضایای  510مرکز عدلی و قضای  ی مبارزه علیۀ فساد اداری انتخاب و چرا قضیۀ انتخاب نگردید بلند میبرد.
نهای  ی را که شکایت درج میکنند و همچنان ا

 
نتخاب شده بطور یکسان برخورد صورت خواهد گرفت، راهنمود های انتخاب قضایا "ا

اعضای جامعه را مطمین میسازد که تصمیم در مورد عدم پیگیری قانونی یک قضیۀ گزارشده به اساس معیارهای هدفمندانه بوده، نه 
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درحالیکه هیچ معیاری جهانی وجود ندارد، اما بعضی از فک تور های نقل شده بمنظور  511سد."به اساس انگیزه های نادرست یا فا
 ایجاد راهنمود های انتخاب قضیه در جدول ذیل شناسای  ی گردیده اند.

 

 

 اطالع رسانیرسانه ها و استراتیژی  .7

گاهی عامه نسبت به کار و فعالیت مرکز عدلی و قضای  ی مبارزه علیۀ فساد اداری، ایجاب مینماید تا  
 
بمنظور بلند بردن هرچه بیشتر ا

استراتیژی قوی رسانه ها و ارتباطات مدنظر گرفته شود. تا کنون ارتباطات در خصوص کار و فعالیت مرکز عدلی و قضای  ی ایجاد یک 
ن گردیده مبارزه علیۀ فساد اداری به شیوۀ متناقض بوده که باعث ایجاد ابهام و در بعضی موارد باعث انتقاد

 
   است. از ا

 معیار های پیشنهادی برای انتخاب قضیه

  جدیت و شایع بودن نوع فساد اداری 
o  اداری و یا شیوه های فساد اداری گسترده و یا طوالنیدر اولویت قرار دادن عام ترین نوع فساد 

o  موزش و پیگیری قانونی این قضایا در ایجاد معیار های اخالقی جدید ممد واقع گردیده
 
مقامات در مورد در ا

 مکلفیت های جدید حقوقی کمک میکند

  موجودیت سایر تعزیرات جهت از بین بردن خشونت 
o پیگرد قانونی عملکرد های جرمی 

o ذ تصمیم انظباتی در برابر رفتار سوء غیر جرمی از طریق تعزیرات اداری موجود مانند برکناری و یا نزول رتبهاتخا 

 رویه هاها جهت ایجاد  فرصت  
o  انتخاب قضایای که باالی ساحاتی تمرکز نمایند که احتماال برداشت مردم عام را نسبت به جدیت تالشهای مبارزه

 دهد تغییرعلیۀ فساد اداری 

o باز پاسخ ارائه کند. تسواالمرفوع سازد و  به قانون را ء موجود در نتخاب قضایای که خالا 

  احتمال موفقیت 
o هرگونه پیگرد قانونی باید مبتنی بر شواهد باشد، این شواهد باید برای ثبوت همه جوانب جرم کافی باشد 

o  ته و بار تحقیقات بیشتر شواهد کافی را برمال ساخقضایای ضعیف نباید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند، مگر اینکه
 رفع کند  یقانون یگردپ یتمسئوول

  موجودیت منابع مالی، بشری و تخنیکی 
o  قضایا شاید ایجاب مهارتهای خاص طب عدلی یا سایر مهارتهای کارشناسانه را نماید تا شواهدی را تثبیت نماید که

نها دشوار و یا پرهزینه باشد
 
وردن ا

 
 بدست ا

o قضایا شاید ایجاب کارکنان اساسی را نماید تا تالشهای شانرا جهت پیگیری سایر قضایا متمرکز سازند 
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اهمیت ایجاد یک استراتیژی واضح ارتباطی در خصوص تحقیق و پیگرد قانونی  (UNODC)ادارۀ مواد مخدر و جرایم ملل متحد 
مین شفافیت و  

 
فساد اداری را توضیح داده و افزده است که: "حصول اطمینان از ارائه معلومات دقیق و الزم به رسانه ها برای تا

 ه ها برای جلب همکاری مردم و همچنان بلند بردناعتبار تحقیقات مهم است. از لحاظ بنیادی، موشگافی و تبلیغات از سوی رسان
گاهی عامه در مورد پدیدۀ فساد اداری و تمایل مردم به همکاری در این راستا ضروری است. فراهم نمودن زمینۀ دسترسی رسانه ها 

 
ا

یسازد. از را نیز کمتر مبه اطالعات معتبر نیز چانس گزارش اطالعات نادرست و یا اطالعاتی که برای پروسۀ تحقیق زیان بار است 
جانب دیگر، مهم است تا اطالعاتی که احتماال منجر به مخاطره انداختن محاکمۀ منصفانۀ متهم میگردد در دسترس قرار داده 

 اطالعاتی که در خصوص تحقیق و پیگرد قانونی مرکز عدلی و قضای  ی مبارزه علیۀ فساد اداری در اختیار رسانه ها قرار  512نشود."
 
بنا

ن اطمینان حاصل شود و از پخش اطالعاتی که برای پروسۀ تحقیق زیان بار است  داده
 
میشود باید بطور دقیق مرور و از دقیق بودن ا

  513و حق بیگناه به اثبات رسیدن متهم را در مخاطره میاندازد جلوگیری گردد.

هر گونه استراتیژی رسانه ها و ارتباطات باید برداشت سوء نسبت به ایجاد یک نظام عدلی و قضای  ی موازی مبارزه علیۀ فساد اداری، 
یکی برای مقامات بلند پایه و یکی دیگر هم برای مقامات پائین رتبه، از سوی مرکز عدلی و قضای  ی مبارزه علیۀ فساد اداری را منتفی 

و سایر مقامات مسئوول باید به پیگیری قضایای فساد اداری مقامات  څارنوالطرف نمودن همچو یک برداشت، لوی سازد.  بمنظور بر 
پائین رتبه همزمان با تحقیق و پیگرد قانونی قضایای فساد اداری مقامات بلند پایه در مرکز عدلی و قضای  ی مبارزه علیۀ فساد اداری 

اداری مقامات پائین رتبه که بیشتر در محاکم والیتی و ولسوالی های افغانستان صورت میگیرد  ادامه دهند. پیگرد قانونی قضایای فساد
ضروری است تا پیام مرکز عدلی و قضای  ی مبارزه علیۀ فساد اداری را که "هیچ کس باالتر از قانون نیست" را تقویت نماید. از لحاظ 

د فشای اطالعاتی گردد که به کشف جرایم فساد اداری که از سوی مقامات بلنعملی، پیگرد قانونی مقامات پائین رتبه شاید منجر به ا
 پایه صورت گرفته مرتبط باشد.

 شاهدان همکار .4

ماده کردن شواهد علیۀ مقامات بلند پایه ساحۀ دیگری است که باید در تقویت ظرفیت ملی جهت پیگرد قانونی قضایای سنگین 
 
ا

 عملکرد های فاسد شانرا در عقب یک شبکۀ از کارکنان زیردست که در رشوه فساد اداری مدنظر گرفته شود. مقامات ب
 
لند پایه اک ثرا

گیری و سایر عملکرد های فاسد ذیدخل اند پنهان مینمایند. بمنظور رسیدن به مقامات بلند پایه، الزم است تا از مقامات پائین رتبه 
ورد. 

 
 شواهد را بدست ا

به کشور های امضاء کنندۀ کنوانسیون، مانند افغانستان، پیشنهاد    (UNCAC)ملل متحد یا  کنوانسیون علیۀ فساد اداری  37ماده 
ن برای شاهدانی که شهادت درست و صادقانه میدهند اجرای حکم را 

 
مینماید تا طرز العمل های  ی را تصویب نمایند که به اساس ا

ای است که مقامات تنفیذ قانون از قضایای جرایم سازمان یافته کاهش و یا در حالت تعلیق در بیاروند. "این طرح بر منبای تجربه 
حاصل نموده اند. شاهدان همکار و وسیلۀ تشویق اینگونه همکاری برای مقامات تنفیذ قانون در راستای نفوذ کردن، دانستن و 

 پیچیده و دارای ابعاد متعدد و یا ساختار های تقسیم شدۀ گروه 
 
ید واقع های جنایات سازمان یافته مفبرخورد کردن با قضایای اک ثرا

اطالعات ارائه شده از سوی شاهدان همکار باید جهت تحقیق و پیگرد قانونی و یا حصول نمودن دارای  ی ممد واقع  514"گردیده است.
  516به گونه دیگر، همکاری باید مهم و قابل مالحظه باشد. 515شوند.

می شامل اند و در موقفی میباشند که یک سلسله اطالعات الزم درونی را شاهدان همکار معموال اشخاصی اند که در رفتار های جر 
ن ذیدخل میسازند. در سیستم های عادی حقوقی، 

 
افشاء نموده و مقامات ارشد تر، بشمول کسانی را که طراح جنایات اند به ا

 امات تشویق به همکاری نمایند. ن قادر اند تا این نفوذی ها را در بدل معافیت از پیگرد قانونی و یا کاهش اتهڅارنواال
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نهم، اینگونه روش ها در افغانستان به رسمیت شناخته نشده اند. منحیث یک مسئوولیت الزامی عدلی و قضای  ی، هر جرمی 
 
باوجود ا

فغان یک ن اڅارنواالکه در افغانستان کشف میگردد باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد. مسودۀ قانون مبارزه علیۀ فساد اداری برای 
وردن اطالعات از طریق شاهدان همکار را فراهم میسازد. در عوض ارائه اطالعات موثق که منجر به پیگرد 

 
فرصت بدیل برای بدست ا
ن باید اجازه داده شود تا درخواست کاهش و یا تعلیق مجازات علیۀ شاهدان همکار را مطالبه څارنواالبیشتر قانونی میگردد، به 

در مطابقت به شیوۀ موجود صدور حکم افغانستان قرار داشته و همکاری با مقامات را منحیث عامل کاهش حکم نمایند. این روش 
همچنان این شیوه در مطابقت به مسئوولیت الزامی عدلی و قضای  ی قرار داشته، زیرا شاهدان همکار تا هنوز  517برسمیت میشناسد.

نهم، در صورت محکومیت، پیگرد قانونی هم در برابر همه اتهامات کشف شده مورد پیگرد قانو
 
نی قرار گرفته میتوانند. باوجود ا

پیشنهاد مینماید که محکمه با درنظرداشت شهادت مؤثق و ارائه شواهد کافی از سوی شاهد همکار میتوانند حکم یا مجازات خفیف 
 تر را وضع نماید.

 محافظت از شهود .5

سیس مرکز عدلی 
 
و قضای  ی مبارزه علیۀ فساد اداری روی اتخاذ تدابیر قویتر محافظت و تشویق فرمان ریاست جمهوری مبنی بر تا

نان شواهد شانرا ارائه بدارند. وقتی اینگونه تدابیر 
 
کید نموده تا ا

 
شاهدان )نه افراد درونی یا نفوذی که در اجرای جرم نقش دارند( تا
فوق( یکجا گردند، الزم است تا  4.ب.7و  2.ب.3ای )بخش همحافظتی با پرداخت تشویقی برای شاهدان همکار و خبر رسانان 

 مصئونیت اشخاصی را که به شهادت و ارائه شواهد مهم در برابر محکمه تمایل دارند تضمین نماید. 

ن مواجه 
 
نها به ا

 
سطح تدابیر محافظتی در مقایسه با ماهیت و سطح همکاری افراد با مقامات تنقیذ قانون و همچنان شدت تهدیدی که ا

یک تعداد زیاد همچو افراد شاید به محافظت اندک و یا هیچ محافظتی نیاز نداشته باشند، بخصوص بعد از  518د فرق خواهند کرد.ان
گزارش دادن جرایم کوچک فساد اداری. اما متاسفانه یک تعداد دیگر به تدابیر بیشتر محافظتی نیاز خواهند داشت. یکی از شیوه 

نهم، در حاالت وخیم، های مؤثر اتخاد تدابیر محافظت
 
ی همین خواهد بود تا هویت شاهد تا حد ممکن محرم نگهداشته شود. باوجود ا

ی و موقعیت بطور مؤقت یا دایمی، گماشتن محافظین شخص تغییر، منجمله مهم ایجاب مینماید تا برنامه های اتخاذ تدابیر امنیتی
  519یا استفاده از پرده های که هویت را پنهان نگهدارد، رویدست گرفته شود.

ت جزای  ی افغانستان بعضی تدابیر محافظتی منجمله محرم نگهداشتن هویت شاهد را پیش بینی مینماید.
 
سایر تدابیر  520قانون اجراا

قانون نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه علیۀ فساد اداری تذکر یافت، قابل اجرا میباشند. اما از لحاظ  84 محافظتی که قبال در مادۀ
قابل اجرا میباشند، صرف به شاهدان قضایای فساد اداری )مانند رشوه( اجرای  ی  84اصطالحی، تدابیر محافظتی که مطابق به مادۀ 

ی کسانی مسئوولیت محافظت شاهدان را در برابر "فشار، ارعاب و برخورد است، اما حتی در همین مورد، واضح نیست که چ
سیس مرکز عدلی و قضای  ی مبارزه علیۀ فساد اداری هیچ نوع 

 
نادرست" بعهده میداشته باشند. فرمان ریاست جمهوری مبنی بر تا

 د. جزئیات را در مورد اینکه شاهدان چگونه در عمل مورد محافظت قرار گیرند، ارائه نمیدار 

موزش دیدۀ خدمات محافظت از شاهدان در چارچوب قضاء باید ایجاد  
 
بمنظور پر نمودن خال در قانون موجود، یک بخش خاص و ا

مین نماید. در جائیکه تهدید جدی  څارنوالگردد تا مصئونیت همه شاهدان )اعم از 
 
و وکالی مدافع( را در پیگیری قضایای جرمی تا

باید در تناسب به نحوه تهدید تدابیر محافظتی را وضع نماید. مرکز عدلی و قضای  ی مبارزه علیۀ فساد احساس و کشف میگردد، محکمه 
اداری یک فرصتی را برای ایجاد یک برنامۀ نمونه ای محافظت از شاهدان فراهم میسازد. زمانیکه این برنامه ایجاد شد، میتواند بعنوان 

 ای جرمی استفاده شود. یک اساس برای یک برنامۀ وسیعتر به همه قضای
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 امنیت و مصوئنیت کارکنان مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه فساد .3

نهم، حمالت 
 
مرکز عدلی و قضای  ی مبارزه علیۀ فساد اداری در یک ساحۀ قبال نظامی با یک فضای امن موقعیت دارد. باوجود ا

اد ها میگیرند. درحقیقت، تعداد حمالت هدفمندانه علیۀ نههدفمندانه علیۀ نهاد ها و پرسونل سک تور عدلی و قضای  ی کماکان صورت 
، مخالفین 2185تنها در ماه می سال  521دو برابر افزایش پیدا کرده است. 2185الی  2184و مقامات سک تور عدلی و قضای  ی  از سال 

 مورد هدف څارنوالمسلح حکومت کارکنان وزارت عدلیه و ادارۀ لوی 
 
داد قرار دادند که در نتیجه به تعی را در سه حملۀ جداگانه عمدا

نیز ادامه پیدا کرد.  2186این شیوۀ هولناک در سال  522ن و سه نفر از کارمندان وزارت عدلیه را به قتل رسانیدند.څارنواالچهار نفر از 
ن قضات،  23به تعداد  یوناما، 2186در نیمۀ نخست سال 

 
مورد هدف قرار  ن و کارکنان عدلی و قضای  یڅارنواالرویدادی را که در ا

  523نفر تلفات ملکی گردید. 814گرفتند ثبت نمود که منجر به تعداد 

ن و پولیس مورد هدف قرار داشته باشند، مسئوولیت پذیری تثبیت شده نمیتواند. زمانیکه مقامات څارنواالدر محیطی که قضات، 
نان در برابر تهدید به مرگ، اخت

 
طاف یا جراحات شدید بدنی بخاطر اجرای وظایف شان قرار سک تور عدلی و قضای  ی و یا خانواده های ا

داشته  باشند، این وضیعت حاکمیت قانون را در معرض خطر قرار میدهد. همه پرسونل مرکز عدلی و قضای  ی مبارزه علیۀ فساد اداری 
کلفیت های رسمی ایند تا بتوانند م)و سایر محاکم و ادارات سک تور عدلی و قضای  ی افغانستان( ایجاب تدابیر پیشرفتۀ محافظتی را مینم

شانرا بدور از تهدید انجام دهند. تدابیر محافظتی معقول باید شامل وسایل ترانسپورتی مصئون از منزل الی محکمه و سایر محالت 
نان و همچنان محافظین شخصی در حاالت خطرات شدید باشد. تدابیر محافظتی موجود از سوی پولیس قضای  ی وزارت داخ

 
ه لکاری ا

 برای قضات باید به همه پرسونل مرکز عدلی و قضای  ی مبارزه علیۀ فساد اداری نیز مدنظر گرفته شود.

 های بازگردان دارائی های سرقت شده برنامه    .ج

تجربۀ افغانستان از قضیۀ کابل بانک نیاز برای ایجاد ظرفیت هرچه بیشتر جهت حصول دوبارۀ دارای  ی های انتقال داده شده به 
ز کشور، منجمله از طریق ترتیبات دوجانبه و چندین جانبه برای همکار حقوقی متقابل را برجسته ساخت. در کابل بانک خارج ا

ملیون دالر امریکای  ی مورد دستبرد قرار گرفت. بسیاری از این سرمایه ها به اشخاص ثالث انتقال و به خارج از  517دارای  ی به ارزش 
  هیئت 524افغانستان انتقال یافتند.

 
ملیون دالر امریکای  ی را بشکل نقده و سایر  215تصفیۀ کابل بانک موفق گردید تا مبلغ تقریبا

اما بنابر عدم دریافت همکاریهای الزم جهت شناسای  ی و تثبیت سایر دارای  ی ها که به خارج از  525دارای  ی ها دوباره حصول نماید،
    526ردید.افغانستان انتقال یافته بودند، این هئیت به مشکل مواجه گ

سیس مرکز عدلی و قضای  ی مبارزه علیۀ فساد اداری بحث تالش برای حصول دوبارۀ دارای  ی های کابل بانک و سایر قضایا را دوباره 
 
تا

تازه کرد. یک طرح دیگری که مورد بحث قرار دارد اینست که یک دفتر یا ادارۀ خاص تحت نام حصول دوبارۀ دارای  ی ها در چارچوب 
ی ایجاد گردد و کارمندان ادارات مختلف دیگری که در بخش حصول دوبارۀ دارای  ی ها کار مینمایند عضویت این والڅارنادارۀ لوی 

ادارۀ خاص را داشته باشند. این اداره روی تثبیت و مصادرۀ دارای  ی های که در نتیجۀ فساد اداری به سرقت برده شده اند و همچنان 
یندۀ مرکز سایر قضایا مانند قاچاق غیرقانونی وغی

 
ره تمرکز نماید. یک فیصدی دارای  ی های دوباره حصول شده در تمویل فعالیت های ا

عدلی و قضای  ی مبارزه علیۀ فساد اداری و سایر فعالیت های تنفیذ قانون، منجمله محافظت شاهدان و برنامه های پرداخت جبران 
 خساره به قربانیان بکار برده شود. 

گرداندن دارائی های سرقت شده  تصویب شد، چارچوب حقوقی قابل تطبیق را برای باز ۴۱۵۲سال  قانون منع تطهیر پول که در
. این قانون شناسای  ی و کشف جرایم، منجمد ساختن، مصادره و ظبط دارای  ی را اجازه میدهد. این قانون همچنان 527فراهم می کند

ن حکم محکمۀ ابتدای  ی برای منجمد ساختن دارای  ی که مظنون به جرم باشد و اتهامات 
 
پروسۀ را پیش بینی نموده است که بر اساس ا
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و یا به ابتکار خود محکمه، محکمه میتواند وجوه مالی  څارنوالبه درخواست  528د.جرمی تاهنوز تثبیت نگردیده باشد، گرفته میشو
   529یا دارای  ی که به تحقیق جرایم مستند مانند پول شوی  ی و تمویل تروریزم ارتباط داشته باشد منجمد سازد.

، یک درخواست 2186اه می سال بمنظور کمک به افغانستان در راستای ایجاد ظرفیت حصول دوبارۀ دارای  ی ها، وزارت مالیه در م
این  530رسمی را به بانک جهانی و ابتکار حصول دوبارۀ دارای  ی های سرقت شدۀ ادارۀ مواد مخدر و جرایم ملل متحد تقدیم نمود.

ابتکار همکاریهای تخنیکی و ارتقای ظرفیت را به کشور های که در تالش تقویت  ابتکارات حصول دوبارۀ دارای  ی های شان اند، 
ماده سازند فراهم میسازد. بحث ها پیرامون نهای  ی بشم

 
ول مشوره در مورد اینکه چگونه درخواست های کمک حقوقی دوجانبه را ا

ینده جهت حصول 
 
ساختن درخواست افغانستان از ابتکار حصول دوبارۀ دارای  ی های سرقت شده در ارتباط به ابتکارات فعلی و ا

 دوبارۀ دارای  ی ها ادامه دارد.   

یک بخش اختصاصی تحقیقات مالی در چارچوب د افغانستان که را  FinTRACA)اداره استخبارات مالی ) ضد پول شوی  ی قانون
در حاالت اضطراری، فنتراکا  میتواند  531ایجاد نمود تا معامالت مشکوک مالی را شناسای  ی و مورد ارزیابی قرار دهد.می باشد، بانک 

بدینسو، فنتراکا  2186از ماه جنوری سال  532منجمد سازد. څارنوالتحقیقات بیشتر از سوی دارای  ی مظنون را بطور مؤقت الی انجام 
ملیون افغانی جریمه نقدی باالی بانکهای  ی که در شناسای  ی پنج و مبلغ  اخطاریه را صادر 61، حساب بانکی را منجمد 42به تعداد 

این تالشها نشان میدهد که تنفیذ  533.تا از رعایت مقررات بانکداری اطمینان حاصل نماید مراجعین غفلت نموده بودند وضع نمود
، افزایش اساسی نکرده بودوضع را هیچگونه جریمه  FinTRACA)اداره استخبارات مالی )این جریمه ها در مقایسه به سال قبل که 
ی گزارش داد که در څارنوالعاملۀ بانکی مشکوک را به ادارۀ لوی م 67، فنتراکا، به تعداد 2186نموده است. برعالوه، در جریان سال 

  534قضیۀ پول شوی  ی مورد پیگرد قانونی قرار گرفت. 21نتیجه به تعداد 

مده از فساد اداری، پول شوی  ی، فرار از مالیات و سایر فعالیت های غیرقانونی مشکالت 
 
سرازیر شدن پول های غیرقانونی بدست ا

 خاصی را برای افغانست
 
درصد پولی که در افغانستان سرازیر میگردد غیرقانونی  65ان وارد کرده است. نظر به گ فتۀ وزارت مالیه، تقریبا

انتقاالت پول از طریق یک سیستم سنتی حواله زمینۀ سرازیر شدن پول غیرقانونی در افغانستان را سهل تر ساخته و تشخیص  535است.
را وزمج حواله علیه اجرایی اقدامات تشدیدسیده گی به این تهدید، فنتراکا تطبیق جهت ر  536منابع تمویل را دشوار ساخته است.
حواله دار را که در معامالت پولی مشکوک ذیدخل بودند باطل  55بدینسو، فنتراکا جواز  2186تسریع بخشید. از ماه جنوری سال 

یق سال قبل که هیچ حواله ای باطل و یا به حالت تعل نمود که این خود صد درصد افزایش در عملکرد های تطبیقی را در مقایسه به
   537در نیامده بود نشان میدهد.

