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 گزارش  ای خالصه 
 

، افغانستان به تطبیق اقدامات مبارزه با فساد ادامه داد، ویل تمرکز روی انتخابات  ۲۰۲۰و اوایل  ۲۰۱۹در سال 

 صورت گرفت، باعث شد تا ادامه ۲۰۱۹سپتامی   ۲۸ریاست جمهوری )
ً
ی توجیه  ( و روند شمارش آراء که متعاقبا

د آجندای مبارزه با فساد نیاز بود، گرفته شود.  ات شیوع    که برای پیشی  قبل از اینکه بحران انتخابات حل شود، تاثی 

بیشی  باعث بیط شدن اصالحات در کار مبارزه با فساد شد.   ۲۰۲۰( در رب  ع نخست ۱۹ –ویروس کرونا )کووید 

ی قبیل مبارزه با فساد در دسامی   ژ اتی 
ی خییل دیر آغاز   ۲۰۱۹اسی  ژ اتی 

بدون سند جاگزین ختم شد؛ ارزیائ  آن اسی 

ی جدید تا هنوز تهیه نشده است. مجموعهشد و اس ژ اتی 
ی از این عوامل متاسفانه اختالیل را در روند اصالحائ  که  ی 

با تعهد قوی دولت آغاز شده بود، به میان آورد. سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اکنون در همکاری با    ۲۰۱۷در سال  

 روی ارزیائ  نتایج اس
ی مبارزه با فساد نهاد های تطبیق کننده و جامعه مدئ  ژ اتی 

کار یم کند. با توجه به    ۲۰۱۷ی 

ی جدید مبارزه با فساد دولت فراهم خواهد   ژ اتی 
دستاورد ها و تجارب کسب شده، این ارزیائ  زمینه را برای طرح اسی 

 ساخت. 

داخیل  در کل فعالیت های تقنین  به ویژه موضوعات مبارزه با فساد بیط شد و به تعدیل قوانی   و طرح مقررات 

فت داشت و   یک نه پیشژ ژ اتی 
خالصه یم شد تا تسوید قوانی   جدید. با در نظرداشت اینکه چهارچوب تقنین  و اسی 

 تطبیق شد، خال های ساختاری افزایش یافت: کمیسیون مبارزه با فساد که قانون مورخ سپتامی  
ً
در   ۲۰۱۸نه کامال

ی به آن احساس یم شود؛ وظایف سایر نهاد های مبارزه با  مورد آن رصاحت دارد، تا هنوز ایجاد نشده و نیاز فور 

ک )میک( به تدری    ج کارمندان و حمایت مایل خود را   فساد باید توضیح شود  ؛ کمیته مستقل نظارت و ارزیائ  مشی 

ایجاد شد، توانائ  افزایش پاسخدیه را دارد ویل مبنای حقوف   ۲۰۱۹را از دست داد؛ اداره بازرس که در رب  ع دوم 

ن تا هنوز مشخص نبوده و وظایف خود را آغاز نکرده است؛ شورای عایل حاکمیت قانون و مبارزه با فساد که  آ

موتور اصالحات در سال های اخی  به شمار یم رفت، به عوض اینکه جلسات خود را کما ف  السابق به طور ماهانه  

ه نتوانست روند اصالحات را رسعت بخشد؛ فقط هفت بار تدویر جلسه داد و در نتیج  ۲۰۱۹دایر نماید، در سال  

ی موثر توسط پولیس حمایت نیم شود. از سوی دیگر،  و مرکز عدیل و قضائ  مبارزه با فساد تا هنوز به گونه 

د اصالحات کماکان ادامه داد که این امر باعث ایجاد  کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملیک به پیشی 

 بیشی  در ادارات 
 

یس به اطالعات نی   احساس یم شود.  هماهنگ
 عامه شد. افزون بر آن، اهمیت کمیسیون دسی 

( را در مقایسه با سال  ۲۳، مرکز عدیل و قضائ  مبارزه با فساد جلسات قضائ  بیشی  )۲۰۱۹در سال  جلسه قضائ 

ن رویکرد در  ( برگزار کرد هرچند ای۲۰۱۸جلسه قضائ  در سال  ۱۷و  ۲۰۱۷جلسه قضائ  در سال  ۱۸های قبل )

ان  اواخر سال روند نزویل داشت، در حالیکه سطح   مقام/رتبه افرادی که متهم شدند، کاهش یافت. محاکمه کمیشی 

 به قضایای حساس سیایس  
 

اسبق انتخابات حایز اهمیت یم باشد و ظرفیت مرکز عدیل و قضائ  را در امر رسیدگ

ان بلند رد صورت دعاوی مرکز عدیل و  قضائ  مبارزه با فساد قبل جلسات قضائ  کماکان بیانگر ابهام  نشان داد. می  

 از قوانی   اجراات جزائ  بود و توانائ  سارنوایل در جمع آوری مدارک کاف  برای محاکمه را زیر پرسش  
در تفسی  حقوف 

نانچه عدم قرار داد. مرکز عدیل و قضائ  مبارزه با فساد از حمایت ضعیف در امر حاکمیت قانون برخوردار بود چ

قرار توقیف که از چند سال بدینسو صورت نگرفته، به وضوح مبی   این مسئله است. تالش    ۲۲۵تطبیق کامل تمایم  

ک میان پولیس و سارنوایل نشد.   ها برای افزایش همکاری میان پولیس و سارنوایل نی   منتج به لست جدید و مشی 

 در غیاب افراد متهم برگزار شد. تدابی  مبن  بر کاهش  بیش از بیست درصد جلسات محاکمائ  مرکز عدیل و قضا
ئ 

 متهمی   کلیدی که توسط مرکز عدیل و قضائ  مبارزه با فساد    ۱۹ –تراکم افراد نایسژ از کووید 
که منجر به رهائ 

وری پنداشته یم شد، باعث شد تا موفقیت های   محکوم شده بودند، ویل ]رهائ  شان[ بنابر دلیل صحت عامه رص 

عدیل و قضائ  مبارزه با فساد که برای کسب آنها تالش زیاد به خرج داده بود، به عقب زده شود. برای اینکه   مرکز 

ات دوامدار برخوردار باشد، عالوه بر محکومیت    مبارزه با فساد از تاثی 
فیصله های محاکمائ  مرکز عدیل و قضائ 

طریق فساد نی   نیاز است. شفافیت در فیصله های  به حبس، به تالش های جدی برای اعاده اموال رسقت شده از  
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فساد در تمایم سطوح به عنوان چالش باف  ماند. تالش های بیشی  باید برای نشژ فیصله ها از طریق آنالین صورت  

د.    گی 

د، و مشوره دیه در مورد اصالحات مبارزه با فساد ایفاء  جامعه مدئ  کماکان نقش برازنده ی را در نظارت، پیشی 

 و نظارت ]از کارکرد های حکومت[  
 

، نمایندگ نمود. از سوی دیگر، عملکرد شورای میل در راستای تصویب قوانی  

انتخاب شدند، به دلیل اختالفات روی   ۲۰۱۸توبر ای نداشت. اعضای پارلمان جدید که در اکبهبود قابل مالحظه 

افتتاح نشد. تاخی  در اعالن نتایج نهائ  انتخابات حوزه کابل و روند انتخابات    ۲۰۱۹اپریل    ۲۶روند شمارش آراء، ایل  

  داخیل برای بورد اداری ولیس جرگه و کمیسیون های پارلمان باعث تاخی  بیشی  در کار پارلمان شد. عزل یک سناتور 

 نسن  در شورای میل یم باشد.  
، بیانگر پاسخگوئ   پس از محکومیت به فساد توسط یک کشور خاریح 

، در نظر است که تعهدات جاری تمویل کنندگان به شمول تعهدات )داخل و خارج بودجه( و  ۲۰۲۰در سال 

د و توقع یم رود که  ی در صندوق وجیه بازسازی افغانستان مورد برریس قرار گی  تمدید شود. با توجه به  سهمگی 

ی رو به کاهش تمویل کنندگان در افغانستان و همچنان اولویت های متعدد، به نظر یم رسد که دولت  عالقه

 به معضل مخرب فساد 
 

د. رسیدگ افغانستان نیاز خواهد داشت که تالش های بیشی  را با منابع کمی  روی دست گی 

ی  ژ اتی 
 از طریق طرح و تطبیق اسی 

ً
موثر مبارزه با فساد ممکن است، کمک خواهد کرد تا اعتماد بعض  از  که قسما

 احیاء شود و زمینه را برای استفاده بهی  از مساعدت های فراهم شده مهیا کند. 
ً
 تمویل کنندگان مجددا

ی دراز مدت واقعبینانه ژ اتی 
ای  ای را طرح کند که به اساس آن دستاورد هاین گزارش پیشنهاد یم کند که دولت اسی 

 ایجاد شود؛ ظرفیت ]نهاد های[ حاکمیت قانون برای تحقیق  
ً
گذشته تقویت گردد؛ کمیسیون مبارزه با فساد فورا

ی های مربوط به آن بیشی  شود؛ نظارت و مدیریت منابع عامه تقویت پیدا کند؛ و اصالحات   قضایای فساد و دستگی 

 ، د. این گزارش همچنان پیشنهاد یم    در سکتور عدیل و قضائ  از طریق افزایش استقاللیت قضائ  در اولویت قرار گی 

کند که سکتور عدیل و قضائ  شفافیت و پاسخگوئ  در برابر اجراات خود را بهبود بخشد و قضایای فساد را به  

 قرار دهد. در گزارش پیشنهاد شده که شورای میل حی   تقویت پاسخگوئ  و امانتداری  
 

گونه مستقل مورد رسیدگ

این گزارش پیشنهاد در خاتمه، ی مجریه در راستای اصالحات در امر مبارزه با فساد همکاری نماید. قوه داخیل، با 

ادامه داده و در واقع روی  از اصالحات در مبارزه با فساد به حمایت یم نماید که جامعه مدئ  و جامعه جهائ  

 نمایند.  اصالحات مبارزه با فساد تاکید 
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 صل اولف 
 
 : معرف

  چارچوب ۱.۱

فساد اداری نمایانگر نهادینه سازی سیایس ضعیف یم باشد. نهاد سازی در محراق همکاری های مایل بی   الملیل از  

اگر ]نهاد سازی[ موثر باشد، یم تواند رسدرگیم در تعامل انسان بدینسو در افغانستان بوده است زیرا  ۲۰۰۱سال 

ها را از بی   برده و باعث اعتماد سازی گردد. افزون بر آن، نهاد سازی یم تواند زمینه را برای مسلیک سازی وظایف  

وری است، مساعد سازد. در عی   زمان، نهاد سازی فرصت را برای فسا د سیایس که برای حکومتداری مدرن رص 

 یم باشند، فرصت خوئ  برای  
 

اداری تحت نام مبارزه با آن فراهم یم سازد. از آنجائیکه نهادها در حال یکپارچگ

 در آن سهیم باشند. افرادی که در ابتدای پروسه، نهادینه سازی سیاست باعث یم  
ً
کا آنائ  است که یم توانند مشی 

ین زیان را متحمل شوند.    شود تا بیشی 

یک بسته ای از اوراف   پیش بین  یم شد.  ۲۰۰۱ی در جریان احیای مجدد حکومت پس از سال خطر فساد ادار 

برای کمیسیون تسوید قانون اسایس تهیه شده بود، دارای سه ماده جداگانه در    1توسط متخصصی   بی   الملیل 

ات مبارزه با فساد در قانون  ی مبارزه با فساد بود که بیانگر رویکرد جامعه جهائ  در راستای گنجانیدن اقدامعرصه

هیچ رصاحن  در مورد مبارزه با فساد یا نهاد    ۲۰۰۴سال به رغم این ابزار، قانون اسایس  2اسایس جدید یم باشد. 

  این موضوع از مبارزه با فساد ندارد و 
ً
آیا اینکه رصاحت در   3به گونه تصادف  تذکر به عمل آمده است. یک بار بعدا

، یم توان در مورد آن بحث کرد. آنچه را که نیم تواند  قانون اسایس باعث م حدود ساخی   این معضل یم شود یا خی 

به بحث گرفت این است که فساد اداری خییل افزایش یافته و افغانستان همواره از سوی سازمان شفافیت بی    

ی موتاه در سال  ک دوره ی ده آلوده ترین کشور های جهای محسوب شده به استثنای که یالملیل هموار در زمره 

فساد اداری همواره از سوی افغانها در   4آلوده جهان قرار داشت. کشور   ۲۰که در جمع   ۲۰۱۶و  ۲۰۱۵های 

 روزمره با آن مواجه اند. نظرسنج  های عمویم به عنوان یگ از 
 

ین معضالت یادآوری شده که در زندگ این   5بزرگی 

ئ  متاثر ساخت که تمویل جامعه جهائ  نقش حیائ  را دولت داشت و هنوز پدیده اعتماد تمویل کنندگان را در زما

وعیت سیایس کشور را تحت پرسش قرار داد. این عوامل باعث شد  هم دارد و هنگایم که انتخابات پر منازعه  مشژ

 تا تمویل کنندگان ]دولت را به[ ایجاد نهاد ها و قانون مبارزه با فساد ترغیب کند.  

به منظور کاهش بالتکلیف  ایجاد شده اند، پیامد های نهاد سازی ناموفق با ابهام در مورد آینده  هرچند نهادها 

به منظور رسیدن به توافق دوجانبه    ۲۰۱۸در آمیخته است. تالش ایالت متحده در سال    ۲۰۱۹افغانستان در سال  

 هائ  را در پیوند به ثبات سیایس به میان آورده است. با طالبان 
انتخابات ریاست جمهوری که در سپتامی  نگرائ 

برگزار شد که یگ از   ۲۰۱۸ی انتخابات پارلمائ   افزایش نگرائ  ها شد. این انتخابات در سایهدایر شد، باعث    ۲۰۱۹

پالن شده تکنولوژی  در این پچیده  ترین انتخابات در تاری    خ افغانستان یم باشد.   دیرهنگام و غی 
زمان معرف 

یک و د موثر پروسه، شواهد در  در جهت  و تاثی  آن بر توانائ  استقاللیت کمیسیون مستقل انتخابات بایومی  پیشی 

ایط امنین    باعث افزایش رسدرگیم در روز انتخابات شد. و همچن -ارائه ای رهنمود ها با تاخی   پروسه ای   ان رسژ

، حن  بیشی  چالش برانگی   ثابت ساخت. در یک مورد اقدام عاجل و حقوف  در برابر  مدیریت طولئ  نتایج انتخابات

 
ن الملیل افغانستان ایجاد گردید ) حاال بنام پروژه حوزوی  1  افغانستان(. اینها توسط مرکز پروژه بازسازی همکاری های بی 
ن الملیل )دانشگاه نیویارک: نیویارک،  2  . ۱۷۹ – ۱۶۳(، صفحات ۲۰۰۳"افغانستان: به سوی قانون اسایس جدید"، مرکز همکاری های بی 
 "حفاظت از قانون و نظم عامه و محو فساد اداری." در جمله وظایف متعدد دولت، رصاحت دارد که  ۷۵ماده  3
س است: جایگاه افغانستان به مرور ز  4 مان در لست مبارزه با فساد اداری که در لینک ذیل قابل دستر

https://www.transparency.org/en/cpi/2019/results/afg#details  ـــخ به آن مراجعه شد(؛  ۲۰۲۰یم  ۱۵)آخرین بار به تاریـ
 را به خود اختصاص داد.  ۱۷۳جایگاه  کشور   ۱۸۳، افغانستان یک رتبه سقوط کرد و در میان ۲۰۱۹در سال 

اجراء  رسوی مردم افغانستان  بدینسو توسط بنیاد آسیا )ایشیا فاوندیشن( تحت نام    ۲۰۰۶این موضوع همواره در رسوی ساالنه که از سال     5
 یان نمودند. یم گردد، ب

https://www.transparency.org/en/cpi/2019/results/afg#details
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ان کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخابائ  محک وم  شناخته  شدند،  مقامات بلند پایه، تمام کمیشی 

 چنانچه جزئیات این قضیه در این گزارش بعدآ توضیح داده یم شود.   

را مدیریت کرد، جدید و آزمایش نشده بود ویل از آنچه که برای   ۲۰۱۹کمیسیوئ  که انتخابات ریاست جمهوری 

 آگاه بود. این یک فرصت بود تا دیده شود که عدم پشان اتفاق افتاده بود،  سلف 
ً
ذیرفی   معافیت از مجازات کامال

ی از فساد در آینده یم شود. انتخابات   بود ویل باز هم مشکالت وجود    ۲۰۱۸بهی  از انتخابات    ۲۰۱۹باعث جلوگی 

. چنانچه دبی  کل شورای امنیت ارزیائ  نمود، پروسه ای انتخابات بطور جامع مورد تائید قرار گرفت، و از  داشت

فت های قابل   منظر تخنیگ، نسبت به انتخابات های قبیل بطور بهی  برنامه ریزی و آماده شده بود. یگ از پیشژ

یک برای شناسائ  رای دهندگان و انتقال نتایج، و کمیسیون مستقل انتخابات   مالحظه همانا ارسال وسایل بایمی 

ف یس نمایندگان نامزدان و ناظران را فراهم نمود. هرچند پیشژ ت های قابل مالحظه  زمینه ای قابل مالحظه ای دسی 

ای وجود داشت، اما چالش های نی   موجود بود.  نهاد های تنظیم کننده انتخابات و گروه های ناظر برانتخابات،  

مشکالت تخنیگ را در مراکز رای دیه ، و نارسائ  تخنیگ دستگاه شناسائ  رای دهندگان و همچنان مشکالت در 

. باآلخره رئیس جمهور غن  پس از روند مبهم برریس ]آراء[،  6، تذکردادندزیربناها  برقراری تماس به دلیل حمالت بر 

برنده انتخابات اعالن شد. رئیس اجرائیه اسبق و نامزد ریاست جمهوری، داکی  عبدهللا عبدهللا نتایج را نپذیرفت و  

ک، تهدید کرد که حکومت خود را تشکیل خواهد داد. در اواسط یم دو رهی  اعالن کردند که روی    کار مشی 
 

چگونگ

 باهم به تفاهم رسیدند.   

وری    ۲۹پس از هژده ماه مذاکره، ایالت متحده و طالبان به تاری    خ   به تفاهم رسیدند. ایالت متحده تعهد    ۲۰۲۰فی 

وهای نظایم خود را از افغانستان خارج یم کند و در مقابل طالبان تضمی   نمودند   ایط تمام نی  نمود که مبتن  بر رسژ

پناهگاه گروه هائ  که امنیت ایالت متحده را تهدید یم کند، استفاده نخواهد شد و از این  غانستان به عنوان که اف

گروه ها حمایت نیم شود و همچنان طالبان تعهد نمودند که گفتگوهای بی   الفغائ  را با دولت ا آغاز یم کنند.  

 ها در زمان نوشی   این گزارش جریان دارد ما آماد هرچند 
 

 گفتگوها تا هنوز آغاز نشده است.    گ

ح در مورد تالش های جاری برای مبارزه با معضل فساد اداری را ارائه یم کند. این گزارش   گزارش آئ  معلومات مشژ

فت را ترسیم نیم کند ویل باز هم در هر سطح توضیحائ  وجود دارد که بعض  آنها نسبت به بعض  دیگر شان   پیشژ

فت ها به دست نیامده است. در کل این گزارش، یک موضوع گیج کننده وجود  قانع کننده تر هستند ک ه چرا پیشژ

،  تسوید قوانی   گیج کننده، و ماموریت های بدون منابع.  تداخل صالحیت ها دارد: 
، نهاد های بدون اساس حقوف 

[ عدالت است و عدالت تامی   نیم گردد اگر قوانی   مبهم  چارچوب باشند. خال های   یک قانون به هدف  ]تامی  

 حقوف  زمینه را برای معافیت ]از مجازات[ فراهم یم سازد و معافیت زمینه ساز فساد یم باشد.    چارچوبمتعدد در  

 

 گزارشهدف، حیطه و میتودولوژی )شیوه تهیه( این  .۲.۱

شورای امنیت ملل متحد به صورت منظم اهمیت اصالحات مبارزه با فساد را در قطعنامه    7بدینسو،  ۲۰۰۶از سال  

 مکلف شده تا دولت را در  بدینسو، یوناما  ۲۰۱۲های مربوط افغانستان برجسته ساخته است. از سال 
ً
رصاحتا

سپتامی    ۱۷( مورخ ۹۲۰۱) ۲۴۸۹ماموریت کنوئ  یوناما، قطعنامه شماره  8اقدامات مبارزه با فساد همکاری کند. 