قرار  538، فنتراکا پروسۀ منجمد ساختن دارای  ی های افراد، نهاد ها و سازمانهای را که در لست تعزیرات ملل متحد2186درجریان سال 
ن نیز تسری چهارداشتند از حد اوسط 

 
 اضافه شده در لست  539ع بخشید.ماه الی تقریبا زمان حقیقی ا

 
بجای اینکه برای هر نام جدیدا

ن بطور همزمان دارای  ی څارنوالتعزیرات هدایت جداگانه مطالبه گردد، فنتراکا یک هدایت کلی از لوی 
 
ی اخذ نمود که به اساس ا

امل یت تیم تعزیرات در مورد شافرادی را که در لست تعزیرات شامل میگردند منجمد سازد. به محض حاصل نمودن اطالع از ویب سا
 شدن اسمای افراد در لست تعزیرات، فنتراکا اکنون میتواند دارای  ی افراد را در طی چند دقیقه منجمد سازد. 

میز نبوده اند. بطور مثال، حکومت 
 
سایر تالشها جهت کنترول از سرازیر شدن مبالغ بزرگ پول نقد به خارج از افغانستان موفقیت ا

ن مطال ، هراتمیدان بین المللی افغانستان یعنی )کابل، مزارشریف چهاردر  غرفه های  ی را
 
بۀ و کندهار( ایجاد نموده است که هدف ا

ن به پول افغانی به خارج کشور سفر مینما
 
ند یاسناد و منابع مالی پول نقد که افراد با مبلغ بیشتر از ده هزار دالر امریکای  ی و یا معادل ا

نهم، 540میباشد.
 
این ابتکار مؤثریت چندانی نداشته است، چون یک تعداد اندکی که با همچو مبالغ پول نقد سفر مینمایند  باوجود ا

به این غرفه ها مراجعه مینمایند. و حتی زمانیکه پول قاچاقی در داخل بکس های سفری از طریق ماشین های اسکن و سایر تجهیزات 
ی همچو ه هیچ یک از پایگاه اطالعاتی و یا انترنتی که برای تفتیش فزیکی منابع مالبررسی اثاثیه ها کشف میگردند، غرفه های مربوط ب
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ه ب فنتراکا با همکاری دفتر مواد مخدر و جرایم ملل متحد یک سلسله برنامه ها را 541پول های مشکوک بکار برده شود وصل نیستند.
      . 542در امر شناسائی معامالت مالی غیر قانونی روی دست گرفته است منظور بهبود موثریت صرافان

 در قوانین مدنی برای ضبط دارائی های نامشروع احکام .د

کید نموده، تالشها جهت پیگیری دارای  ی  2186همانطوریکه افغانستان در اعالمیۀ سال 
 
کشور در اجالس ضد فساد اداری لندن تا

جزای  ی مانند مجازات جرمی اندوخته های غیرقانونی و یا پیگیرد قانونی جرم پولدار شدن غیرقانونی های سرقت شده نباید به قوانین 
نها جستجو گردد. از قوانین مدنی در 

 
محدود باشد، بلکه هر دو ایجاب مینماید تا شواهد الزم در مورد شک جرمی و انگیزۀ اصلی ا

وری همچو شواهد در خصوص
 
حصول دوبارۀ دارای  ی غیرقانونی مشکوک استفاده صورت گرفته  قسمت کاهش بار مسئوولیت جمع ا

  543میتواند.

مده وجود داشته 
 
بطور مثال، درصورتیکه احتماالت کافی در مورد دارای  ی های که از طریق فعالیت های جرمی و غیرقانونی بدست ا

ن قادر به اثبات رسانیدن این دارای  ی از طریق فعالیت های مشروع 
 
نباشد، قوانین جرایم مدنی اجازۀ ضبط همچو باشد و مالک ا

ن است. این قانون حکم مینماید تا دارای  ی که توسط یک شخص مظنون  575قانون شماره  544دارای  ی ها را میدهد.
 
ایتالیا یک مثال ا

ورده شده باشد و این دارای  ی غیرمت
 
اسب به همه نبه عضویت مستقیم و یا غیرمستقیم به یکی از سازمانهای شبیه مافیای  ی بدست ا

مد و یا فعالیت های اقتصادی مشروع شخص باشد و یا کسب این دارای  ی با دالیل کافی از اثر فعالیت های غیرقانونی به 
 
منابع درا

ت جزای  ی سال  545اثبات برسد، مصادره گردد.
 
ایرلند نیز عین احکام را دارد و درصورتیکه گمان برود دارای  ی یک  8556قانون اجراا

مده و شخص منابع مشروع این دارای  ی را به اثبات رسانیده نتواند، همچو دارای  ی شخص با منفعت 
 
از فعالیت های غیرقانونی بدست ا

افغانستان نیز باید همچو قوانین مدنی را در راستای تقویت مقررات   546بدون حکم محکومیت یا اثبات فعالیت جرمی مصادره میگردد.
 لندن نموده، مدنظر گیرد.  2186ر عملی نمودن تعهد اش که در اجالس سال حصول دوبارۀ دارای  ی ها و همچنان بمنظو 

کید ورزیده است که این نوع احکام جزای  ی مدنی حق اثبات بیگناهی شخص   
 
کمیسیون حقوق بشر اروپا و محکمۀ حقوق بشر اروپا تا

جلوگیری از یک خطر اجتماعی به اساس شک در در برابر محکمه و عدم اصدار حکم در مورد جرم را نقض ننموده، بلکه به هدف 
برعالوه، حکم مصادره صرف در مورد همچو دارای  ی های که احتماالت کافی نسبت به کسب  547مورد فعالیت جرمی صورت میگیرد.

ن از طریق منابع غیرقانونی وجود داشته باشد عملی میگردد.
 
 548ا

 طرزالعمل های ارجاع قضایا .ه

ن از قبل مواجه است همانا حصول اطمینان از رسیدن قضایای یکی از چالش های که مرکز عد
 
لی و قضای  ی مبارزه علیۀ فساد اداری به ا
ی دستوری را در مورد چارچوب صالحیت کاری مرکز عدلی څارنوالمظنون به فساد اداری به مقامات ذیربط است. در این راستا، لوی 

  549رد قانونی قضایای جرایم سنگین فساد اداری به همه وزارت ها صادر نمود.و قضای  ی مبارزه علیۀ فساد اداری درخصوص تحقیق و پیگ
نهم، این دستور ارجاع قضایای مظنون به فساد اداری را بطور الزامی به لوی 

 
ان از ی مطالبه نمیکند. بمنظور حصول اطمینڅارنوالبا ا

کید  تدر این دستور باید به وضاح څارنوالگردند، لوی اینکه قضایای جرایم سنگین فساد اداری در وزارت های انفرادی "الدرک" ن
 
تا

 باید دولت این، بر عالوهی محول گردند.   څارنوالنماید که تمام قضایای جرایم سنگین فساد اداری باید بطور الزامی به ادارۀ لوی 
جمهوری  تریاس رتبه عالی کمیسیونهای از تعدادی توسط قبال مظنون که و شاهدان از شهادت و اصلی اسناد تمام که دهد اطمینان

مورد قضیه  در قیفارو  استاد گزارش مثال، عنوان به شود؛ ارائه څارنواالن مرکز عدلی و قضائی مبارزه با فساد اداری  به نگهداشته شده
ن منشاء -بررسی شد )سیگار( افغانستان بازسازی  برای خاص سرمفتش که از سوی ای تقلب در مزایده مواد سوخت

 
 که ،2184 در ا

 .جمهور شد مناقصه از طرف رئیس روند شدن شروع دوباره و ابطال به منجر
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قوانین موجود از ادارۀ عالی تفتیش، فنتراکا و ادارۀ عالی نظارت و مبارزه علیۀ فساد اداری میخواهد تا قضایای مظنون به فساد 
 مطلع یا و موارد ارجاع پیگیری برای داردن وجود مکانیزمی هیچ حال، این با 550ی محول نمایند.څارنوالاداری را به ادارۀ لوی 

. ایجاب میکند تا گام های عملی تری بمنظور عملی نمودن هرچه بهتر قوانین کننده از جریان قضایا.  ارجاع های سازمان کردن
 موجود که ایجاب محول نمودن قضایا را مینمایند برداشته شوند. 

نچه که اتفاهم نامه 
 
از  جزای  ی عادی به امضاء رسید یکی از راه های  ی است که در ارتباط به جرایما وزارت امور داخله بخیرا  های شبیه ا

ن می توان 
 
. اختسواضح  را یڅارنوالپروسۀ ارجاع قضایای مظنون به فساد اداری از ادارات مبارزه علیۀ فساد اداری به لوی طریق ا

ایا جهت ارجاع را مشخص سازند و توضیح دهد که کدام نوع معلومات و مواد کمکی این تفاهم نامه ها باید معیار های انتخاب قض
باید ضم درخواست ارجاع قضیه باشند. برعالوه، تمام درخواست ها باید در پایگاه معلوماتی رسیده گی به قضایای موجود افغانستان 

تور سایر معلومات مربوط به قضایا را به ادارات سک  درج گردند. این سیستم الک ترونیکی زمینۀ دسترسی به معلومات احصائیوی و
روسۀ پیگیری و تا اینکه پ دید شامل این پایگاه معلوماتی گردعدلی و قضای  ی فراهم میسازد. معلومات مربوط به قضایای ارجاع شده با

پاسخگوی  ی بهتر را تحقق بخشد. معلومات احصائیوی در ارتباط به تعداد قضایای ارجاع شده، چگونگی قضایا و سایر معلومات مربوط 
مین و تالشهای مبارزه علیۀ فساد اداری بنظم در اختیار مردم قرار داده شونیز بطور م

 
رچه مردم ه هد تا شفافیت هرچه بیشتر را تا

 د.بیشتر تفهیم گرد
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 خالصۀ پیشنهادات جهت ختم 

 معافیت از مجازات 
 پشنهادات برای حکومت: 

 گاهی مردم در مورد کار و فعالیت مرکز عدلی و قضای  ی مبارزه علیۀ فساد اداری ایجاد یک استراتیژی همه جانبۀ ارتباطات و
 
اهنمود های ر  بمنظور بهبود ا

 د مدنظر گرفته شوند. برعالوه، بمنظور حصول اطمینان از پیگرد قانونی مؤثر قضایا، موارد ذیل باید مدنظر گرفته شود: شفاف  برای انتخاب قضایا بای

o  افزایش تدابیر محافظتی برای شاهدانی که در معرض تهدید قرار دارند و همچنان فراهم ساختن زمینه های تشویقی مانند کاهش در حکم
نان جهت ارائه شواهد مؤثق. 

 
 مجازات برای شاهدان همکار و تشویق ا

o  مین مصئونیت  کلیه پرسونل محکمه، بشمول فراهم ساختن ترانسپورت مصئون از خانه
 
ن و همچنان فراهم ستا

 
اختن به محکمه و برعکس ا

 محافظین شخصی به مقاماتی که در معرض تهدید  بلند امنیتی قرار دارند. 

o ین بین المللی و یا کار مشترک با  تحقیق کننده گان، څارنواالن و وکالی مدافع که از تجارب عملی اندک در پیشبرد ر و افزایش تعداد مشا
 حکمه برخوردار اند.  قضایای پیچیده در برابر م

 رتقویت ظرفیت افغانستان برای حصول دوبارۀ دارای  ی های سرقت شده و اولویت دهی در کار نهای  ی سازی دو پیشنهادی که قبال تحت بازنگری قرا 
ول ی و ابتکار حصدارند، ایجاد یک بخش مشخص حصول دوبارۀ دارای  ی ها تحت نظارت لوی څارنوال و نهای  ی سازی همکاری تخنیکی از بانک جهان

عامه جهت حصول دوبارۀ دارای  ی  دوبارۀ دارای  ی های ادارۀ مواد مخدر و جرایم ملل متحد. برعالوه، توجه الزم به اتخاذ احکام جزای  ی  تصفیه دارای  ی
ن می رود بطور ها

 
  ی اندوخته شده است، مبذور گردد.غیرقانون ئی که ظن ا

 در تالشهای مبارزه علیۀ فساد اداری ذیدخل اند، روشن ساختن پروسۀ ارجاع قضایای  فساد اداری  بهبود هماهنگی میان ادارات مختلف حکومت که
پیگیری، دنبال کردن و گزارش  در مورد احصائیه به لوی څارنوالی از طریق ایجاد راهنمود های روشن ارجاع قضایا و همچنان ایجاد طرزالعمل ها برای 

 قضایا به مردم. 

 معۀ  جهانی: پیشنهادات برای جا

 ن همه د چون این قانوون تجدید نظر شدۀ جزا حمایت نمایجامعۀ جهانی  باید از تالشهای حکومت جهت متقاعد ساختن پارلمان بخاطر تصویب قان
ژی یک استراتی احکام مربوط به جرایم فساد اداری را دارا میباشد. درصورت تصویب این قانون از سوی پارلمان، جامعۀ  جهانی حکومت را در ایجاد

 وضع ش
 
گاهی مردم، بخصوص قضات، څارنواالن و وکالی مدافع در مورد شرایط جدیدا

 
اری ده در قانون جزا نیز همکتطبیقی برای بلند بردن سطح ا

 د. نمای

 ین ور ردن مشااز طریق فراهم کد اداری جامعۀ جهانی باید از تالشهای حکومت در راستای بلند بردن ظرفیت پرسونل مرکز عدلی و قضای  ی مبارزه علیۀ فسا
 د. ت نماینواالن و وکالی مدافع حمایقین، څار طداری و دوشادوش کار کردن با مستنباتجربه در بخش تحقیق و پیگرد قانونی قضایای پیچیدۀ فساد ا

 جهانی  ولویت خویش قرار دهند. جامعۀجامعۀ  جهانی باید تنفیذ قوانین ضد پول شوی  ی را به هدف کشف و جلوگیری از انتقال غیرقانونی دارای  ی در ا
راهم حصول دوبارۀ دارای  ی ها فباید راهنمود های روشن و همکاری تخنیکی را به مقامات افغانستان در مطابقت به معیارها و طرزالعمل های ملی جهت 

 . دساز 

 یت حمایت بهتر از تالشهای افغانستان در راستای تثب جامعۀ جهانی باید تدابیر دوجانبه و چندین جانبه را جهت جلب همکاریهای دوجانبۀ حقوقی و
 د. ه شده به خارج از کشور تقویت بخشو حصول دوبارۀ  دارای  ی های انتقال داد

 فیذ قانون  بخاطر بلند بردن مؤثریت و سرعت تبادل اطالعات الزم جهت ثبیت و نایجاد تماس های قوی با سفارتهای ذیربط در افغانستان و ادارات ت
 دوبارۀ دارای  ی های سرقت شده.  حصول

 این تالشها را هماهنگ سازند. توظیف شوند که مراجع و اشخاص ارتباطی هم در سطح ملی و هم در سطح کشورهای دریافت کننده باید  
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VIII.  نتیجه گیری 
 

مبارزه علیۀ فساد اداری در طول یک شب تمام نمیشود. این مبارزه مستلزم تعهد مشترک از سوی حکومت، مردم، جامعۀ مدنی و 
 جامعۀ جهانی است. 

ر از فرهنگ فساد اداری به سطح  رهبری، ایجاد برنامه های مبارزه علیۀ فساد اداری به سطح یحکومت از طریق: نشان دادن یک تغی
وری فورمه وزارتها و ط

 
رح یک پالن ملی، تالشها جهت مسلکی ساختن خدمات عامه از طریق استخدام به اساس شایستگی و جمع ا

های ثبت دارای  ی از مقامات بلند پایه، مدیریت شفاف و مؤثر منابع مالی ملی، بشمول تدارکات و طرح بودجه، تالشها جهت سهل  
مین حسابدهی بیشتر سازی ارائه خدمات عامه و حفاظت از منابع عامه

 
، اصالحات در طرح قوانین و ایجاد یک محکمۀ خاص جهت تا

در قضایای جرایم سنگین فساد اداری پیشرفت های قابل مالحظه ای داشته است. سروی اخیر ایشیا فوندیشن نشان داد که از سال 
 551است. تهیافشتند در همه ساحات کاهش تی دابدینسو، میزان فساد اداری که افغانها حین تماس یا مراجعه به مقامات حکوم 2185
یدگاه دراستا مثمر بوده و کاهش فساد اداری به همین منوال ادامه پیدا کند، معلوم خواهد گردید که تالشهای حکومت در این  اگر

  552.کرد ر خواهدیفساد اداری در جامعۀ افغانی تغی مردم نسبت به

باوجود این پیشرفت، فساد اداری تاهنوزهم بعنوان یک مانع اساسی برای تالش درازمدت افغانستان به رسیدن به صلح و ثبات باقی 
است و این پدیده پیوسته همه جوانب زنده گی یومیه در افغانستان را متاثر میسازد. برای اینکه تالشهای حکومت در راستای مبارزه 
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، به یک استراتیژی همه جانبه نیاز است. این استراتیژی باید توسط یک داراالنشای گرددبهتر متمرکز و سهل علیۀ فساد اداری بطور 
نها جلب همکاری وسیع عامه و جامعۀ مدنی در حمایت از تالشهای 

 
موریت ا

 
مستقل که متشکل از کارشناسان مجرب باشد و ما

اتیژی همه جانبۀ حکومت، سعی گردد تا پیشنهادات عملی که در این حکومت نیز باشد مورد تطبیق قرار گیرد. حین ایجاد استر 
گزارش ارائه گردیده و همۀ این پیشنهادات براساس تجارب مشترک جامعۀ جهانی در جریان تطبیق کنوانسیون مبارزه علیۀ فساد اداری 

 ملل متحد و سایر ابتکارات اصالحی مبارزه علیۀ فساد اداری است، مدنظر گرفته شود. 

ماده است تا  ایونامد. مدار کشور های تمویل کننده میباشاک ثریت پیشنهادات این گزارش نیازمند حمایت و همکاریهای تخنیکی دوا
 
ا

حکومت را در راستای هماهنگی هرگونه حمایت و فراهم نمودن همکاریهای تخنیکی از سوی کشور های تمویل کننده کمک نماید تا 
راستای عملی ساختن تالشهای جاری افغانستان جهت مبارزه علیۀ فساد اداری و اعادۀ اعتبار در عرصۀ یک پالیسی هماهنگی قویتر در 
 ارائه خدمات عامه ایجاد گردد. 
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 ها ی نوشتپـ
ب رئیس جمهور اشرف غنی، مقاله ای تحت عنوان "راندن فساد بیرون از تدارکات" به زبان انگلیسی در نشریه پالیسی دولت بریتانیا  1 

 
اد: مجموعه مقاالت، علیه فسجاللتما

a-corruption-essays/against-of-collection-a-corruption-https://www.gov.uk/government/publications/against- ، قابل دسترس در اینجا: ۴۱۵۲می  ۵۴
 procurement-of-out-corruption-driving-ghani-ashraf-essays#president-of-collection( ۴۱۵۲غنی). 

شبکه های حمایت از جنایتکاران و تالش برای بازسازی دولت افغانستان، در معافیت: مبارزه با قدرت های غیرقانونی در  به فورسبرگ، کارل و سولیفان، تیم،  مراجعه شود 2
که در ویب سایت ذیل قابل دسترس است:  ۹۱، صفحه ۴۱۵۲مرکز فعالیت های پیچیده، جریان جنگ و انتقال، 

http://cco.ndu.edu/Portals/96/Documents/Impunity/Impunity%20FINAL%20for%20Web.pdf 
سیای  ی اجرا شده و در ویب سایت ذیل قابل دسترس می باشد: ۵۱۹ صفحه 2186، ۴۱۵۲سروی مردم افغانستان: افغانستان در سال به  مراجعه شود 3

 
 که توسط بنیاد ا

  survey.Jan2017.pdf-People_full-Afghan-the-of-content/uploads/2016/12/2016_Survey-http://asiafoundation.org/wp ( سیای  ی
 
 (.۴۱۵۲بنیاد ا

 .۴۱۵۲ غنی 4

 ل قابل دسترس می باشد: ، در ویب سایت ذی۴، صفحه ۴۱۵۱سپتامبر  ۱ گزارش پیشرفت،به پیش به سوی خودک فای  ی: نخستین جمهوری اسالمی افغانستان،   5 
 http://mof.gov.af/Content/files/SOM%20main%20paper%20with%20annexs%20final%203%20sep2015(1).pdf (۴۱۵۱)گزارش پیشرفت خودک فائی 
 . ۴۱۵۲غنی   6
 که در ویب سایت ذیل قابل دسترس است:   ۹-۲ گیری، امنیت و انکشاف، صفحه های: در ۴۱۵۵گزارش انکشاف جهانی  د به بانک جهانی،مراجعه شو 7

es.worldbank.org/INTWDRS/Resources/WDR2011_Full_Text.pdfhttp://siteresourc ( ،۴۱۵۵بانک جهانی.)   فساد اداری ... با افزایش مشکالت و زیر"
 سوال بردن موثریت نهاد های ملی و نورم های اجتماعی تاثیرات دو چندان باالی خشونت دارد." 

 . .۴۱صفحه  ،۴۱۵۵نی سال به گزارش بانک جها مراجعه شود 8
 . )بحث در مورد ایجاد نهاد های مشروع به منظور پایان بخشیدن به چرخه خشونت ها( ۵۱صفحه ، ۴۱۵۵سال گزارش بانک جهانی  به مراجعه شود 9

 ازرای حمایت سال دیگر ب ۵۱به مدت )با توجه به اینکه مساعدت های جامعه جهانی حداقل  ۵۳۹ ،۵۱ صفحه های ی،بانک جهان ۴۱۵۵سال  گزارش به  مراجعه شود 10
 . (بسیاری از تحوالت نهادی دراز مدت نیاز است ادامه یابد

 . ۵۱، صفحه ۴۱۵۵زارش بانک جهانی سال گمراجعه شود به  11
 .۴۱۵۲غنی  12
که در ویب سایت ذیل قابل دسترس می باشد: ,S/RES/2344 (2017)، 2187مارچ  87( شورای امنیت ملل متحد، 2187) 2344قطعنامه شماره  13

http://www.un.org/press/en/2017/sc12756.doc.htm :( 2187مارچ  21 )تاریخ مراجعه به سایت 
 . مراجعه شود( شورای امنیت ملل متحد 2187)سال 2344 قطعنامه شماره  25، 21، 6 پاراگراف  ،به بخش مقدمه 14
: به بخش امضا و تصویب کنوانسیون مبارزه با فساد ملل متحد که در ویب سایت ذیل قابل دسترس است مراجعه شود 15
)(accessed on 27 January 2017 https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/signatories.html 

 :در ویب سایت ذیل قابل دسترس می باشد ,2182جوالی  1چارچوب پاسخگوی  ی متقابل توکیو،  16
http://www.mofa.go.jp/region/middle_e/afghanistan/tokyo_conference_2012/tokyo_declaration_en2.html  )چارچوب توکیو( ; 

، در ویب سایت ذیل قابل دسترس می باشد: ۵، صفحه ۴۱۵۱سپتامبر  ۱ن، خودک فای  ی از طریق چارچوب پاسخگوی  ی متقابل، کابل، افغانستا
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000102254.pdf  

 un.org/wp-http://afghanistan-قابل دسترس در اینجا: ۴۱۵۲: تعهدات برای اصالحات و تجدید همکاری ها، دسمبر خودک فای  یتحقق سند مراجعه شود به  17
content/uploads/2014/12/REALIZING-FINAL-SELF-RELIANCE-25-November-2014.pdfصفحه  سند خودک فای  ی از طریق چارچوب پاسخگوی  ی متقابل، ؛

۵. 
 .۵صفحه  سند خودک فای  ی از طریق چارچوب پاسخگوی  ی متقابل، 18
 .ک فای  ی از طریق چارچوب پاسخگوی  ی متقابلخود  ۱-۴بخش های  19
، که در ویب سایت ذیل ۵۱-. صفحه های، ۴۱۵۲سپتامبر  از تعهد تا عمل: بررسی تعهدات افغانستان در راستای مبارزه با فساد اداری،دیدبان شفافیت بین الملل،   20

قابل دسترس می باشد: 
 mmitmentshttps://www.transparency.org/whatwedo/publication/from_promises_to_action_navigating_afghanistans_anti_corruption_co 

 (.۴۱۱۲)سازمان شفافیت بین الملل 
 .۴۱۵۲غنی  21
سیای  ی )سال  .۵۱و  ۵۱ صفحه هایبه  مراجعه شود همچنان؛ ۴۱۵۲غنی  22

 
تقاضای مستقیم رشوه را در محاکم و ( ۹ ۱۳۸۱"افغان ها بیشترین موارد )( ۴۱۵۲گزارش بنیاد ا

 قوه قضائیه گرارش دادند."

                                                        

https://www.gov.uk/government/publications/against-corruption-a-collection-of-essays/against-corruption-a-collection-of-essays#president-ashraf-ghani-driving-corruption-out-of-procurement
https://www.gov.uk/government/publications/against-corruption-a-collection-of-essays/against-corruption-a-collection-of-essays#president-ashraf-ghani-driving-corruption-out-of-procurement
https://www.gov.uk/government/publications/against-corruption-a-collection-of-essays/against-corruption-a-collection-of-essays#president-ashraf-ghani-driving-corruption-out-of-procurement
http://cco.ndu.edu/Portals/96/Documents/Impunity/Impunity%20FINAL%20for%20Web.pdf
http://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2016/12/2016_Survey-of-the-Afghan-People_full-survey.Jan2017.pdf
http://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2016/12/2016_Survey-of-the-Afghan-People_full-survey.Jan2017.pdf
http://mof.gov.af/Content/files/SOM%20main%20paper%20with%20annexs%20final%203%20sep2015(1).pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTWDRS/Resources/WDR2011_Full_Text.pdf
https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/signatories.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000102254.pdf
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/from_promises_to_action_navigating_afghanistans_anti_corruption_commitments
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 .۴۱۵۲غنی  23
خرین بار به  A/58/422،  ۴۱۱۹اک توبر  ۹۵کنوانسیون مبارزه با فساد مجمع عمومی ملل متحد،  ۲ماده  به مراجعه شود 24

 
که در ویب سایت ذیل قابل دسترس بوده و ا

ن مراجعه شده بود:  ۴۱۵۹جنوری  ۴۱تاریخ 
 
 docid/4374b9524.htmlhttp://www.refworld.org/ به ا

(، که در ویب سایت ذیل قابل دسترس ۵)ضمیمه  ۲۴-.۹ صفحه های، ۴۱۵۲نوامبر  مبارزه با فساد در افغانستان: حل معضل ساختاری،افغانستان،  شفافیتدیدبان  25
در مورد نهاد های مبارزه  ی این گزارش شامل خالصه ۵ضمیمه Puzzle.pdf-Institutional-the-content/uploads/2016/11/Solving-https://iwaweb.org/wp است: 

 با فساد و مسوولیت های شان می باشد. 
قانون نظارت )(، ۴۱/۵۱/۵۹.۲) .۴۱۱جنوری  ۵۱( ۳۹۲قانون نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری )جریده رسمی شماره  ۳و  ۲به ماده مراجعه شود به  26

 .(بر تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری 
 .قانون نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری  .ماده ( ۴)فقره  27
 ، که در ویب سایت ذیل قابل دسترس می باشد: ۵۵۹-۵۵۴ صفحه های، ۴۱۵۲، ۴۱۵۱ارزیابی سیستم شایستگی ملی: افغانستان دیدبان شفافیت بین المللی،  28

 ://www.transparency.org/whatwedo/publication/afghanistan_2015_national_integrity_system_assessmenthttp  سازمان شفافیت بین الملل(
۴۱۵۱.) 

 .۴۳/۵۴/۵۹۳۲ (.۵۲شماره  حکومتداری، عدالت و مبارزه علیه فساد )فرمان یحکومتداری و عدالت به شورای عالفرمان ریاست جمهوری در مورد ارتقاء شورای   ۹ماده  29
"استراتیژی و فرمان مذکور همین اکنون سکرتریت را که "کوچک" خوانده شده بود، با سپردن  . ۹۴صفحه  ،دیدبان شفافیت افغانستان ۴۱۵۲زارش سال مراجعه شود به گ 30

سیب پذیری ها در برابر 
 
فساد د و امور لوژستیک مربوط به شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه فا فساد و مسئولیت طرح یک استراتیژی مبارزه با فساد اداری، اجرای ارزیابی ا

 سایر مسئولیت ها تحت فشار قرار داده است."
یل قابل ، در ویب سایت ذ۲، صفحه ۴۱۵۱سپتامبر استراتیژی های ملی مبارزه با فساد: رهنمود عملی برای طرح و تطبیق، دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد،  31

-_https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2015/National_Anti-Corruption_Strategiesدسترس می باشد: 

_A_Practical_Guide_for_Development_and_Implementation_E.pdf    (۴۱۵۱یو ان او دی سی) 
 .۲-۱ ،صفحه های۴۱۵۱(، یو ان او دی سیدفتر مواد مخدر و جرایم ملل متحد ) 32
 . ۹۱صفحه ، ۴۱۵۱، (یو ان او دی سیدفتر مواد مخدر و جرایم ملل متحد ) 33
، که در ویب سایت ذیل قابل ۵۵، صفحه ۴۱۱۳رهنمود تخنیکی در مورد کنوانسیون مبارزه با فساد ملل متحد، ، (یو ان او دی سیدفتر مواد مخدر و جرایم ملل متحد ) 34

 (۴۱۱۳)یو ان او دی سی  http://www.unodc.org/documents/corruption/Technical_Guide_UNCAC.pdf دسترس می باشد: 
 .۵۵صفحه  ۴۱۱۳، (یو ان او دی سی)دفتر مواد مخدر و جرایم ملل متحد  35
 .۵۵صفحه  ۴۱۱۳، (یو ان او دی سی)دفتر مواد مخدر و جرایم ملل متحد  36
 .۵۵صفحه  ۴۱۱۳، (یو ان او دی سی)دفتر مواد مخدر و جرایم ملل متحد  37
 .۵۵-. صفحه های ،۴۱۱۳، (یو ان او دی سی)دفتر مواد مخدر و جرایم ملل متحد  38
 .۵۱صفحه  ،۴۱۱۳، (یو ان او دی سی)دفتر مواد مخدر و جرایم ملل متحد  39
 .۵۴صفحه  ،۴۱۱۳، (یو ان او دی سی)دفتر مواد مخدر و جرایم ملل متحد  40
 .۵۴صفحه ، ۴۱۱۳، (یو ان او دی سی)دفتر مواد مخدر و جرایم ملل متحد   41
 ۵۵صفحه ، ۴۱۱۳، (یو ان او دی سی)دفتر مواد مخدر و جرایم ملل متحد  42
 . ۲۵، ۹ ، صفحه های۴۱۱۳، (او دی سی یو ان)دفتر مواد مخدر و جرایم ملل متحد  43
 .)صورت جلسه نشست سوم( ۴۱۵۲نوامبر  ۵۲مورخ  ۱۱۹۹۲ صورت جلسه سومین نشست شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد شماره 44
  . ۱-۴ پیش نویس طرح افغانستان برای مبارزه با فساد صفحه 45
 )توضیح این عناصر به عنوان موارد ضروری به استراتیژی ملی مبارزه با فساد(  ۱۵-۱۱، ۹۳ ، صفحه های۴۱۵۱دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد  مراجعه شود 46
اس زارش وضعیت گ) ۹۴۱۵زارش وضعیت، جنوری گ، ۴۱۵۱/۴۱۵۲( برای سال سند خودک فای  ی از طریق پاسخگوی  ی متقابل )اس ام ای اف ۵۸۴شماره کوتاه مدت هدف  47

-http://policymof.gov.af/wp-content/uploads/2016/08/SMAF-2015-2016-Progress-Report( که در ویب سایت ذیل قابل دسترس می باشد: ۴۱۵۹ام ای اف 
January-2017.pdf  

، که در ویب ۲، صفحه ۴۱۵۲سپتامبر فساد در جنگ: درس های فراگرفته شده از تجربه ایاالت متحده در افغانستان، گار(، اداره بازرس ویژه برای بازسازی افغانستان )سی 48
 (. ۴۱۵۲)سیگار  ll.pdf-58-16-https://www.sigar.mil/pdf/lessonslearned/sigar سایت ذیل قابل دسترس می باشد: 

 . 4 – 3صفحه  ،پیش نویس طرح افغانستان برای مبارزه با فساد 49
 . 3پیش نویس طرح افغانستان برای مبارزه با فساد صفحه  50
 ( ۴۱۵۹اس ام ای اف زارش وضعیت گ)( سند خودک فای  ی از طریق پاسخگوی  ی متقابل )اس ام ای اف ۴شمار کوتاه مدت هدف  51
 ..۴صفحه  ،۴۱۵۱، یو ان او دی سی()دفتر مواد مخدر و جرایم ملل متحد  52

 

http://www.refworld.org/docid/4374b9524.html
http://www.refworld.org/docid/4374b9524.html
https://iwaweb.org/wp-content/uploads/2016/11/Solving-the-Institutional-Puzzle.pdf
https://iwaweb.org/wp-content/uploads/2016/11/Solving-the-Institutional-Puzzle.pdf
http://www.transparency.org/whatwedo/publication/afghanistan_2015_national_integrity_system_assessment
http://www.unodc.org/documents/corruption/Technical_Guide_UNCAC.pdf
http://www.unodc.org/documents/corruption/Technical_Guide_UNCAC.pdf
https://www.sigar.mil/pdf/lessonslearned/sigar-16-58-ll.pdf
https://www.sigar.mil/pdf/lessonslearned/sigar-16-58-ll.pdf
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 .۴۳صفحه ، ۴۱۵۱، (یو ان او دی سی)دفتر مواد مخدر و جرایم ملل متحد  53
 . ۹۱صفحه ، ۴۱۵۱، (یو ان او دی سی)دفتر مواد مخدر و جرایم ملل متحد  54
 که در ویب سایت ذیل قابل دسترس است:  ۴۱۵۹اک توبر  ۴۴-۴۵به اعالمیه کواالالمپور در مور استراتیژی های مبارزه با فساد، کواالالمپور، مورخ مراجعه شود  55
-ur_Statement_on_Antihttps://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/2013/10/corruption/Kuala_Lump
 22_October_2013.pdf-Corruption_Strategies_Final_21 ( توجه ویژه باید به تطبیق استراتیژی ها در سطح والیتی و محلی که  شده است پیشنهاددر این اعالمیه"

  مبذول گردد"(. 
. در ویب سایت ذیل قابل دسترس ۹، صفحه ۴۱۵۱، اک توبر ۵۵شماره  ۲یو خالصه ن، کاهش رشوه در بدل ارائه خدمات عامه به شهروندابه روز، ریچارد، مراجعه شود  56

ایجاد اداره مبارزه با فساد اداری در مرکز (: ؛۴۱۵۱)روز to-liveredde-services-public-for-bribery-reducing-https://www.cmi.no/publications/5663است: 
 کشور ممکن نقش سمبولیک داشته و راه طوالنی در پیش است تا برخورد کارمندان پائین رتبه دولتی با شهروندان عادی را متاثر سازد." 

 . ۱-۲، ۴، صفحه۴۱۵۱روز ریچارد،  57
 .۴صفحه  ،پیش نویس طرح افغانستان برای مبارزه با فساد 58
 .۴۱۵۲غنی  59
 .۴۲صفحه ، ۴۱۵۱، (یو ان او دی سی)دفتر مواد مخدر و جرایم ملل متحد   60
 .۴۱صفحه ، ۴۱۵۱، (یو ان او دی سی)دفتر مواد مخدر و جرایم ملل متحد  61
 .۴۱صفحه ، ۴۱۵۱، (یو ان او دی سی)دفتر مواد مخدر و جرایم ملل متحد  62
 .۲صفحه  ،۴۱۵۱، (یو ان او دی سی)دفتر مواد مخدر و جرایم ملل متحد  63
 .۹۳صفحه  ،۴۱۵۱، (یو ان او دی سی)دفتر مواد مخدر و جرایم ملل متحد  64
عملکرد عامه: مزایا و چالش های دخالت "گزارش معلومات )در اشاره به الفرید تات کی هو  ۹۳صفحه  ،۴۱۵۱، (یو ان او دی سی)دفتر مواد مخدر و جرایم ملل متحد  65

 . 218 – 851 های صفحه شهروندان" در معلومات عملکرد در سک تور عامه: چگونه استفاده می شود، وان دورین و وان دی والی و همکاران
 . ..۵۹. ۵۴. ۴۹( ۲۵ماده هشتم فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد مبارزه موثر علیه فساد اداری )فرمان شماه  66
( ۵۵۱ماره د )فرمان شماده اول فرمان رئیس جمهور در مورد تعدیل شخصیت حقوقی، وظایف، صالحیت ها و مسئولیت های کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فسا 67
  .علیه فساد اداری  ماده پنجم الیحه وظایف، صالحیت ها و تشکیل کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه ؛۵۹۳۱. ۲. .۴

خرین بازدید از سایت:  http://www.mec.af/#publicationsمراجعه شود به گزارش کمیته نظارت و ارزیابی در این سایت:  68
 
 (۴۱۵۹فبروری  ۵)تاریخ ا

خرین بازدید از سایت:  http://www.mec.af/#publicationsمراجعه شود به گزارش کمیته نظارت و ارزیابی در این سایت:  69
 
 (۴۱۵۹فبروری  ۵)تاریخ ا

 . ۲پیش نویس طرح افغانستان برای مبارزه با فساد صفحه  70
 .۴۱۴، صفحه ۴۱۵۵ی، گزارش بانک جهان 71
 .۴۱۵۲غنی  72

سیائی،  73 
 
مده ۴۱۵۲)در سال  ۵۱۲-۵۱۱ صفحه های، ۴۱۵۲بنیاد ا

 
و اعتماد عامه در کل به شورای  –، اعتماد مردم به نهاد های دولتی افغانستان برابر به ده سال پایین ا

 مراجعه شود. ۹-۴ صفحه، ۴۱۵۱ روزدرصد می باشد(؛ به  ۹۱۸۲درصد و برای وزارت های دولتی  ۹۹ملی 

، در ویب سایت ذیل قابل دسترس ۴۱۵۲می  ۵۴، پالیسی دولت انگلستان در برابر فساد: مجموعهء از مقاالت، به گونه باز –رسیدگی به قضایای فساد گارد، کریستین، ل 74 
of-collection-a-corruption-essays/against-of-collection-a-corruption-https://www.gov.uk/government/publications/against-است: 

openly--corruption-addressing-lagarde-essays#christine (. ۴۱۵۲. )لگارد  
 . ۴ صفحه، ۴۱۵۱گزارش پیشرفت خودک فائی سال  75
 اصالحات ملکی در افغانستان: نقش و وظایف سک تور خدمات ملکییرهارد، گهاشمی، حشمت هللا، سید، و الوت،  76

 
، ۴۱۵۲ت سگ، واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، ا

 که در ویب سایت ذیل قابل دسترس می باشد: ۴۵-۴۱ صفحات
 -Civil-the-of-Functions-and-Roles-Afghanistan-in-Reform-Service-Civil-content/uploads/2017/01/1616E-https://areu.org.af/wp
 Sector.pdf-Service )هاشمی و الوت( . 

که در ویب  ۴۱۵۱، ۴۱۵۵-.۴۱۱حمایت افغانستان از کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی ؛ اداره عامه بین المللی، ۴۵، صفحه۴۱۵۲هاشمی و الوت  77
ن مراجعه شده بود:  ۴۱۵۲دسامبر  ۵۳سایت ذیل قابل دسترس بوده و به تاریخ 

 
 test/-studies-services/case-admin.co.uk/consultancy-http://www.public/2 به ا

سیب پذیری در برابر فساد در پروسه استخدام در ،  کمیته نظارت و ارزیابیبه  مراجعه شود؛ ۵۴-۵۵ صفحه های، ۴۱۵۲ ن شفافیت بین المللیدیدبا 78 گزارش ارزیابی ا 
، که در ویب سایت ذیل قابل دسترس می باشد: ۴۹، ۴۵ صفحه های، ۴۱۵۹، اک توبر کمیسیون مستقل اصالحات اداری خدمات ملکی

http://www.mec.af/files/VCAReportCSC.pdf 
 .صورت جلسه سوم 79
 .صورت جلسه سوم 80

 

https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/2013/10/corruption/Kuala_Lumpur_Statement_on_Anti-Corruption_Strategies_Final_21-22_October_2013.pdf
https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/2013/10/corruption/Kuala_Lumpur_Statement_on_Anti-Corruption_Strategies_Final_21-22_October_2013.pdf
https://www.cmi.no/publications/5663-reducing-bribery-for-public-services-delivered-to
http://www.mec.af/#publications
http://www.mec.af/#publications
https://www.gov.uk/government/publications/against-corruption-a-collection-of-essays/against-corruption-a-collection-of-essays#christine-lagarde-addressing-corruption--openly
https://www.gov.uk/government/publications/against-corruption-a-collection-of-essays/against-corruption-a-collection-of-essays#christine-lagarde-addressing-corruption--openly
https://www.gov.uk/government/publications/against-corruption-a-collection-of-essays/against-corruption-a-collection-of-essays#christine-lagarde-addressing-corruption--openly
https://areu.org.af/wp-content/uploads/2017/01/1616E-Civil-Service-Reform-in-Afghanistan-Roles-and-Functions-of-the-Civil-Service-Sector.pdf
https://areu.org.af/wp-content/uploads/2017/01/1616E-Civil-Service-Reform-in-Afghanistan-Roles-and-Functions-of-the-Civil-Service-Sector.pdf
https://areu.org.af/wp-content/uploads/2017/01/1616E-Civil-Service-Reform-in-Afghanistan-Roles-and-Functions-of-the-Civil-Service-Sector.pdf
http://www.public-admin.co.uk/consultancy-services/case-studies-2/test/
http://www.public-admin.co.uk/consultancy-services/case-studies-2/test/
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 . ۵۴، صفحه۴۱۵۲ دیدبان شفافیت بین المللی 81
رادیو ملی افغانستان، در ویب سایت ذیل قابل  ۴۱۵۹ ،جوالی ۴۹وی واکنش نشان داد،  استیضاح یک تن از وزرای افغانستان در برابر تالش ها برای، شانکاربیری،  82

خرین بار به تاریخ 
 
ن مراجعه شده بود: ۴۱۵۹جنوری  ۴۱دسترس بوده و ا

 
impeachment-back-fires-minister-st/afghanhttp://publicradiotulsa.org/po- به ا

attempt#stream/0.  ،صفحه ۴۱۵۱دسامبر تعیینات مقامات بلند پایه و فساد اداری در داخل ادارات پولیس در شهر کابل: اجراات و باور ها، دیدبان شفافیت افغانستان ،
ن مراجعه صورت ب ۴۱۵۹جنوری  ۴۱که در ویب سایت ذیل قابل دسترس بوده و به تاریخ  ۳ https://iwaweb.org/wp-:رفته بودگه ا 

English.pdf-Report-Police-content/uploads/2016/04/Kabul 
، ۴۱۵۲( )فرمان ریاست جمهوری در مورد استخدام(؛ هاشمی و الوت ۵۹/۱۲/۵۹۳۲) ۴۱۵۱سپتامبر  ۲(، ۴.فرمان ریاست جمهوری در مورد استخدام )فرمان شماره  83