 
 ۷۶فقره   S  ۵۸۲ /۷۴ /A/ ۲۰۱۹/ ۹۳۵ گزارش رس منشی ملل متحد  6

 (. ۲۰۰۶مارچ  ۲۳) ۱۶۶۲قطعنامه شماره  7
قطعنامه (، ۲۰۱۴) ۲۱۴۵ملل متحد سازمان قطعنامه شورای امنیت (، ۲۰۱۲) ۲۰۴۱ملل متحد سازمان قطعنامه شورای امنیت  8

قطعنامه شورای امنیت (، ۲۰۱۶) ۲۲۷۴ملل متحد سازمان قطعنامه شورای امنیت (، ۲۰۱۵) ۲۲۱۰ملل متحد سازمان شورای امنیت 

ملل سازمان قطعنامه شورای امنیت (، ۲۰۱۸) ۲۴۰۵ملل متحد سازمان قطعنامه شورای امنیت (، ۲۰۱۷) ۲۳۴۴ملل متحد سازمان 

 (، ۲۰۱۹) ۲۴۶۰متحد 
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"از تالش های دولت افغانستان در راستای تطبیق تعهداتش جهت بهبود  ، به یوناما هدایت داده تا ۲۰۱۹

ی بخش مهم روند جاری صلح، تطبیق بودجه و  حکومتداری و حاکمیت قانون به شمول عدالت انتقایل به مثابه

 پروسه کابل و چارچوب حسابدیه متقابل ژنیو حمایت نماید".  مبارزه با فساد اداری در رسارس کشور و در مطابقت با  

تیب   سه گزارش نخست خویش در مورد  ، یوناما  ۲۰۱۹یم    ۲۰، و  ۲۰۱۸یم    ۱۵،  ۲۰۱۷اپریل    ۲۵های  به تاری    خ  بالی 

د.  را تحت پوشش قرار  ۲۰۲۰اپریل  ۳۰ایل  ۲۰۱۹گزارش امسال میعاد زمائ  جنوری   9مبارزه با فساد را به نشژ سیر

 طور دیگر ذکر شده باشد(. هدف آن حمایت از اصالحات افغانستان در راستای مبارزه   دهد )یم
ً
مگر اینکه رصاحتا

ات تدابی  مبارزه با فساد و ارائه مشوره های مشخص یم باشد.   با فساد اداری از طریق ارزیائ  تاثی 

موجود به شمول اطالعات از منابع باز،  گزارش امسال عی   میتودولوژی سال گذشته را استفاده نموده است. آمار 

 برای تهیه این گزارش در اختیار یوناما   تطبیق تعهد  مواد جمع آوری شده در جریان 
ً
یوناما، و اطالعائ  که مشخصا

ه محکمه، لوی است قرار گرفته ، مرکز عدیل و قضائ  مبارزه  څارنوایل.. حی   تهیه این گزارش، یوناما نمایندگان سی 

نمایندگان کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملیک، وزارت داخله، وزارت عدلیه، وزارت مالیه،  با فساد، 

ی همکاری  ی این گزارش سهم داشتند و در راستای تحقیق قضایا وعده اعضای پارلمان، و جامعه مدئ  که در تهیه 

  ۲۰۲۰که از اواسط مارچ    ۱۹- وع کوویددادند، مالقات  نمود. پس از آنکه محدودیت های گشت و گزار نایسژ از شی

و ابزار تکنولوژی   تیلفونآغاز شد، تدویر جلسات با حضور فزیگ مقدور نبود. یوناما به جلسات خویش از طریق 

این روند، ماموریت ملل متحد از حمایت قوی   ازطریق نهائ  ساخت. ادامه داد و روند ارزیائ  اطالعات واقیع را 

امون طرح   سکرتریت ویژه مبارزه با فساد )سکرتریت ویژه( برخوردار بود و این سکرتریت نظریات خویش پی 

 پیشنهادی این گزارش را نی   به منظور همکاری ارائه کرد.  

یک ساخته  این گزارش به زبان های انگلییس و د، مسوده نخست ۲۰۲۰اپریل  ۹به تاری    خ  ری با سکرتریت ویژه رسژ

ی سکرتریت ویژه مبارزه با فساد، وزیر اطالعات و نظریات تثبیت شده  ،یوناما توانست از طریق سکرتریت ویژهشد.  

ک نظارت و  (، لوی سارنوایل، اداره تدارکات میل، ۲۰۲۰اپریل  ۲۰به تاری    خ صنایع و تجارت ) کمیته مستقل مشی 

مرکز تحلیل و راپور معامالت  اداره ثبت و اشاعه دارائ  های مقامات عایل رتبه،  داری، ارزیائ  مبارزه علیه فساد ا

اکا(، اداره عایل تفتیش )به تاری    خ   ارگان های محل، اداره امور  (، ریاست مستقل  ۲۰۲۰اپریل    ۲۲پویل بانک میل )فنی 

، وتکنالوژی مخابرات وزارت ،بازرس  ادارهوزارت اقتصاد، ریاست جمهوری، وزارت عدلیه،  کمیسیون معلومائ 

یس به اطالعات )به تاری    خ   (، کمیسیون مستقل (، وزارت داخله )به شمول ریاست جرایم  ۲۰۲۰اپریل    ۳۰دسی  سنگی  

، وزارت مالیه )به تاری    خ  یم   ۲اصالحات اداری و خدمات ملیک، کمسیون مستقل انتخابات وشکایات انتخابائ 

ه محکمه )به تاری    ۲۰۲۰ انو  ۲۰۲۰یم    ۶و    ۵  خ(، سی  ( کسب نماید. تمام نظریات  ۲۰۲۰یم    ۶جرگه )به تاری    خ  (، و مشژ

 گزارش در نظر گرفته شده است.  حی   تهیه نسخه نهائ   

فصل مربوط به تحقیق، تعقیب و محاکمه جرایم فساد بر مبنای اطالعات به دست آمده از برنامه منظم نظارت  

تمام قضایای که در محض  مرکز عدیل و قضائ  مبارزه با فساد فیصله یم شوند، و   10یوناما از جلسات محاکمائ  

تحلیل تمام تصامیم کتن  در جریان مدت تحت پوشش این گزارش، تهیه شده است. پس از دریافت نظریات در  

قضایای    ی   متهم توسط مرکز عدیل و قضائ  مبارزه با فساد،    ۲۰۱۸جریان تحقیق برای گزارش مبارزه با فساد در سال  

گزارش معرف   نشده اند. هدف از ارزیائ  کار مرکز عدیل و قضائ  مبارزه با فساد رویکرد ها و  تحلیل شده در  

 
 ،(؛ یوناما۲۰۱۷گزارش یوناما در مورد مبارزه علیه فساد، اپریل ، )۲۰۱۷اپریل فساد: میدان جنگ دیگر،  علیهمبارزه افغانستان یوناما،  9

ی ها تا تطبیق،  ی اتت  مبارزه (؛ یوناما، ۲۰۱۸یم گزارش یوناما در مورد مبارزه علیه فساد، ، )۲۰۱۸یم مبارزه افغانستان علیه فساد: از استر
گزارش ها در لینک ذیل (؛ تمام این  ۲۰۱۹گزارش یوناما در مورد مبارزه علیه فساد، یم )رای صلح و رفاه، افغانستان علیه فساد: کار اسایس ب

س است:  ـــخ  https://unama.unmissions.org/corruptionقابل دستر وری  ۶)به تاریـ  گرفت(. به آن مراجعه صورت   ۲۰۲۰فتر
د؛ بطور مثال، مراجعه شود به:  10 ن الملیل صورت یم گت  سازمان امنیت و (، OSCE ODIHR، )این برنامه به اساس اجراءات پسندیده بی 

، نسدفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشی   همکاری اروپا ، ۲۰۱۲خه بازنگری شده .نظارت محاکمه: رهنمود مرجع برای کارمندان حقوقر

س در:  وری  ۶)به تاریــــخ  https://www.osce.org/odihr/94216 قابل دستر  به آن مراجعه شده بود(.  ۲۰۲۰فتر

https://unama.unmissions.org/corruption
https://www.osce.org/odihr/94216
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مالحظات برخاسته از آن یم باشد که در صورت امکان، به عنوان مثال برای توضیح مسائل به کار رفته است. دفی  

 ن گزارش نظریات خود را ابراز نموده است. ( نی   در مورد ایUNODCملل متحد علیه فساد )

ی این گزارش استقبال نموده و از نظریات جامع تمام افراد  یوناما از عالقمندی فراوان مقامات افغانستان در تهیه

در   ۱۹-ذیدخل اظهار سپاس یم نماید. این گزارش در وقت فوق العاده چالش برانگی   نهائ  شد که ویروس کووید

ش در احال    روی سال تقوییم گسی 
ً
متمرکز است،   ۲۰۱۹فغانستان و جهان بود. از آنجائیکه این گزارش عمدتا

ات کووید  ۱۹-مبارزه مقامات در برابر کووید گونه جامع در گزارش سال  بالی اصالحات مبارزه با فساد به    ۱۹-و تاثی 

 در بازتاب  خواهد شد.   ۲۰۲۱
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 اصالیح )تمرکز روی قوه مجریه( چارچوبتدابیر مبارزه با فساد و  .۲

امون تعهدات بی   الملیل مبارزه با فساد  . ۱.۲  اجراات دولت پی 

میلیارد دالر امریکائ  مساعدت را از طریق بودجه افغانستان و خارج   ۸.۵در حال حارص  جامعه جهائ  سالنه حدود  

  11از بودجه به افغانستان کمک یم کند. 
ً
درصد مصارف دولت را   ۷۵درصد عاید رسانه داخیل و  ۴۵این مبلغ تقریبا

 12شامل یم شود. 

گونه فزاینده نگرائ  شان را در مورد اقدامات مشخص دولت در برابر فساد ابراز داشته و ،  ان به  گتمویل کنند  

ه ناکایم دولت در امر اقدامات عمیل تقاضای بلند بردن اقدامات بمنظور مبارزه با فساد را نمودند، و تذکر دادند ک

وط به منجر به این  13یم تواند مساعدت های مایل را در آینده متاثر سازد.  ، مشژ چارچوب های پاسخگوئ  بهی 

فت ها، یم شود.   یک  بودن، و تحقیق جاری برای ابزار بهی  جهت سنجش پیشژ ژ اتی 
 بیشی  اسی 

 ملل متحد  سازمان  اداری فساد  مبارزه علیهکنوانسیون  . ۱.۱.۲

امون   بی   الملیل افغانستان پی 
 برخاسته از  مکلفیت های حقوف 

ً
ی و پیگرد فساد اساسا مبارزه  کنوانسیون جلوگی 

وری  ۲۰( یم باشد که افغانستان آن را در ۲۰۰۳)سال  ملل متحد سازمان  اداری فساد  علیه امضاء و به   ۲۰۰۴فی 

  14تصویب کرد.  ۲۰۰۸آگست  ۲۵تاری    خ 

م برریس تطبیق  میکان ( است  روند برریس دوگانه )جوره ملل متحد سازمان  اداری فساد  مبارزه علیهکنوانسیون ی   ئ 

یگ توسط گروه   –ی تطبیق کنوانسیون کمک یم کند. هر کشور توسط دو جوره که کشور های عضو را در عرصه

ک منطقوی  ی  ی برریس انتخاب یم شوند. دوره دوره برریس یم شود که به اساس قرعه در آغاز هر سال  – مشی 

( روی جرم پنداری، تنفیذ قانون، و همکاری های بی   الملیل متمرکز  ۲۰۱۵ – ۲۰۱۰) 15نخست برریس افغانستان

دور دوم برریس    16گرفته شده است. در نظر    ۲۰۱۷ی وسیع در کود جزای جدید در سال  پیمانه بود. نظریات آن به  

انه"، و  ،  ملل متحد سازمان  اداری فساد  مبارزه علیهکنوانسیون   ۲( شامل فصل ۲۰۲۰ –  ۲۰۱۶) "تدابی  پیشگی 

داد دارائ  ها" یم گردد. ، ۵فصل  اردن و دومینیکا به عنوان برریس کنندگان برای افغانستان انتخاب شده  17"اسی 

گفتگو با دو کشور برریس کننده یم  افغانستان، معلومات تکمییل و  این برریس به اساس ارزیائ  جامع توسط اند. 

امون ارزیائ  خودی را در همکاری با کارشناسان دولت در نهاد های    18باشد.  سکرتریت ویژه پاسخ ها به پرسشنامه پی 

 
  30qr-01-https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2020-: لینک: ۱۳، صفحه ۲۰۲۰سیگار، گزارش ربعوار، جنوری  11

section1.pdf-ntroi  وری  ۷)به تاریــــخ  به آن مراجعه شده بود(.  ۲۰۲۰فتر
، گزارش رسمنشی ملل متحد، وضعیت در افغانستان   12 ات آن روی صلح و امنیت جهانن دسامتر  S/2019/935–A/74/582 ،۱۰و تاثت 

 . ۵۱، صفحه ۲۰۱۹
 . ۱۰، صفحه ۲۰۱۸یم گزارش یوناما در مورد مبارزه با فساد،    13

س است، مراجعه شود:   ملل متحد سازمان  فساد اداری    مبارزه علیهکنوانسیون  به وضعیت امضاء و تصویب   14     که در لینک ذیل قابل دستر
https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/signatories.html  وری  ۷)به تاریــــخ  به آن مراجعه شده بود(.  ۲۰۲۰فتر

ن در رابطه به مواد ۲۰۱۵ – ۲۰۱۰ی نخست دورهدر  15  و چی 
"جرم پنداری و تنفیذ قانون" و  ، ۳فصل  ۴۲ – ۱۵، افغانستان توسط برونن

ن الملیل"   ۴فصل  ۵۰ – ۴۴مواد   ، مورد برریس قرار گرفت.  ملل متحد سازمان فساد اداری  مبارزه علیهکنوانسیون "همکاری های بی 
؛ مراجعه شود به  اعالمیه افغانستان در مورد تدابت  تطبیق در ادامه نشست ۱۰، صفحه ۲۰۱۸یم   گزارش یوناما در مورد مبارزه با فساد، 16

س است:   ملل متحد سازمان فساد اداری  مبارزه علیهکنوانسیون گروه برریس تطبیق  هفتم    که در لینک ذیل قابل دستر
-https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/14
 ments/Afghanistan.pdf16November2016/State  وری به آن مراجعه شده بود(.  ۷)به تاریــــخ   فتر

س   ملل متحدسازمان  اداری فساد  مبارزه علیهکنوانسیون مراجعه شود به معرقن افغانستان در   17 که در لینک ذیل قابل دستر

)به تاریــــخ   profile/CountryProfile.html?code=AFG-https://www.unodc.org/unodc/treaties/CAC/countryاست:   
وری  ۷  به آن مراجعه شده بود(.  ۲۰۲۰فتر
م برریسالیحه   18 ن  . ۲۷، فقره میکانت 

https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2020-01-30qr-intro-section1.pdf
https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2020-01-30qr-intro-section1.pdf
https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/signatories.html
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/14-16November2016/Statements/Afghanistan.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/14-16November2016/Statements/Afghanistan.pdf
https://www.unodc.org/unodc/treaties/CAC/country-profile/CountryProfile.html?code=AFG
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یس کننده در  ، نماینده افغانستان با کشور های برر ۲۰۱۹سپتامی   ۱۱ایل  ۹از  19ذیربط تهیه و ارائه نموده است. 

م برریس   ی  خالصه، نشژ  ملل متحد  سازمان    اداری  فساد   مبارزه علیهکنوانسیون  ویانا مالقات کرد. به اساس میکانی  

وری یم باشد. افزون بر آن، کشور های عضو که خواهان شفافیت بیشی  هستند، یم  گزارش برریس یک امر رص 

نشژ کرده و سهیم ساخی   نهاد های ذیدخل بیشی  به شمول جامعه توانند به گونه داوطلبانه گزارش مکمل کشور را  

 20مدئ  را وعده یم دهند. 

 حسابدهی متقابل ژنیو چارچوب . ۲.۱.۲

ژنیو در مورد افغانستان که به کنفرانس 

  ۲۰۱۸21نوامی   ۲۸و  ۲۷تاری    خ 
ً
کا مشی 

بائ   توسط  افغانستان و ملل متحد می  

  شد، نشست بلند پایه را دایر کرد تا روی  

در امر  ملموس نتایج  نیاز افغانستان به

 تاکید نماید. مبارزه با فساد 
ً
 مجددا

نتایج  که قبل و در جریان کنفرانس روی  

آن توافق صورت گرفت، بیانگر این بود  

که همه خواهان تعریف واضح، واقع  

بینانه و نتایج محسوس در امر اصالحات 

ی مبارزه با فساد یم باشند. در ادامه

توافق  کنفرانس، جامعه جهائ  و دولت 

باید قبل از  هدف شش نمودند که 

این اهداف شامل  . کنفرانس عمیل گردند 

قرار توقیف و جلب   ۱۲۷تطبیق کامل 

مرکز عدیل و قضائ  مبارزه با فساد یم باشد. همکاران روی یک موضوع هم نظر بودند که این معیار تطبیق نشده 

 22است )به جعبه مراجعه شود(. 

 

 

 

 
س است:  ۲۰۱۹دسامتر  ۱۹به لست کارشاسان )ایل  19 ( مراجعه شود که در لینک ذیل قابل دستر

Experts/English/SecondCycle/Afghanistan_E.pdf-https://www.unodc.org//documents/treaties/UNCAC/IRG 
ـــخ  وری به آن مراجعه شده بود(.   ۷)به تاریـ  فتر

ده ذیدخل در لینک ذیل قابل مشاهده یم باشد:    20 اک نهاد های گستر https://uncaccoalition.org/uncac-مثال های از مشوره و اشتر
mechanism/-review-review/uncac ( ۷به تاریــــخ  .)وری به آن مراجعه شده بود  فتر

ـــخ  //:afghanistan-conference-unama.unmissions.org/genevahttpsمراجعه شود به:  21 وری  ۲)به تاریـ به آن  ۲۰۱۹فتر
 مراجعه شده بود(. 

ک،   22 س در:  ۵پاراگراف کنفرانس ژنیو در مورد افغانستان: اعالمیه مشتر ؛ قابل دستر
-https://unama.unmissions.org/sites/default/files/geneva_conference_on_afghanistan_

_english_0.pdf-_joint_communique_ وری  ۲خ )به تاریــــ  به آن مراجعه شده بود(.  ۲۰۲۰فتر

 اجراء نشده از دو سال بدینسو:   گرفتاری  نتایج تطبیق قرار های  

به منظور معیار واضح برای سنجش اقدامات اتخاذ شده جهت مبارزه با  
فساد توسط نهاد های تنفیذ قانون، همکاران انکشاقن و دولت توافق نمودند 

قرار   ۴۸قرار اجراء نشده مرکز عدیل و قضانی مبارزه با فساد )  ۱۲۷که 
،  ۲۰۱۹  گردد. ایل مارچقرار جلب( قبل از کنفرانس ژنیو تطبیق    ۷۹توقیف و  

قرار توقیف   ۴۶قرار اجراء نشده زمانن افزایش یافت که  ۲۵۵این لست به 
، وزارت داخله قرار های  ۲۰۲۰قرار جلب به آن افزوده شد. ایل مارچ    ۸۲و  

گزارش داد که مبدل ساخته و   های گرفتاری  جلب هر دو لست را به قرار 
خارج از  فرد فراری که  ۳۴قرار به شمول  ۸۳قرار اجراء شده و  ۱۷۱

هیچگاه تکمیل افغانستان یم باشند، تا هنوز اجراء نشده است. این لست 
 از چهره های مطرح فراری )مانند سناتور انتصانر اسبق( بدون  

نشد؛ بعضن
قرار   ۱۷۱ارائه جزئیات، شامل این لست نگردیده اند. برعالوه، از مجموع 

له رها شدند. تنها اجراء شده، به استثنای چهار متهم، متباقر همه بالفاص
گرفته است. در اواخر اپریل  یک متهم شامل لست مورد محاکمه قرار 

ی، ریاست مبارزه با جرایم ۲۰۲۰ ات در رهتر ن به تهیه ، پس از تغیت  سنگی 
لست جدید و جامع اقدام کرد ویل تا زمان نشی این گزارش، هیچ لستر که 

س نب   ود.  مورد توافق پولیس و څارنوایل باشد، قابل دستر

 

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/IRG-Experts/English/SecondCycle/Afghanistan_E.pdf
https://uncaccoalition.org/uncac-review/uncac-review-mechanism/
https://uncaccoalition.org/uncac-review/uncac-review-mechanism/
https://unama.unmissions.org/geneva-conference-afghanistan
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/geneva_conference_on_afghanistan_-_joint_communique_-_english_0.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/geneva_conference_on_afghanistan_-_joint_communique_-_english_0.pdf
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  23حسابدیه متقابل ژنیو  چارچوب

دارای چهار شاخص مبارزه با فساد یم 

باشد. هدف آن تعریف اهداف  

اصالیح مشخص، قابل سنجش و تاثی   

  چارچوب گذار یم باشد تا اینکه 

ات بیشی   حسابدیه متقابل ژنیو تاثی 

روی اصالحات مبارزه با فساد در  

حسابدیه متقابل  چارچوب مقایسه با 

  –  ۲۰۱۷از طریق خودکفائ  سال 

در طول سال    24اشد. داشته ب ۲۰۱۸

، بحث ها میان همکاران ۲۰۱۹

، وزارت مالیه و سکرتریت ویژه   انکشاف 

مبارزه با فساد نشان داد که اختالف  

ی در مورد اینکه آیا  فزاینده نظر های 

، میان  اهداف کسب شده اند یا خی 

  چارچوب این نهاد وجود دارد. 

حسابدیه که به عنوان ابزاری برای  

مقامات دولت با ذهنیت  همنظر و  

د  همکاران انکشاف  جهت پیشی 

اصالحات محسوب یم شود، به منبع 

مبدل شد  اختالف نظر میان همکاران 

 نایسژ از اختالف نظر در رابطه به جمله بندی معیار ها بودند. 
ً
جمع  ارتباط میان تکمیل شدن معیار و که قسما

 ه اصالحات ندرتآ در نظر گرفته میشد. پروس

ی   –  ۲.۱بطور مثال، هرچند حکومت و همکاران انکشاف  هم نظر بودند که بخش نخست معیار  ژ اتی 
بازنگری اسی 

طرح پالن عمل به منظور افزایش تعقیب   –عمیل شده است، آنها در مورد تطبیق بخش دوم معیار    –مبارزه با فساد  

   وزارت مالیه ارزیائ  کرد که معیار مذکور  ۲۰۱۹ف نظر داشتند. گزارش ربعوار اختال –عدیل قضایای فساد 
ً
کامال

توسط شورای عایل حاکمیت قانون و مبارزه با فساد    ۲۰۱۹جولی    ۳زیرا سند مذکور به تاری    خ    25تطبیق شده است 

کردند که نهاد مذکور    تصویب شد. باوجود آن، همکاران بی   الملیل کیفیت پائی   سند را برجسته ساخته و تاکید 

 به مشکالت شناسائ  شده مانند تطبیق قرار های جلب، کاهش در محاکمات پالئ  را جهت 
 

و مدت  غیائ  رسیدگ

انجام نداد. بدون   ۲۰۱۹در سال این کار را . حکومت نیاز به بازنگری پالن را پذیرفت ویل طرح ننموده اند تحقیق، 

 در نظر داشت اینکه معیار مذکور 
ً
،  رسما این معیار تاثی  اندک در امر  اقدامات برای دستیائ  تطبیق شده یا خی 

 به معضیل که باید آن را رفع یم کرد، داشت. 
 