 . ۵۱صفحه 
 .مراجعه شود ۵۱صفحه  ۴۱۵۲هاشمی و الوت  همچنان بهدر مورد استخدام؛  ۴.فرمان ریاست جمهوری شماره  84
 ۵۱، صفحه ۴۱۵۲هاشمی و الوت  85
 ۵۱، صفحه ۴۱۵۲هاشمی و الوت  86
 .۴۱۰۲می  ۴۲ واحد حکومتداری یوناما، صورت جلسه با رییس عمومی ریاست مدیریت خدمات ملکی )کمیسیون خدمات ملکی(، 87
 .مراجعه شود ۵۵صفحه  ۴۱۵۲دیدبان شفافیت به  88
 ۴، صفحه ۴۱۵۱مارچ  ۴، ۴۱۵۱:۱۴شماره  U4 ره پاسخ های اهل خب، بع بشری در سک تور عامهفساد و مبارزه با فساد اداری در مدیریت منابه شین ماری، مراجعه شود  89

management-resource-human-in-practices-corruption-anti-and-http://www.u4.no/publications/corruption-که در ویب سایت ذیل قابل دسترس است: 
sector/-public-the-in  

 .۵۱، صفحه ۴۱۵۲رییس جمهور در مورد استخدام؛ هاشمی و الوت  ۴.فرمان شماره  90
 .۲، صفحه ۴۱۵۱شین، مارچ  91
 ."حتی کارمندان مسلکی توسط فساد اغوا می شوند اگر معاش کافی برای شان پرداخت نشود"() ۱۵۲۴ لگارد؛ ۹، صفحه ۴۱۵۱شین، مارچ   92
، در سایت انترنتی ذیل قابل دسترس می ۱، صفحه ۴۱۱۵دفتر مواد مخدر و جرایم ملل متحد، رهنمود ملل متحد در مورد پالیسی مبارزه با فساد اداری)مسوده( ، جون  93

 http://www.unodc.org/pdf/crime/gpacpublications/manual.pdfباشد: 
 . ۴۱۵۲ گاردل 94
 . ۴۱۵۲ارد گل 95
دم اسمیت، اصالح سیستم های رتب و معاشات خدمات ملکی افغانستان که در ویب سایت ذیل قابل 96

 
به تاریخ  دسترس بوده و اطالعات نهاد های اداره عامه بین المللی و ا

ن مراجعه شده بود:  ۴۱۵۹جنوری  ۹
 
grading-and-asia/afghanistan/pay-work/central-our-http://www.adamsmithinternational.com/explore-به ا

afghanistan-in-service-civil-the-of-reform 
http://www.nrap.gov.af/wp-، که در ویب سایت ذیل قابل دسترس می باشد: ۱، صفحه ۴۱۵۲و تطبیق رهنمود،  معاش مسلکی افغانستانوزارت مالیه،  97

Guidline......pdf-content/uploads/2016/03/NTA 
 .۱هنمود، صفحه معاش مسلکی افغانستان و ر  98
 .۴۴، صفحه ۴۱۵۲هاشمی و الوت  99

 .۲معاش مسلکی افغانستان و رهنمود، صفحه  100
یا تمویل کنندگان به کارمندان داخلی معاش کمتر تعیگوی، مایکل هیمقاله به مراجعه شود  101  ۹۵یویکس، دداخل دولت جلوگیری شود،  ازین کنند تا از فرار استعداد ها ا 
mentgovern-avoid-to-less-staff-hired-locally-pay-donors-https://www.devex.com/news/should-، که در ویب سایت ذیل قابل دسترس است: ۴۱۵۲می 

88233-drain-brain  
 .۴، صفحه ۴۱۵۱سال  گزارش پیشرفت خود ک فائی 102
ن مراجعه شده  ۴۱۵۹جنوری  ۹، که در ویب سایت ذیل قابل دسترس بوده و به تاریخ در یک نگاهارتقای ظرفیت برای نتایج، پروژه برنامه بانک جهانی،  103

 
به ا

 facility?lang=en-results-blding-capacity-http://projects.worldbank.org/P123845/afghanistanبود:
ن مراجعه شده  ۴۱۵۹جنوری  ۹که در ویب سایت ذیل قابل دسترس بوده و به تاریخ نگاه اجمالی،  بانک جهانی، برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج، 104

 
به ا

 facility?lang=en-ultsres-blding-capacity-http://projects.worldbank.org/P123845/afghanistanبود:
 بانک جهانی، برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج، چارچوب، که در ویب سایت ذیل قابل دسترس بود: 105

facility?lang=en&tab=results-results-blding-capacity-rldbank.org/P123845/afghanistanhttp://www.projects.wo 
 ۳۲، ۴.-۵.، ۹۹، ۹۲، ۲۳، ۲۱، .۱، ۲۱، ۹۲ صفحات، ۴۱۵۱ دیدبان شفافیت 106

 

http://publicradiotulsa.org/post/afghan-minister-fires-back-impeachment-attempt#stream/0
http://publicradiotulsa.org/post/afghan-minister-fires-back-impeachment-attempt#stream/0
http://publicradiotulsa.org/post/afghan-minister-fires-back-impeachment-attempt#stream/0
https://iwaweb.org/wp-content/uploads/2016/04/Kabul-Police-Report-English.pdf
https://iwaweb.org/wp-content/uploads/2016/04/Kabul-Police-Report-English.pdf
https://iwaweb.org/wp-content/uploads/2016/04/Kabul-Police-Report-English.pdf
http://www.u4.no/publications/corruption-and-anti-corruption-practices-in-human-resource-management-in-the-public-sector/
http://www.u4.no/publications/corruption-and-anti-corruption-practices-in-human-resource-management-in-the-public-sector/
http://www.u4.no/publications/corruption-and-anti-corruption-practices-in-human-resource-management-in-the-public-sector/
http://www.unodc.org/pdf/crime/gpacpublications/manual.pdf
http://www.adamsmithinternational.com/explore-our-work/central-asia/afghanistan/pay-and-grading-reform-of-the-civil-service-in-afghanistan
http://www.adamsmithinternational.com/explore-our-work/central-asia/afghanistan/pay-and-grading-reform-of-the-civil-service-in-afghanistan
http://www.adamsmithinternational.com/explore-our-work/central-asia/afghanistan/pay-and-grading-reform-of-the-civil-service-in-afghanistan
http://www.nrap.gov.af/wp-content/uploads/2016/03/NTA-Guidline......pdf
http://www.nrap.gov.af/wp-content/uploads/2016/03/NTA-Guidline......pdf
http://www.nrap.gov.af/wp-content/uploads/2016/03/NTA-Guidline......pdf
https://www.devex.com/news/should-donors-pay-locally-hired-staff-less-to-avoid-government-brain-drain-88233
https://www.devex.com/news/should-donors-pay-locally-hired-staff-less-to-avoid-government-brain-drain-88233
https://www.devex.com/news/should-donors-pay-locally-hired-staff-less-to-avoid-government-brain-drain-88233
http://projects.worldbank.org/P123845/afghanistan-capacity-blding-results-facility?lang=en
http://projects.worldbank.org/P123845/afghanistan-capacity-blding-results-facility?lang=en
http://www.projects.worldbank.org/P123845/afghanistan-capacity-blding-results-facility?lang=en&tab=results
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، که در ویب سایت .، صفحه ۴۱۵۹اک توبر فساد اداری در افغانستان: مثال های جدید و چالش ها فراراه صداقت در سک تور عامه، دفتر مواد مخدر و جرایم ملل متحد،  107

  analysis/statistics/corruption/Corruption_Afghanistan_2013.pdf-and-https://www.unodc.org/documents/data ذیل قابل دسترس می باشد
و در ویب سایت ذیل قابل  ۵۳۳۹جنوری  .۴اقدامات علیه فساد، به مقرره طرز سلوک جهانی برای مقامات دولتی که ضم قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد می باشد،  108

 https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/N97/762/73/img/N9776273.pdf?OpenElement :مراجعه شودت، دسترس اس
  ۴۹هشتمین کنگره ملل متحد در مورد جلوگیری از جرایم و رسیدگی به متخلفین، مورخ ، که طی نڅارنواالبه رهنمود ها در مورد نقش  مراجعه شود 109

 
در  ، که۵۳۳۱ گستا

  http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/prosecutors.pdf.: ویب سایت ذیل قابل دسترس است
 .۹، صفحه ۴۱۵۱شین، مارچ  110
سیای مرکزی،، سی دی( )او ی  ی موسسه همکاری های اقتصادی و انکشافی 111 ، که در ویب سایت ۵۳، صفحه ۴۱۵۱ جلوگیری از فساد در سک تور عامه در اروپای شرقی و ا 

 (۴۱۵۱)او ی  ی سی دی Report.pdf-Corruption-Prevention-http://www.oecd.org/corruption/acn/ACN ذیل قابل دسترس می باشد: 
 .(UNCACمبارزه با فساد ) در مورد کنوانسیون ملل متحد ۵۹( ماده ۵فقره ) 112
که در ویب سایت ذیل قابل دسترس می  ۴۹، صفحه ۴۱۵۲، اپریل U4گزارش گران، قوه قضائیه شفاف و پاسخگو عدالت را برای همه تامین میکند، و دیشوت، صوفیا،  113

deliver-to-judiciary-accountable-and-transparent-governance/a-n/home/librarypage/democratichttp://www.undp.org/content/undp/e-باشد: 
 a.html-for-justice  (. ۴۱۵۲)شوت و همکاران. اپریل 

 . ۴۹، صفحه ۴۱۵۲اپریل ، نهمکاراشوت و  114
، ۴۱۱۲بر ، سپتامن و تحقیق کنندگانڅارنواالک تاب رهنمای ملل متحد در مورد اقدامات عملی مبارزه با فساد برای (، یو ان او دی سیدفتر مواد مخدر و جرایم ملل متحد ) 115

 (. ۴۱۱۲ یو ان او دی سی)  :rruption/Handbook.pdfhttps://www.unodc.org/pdf/crime/co ، در ویب سایت ذیل قابل دسترس می باشد: ۲۳صفحه 
 . .، صفحه ۴۱۵۱؛ شین، مارچ ۹۵صفحه ، ۴۱۱۲( یو ان او دی سیبه دفتر مواد مخدر و جرایم ملل متحد )مراجعه شود  116
ن  ۴۱۵۹نوری ج ۴۲قابل دسترس بوده و به تاریخ شکایت اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری که در ویب سایت ذیل صفحه  بهمراجعه شود  117

 
به ا

 corruption.gov.af/en/page/8511-http://anti:مراجعه شده بود
ترس یب سایت در دساست که مقرره طرز سلوک خود را از طریق و یگانه نهادیدر حال حاضر دولت نشان می دهد که پولیس ملی افغان های بررسی یوناما از ویب سایت  118

 . )مالحظات ساحوی یوناما( داده استهمه قرار 
است که مقرره طرز سلوک خود را از طریق ویب سایت در دسترس  یگانه نهادیدر حال حاضر دولت نشان می دهد که پولیس ملی افغان  های بررسی یوناما از ویب سایت 119

 . )مالحظات ساحوی یوناما( ده استدا همه قرار
 ..، صفحه ۴۱۵۱(؛ شین، مارچ UNCAC) کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد ۹۹ماده  120
 .قانون نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری  ۵۲ماده  ۴فقره  121
( )فرمان رییس جمهور در مورد ایجاد ۵۹۳۱/۱۲/۵۱) ۴۱۵۲جون  ۹۱(، ۱۹اد اداری )فرمان شماره فرمان ریاست جمهوری در مورد ایجاد مرکزی عدلی مبارزه با فس ۲ماده  122

 .مرکز عدلی مبارزه با فساد اداری(
 . ۴۲، صفحه ۴۱۵۲نوامبر دیدبان شفافیت افغانستان،  123
که در ویب سایت ذیل قابل دسترس می  ۳صفحه  ،۴۱۱۳جوالی  U4 ،۵پاسخ تخنیکی دهندگان، محافظت اطالع مورد قانون اجراات خوب در شین، ماری،  124

 l/downloadasset/404wp-legislation-protection-whistleblowing-in-practice-http://www.u4.no/publications/goodباشد:
 .۲، صفحه ۴۱۱۳شین  125
 .۹۴، صفحه ۴۱۱۲( یو ان او دی سیدفتر مواد مخدر و جرایم ملل متحد ) 126
 .۱۹، صفحه ۴۱۱۲( یو ان او دی سیدفتر مواد مخدر و جرایم ملل متحد ) 127
 .۱۹، صفحه ۴۱۱۲( یو ان او دی سیدفتر مواد مخدر و جرایم ملل متحد ) 128
 .۹۹و  ۱۹ صفحه های، ۴۱۱۲( یو ان او دی سیجرایم ملل متحد ) دفتر مواد مخدر و 129
 .( )قانون اجراات جزای  ی(۵۹۳۹/۱۴/۵۱) ۴۱۵۲می  ۱(، ۵۵۹۴قانون اجراات جزای  ی )جریده رسمی شماره  ۹( ماده ۲فقره ) 130
 .۲۹-۲۲ صفحه های، ۴۱۱۲( یو ان او دی سیدفتر مواد مخدر و جرایم ملل متحد ) 131
گست گانرهنمود در مورد اجراات خوب در امر محافظت اطالع دهند (، یو ان او دی سیجرایم ملل متحد )دفتر مواد مخدر و  132

 
، در ویب سایت ذیل ۲۹، صفحه ۴۱۵۱، ا

   Person_Guide_eBook.pdf-https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2015/15_04741قابل دسترس می باشد:
 .۹، صفحه ۴۱۱۳شین  133
 .۹، صفحه ۴۱۱۳شین  134
 .۵۳، ۹ صفحه های(، یو ان او دی سیدفتر مواد مخدر و جرایم ملل متحد ) 135

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/corruption/Corruption_Afghanistan_2013.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/prosecutors.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/prosecutors.pdf
http://www.oecd.org/corruption/acn/ACN-Prevention-Corruption-Report.pdf
http://www.oecd.org/corruption/acn/ACN-Prevention-Corruption-Report.pdf
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/a-transparent-and-accountable-judiciary-to-deliver-justice-for-a.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/a-transparent-and-accountable-judiciary-to-deliver-justice-for-a.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/a-transparent-and-accountable-judiciary-to-deliver-justice-for-a.html
https://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/Handbook.pdf
http://anti-corruption.gov.af/en/page/8511
http://www.u4.no/publications/good-practice-in-whistleblowing-protection-legislation-wpl/downloadasset/404
https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2015/15-04741_Person_Guide_eBook.pdf
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، که در ۵۱۲-۵۱۲، فقره های ۴۱۵۴، ۴نسخه رهنمود تقنینی برای تطبیق کنوانسیون مبارزه با فساد ملل متحد، دفتر مواد مخدر و جرایم ملل متحد )یو ان او دی سی(،  136 

 ویب سایت ذیل قابل دسترس می باشد:
 .tps://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/LegislativeGuide/UNCAC_Legislative_Guide_E.pdfht 

 ..۴و  ۴۹ صفحه های، ۴۱۵۲اپریل ، همکارانو شوت  137
 ..۴، صفحه ۴۱۵۲اپریل ، همکارانو شوت  138
 .۴۳، صفحه ۴۱۵۲اپریل ، همکارانو شوت  139
 ..۴، ۴۹ صفحه های ،۴۱۵۲اپریل ، همکارانو شوت  140
 .۴۳، ۴۱، ۴۴ صفحه های، ۴۱۵۲اپریل ، همکارانو شوت  141
 .۴۱-۴۲ صفحه های، ۴۱۵۲اپریل ، همکارانو شوت  142
 .۵۵، صفحه ۴۱۵۲ شفافیت نهاد بین المللی 143
 .۳.(، صفحه یو ان او دی سیدفتر مواد مخدر و جرایم ملل متحد ) 144
 .۳۵(، صفحه ان او دی سی یودفتر مواد مخدر و جرایم ملل متحد ) 145
 .۴۱۵۲غنی  146
( که توسط جریده رسمی ۵۹.۲/۱۴/۹۵) ۴۱۱۱می  ۴۵(، ۱۵.)جریده رسمی شماره  قوه قضائیهون تشکیل، صالحیت ها و وظایف قان ۳۱-۳۴به مواد مراجعه شود  147

)قانون تشکیل، تعدیل شد (  ۵۹۳۴/۱۲/۹۱) ۴۱۵۹امبر سپت ۴۵مورخ  ۵۵۵۱( ملغی و طی جریده رسمی شماره ۵۹۳۴/۱۱/۱۳) ۴۱۵۹جون  ۹۱مورخ  ۵۵۱۳شماره 
 . (قوۀ قضائیهوظایف و صالحیت های 

 .دایر شد ۴۱۵۹فبروری  .گان که مشترکا  توسط یوناما در کابل به تاریخ قضای  ی به بورد تمویل کنند  مراقبتارایه معلومات توسط ریاست  148
 .دایر شد ۴۱۵۹اپریل  ۴۱گان که مشترکا  توسط یوناما در کابل به تاریخ یل کنند قضای  ی به بورد تمو مراقبت ارایه معلومات توسط ریاست 149
 .۴۱۵۲نوامبر  ۵۳در مرکز عدلی مبارزه با فساد، مورخ  علیه عبدالحی څارنوالدگی ادعای مالحظات یوناما در مورد روند رسی 150
 .۳۱، صفحه ۴۱۱۲( یو ان او دی سیدفتر مواد مخدر و جرایم ملل متحد ) 151
 .قانون اجراات جزای  ی ۵۵۲ماده  152
 .۳۵، صفحه ۴۱۱۲( یو ان او دی سیدفتر مواد مخدر و جرایم ملل متحد ) 153
 .دایر شد ۴۱۵۹اپریل  ۴۱گان که مشترکا  توسط یوناما در کابل به تاریخ قضای  ی به بورد تمویل کنند  مراقبتارایه معلومات توسط ریاست  154
 .۳۱، صفحه ۴۱۱۲( یو ان او دی سیدفتر مواد مخدر و جرایم ملل متحد ) 155
 .۹۹-۹۲ صفحه های، ۴۱۱۲( یو ان او دی سیدفتر مواد مخدر و جرایم ملل متحد ) 156
 .۳۵، صفحه ۴۱۱۲( یو ان او دی سیدفتر مواد مخدر و جرایم ملل متحد ) 157
 .۳۵، صفحه ۴۱۱۲( یو ان او دی سیدفتر مواد مخدر و جرایم ملل متحد ) 158
 .۳۹، صفحه ۴۱۱۲( یو ان او دی سیجرایم ملل متحد )دفتر مواد مخدر و  159
 .( )قانون اساسی افغانستان(۵۹.۴/۵۱/۵۹) ۴۱۱۲جنوری  ۹قانون اساسی افغانستان،  ۵۱۲ماده  160
 .قانون نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری  ۵۴( ماده ۵فقره ) 161
 .بارزه با فساد اداری قانون نظارت بر تطبیق استراتیژی م ۵۴( ماده ۴فقره ) 162
)تاریخ مراجعه به سایت:  ؛corruption.gov.af/en/news/200956-http://antiبه ویب سایت اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری:مراجعه شود  163
؛ مصاحبه با رییس عمومی اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری، سید غالم حسین ۴۲، صفحه ۴۱۵۲بین المللشفافیت ( سازمان 2187جنوری  26

 2187فبروری  27.  نظریات اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد در مورد مسوده گزارش فساد اداری، ۴۱۵۲فخری، دسامبر 
ا داره عالی نظارت ، رموسسه سیگا ؛۴۱۵۲فبروری سین فخری، حه با رئیس عمومی اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری، سید غالم مصاحب 164

در ویب سایت  ؛۵۴-۵۵ حه هایصف، ۴۱۵۲سپتامبر افغانستان: اشاعه دارائی های شخصی مقامات بلند رتبه دولتی افغانستان به گونه مستمر ثبت و تثبیت نشده است، 
؛ همچنان گار موسسه سی ۴۱۵۲)اشاعه دارای  ی های شخصی،  SP.pdf-60-16-https://www.sigar.mil/pdf/special%20projects/SIGARذیل قابل دسترس می باشد:

استفاده شده  ۴۱۵۹جنوری  ۴۲به اطالعات اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری که در ویب سایت این اداره نشر و به تاریخ مراجعه شود 
فبروری   27ه عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری در مورد مسوده گزارش فساد اداری نظریه ادار :  corruption.gov.af/en/news/200956-http://anti:بود

2187 
 .۵۲، صفحه ۴۱۵۱ بین الملل شفافیت سازمان 165
 .۴۱۵۲مصاحبه با رییس عمومی اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری، سید غالم حسین فخری، دسامبر  166

 

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/LegislativeGuide/UNCAC_Legislative_Guide_E.pdf
http://anti-corruption.gov.af/en/news/200956
https://www.sigar.mil/pdf/special%20projects/SIGAR-16-60-SP.pdf
http://anti-corruption.gov.af/en/news/200956
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ن مراجعه شده بود: ۴۱۵۲دسامبر  ۴۵مراجعه شود به ویب سایت ذیل که به تاریخ  167

 
 corruption.gov.af/fa/page/test/14010-http://antiبه ا

سیای  ی،برنامه ه؛ ماریا مارتینی، ۵۵۳، صفحه ۴۱۵۱ بین الملل شفافیت سازمان 168 اهل  ۴۱۵۹می  ۴مورخ  ۹.۵پاسخ شماره  ای اشاعه دارای  ی ها در کشور های مشخص ا 
.asian-selected-in-regimes-declaration-no/publications/assethttp://www.u4-که در ویب سایت ذیل قابل دسترس می باشد: U4خبر 

 countries/downloadasset/3253  (. ۴۱۵۹)مارتینی 
، ۴۱۵۱ بین الملل شفافیت سازمان؛ ۴۱۵۲مصاحبه با رئیس عمومی اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری، سید غالم حسین فخری، فبروری  169

 ..۵۵صفحه 
، ۴۱۵۱ سازمان شفافیت بین الملل؛ ۴۱۵۲مصاحبه با رئیس عمومی اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری، سید غالم حسین فخری، فبروری  170

 ..۵۵صفحه 
، ۴۱۵۱ سازمان شفافیت بین الملل؛ ۴۱۵۲غالم حسین فخری، فبروری مصاحبه با رئیس عمومی اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری، سید  171

 ..۵۵صفحه 
: (۴۱۵۹فبروری  ۴۲)تاریخ مارجعه به سایت:  ت ذیل قابل دسترس است( که در ویب سایفینتراکابه اطالعات اداره استخبارات مالی )مراجعه شود  172

http://www.fintraca.gov.af/NationalMOUs.html 
 .۴۱۵۲مصاحبه با رییس عمومی اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری، سید غالم حسین فخری، فبروری  173
 .با فساد اداری قانون نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه  ۴۱۵۲اک توبر  ۹۱تعدیل مورخ  ۵۴( ماده ۳( و ).) های فقره 174
 . ۴۱۵۹، محمد احرار احرار ، فبروری اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فسادمصاحبه با مشاور حقوقی  175
  ۴۱روزنامه چراغ،  176