  ۲.۲یم توان از گزارش در مورد معیار  ی کهدیگر  درس 26رسیدگ

فت ها در تحقیق و تعقیب  چارچوب حسابدیه متقابل ژنیو آموخت، اینست که حکومت مکلف است تا پیشژ

ی نموده و در راستای افزایش تعداد قضایا تالش نماید. آمار و ارقام گزارش ایای فساد را قض ربعوار  اخی   پیگی 

 
س در:  23   ۲)به تاریــــخ  https://unama.unmissions.org/sites/default/files/gmaf_final_26_nov_2018.pdfقابل دستر

وری   راجعه شده بود(. به آن م ۲۰۲۰فتر
 . ۱۱ – ۹، صفحات ۲۰۱۹گزارش یوناما در مورد مبارزه با فساد، یم  24
 . ۵، صفحه ۲۰۱۹سپتامتر  –گزارش ربــع سوم، جوالی ،  ۲۰۲۰ – ۲۰۱۹وزارت مالیه، چارچوب حسابدیه متقابل ژنیو  25
 در ذیل مراجعه شود.  ۳به فصل  26

 اهداف چارچوب حسابدیه متقابل ژنیو مربوط به مبارزه با فساد: 

ی   شاخص های جدید دولت  .: ۲.۱حسابدیه متقابل ژنیو  چارچوب ی اتت  برای "استر
ب االجل ایل  پالن عملو  ۲۰۱۷مبارزه با فساد"  را  ۲۰۱۹جون واضح و دارای رصن

 
ً
تصویب کرد تا جریان تعقیب قضایا، به موقع بودن، و وضاحت وظایف و  رسما

ه محکمه، مرکز عدیل څارنوایللوی مسئولیت های  ، وزارت عدلیه، وزارت داخله، ستر
 را بهبود بخشد. و قضانی مبارزه با فساد و کمیسیون مبارزه با فساد 

 
هر  څارنوایلره لوی بخش مبارزه با فساد ادا .: ۲.۲حسابدیه متقابل ژنیو  چارچوب

ان   ن ی قضایای آنر را به  سال مت  گزارش یم دهد یم نمایند، در مورد    گونه موثر و کارا پیگت 
( ۲( قضایای که برای تحقیق ارسال شده اند؛ ۱و تعداد آن را افزایش یم بخشد: 

قضایای که برای محاکمه تحقیق یم شوند. دولت معلومات دقیق را در نشست 
فت ها سنجش شده و اهداف   ۲۰۱۹مقامات عایل رتبه در سال   ارائه خواهد کرد تا پیشی

ن    گردند. تعیی 
 

نافذ یم  ۲۰۲۰ایل سال اشاعه دارانی ها قانون .: ۲.۳حسابدیه متقابل ژنیو  چارچوب
ن آمده است:  ارسال از سوی کمیسیون مستقل انتخابات  "شود، در این قانون چنی 

برای اشاعه دارانی ها؛ تثبیت دارانی های اشاعه شده کاندیدا های موفق انتخابات  
ن څارنواال ؛ تثبیت دارانی های اشاعه شده مقامات بلند پایه حکومت، ۲۰۱۸پارلمانن 

حریم ها علیه آنانن که از اشاعه دارانی های شان خودداری یم کنند و قضات و وضع ت
ن اشاعه دارانی ها، معلومات نادرست ارائه یم کنند.    "یا آنانیکه حی 

 
یس به اطالعات قانون .: ۲.۴و حسابدیه متقابل ژنی چارچوب  ۲۰۱۹در سال دستر

ن آمده است:  ا و طرزالعمل کمیسیون نظارت پالیش ه"نافذ شد، در این قانون چنی 
ی درخواست ها، کیفیت و به موقع بودن پاسخ ها، حفظ آمار و ارقام،  ها برای  پیگت 

و ارائه معلومات عمویم به طور ربعوار را تطبیق یم کند و برنامه های آگایه دیه را در 
 ." والیت ارائه یم نماید ۱۵در  ۲۰۲۰سال 

https://unama.unmissions.org/sites/default/files/gmaf_final_26_nov_2018.pdf
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گردد زیرا که هیچ  یم  حسابدیه متقابل ژنیو نشان دهنده افزایش بود ویل این ارقام به تنهائ   تثبیت ن چارچوب

  27اطالعات عمویم در مورد تعداد قضایا در ولیات وجود ندارد. 

.  اهداف که نیازمند قانون جدید بود به دلیل عملکرد قانون گذاران، بعضآ منجربه عقبگرد نتایج حاصله قبیل گردید 

یس به اطالعات را که یط فرمان مورخ ۲.۴بطور مثال، هدف  ریاست جمهوری   ۲۰۱۸مارچ  ۳. تطبیق قانون دسی 

، شورای میل قانون مذکور را با آوردن  ۲۰۱۹جولی  ۲۷توشیح شده بود، الزایم یم ساخت. با وجود آن، به تاری    خ 

ات در ترکیب کمیته   یس به اطالعات تعدتغیی  یل کرد که عمآل باعث تضعیف استقاللیت  گزینش کمیسیون دسی 

مشکالت در تطبیق این    29این تغیی  حقوف  اساس توافق دوجانبه با تمویل کنندگان را تغیی  داد.   28کمیسیون گردید. 

معیار نشان یم دهد که تامی   وحدت میان نهاد های مختلف به شمول شورای میل در راستای اصالحات مبارزه با  

 رین یم باشد. فساد چقدر چالش آف

تجربه واضح اینست که معیار های پاسخدیه باید واقعبینانه بوده و این ظرفیت را داشته باشند که به گونه مستقل 

 برای کنفرانس بعدی تعهد همکاری  برریس و تا
 

ئید  شوند. وزارت مالیه به یوناما اظهار داشت که در جریان آمادگ

ود تا در پایان سال  برگزار گردد،  نظرخوایه از نهاد ها در مورد معیار های قبیل ممکن را آغاز  2020ها که توقع می 

 کردند.  

 سفارت ایاالت متحده / حمایت قاطع، توافق افغانستان . ۳.۱.۲

ی ماموریت ناتو  فغانستان، سفارت ایالت متحده و حمایت قاطع، دولت ا۲۰۱۷در آگست  توافق   به رهی 

م اصالیح شامل معیار های مربوط به انکشاف اقتصادی، حکومتداری، امنیت، و صلح   افغانستان را که یک میکانی  

فت ها در خصوص معیار هایو مصالحه یم باشد، روی دست   تکمیل   گرفتند. هر ماه، دولت افغانستان از پیشژ

ناشده به چهار گروه دو جانبه گزارش یم دهد؛ این گروه های کاری تشخیص یم دهند  م که آیا تدابی  اصالیح تطبیق  

س   شده یا خی  و آیا معیار ها نیاز به تنظیم دارند. معیار های توافق و نتایج جلسات توافق برای همه قابل دسی 

فت  (سیگاراداره بازرس ویژه برای بازسازی افغانستان )، ۲۰۱۸نیست. در تجدید تفتیش مبارزه با فساد سال  پیشژ

را مورد بازنگری قرار داد و دریافت که "دولت افغانستان بعض  از معیار های شامل در توافق    30های مبتن  بر توافق 

توافق ابزار  افغانستان را تطبیق کرده"، و همچنان دریافت که "ایالت متحده و دولت افغانستان پذیرفتند که این

مزیت توافق این بود که ابراز برای  سیگار گزارش داد که    31موثر محسوب یم شود هرچند مستلزم تطبیق نیم باشد". 

( دولت افغانستان خود را پاسخده قرار  ۲پاسخگو قرار دادن دولت افغانستان؛ )( ۱)"مقاصد ذیل فراهم ساخت: 

( تماس منظم و در سطح بلند را میان مقامات ۴بزرگ را به وظایف جداگانه تقسیم یم کند؛ )( اهداف ۳یم دهد؛ )

سیگار  باوجود آن،  32" ( تعهدات مبارزه با فساد را نظارت یم کند. ۵افغانستان و ایالت متحده تامی   یم کند؛ )

 33ب الجل معیار ها را مالحظه نمود که ممکن باعث کاهش موثریت این ابزار شده باشد. همچنان تغیی  در رص  

 
 . ۷، صفحه ۲۰۱۹سپتامتر  –گزارش ربــع سوم، جوالی ،  ۲۰۲۰ – ۲۰۱۹وزارت مالیه، چارچوب حسابدیه متقابل ژنیو  27
 در ذیل مراجعه شود.  ۵.۲به بخش   28
 . ۹، صفحه ۲۰۱۹سپتامتر  –گزارش ربعوار، جوالی ،  ۲۰۲۰ – ۲۰۱۹وزارت مالیه، چارچوب پاسخدیه متقابل ژنیو  29
؛ سال مایل   30 ک، ، بخش  ۲۰۱۸وزارت امور خارجه و تخصیص عملیات های خارجر ح امنیبوس مشتر  . ۲۰۱۸مارچ  ۲۲اعالمیه مشی
ی مبارزه با فساد به  ۲۰-۰۶گزارش  31 ی اتت  سیگار، تالش های مبارزه با فساد افغانستان: دولت افغانستان در امر دستیانر به معیار های استر

فت های دست یافته و س در:  ۲، صفحه ۲۰۱۹یل چالش های جدی در راستای مبارزه با فساد وجود دارد، نوامتر پیشی ؛ قابل دستر
AR.pdf-06-20-https://www.sigar.mil/pdf/audits/SIGAR  وری  ۷)به تاریــــخ  به آن مراجعه شده بود(.  ۲۰۲۰فتر

 . ۱۲صفحه همان،   32
 . ۱۱همان، صفحه  33

 مالحظات 

پاسخگوئی روی نیاز برای اقدامات مبن  بر اصالحات در مبارزه با فساد تاکید یم ورزد و هدف آن تهیه چارچوب های  

د اصالحات یم باشد. اقدامات مبارزه با فساد در چارچوب حسابدیه متقابل ژنیو آن طوری که توقع  ابزار برای پیشیر

 یم رفت، روند اصالحات را ترسی    ع نبخشید.  

https://www.sigar.mil/pdf/audits/SIGAR-20-06-AR.pdf
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 شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد .۲.۲

یط فرمان ریاست جمهوری    ۲۰۱۶آگست    ۱۷شورای عایل حاکمیت قانون و مبارزه با فساد )شورای عایل( به تاری    خ  

د اصالحات  ، بهبود به منظور پیشی    فعال  34تقنین  و مبارزه با فساد ایجاد شد.  چارچوبدر سیستم عدیل و قضائ 

  انکشاف   شورای هشت از  یگ  شورا  این 35بود.  ۲۰۱۸ اوایل و  ۲۰۱۷ اواخر  عایل شورای یدوره  ترین موثر  و  ترین

  برنامه  دو  از  نظارت مسئولیت  و  شده لست 36(ANPDF) افغانستان انکشاف و  صلح میل چارچوب در  که  است

 37موثر.  حکومتداری پروگرام و  (NJSRP) قضائ   و  عدیل  سکتور  اصالح  میل  پالن دارد:  را  ذیل اولویت  دارای میل

  و  نموده  مبارزه  فساد  با  تا  شد  گنجانیده  فساد  با   مبارزه   قانون در  عایل شورای
 

  تحت  ذیربط  های  نهاد  میان هماهنگ

   عمل  در   عایل  شورای   ریاست   ۲۰۱۹  سال   در   38نماید.   تامی     را   جمهور   رئیس   حمایت   یا   اثر 
ً
ا   دوم   معاون  دانش،  به   اکیر

ده جمهور  رئیس    شد.  سیر

  را  خود  های  صالحیت  عایل شورای
ً
  که   ارشد  مقامات از  قسما

اک  39کند.   یم  کسب  باشد،  یم  آن عضو    بلند  مقامات  فعال اشی 

  جایگاه  از  شورا  این تصامیم که  شود  یم باعث جلسات در  پایه

ی سیایس وری امر  یک  این باشد.  برخوردار  معتی    زیرا  است  رص 

  تطبیق   نیست؛  آور   الزام  قانونآ    عایل  شورای  های  فیصله  تطبیق

  جمهور  رئیس یا  کابینه  سوی از  تصویب نیازمند  ها  فیصله این

   40کند.   کسب  را  رسیم حقوف   حیثیت  تا  است

  بار  یک ماه که آنست نیازمند  عایل شورای وظایف لیحه

  و  ۲۰۱۷ های سال  در  شورا  این  هرچند  41دهد.  جلسه تشکیل

تیب ۲۰۱۸   ۲۰۱۹ سال در  42داشت، جلسه بار  دوازده بالی 

  کمیته  جلسات 43کرد.  دایر  را  خود  جلسات بار  هفت فقط

   ۲۰۱۹  سال   در   44فریع
ً
  کمیته   شد:   دایر   ۲۰۱۸  سال  مانند   تقریبا

 
 (. ۲۰۱۶ آگست ۱۷در مورد ایجاد شورای عایل حاکمیت قانون و مبارزه با فساد )ریاست جمهوری  ۹۴فرمان شماره  34
 . ۱۲، صفحه ۲۰۱۸گزارش یوناما در مورد مبارزه با فساد، یم    35
 . ۵( ماده ۳، جزء )ب( فقره )۲۰۲۱ – ۲۰۱۷چارچوب میل صلح و انکشاف افغانستان  36
ن الملیل در شورای عایل عبارتند از یوناما، سفارت های ایاالت متحده، انگلستان، و دنمارک، اتحادیه اروپا و سیگار.  37    ناظرین بی 
)قانون  ۰۱۳۱۴، جریده رسیم شماره ۲۰۱۸سپتامتر  ۵فساد مورخ ریاست جمهوری در مورد توشیح قانون مبارزه با  ۱۸۷فرمان شماره   38

در رابطه به شورای عایل حاکمیت قانون و   ۹۴. در فوق مراجعه شود؛ همچنان به فرمان شماره ۲.۴.۱. به بخش ۲۴مبارزه با فساد(، ماده 
 ( مراجعه شود. ۲۰۱۶ آگست  ۱۷مبارزه با فساد )

در مورد شورای عایل   ۹۴تن افزایش یافت. فرمان شماره  ۲۹، تعداد اعضا به ۲۰۲۰ایل سال سکرتریت شورای عایل اظهار داشت که  39
ن رصاحت دارد: اعضای داییم شورای عایل عبارتند از: رئیس اجرائیه،  ۲(، ماده ۲۰۱۶آگست  ۱۷حاکمیت قانون و مبارزه با فساد ) چنی 

اداره امور ریاست جمهوری، وزیر مالیه، وزیر عدلیه، وزیر داخله، لوی  معاون دوم رئیس جمهور، قاضن القضات، مشاور امنیت میل، رئیس
څارنوال، رئیس عمویم امنیت میل، مشاور رئیس جمهور در امور عدیل و شفافیت، رئیس کمیسیون مستقل نظارت از تطبیق قانون اسایس، 

، رئیس اداره مستقل   قانون مبارزه   ۲۴ره عایل نظارت و مبارزه با فساد، ماده  رئیس اداو ارگان های محیل، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشی
 با فساد. 

 . ۱۳، صفحه ۲۰۱۸گزارش یوناما در مورد مبارزه با فساد، یم  40
 . ۷، ماده ۲۰۱۶جون  ۲۹الیحه وظایف شورای عایل حاکمیت قانون و مبارزه با فساد،   41
وری،    ۷جنوری،    ۳برگزار شد:  ذیل  به تاریــــخ های  ، جلسات شورای عایل  ۲۰۱۸در سال   42 وری،    ۲۱فتر جون،   ۲۴یم،   ۱۴یم،    ۲اپریل،   ۸فتر
،  ۱۲جوالی،  ۲۵ ی مبارزه با فساد(. در سال نوامتر )جلسه فوق العاده در مورد  ۲۴نوامتر و  ۱۴اکتوبر،  ۱۳سپتامتر ی اتت  ، ۲۰۱۷بازنگری استر

سپتامتر )جلسه فوق العاده  ۴آگست،  ۳۰آگست،  ۱۶، آگست ۲جوالی،  ۵جون،  ۲۲ی عایل به تاریــــخ های ذیل دایر شد: جلسات شورا
ی(،  ی اتت  ،  ۱۳در مورد استر ،  ۲۷سپتامتر ،  ۲۷اکتوبر،  ۲۵اکتوبر،  ۱۸سپتامتر . در سال  ۲۱نوامتر ، نشست های شورای عایل به ۲۰۱۶دسامتر
ـــخ آنر دایر شد:  ،  ۱۰آگست،  ۳۱تاریـ ،  ۲۲سپتامتر . صورت جلسات در این ویب سایت نشی شد:  ۲۶اکتوبر و  ۲سپتامتر دسامتر
www.aop.gov.af  اپریل به آن مراجعه شده بود(.  ۱۵)به تاریــــخ 

ـــخ های ذیل برگزار شد:  ، جلسات شورای عایل  ۲۰۱۹در سال     43 وری،    ۲۶و   ۱۶به تاریـ ، و    ۲۸اکتوبر،    ۱۳جوالی،    ۳مارچ،   ۲۷فتر  ۱۹نوامتر
. در سال  ـــخ ها دایر شد: ۲۰۲۰دسامتر  . ۲۰۲۰یم  ۱۱جنوری و  ۲۷، جلسات شورای عایل به این تاریـ

 . ۲۰۱۶جون  ۲۹الیحه وظایف شورای عایل حاکمیت قانون و مبارزه با فساد،   44

س    ]نهاد[ تکمییل یا موازی؟    – کمیته ایکستر

ی از فساد  ، کمیته اجرانی  ۲۰۱۹در سال   جلوگت 

س( که یک نهاد   و طرح سیستم )ایکستر

اختصاض مبارزه با فساد بوده و ریاست آن را  

رئیس اجرائیه اسبق به عهده داشت و وزیر  

عدلیه و دیدبان شفافیت افغانستان اعضای آن  

بودند، هشت بار تدویر جلسه داد. این کمیته  

 برنامه های مبارزه با فساد  
ی

روی هماهنگ

بوده و همکاری های خود را با کمیسیون  متمرکز  

ک نظارت و ارزیانر مبارزه با فساد )مک(  
مشتر

به هدف نظارت از تطبیق پیشنهادات این  

 کمیته، عمیق ساخت.  

 

http://www.aop.gov.af/
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  عدیل امور  فریع کمیته  بود(، بار  ۲۲ رقم این که  ۲۰۱۸ سال با  مقایسه )در  کرد   مالقات مرتبه ۲۳  تقنین   امور  فریع

  حالیکه  )در  نکرد  دایر  ئ  جلسه  هیچ فساد  با  مبارزه فریع کمیته  بود(، بار  ۱۱ که  ۲۰۱۸ سال با  مقایسه )در  بار  ۱۰

  کمیته   ، ۲۰۱۸  سال  در   45داد.   جلسه  لتشکی  دوباره  محیل  حکومتداری  جدید   فریع  کمیته  بود(،  دوبار   ۲۰۱۸  سال  در 

   مورد   تخنیگ   گونه  به  را   موضوعاتتا    نماید   دایر   را   عایل  شورای  جلسات  که  آجندای  تهیه  به  قادر   فریع  های
 

  رسیدگ

  46نبودند.  دهد، قرار 

ی مبارزه با فساد  ، شورای عایل  ۲۰۱۹در سال   ژ اتی 
 را که  څارنوایلو پالن عمل    ۲۰۱۷47معیار های بازنگری شده اسی 

وری بود، تصویب کرد.  چارچوب. ۲.۱به اساس معیار  کار بالی رهنمود موقت   48حسابدیه متقابل ژنیو رص 

 است و در  ( مسیمRAPکه به نام پالن تشی    ع اصالحات مبارزه با فساد )  ۲۰۲۰اصالحات در مبارزه با فساد 

طوریکه در ذیل ثبت شده است، ئ  توجیه شورای   49بانک جهائ  اعالن شد، تکمیل نشده است.  ۲۰۱۹ی جلسه

یک    عایل برای ژ اتی 
یک برای  مسایل اسی  ژ اتی 

 و رهنمائ  تالش  باعث شد که افغانستان بدون سند اصالیح اسی 
 

هماهنگ

 بماند.   و فراتر از آن باف   ۲۰۲۰های مبارزه با فساد در سال 

شورای عایل به اجرای وظایف نظارئ  خود  

 در اسناد مبارزه با فساد و اصالح  
ً
که قبال

سکتور عدیل تصویب شده بود، ادامه داد.  

این شورا دو گزارش سکرتریت ویژه در مورد  

ی مبارزه با فساد ژ اتی 
و گزارش   50تطبیق اسی 

نهادهای عدیل و قضائ  در مورد پالن اصالح  

 51سکتور عدیل و قضائ  دریافت کرد. 

اجراات مرکز عدیل و قضائ  مبارزه با فساد  

شامل آجندای   ۲۰۱۹فقط یکبار در سال 

، شورای  ۲۰۱۹در سال  52شورای عایل بود. 

گزاریسژ در مورد تطبیق پالییس  عایل هیچ 

هرچند   حکومتداری محیل دریافت نکرد 

کمیته فریع مسئول باید به گونه ربعوار به  

ریاست   53شورای عایل گزارش یم داد. 

مستقل ارگان های محیل به یوناما اظهار 

داشت که این ریاست آماده ارائه گزارش بود  

 ویل منتظر تدویر جلسه یم باشد. 

که به اساس قواعد آن شورا لزیم است ا طرح پالن و تطبیق اصالحات  ناکایم در تدویر جلسات ماهوار شورای عایل  

در کار مبارزه با فساد را متاثر ساخت. یک نقش کلیدی که شورای عایل انجام یم دهد، همانا حمایت سیایس در  

 یم باشند. اگر این نهاد ها حمایت را نداشته  سطح بال از اقدامات پاسخگوئ  و صداقت دیگر نهاد های دولن  

 
جلسه داشت ویل تا هنوز در مورد اجراءاتخود به شورای عایل   ۲۰۱۹مارچ  ۶و  ۲۰۱۹جنوری  ۲۹فریع حکومتداری به تاریــــخ کمیته    45

 گزارش نداده است. 
 . ۱۴ – ۱۳، صفحات ۲۰۱۹یم گزارش یوناما در مورد مبارزه به فساد،  46
وری  ۲۶جلسه مورخ   47  شورای عایل.  ۲۰۱۹فتر
 گرفت. در فوق مورد بحث قرار   ۲.۱.۲ورای عایل؛ کیفیت اسناد در بخش ش ۲۰۱۹جوالی  ۳نشست مورخ  48
 . در ذیل مراجعه شود. ۲.۳به بخش   49
 شورای عایل.  ۲۰۱۹دسامتر  ۱۹مارچ و  ۲۷مورخ  اتجلس 50
 شورای عایل.  ۲۰۱۹اکتوبر  ۱۳جلسه مورخ   51
 شورای عایل.  ۲۰۱۹جوالی  ۳جلسه مورخ  52
گزارش یوناما در مورد فساد اداری، یم رئیس جمهور در مورد ایجاد کمیته حکومتداری محیل؛   ۲۰۱۸دسامتر  ۲۶فرمان مورخ  ۲ماده   53

 . ۱۴ – ۱۳، صفحات ۲۰۱۹

امون  کار سکرتریت ویژه مبارزه با فساد باالی   گزارش های تحقیق پت 

 فساد و تطبیق قانون محافظت از اطالع دهندگان 

 

وری  ۲۱به تاریــــخ  ، شورای عایل از سکرتریت ویژه خواست تا  ۲۰۱۸فتر

گزارش های تحقیقر رسانه ها در مورد ادعا های فساد را مورد نظارت و 

 به شورای عایل گزارش دهد. سکرتریت ویژه 
ً
تحلیل قرار داده و منظما

چک لست و طرزالعمل را برای نظارت از گزارش ها طرح کرد و آن را با 

نهاد های ذیدخل به بحث گرفت. سکرتریت ویژه اظهارات اطالع  

 قضایای  څارنوایلنظارت یم کند، برریس یم کند که آیا لوی دهندگان را 

اینکه آیا نهاد ها از اطالع دهندگان   از   فساد ادعا شده را تعقیب یم کند و 

. طبق گفته های سکرتریت  ، نظارت بعمل یم آورد محافظت یم کند 

ویژه، نهاد مذکور این وظایف را به گونه موقت و تا زمان ایجاد کمیسیون 

  ۱۰فساد انجام یم دهد. سکرتریت ویژه گزارش داد که تا اکنون    مبارزه با 

 قرار داده 
ی

گزارش تحقیقر و یک شکایت اطالع دهنده را مورد رسیدگ

نگاران   و ختر
است. سکرتریت ویژه در مورد اجراات خود با جامعه مدنن

ی مبارزه با فساد  ی اتت   را داخل استر
تحقیقر مشوره کرد و نتایج رایزنن

 .  خواهد کرد 
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خواهند بود. در ساختار تشکیالئ  جدید، شورای   اعتبار باشند، اقدامات اصالیح با تاخی  مواجه یم شوند یا فاقد 

عایل باید نقش و ارتباط خود با نهاد های مبارزه با فساد را مورد برریس قرار دهد، و جلسات خویش را به گونه پالن  

بدون  ده تر دایر نماید. به عنوان برگشت به عقب، این شورا یم توانست مودل تصویب بدون تدویر جلسات را ش

 جلسات گردیده و در حی   زمان تعهد سیایس را  بر 
 

ی ازعقب افتادگ د، این امرباعث جلوگی  گزاری آن در نظر بگی 

 نشان یم داد. 

 سال اخیر استراتیژی مبارزه با فساد .۳.۲

ی ژ اتی 
ی  افغانستان  در   فساد   با   مبارزه  میل   اسی  ژ اتی 

  شورای   توسط   ۲۰۱۷  سپتامی    ۲۸  تاری    خ  به  54فساد(  با   مبارزه   )اسی 

  اصالیح  سند  اینکه بدون ۲۰۱۹ دسامی   در  و  شد  آغاز  ۲۰۱۷55 دسامی   ۹ تاری    خ به  آن تطبیق  شد.  تصویب عایل

ی ینا از  شده کسب   تجارب رسید.  اتمام به شود، آن  جانشی    دیگر  ژ اتی 
  طرح راستای در  را  جدید  دولت  باید  اسی 

ی ژ اتی 
   بیافزاید.   قبیل  دستاوردهای  به  تا   کند   یم کمک   مدت دراز  جدید  اسی 

ی  هرچند  ژ اتی 
فت  که  نموده  طرح  را   اولویت  دارای  اصالیح  چارچوب  فساد   با   مبارزه  اسی     سنجش   آن  اساس  به  ها   پیشژ

ات  که   نمودند  احساس ذیدخل های نهاد  از  زیادی تعداد  شود،  یم   امر  این  بود.  محدود  آن  مجمویع تاثی 
ً
  عمدتا

ی کوتاه  زمائ   چارچوب از  نایسژ  ژ اتی 
ی معرف   مراسم  در  هرچند  بود.  اسی  ژ اتی 

  تدابی   که  شد  بیان فساد  با  مبارزه اسی 

ات  تا  است زمان "نیازمند  فساد  با  مبارزه  ی زمائ   موعد  56باشد"، لمس  قابل آن تاثی  ژ اتی 
  سال  دو  رصف مذکور  اسی 

ی  قوت نقطه یگانه 57بود.  ژ اتی 
 در  رصف که  بود  های فعالیت بر  مبن   واقعبینانه رویکرد  و  واضح بندی اولویت اسی 

  و  بندی  اولویت شد،  توضیح جزئیات  با  قبل سال گزارش  در  طوریکه د. ش یم انجام  باید  شده تعیی    زمائ   چارچوب

 طوری ها  معیار  از  تعدادی و  58رسید، یم مشاهده به کمی    ۲۰۱۸ سال بازنگری روند  جریان در  واقعبینانه رویکرد 

فت بیشی   که  بود  شده طرایح   با  مبارزه  اقدامات از  بعض   ملموس.  نتایج  ارائه تا  گذاشت   یم  نمایش به را  ها  پیشژ

ی  در   که  فساد  ژ اتی 
  های   دستاورد   آن،  از   گذشته  گردید.   روند   تغیی    باعث  و   شد   تطبیق   بود،   نشده  گرفته  نظر   در   اسی 

ی تطبیق از  برخاسته کلیدی ژ اتی 
ان در  مالحظه قابل افزایش گردد:   یم آئ   موارد  شامل اسی   های دارائ   اشاعه می  

،  مقامات   مدیریت  در  بیطرف   افزایش  راستای در  اقدامات 60فساد،  با  مبارزه  برای بهی   حقوف   چارچوب  59دولن 

ی منابع  سکتور  در  سالری ستهشای بر  مبتن   و  آزاد  پروسه طریق از  فزاینده استخدام  و  عامه، خدمات در  بشژ

 61ملیک.  خدمات

ی  اصل ژ اتی 
ب  دارای  معیار   ۳۸  و   هدف   ۶۶  62اولویت،   دارای  اصل  پنج  شامل  اسی    نوامی    ۲۴  تاری    خ  به  بود.   الجل  رص 

وری  ۲۶  و   ۲۰۱۸ ی  عایل  شورای  ،۲۰۱۹  فی  ژ اتی 
  نمود   اضافه  را   اولویت  دارای  اصل  یک  داد.   قرار   بازنگری  مورد   را   اسی 

ب دارای های ومعیار  اهداف  میان تفاوت و  63  64اد. د کاهش   ۱۰۲ به را  آنها  تعداد  و  نمود  حذف از  را  الجل رص 

ی عایل شورای نظر  تحت  ویژه  سکرتریت  ی از  دولت نظارت رهی  ژ اتی 
  شش  ربعوار، گونه  به  و  گرفت  عهده  به را  اسی 

 
س است:   54 فت تطبیق در ویب ذیل قابل دستر ی و پیشی ی اتت  به آن مراجعه   ۲۰۲۰مارچ    ۳)به تاریــــخ    https://www.sacs.gov.af/enاستر

 شده بود(. 
ی مبارزه با فساد  ۲۷۷۱فرمان شماره   55 ی اتت   . ۲۰۱۷دسامتر  ۹مورخ ریاست جمهوری در مورد تطبیق استر
ی مبارزه با فساد.  ۸فصل   56 ی اتت   استر
  . ۱۴، صفحه ۲۰۱۸یوناما در مورد مبارزه با فساد، یم  گزارش   57
 . ۱۶، صفحه ۲۰۱۸یوناما در مورد مبارزه با فساد، یم  گزارش 58
 در فوق مراجعه شود.  ۲.۶به بخش   59
 در فوق مراجعه شود.  ۲.۳به بخش   60
 در فوق مراجعه شود.  ۲.۵به بخش   61
ی سیایس و نهاده۱این اصول عبارتند از: )  62 ؛ )۲ا؛ )( رهتر ( تعقیب عدیل ۴( تعویض ضوابط با روابط؛ )۳( ختم فساد در سکتور امنیتر

  ردیانر جریانات پویل. ( ۵افراد آلوده به فساد؛ )
 اضافه شد.  ۲۰۱۸نوامتر  ۲۴اصل ششم که بهبود نهاد های اقتصادی است، به تاریــــخ   63
ی مبارزه با فساد   64 ی اتت  س یم باشد:  بازنگری شده که در ویب سایت ذیلاستر قابل دستر

https://sacs.gov.af/uploads/strategy_pdf/Strategy_en.pdf  به آن مراجعه شده بود(؛ مراجعه شود  ۲۰۲۰مارچ  ۳)به تاریــــخ
  . ۱۶، صفحه ۲۰۱۹گزارش یوناما در مورد مبارزه با فساد، یم به:  

https://www.sacs.gov.af/en
https://sacs.gov.af/uploads/strategy_pdf/Strategy_en.pdf
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م  این 65داد.  یم گزارش   سالنه و  ماهه   ذیدخل  های  نهاد   تمام به  و  کرد   تضمی     را  شفافیت  خاص نظارت  های  میکانی  

ی  تطبیق   روند   نخست،   ل سا  در   نمایند.   تعقیب  را   تطبیف    اقدامات  تا   داد   فرصت ژ اتی 
   اسی 

ً
  اوقات   تقسیم  مطابق  تقریبا

   ها   فعالیت  درصد   ۷۳  ،۲۰۱۸  سال  ختم   ایل  که  داد   گزارش  ویژه  سکرتریت  و   رفت  پیش  به
ً
  روند   66شدند.   تطبیق  کامال

 دسامی   در  عایل شورای به ویژه سکرتریت اخی   گزارش  در  مسئله[ ]این چنانچه شد  بیط ۲۰۱۹ سال در  تطبیق

  ، است  شده   تطبیق  معیار   ۸۲  که  شده  گزارش  معیار،  ۱۰۲  مجموع  از   ،۲۰۱۹  سوم  عب   ر   ایل  رسید:   مشاهده  به  ۲۰۱۹

  نتوانست   جمهوری،  ریاست  داخل  در   تخنیگ   نهاد   عنوان  به   ویژه  سکرتریت   67.  قبل  سال  به  نسبت  کیم  افزایش  یک

ی تطبیق  برای سیایس توجیه ئ   ژ اتی 
ان اسی   را  عایل شورای نامنظم جلسات از  برخاسته رهنمائ   عدم یا  نماید  را  جی 

 68  کند.   تالف  

ی ژ اتی 
م فساد  با  مبارزه اسی    سند  به انتقال جهت را  میکانی  

(  بعدی  اصالح   ختم   از   قبل   ماه  "چند   دارد:   یم   ارائه  )جانشی  

ی، نخست مرحله ژ اتی 
 به را  مستقل ارزیائ   عایل شورای اسی 

ات برریس منظور    به گرفت.  خواهد  دست روی  آن تاثی 

،ار  این اساس   حکومت  برای را  پیشنهادائ   عایل شورای زیائ 

  ارائه   یابد،  ادامه  باید   که  فساد   با   مبارزه  رویکرد   مورد   در   جدید 

  رویکرد  و  دارند  بهبود  به نیاز  که  هائ   رویکرد  کرد؛  خواهد 

 در  69شوند."  تعویض جدید  های برنامه و  تدابی   با  که  هائ  

  رئیس  عایل، شورای ۲۰۱۹ دسامی   ۱۹ مورخ  یجلسه

ی نتایج ارزیائ   که  داد  دستور  جمهور  ژ اتی 
  فساد  با  مبارزه  اسی 

  حصول   مانع  که  شد   آغاز   دیر   آنقدر   ارزیائ    این  70گردد.   آغاز 

  شد.  فراگی   جدید  اصالیح سند  جاگزین   از  اطمینان

  به  نباید  ۲۰۱۹ دسامی   ۳۱ که  کرد   پیشنهاد  ویژه سکرتریت 

یاسی   ختم معن   ژ   ها  فعالیت ختم  مفهوم به بلکه باشد  اتی 

،  این  به  توجه  با   باشد.   ها   معیار   نیل  برای ی  که  کرد   پیشنهاد   ویژه  سکرتریت  تعبی  ژ اتی 
  زمانیکه   تا   ماند   خواهد   نافذ   اسی 

  شده   تجدید   های  معیار   این  . نمود   آغاز     ۲۰۲۰  سال  در   ها   معیار   تجدید    کارروی  سکرتریت  گردد.   طرح  جاگزین  سند 

 مو   که
ً
ی  طرح  زمان  تا   ارزش  با   حل  راه  قتا ژ اتی 

  این  است.   نشده  نهائ    هنوز   تا   تواند،  یم  بوده    فساد   با   مبارزه  فراگی    اسی 

  و  اداره  برای  زمائ   جدول  یا  کاری   پالن هیچ افغانستان تا  شود  یم باعث مسئله
 

  فساد  با  مبارزه های تالش  هماهنگ

 باشد.  نداشته

 
، یم گزارش یوناما در مورد مبارزه با فساد به آن مراجعه شده بود(.    ۲۰۲۰مارچ    ۵)به تاریــــخ    https://sacs.gov.af/enمراجعه شود به:   65

 . ۱۵، صفحه ۲۰۱۸
ی میل مبارزه با فساد، صفحه  ۲۰۱۸ش ساالنه سال مایل گزار سکرتریت ویژه،   66 ی اتت  س در: ۱۳در مورد تطبیق استر  :. قابل دستر

https://www.sacs.gov.af/en/reports/report_details/210  به آن مراجعه شده بود(.  ۲۰۲۰مارچ  ۵)به تاریــــخ 
به آن مراجعه  ۲۰۲۰مارچ  ۵)به تاریــــخ  https://www.sacs.gov.af/uploads/reports/quarterly/261.pdfسکرتریت ویژه،  67

س نیست و ]از این جهت[ فاقد تصویب شورای عایل یم باشد. گزارش نسخه اخت   . شده بود(  قابل دستر
 در فوق مراجعه شود.  ۲.۲به بخش   68
ی بازنگری شده مبارزه با فساد، فصل   69 ی اتت   . ۷استر
 شورای عایل حاکمیت قانون و مبارزه با فساد.  ۲۰۱۹دسامتر  ۱۹صورت جلسه مورخ   70

نی که هیچگاه  اعالن شده پالن تشیــــع اصالحات: پالن  
 تطبیق نشد 

در پاسخ به انتقادات روز افزون تمویل کنندگان،  
( را  RAPوزارت مالیه "طرح پالن تشیــــع اصالحات" ) 

به  در نشست ساالنه بانک جهانن  ۲۰۱۹در اکتوبر 
فت در اصالحات مبارزه با   منظور نشان دادن پیشی

ـــع اصالحات بدون اینکه  فساد  ارائه کرد. پالن تشیـ
ی مبارزه با فساد داشته باشد، لست   ی اتت  ارتبایط با استر

ناهماهنگ را ارائه کرد که باید در اقدام اصالحات  ۵۸
[ اهداف   به دست  ۲۰۲۰سال  آیند. اکتر این ]تدابت 

ی مبارزه با فساد بوده   ی اتت  اصالج تطبیق نشده در استر
 جدید نبودند. پالن تشیــــع اصالحات با  و اهداف  

ً
کامال

هیچ نهاد تطبیق کننده یا تمویل کننده مشوره نشده و  
هیچگاه نهانی نشد. سکرتریت ویژه به یوناما اظهار  

پالن تشیــــع  داشت که در حال حارصن کار روی 
 اصالحات متوقف یم باشد.  

 

https://sacs.gov.af/en
https://www.sacs.gov.af/en/reports/report_details/210
https://www.sacs.gov.af/uploads/reports/quarterly/261.pdf
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ات ارزیائ   اجرای مسئولیت که  یکمیته  ،۲۰۲۰ اوایل در  ژ  تاثی  اتی 
  این  کرد.   آغاز  خود  کار   به داشت،  را  ۲۰۱۷ یاسی 

 دیدبان و  مالیه، وزارت ارنوایل، ځ لوی ویژه،  سکرتریت جمهوری،  ریاست بازرس  اداره  نمایندگان از  متشکل کمیته

ی  تصمیم   سطح   در   بار   سه  کمیته  این  باشد.   یم  افغانستان  شفافیت   دادند.   جلسه  تدویر   تخنیگ   سطح  در   بار   دو   و   گی 

ی دلیل به جلسات این و  از  شد.  متوقف ۲۰۲۰ مارچ اواخر  در  (کرونا  ویروس) ۱۹- کووید  شیوع از  جلوگی   طرح یی 

  در  قبیل های تالش به تا  است  مهم حکومت  برای آنهم، با  شد.  خواهد  مواجه تاخی   با  موجه گونه  به جدید  سند 

   نماید.  طرح نظر   مورد  میعاد  اوایل در  را  بخش قناعت اصالحات و  داده ادامه اصالحات راستای

 

 اصالحات تقنینی .۴.۲

د اصالحات در کار مبارزه با فساد  چارچوب را فراهم یم کند هرچند از طریق   حقوف  کنوئ  اساس خوئ  برای پیشی 

ات به    از   بعض   ،  ۲۰۱۹ساختاری به شمار یم رود تا آن را بهبود بخشد. در سال    چارچوبمنظور وضاحت در    تغیی 

که باعث افزایش ماموریت و ارائه رویکرد    گردید دستاورد های تقنین  شامل اصالحات در قانون اداره عایل تفتیش  

که در    اری عاده ای دارائ  های غی  قانوئ  نایسژ از جرایم فساد ادا  کاری بهی  برای آن اداره شد. تصویب مقرره ی 

داد دارائ  ها را تکمیل کرد. پروژه های تقنین  که   چارچوبگرفته است، مورد بحث قرار   ۳فصل  تقنین  برای اسی 

،   71، اداره بازرس  ای گزارشدیه تکمیل نشدند، شامل قانون  پیش بین  شدند و یل در دوره  دولن   72قانون موسسات غی 

ات در کود جزاء یم شود. در مجموع د سند تقنین  یط  فرمان رئیس جمهوری به    ۱۷، به تعداد  ۲۰۱۹ر سال  و تغیی 

ایط اضطراری قانون توسط شورای میل بربنیاد روال عادی به   ۹توشیح شدند در حالیکه  73اساس صالحیت رسژ

  75بیانگر کاهش در فعالیت های تقنین  ]این شورا[ یم باشد. که   74تصویب رسید، 

ایط اضطراری جهت صدور فرمان تقنین  رصف قانون اسایس رصاحت دارد که صالح در  یت رئیس جمهور در رسژ

ایط اضطراری مانند سال های    76هنگام "نیاز عاجل" به کار گرفته شود.  ویل از صالحیت صدور فرمان تقنین  در رسژ

برریس فرمان تقنین  رئیس جمهور در مورد مبارزه با فساد توسط شورای   77ی معمویل کار گرفته شد. قبل به گونه

 دستاورد های کسب شده را با تهدید مواجه ساخت. 
ً
ا ناکایم شورای میل در برریس قوانی   کلیدی که از   78میل اکیر

 
 در ذیل بحث شده است.  ۵در فصل  71
 در ذیل بحث شده است.  ۶در فصل   72
ن رصاحت دارد:  ۷۹ماده  73 ورت عاجل، به حکومت یم "قانون اسایس افغانستان چنی  تواند در حالت تعطيل ولشی جرگه در صورت رصن

ن مایلامور مربوط به بودجه و امور ی استنثا ن تقنیتن   را ترتيبتقنیتن ، فرامی  یم بعد از توشيح رئيس جمهور حكم قانون را حايز کند. فرامی 
ن تقنیتن  ن جلسه شورای میل به آن تقديم شود، و در صورنر كه از طرف شورای شود. فرامی  بايد در خالل یس  روز از تاريــــخ انعقاد نخستی 

ن تصویب شده بود. یم   از اعتبار ساقطمیل رد شود،  [ از سوی پارلمان نت   گردد." ایل نشی این گزارش، سه ]فرمان تقنیتن
 اسناد تقنیتن شامل حساب شدند که در جریده رسیم نشی شده اند.  74
قانون توسط شورای   ۱۴فرمان رئیس جمهور و  ۳۴در کل  ۲۰۱۸)در سال  ۱۷، صفحه ۲۰۱۹گزارش یوناما در مورد مبارزه با فساد، یم   75

 ۱۶فرمان رئیس جمهور و  ۳۶در کل  ۲۰۱۷)در سال  ۱۷، صفحه ۲۰۱۸گزارش یوناما در مورد مبارزه با فساد، یم میل به تصویب رسید(؛   
 قانون از سوی شورای میل به تصویب رسید(. 

 قانون اسایس افغانستان ۷۹ماده   76
 ۱۷، صفحه ۲۰۱۸یم گزارش یوناما در مورد مبارزه با فساد، ؛  ۱۷، صفحه ۲۰۱۹یم گزارش یوناما در مورد مبارزه با فساد،  77
 در فوق مراجعه شود.  ۴به پانوشت  78

 مالحظات: 

یک مبارزه با فساد در مقایسه با سال های قبل، بیط شد و افغانستان را  ۲۰۱۹در سال  ژ اتیر
، طرح اسناد اصالح اسیر

ی    ح اقدامات اصالیح در مورد مبارزه با فساد در    برای ترسژ
 
فاقد سند اصالحات در کار مبارزه با فساد یا جدول زمائ

 در افغانستان شیوع پیدا ک  ۱۹-گذاشت. کووید  ۲۰۲۰سال 
 
رد که تالش ها برای ارزیائر اقدامات اصالیح قبیل  زمائ

ی در جریان بود. نتایج به میان آمده هرچند قابل درک است، نباید باعث انرصاف از طرح  و طرح اسناد  پیگیر

ی جدید فراگیر در اوایل دور جدید شود.   ژ اتیر
 اسیر
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طریق فرمان تقینین  رئیس جمهور توشیح شده بودند، مانند کود جزاء، قانون محافظت از اطالع دهندگان و قانون 

  مبارزه با فساد، باعث رسدرگیم در مورد وضعیت این قوانی   شد. 