 
 .، توسط بخش مطبوعاتی یوناما تهیه شده است۴۱۵۲ گستا

، طلوع نیوز، که در ویب ۴۱۵۹جنوری  ۲ دارای  ی های شان را ثبت نکرده اند: اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری، ها والی ۵۱انیسه شهید،  177
ن مراجعه شده بود: ۴۱۵۹جنوری  ۴۱سایت ذیل قابل دسترس بوده و به تاریخ 

 
registered-not-have-governors-http://www.tolonews.com/afghanistan/15-به ا

 hooac-assets-their 
 .  .، صفحه ۴۱۵۲نوامبر دیدبان شفافیت افغانستان  178
 . تنفیذ( مر )انتقاد از تالش های اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری در ا ۵۵۳، صفحه ۴۱۵۱ الملل مراجعه شود به سازمان شفافیت بین 179
سخ اهل خبره تجربه افریقا در اشاعه دارای  ی ها، به شین، ماری، مراجعه   180

 
که در ویب سایت ذیل قابل دسترس است  ۵، صفحه .۴۱۱اپریل  U4 ،۴۵پا

:declarations/downloadasset/366-asset-of-experience-http://www.u4.no/publications/african یافته های گزارشات نشان می دهد که کشور های که اشاعه و"
 ار دارد." ر ار دادن معلومات در مورد دارائی های اشاعه شده به مردم یک امر الزامی است، این کشور های به پیمانه وسیع کمتر در معرض فساد اداری قتثبیت دارائی ها و در قر 

که در ویب سایت ذیل قابل  U4 ۲، صفحه ۴۱۵۲، ۴۱۵۲:۱پاسخ شماره قضیه اشاعه دارائی ها در قوه قضیه: شناسائی عواید غیرقانونی و تنازع منافع، پ ی، تیلمن، اه  181
of-conflicts-and-enrichment-illicit-identifying-judiciary-the-in-declarations-asset-orf-case-http://www.u4.no/publications/the-دسترس می باشد:

;interests/  در ویب سایت ،  ۵۹-۵۱ صفحه های، ۴۱۵۵مارچ  .۴اشاعه دارائی های مقامات دولتی: ابزاری برای جلوگیری از فساد اداری، ، ؛او ی  ی سی دی(۴۱۵۲)هاپ ی
او ی  ی سی دی ) bribery/assetdeclarationsforpublicofficialsatooltopreventcorruption.htm-https://www.oecd.org/daf/anti.ذیل قابل دسترس می باشد:

۴۱۵۵) 
 .۲، صفحه ۴۱۵۲؛ هاپ ی ۵۱۱ – .۳، صفحه های ۴۱۵۵؛ او ی  ی سی دی ۱، ۴صفحه های ، ۴۱۵۹مارتینی  182
 . ۲، صفحه ۴۱۵۲پ ی اه 183
 . ۹، صفحه .۴۱۱؛ شین ۹۴ – ۹۵، ۵۱، صفحه ۴۱۵۵او ی  ی سی دی  184
 . ۹، صفحه ۴۱۵۲؛ هاپ ی ۵۱، صفحه ۴۱۵۵او ی  ی سی دی  185
 . ۹۴، صفحه ۴۱۵۵او ی  ی سی دی  186
در این سایت موجود می باشد:  ،6، صفحه 2185سپتمبر  81، 2185:4پاسخ کارشناس شماره استفاده از تکنولوجی در اظهار نامه های مالی و مدیریت عواید، ، شین 187

 declarations/downloadasset/3921-asset-and-income-managing-for-technology-of-use-http://www.u4.no/publications/the (.۴۱۵۱)شین سپتمبر  
 . ۹۲، صفحه ۴۱۵۵او ی  ی سی دی  188
 . ۹۱، صفحه  ۴۱۱۲ (یو ان او دی سی)دفتر مواد مخدر و جرایم ملل متحد ؛ ۴، صفحه ۴۱۵۹مارتینی   189
 ..۵۲صفحه ،  ۴۱۱۲ (یو ان او دی سی)دفتر مواد مخدر و جرایم ملل متحد  190
 .۹۲،صفحه  ۴۱۱۲، (یو ان او دی سی)دفتر مواد مخدر و جرایم ملل متحد  191
  . ۹ – ۴، صفحه های ۴۱۵۲هاپ ی  192
 .۹۱، صفحه ۴۱۱۲، (یو ان او دی سی)دفتر مواد مخدر و جرایم ملل متحد  193
 .۱.،صفحه  ۴۱۱۲، (یو ان او دی سی)دفتر مواد مخدر و جرایم ملل متحد  194

 

http://anti-corruption.gov.af/fa/page/test/14010
http://www.u4.no/publications/asset-declaration-regimes-in-selected-asian-countries/downloadasset/3253
http://www.u4.no/publications/asset-declaration-regimes-in-selected-asian-countries/downloadasset/3253
http://www.u4.no/publications/asset-declaration-regimes-in-selected-asian-countries/downloadasset/3253
http://www.fintraca.gov.af/NationalMOUs.html
http://www.tolonews.com/afghanistan/15-governors-have-not-registered-their-assets-hooac
http://www.tolonews.com/afghanistan/15-governors-have-not-registered-their-assets-hooac
http://www.tolonews.com/afghanistan/15-governors-have-not-registered-their-assets-hooac
http://www.u4.no/publications/african-experience-of-asset-declarations/downloadasset/366
http://www.u4.no/publications/the-case-for-asset-declarations-in-the-judiciary-identifying-illicit-enrichment-and-conflicts-of-interests/
http://www.u4.no/publications/the-case-for-asset-declarations-in-the-judiciary-identifying-illicit-enrichment-and-conflicts-of-interests/
http://www.u4.no/publications/the-case-for-asset-declarations-in-the-judiciary-identifying-illicit-enrichment-and-conflicts-of-interests/
https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/assetdeclarationsforpublicofficialsatooltopreventcorruption.htm
https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/assetdeclarationsforpublicofficialsatooltopreventcorruption.htm
http://www.u4.no/publications/the-use-of-technology-for-managing-income-and-asset-declarations/downloadasset/3921
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 .۹۲، صفحه  ۴۱۱۲، (یو ان او دی سی)دفتر مواد مخدر و جرایم ملل متحد  195
 . قانون اساسی افغانستان  ۵۹۲ماده  196
"بخاطر اجتناب از بی اعتبار ساختن غیر ضروری دیگر  تذکر رفته است که) ۱۵و  ۱۱، صفحه های (یو ان او دی سیمراجعه شود به دفتر مواد مخدر و جرایم ملل متحد ) 197

 .(."دقت و احتیاط ارزیابی شود هاد مبارزه با فساد[ باید بامناسب بودن یک ]نڅارنوالی، ارگان های دولت بخصوص پولیس و دفتر لوی 
 . ۴، صفحه ۴۱۵۱شین سپتمبر  198
 . ۹، صفحه ۴۱۵۱شین سپتمبر  199
 ..، صفحه ۴۱۵۱شین سپتمبر  200
 . .، صفحه ۴۱۵۱شین سپتمبر  201
 ..، صفحه ۴۱۵۱شین سپتمبر  202
 . ۹، صفحه ۴۱۵۱شین سپتمبر  203
 .۱، صفحه .۴۱۱شین  204
 522/86ترتیبات سه ساله بر اساس سهولت اعتبار تمدید شده، گزارش کشوری صندوق جهانی پول شماره  جمهوری اسالمی افغانستان برای صندوق جهانی پول، درخواست 205

  https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr16252.pdf در این سایت موجود می باشد:
 .۲۱،صفحه ۴۱۵۲صندوق جهانی پول  206
 .۹، صفحه ۴۱۵۲هاپ ی  207
 .  ۲ – ۱، صفحه های .۴۱۱شین  208
 . ۲، صفحه ۴۱۵۲هاپ ی  209
 . ۵۲، صفحه ۴۱۵۵او ی  ی سی دی  210
 . ۱.، صفحه ۴۱۵۵او ی  ی سی دی  211
ت جزای  ی،  ۲ضمیمه شماره  ۹ماده  212

 
 . نافذ گردید(توشیح و از سوی رئیس جمهور  ی پارلمان تصویب و از سو 2187جنوری  31)به تاریخ  (8355)8576قانون اجراا

 . .۴۱۱مبارزه با فساد سال  نظارت بر تطبیق استراتیژی  عالی اداره ، تعدیل قانون2186اک توبر  21 213
ت جزای  ی ۲ضمیمه شماره  ۹و  ۵۱۴ دوام 214

 
   . قانون اجراا

 . ۱۵صفحه ،  ۴۱۱۲( یو ان او دی سیبه دفتر مواد مخدر و جرایم ملل متحد ) مراجعه شود همچنان ؛.، صفحه ۴۱۵۹مارتینی،  215
 .۵۱، صفحه ۴۱۵۹به مارتینی  مراجعه شود ؛ همچنان۱، صفحه .۴۱۱شین  216
 در این سایت:  8، صفحه 2183مدیریت مالی عامه و ارزیابی حسابدهی افغانستان، اگست بانک جهانی،  217

 http://documents.worldbank.org/curated/en/718411468184165971/pdf/809960ESW0whit0EFA0Afgh020130Final.pdf( ،۴۱۵۹بانک جهانی) 
 .۵صفحه  ،۴۱۵۹مراجعه شود به سند بانک جهانی  218
 .۵صفحه  ۴۱۵۹سند بانک جهانی  219
content/uploads/2016/06/PFM-http://www.gsdrc.org/wp-در این سایت:  8، صفحه 2186 بسته مطالعه انکشافی مسلکی، جونزاوم، دامینیک، پ ی اف ام و  220

.corruption_RP.pdf-and 
در این سایت موجود  23و 22، صفحه های 2188ترتیب بودجه: دوره گزارشدهی: جوالی تا سپتمبر  برنامه انکشاف ملل متحد برای افغانستان، تحقق پروژه کار حمایتی و 221

می باشد: 
 http://www.undp.org/content/dam/afghanistan/docs/demgov/mbaw/Third%20Quarter%20Progress%20Report%20of%20MBAW.pdf برنامه( 

 (. ۴۱۵۲انکشافی ملل متحد 
 . ۵۹صفحه ،  ۴۱۵۵سند پروگرام انکشافی ملل متحد سال  222
ر و ت بینانهبودجه واقعیایجاد  احتماال  بهبود پروسه ترتیب بودجه و اجرای بودجه که "ت مالیه برای اصالحات وزار  از) ۴۱صفحه  ،۴۱۵۹به بانک جهانی مراجعه شود  223

 . (شده است، یاد شده است در مطابقت با پالن هامصرف بیشتر بودجه 
 .۹.، صفحه ۴۱۵۹بانک جهانی   224
 .۹.، صفحه ۴۱۵۹بانک جهانی  225
 .۹.و  ۲.ات ، صفح۴۱۵۹بانک جهانی  226
 . ۹و  ۵ات ، صفح۴۱۵۹بانک جهانی  227

 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr16252.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/718411468184165971/pdf/809960ESW0whit0EFA0Afgh020130Final.pdf
http://www.gsdrc.org/wp-content/uploads/2016/06/PFM-and-corruption_RP.pdf
http://www.gsdrc.org/wp-content/uploads/2016/06/PFM-and-corruption_RP.pdf
http://www.gsdrc.org/wp-content/uploads/2016/06/PFM-and-corruption_RP.pdf
http://www.undp.org/content/dam/afghanistan/docs/demgov/mbaw/Third%20Quarter%20Progress%20Report%20of%20MBAW.pdf
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ی بی پ ی( مشارکت بودجوی بین المللی 228

 
ی( ۴۱۵۲بودجه  ، شاخص باز)ا

 
http://www.internationalbudget.org/opening- : در این سایت موجود می باشد )او بی ا

 info/?country=af-survey/country-budget-initiative/open-budget-budgets/open   بود.  مراجعه شده این سایتبه  ۴۱۵۹جنوری  ۴۱در 
ی بی پ ی مشارکت بودجوی بین المللی؛ ۴۱۵۲بودجه  شاخص باز 229

 
 :.org/wphttps://iwaweb-قابل دسترس در اینجا:  ۴۱۵۱ بودجه شاخص باز(، )ا

2015.pdf-Survey-Budget-content/uploads/2015/09/Open (۴۱۵۱ بودجه شاخص باز) ی
 
ی بی پ ی، او بی ا

 
قابل دسترس در اینجا:  ۴۱۵۴؛ ا

English.pdf-AfghanistanCS-content/uploads/OBI2012-http://www.internationalbudget.org/wp  ی
 
ی (۴۱۵۴)او بی ا

 
ی بی پ ی، او بی ا

 
قابل  ۴۱۵۱؛ ا

ی  Afghanistan1.pdf-content/uploads/2010/10/OBI2010-p://www.internationalbudget.org/wphttدسترس در اینجا: 
 
 (. ۴۱۵۱)او بی ا

ی  230
 
ی ۴۱۵۲او بی ا

 
ی ۴۱۵۱؛ او بی ا

 
ی ۴۱۵۴؛ او بی ا

 
 . ۴۱۵۱؛ او بی ا

ی  231
 
ی ۴۱۵۲او بی ا

 
ی ۴۱۵۱؛ او بی ا

 
ی ۴۱۵۴؛ او بی ا

 
 .۴۱۵۱؛ او بی ا

 . حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشر(، )مبارزه با فساد، ۴بخش  232
 صفحه های 2181جمهوری اسالمی افغانستان، ریاست مستقل ارگان های محل، پالیسی حکومتداری محلی،  233

 
در این سایت موجود می  37تا  81،88،21،25،34، مثال

 .)پالیسی حکومتداری محلی(Afghanistan307201192625245553325325.pdf-English-http://jawzjan.gov.af/Content/Media/Documents/SNGP باشد: 
 .37و  36صفحه های  ،پالیسی حکومتداری محلی 234
شلی، حکومتداری محلی در افغانستان، شماره مراجعه شود  235

 
در این سایت موجود می باشد:  87، صفحه 2186جوالی  82به جکسن، ا

. spx?resourceid=413&documentid=545http://www.securelivelihoods.org/resources_download.a 
nal_rev_ANPDFcontent/uploads/2016/10/Fi-http://policymof.gov.af/wp-چهارچوب انکشاف و صلح ملی در این سایت موجود می باشد:  5.3پراگراف  236

English.pdf-paper . 
ت تدارکات، پاسخ کارشناس، شماره شین  237

 
 در این سایت موجود می باشد: 2، صفحه 2181مارچ  88، 236ماری، نمونه های  ی از چک لست اجراا

 checklists/downloadasset/427-compliance-procurement-of-http://www.u4.no/publications/examples ستاد، گبه هی مراجعه شود همچنان؛ (۴۱۵۱)شین
 دسترس است:که در ویب سایت ذیل قابل  ۵، صفحه ۴۱۵۵، اک توبر ۵۱شماره صدور  U4در تدارکات،  انسجاماساسات کری و فرویستاد، مونا، 

 procurement/downloadasset/2219-in-integrity-of-basics-http://www.u4.no/publications/the( ،۴۱۵۵هیگستاد و فرویستاد). 
 . ۴۱۵۲غنی  238
 .  2814، اک توبر 82جمهور در مورد ایجاد اداره ملی تدارکات شماره،  رئیس 86شماره فرمان  239
 است مراجعه شده به سایت فبروری  8در https://ppu.gov.af/Beta/English/NewsMaster.aspx?code=128 اداره ملی تدارکات:  اطالعات 240

 است. مراجعه شده به سایت فبروری  8در  https://ppu.gov.af/Beta/English/NewsMaster.aspx?code=128 داده های اداره ملی تدارکات:  241 

 .2186غنی  242 

 . 2186غنی  243 
، که قبل از برگزاری کنفرانس بروکسل در مورد افغانستان به تاریخ 2181و  2187چهارچوب حسابدهی متقابل سال های  پانزدهم سند خودک فائی از طریق هدف کوتاه مدت 244
 در این سایت موجود می باشد: 82از سوی افغانستان توافق گردید، بند  2186اک توبر  5و  4
, ;http://mfa.gov.af/Content/Media/Documents/agreed_smaf_smart_deliverables_final26102016113033613553325325.pdf  رئیس جمهور،  اداره امور

یدی در گزارش جدید تدارکات عامه و شفافیت بین المللی، در این سایت موجود می باشد: بازتاب اصالحات کلاداره ملی تدارکات، 
http://www.ppu.gov.af/Beta/English/NewsMaster.aspx?code=132  :(.۴۱۵۹فبروری  ۵)تاریخ مراجعه به سایت 

  .2186افغانستان در کنفرانس لندن  در مورد اعالمیه 245
 . ۹۱چارچوب ملی توسعه و صلح افغانستان، صفحه  246
 .2186غنی  247
 .2186غنی  248
 .2186غنی  249
 . 2186غنی  250
موریت بازسازی امریکا در افغانستان را مشخص می نماید، سال گار()سیعالی  بازرسگزارش اداره  251

 
در این سایت  31، صفحه 2187: گزارش تهدید های برجسته در برابر ما

 isk_List.pdfR-https://www.sigar.mil/pdf/spotlight/2017_High.موجود می باشد: 
  .2186غنی  252
  2186غنی  253

 

http://www.internationalbudget.org/opening-budgets/open-budget-initiative/open-budget-survey/country-info/?country=af
http://www.internationalbudget.org/opening-budgets/open-budget-initiative/open-budget-survey/country-info/?country=af
http://www.internationalbudget.org/opening-budgets/open-budget-initiative/open-budget-survey/country-info/?country=af
https://iwaweb.org/wp-content/uploads/2015/09/Open-Budget-Survey-2015.pdf
https://iwaweb.org/wp-content/uploads/2015/09/Open-Budget-Survey-2015.pdf
http://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/OBI2012-AfghanistanCS-English.pdf
http://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/2010/10/OBI2010-Afghanistan1.pdf
http://jawzjan.gov.af/Content/Media/Documents/SNGP-English-Afghanistan307201192625245553325325.pdf
http://jawzjan.gov.af/Content/Media/Documents/SNGP-English-Afghanistan307201192625245553325325.pdf
http://www.securelivelihoods.org/resources_download.aspx?resourceid=413&documentid=545
http://policymof.gov.af/wp-content/uploads/2016/10/Final_rev_ANPDF-paper-English.pdf
http://policymof.gov.af/wp-content/uploads/2016/10/Final_rev_ANPDF-paper-English.pdf
http://policymof.gov.af/wp-content/uploads/2016/10/Final_rev_ANPDF-paper-English.pdf
http://www.u4.no/publications/examples-of-procurement-compliance-checklists/downloadasset/427
http://www.u4.no/publications/the-basics-of-integrity-in-procurement/downloadasset/2219
https://ppu.gov.af/Beta/English/NewsMaster.aspx?code=128
https://ppu.gov.af/Beta/English/NewsMaster.aspx?code=128
https://ppu.gov.af/Beta/English/NewsMaster.aspx?code=128
https://ppu.gov.af/Beta/English/NewsMaster.aspx?code=128
http://mfa.gov.af/Content/Media/Documents/agreed_smaf_smart_deliverables_final26102016113033613553325325.pdf
http://www.ppu.gov.af/Beta/English/NewsMaster.aspx?code=132
https://www.sigar.mil/pdf/spotlight/2017_High-Risk_List.pdf
https://www.sigar.mil/pdf/spotlight/2017_High-Risk_List.pdf
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 در این سایت موجود می باشد:  88، صفحه 2186افغانستان، اک توبر تازه در مورد بانک جهانی: اطالعات  254 
-AFG-SENT-ABSTRACT-ENGLISH-PUBLIC-P160737-WP-109890https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25350/
.final.pdf?sequence=1&isAllowed=y-2016-Oct-Update-Development  

 ۵۲شفافیت بین المللی، صفحه  سازمان( )قانون تدارکات(؛ ۵۹۳۱/۱۲/۴۹) ۴۱۵۲سپتامبر  ۵۹(، ۵۴۴۹قانون تدارکات )جریده رسمی شماره  255
  . ۲ – ۲، صفحه های ۴۱۵۵؛ هیگستاند و فرویستاد ۹ – ۱، صفحه های ۱۵۱۴مراجعه شود به شین  256
 . قانون تدارکات ملی ۴۴ماده  ۵فقره و  ۴۵ماده  ۴فقره  257
  .قانون تدارکات ملی ۴۹ ماده ۵فقره  258
 . قانون تدارکات ملی ۴۲ ماده 259
که در ویب  ۴۳، صفحه ۴۱۵۹مارچ (، ۴۱۵۴دسامبر  –گزارش سوم شش ماهه )جوالی ، و ارزیابی مبارزه با فساد اداری  کمیته مستقل مشترک نظارتمراجعه شود به  260

 20english.pdf-http://www.mec.af/files/3th%20six%20monthly%20report%20%.سایت ذیل قابل دسترس است: 
 .  ۵۹مراجعه شود به گزارش هگستاد و فرویستاد، صفحه  ؛ همچنان۵۲شفافیت بین المللی صفحه  سازمان ۴۱۵۲زارش گ مراجعه شود به 261

 ۴۱۵۹مارچ  ۴تدارک در مورد طرح گزارش،  ملینظریات اداره  262 

 ۴۱۵۹مارچ  ۴تدارک در مورد طرح گزارش،  ملینظریات اداره  263 
 .(است مراجعه شده به سایت فبروری  8در )https://ppu.gov.af/Beta/English/NewsMaster.aspx?code=128 : در اینجا اداره ملی تدارکات اطالعات 264
 .(است مراجعه شده به سایت فبروری  8در )http://www.ppu.gov.af/Beta/English/More/LDS.aspx : در اینجا اداره ملی تدارکاتاطالعات  265
رئیس جمهور غنی در کنفرانس  بل؛ سخنانئی از طریق چارچوب حسابدهی متقاسند خودک فا ۹؛ عرصه ۴۴چارچوب ملی توسعه و صلح افغانستان، صفحه مراجعه شود به  266

.ahead-way-gov.af/en/news/thehttp://president-در این سایت موجود می باشد:  2186می  5اتحادیه اروپا تحت عنوان رئیس فرارو برای مبارزه با فساد در افغانستان: 
  afghanistan-in-corruption-anti-for 

در این سایت موجود می باشد:  2، صفحه 2185افغانستان سال عواید   میزانوت ایاالت متحده برای صلح، انستیت 267
. 2015-in-turnaround-revenue-s-http://www.usip.org/publications/2016/02/24/afghanistan 

 در اختیار یوناما قرار داده شد.   2186دسمبر  27ریاست گمرکات وزارت مالیه که به تاریخ  اطالعات 268
 در اختیار یوناما قرار داده شد.  2186دسمبر  27ریاست گمرکات وزارت مالیه که به تاریخ  اطالعات 269
 .2186غنی  270
سیا اندریو، مک دیویت،  271 در این سایت موجود می  1صفحه  2185، اگست 25، 2185:83اقیانوسیه، جواب کارشناس، شماره  مبارزه با فساد اداره گمرکات و مالیه در ا 

)مکدیویت  pacific/downloadasset/3923-asia-in-administration-customs-and-tax-in-corruption-http://www.u4.no/publications/combatting  باشد: 
۴۱۵۱ .) 