یک آجندای اصالح  وزارت عدلیه   ژ اتی 
،  به عوض تطبیق اسی  ی تسوید ارائه همکاری های تخنیگ در عرصهبه  تقنین 

ده تر وزارت عدلیه کماکان ناتکمیل باف  مانده است.  79ی اختصایص ادامه داد. اسناد تقنین  به گونه    80اصالح گسی 

ی شده و از سوی جامعه  گروه کاری اصالح قوانی   جزائ  که یک گروه تخنیگ یم باشد که توسط وزارت عدلیه رهی 

امون مبارزه با فساد را در سال   نگرفته است. زیر کار  ۲۰۱۹جهائ  حمایت یم شود، هیچ سند تقنین  پی 

 قانون مبارزه با فساد . ۱.۴.۲

  تصویب،  از  پس بالفاصله و  وضع جمهور  رئیس  ۲۰۱۸ سپتامی   ۵ مورخ تقنین   فرمان توسط فساد  با  مبارزه قانون

  روند  و  گردید   تعدیل جمهور  رئیس دیگر  تقنین   فرمان توسط مذکور  قانون ،۲۰۱۹ مارچ ۵ تاری    خ به شد.  نافذ 

ان  گزینش   جنجایل   مدئ    ای  جامعه  با   سازگاری   یک   ای   مثابه  به  تعدیل  این   کرد.   تغیی    فساد   با   مبارزه   کمیسیون  کمیشی 

 نتیجه   در   نداد.   قرار   برریس   مورد   را   82قانون   میل   شورای  گزارش،   این  پوشش   تحت  مدت  در   81بود..   موضوع  آین   روی

  ماند.  باف   کماکان  بود[ شده ]نافذ   ۲۰۱۹ مارچ  در   که  قانون همان

  به  کمی    فساد  با  مبارزه کار   در  اصالحات بالی ها  آن  موثریت اما  ،گرفت  قرار  استقبال مورد  فساد  با  مبارزه  قانون

  حالیکه  در   داد  تشکیل  را  فساد   با   مبارزه قضائ   و  عدیل مرکز  حقوف    اساس قانون این مثال،  بطور   رسد.  یم مشاهده

 
ً
  یس پول قوی  تیم تایک نتوانست داخله  وزارت توجه عدم اما  83داشت.  فعالیت اجرائ   فرمان اساس  به فقط قبال

 کاست.   آن موثریت از  اما  گرفت،  نظر  در  برایش را  حقوف   اساس هرچند  84دهد.  شکل نماید، حمایت را  مرکز  که

  ها  دارائ   دراعاده بیشی   های  فعالیت تشی    ع  باعث ها  دارائ    اعاده  مورد  در  فساد  با  مبارزه  قانون احکام همچنان،

  باید  داخیل  مقرره چنی    آیا  که   دهد  توضیح اینکه بدون ده بو  داخیل  مقرره  تسوید  نیازمند  احکام  این زیرا  85نشد،

داد  با  فقط  منجر  امر  این 86جرم.  نوع هر  عواید  یا  باشد  داشته کار   و  رس  فساد  جرایم عواید  از  نایسژ  های دارائ   اسی 

  روشن  ایل را  خود  کار   ها  دارائ   اعاده اداره چنانچه  شد   تسوید  روند  توقف و  باعث گردیده    طولئ   نظر  اختالف  به

 87ساخت..   متوقف مقرره  شد 

در قانون ، تا هنوز تطبیق نشده   ه پیش بین  شدهکه یگ از اصالحات عمد اداری  تشکیل کمیسیون مبارزه با فساد 

ی از فساد مندرج ماده و وظایف نهاد  اشد است. این کمیسیون باید مستقل ب   مبارزه علیه کنوانسیون   ۶جلوگی 

، جامعه مدئ  و دولت  ۲۰۱۹مارچ  ۵پس از تعدیل قانون به تاری    خ   88را انجام دهد.  ملل متحد سازمان  اداری فساد 

ان و شمولیت جامعه مدئ  در این روند، بحث نمودند. جزئیات روی  بعد از تفاهم، اصول گزینش و تعیی   کمیشی 

ان دخیل شدند. روند  گزین وضع شد و جامعه مدئ  دوباره در روند   ۲۰۱۹دسامی   ۸قواعد به تاری    خ  ش کمیشی 

ان را از لسن  که از سوی کمیسیون مستقل  گزینش که مورد توافق قرار گرفت، از رئیس جمهور یم خواهد تا کمیشژ

 89، انتخاب نماید.  اصالحات اداری و خدمات ملیک ارائه یم گردد 

 
 . ۱۸، صفحه ۲۰۱۹یم گزارش یوناما در مورد مبارزه با فساد،  79
ی مبارزه با فساد   80 ی اتت  ن  ، جدول تطبیق؛ نخ۱، ضمیمه  ۲۰۱۷استر ی مبارزه با   ۲۰۱۸گزارش ششماهه سال مایل  ستی  ی اتت  در مورد تطبیق استر

ن   ۶۶فساد، صفحه   (. ۲۰۱۸گزارش ششماهه سال مایل )نخستی 
 ریاست جمهوری.  ۲۰۱۹مارچ  ۵مورخ  ۳۵۴فرمان شماره   81
 قانون اسایس، یم تواند آن را تصویب، تعدیل یا رد کند.   ۷۹به شورای میل فرستاده شد و به اساس ماده    ۲۰۱۸اکتوبر    ۱۱قانون به تاریــــخ     82
 . ۲۵؛ قانون مبارزه با فساد، ماده ۳۶، صفحه ۲۰۱۸گزارش یوناما در مورد مبارزه با فساد، یم  83
 در ذیل مراجعه شود.  ۳به بخش  84
 در ذیل مراجعه شود.  ۳.۶به بخش   85
 . ۳۵قانون مبارزه با فساد، ماده   86
 در ذیل مراجعه شود.  ۳.۶به بخش   87
 قانون مبارزه با فساد.  ۲۰و ماده  ۶( ماده ۲فقره )  88
 قانون مبارزه با فساد.  ۱۰ماده    89
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"بالفاصله پس از ایجاد کمیسیون، نهاد های موازی مبارزه با فساد  قانون مبارزه با فساد رصاحت دارد که:    ۴۰ماده  

، ا  90به اساس فرمان ریاست جمهوری یط یک سال به کمیسیون مدغم یم شوند." این  در نبود یک فرمان تقنین 

گزارش سال قبل به نیاز برای    91د اداری به میان آورد. بالتکلیف  حقوف  را در مورد نهاد های مبارزه با فساموضوع 

رفع این بالتکلیف  اشاره شده بود و پیشنهاد شد تا قانون مبارزه با فساد یگانه مبنای قانوئ  نهاد های مبارزه با فساد  

از اینگونه رویکرد های  نمونه هائ   در عوض، رویکرد برای تراکم قواعد و نهاد ها بوجود آمد.     92در افغانستان باشد. 

 94بازرس و مسوده قانون  93]متناقض[ را یم توان در نهاد ها و طرزالعمل های مندرج قانون ثبت و اشاعه دارائ  ها

 ی گنجانیده یم شد.  مشاهده کرد که بهی  بود تا در یک فصل در قانون مبارزه با فساد ادار 

فراگی  در مورد نهاد های  قانون مستلزم  ملل متحد سازمان  اداری فساد  مبارزه علیهکنوانسیون   ۳۶و  ۶، ۵مواد 

بلکه آن را پیشنهاد یم کند: "طوریکه تجربه نشان یم دهد، تامی   استقاللیت برمبنای قانون   95مبارزه با فساد نبوده 

یا قانون اسایس این احتمال را افزایش یم دهد که نهاد یا نهاد ها از توانائ  های بیشی  برای تروی    ج پالییس های موثر  

ی جاکارتا در مورد اصول نهاد  اعالمیه 96د." و تطبیق ]احکام قانون[ برخوردار بوده و همچنان حس ثبات را یم ده

های مبارزه با فساد پیشنهاد یم کند که نهاد های مبارزه با فساد باید داییم و مبتن  بر قانون بوده و دارای وظایف  

عبارت "وظایف واضح" نیازمند آنست که صالحیت های نهاد های مبارزه با فساد شامل قانون   97واضح باشند. 

د.  باشد. تعدیال   ت بعدی قانون مبارزه با فساد باید روی این هدف صورت گی 

 ی اداره عالی تفتیشقانون بازنگری شده ۲.۴.۲

را از طریق فرمان تقنین  ریاست   98قانون بازنگری شده اداره عایل تفتیش، رئیس جمهور ۲۰۲۰مارچ  ۵به تاری    خ 

شد، شورای میل هنوز هم یم تواند آن را تعدیل،   جمهوری توشیح کرد. هرچند قانون بالفاصله پس از توشیح نافذ 

ات عمده در قانون   99رد یا تائید نماید ویل هیچ اقدامایم ایل نشژ این گزارش روی دست نگرفته است.  آوردن تغیی 

اداره عایل تفتیش روند طولئ  نظرخوایه در مورد بازبین  قانون را موفقانه به پایان رسانید؛ این روند توسط اداره  

عایل تفتیش مدیریت یم شد و تحت حمایت کارشناسان بی   الملیل و وزارت عدلیه قرار داشت و یوناما و همکاران  

  100در آن نظریات خود را ارائه کردند. 

 
 قانون مبارزه با فساد.  ۴۰( ماده ۲)فقره  90
 . ۲۰، صفحه ۲۰۱۹گزارش یوناما در مورد مبارزه با فساد، یم  91
قانون مبارزه با فساد   ۲( ماده ۲( و )۱؛ همچنان به فقره های )۲۰ – ۱۸، صفحات ۲۰۱۹گزارش یوناما در مورد مبارزه با فساد، یم  92

 مراجعه شود. 
 در ذیل مراجعه شود.  ۲.۲به بخش  93
 در ذیل مراجعه شود.  ۵.۳به بخش    94
ملل سازمان  فساد اداری    مبارزه علیهکنوانسیون  تطبیق  در مورد  (، رهنمود تقنیتن  UNODCدفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد ) 95

س است: ۶۰و  ۴۸، فقره های متحد   . در لینک ذیل قابل دستر
https://www.unodc.org/pdf/corruption/CoC_LegislativeGuide.pdf  به آن مراجعه شده بود(.  ۲۰۲۰مارچ  ۵)به تاریــــخ 

سازمان فساد اداری  مبارزه علیهکنوانسیون تطبیق  در مورد  تخنیگ(، رهنمود UNODCدفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد )  96
س در: . ق۱۱، صفحه ۲۰۰۹ ،ملل متحد  ابل دستر

https://www.unodc.org/documents/corruption/Technical_Guide_UNCAC.pdf    به آن مراجعه   ۲۰۱۹مارچ    ۵)به تاریــــخ
 شده بود(. 

س در: ۲۰۱۲نوامتر  ۲۷-۲۶اعالمیه جاکارتا در مورد اصول نهاد های مبارزه با فساد،   97 . قابل دستر

-Prevention/Art_6_Preventive_anti-s/corruption/WGhttps://www.unodc.org/document
corruption_bodies/JAKARTA_STATEMENT_en.pdf  به آن مراجعه شده بود(.  ۲۰۱۸مارچ  ۵)به تاریــــخ 

 "قانون بازنگری شده اداره عایل تفتیش" یاد یم شود(. رئیس جمهور)منبعد در این به نام  ۱۳۹۸/ ۱۲/ ۱۵مورخ  ۴۵فرمان شماره  98
به وزارت دولت در امور پارلمانن فرستاد تا آن را به شورای میل   ۱۳۹۹/ ۰۱/ ۱۰مورخ  ۸۷ارت عدلیه قانون مذکور را یط مکتوب شماره وز  99

 ارسال نماید. 
امون مسوده قانون اداره عایل تفتیش مورخ   100 وری  ۱۰نظریات پت   . ۲۰۱۹فتر

https://www.unodc.org/pdf/corruption/CoC_LegislativeGuide.pdf
https://www.unodc.org/documents/corruption/Technical_Guide_UNCAC.pdf
https://www.unodc.org/documents/corruption/WG-Prevention/Art_6_Preventive_anti-corruption_bodies/JAKARTA_STATEMENT_en.pdf
https://www.unodc.org/documents/corruption/WG-Prevention/Art_6_Preventive_anti-corruption_bodies/JAKARTA_STATEMENT_en.pdf
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ات این   را با نورم و معیار های بی   الملیل به ویژه رهنمود های اعالمیه لیما در مورد تفتیش و  تغیی 
همخوائ  بیشی 

ات استقاللیت و صالحیت    101اعالمیه مکسیکو در مورد استقاللیت نهاد های عایل تفتیش به میان یم آورد.  این تغیی 

ایط مسلیک   ی و مایل تقویت بخشیده و رسژ های اداره عایل تفتیش را در اجرای فعالیت های خود و مدیریت منابع بشژ

دوره کاری رسمفتش از چهار سال به شش سال )قابل  تمدید برای یکبار(  102لزم برای رسمفتش را تعریف یم کند. 

بازنگری   104تدابی  پاسخدیه مقامات عایل تفتیش افزایش پیدا کرد.  –و توازن  – مصئونیت  103افزایش یافت. 

ایط شود. این تغی ات  امتیازات کارمندان اداره عایل تفتیش را حفظ کرد تا باعث جذب و حفظ کارمندان واجد رسژ ی 

ش داد و اکنون شامل اجرای انواع تفتیش ها به شمول تفتیش اجراات،   مسئولیت های اداره عایل تفتیش را نی   گسی 

و اکنون  106اداره عایل تفتیش به کاربر بودجوی مستقل ارتقاء یافت 105تخصض، سیستیم و محییط یم شود. 

عنوان بودجه تکمییل میل غرض تصویب به شورای    بودجه خود را در مشوره با حکومت تهیه یم کند؛ این بودجه به

 مایل و بودجوی قبیل اداره عایل تفتیش به وزارت مالیه را کاهش یم  این مسئله  107میل فرستاده یم شود. 
 

وابستگ

ات اداره عایل تفتیش را تقویت یم کند و اکنون این اداره را در موقعیت بهی  قرار یم دهد   دهد. در مجموع، این تغیی 

وظایف خود در عرصه نظارت از بودجه و استفاده دارائ  های حکومت به گونه موثر انجام دهد. به منظور تکمیل  تا  

وئ  را  اداره ای عایل تفتیش  قانون دن مسئولیت تفتیش به نهاد بی  ، به مقررات نیاز است تا طرزالعمل ها برای سیر

ول، عواید، اشاعه دارائ  ها و    تنازع منافع کارمندان اداره عایل تفتیش را توضیح نماید.  تعریف نماید، قواعد کنی 

، اداره عایل تفتیش تمرکز خود به ۲۰۱۹در طول سال  ات تقنین  داخیل را افزایش داد. این امر   تعهد ، قبل از تغیی 

 غرض تعقیب عدیل که تا هنوز در جریان است، و څارنوایلمنجر به ارسال قضایای سه تن از کارمندان به لوی 

کت مستقل تفتیش تحت کار دارد تا   تعویض داخیل کارمندان دیگر شد. اداره عایل تفتیش پروسه  استخدام رسژ

حسابات و صورت حساب های مایل این اداره را تفتیش کند. تمام کارمندان اداره عایل تفتیش دارائ  های شان در 

ند. به عنوان بخیسژ از روند مسلیک سازی  اشاعه دارائ  ها ثبت کردثبت و را در مطابقت با قانون  ۲۰۱۹سال 

ی، اداره عایل تفتیش مرکز آموزش و مسلیک سازی را به منظور ارتقای ظرفیت اختصایص کارمندان تاسیس   ژ اتی 
اسی 

کرد؛ در نظر است که این مرکز به اکادیم میل تفتیش ارتقاء پیدا کند تا مفتشی   داخیل و خاریح  در سکتور عامه در  

 د.  آن آموزش ببینن

مستلزم اقدامات و سیستم موثر برای معیار های محاسبه  ملل متحد سازمان  اداری فساد  مبارزه علیهکنوانسیون 

و تفتیش یم باشد از نظارت از مدیریت هزینه های عامه اطمینان حاصل نماید. کنوانسیون مذکور همچنان مستلزم  

ام به این سیستم   ، اداری و جزائ  خواهد  اینست که عدم احی  در صورت نیاز باعث تحریم ها از طریق موئیده  مدئ 

مبارزه  کنوانسیون  تکمیل یم شود، این مکلفیت    قانون اداره عایل تفتیش که توسط تدابی  جزائ  در کود جزاء   108شد. 

ات جدید در مدیریت   متحد ملل سازمان  اداری فساد  علیه را انجام یم دهد. قانون جدید اداره عایل تفتیش و تغیی 

ی ی فعال بودجه به گونه استفاده  د فعال مبدل سازد که در داخیل باید اداره عایل تفتیش در افغانستان را به یک نها

 موثر سهم داشته باشد.  

 
ن انجمصوب رهنمود های اعالمیه لیما در مورد تفتیش ) 101 ن الملیل نهاد های عایل تفتیش، لیما، نهمی  ( و ۱۹۷۷اکتوبر  ۲۶ – ۱۷من بی 

ن   ن الملیل نهاد های عایل تفتیش، شهر مکسیکو، اعالمیه مکسیکو در مورد نهاد های عایل مستقل تفتیش )مصوب نهمی   ۵کانگرس انجمن بی 
س در: ۲۰۰۷نوامتر  ۱۰ – (. قابل دستر

https://www.intosai.org/fileadmin/downloads/documents/open_access/INT_P_1_u_P_10/issai_1_en.pdf  و
-SAI-on-Declaration-Mexico-10_-content/uploads/2019/04/ISSAI-e.org.za/wp-https://afrosai

Independence1_00.pdf  ــخ  ه آن مراجعه شده بود(.  ب ۲۰۲۰مارچ  ۳۰)به تاریــ
 قانون بازنگری شده اداره عایل تفتیش.   102
 . ۹همان، ماده  103
 . ۱۰( ماده ۲؛ فقره )۱۴همان، ماده  104
 . ۳همان، ماده   105
 . ۶( ماده ۲همان، فقره ) 106
 . ۶همان، ماده  107

 .متحدملل سازمان فساد اداری  مبارزه علیهکنوانسیون   ۹( ماده ۳( و فقره )۲جزء )ج( فقره ) 108

https://www.intosai.org/fileadmin/downloads/documents/open_access/INT_P_1_u_P_10/issai_1_en.pdf
https://afrosai-e.org.za/wp-content/uploads/2019/04/ISSAI-10_-Mexico-Declaration-on-SAI-Independence1_00.pdf
https://afrosai-e.org.za/wp-content/uploads/2019/04/ISSAI-10_-Mexico-Declaration-on-SAI-Independence1_00.pdf
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 قانون مبارزه با فساد و بررسی پارلمان  . ۳.۴.۲

قوانی   مربوط به مبارزه با فساد به شمول کود جزاء، قانون مبارزه با فساد اداری، قانون حمایت  از  ،  ۲۰۱۹در سال  

 از طریق فرمان  اداری، قانون ثبت و اطالع دهندگان فساد 
ً
یس به اطالعات که قبال اشاعه دارائ  ها و قانون دسی 

گرفت. تنها دو فرمان  قانون اسایس توسط شورای میل مورد برریس قرار    ۷۶رئیس جمهور نافذ  شده بود، طبق ماده  

 اخی  تصویب شد. 

یس به اطالعا۲۰۱۹جولی  ۲۷به تاری    خ  که این تعدیالت   ت را با تعدیالت تصویب کرد، شورای میل قانون دسی 

یس به اطالعات را از پنج به هفت عضو افزایش داده و مشخص نمود که   ان کمیسیون دسی  یک نماینده  تعداد کمیشی 

هرچند تصویب این قانون توسط    109از شورای میل و وزارت عدلیه باید در ترکیب کمیته گزینش حضور داشته باشد. 

ام به روند تقنین  یم باشد، حکم مربوط به افزایش  نشان دشورای میل  هنده تعهد مبن  بر افزایش شفافیت و احی 

تعداد اعضای کمیته گزینش این کمیته را در خطر سیایس شدن قرار داده یا تصویر سیایس از این کمیته ترسیم یم  

حسابدیه متقابل ژنیو قرار دارد که مستلزم تطبیق   چارچوبکند. تعدیالت در تناقض با تعهدات افغانستان در 

یس به اطالعات یم باشد چنانچه حی   توافق روی  
    110حسابدیه متقابل ژنیو چنی   بود.  چارچوبقانون دسی 

سپتامی    ۵اشاعه دارائ  ها را همان طوریکه در فرمان مورخ  ثبت و  ، شورای میل قانون۲۰۱۹جنوری  ۱به تاری    خ 

کتگوری مقامات و کارمندان دولت را که مکلف به اشاعه  این قانون    111آمده بود، تصویب کرد.   رئیس جمهور   ۲۰۱۷

ش داد ی مقامات دولن  را افزون بر مقامات بلند پایه  نشژ دارائ  های اشاعه شده  112،دارائ  های شان هستند گسی 

را از اداره ناموفق عایل نظارت و  و مسئولیت ثبت دارائ  ها  113قانون اسایس را الزایم ساخت،  ۱۵۴مندرج ماده 

مبارزه با فساد که بعد ها منحل شد، به اداره جدالتاسیس ثبت و اشاعه دارائ  ها در چوکات اداره امور ریاست  

قانون جدید باعث افزایش ثبت دارائ  های مقامات در گزارش سال گذشته آمد، طوریکه  114جمهور انتقال داد. 

،  از شش ماه بعد از تصویب، شورای میل تالش کرد تا قانون مذکور را تعدیل نماید باوجود آن، کمی   115دولن  شد. 