 ..، صفحه ۴۱۵۱مکدیویت  272
 . .، صفحه ۴۱۵۱مکدیویت   273
 ..، صفحه ۴۱۵۱مکدیویت  274
 .۳، صفحه ۴۱۵۱مکدیویت  275
 .۳، صفحه ۴۱۵۱مکدیویت  276
ت:  در این سای مالیهاسناد ریاست گمرکات وزارت moi.gov.af/en/page/5076 ;ملی افغانستان در این جا: پولیس استراتیژی  بهمراجعه شود  277

.http://mof.gov.af/en/page/421 
 (را یادکرده است نیاز قوی برای هماهنگی میان نهاد های مسئول در برابر اعمال قانون و کنترول مرز های افغانستان) 56به صفحه ،  2186سند بانک جهانی مراجعه شود  278
 . ۲، صفحه ۴۱۵۱مکدیویت  279
سی کودا ) 280
 
بخشی از  به عنوانیک سیستم طراحی شده از سوی کنفرانس بین المللی تجارت و انکشاف ملل متحد بخاطر مدیریت خدمات گمرکی می باشد.  (ASYCUDAا

سیکودا را تعهد نمود افغانستان ئی، تعهدات اش تحت سند خودک فا
 
 . نصب کند 2186 الی دسمبرمهم گمرکی در شش بندر که مودل اعتبار دهی جهانی ا

سی کودا ، افغانستان  ، مناطق و ساحات کشورهات فهرس 281
 
 :می توان یافتدر این سایت را استفاده کننده از ا

 https://www.asycuda.org/dispcountry.asp?name=Afghanistan  مراجعه شده است.(به این سایت  2187ی ر فبرو  8)در  

سی کودا ، افغانستان ، مناطق و ساحات کشورها فهرست 282 
 
  :می توان یافتدر این سایت  را استفاده کننده از ا

 https://www.asycuda.org/dispcountry.asp?name=Afghanistan  مراجعه شده است.(به این سایت  2187ی ر فبرو  8)در 

 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25350/109890-WP-P160737-PUBLIC-ENGLISH-ABSTRACT-SENT-AFG-Development-Update-Oct-2016-final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25350/109890-WP-P160737-PUBLIC-ENGLISH-ABSTRACT-SENT-AFG-Development-Update-Oct-2016-final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.mec.af/files/3th%20six%20monthly%20report%20-%20english.pdf
http://www.mec.af/files/3th%20six%20monthly%20report%20-%20english.pdf
https://ppu.gov.af/Beta/English/NewsMaster.aspx?code=128
https://ppu.gov.af/Beta/English/NewsMaster.aspx?code=128
http://www.ppu.gov.af/Beta/English/More/LDS.aspx
http://www.ppu.gov.af/Beta/English/More/LDS.aspx
http://president.gov.af/en/news/the-way-ahead-for-anti-corruption-in-afghanistan
http://president.gov.af/en/news/the-way-ahead-for-anti-corruption-in-afghanistan
http://president.gov.af/en/news/the-way-ahead-for-anti-corruption-in-afghanistan
http://www.usip.org/publications/2016/02/24/afghanistan-s-revenue-turnaround-in-2015
http://www.u4.no/publications/combatting-corruption-in-tax-and-customs-administration-in-asia-pacific/downloadasset/3923
http://www.u4.no/publications/combatting-corruption-in-tax-and-customs-administration-in-asia-pacific/downloadasset/3923
file:///D:/Users/cvanloveren/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/6ZHNV1V9/moi.gov.af/en/page/5076
file:///D:/Users/cvanloveren/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/6ZHNV1V9/moi.gov.af/en/page/5076
http://mof.gov.af/en/page/421
https://www.asycuda.org/dispcountry.asp?name=Afghanistan
https://www.asycuda.org/dispcountry.asp?name=Afghanistan
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سی کودا کشورها فهرست283

 
می توان یافت: در این سایت  ، افغانستان را، مناطق و ساحات استفاده کننده از ا

 Afghanistanhttps://www.asycuda.org/dispcountry.asp?name=  مراجعه شده است.(به این سایت  2187ی ر فبرو  8)در 
سی کودا در این سایت: مراجعه شود  284

 
 .(2187ی ر فبرو  8 تاریخ مراجعه به سایت:)  https://www.asycuda.org/programme.asp به برنامه ا

 . ۳، صفحه ۴۱۵۱مکدیویت  285
  5، صفحه 2185پالن و استراتیژی مبارزه با فساد، نومبر وزارت مالیه،  286
 5، صفحه 2185پالن و استراتیژی مبارزه با فساد، نومبر وزارت مالیه،  287
 5، صفحه 2185پالن و استراتیژی مبارزه با فساد، نومبر وزارت مالیه،  288
 5، صفحه 2185با فساد، نومبر  پالن و استراتیژی مبارزهوزارت مالیه،   289
 5، صفحه 2185پالن و استراتیژی مبارزه با فساد، نومبر وزارت مالیه،  290
  2186اک توبر  81گمرکات و عواید، خلیل صالح زاده،  مشاور معین مصاحبه با 291
 . ۵۱، صفحه ۴۱۵۱مکدیویت  292
   1 صفحه، 2185پالن و استراتیژی مبارزه با فساد، نومبر وزارت مالیه،  293
 1، صفحه 2185پالن و استراتیژی مبارزه با فساد، نومبر وزارت مالیه،  294
 1، صفحه 2185پالن و استراتیژی مبارزه با فساد، نومبر وزارت مالیه،  295
  1، صفحه 2185پالن و استراتیژی مبارزه با فساد، نومبر وزارت مالیه،   296
 1، صفحه 2185پالن و استراتیژی مبارزه با فساد، نومبر وزارت مالیه،  297
  .۱و  ۴، صفحه های ۴۱۵۱مکدیویت     298

درس:      299
 
 matters-taxes/why-http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/payingبانک جهانی/ای اف سی، انجام وظیفه، قابل دسترس در این ا

ی اف سی انجام وظیفه( )تاریخ مراجعه به سایت: 
 
 ( "سیستم های به شدت پیچیده مالیاتی امکان فرار از مالیات را میسر می کند."۴۱۵۹جنوری  ۹)بانک جهانی/ا

ی ایف     300  ."انجام وظیفه"سی تحت عنوان مراجعه شود به سند بانک جهانی/ا 

ی ایف سی تحت عنوان مراجعه شود     301 "همه دولت ها به عواید نیاز دارند، ولی چالش این است باید با دقت زیاد نه تنها میزان مالیات را بلند برد،  "انجام وظیفه":به سند بانک جهانی/ا 
دولت ها باید سیستم های پیروی از مالیاتی را طراحی کنند، که مالیات دهندگان از اشتراک به پرداخت مالیات دلسرد  بلکه محدوده و تعداد مالیات دهندگان را نیز باید گسترش داد.

 نسازد."
لفرید، ۴، صفحه ۴۱۵۱مراجعه شود به مکدیویت    302 قابل دسترس که در ویب سایت ذیل  ۴۱۵۱جنوری  ۲، مورخ ۴۴۳پاسخ سلکی شماره  U4، فساد در تطبیق مالیات؛ بریدی، ا 

 (۴۱۵۱بریدی )  administration/downloadasset/422-tax-in-http://www.u4.no/publications/corruption ):است
کرمین، سوزان،  –روز مراجعه شود به  303 که در ویب سایت ذیل قابل دسترس است مراجعه  ۴۳و  ۹ صفحات، ۴۱۱۲اپریل  ۹۱ن، گکوپنها توافقچالش حکومتداری ضعیف و فساد، ا 

 (. ۴۱۱۲اکرمان -)روز /corruptionfinished.pdf-default/files/cphttp://www.copenhagenconsensus.com/sites   شود:
 ( )قانون اداره امور مالیات(.27/11/54۹8) 2185نوامبر  81( 18851)جریده رسمی شماره  یقانون اداره امور مالیات    304
 . یقانون اداره امور مالیات 5ماده     305
 .یقانون اداره امور مالیات 84الی  88ماد     306
 .ی( قانون اداره امور مالیات2)فقره  84ماده     307
 .ی( قانون اداره امور مالیات2)فقره  85ماده     308
 .یقانون اداره امور مالیات 86ماده     309
 .ی( قانون اداره امور مالیات8)فقره  21ماده     310
 .یقانون اداره امور مالیات 22ماده     311
 .یاتقانون اداره امور مالی 35ماده     312
 افغانی(. 851،111افغانی الی  61،111مسوده قانون مالیات بر عایدات )افزایش معافیت مالیاتی بر فعالیت های اقتصادی کوچک از  51ماده     313
 .2187جنوری  81معلومات ارائه شده از سوی ریاست عواید وزارت مالیه،     314
 .2187جنوری  81یه، معلومات ارائه شده از سوی ریاست عواید وزارت مال    315
 .2187جنوری  81معلومات ارائه شده از سوی ریاست عواید وزارت مالیه،     316

 

https://www.asycuda.org/dispcountry.asp?name=Afghanistan
https://www.asycuda.org/programme.asp
https://www.asycuda.org/programme.asp
http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/paying-taxes/why-matters
http://www.u4.no/publications/corruption-in-tax-administration/downloadasset/422
http://www.copenhagenconsensus.com/sites/default/files/cp-corruptionfinished.pdf
http://www.copenhagenconsensus.com/sites/default/files/cp-corruptionfinished.pdf
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خرین بار به تاریخ ۴۱۵۹جنوری  ۳تجارت افغانستان تحت فشار مالیات دولت قرار دارد، مکینزی، جیمز،  317

 
به  ۴۱۵۹جنوری  ۴۱، رویترز، که در ویب سایت ذیل قابل دسترس بوده و ا

ن مراجعه شده مراجعه 
 
 idUSKBN14U09X-axationt-afghanistan-http://www.reuters.com/article/us   ردد: گا

که در ویب سایت ذیل قابل دسترس  ۵۲، صفحه ۵۳۳۳می رفتن اقتصاد نهفته: مسولیت مالیات و فرار از مالیات در نیوزیلند، گفرااتا، پتریک، گیلیس، دیوید و کاراگبه  مراجعه شود  318
 https://www.uvic.ca/socialsciences/economics/assets/docs/econometrics/wp9904.pdf.است، مراجعه شود: 

که در  ۲، صفحه ۴۱۵۹، می ۵۹/۵۴۳سند کاری صندوق وجهی بین المللی، دبلیو پ ی/ روی تطبیق، جایداد های غیر منقول، عواید احتمالی و چالش ها فرا برمالیات ارد، جان، گنوری    319
 (.۴۱۵۹ اردگوری)نhttps://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp13129.pdf  ویب سایت ذیل قابل دسترس می باشد: 

teringhttp://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/afghanistan/regis-مراجعه شود به سند بانک جهانی تحت عنوان "انجام وظیفه" قابل دسترس در اینجا:     320
 property/ :(۴۱۵۹جنوری  ۵۲)تاریخ مراجعه به سایت. 

 .۵۲، صفحه ۴۱۵۹ گاردنوری به شودمراجعه     321
 taxes/good-http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/paying-مراجعه شود به سند بانک جهانی تحت عنوان "انجام وظیفه" قابل دسترس در اینجا  322

 practices#Adopting  :(۴۱۵۹فبروری  ۳)تاریخ مراجعه به سایت. 
قابل دسترس در اینجا:  ۲۹صفحه  ،۴۱۵۲اک توبر  ۴۱: افغانستان ۴۱۵۹مراجعه شود به سند بانک جهانی تحت عنوان "انجام وظیفه" شرح وضع اقتصادی سال  323

  AFGHANISTAN.pdf?sequence=1&isAllowed=y-PUBLIC-DB17-https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25431/WP  بانک جهانی(
۴۱۵۹ .) 

در افغانستان، قابل دسترس در اینجا:  سهولت انجام کار و بار؛ بانک جهانی، ۹۱، صفحه ۴۱۵۹بانک جهانی  324
.taxes-http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/afghanistan/#paying  ،(. 2187جنوری  21( )تاریخ مراجعه به سایت: سهولت انجام کار و بار)بانک جهانی 

 .انجام کار و بار سهولتبانک جهانی،     325
 .سهولت انجام کار و باربانک جهانی،     326
 .سهولت انجام کار و باربانک جهانی،     327
 . سهولت انجام کار و باربانک جهانی،     328
   ، قابل دسترس در اینجا: ۴۱۵۹جنوری  ۳یقه احساس می کنند، ضه از جانب افغانستان خود را در ممراجعه شود به رویترز، نهادهای تجارتی افغانستان از اثر اقدامات وضع مالی  329

idUSKBN14U09X-taxation-afghanistan-http://www.reuters.com/article/us  :(. ۴۱۵۹جنوری  ۴۱)تاریخ مراجعه به سایت 
 به دست یوناما رسید. 2186دسامبر  27اطالعات ریاست گمرکات وزارت مالیه که بتاریخ     330
 به دست یوناما رسید. 2186دسامبر  27اطالعات ریاست گمرکات وزارت مالیه که بتاریخ     331
 به دست یوناما رسید. 2186دسامبر  27اطالعات ریاست گمرکات وزارت مالیه که بتاریخ     332
 .یقانون اداره امور مالیات 7ه ماد    333
)تاریخ practices#Adopting-taxes/good-http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/paying    ، قابل دسترس در اینجا: سهولت انجام کار و باربانک جهانی،  334

 (.۴۱۵۹فبروری  .مراجعه به سایت: 
 . .، صفحه ۴۱۵۱شود به مکدیویت مراجعه     335
 (.2186دسامبر  81.  یاداشت یوناما )خلیل صالح زاده 2186دسامبر  81وزارت مالیه، مصاحبه با مشاورین ریاست عمومی عواید و گمرکات انجام شده در     336
 (.2186دسامبر  81.  یاداشت یوناما )خلیل صالح زاده 2186دسامبر  81وزارت مالیه، مصاحبه با مشاورین ریاست عمومی عواید و گمرکات انجام شده در     337
 (.2186دسامبر  81.  یاداشت یوناما )خلیل صالح زاده 2186دسامبر  81ام شده در وزارت مالیه، مصاحبه با مشاورین ریاست عمومی عواید و گمرکات انج    338
 .۱۲، صفحه  ۴۱۵۹شود به بانک جهانی مراجعه    339
 .۱۲، صفحه ۴۱۵۹شود به بانک جهانی مراجعه    340
 (.2186دسامبر  81یاداشت یوناما )خلیل صالح زاده .  2186دسامبر  81وزارت مالیه، مصاحبه با مشاورین ریاست عمومی عواید و گمرکات انجام شده در     341
 (.2186دسامبر  81.  یاداشت یوناما )خلیل صالح زاده 2186دسامبر  81وزارت مالیه، مصاحبه با مشاورین ریاست عمومی عواید و گمرکات انجام شده در     342
بانک (. و نیز مراجعه شود به 2186دسامبر  81.  یاداشت یوناما )خلیل صالح زاده 2186دسامبر  81شده در وزارت مالیه، مصاحبه با مشاورین ریاست عمومی عواید و گمرکات انجام     343

ماده در برابر خطرات( (SIGTAS))بحث روی برنامه  ۱۳ – .۱، صفحه های ۴۱۵۹جهانی  ن به عنوان برنامه ا   .و استفاده از ا 
 .)تاریخ مراجعه به سایت:  practices#Offering-taxes/good-http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/paying بانک جهانی، انجام وظیفه قابل دسترس در اینجا:  344

 .(۴۱۵۹فبروری 
سیای  یبنیاد بنا به گزارش     345 ن نشان دهنده این است که فقط " 835صفحه  ا  از پاسخدهندگان در مناطق شهری" به  %62.2از پاسخدهندگان در مناطق روستای  ی و  %32.6) که یافته های ا 

 (.ارندانترنت دسترسی د
 . ۹۴، صفحه ۴۱۱۲اکرمان -روز مراجعه شود به    346

 

http://www.reuters.com/article/us-afghanistan-taxation-idUSKBN14U09X
http://www.reuters.com/article/us-afghanistan-taxation-idUSKBN14U09X
https://www.uvic.ca/socialsciences/economics/assets/docs/econometrics/wp9904.pdf
https://www.uvic.ca/socialsciences/economics/assets/docs/econometrics/wp9904.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp13129.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp13129.pdf
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/afghanistan/registering-property/
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/afghanistan/registering-property/
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/afghanistan/registering-property/
http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/paying-taxes/good-practices#Adopting
http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/paying-taxes/good-practices#Adopting
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25431/WP-DB17-PUBLIC-AFGHANISTAN.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/afghanistan/#paying-taxes
http://www.reuters.com/article/us-afghanistan-taxation-idUSKBN14U09X
http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/paying-taxes/good-practices#Adopting
http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/paying-taxes/good-practices#Adopting
http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/paying-taxes/good-practices#Offering
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 . ۱۹، صفحه ۴۱۵۹بانک جهانی     347
 به دست یوناما رسید. 2186دسامبر  27اطالعات ریاست گمرکات وزارت مالیه که بتاریخ     348
 به دست یوناما رسید. 2186دسامبر  27اطالعات ریاست گمرکات وزارت مالیه که بتاریخ     349
 .21صفحه  2185گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه     350
 .2186غنی     351
درس زیر قابل دریافت در .  2186دسامبر  81( پیوست، مرکز اطالعات و رسانه های دولت OGPانستان، افغانستان به طرح چند جانبه حکومت باز مشارک تی )جمهوری اسالمی افغ   352

 
ا

 (.2186جنوری  26 تاریخ مراجعه به سایت)  partnership-government-open-joins-afghanistan-releases/429-http://www.gmic.gov.af/english/pressat است: 
درس زیر قابل دریافت است:  2186دسامبر  81( پیوست، مرکز اطالعات و رسانه های دولت OGPجمهوری اسالمی افغانستان، افغانستان به طرح چند جانبه حکومت باز مشارک تی )    353

 
. ا

.partnership-government-open-joins-afghanistan-releases/429-http://www.gmic.gov.af/english/pressat  (:2186جنوری  26 تاریخ مراجعه به سایت.) 
 قانون اساسی افغانستان 51ماده     354
 ( )قانون دسترسی به اطالعات(.18/17/8353) 2184دسامبر  23(، 8856( قانون دسترسی به اطالعات )جریده رسمی شماره 8)فقره  2ماده     355
 قانون دسترسی به اطالعات. 85و  4 وادم    356
 قانون دسترسی به اطالعات. 82( و ماده 8)فقره  88(، ماده 5)فقره  3ماده     357
 قانون دسترسی به اطالعات. 84ماده     358
 قانون دسترسی به اطالعات. 85ماده    359
درس زیر قابل دریافت است:  2186اک توبر  86حکم ریاست جمهوری، مورخ  3و  8فقره های     360 ترجمه انگلیسی غیررسمی ، http://president.gov.af/fa/news/128161به زبان دری در ا 

 است. دهتوسط یوناما تهیه گردی
 .2186غنی     361
سیای مرکزی، اصالحات در مبارزه بافساد در اروپای شرقی     362 درس 22، صفحه 2186گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه "مبارزه با فساد در اروپای شرقی و ا  ، قابل دسترسی در ا 

)سازمان همکاری اقتصادی و توسعه  ENG.pdf-2015-2013-Asia-Central-Europe-Eastern-Reforms-Corruption-https://www.oecd.org/corruption/acn/Antiزیر: 
2186.) 

. قابل دسترس در اینجا: ۹صفحه  ۴۱۵۲می  ۳، ۴۱۵۲:۵۱ن شماره جواب کارشناسا ۲مارتینی، میرا، قوانین حق دسترسی به اطالعات: تاثیرات و تنفیذ، یو  363
ownloadasset/3578implementation/d-and-impact-laws-information-to-http://www.u4.no/publications/right  (۴۱۵۲)مارتینی    

، قابل دسترس در اینجا:  ۵۹، صفحه ۴۱۵۱سپتمبر  ۴۳بانک جهانی، افغانستان راه را در حکومتداری الک ترونیک نشان می دهد،  364
government-e-way-shows-p://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/09/24/afghanistanhtt  :(. ۴۱۵۹جنوری  ۴۲)تاریخ دسترسی به سایت 

ن گذشته است.  365 درس ذیل: 2186اک توبر  31طلوع نیوز، مطالعه نشان داده است که بسیاری از ویبسایت های دولتی حاوی معلومای است که تاریخ ا  ، قابل دسترسی در ا 
info?lang=en-outdated-contain-websites-govts-of-most-finds-study-http://www.tolonews.com/afghanistan/28081 (2187جنوری  26 به سایت دسترسی تاریخ.) 

سیا،بنا به گزارش     366 ن نشان دهنده این است که فقط " 835صفحه  بنیاد ا  از پاسخدهندگان در مناطق شهری" به  %62.2ندگان در مناطق روستای  ی و از پاسخده %32.6) که یافته های ا 
 انترنت دسترسی داشته اند(.