انو جرگه  گردید. به تاری    خ   ولیس جرگه مکلفیت  ،  ۲۰۱۹جولی    ۱۵که منجر به اختالف نظر میان ولیس جرگه و مشژ

و اطفال شان را   همشان، والدین ، دارائ  های خود اشاعهمقامات دولن  به شمول اعضای ولیس جرگه مبن  بر 

، ولسوایل و شهرداری ها را نی   از  دارائ  خارج اشاعه حذف کرد. تغیی  ولیس جرگه اعضای شورا های ولین 

انو جرگه تعدیالئ  را پیشنهاد کرد که     116ساخت.  دارائ  های همشان و اطفال خوردسال  اشاعه  از سوی دیگر، مشژ

این تعدیالت    117مکلفیت مبن  بر اشاعه سالنه را حذف کرد. را الزایم دانسته ویل  ]مقامات دولن  و اعضای پارلمان[  

ک هر دو مجلس قرار دارد.   اگر این تعدیالت تصویب شود، معیار های قانون در حال حارص  تحت برریس کمیته مشی 

غانستان تقلیل پیدا  توسط اف  ملل متحدسازمان  اداری فساد  مبارزه علیهکنوانسیون   ۸کاهش میابد و رعایت ماده 

حسابدیه متقابل ژنیو   چارچوببا توجه به اینکه تطبیق قانون ثبت و اشاعه دارائ  یگ از معیار های یم کند. 

کنندگان خواهد بود. هرچند مشکالت  نقض توافق افغانستان با تمویل  تعدیالت فوق الذکر بیانگر  118است،

یل کنندگان در خصوص قوانی   قابل درک است، حکومت باید  حکومت در راستای اجرای تعهدات داده شده به تمو 

 
یس به اطالعات،   109  . ۲۰۱۹اکتوبر  ۱فرمان رئیس جمهوری اسالیم افغانستان در مورد تنفیذ قانون دستر
 در فوق مراجعه شود.  ۲.۱به بخش  110
 ۲۸مورخ  ۱۲۷۱رئیس جمهور، جریده رسیم  ۱۵۴قانون ثبت و اشاعه دارانی های مقامات بلند پایه و کارمندان دولت، فرمان شماره  111

وری  ۲۰مورخ  ۱۳۲۹. فرمان مذکور بدون تعدیل توسط شورای میل تصویب شد و در جریده رسیم شماره ۲۰۱۷اکتوبر  نشی شد  ۲۰۱۹فتر
 )قانون ثبت دارانی ها(. 

 . ۸و  ۷قانون ثبت دارانی ها، مواد   112
 . ۸و  ۷قانون ثبت دارانی ها، مواد   113
 . ۲۶، صفحه ۲۰۱۹گزارش یوناما در مورد مبارزه با فساد، یم  114
 . ۲۶، صفحه ۲۰۱۹گزارش یوناما در مورد مبارزه با فساد، یم  115
 .جرگهولش  ۲۰۱۸جوالی  ۱۵مورخ  ۳۱۱شماره فیصله  116
انو  ۲۰۱۹جنوری  ۱مورخ  ۳۲۷فیصله شماره  117  جرگه. مشی
 در فوق مراجعه شود.  ۲.۱به بخش  118
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ات این تعدیالت قانون بالی معیار های  حسابدیه متقابل   چارچوبارتباط خود با شورای میل را در پیوند با تاثی 

   ژنیو عمیق تر سازد. 

 کود جزاء . ۴.۴.۲

وری   ۱۴رئیس جمهور توشیح و به تاری    خ  119۲۰۱۷مارچ  ۴کود جزای جدید که توسط فرمان تقنین  مورخ  فی 

د اصالحات مبارزه با فساد در افغانستان یم باشد.    ۲۰۱۸ بازنگری قانون  نافذ شد، نشاندهنده نقطه عطف در پیشی 

وری   ۱۹۷۶جزای   سایر قوانی   ]در کود جزا[ نتیجه تالش   ۲۰۱۸که تا فی 
نافذ بود، و شامل ساخی   احکام جزائ 

در عی   زمان،   120نگرفته است. ود. کود جزاء به شورای میل ارسال شد ویل بحث روی آن صورت چندین ساله ب 

ی )مبهم( را برجسته ساخت.   تطبیق کود جزاء در چند ماه نخست پس از تنفیذ، خال های متعدد و نکات خاکسی 

ه محکمه مسئولیت همکاری در تطبیق یکسان کود جزا در رسارس کشور را به عهده گرفت  .  سی 

ه محکمه متحدالمایل را فرستاد  ۲۰۱۹مارچ    ۶به تاری    خ   امون تطبیق کود جزاء، سی  ، پس از پیشنهاد مطالعه یوناما پی 

و در آن به قضات هدایت داد تا اساس و دلیل در فیصله های شان مبن  بر محکومیت را به اساس مدارک و  

ند  همخففه و مشدد  احوال شواهد، به ویژه در قضایای که قضات  حداقل و حداکیر مجازات  بهیا  را در نظر یم گی 

به منظور رفع کامل چالش های عمده که نهاد های قضائ     121یم نماید، را ذکر نمایند.   حکمپیش بین  شده در قانون  

ه محکمه در حمایت ملل متحد و همکاران دو سمینار را در سال  122حی   تطبیق کود جزاء با آنها مواجه است، سی 

کنندگان اسناد تقنین  وزارت عدلیه ) ریاست  ن، تسوید  څارنوالدایر کرد و در آن قضات،  ۲۰۲۰و  ۲۰۱۹های 

یک ساختند. هدف آن افزایش تنفیذ یکسان قانون از   (، انجمن وکالی مدافع، و سایرین تجارب شان را رسژ تقنی  

دهد که نیازمند تعدیالت است، یم  طریق توضیح احکام پیچیده کود جزاء و شناسائ  مواردی که تجربه نشان یم 

ی    ح احکام پیچیده  امون تشژ ی کود جزاء و لست  باشد. این سمینار ها روی دو موضوع متمرکز بود: توضیحات پی 

ه محکمه در مورد کود جزاء رهنمائ    جامع از مواد کود جزاء که پیشنهاد تعدیل آن ها صورت گرفت. توضیحات سی 

" که تعریف فریع رشوه است،  ی تفسی  حقوهائ  را در زمینه  قانوئ  ف  به شمول اصطالحات مانند "منفعت غی 

ه محکمه به این نهاد صالحیت یم دهد تا قوانی   را تفسی  نماید و "به منظور   ارائه یم کند. مسئولیت حقوف  سی 

"  ، به محاکم توضیحات دهد.  123تطبیق مناسب قانون و حصول اطمینان از تامی   وحدت رویه قضائ 

روند جامع جمع آوری و بحث روی تمام پیشنهادات برای تعدیل کود جزاء باید بحث روی این موضوع را خاتمه  

 )و سایر محاکم( به منظور تامی   شفافیت بیشی  در کار 
ی مبارزه  بخشد که آیا فیصله های مرکز عدیل و قضائ 

. قضات مرکز عدیل و با فساد  سکتور عدیل و قضائ   قضائ  تا اکنون استدلل یم نمایند که فقره  ، نشژ شود یا خی 

کود جزاء نشژ فیصله های مرکز عدیل و قضائ  را در صورت عدم موجودیت هدایت رسیم محکمه،    ۱۸۳( ماده ۱)

کود جزاء نشژ فیصله را در صورت محکومیت ]متهم[ در قضایای    ۳۸۷( ماده  ۱با آنهم، فقره )  124منع قرار یم دهد. 

 .  رشوه الزایم یم داند 

 
 رئیس جمهور.  ۲۰۱۷مارچ  ۴مورخ  ۲۵۶فرمان شماره  119
ن تقنیتن باید یط  ۷۹( ماده ۳به اساس فقره ) 120 ن جلسه پارلمان، به شورای میل ارسال  ۳۰قانون اسایس، فرامی  روز پس از تدویر نخستی 

 شود. 
ه محکمه که در پیوند به مصوبه شماره )مقام  (2019مارچ  ۶)مورخ  ۲۲۷۵ – ۲۲۰۶متحدالمال شماره   121  ۲۶)( مورخ۱۰۰۲رئیس ستر

وری  ه محکمه صادر شد.  (۲۰۱۹فتر  شورای عایل ستر
( سمینار های مذکور را همکاری مایل و لوژستیگ نموده و GIZ( و دفتر همکاری های آلمان )UNDPیوناما، برنامه انکشاقن ملل متحد )  122

 در مورد آجندای سمینار ها مشوره دادند. 
 . ۲۰۱۳جون  ۳مورخ  ۱۱۰۹قانون تشکیل و صالحیت های محاکم، جریده رسیم شماره  ۳۱( ماده ۶فقره )  123
 . ۱۱، صفحه ۲۰۹۱گزارش یوناما در مورد مبارزه با فساد، یم   124
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 به معضل فقره )یک راه 
 

الزایم فیصله ها در مورد  ، تعدیل کود جزاء یم باشد تا در مورد نشژ ۱۸۳( ماده ۱رسیدگ

[ قضایای فساد رصاحت داشته باشد.   محکومیت ]متهمی  

 

مبتنی بر اصل شایسته ساالری و پیشبرد اصالحات توسط کمیسیون اصالحات استخدام  .۵.۲

 اداری و خدمات ملکی

به احكام قانون عمیل  قانون اسایس، مقرر یم دارد که اداره در افغانستان " اجراآت خود را با بیطرف  كامل و مطابق  

یم سازد" و به تمام شهروندان افغانستان این حق را یم دهد که"بر اساس اهليت و بدون هيچگونه تبعيض و به  

کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملیک به    125موجب احكام قانون به خدمت دولت پذيرفته یم شوند". 

ی به گونه ایجاد شد و از آن زمان تا اکنون  126ین حقوقو به منظور تحقق ا ۲۰۰۸اساس قانون خدمات ملیک 

  127چشمگی  انکشاف کرده است. 

یک    128، ۲۰۲۰جنوری    ۱۹به تاری    خ   ژ اتی 
  ۲۰۲۵  –   ۲۰۲۰کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملیک پالن اسی 

، عرضه خدمات و تمرکز روی شهروندان افغانستان در  را به هدف ادامه اصالحات قبیل در راستای تامی   بیطرف 

د.  راز داشت پیشگفتار ابرئیس کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمائ  ملیک در  129خدمات ملیک، به نشژ سیر

که: "افغانستان بدون خدمات ملیک قوی، غی  سیایس، عاری از فساد و موثر متحول نخواهد شد. رصف آن وقت  

 اقتصادی را برطرف نماید و توانائ  آن را داشته باشیم که مسئولیت  
 

است که ملت ما قادر خواهد بود تا وابستگ

درک اهمیت غی  سیایس بودن، بیطرف  و موثریت   130م."مساعدت های مایل را از دوش همکاران کلیدی مان برداری

در خدمات ملیک بسیار مهم است. نیل این اهداف به معن  از بی   بردن فرهنگ قدییم واسطه سالری و امتیاز 

 دادن به ارتباطات سیایس از طریق تعیینات در پست های دولن  خواهد بود.  

پالن مذکور پس از رایزئ  با نهاد های  و خدمات ملیک،  به اساس اظهارات کمیسیون مستقل اصالحات اداری

ی های کلیدی مانند و  131ذیدخل ژ اتی 
 با اسی 

 
این  132میل صلح و انکشاف افغانستان تهیه شد.  چارچوبهماهنگ

 به شکایات( بورد ۲( بورد تعیینات؛ )۱پالن روی شش بخش فریع ذیل متمرکز است: )
 

( مدیریت  ۳؛ )رسیدگ

یک و روابط  ۶( سکرتریت اصالحات اداری؛ )۵انستیتیوت خدمات ملیک؛ )( ۴خدمات ملیک؛ ) ژ اتی 
( ارتباطات اسی 

 
 ن اسایس افغانستان. قانو  ۵۰ماده   125
 . ۲۰۰۸جون  ۸مورخ  ۹۵۱قانون خدمات ملیک، جریده رسیم شماره   126
 . ۶۱ – ۶۰، صفحات ۲۰۱۸گزارش یوناما در مورد مبارزه با فساد> یم  127
یک   128 ی اتت  )پالن  ۲۰۲۵ – ۲۰۲۰، ۲۰۲۰جنوری  ۱۹کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملیک،   ۲۰۲۵ – ۲۰۲۰پالن استر

ی ی اتت  س در: استر https://iarcsc.gov.af/en/wp-ک کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملیک( قابل دستر
new.pdf-icPlan_withPhotocontent/uploads/sites/4/2020/01/V12_IARCSC_Strateg  به آن  ۲۰۲۰مارچ  ۱۰)به تاریــــخ

 مراجعه شده بود(. 
یک   129 ی اتت   . ۵کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملیک، صفحه   ۲۰۲۵ – ۲۰۲۰پالن استر
یک   130 ی اتت   . ۱کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملیک، صفحه   ۲۰۲۵ – ۲۰۲۰پالن استر
یک   131 ی اتت   . ۶کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملیک، صفحه   ۲۰۲۵ – ۲۰۲۰پالن استر
یک   132 ی اتت   . ۵کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملیک، صفحه   ۲۰۲۵ – ۲۰۲۰پالن استر

 مالحظات: 

د اصالحات در کار مبارزه با فساد را فراهم یم سازد.    افغانستان از قبل اساس خوئر برای پیشیر
ر
چارچوب حقوف

یک بوده، محافظ دستاورد ها باشد و مانع  ژ اتیر
ات بیشیر باید اسیر   . افزایش قوانیر  و نهاد های جداگانه شود تغییر

یاز به تقویت همکاری میان شورای میل و حکومت را در آوردن ی تحت پوشش این گزارش یکبار دیگر ندوره

ی به     دستاورد های تقنین  در شورای میل جلوگیر
اصالحات در کار مبارزه با فساد برجسته یم سازد تا از میان رفیر

 عمل آید.  

https://iarcsc.gov.af/en/wp-content/uploads/sites/4/2020/01/V12_IARCSC_StrategicPlan_withPhoto-new.pdf
https://iarcsc.gov.af/en/wp-content/uploads/sites/4/2020/01/V12_IARCSC_StrategicPlan_withPhoto-new.pdf
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ب الجل    133عامه.  پالن مذکور فعالیت های اصالیح برای این بخش را لست یم کند ویل فعالیت هائ  که دارای رص 

نستان در تحلیل وضعیت  کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملیک افغا  134زمائ  باشد، را شامل نیم شود. 

کمیسیون مستقل   135خویش یم پذیرد که مشکالت مبن  بر تطبیق اصالحات در سطح ولیات و محیل وجود دارد. 

به وجود یم آورد ویل   کشور گفتگو های صلح فرصن  را برای  اصالحات اداری و خدمات ملیک برریس یم کند که  

سیایس ممکن باعث شود که از نهاد های دولن  به عنوان منابع  ی احتمایل توافق تقسیم قدرت میان نخبگان  نتیجه

قابل تقسیم میان طرف ها استفاده شود که این امر دستاورد های اخی  در خصوص استخدام مبتن  بر شایسته  

بانک جهائ  از   136ی استخدام در خدمات عامه بود، تحت پرسش قرار دهد. سالری را که به عنوان یگانه پروسه

ی دولت افغانستان  از طریق بر  آجندای اصالیح کمیسیون مستقل  نامه اصالحات ساختاری و مدیریت منابع بشژ

هرچند پالن اصالیح کمیسیون مستقل اصالحات اداری    137حمایت کرد. اصالحات اداری و خدمات ملیک افغانستان  

ی م و خدمات ملیک برجسته یم سازد که   ژ اتی 
یل مبارزه با فساد است که یگ  "کار کمیسیون شامل حیطه وسیعی  اسی 

، این کمیسیون نیم پذیرد که معیار های 138از اولویت های میل بوده و برنامه اصالحات کمیسیون را تقویت یم کند"

ی مبارزه با فساد رصف ایل دسامی   ژ اتی 
ی جدید ممکن کمیسیون مستقل  ۲۰۱۹اسی  ژ اتی 

تمدید شد و اینکه اسی 

 بازنگری پالن آن کمیسیون سازد. ا ملزم به اصالحات اداری و خدمات ملیک ر 

 با تطبیق 
ً
هدایت و فرمان رئیس جمهور و مصوبه های شورای وزیران و شورای عایل حاکمیت قانون   ۱۲۶مجموعا

، این کمیسیون ظرفیت های اداره  ۲۰۱۹در ارتباط  به کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملیک در سال 

ریت نمود، و در راستای مسلیک عامه را افزایش داد، ارزیائ  پست ها را انجام داد، اصالحات ساختاری و تقنین  را مدی

، کمیسیون مستقل ۲۰۱۹سازی اداره عامه  را از طریق استخدام مبتن  بر شایسته سالری فعالیت نمود. در سال 

هماهنگ سازی وظایف و حمایت  اصالحات اداری و خدمات ملیک به ارزیائ  پست ها در نهاد های دولن  به منظور  

بدین منظور، کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملیک تفاهمنامه هائ    139از اصالحات اداری، ادامه داد. 

، و اداره   را با وزارت معارف، وزارت زراعت و مالداری، وزارت انرژی و آب، وزارت مخابرات و تکنولوژی معلومائ 

ی   به منظور عایل تفتیش عقد نموده است.  کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملیک لیحه وظایف  را ن

ایط، برریس نموده و آن را   ین رسژ ساده سازی روند تعیینات، معیاری سازی استخدام و جلب کاندیدان دارای بهی 

،     140معیاری ساخت.  به هدف بهبود موثریت نهاد های عامه و رفع نیازمندی های ظرفین  در داخل نهاد های دولن 

  ۱۱۸۰کارمند را در اخل کشور تحت آموزش قرار داد و   ۲۴۱۱کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملیک 

 دیگر را به برنامه های آموزیسژ بی   الملیل در خارج از افغانستان معرف  نمود.  کارمند 

، کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملیک کماکان روی بهبود کیفیت و شفافیت استخدام  ۲۰۱۹در سال 

تعداد کارمندان بلند پایه ملیک که از طریق روند استخدام رقابن  تعیی   شده اند،  مبتن  بر شایسته سالری و افزایش  

، کمیسیون مستقل اصالحات  ۲۰۱۹و در عی   زمان افزایش حضور زنان در خدمات ملیک متمرکز بود. در اوایل سال  

-state-of ز تکنولوژیاداری و خدمات ملیک مرکز تحقیق و تدوین محتوای امتحانات را ایجاد کرد تا با استفاده ا

art .۷۵۲از امتحانات تحریری کمپیوتری برای استخدام    141، امکان مداخالت در روند استخدام را به حداقل برساند  

خانم    ۵۹شامل  گماشته شدند و  کاندیدی که    ۶۵۱و شناسائ     ۲و    ۱کارمند برای پست های بلند پایه در بست های  

ونیگ که در سال یم شود، استفاده به عمل آمد. عالوه ب در کابل ایجاد   ۲۰۱۸ر دو مرکز امتحانات کمپیوتری الکی 

 
یک   133 ی اتت   . ۲۲کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملیک، صفحه   ۲۰۲۵ – ۲۰۲۰پالن استر
ی  134 اتت   . ۱۶ کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملیک، صفحه  ۲۰۲۵ – ۲۰۲۰یک پالن استر
یک   135 ی اتت   . ۱۳ کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملیک، صفحه  ۲۰۲۵ – ۲۰۲۰پالن استر
یک   136 ی اتت   . ۱۳، صفحه ۲۰۲۰کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملیک:   ۲۰۲۵ – ۲۰۲۰پالن استر
یک   137 ی اتت   . ۳۲، صفحه ۲۰۲۰کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملیک:   ۲۰۲۵ – ۰۲۰۲پالن استر
یک   138 ی اتت   . ۱۴کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملیک، صفحه   ۲۰۲۵ – ۲۰۲۰پالن استر
یک   139 ی اتت   . ۴کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملیک، صفحه   ۲۰۲۵ – ۲۰۲۰پالن استر
https://iarcsc.gov.af/en2361-تفاهمنامه های کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملیک با وزارت ها در مورد اصالحات:   140

ـــخ  2  به آن مراجعه شده بود(.  ۲۰۲۰مارچ  ۹)به تاریـ
  به آن مراجعه شده بود(.  ۲۰۲۰مارچ  ۹)به تاریــــخ  /https://iarcsc.gov.af/en/boardمراجعه شود به:  141

https://iarcsc.gov.af/en2361-2
https://iarcsc.gov.af/en2361-2
https://iarcsc.gov.af/en/board/


 

25 
 

2020یوناما جون    مبارزه علیه فساد اداری  | 

در ولیت های بلخ، کندهار،   ۲۰۱۹شد، کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملیک مراکز مشابه را در سال  

ولیت    ۱۳در    ، چنی   مراکز را ۲۰۲۰هرات، بدخشان، بامیان و خوست نی   ایجاد کرد و در نظر دارد که ایل ختم سال  

ونیگ را برای بست های  دیگ  فراهم یم سازد.  ۴و   ۳ر نی   تاسیس نماید. مراکز ولین  امتحانات کمپیوتری الکی 

 به شکایات کمیسیون 
 

متقاضیان پست های خدمات ملیک یم توانند شکایات در مورد روند استخدام را به بورد رسیدگ

 به شکایات برای کارمندان ملیک و کارکنان مستقل اصالحات اداری و خدمات ملیک، که میک
 

م عمویم رسیدگ انی  

 به شکایات کمک یم کند تا داشی   حس عدالت بیشی   
 

قراردادی است، درج نمایند. موجودیت این بورد رسیدگ

، عدم ترفیع، تقاعد، یا سایر تصامیم اداری به شمول عدم قناعت در شود. در صورتیکه کارمندان از نحوه   ی ارزیائ 

م متوصل شوند. اکیر شکایات در سال   شکایت(    ۵۲۰۹)  ۲۰۱۹رابطه به عزل  نارایص  باشند، یم توانند به این میکانی  

 مربوط یم شود به امتحان 
ً
که به خاطر استخدام    ۲۰۱۸/ ۲۰۱۷استخدام عمویم در رسارس کشور در سال ات عمدتا

در سال   142آمار بیشی  نشان یم دهد، تن برای بست های پائی   به راه انداخته شد. چنانچه که ۱۷۵۰۰

درصد( از متقاضیائ  بود که شارت لیست نشده بودند. در اکیر موارد،   ۶۲شکایت )  ۳۱۸در مجموع  ۲۰۲۰/ ۲۰۱۹

به تعداد  کنندگان تمام اسناد تصدیق شده مورد نیاز را با درخواست ارائه نکرده بودند.  مشخص شد که درخواست  

 به شکایات، درخواست کنندرصد(  ۲۶) ۱۳۵۹
 

دگان با نتایج امتحان کتن  موافق نبودند. یافته های رسیدگ

باعث  ۲۰۱۸/ ۲۰۱۷پیشنهادات در ویب سایت و سایر تجارب به دست آمده در جریان روند استخدام عمویم 

 بست شمولین  استخدام شد.   ۶۰۰۰شد که یط آن کارمند برای  ۲۰۲۰بهبود روند استخدام برای سال  

وری  ی و معلومائ   ۲۰۱۹در فی  ، کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملیک سیستم مدیریت منابع بشژ

در   143گذاشتند. لیک را در همکاری نزدیک با وزارت ها و نهاد ها در سطح میل و محیل به منصه اجراء  کارمندان م

نظر است که این دیتابیس سیستم کاریائ  مبتن  بر شایسته سالری را در مورد تمام کارمندان ملیک از طریق حفظ  

د.   امون کارکرد های کارمندان ملیک به پیش بی  ی و معلومائ   معلومات دقیق پی  هنگایم که سیستم مدیریت منابع بشژ

با سیستم پرداخت معاشات وصل شود، زمینه را برای از بی   بردن مقامات و معلمی   خیایل نی   مساعد یم سازد.  

 درج سیستم شد، شامل معلومات کامل در مورد ساختار تشکیالئ  تمام نهاد ها، صوانح  
ً
پس از آنکه معلومات کامال

یک، معلومات پرداخت، ارزیائ  کارکرد ها، و سوابق آموزش خواهد شد. معلومات  کارمندان،   ی بایومی  سوابق حارص 

کارمند( وارد    ۴۳۶۶۹۶ولیت )در مجموع  ۳۴وزارت ها و ادارات ذیربط در  ۵۴در مورد ساختار تشکیالئ  تمام 

یگ از  ۳۲۴۹۹۰سیستم شده است.  بط وارد ]سیستم[ شده است. در  وزارت ها و ادارات ذیر  ۵۱اطالعات بایومی 

، کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملیک در حال برریس صحت و دو   این اطالعات است.  حال حارص 
 

گانگ

ی کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملیک این رسم را ادامه داد که به روز  څارنوایلمانند لوی  ، بورد رهی 

، به  ۲۰۱۹دریافت مستقیم شکایات و نگرائ  های مردم باز باشند. در سال های دوشنبه برای عموم مردم جهت 

 تن از این خدمات استفاده کردند.   ۱۳۴۹تعداد 

 

 
 به شکایات کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملیک در جلسه نهاد های ذیدخل،  ارائه معلومات توسط بورد   142

ی
جنوری   ۲۷رسیدگ

۲۰۲۰ . 
 به آن مراجعه شده بود(.  ۲۰۲۰مارچ  ۹)به تاریــــخ  https://iarcsc.gov.af/en/news-/12مراجعه شود به:  143

 مالحظات: 

 سیستم کاریائر مبتن  بر شایسته   ۲۰۲۰/ ۲۰۱۹تدابیر اصالیح خدمات ملیک در سال 
 
فت ادامه داد. معرف به پیرسژ

پشتکار و همچنان کار روی هماهنگ سازی خدمات عامه و استفاده از سیستم های تکنولوژی  ساالری نیازمند 

امون منابع برسژ ITمعلومائر ) یک پنج ساله  ( به منظور مدیریت معلومات پیر ژ اتیر
ی در خدمات عامه یم باشد. پالن اسیر

 تدابیر اصالیح با دیدگاه دراز مدت مساعد واقع شد.  
ی
 کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملیک در هماهنگ

. 

https://iarcsc.gov.af/en/news-12/
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 دارائی ها بررسیثبت و  .۶.۲

  چارچوب کشور های عضو مکلف هستند تا ملل متحد،  سازمان  اداری  فساد  مبارزه علیهبه اساس کنوانسیون 

روند اشاعه و برریس دارائ  های    144حقوف  را برای اشاعه دارائ  ها به اساس اصول قوانی   داخیل خود ایجاد نمایند. 

 146،)قانون ثبت دارائ  ها(  دولن  قانون ثبت و اشاعه دارائ  های مقامات و کارمندان    145افغانستان در قانون اسایس،

درج شده است. برعالوه، اسناد تقنین  فریع مورد نیاز    ۲۰۱۸148  اداری  و قانون مبارزه با فساد   ۲۰۱۸147کود جزای  

در حال تهیه شدن هستند. قانون اسایس مستلزم آنست که دارائ  های رئیس جمهور، معاونی   رئیس جمهور، وزراء،  

ه محکمه و لوی   اره ثبت و  اد  149یم گردد.   ، برریس و نشژ  ثبتی خدمت  قبل و بعد از دوره باید    څارنوالاعضای سی 

برریس دارائ  ها )اداره( که در چوکات ریاست اداره امور ریاست جمهوری بر مبنای قانون ثبت دارائ  ها ایجاد شد و  

مسئولیت    150، به آن کمیسیون منتقل خواهد شد،  اداریدر ظرف دوازده ماه پس از ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد  

قانون   ۲۰۱۸ ثبت و برریس دارائ  ها را دارد. کود جزای  تخلفات مربوط به اشاعه دارائ  ها به شمول افزایش غی 

، اداره به اجرای  ۲۰۱۹در سال را جرم پنداشته و آن را مورد مجازات قرار یم دهد.  152اشاعه نادرست  و  151رسمایه

ف  برای اداری و حقو چارچوبو  154را بیشی  ساخته ۲۰۱۸ادامه داد تا دستاورد های  153ثبت و برریس دارائ  ها

مورد دارائ  ها را ثبت  ۲۱۳۶۲، اداره مذکور در مجموع ۲۰۱۹هر چه بیشی  تحکیم کند. در سال ثبت دارائ  ها را 

کرده بود. همانند سال های قبل،    ثبتدارائ  ها را  اشاعه مورد  ۶۵۴۸، این اداره ۲۰۲۰ در چهار ماه نخست کرد. 

حصول اطمنیان از رعایت مکلفیت مبن  بر اشاعه دارائ  ها  این موفقیت به حمایت مستقیم رئیس جمهور در امر 

د. به رغم این موفقیت ها، ثبت دارائ  ها از سوی مقامائ  که به اساس قانون اسایس مکلف ]به  نی   ارتباط یم   گی 

ثبت تن آنها دارائ  های شان را    ۳۱مقام، تنها    ۳۸رد شد و از مجموع    ۲۰۱۹ثبت دارائ  های شان[ هستند، در سال  

و  155ثبت نکردند  ۲۰۱۹کردند. رئیس اجرائیه اسبق و معاون اول اسبق رئیس جمهور دارائ  های شان را در سال 

وزیر برحال و سه وزیر اسبق دارائ  های شان را ثبت کردند. وزرای که دارائ  های شان را ثبت نکردند، با   ۲۳تنها 

،   ۲۱۸۵، از مجموع ۲۰۱۹تحریم شدند. در سال عدم پرداخت معاش و ممنوعیت سفر به خارج از کشور،  قایص 

از میان ادارات که وظیفه  156ای شان ثبت کردند. آنها دارائ  ه ۳۳۵۱، څارنوال ۳۳۸۳تن آنها و از مجموع  ۲۰۸۵

اکا   اداری  مبارزه با فساد  تمام   ۲۰۱۹گزا رش دادند که در سال را دارند، اداره تدارکات میل، اداره عایل تفتیش و فنی 

 تواند  کارمندان این ادارات دارائ  های شان را ثبت کرده اند. به منظور رعایت بیشی  مکلفیت ثبت دارائ  ها، اداره یم 

عدم پرداخت معاش و ممنوعیت سفر به خارج را برای مقامائ  که این مکلفیت را رعایت نیم کنند، تقاضا کند. در  

 
 . ملل متحد سازمان فساد اداری  مبارزه علیهکنوانسیون   ۸اده م( ۵فقره ) 144
 قانون اسایس.  ۱۵۴ماده   145
. فرمان مذکور بدون تعدیل توسط شورای ۲۰۱۷اکتوبر  ۲۸مورخ  ۱۲۷۱رئیس جمهور، جریده رسیم شماره  ۱۵۴فرمان تقنیتن شماره   146

وری  ۲۰مورخ  ۱۳۲۹میل تصویب و در جریده رسیم شماره  ات سال  ۲۰۱۹فتر  ها(؛ تغیت 
در قانون در   ۲۰۱۹نشی شد )قانون ثبت دارانی

 است.  گرفتهمورد بحث قرار   ۲.۴بخش 
 . ۴۲۱و  ۶۸۰، مواد ۲۰۱۷یم  ۱۵، ۱۲۶۰ء، جریده رسیم کود جزا   147
)قانون    ۰۱۳۱۴، جریده رسیم شماره  ۲۰۱۸سپتامتر    ۵مورخ    اداری   رئیس جمهور در مورد تنفیذ قانون مبارزه با فساد   ۱۸۷فرمان شماره     148

 (. اداری مبارزه با فساد 
 قانون اسایس افغانستان.  ۱۵۴ماده  149
 .اداری انون مبارزه با فساد ق ۱۷ماده  150
 کود جزا.   ۴۲۰و  ۴۱۹مواد  151
هرگاه موظف خمات عامه معلومات نادرست یا گمراه کننده را در فورمه اشاعه دارانی درج نماید، حسب (: ۱، فقره )۴۲۱همان، ماده   152

ه و دارانی های که در اثر ارتکاب جرایم مندرج (: وجو ۲احوال به جزای نقدی یس هزار تا یکصد و هشتاد هزار افغانن محکوم یم گردد. فقره )
 گردیده است، به حکم محکمه مصادره یم گردد. این فصل حاصل  

  اداری، وظیفه ثبت دارانی ها به عهده کمیسیون مبارزه با فساد  اداری قانون مبارزه با فساد  ۷( ماده ۱۸( و )۱۷(، )۱طبق فقره های )  153
ده شود.  ۱۲وظیفه[ نهاده شده و در نظر است که ]این   ماه پس از ایجاد این کمیسیون، به آن ستر

تن از مقامات و کارمندان دولتر و تمام مقامات بلند پایه دولتر به استثنای یک تن، به اساس ماده  ۱۶۹۴۳، به تعداد ۲۰۱۸در سال   154
 . ۲۶، صفحه ۲۰۱۹یم ،  اداریگزارش یوناما در مورد مبارزه با فساد قانون اسایس دارانی های شان را اشاعه کردند.   ۱۵۴

 به آن مراجعه شده بود(.  ۲۰۲۰یم  ۱۰)به تاریــــخ  https://aop.gov.af/dr/asset_publishing/11مراجعه شود به:  155
ه محکمه به درخواست یوناما برای ارائه معلومات، مورخ   156 وری  ۲۹پاسخ ستر  . ۲۰۲۰فتر

https://aop.gov.af/dr/asset_publishing/11
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تن این مقامات حارص  به   ۵۳۴مقام را تقاضا کرد که در نتیجه  ۶۵۱، این اداره عدم پرداخت معاشات ۲۰۱۹سال 

 ثبت دارائ  های شان شدند.  

اشاعه کننده   ۲۱۳۶۲نگرفت. از مجموع بت دارائ  ها، در روند برریس دارائ  ها صورت با وجود آن، موفقیت در ث

اشاعه   ۳۶۶۶، برریس ۲۰۲۰گرفتند. ایل اواخر اپریل تن آنها مورد برریس قرار   ۱۳۰، فقط ۲۰۱۹دارائ  ها در سال 

ان پائی   برریس را به نبود طرالعمل های جامع اداریکننده در جریان بود. اداره   ثبت در نهاد    رهنمائ   ، نبود دفاترمی  

 به بعض  از این مشکالت، اداره مقررات 
 

های ذیربط دولن  و تعداد اندک کارمندان نسبت یم دهد. به منظور رسیدگ

و طرزالعمل هائ  را برای رهنمائ  روند اشاعه، نشژ و برریس تهیه کرد. 
اسناد مذکور تا هنوز از سوی وزارت عدلیه    157

است. این اداره جدول اجراات از اشاعه گرفته تا نشژ و همچنان سیستم آزماییسژ اشاعه آنالین را در  بازبین  نشده 

اداره مذکور فعالیت های   158نی   کم بود،  ۲۰۱۹نهائ  ساخت. هرچند تعداد کارمندان اداره در سال  ۲۰۲۰جنوری 

ت. این اداره سیستم برریس دارائ  های  گرفارتقای ظرفیت را برای کارمندان خود و سایر کارمندان دولت روی دست  

قانون اسایس را که اداره مسئولیت ثبت، برریس و نشژ دارائ  های    ۱۵۴ی مقامات بلند پایه مندرج ماده  اشاعه شده

دوره خدمت به عهده دارد، طرح کرد. باوجود آن، نشژ اکیر دارائ  های اشاعه  ختم  اشاعه شده آنها را قبل و بعد از 

 یم باشد.   شده ناتکمیل

مورد برریس شده، این اداره حداقل شش مورد نقض جزائ  را شناسائ  نمود که آن را به اداره لوی   ۱۳۰از مجموع 

 تقاضای معلومات بیشی  را از اداره کرد که اداره در  څارنوایل ارسال کرد. پس از برریس دوسیه ها، اداره لوی  څارنوایل

حال جمع آوری معلومات در زمینه یم باشد. تا اکنون، هیچ نوع اجراات جزائ  برای عدم رعایت مکلفیت ثبت دارائ   

 گرفته نشده است.  روی دست  

ئ  ها را از طرق ذیل افغانستان متعهد است تا قانون اشاعه دارا 159حسابدیه متقابل ژنیو، چارچوببه اساس 

به اداره ؛ با تثبیت    ۲۰۱۸تطبیق نمایند: با ارسال تمام دارائ  های اشاعه شده کاندیدا های موفق انتخابات پارلمائ   

  ، ن، و قضات؛ و با تنفیذ تحریم ها علیه آنائ  که ]مکلفیت  څارنوالدارائ  های اشاعه شدهد مقامات بلند پایه دولن 

به اساس معلومات اداره،   160گونه نادرست اشاعه یم کنند. ایت نیم کنند یا دارائ های شان را  ثبت دارائ  ها را[ رع

اشاعه کردند در حالیکه   ۲۰۱۹تن آنها دارائ  های شان را در سال  ۲۸۵جرگه، عضو سابق ولیس  ۳۲۰از مجموع 

انو  ۶۸به تعداد ولیس جرگه این مکلفیت را رعایت کردند.  تن از اعضای جدید  ۲۴۳ جرگه دارائ  های  عضو مشژ

سناتور دارائ  های خود اشاعه   ۲۹عضو ولیس جرگه و    ۴۸پریل تا اکنون  ا   ۳۰از    اشاعه کردند.   ۲۰۱۹شان را در سال  

حسابدیه متقابل ژنیو مالحظه شد که کمیسیون مستقل  چارچوبدر سومی   گزارش ربعوار باوجود آن،  کردند. 

حسابدیه متقابل ژنیو   چارچوب انتخابات ثبت دارائ  های کاندیدا های موفق ولیس جرگه را که به اساس تعهد 

ابتدائ  کمیسیون مستقل انتخابات مبن  بر اینکه کارمندان   اتارسال نکرد. پس از توضیح  ۲۰۱۹لزایم بود، در سال  ا

 مضوف انتخابات ریاست جمهوری بودند و قادر به انجام این کار )ارسال دارائ  های اشاعه  این کمیسیون  
ً
کامال

 اظهار داشت که فورمه ها
ً
ی اشاعه دارائ  ها شامل اسناد محرم کمیسیون مستقل شده( نشدند، این کمیسوین بعدا

 
انون اشاعه دارانی ها بوده و دارای چهار هدف یم باشد که شامل توضیح و تطبیق بهتر قانون  ق ۱۵این اسناد تقنیتن فریع مبتتن بر ماده   157

گردد. همچنان، این اسناد مسئولیت های اداره را در روند برریس اشاعه دارانی ها و تنظیم و بهبود اشاعه، ثبت، تحقیق و نشی دارانی های یم  
 (. ۱۰مشخص یم سازد )مسوده ماده 

 ( داده شده بود. ۲۰۲۰)مارچ  ۱۳۹۹بازنگری در سال کارمند باقر ماند هرچند به اداره وعده   ۵۴ اداره تشکیل عمویم 158
 در فوق مراجعه شود.  ۲.۱به بخش   159
 . ۲.۳. چارچوب حسابدیه متقابل ژنیو، اهداف کوتاه چارچوب حسابدیه متقابل ژنیو ۲.۱.۲بخش   160

 مالحظات: 

مبن  بر افزایش اشاعه و ثبت دارائی ها توسط مقامات دولنر ادامه یافت،   ۲۰۱۸  خوب ، رویکرد  ۲۰۱۹در سال 

ان بهبودی در سیستم برریس پائیر  بود.    هرچند میر 

 



 

28 
 

2020یوناما جون    مبارزه علیه فساد اداری  | 

  161انتخابات بوده و ارسال آن به این اداره نقض طرزالعمل های کمیسیون مستقل انتخابات محسوب یم شود. 

، در   چارچوب ۲.۳درصد اهداف  ۴۰طبق سومی   گزارش ربعوار، فقط  حسابدیه متقابل ژنیو برای دست یافی  

  162گرفته شده بود. نظر  

 معامالت و راپور های مالی افغانستان )واحد استخبارات مالی(مرکز تحلیل  .۷.۲

اکا( به عنوان واحد استخبارات مایل در سال  و به   ۲۰۱۶مرکز تحلیل گزارشات و معامالت مایل افغانستان )فنی 

گردید.  که یط فرمان تقنین  رئیس جمهور توشیح شد، ایجاد    163پول و عواید نایسژ از جرایم اساس قانون منع تطهی   

اکا تحت اثر بانک مرکزی است، ویل به منظور اجرای   به اساس قانون تعدیل شده منع تطهی  پول، هرچند فنی 

مرکز از استقالل  صالحیت ها، وظایف و مسئولیت ها، در اجراات خود مستقل یم باشد. روی این ملحوظ، این 

ی مبن  بر دریافت، تحلیل و نشژ معلومات در رابطه به تطهی  پول و تمویل تروریزم برخوردار   کامل در تصمیم گی 

اکا گزارش های معامالت مشکوک را با اداره لوی    164است.  یک یم سازد که منجر به تحقیق و تعقیب څارنوایلفنی   رسژ

داد دارائ  های رسقت شده خواهد شد.  عدیل قضایا یا حمایت از روند   اسی 

اکا، در سال طبق     ۲۰۱۹گزارشات فنی 
ً
درصد افزایش را در   ۹که   گزارش معامالت مشکوک تهیه شد   ۸۴۳مجموعا

افغائ  از درک جرایم نقدی وضع شد که شامل   ۱۱۵۴۷۴۰۰نشان یم دهد.  در مجموع،  ۲۰۱۸مقایسه با سال 

افغائ  بالی نهاد های بانکداری یم شود.   ۳۰۰۰۰۰ی مایل غی  بانکداری و مبلغ   افغائ  بالی نهاد ها ۱۱۲۴۷۴۰۰

اکا غرض تحقیق و تعقیب به اداره لوی  تن   ۶۷ فرستاده شد، منتج به محاکمه څارنوایلگزارش هاییکه از سوی فنی 

  ۳۷۵۸۰۰۰۰دی مبلغ  تن و جریمه نق  ۲۳در مرکز عدیل و قضائ  مبارزه با فساد شد. این محاکمات باعث محکومیت  

از جنوری ایل دسامی    165مصادره مبالغ مختلف اسعاد خاریح  شد. دالر امریکائ  و همچنان  ۱۰۲۲۹۷۶۷۵افغائ  و 

اکا  ۲۰۱۹ دالر امریکائ  را از طریق دیتابیس    ۵۰۳۸۹۶۲۹  ارزش مورد اشاعه نقدی و حواله/اوراق بهادار به    ۲۷۸۸، فنی 

در جریان همی   موعد، پنج مورد ضبط پول و طال صورت گرفت که یگ آن  166دریافت نمود.  ASYCUDA گمرگ

   168و چهار مورد دیگر تا هنوز تحت تحقیق و برریس قرار دارد.   167منجر به محکومیت، حبس و مصادره اموال شد؛ 

اکا   یک کرده است. از مجموع  قضیه را مورد تحلیل قرار داده و آن را با    ۳۱بخش تحلیل فنی  ارگان کشف  و تحقیقائ  رسژ

قانون منع تطهی  پول و عواید نایسژ از جرایم برای ارائه معلومات از سوی لوی   ۲۸درخواست مبتن  بر ماده  ۲۹۳

رائ  ها، اداره تدارکات میل، و ریاست  ، وزارت داخله، ریاست عمویم امنیت میل، اداره ثبت و برریس داڅارنوایل

  ۳۷جرم فریع شناسائ  شد. به اساس ماده  ۲۸۶در نتیجه،  169مورد پاسخ داده است.  ۲۵۳به گمرک، این اداره 

اکا  کت و افراد را که شامل  ۳۴قانون منع تطهی  پول و عواید نایسژ از جرایم، فنی   مبلغ  حساب بانگ رسژ
ً
مجموعا

دالر امریکائ  یم شود، را پس از تقاضای مرکز عدیل و قضائ  مبارزه با فساد،   ۲۴۶۶۹۸۴افغائ  و  ۵۱۵۳۸۱۷۸

، و سایر ارگان ها  منجمد کرد. ریاست عمویم امنیت میل، و ریاست مبارزه با جرایم  اکا  170سنگی   اداره ثبت و   فنی 

،  ۲۰۱۹در سال  171مکاری کرد. ی مقامات بلند پایه هشدهبرریس دارائ  ها را در راستای برریس دارائ  های اشاعه 

 
ن گزارش ربعوار چارچوب حسابدیه متق  161 . مقرره داخیل یادشده عبارت از رهنمود ۸، صفحه ۲۰۱۹سپتامتر  –ابل ژنیو، جوالی سومی 

 تصویب شد.  ۱۳۹۷( ۴۱مایل کاندیدا ها است که یط تصمیم شماره )
 . ۷همان، صفحه  162
ه جریده رسیم جرایمقانون منع تطهت  پول و عواید نایسی از  163  . ۲۰۱۴جوالی  ۲۳مورخ  ۱۱۴۲، منتشی
 قانون منع تطهت  پول و عواید نایسی از جرایم.  ۲۵( ماده ۳( و )۲فقره ) 164
 . ۴همان، صفحه   165
اکا ۲۰۱۹ گزارش سال  ۸صفحه   166  .فنتر
 قرار در محکمه ابتدائیه مرکز عدیل و قضانی مبارزه با فساد مورد   ۲۰۱۹مارچ    ۱۸قضیه تطهت  پول محمد عمر خان که به تاریــــخ     167

ی
رسیدگ

مورد تائید محکمه استیناف  ۲۰۱۹اپریل  ۹ماه حبس و مصادره ]اموال[ محکوم شد. فیصله و حبس فوق به تاریــــخ  ۵ه گرفت و موصوف ب
 گرفت. مرکز عدیل و قضانی مبارزه با فساد قرار  

اکا ۲۰۱۹ گزارش سال  ۸صفحه  168  .فنتر
 . ۱۶همان، صفحه   169
 . ۱۷همان، صفحه  170
 . ۱۸همان، صفحه   171
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اکا   درخواست    ۱۵تن را دریافت کرد و به    ۵۲۲درخواست از اداره ثبت و برریس دارائ  ها در مورد  تحلیل مایل    ۲۱فنی 

ان درخواست های دریافت شده از   ۱۳۳تن یم شود، پاسخ داد. این رقم افزایش  ۳۳۲که شامل  درصدی را در می  

اکا نشان یم دهد. درصد  ۲۰۰این اداره و افزایش  ان ارائه پاسخ از طرف فنی   172ی را در می  

اکا  عمویم  بانکداری بانک مرکزی افغانستان به عنوان ریس  ، رئیس عمویم  ۲۰۱۹دسامی     ۱۹به تاری    خ   جدید برای فنی 

تعیی   شد و دفی  خود را با رئیس قبیل که برای مدت طولئ  در آن سمت بود، تعویض کرد. به اظهارات رئیس  

ی به اساس پالن و یک تغیی  معمول در داخل بانک مرکزی است و این نغیی  در   عمویم جدید، این تغیی  در رهی 

ی فعالیت و پالییس این مرکز را متاثر نخواهد ساخت. یوناما   ی برای تغیی   رهی  از نوع روند رسیم مدیریت منابع بشژ

 این پست ها هیچ نوع آگایه ندارد.  