سیاگزارش     367  .835، صفحه 2186 بنیاد ا 
 .226صفحه  2186گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه     368
 .1صفحه ، ۴۱۵۲مارتینی ؛ 226صفحه  2186گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه     369
 .226صفحه  2186گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه    370
 .226صفحه  2186گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه     371
 .226صفحه  2186گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه     372
 ..صفحه  ،۴۱۵۲مارتینی     373
 قانون اساسی افغانستان. .۵۴ماده     374
 (.88/88/8354) 2186جنوری  38، 4148اسالمی افغانستان، ستره محکمه، دیوان جرایم عسکری، جرایم نظامی و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، قرار قضائی شماره جمهوری     375
  ، قابل دسترس در اینجا: ۴۱۵۲ گستا   ۹گی می کنند، اجازه ندهید که مرگ فرخنده به هدر برود: نهضت ادامه دارد، زند  اسالمیزنانی که تحت قوانین  376

continues-movement-vain-be-not-death-farkhundas-http://www.wluml.org/media/let 

سیای جنوبی، ؛ ای کی بی ای، (۴۱۵۹جنوری  ۴۲)تاریخ مراجعه به سایت:  مین نشده است، فارن پالیسی کانال ا 
 
، ۴۱۵۲اپریل  ۵نورجهان، یک سال بعد، هنوز عدالت برای فرخنده تا

 (. ۴۱۵۹جنوری  ۴۲)تاریخ مراجعه به سایت، /farkhunda/-for-justice-no-still-later-year-01/ahttp://foreignpolicy.com/2016/04قابل دسترس در اینجا: 
 .8576( قانون جزای 3)فقره  821( و 3)فقره  887ماده های مراجعه شود به:     377

http://www.gmic.gov.af/english/press-releases/429-afghanistan-joins-open-government-partnership
http://www.gmic.gov.af/english/press-releases/429-afghanistan-joins-open-government-partnership
http://president.gov.af/fa/news/128161
https://www.oecd.org/corruption/acn/Anti-Corruption-Reforms-Eastern-Europe-Central-Asia-2013-2015-ENG.pdf
http://www.u4.no/publications/right-to-information-laws-impact-and-implementation/downloadasset/3578
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/09/24/afghanistan-shows-way-e-government
http://www.tolonews.com/afghanistan/28081-study-finds-most-of-govts-websites-contain-outdated-info?lang=en
http://www.wluml.org/media/let-farkhundas-death-not-be-vain-movement-continues
http://foreignpolicy.com/2016/04/01/a-year-later-still-no-justice-for-farkhunda/
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ت جزائی )فیصله محکمه باید 7( )بند 3)فقره  243ذکر کند.؛ ماده قانون اساسی افغانستان )" محکمه مکلف است اسباب حکمی را که صادر می نماید، در فیصله  825ماده    378

 
( قانون اجراا

ن محکمه بعضی از دالیل اثبات را رد می کند، باشد."
 
ن بنا یافته باشد، و دالیلی که به استناد ا

 
قانون تشکیل و صالحیت محاکم قوه  82(؛ ماده حاوی دالیلی که نتیجه گیری محکمه بر ا

 کلف اند دالیل و اسباب حکمی را که صادر می کنند با ذکر مواد قانون قابل استناد در فیصله خویش تصریح نمایند"(.قضائیه )"محاکم م
)بیریوکوف در برابر روسیه( قابل دسترس در اینجا:  .۴۱۱جنوری  ۵۹، 14810/02قضیه ریاکیب بیریوکوف علیه روسیه، محکمه حقوق بشر اروپا، شماره  379

84452"]}-http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["14810/02"],"itemid":["001  مدنی و سیاسی، کنوانسیون مجمع عمومی ملل متحد در مورد حقوق  ۵۲ماده  ۵فقره ؛
ر(. http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx ، قابل دسترس در اینجا: ۵۳۲۲دسمبر  ۵۲

 
ی سی سی پ ی ا

 
 )ا

ر(.  ۵۲ماده  ۵قضیه بیریوکوف در برابر روسیه، فقره    380
 
ی سی سی پ ی ا

 
 کنوانسیون مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد حقوق مدنی و سیاسی )ا

قای رسولی به فرمان رئیس جمهوری که 2186دسامبر  27عبدالحی، مرکز عدلی و قضائی افغانستان برای مبارزه با فساد اداری، محکمه استیناف،  در برابر قضیه خارنوال   381
 
.  قاضی ارشد، ا

ز می مرکز ع ن ایجاد گردیده است، و حق شهروندان به دسترسی به این مرکز را محر 
 
ولی نماید، اشاره نمود و  قاضی رسدلی و قضائی افغانستان برای مبارزه با فساد اداری بر اساس ا

قانون جزا را رد نموده اظهار داشتند که این حکم فقط در مورد  821اده استدالل دفاعی ای را مبنی بر عدم اجازه رسانه ها به دسترسی به محتوای حکم محکمه ابتدائی بر مبنای حکم م
 وضع مجازات های اضافی است.و عالوه نمود که نشر فیصله محکمه منجر به شفافیت بیشتر می گردد.

 . .۹، صفحه ۴۱۵۲شوت و همکاران، اپریل     382
 ..۹، صفحه ۴۱۵۲شوت و همکاران، اپریل     383
 ..۹، صفحه ۴۱۵۲اپریل شوت و همکاران،     384
 .۲، صفحه ۴۱۵۲مارتینی ؛ .۴۴صفحه  ۴۱۵۲گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه     385
 به اطالعات.قانون دسترسی  ۲ماده     386
وردن اطالعات باشد."(، )"حق دسترسی به اطالعات نباید موقوف به وجود یک مصلحت مشروع برای ۴۴۹صفحه  ۴۱۵۲گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه      387  به دست ا 
 .۴۴، صفحه ۴۱۱۲روز اکیرمان     388
 .۱صفحه  ،۴۱۵۲مارتینی     389
 .۹صفحه  ،۴۱۵۲مارتینی     390
، قابل دسترس در ۴، صفحه ۴۱۵۱، مارچ ۴۱۵۱:۹شماره  ۲گران در هند، یو پاندی، سوچی، جان کندن برای معلومات: حق دسترسی به اطالعات و محافظت از افشا مراجعه شود به    391

)پاندی  india/downloadasset/3778-in-protection-whistleblower-and-information-to-ghtri-information-for-http://www.u4.no/publications/dyingاینجا: 
۴۱۵۱ .) 

 .۴، صفحه ۴۱۵۱پاندی      392
 . ۹، صفحه ۴۱۵۱پاندی     393
، ۴۱۵۹، می ۱، شماره ۲گ، اندر و هیلسن، گاوین، توزیع ثروت معادن به روستاها در گانا: رسیدگی به مشکل حیف و میل و فساد سیاسی نخبگان، یو ستندین مراجعه شوده به:    394

 ghana.pdf-in-communities-to-wealth-mining-distributing-https://www.cmi.no/publications/file/4791.، قابل دریافت در اینجا: ۵۴صفحه 
یت امریکای فکارولینا و همکاران، هنگامی که موسسات عالی تفتیش با جامعه مدنی به مشارکت می پردازند: بررسی درس از مشارکت و پاسخگوی  ی ابتکار شفا ،کورنیجو 395

  institutions-audit-supreme-http://www.u4.no/publications/when-، در این ویبسایت مالحظه شود:3، ص. 2183، 5: 2183، بینش تمرین شماره 4التین، یو 
-accountability-and-participation-transparency-american-latin-the-from-lessons-exploring-society-civil-with-engage

initiative/downloadasset/3435 
 ، در این ویبسایت مالحظه شود:2، ص. 2111جون  81، پاسخ کارشناس، 4ایوانز، الستر، نقش موسسات عالی تفتیش در مبارزه با فساد، یو  396

corruption/downloadasset/400-combating-in-institutions-audit-supreme-of-role-http://www.u4.no/publications/the 
 .2187جنوری  81ه توسط وزارت مالیه افغانستان، اطالعات عرضه شد 397
 .2187جنوری  81اطالعات عرضه شده توسط وزارت مالیه افغانستان،  398
 .2187جنوری  81اطالعات عرضه شده توسط وزارت مالیه افغانستان،  399
  .2187جنوری  81اطالعات عرضه شده توسط وزارت مالیه افغانستان،  400
 .2187جنوری  81وزارت مالیه افغانستان، اطالعات عرضه شده توسط  401
 . 28 فحه، ص۴۱۵۹ بانک جهانی  ؛2187جنوری  81اطالعات عرضه شده توسط وزارت مالیه افغانستان  402
 .73، 28، 4، صفحات ۴۱۵۹ بانک جهانی 403
 .74-73، 28، 4، صفحات ۴۱۵۹ بانک جهانی 404
 .2187جنوری  81اطالعات عرضه شده توسط وزارت مالیه افغانستان،  405
 .2187جنوری  81اطالعات عرضه شده توسط وزارت مالیه افغانستان،  406

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng%23%7b%22appno%22:%5b%2214810/02%22%5d,%22itemid%22:%5b%22001-84452%22%5d%7d
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
http://www.u4.no/publications/dying-for-information-right-to-information-and-whistleblower-protection-in-india/downloadasset/3778
https://www.cmi.no/publications/file/4791-distributing-mining-wealth-to-communities-in-ghana.pdf
https://www.cmi.no/publications/file/4791-distributing-mining-wealth-to-communities-in-ghana.pdf
http://www.u4.no/publications/when-supreme-audit-institutions-engage-with-civil-society-exploring-lessons-from-the-latin-american-transparency-participation-and-accountability-initiative/downloadasset/3435
http://www.u4.no/publications/when-supreme-audit-institutions-engage-with-civil-society-exploring-lessons-from-the-latin-american-transparency-participation-and-accountability-initiative/downloadasset/3435
http://www.u4.no/publications/when-supreme-audit-institutions-engage-with-civil-society-exploring-lessons-from-the-latin-american-transparency-participation-and-accountability-initiative/downloadasset/3435
http://www.u4.no/publications/the-role-of-supreme-audit-institutions-in-combating-corruption/downloadasset/400
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 .2187جنوری  81اطالعات عرضه شده توسط وزارت مالیه افغانستان،  407
 .2187جنوری  81اطالعات عرضه شده توسط وزارت مالیه افغانستان،  408
 ( )قانون تفتیش(؛ 81-18-8352) 2183مارچ  31(، 8818قانون اداره عالی تفتیش ) جریده رسمی شماره  5و  4، 2ماده  409
 ( 2) 85( و 2) 88قانون تفتیش؛ مواد  410
 قانون تفتیش دیده شود 2همچنان ماده  5پالن ستراتیژیک اس ای او ص  411
 (6) 5قانون تفتیش؛ ماده  412
 817، ص 8521سازمان شفافیت بین المللی  413
 817، ص 2185  سازمان شفافیت بین المللی 414
 818، ص 2185سازمان شفافیت بین المللی  415
 816-817، ص 2185سازمان شفافیت بین المللی   416
: در این سایت قابل دسترس استاداره عالی تفتیش  2187-2183استراتیژیک  پالناداره عالی تفتیش،  417

http://sao.gov.af/Content/files/Strategic%20Plan%20Final.pdf )ږ)پالن استراتیژیک اداره عالی تفتیش 
، در این سایت قابل دسترس است: 2صفحه  2184ش را در نظر دارد، جون کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری تقویت بیشتر اداره عالی تفتی 418

http://www.mec.af/files/BackgrounderSAO.pdf 
 .2186غنی  419
 .2186غنی  420

ر او84، صفحه 2186مالحظه شود، دیدبان شفافیت افغانستان نومبر  421 
 
 6، صفحه 2185اس ای  ی  ، ا

صفحه  2111نومبر  1ی، ترنر، نیکوالس. اگینم، اویجوفور، پوپوفسکی، ویسیلن، کشور های بعد از بحران و سرمایه گزاری خارجی، پوهنتون سازمان ملل، خالصه پالیس 422
  http://collections.unu.edu/eserv/UNU:3066/pb08_08.pdf، در این سایت مالحظه کنید:6

 در این سایت مالحظه کنید: 82، 5، 1، 4، صفحات 2186خالصه ای از چالش ها و راه حل پیشنهادشده، جنوری ادره حمایت از سرمایه گزاری افغانستان، 
SummaryofChallengesRecommendations73201692210254553325325.pdf-http://www.aisa.org.af/Content/Media/Documents/AICES2016 

 .2186غنی  423
  2186از طریق چهارچوب پاسخگوی  ی متقابل یا اس ام ای اف تا سال ، ضمیمه تحویل خودک فای  ی 5، منطقه 23شاخص شماره  424
ن عبارت اند از: وزارت اقتصاد، وزارت تجارت و صنایع، مشا 425

 
جمهور،  ور اقتصادی رئیسشورای عالی اقتصادی وزیران تحت ریاست رئیس جمهور برگزار گردیده که اعضای ا

افغانستان، رییس اجرای  ی اداره حمایه سرمایه گذاری افغانستان، سه رییس پوهنتون ها و نماینده گان سک تور صنعتی. سه نفر از اعضای هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع 
 (2187جنوری  6)دیده شده در  n.html-news/305-http://www.acci.org.af/home/38برای معلومات این سایت را مالحظه کنید: 

سان خدمت، این ویبسایت را مالحظه کنید: 426
 
 (2187جنوری  26)دیده شده در  http://asan.gov.af/en/index.php در مورد ا

سان خدمت، این ویبسایت را مالحظه کنید: 427
 
 (2187جنوری  26)دیده شده در  http://asan.gov.af/en/index.php در مورد ا

سان خدمت، ص.  428
 
سان خدمت، مفهوم ا

 
سان خدمت( 4تیم برنامه ریزی ا

 
 )مفهوم ا

سان خدمت، ص.  429
 
 7مفهوم ا

سان خدمت، ص.  430
 
 7مفهوم ا

سان خدمت، ص.  431
 
 6مفهوم ا

سان خدمت،  432
 
سان خدمت افغانستان داده شد، جریب زمین به  5ا

 
 ، در این ویبسایت مالحظه کنید:2186اگست  5طور رسمی به تحویل ا

http://asan.gov.af/en/view.php?view=NQ  (2187جنوری  26)دیده شده در 
سان خدمت، طرح مدیریت پروژه، ص.  433

 
باد، قندهار، گردیز، هرات و کندز ایجاد میگردد(. 88مفهوم ا

 
سان خدمت منطقه ای در مزارشریف، جالل ا

 
 )مراکز ا

سان خدمت، طرح مدیریت پروژه، ص.  434
 
 88مفهوم ا

 ، )افزایش نگرانی از این که فروشگاه یک توقف "به سادگی ممکن است مرکز اخذ رشوه باشد"(.34، ص 2114روز اکرمن  435
 857، ص. 8821بانک جهانی  436

 .2186غنی  437 
اداره اراضی(؛  استراتژی  سند) 36، 31، 85، 2184، فبروری (2181-2184اداره اراضی، استراتژی عملیاتی برای تبدیل شدن به یک نهاد عصری خدمات زمین های عامه ) 438

 .)برنامه استراتیژیک اداره اراضی برای جلوگیری از غصب زمین( 2184، 2185-2185جلوگیری از غصب زمین بیشتر برای  اراضی برای پنج سالهپالن استراتيژیک اداره اراضی، 

 

http://sao.gov.af/Content/files/Strategic%20Plan%20Final.pdf
http://www.mec.af/files/BackgrounderSAO.pdf
http://collections.unu.edu/eserv/UNU:3066/pb08_08.pdf
http://www.aisa.org.af/Content/Media/Documents/AICES2016-SummaryofChallengesRecommendations73201692210254553325325.pdf
http://www.acci.org.af/home/38-news/305-n.html
http://asan.gov.af/en/index.php
http://asan.gov.af/en/index.php
http://asan.gov.af/en/view.php?view=NQ
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 1-7طرح استراتیژیک اداره اراضی برای جلوگیری از غصب زمین، ص  439
 2186نومبر  21جواد پیکار،  محترممصاحبه با رییس اجرای  ی اداره اراضی،  440
 2184رسیدگی و استرداد زمین های مغصوبه، اداره اراضی، روش  441
 2186نومبر  21جواد پیکار،  محترممصاحبه با رییس اجرای  ی اداره اراضی،  442
 2186نومبر  21جواد پیکار،  محترم مصاحبه با رییس اجرای  ی اداره اراضی،  443
 2186نومبر  21جواد پیکار،  محترممصاحبه با رییس اجرای  ی اداره اراضی،  444
 تسهیل محیط سرمایه گذاری در افغانستان، برگه حقایق اداره اراضی افغانستان )اداره اراضی مرحله دوم(، قابل دسترس در سایب:  -حرکت  445

http://www.harakat.af/site_files/135746289516.pdf:   قای جواد پیکار،  (2187 جنوری  23)دیده شده در
 
 2186نومبر  21مصاحبه با رییس اجرای  ی اداره اراضی، ا

 مسوده مقررات فعالیت های اداره اراضی  7؛ فصل 23؛ مقاله استراتژی اداره اراضی، ص. 2187جنوری  87جواد پیکار،  محترممصاحبه با رییس اجرای  ی اداره اراضی،  446
ندرس مجیا، ابتکار شفافیت 447

 
کوستا، ا

 
، ماه می 2184:6خالصه کارشناس شماره  4صنایع استخراجی: تاثیر، اثربخشی، و چه جای  ی برای گسترش کنترول منابع طبیعی، یو  ا
 ، قابل دسترس در این ویبسایت:2، صفحه 2184

-natural-expanding-for-next-where-and-effectiveness-impact-initiative-transparency-industries-extractive-http://www.u4.no/publications/the
governance/-resource کوستا

 
 (.۴۱۵۲)ا

 .6218غنی  448
http://iwaweb.org/wp- ، قابل دسترس در این وبیسایت:2، ص. 2186دیدبان شفافیت افغانستان، مبارزه با فساد در سک تور دفاعی و امنیتی افغانستان، جوالی  449

English.pdf-Security-and-Defense-Brief-content/uploads/2016/07/Policy 
 ، قابل دسترس در این سایت:1، صفحه 2185، جنوری USIPنورانی جاوید، الیگارشی در حال ظهور در معادن افغانستان،  450

Oligarchy.pdf-Mining-Emerging-s-Afghanistan-https://www.usip.org/sites/default/files/SR358  (2185)نورانی 

 ( )قانون مواد معدنی(25/15/8353) 2184اگست  86(، 8843قانون معادن )جریده رسمی شماره  55ماده  451 
 نشر شده استږ 2181فبروری  84معادن که در  ه( مقرر 8) 83ماده  452
 2186اگست  22شورای عالی اقتصادی،  26جلسه  453
 2187جنوری  81مصاحبه یوناما با وزارت معادن و پترولیم، رسمی  454
 2187جنوری  81مصاحبه یوناما با وزارت معادن و پترولیم، رسمی  455
 2187جنوری  81، رسمی مصاحبه یوناما با وزارت معادن و پترولیم 456
 1-4، ص 2185: نورانی راجعه شودبهم 457
 1-4، ص 2185: نورانی راجعه شود بهم 458
ی، قابل دسترس در این 22، ص (ای ان دی پ ی اف)چهارچوب صلح و توسعه ملی افغانستان  459

 
ی تی ا

 
؛ وزارت معادن و پترولیم، ابتکار شفافیت صنایع استخراجی یا ای ا

  http://mom.gov.af/en/page/11365/1383ویبسایت:
 2، ص.2184اکوستا  460
ی،  2.5نیاز استاندارد ) 461

 
ی تی ا

 
  standard_0.pdf-eiti-https://eiti.org/sites/default/files/documents/english، قابل دسترس در این ویبسایت:2186سی( ای  ی ا

غاز 462
 
ی(، گزارش ا

 
 ، قابل دسترس در این ویبسایت2186، گزارش نهای  ی، فبروری چهارم توحیدیو گزارش  کار ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان )ای ای  ی تی ا

http://aeiti.af/Content/Media/Documents/AEITIFourthReconciliationReport139113926220162496931553325325.pdf  ی
 
 (2186)گزارش ای ای  ی تی ا

ی  463
 
 82، ص.2186گزارش ای ای  ی تی ا

ی  464
 
 7، ص.2186گزارش ای ای  ی تی ا

ی  راجعه شود به:م 465
 
 1، ص.2186گزارش ای ای  ی تی ا

 81، ص.2185نورانی راجعه شود به: م 466
 وزارت معادن و پترولیم، دیتابیس قراردادها )انگلیسی(، قابل دسترس در این ویبسایت: 467

2.xlsx-al%20Contracts/English_Contracts%20Databasehttps://mom.gov.af/Content/files/Miner  (2187جنوری  26)دیده شده در 
 26)دیده شده در  s/1384contract-https://mom.gov.af/en/page/mompوزارت معادن و پترولیم، قراردادهای معادن کوچک، قابل دسترس در این ویبسایت: 468

 (2187جنوری 

 

 

http://www.harakat.af/site_files/135746289516.pdf
http://www.u4.no/publications/the-extractive-industries-transparency-initiative-impact-effectiveness-and-where-next-for-expanding-natural-resource-governance/
http://www.u4.no/publications/the-extractive-industries-transparency-initiative-impact-effectiveness-and-where-next-for-expanding-natural-resource-governance/
http://iwaweb.org/wp-content/uploads/2016/07/Policy-Brief-Defense-and-Security-English.pdf
http://iwaweb.org/wp-content/uploads/2016/07/Policy-Brief-Defense-and-Security-English.pdf
http://iwaweb.org/wp-content/uploads/2016/07/Policy-Brief-Defense-and-Security-English.pdf
https://www.usip.org/sites/default/files/SR358-Afghanistan-s-Emerging-Mining-Oligarchy.pdf
http://mom.gov.af/en/page/11365/1383
https://eiti.org/sites/default/files/documents/english-eiti-standard_0.pdf
http://aeiti.af/Content/Media/Documents/AEITIFourthReconciliationReport139113926220162496931553325325.pdf
https://mom.gov.af/Content/files/Mineral%20Contracts/English_Contracts%20Database-2.xlsx
https://mom.gov.af/en/page/momp-contracts/1384
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 قابل دسترس در سایت:  2185می سال  38دیدبان شفافیت افغانستان اشاعه قرارداد های بزرگ معادن افغانستان "یک پیروزی برای شفافیت   469

https://iwaweb.org/publication-of-largest-ever-afghan-mining-contract-a-victory-for-transparency/ (:2187فبروری سال  5 تاریخ مراجعه به سایت) 
، قابل دسترس در این ویبسایت:  2186جنگ در خزانه مردم: افغانستان، الجورد و نبرد برای ثروت معدنی، جون سال  ،وبل ویتنسگل 470

wealth/-mineral-battle-and-lazuli-lapis-afghanistan-people-treasury-https://www.globalwitness.org/en/campaigns/afghanistan/war 

 .(2186)گلوبل ویتنس 
، قابل دسترس در این 4، ص. 2184اگست  88، 83: 2184، پاسخ کارشناس شماره 4لیندنر سمیرا، روش خوب در کاهش خطرات فساد در سک تور استخراج، یو  471

 (2184)لیندنر   sector/-extractives-the-in-risks-corruption-mitigating-in-practice-http://www.u4.no/publications/good ویبسایت
 .4 فحه، ص2184لیندنر  472
ن در ،2181-2187 اهداف مورد نظرخود ک فای  ی از طریق چارچوب پاسخگوی  ی متقابل  473

 
ماه اک توبر  5و  4کنفرانس بروکسل در مورد افغانستان، برگزارشده در  که روی ا

قابل دسترس در این ویبسایت: گرفت؛ توافق صورت ، 82-، 2186
http://mfa.gov.af/Content/Media/Documents/agreed_smaf_smart_deliverables_final26102016113033613553325325.pdf  بررسی الحاق افغانستان با

ی، 
 
ی تی ا

 
 .(2187جنوری  81 تاریخ مراجعه به سایت:)  https://eiti.org/afghanistanقابل دسترس در این ویبسایت:ای ا

، قابل 883، ص FATF ،2186یشنهاد های تک ثیر، پگروه کاری اقدام مالی )اف ای تی اف(، استانداردهای بین المللی در مبارزه با پولشوی  ی و تامین مالی تروریسم و  474
اف ای تی ات )پیشنهاد gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf-http://www.fatfدسترس در این ویبسایت:

  (2182اف 
ی ای روند  ازطریق شرکت پنهانی مالکیت با مبارزه: نافع مالکیت ویتنس، گلوبل 475

 
ی تی ا

 
 ویباین  است در دسترس قابل ،2 صفحه ،2186 سپتمبر میانمار، ا

   https://www.globalwitness.org/documents/18705/Beneficial_Ownership_Myanmar_Briefing_-_English_September_2016.pdf.سایت
 ، قابل دسترس در این ویبسایت:4.7. تا 4.2ابتکار شفافیت صنایع استخراجی، مالکیت نافع در اوکراین. توضیحات و نقشه راه، عبارت  476

https://eiti.org/sites/default/files/documents/ukraine_bo_roadmap_in_english.pdf 
 این ویبسایت مالحظه کنید: ، در2186لیون سام، نخستین نگاه به اطالعات مالکیت نافع در انگلستان، گلوبل ویتنس  477

data/-ownership-beneficial-uk-look-https://www.globalwitness.org/en/blog/first 
 سترس در این ویبسایت:، قابل د6ابتکار شفافیت صنایع استخراجی، مالکیت نافع، ص. 478

https://eiti.org/sites/default/files/documents/eiti_bo_factsheet_en_final_0.pdf 
 س در این ویبسایت:، قابل دستر 5ابتکار شفافیت صنایع استخراجی، مالکیت نافع، ص. 479

https://eiti.org/sites/default/files/documents/eiti_bo_factsheet_en_final_0.pdf 

 ، در این ویبسایت قابل دسترس است:84، ص. 2182فبروری  86وند جرم، حکومت و شورشیان، دوپ ی متیو، مواد معدنی مناقشه، مواد معدنی مناقشه افغانستان: پی480
nexus-insurgent-state-crime-the-minerals-conflict-https://www.ctc.usma.edu/posts/afghanistans 

 .۲۲صفحه  2186گلوبل ویتنس  481
، قابل دسترس در این ویبسایت: 2185ساحات استخراج غیر قانونی در افغانستان، جون  2111طلوع نیوز، تحلیلگران: بیش از  482

afghanistan-sites-mining-illegal-2000-over-http://www.tolonews.com/business/analysts  (2187جنوری  27)دیده شده در 
 .5، ص 2185نورانی  483
( در رابطه با طالبان 2184) 2861ملل متحد، گزارش ششم تیم حمایت تحلیلی و نظارت تحریم که در مطابقت با قطعنامه سازمان  های تیم حمایت تحلیلی و نظارت تحریم 484

 ، قابل دسترس در این ویبسایت:85، ص.2185اگست  26، 2185/641و دیگر افراد و گروهای مرتبط که صلح، ثبات و امنیت افغانستان را به تهدید مواجه میسازند، اس/
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2015/648 

سوشیتد پرس، اعزام نیروهای امنیتی افغانستان به هدف جلوگیری از استخراج غیر قانونی معادن، اظهار نظر سخنگوی وزارت داخله 485
 
، 2186جون  1، صدیق صدیقی، ا

illegal-prevent-deploy-forces-security-nhttp://bigstory.ap.org/article/caae5bb3cbcb422497271464204c3edd/afgha- قابل دسترس در این ویبسایت:
mining۴۱۵۹جنوری  .۵مصاحبه یوناما با یک تن از مسئولین وزارت معادن و پترولیم،  ؛. 

 سایت:، قابل دسترس در این ویب815، 814، ص.2186اک توبر  31گزارش ربع وار سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان به کنگره ایاالت متحده،  راجعه شود بهم486
30qr.pdf-10-https://sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2016 

 . ۹۲، .۴ – ۴۹، صفحات 2186گلوبل ویتنس  487
 . ۵۹ – ۵۲، صفحات 2186 گلوبل ویتنس 488
 75ص. 2118( سال ان او دی سییو )جرایم دفتر سازمان ملل برای مواد مخدر و  489

 

 

https://iwaweb.org/publication-of-largest-ever-afghan-mining-contract-a-victory-for-transparency/
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/afghanistan/war-treasury-people-afghanistan-lapis-lazuli-and-battle-mineral-wealth/
http://www.u4.no/publications/good-practice-in-mitigating-corruption-risks-in-the-extractives-sector/
http://mfa.gov.af/Content/Media/Documents/agreed_smaf_smart_deliverables_final26102016113033613553325325.pdf
https://eiti.org/afghanistan
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf
https://eiti.org/sites/default/files/documents/ukraine_bo_roadmap_in_english.pdf
https://www.globalwitness.org/en/blog/first-look-uk-beneficial-ownership-data/
https://eiti.org/sites/default/files/documents/eiti_bo_factsheet_en_final_0.pdf
https://eiti.org/sites/default/files/documents/eiti_bo_factsheet_en_final_0.pdf
https://www.ctc.usma.edu/posts/afghanistans-conflict-minerals-the-crime-state-insurgent-nexus
http://www.tolonews.com/business/analysts-over-2000-illegal-mining-sites-afghanistan
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2015/648
http://bigstory.ap.org/article/caae5bb3cbcb422497271464204c3edd/afghan-security-forces-deploy-prevent-illegal-mining؛
http://bigstory.ap.org/article/caae5bb3cbcb422497271464204c3edd/afghan-security-forces-deploy-prevent-illegal-mining؛
http://bigstory.ap.org/article/caae5bb3cbcb422497271464204c3edd/afghan-security-forces-deploy-prevent-illegal-mining؛
https://sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2016-10-30qr.pdf
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سازمان تجارت جهانی، مروری به تعهدات افغانستان قابل دسترس در این سایت :  مراجعه شود به 490

 https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/afgancommitmentsmc10_e.pdf   قوانین و طرزالعمل های افغانستان برای افراد و تصدی های که توسط"(
(  همچنان 2ص. مهیا می سازد."هر گونه عمل اداری وابسته به احکام سازمان تجارت جهانی متاثر شده باشد، حق استیناف این اعمال را برای شان به مقامات باال و محاکم 

 27)دیده شده در   http://acdb.wto.org/tabs.aspx، قابل دسترس در این سایت:64ابیس تعهدات الحاق ، افغانستان، عبارت مالحظه نمایید سازمان تجارت جهانی، دیت
به احکام سازمان تجارت جهانی را در مطابقت تعهدات ( )قوانین افغانستان از تاریخ الحاق، حق استیناف خواهی فیصله های اداری در مورد مسایل مربوط 2187جنوری 

 سازمان تجارت جهانی، به محاکم و یا دیوان های مستقل مهیا می سازد."(
 85، ص.2186هاشمی و الوت  491
 .2186غنی  492

 امضا را شده، نظر تجدید جزاء قانون اساسی، قانون 75 ماده طبق خویش صالحیت موجب به تقنینی، فرمان جمهور  رئیس ها، گزارش به بنا ،2187 سال مارچ 5 تاریخ به 493 
که مقتضی"نیاز  75ماده  با این حال، وزارت عدلیه به بخش حاکمیت قانون یوناما تایید کرد که رئیس جمهور فرمان را توشیح نکرد، بر این اساس که مطابق به معیار .کردند

 .نبود دسترس در گزارش این نشر زمان در فرمان از عمومی اطالعرسانی هیچ.  فوری" است نمی باشد.
نها نسبت جرم ثروتمندی غیر قانونی زمانی رخ می دهد که افزایش قابل توجهی در دارای  ی های مقامات حکومتی 494

 
نها به م و یا اعضای خانواده ا

 
ید. به دارای  ی اعالم کرده ا

 
یان ا

ورده شدهاگر مقام نتواند توضیح منطقی نسبت به این اختالف فراهم سازد، محک
 
به  ن مقام، و ایاست مه فرض خواهد کرد که این دارای  ی ها به طور غیر قانونی بدست ا

 .قانون جزای تجدید نظر شده 48خواهد شد. ماده  محکومثروتمندی غیر قانونی 
و دیگر اقدامات مشابه دارای اثر دلسرد کننده ای بر  : او ای  ی سی دی )سازمان همکاری و توسعه اقتصادی( )"وجود مسئولیت جنای  ی برای افترا، توهینراجعه شود بهم 495

زادی بیان و فعالیت رسانه های جمعی دارد، که منجر به خود سانسوری و مانع روزنامه نگاری تحقیقی که می تواند فساد را بر مال کند، م
 
 (238ص. ی گردد".ا

 لندن 2186افغانستان در اجالس اتحادیۀ اروپا، کنفرانس کابل، اعالمیۀ  ای ان پ ی دی اف ب 5.3مادۀ  496
 ( 8355/14/81مصادف به ) 2186جون  31(، مؤرخ 53فرمان ریاست جمهوری در مورد ایجاد مرکز عدلی و قضای  ی مبارزه علیۀ فساد اداری )فرمان شماره  497
 ره محکمه(شواری عالی ست امریهشورای عالی ستره محکمه ) (8355/14/25) 2186جوالی  85، مؤرخ 315شماره  امریه 498
 شورای عالی ستره محکمه امریه 499
 2186اک توبر  2ما با شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیۀ فساد اداری، کمپ فالکان، کابل، مؤرخ اصورت جلسۀ یون 500
، رئیس محکمه ارنوالی څو جلسه بخش حاکمیت قانون یوناما با رئیس . ۴۱۵۹مارچ  ۴در مورد طرح گزارش،  مرکز عدلی قضای  ی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری نظریات  501

رنوالی که دارای اڅارنوال ارشد لوی څافراد محکوم شامل تورن جنرال وزارت داخله؛ یک  مرکز عدلی و قضائی مبارزه با فساد اداری. ابتدائیه  و استیناف وقضات و رئیس اجرای  ی
مر اسبق بخش رتبه جنرالی بود؛ و پنج کارمند وزارت 

 
مبارزه با فساد  مرکز عدلی و قضائیمی گردد. نظریات  و رئیس شورای والیتی  هرات،  عواید مالیات متوسطمالیه به شمول ا

 . ۴۱۵۹مارچ  ۴در مورد طرح گزارش،  اداری 
( )قانون 8353/12/23یا ) 2184اپریل  82( مؤرخ 8318قانون تشکیل و صالحیت های محاکم خاص )جریدۀ رسمی شماره  2قانون اساسی افغانستان، مادۀ  71مادۀ  502

 محاکم خاص(
  قانون محاکم خاص 5مادۀ  503
 قانون محاکم خاص 88مادۀ  504
ت جزای  ی، مادۀ  246مادۀ  505

 
ر   84( 5قانون اساسی افغانستان، مادۀ ) 7قانون اجراا

 
ی سی سی پ ی ا

 
 ا

 .۵۹، صفحۀ ۴۱۱۲( یو ان او دی سی)مواد مخدر و جرایم ملل متحد دفتر 506
 .۹۲صفحۀ ، ۴۱۱۲( یو ان او دی سی)مواد مخدر و جرایم ملل متحد دفتر 507
 .۹۲صفحۀ ، ۴۱۱۲( یو ان او دی سی)مواد مخدر و جرایم ملل متحد دفتر 508
 .۵۹صفحۀ ، ۴۱۱۲( یو ان او دی سی)مواد مخدر و جرایم ملل متحد دفتر 509
 .۵۹صفحۀ  ، ۴۱۱۲( یو ان او دی سی)مواد مخدر و جرایم ملل متحد دفتر 510
 .۹۲صفحۀ ، ۴۱۱۲( یو ان او دی سی)مواد مخدر و جرایم ملل متحد دفتر 511
 . ۲۱ – ۹۳ ه هایصفح، ۴۱۱۲( یو ان او دی سی)مواد مخدر و جرایم ملل متحد دفتر 512
 .۲۹صفحۀ ، ۴۱۱۲( یو ان او دی سی)مواد مخدر و جرایم ملل متحد دفتر 513
 ..۵۵صفحۀ ، ۴۱۱۳( یو ان او دی سی)مواد مخدر و جرایم ملل متحد دفتر 514
 .۵۴۱ – ۵۵۳ه های صفح، ۴۱۱۳( یو ان او دی سی)مواد مخدر و جرایم ملل متحد دفتر 515
 . ۵۴۱، صفحۀ ۴۱۱۳( یو ان او دی سی)مواد مخدر و جرایم ملل متحد دفتر 516
حکم مجازات وعده داده شده الی زمان محکومیت شاهد  تغییرقانون جزا، شیوۀ موجود، همکاری را بطور قابل مالحظه ای تشویق نمیکند، زیرا کاهش و یا  ۵۲۵ه ماد 517

 همکار معلوم نخواهد بود.

 

https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/afgancommitmentsmc10_e.pdf
http://acdb.wto.org/tabs.aspx
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 .۲۱،  صفحۀ ۴۱۱۲( یو ان او دی سی)مواد مخدر و جرایم ملل متحد دفتر 518
 .۲۱، صفحۀ ۴۱۱۲( یو ان او دی سی)متحدمواد مخدر و جرایم ملل  دفتر 519
ت جزای  ی 55الی  53ماده های  520

 
 قانون اجراا

که در ویب سایت  ۲۱، صفحۀ 2185در مورد محافظت افراد ملکی در درگیری های مسلحانه:  یوناماگزارش ساالنۀ بخش حقوق بشر  521
  report_2015_final 14_feb_2016.pdf-https://unama.unmissions.org/sites/default/files/poc_annual  در  یوناما 2185قابل دسترس میباشد. )گزارش سال

 محافظت افراد ملکی(. مورد 
 85در مورد محافظت افراد ملکی، صفحۀ  یوناما 2185گزارش سال  522
 :سایت ویب این در است دسترس قابل که 68 صفحۀ ،2186: مسلحانه های درگیری  در ملکی افراد محافظت مورد در یوناما بشر حقوق بخش  ماهه شش گزارش 523

https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_midyear_report_2016_final_rev.1-9sept.pdf 
، قابل دسترس در 7فحۀ انستیوت صلح ایاالت متحده، ص 2186، ماه دیسامبر 351مکلیود گرانت، رسیده گی به فساد اداری و سقوط کابل بانک، گزارش ویژۀ شماره  524

 (2186)مکلیود  collaps-bank-kabul-the-and-corruption-http://www.usip.org/publications/2016/12/27/responding ویب سایت 
ملیون دالر امریکای  ی را بخاطر کاهش مفاد و یا  888.7بعنوان بخشی از تخمین ها برای حصول دوبارۀ دارای  ی ها، هئیت تصفیۀ کابل بانک یک مقدار اضافی پول یعنی مبلغ  525

ملیون دالر امریکای  ی یعنی )بدون مفاد و  151مقدار . رئیس جمهور غنی گ فت که در نتیجۀ بحران، کابل بانک به شامل ساخته استامتیاز دهی جهت بازگرداندن دارای  ی ها 
ن دوباره حصول و برگردانده شد. رئیس جمهور غنی سال  213جریمه های وضع شده از سوی ستره محکمه( زیانمند گردید که از مجموع مبلغ متذکره مقدار 

 
. 2186ملیون دالر ا

 .7، صفحۀ 2186مکلیود 
 7، صفحۀ 2186مکلیود  526

موجود می  ۴۱۵۱، و قانون مبارزه با تمویل تروریزم سال ۴۱۱۱، قانون مبارزه با تمویل تروریزم سال ۴۱۱۱ه اعاده دارائی در قانون مبارزه با مواد مخدر سال احکام مشاب 527 
 باشد. 

 (، )قانون ضد پول شوی  ی(.8353/15/18و یا ) 2184جوالی  23مؤرخ  8842قانون پول شوی  ی و ارتکاب جرایم مالی منتشرۀ )جریدۀ رسمی شماره  37(3و ) 37(8مادۀ ) 528
 قانون ضد پول شوی  ی 31(8مادۀ ) 529
 214، صفحۀ 2188بانک جهانی  530
 2186سیگار  531
ه کماز مح څارنوالتمدید شده میتواند. این حکم پس از درخواست  څارنوالقانون ضد پول شوی  ی. حکم منجمد نمودن دارای  ی برای مدت ده یوم از سوی  37(2)-(3مادۀ ) 532

 ده میتواند.ز دیگر هم تمدید شبرای مدت شصت دروز دیگر نیز تمدید شده میتواند. و برعالوه، پس از تکمیل این معیاد، حکم بعد از درخواست ک تبی فنتراکا برای نوزده رو 
ن دسترسی صورت گرفته  2187ماه جنوری سال  21که در  http://www.fintraca.gov.af/Enforcement.htmlفنتراکا به ویب سایت  2186به ارقام احصائیوی سال  533

 
به ا

 2187فبروری  26نظریات دفتر فنتراکا در مورد مسوده گزارش فساد اداری  مراجعه نمایید.
همچنین مراجعه   http://www.fintraca.gov.af/Disseminations.html;راکا به ارگان های تنفیذ قانون و لوی سارنوالی  مراجعه کنید به "ارسال اداره فنت 534

، همچنان قابل 85، صفحۀ 2185ونی در افغانستان، پول شوی  ی، تمویل تروریزم و حواله، ، محدود ساختن سرازیز شدن وجوه مالی غیرقاندیدبان شفافیت افغانستانکنید به 
 (.۴۱۵۱)دیدبان شفافیت افغانستان  screen.pdf-for-2-shEngli-report-content/uploads/2016/04/IFF-https://iwaweb.org/wpدسترس در ویب سایت 

 34، صفحۀ 2185 دیدبان شفافیت افغانستان 535
و همچنان قابل دسترس  34، صفحۀ 2184سیگار، سک تور بانکداری افغانستان: ظرفیت بانک مرکزی برای تنظیم بانک های خصوصی ضعیف باقی مانده است. ماه جنوری  536

  AR.pdf-16-https://www.sigar.mil/pdf/audits/SIGAR%2014 در ویب سایت 
به ویب سایت  لغو شده است قابل دسترس در  از سوی فنتراکا که جواز فعالیت شان ام اس پ ی ها به لستمراجعه شود  537

 https://www.fintraca.gov.af/MSPs/MSPslistRevoked.pdf ۴۱۵۹ جنوری  21 مراجعه به سایت: تاریخ. 

( قابل دسترس در ویب 8555) 8267، قطعنامه 8555اک توبر  85( شورای امنیت ملل متحد در مورد )افغانستان(، 8555) 8267شورای امنیت ملل متحد، قطعنامۀ شماره  538 
 شورای امنیت ملل متحد 8276قطعنامۀ شماره   ny.un.org/UNODC/GEN/N99/300/44/PDF/N9930044.pef?OpenElement-dds-ocumentshttps://dسایت 

سیس یک کمیتۀ جدید تعزیرات پیرامون تهدیدات برخاسته از طالبان(، 2188) 8511و همچنان قطعنامۀ شماره 
 
که در ، 2188جون  87( شورای امنیت ملل متحد )در مورد تا

شورای امنیت ملل متحد نیز قابل دسترس  8511قطعنامۀ شماره  http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=1988%20%282011%29  ویب سایت
 یتعزیرات باالی نهاد ها و افرادی مربوط به گروه طالبان، القاعده ویا اسامه بن الدن به تصویب رسیده اند. این قطعنامه ها از سوی شورااست. این  قطعنامه ها به هدف وضع 

 منشور سازمان ملل متحد به تصویب رسیده اند. هفتممتحد در مطابقت به احکام فصل  امنیت ملل
 2187فبروری  26اری نظریات فنتراکا در مورد مسوده گزارش فساد اد 539
 2187فبروری  26نظریات فنتراکا در مورد مسوده گزارش فساد اداری  83 -82، صفحات 2186، مکلیود 2185 دیدبان شفافیت افغانستان 540
 83 – 82، صفحات 2186، مکلیود 2185 دیدبان شفافیت افغانستان 541

 ۴۱۵۹فبروری  ۴۲نظریات فنتراکا در مورد طرح گزارش،  542 

 

https://unama.unmissions.org/sites/default/files/poc_annual-report_2015_final%2014_feb_2016.pdf
http://www.usip.org/publications/2016/12/27/responding-corruption-and-the-kabul-bank-collaps
http://www.usip.org/publications/2016/12/27/responding-corruption-and-the-kabul-bank-collaps
http://www.fintraca.gov.af/Enforcement.html
http://www.fintraca.gov.af/Disseminations.html
http://www.fintraca.gov.af/Disseminations.html
https://iwaweb.org/wp-content/uploads/2016/04/IFF-report-English-2-for-screen.pdf
https://www.sigar.mil/pdf/audits/SIGAR%2014-16-AR.pdf
https://www.sigar.mil/pdf/audits/SIGAR%2014-16-AR.pdf
https://www.fintraca.gov.af/MSPs/MSPslistRevoked.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/UNODC/GEN/N99/300/44/PDF/N9930044.pef?OpenElement
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=1988%20%282011%29
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=1988%20%282011%29
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 51صفحۀ  ، ۴۱۱۲( یو ان او دی سی) مواد مخدر و جرایم ملل متحد دفتر 543
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نرا تائید مینما
 
نهم، سروی نظر سنجی یک دید گاه مفیدی را بخصوص زمانیکه منابع دیگر ا

 
مواد  دفتر ورد. یند بوجود میابوده و همیشه حقایق را منعکس نمیسازد. باوجود ا

 .81 -87، صفحات 2185مخدر و جرایم ملل متحد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رت الردز  که یک جنبش هنر مردمی برای تغییرات اجتماعی است، ازنقاشی روی جلد  ز شهر کابل شه ی اگونقاشی  -می باشدنهاد ا 
رد الردز از این دیوار ها به  از دیوار های دفاعی که در اطراف ساختمان های مهم دولتی گذاشته شده است را نشان می دهد. نهاد ا 

ن  ن شعار "من تو را می بینم" را نگاشته عنوان صفحات نقاشی استفاده نموده و روی ا  تصاویر چشم ها را ترسیم کرده است و در پای ا 
لوده به فساد. –است   این شعار هشدار ی است به مسئولین ا 

 یوناما/فردین واعظی :عکس ها از
 

 