 

 اصالحات در تدارکات عامه  .۸.۲

گام های مقتض  را "به منظور  مستلزم آنست که افغانستان  ملل متحد  سازمان    اداری  فساد   مبارزه علیهکنوانسیون  

ی که از جمله  ایجاد سیستم های مناسب تدارکات را بر اساس  شفافیت، رقابت و معیار های عین  در تصمیم گی 

د.  ی از فساد موثر هستند" روی دست گی    174، ۲۰۱۶با وضع قانون تدارکات در سال  173در رابطه به جلوگی 

گزارش های میل   را به منظور تطبیق این مکلفیت ها طرح نمود. به رغم آن، تدارکات کماکان در  چارچوئ  افغانستان 

 الملیل به عنوان موضویع یاد یم شود که در برابر فساد آسیب پذیر یم باشد.   و بی   

در عمل، رئیس    175کمیسیون تدارکات میل به اساس قانون متشکل از وزیر مالیه، وزیر اقتصاد و وزیر عدلیه یم باشد. 

عاون دوم رئیس جمهور  جمهور جلسات این کمیسیون را که عبدهللا عبدهللا، رئیس اجرائیه پیشی   و رسور دانش، م

ی یم کند. این جلسات برای ناظرین میل و بی   الملیل به مشول اعضای جامعه مدئ  باز  اک یم کرد، رهی 
در آن اشی 

کمیسیون تدارکات میل درخواست های داوطلن  را که بیشی  از حد صالحیت ادارات تدارکائ  باشد، مورد  است.  

 مبلغ قرارداد داوطلن  برای اموال و خدمات در بازار   176یا رد یم کند.   برریس قرار داده و آن را تصویب، تعدیل
حداکیر

میلیون افغائ  یم باشد. در صورتیکه تدارکات    ۱۰۰میلیون افغائ  و این مبلغ برای قرارداد های ساختمائ     ۲۰داخیل  

داوطلن  محدود و تدارکات منبع واحد  در سطح بی   الملیل باشد، حداکیر مبلغ دو برابر یم شود. حداکیر مبلغ در 

 گفته  این مبالغ برای برریس کمیسیون تدارکات میل اندک یم باشد زیرا چنانچه که  177حن  پائی   تر یم باشد. 
ً
قبال

ی یم شود. در سال  نشست را دایر کرد در   ۳۳، کمیسیون ۲۰۱۹شد، کمیسیون مذکور توسط رئیس جمهور رهی 

جلسه یم رسید. نشژ صورت توضیج جلسات شفافیت بیشی  به جلسات  ۴۵به  ۲۰۱۸حالیکه این رقم در سال 

 یم بخشد.  

 
 . ۱۸همان، صفحه   172
 . ملل متحدسازمان  اداری  فساد  مبارزه علیهکنوانسیون  ۹( ماده ۱فقره )  173
 )قانون تدارکات(.  ۲۰۱۶سپتامتر  ۱۷مورخ  ۱۲۲۳قانون تدارکات، جریده رسیم شماره   174
 قانون تدارکات.  ۵۴( ماده ۱)فقره   175
 قانون تدارکات.  ۵۴( ماده ۱)فقره   176
 میلیون افغانن در بازار های داخیل یم باشد.  ۸میلیون افغانن و در تدارکات خدمات ایل  ۵تر منبع واحد ایل حداکتر مبلغ در داوطل  177

 مالحظات: 

 در قضایای مبارزه با تطهیر پول و فساد۲۰۱۹در سال  
ی
اکا به جمع آوری معلومات ارزشمند برای تحقیقات جنائ  ، فنیر

 های اشاعه شده مقامات دولنر را به  در ادامه داد و اداری
ی
ی فزاینده همکاری کرد. این اداره گونه روند برریس دارائ

 افغانستان در مورد ایجاد یک اداره مسلیک قوی در ساحهنمونه 
ی
 ی حساس یم باشد.  ی از توانائ
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اداره تدارکات میل تدارکائ  را که در حیطه صالحیت کمیسیون تدارکات میل است، از طریق سکرتریت کمیسیون  

شفافیت و همخوائ  با    اداره تدارکات میل سایر امور تدارکات را به منظور موثریت،   178تدارکات میل مدیریت یم کند. 

فت تطبیق قرارداد در مطابقت با اصول و طرزالعمل های تدارکات را نظارت  قانون نظارت و  برریس یم کند و پیشژ

  صادر شد  ۲۰۱۸در نوامی  که ریاست جمهوری   ۱۰۰فرمان اجرائ  شماره  179یم کند. 
 

تا "روند تدارکات را هماهنگ

ات را بهی  تطبیق کرده و همچنان در مصارف منابع عامه رصفه جوئ  نمایند"،  و تشی    ع  بخشیده و احکام قانون تدارک

هرچند تدارکات پائی   تر از صالحیت نقش اداره تدارکات میل در پیوند به نهاد های تدارکائ  بیشی  توضیح داد. 

کمیسیون تدارکات میل از مسئولیت های نهاد تدارکات دولن  باف  ماند، اداره تدارکات میل این روند را از دریافت  

  180"اسناد برریس نیازمندی ها" ایل عقد قرارداد نظارت نمود. 

گزارش داد. این اداره صندوق  با فساد   ، اداره تدارکات میل از تطبیق اصالحات به هدف مبارزه۲۰۱۹در سال 

ونیگ امانتداری  را ایجاد کرد و صندوق های شکایات را در تمام دفاتر تدارکات به هدف دریافت  )ایمیل آدرس( الکی 

ان خساره را برای اطالع دهندگان معرف  کرد که منجر به گزارش  ونیگ و فزیگ شکایات نصب کرد و سیستم جی  الکی 

"روز شفافیت تدارکات" را به گونه هفتوار به منظور دریافت شکایات و ارتباط با  اداره مذکور  181قضیه شد.  ۴۴

یس به اطالعات، نهاد های جامعه مدئ  و رسانه ها،   قرارداد کنندگان و مردم با حضور نمایندگان کمیسیون دسی 

 به 
 

ش این اداره برای تشویق زنان جهت  قضیه شد. به عنوان بخیسژ از تال  ۱۳۰برگزار کرد. این امر باعث رسیدگ

کت هائ  داد که مالکیت آنها را زنان به عهده   حضور در داوطلن  های دولت، اداره تدارکات میل ارجحیت را به رسژ

، پاسخدیه کماکان ضعیف باف  ماند. تا هنوز معلوم نیست که رسنوشت   ای که قضیه   ۴۴داشتند. به رغم این تدابی 

، وزیر امور خارجه ایالت متحده در  ۲۰۱۹سپتامی   ۱۹ارش شدند، چه شد. به تاری    خ توسط اطالع دهندگان گز 

امون تدارکات که از سوی اداره تدارکات میل اتخاذ شده است، ابراز  نگرائ  کرد و  مورد عدم شفافیت در تصامیم پی 

عیار های شفافیت و  میلیون دالر مساعدت پالن شده را به دلیل ناتوائ  حکومت در رعایت م ۶۰مبلغ تعلیق 

قرار   عدیل تا هنوز مورد تعقیب ۲۰۱۶ی بزرگ تقلب در داوطلن  در سال یک قضیه 182پاسخدیه اعالن نمود. 

   183نگرفته است. 

وری  ونیگ را به عنوان بخیسژ از  ، اداره تدارکات میل پالن ها برای اجرای آزماییسژ روند داوطلن  ال۲۰۲۰در فی  کی 

ونیک تدارکات که در اکتوبر  معرف  شده بود، نهائ  ساخت. اداره تدارکات میل همچنان اذعان  ۲۰۱۸سیستم الکی 

( کاهش یافت و   184رئیس جمهور،  ۱۰۰ی تطبیق فرمان اجرائ  شماره نتیجه داشت که در  وکرایس )کاغذ پرائ  بی 

شد که ارزش مجمویع آن   ۲۰۱۹در سال  ۱۰۱۸به  ۲۰۱۸در سال  ۷۶۳ها از باعث افزایش پروسس تعداد پروژه 

کت  ۲۴، به تعداد ۲۰۱۹میلیارد افغائ  یم رسد. در سال  ۱۷۸.۱به  اک در از رسژ و  محروم شده روند تدارکات اشی 

 
 قانون تدارکات.  ۵۴( ماده ۶فقره )  178
 قانون تدارکات.  ۵۷و  ۵۶مواد   179
 پروسه های تدارکات برای ادارات دولت، فرمان شماره ، فرمان رئیس جمهوری اسالیم افغانستان در مورد ۱ماده   180

ی
، نوامتر ۱۰۰هماهنگ

۲۰۱۸ . 
ن گزارش ها مورد تحقیق قرار گرفته و حل و فصل شد در حالیکه  ۳۳  181  گزارش دیگر تحت دوران یم باشد.   ۱۱چنی 
امون پاسخدیه و مبارزه با فساد در افغانستان"، ، امریکا  ایاالت متحده خارجهامور وزارت   182  ۲۰۱۹سپتامتر  ۱۹"اعالمیه پت 

afghanistan/-in-corruption-anti-and-accountability-on-https://www.state.gov/statement  ــخ مارچ  ۱۰)به تاریــ
به آن مراجعه شده بود(. پاسخ اداره تدارکات میل در لینک ذیل به نشی رسیده بود:  ۲۰۲۰

https://www.facebook.com/833952173357446/posts/2431447486941232/?d=n 
 . ۳۹، صفحه ۲۰۱۸گزارش یوناما در مورد مبارزه با فساد اداری، یم    183
احکام قانون تدارکات و همچنان رصفه آن  صادر شد و هدف ۲۰۱۸این فرمان در نوامتر  184  و تشیــــع اجراءاتتدارکات و تطبیق بهتر

ی
"هماهنگ

  جونی در هزینه منابع عامه" گفته شده است. 

 مالحظات: 

 و امانتداری در روند تدارکات در بهیر شدن است، دولت مکلف است تا راه هائی را برای  
 
 نقاط  هرچند بیطرف

ی
رسیدگ

 ضعف باقیمانده که زمینه را برای سوء استفاده مساعد یم سازد، شناسائی نمایند.  

 

https://www.state.gov/statement-on-accountability-and-anti-corruption-in-afghanistan/
https://www.facebook.com/833952173357446/posts/2431447486941232/?d=n
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کت مورد تحقیق قرار    ۱۳۸ مانع حیف    گذشته،همچنان، اداره تدارکات میل ادعا کرد که یط پنج سال    185گرفتند. رسژ

 میلیارد افغائ  در تدارکات عامه شده است.  ۶۵.۵ و میل 

 شفافیت بیشتر در طرح و تطبیق بودجه .۹.۲

"اقدامات مقتض   ، کشور های عضو مکلف اند تا ملل متحد سازمان  اداری  فساد  مبارزه علیهکنوانسیون به اساس  

ند. این اقدامات از جمله شامل موارد آئ    جهت تروی    ج شفافیت و پاسخدیه در مدیریت مایل عامه روی دست گی 

یم گردد: طرزالعمل ها برای طرح بودجه میل؛ گزارشدیه به موقع در مورد عواید و مصارف؛ سیستم محاسبه و 

ول داخیل؛  تفتیش معیار ها  و نظا رت مربوط به آن؛ سیستم های موثر و کارا برای مدیریت خطرات احتمایل و کنی 

ایط مندرج این پاراگراف." برعالوه، کشور عضو   186و در صورت امکان، اجراات اصالیح در صورت عدم رعایت رسژ

اقدامائ  را "به منظور حفظ امانتداری دفاتر محاسبه، سوابق، صورت حساب های مایل یا سایر اسناد مربوط به  

د.  ی از تزویر چنی   اسناد" روی گی    187عواید و مصارف عامه و به هدف جلوگی 

 
به آن  ۲۰۲۰مارچ  ۱۴)به تاریــــخ  vendors-t/debarredhttps://ageops.net/en/companies/debarmen.مراجعه شود به:  185

ن یم باشد.   مراجعه شده بود(. محرومیت به معتن خارج شدن موقتر از داوطلتر برای مدت معیی 
 . ملل متحدسازمان  اداری  فساد  مبارزه علیهکنوانسیون  ۹( ماده ۲)فقره  186
 . ملل متحدسازمان  اداری  فساد  مبارزه علیهکنوانسیون  ۹( ماده ۳فقره )  187

https://ageops.net/en/companies/debarment/debarred-vendors
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گزارش های قبیل تدابی  اصالیح در  

سیستم های مدیریت مایل را  

برجسته یم سازد که در کل منتج به  

باوجود    188بودجه واقعبینانه تر شد. 

آن، چالش ها فراراه طرح بودجه، 

جمع آوری عواید و محاسبه 

نگرائ  در مورد  رف کماکان باعث  مصا

شفافیت شده و زمینه را برای 

انحصارگری و فساد مساعد یم سازد.  

هرچند بالتکلیف  سیایس نایسژ از 

سکتور مایل را   ۲۰۱۹انتخابات سال 

با چالش مواجه ساخت، دولت  

توانست مانع بحران بودجه نایسژ از  

همراه با  )انتخابات ریاست جمهوری

و های  مانند سال   (خاریح  خروج نی 

گزارش داد  شود. وزارت مالیه   ۲۰۱۴

ان  در  بودجه انکشاف  تطبیق که می  

مرحله نخست اصالح بودجه به  

منظور افزایش رعایت معیار های 

 به مسائل بی   الملیل جهت 
 

رسیدگ

درصد بود. در سال   ۹۰ساختاری، 

، ریاست پالییس وزارت مالیه ۲۰۱۹

ت تالش ها برای اصالحات در مدیری

گذاری عامه را بیشی  ساخت  رسمایه  

و رهنمود های میل را برای ارزیائ   

های اقتصادی و سنجش هزینه های 

پروپوزل های جدید پالییس را طرح کرد. در مرحله دوم اصالحات، وزارت مالیه در نظر دارد تا در راستای افزایش  

ی عامه، در نظر گرفی   بودجه های محیل، و مدیری ت بهی  اطالعات به شمول معلومات در مورد  شفافیت، سهمگی 

ات نامناسب مانند شامل ساخی      ۲۰۲۰سهم  تمویل کنندگان کار نماید. باوجود آن، بودجه  کماکان در معرض تاثی 

 قرار دارد. هزینه پارلمان تصویب شوند، -تعداد زیادی از پروژه ها بدون اینکه از طریق ارزیائ  مفاد

درصد افزایش را    ۹میلیارد افغائ  بالغ یم شود که    ۲۰۷داد که عواید داخیل دولت به    گزارش، دولت  ۲۰۱۹در سال  

درصد عواید ناخالص داخیل را تشکیل یم دهد و در مطابقت با هدف   ۱۴و نشان داده گذشته در مقایسه با سال  

ریاست عواید   190این گزارش ها توسط تعدادی از کارشناسان به چالش کشیده شده است.  189سالنه یم باشد. 

"، عواید گمرگ"، و عواید   افغانستان عواید افغانستان را به سه کتگوری تقسیم کرده است، "عواید مالیائ 

تیب  "، که هر کدام بالی  مالیائ  را تشکیل یم دهد.  ۲۰۱۹درصد مجموع عواید سال   ۴۱درصد و  ۱۸درصد،  ۴۱غی 

 
 . ۳۱، صفحه ۲۰۱۹یم گزارش یوناما در مورد مبارزه با فساداداری ،    188
س در: (. ۲۰۲۰) بانک جهانن   189  دنیانی از رسدرگیم. معلومات انکشاقن جدید در مورد افغانستان؛ قابل دستر

شناسانی
-Update-Development-ated/en/328861579623579913/Afghanistanhttp://documents.worldbank.org/cur

Uncertainty-of-Sea-a-Navigating  ـــخ  به آن مراجعه شده بود(.  ۲۰۲۰مارچ  ۱۴)به تاریـ
funding-peace-afghan-https://www.usip.org/publications/2020/03/essential-برای مثال مراجعه شود به:   190

government  به آن مراجعه شده بود(.  ۲۰۲۰یم  ۱۸تاریــــخ )به 

 به کوویدتخصیص و نظارت منابع برای  
ی

 در افغانستان   ۱۹- رسیدگ

ی معاون دوم  ۱۹-، رئیس جمهور غتن کمیته کووید۲۰۲۰مارچ  ۱۶ به تاریــــخ را به رهتر

 به کوویدریاست جمهوری ایجاد کرد تا برنامه میل 
ی

گونه موثر، کارا، را به   ۱۹-رسیدگ

میلیون   ۱۱۸۱شورای وزیران مبلغ  ،  ۲۰۲۰یم    ۲شفاف و حسابده تطبیق نماید. به تاریــــخ  

 به کوویددالر را برای 
ی

 ۶۲درصد آن از عواید داخیل و  ۳۸اختصاص داد که  ۱۹-رسیدگ

ین قسمت این مبلغ ) ونن بود. بیشتر درصد( به رفاه   ۳۷درصد آن از مساعدت های بت 

درصد برای  ۱۵درصد( به مصئونیت اجتمایع اختصاص داده شد؛ تنها  ۳۱عامه و )

ات صیح و  ۱۲و  خدمات صیح به افراد مصاب ن ، تجهت  درصد به ساختار های طتر

 میلیون دالر ) ۵.۲۶ایل  ۲۶۳۰۰۰وسایل محافظت شخض اختصاص یافت. از 
ی

بستگ

  
ی

اختصاص داده شد   ۱۹-دیکوو   بهبه کتگوری والیات دارد( به ادارات والیتر برای رسیدگ

 یرس  امونت  پ  محیل  و   میل  حکومت  ندگانینما  انیم  روابطو  
ی

. افتی  شدت  ۱۹-دیکوو   به  دگ

ــخ  گزارش داد که کمیته های نظارنر والیتر متشکل از نمایندگان اپریل، دولت   ۲۳به تاریــ

، جامعه مدنن )بعضن شان به گونه سلیقوی از سوی وایل نصب یا عزل  شورا های والیتر

، سکتور خصوض و رسانه های محیل، و اعضای   شدند(، شهرداری ها، ادارات والیتر

 به کوویدپارلمان 
ی

گزارش را مورد نظارت قرار داده و به مردم   ۱۹-ایجاد شد تا رسیدگ

ن الملیل و همکاران  دهند. دیدبان شفافیت افغانستان، سازمان همکاری های بودجه بی 

 به کووید اشاره کردند. رویکرد جامعه مدنن به عدم مشوره در تخصیص بودجه
ی

ی رسیدگ

شامل موارد ذیل یم گردد: در کاپیسا، وایل از  های مختلف برای نظارت در سطح محیل

شبکه های جامعه مدنن )به شمول دیدبان شفافیت افغانستان( تقاضا کرد تا از مدیریت 

، خوست و پکتیا، گزارشات  بودجه تخصیص داده شده، نظارت کنند؛ در پکتیکا، غزنن

وانع بودجوی  رسانه ی برای در مورد مصارف کووید تنظیم شده بودند؛ در بامیان، م

باعث کمبود تاسیسات اندک تشخیص و مدیریت موثر مراکز تجرید ولسوایل ها شد؛ در 

والیت های فراه و لغمان، جامعه مدنن نگرانن شان را در مورد مدیریت بودجه برای کووید 

 اظهار کردند. 

  ۱۹-کووید
ً
یم شود زیرا دولت ممکن در باعث افزایش ضعف در تطبیق بودجه احتماال

با مشکالت مواجه   ۱۹-( و بودجه کووید۱۳۹۹ر تطبیق همزمان بودجه میل )سال مایل  د

 به کووید به ویژه عرضه خدمات صیح، اعمار شود. اکتر بودجه میل باید برای 
ی

رسیدگ

ات محافظتر طتر و  ن ، ظرفیت بیشتر در تشخیص، تدارک تجهت  زیربنا های صیح بیشتر

ی دوامدار برای افزایش اعتبار و شفافیت شخض و معیشیتر اختصاص دهد. تالش ها

 به کووید نیاز است. 
ی

 دولت در امر رسیدگ

http://documents.worldbank.org/curated/en/328861579623579913/Afghanistan-Development-Update-Navigating-a-Sea-of-Uncertainty
http://documents.worldbank.org/curated/en/328861579623579913/Afghanistan-Development-Update-Navigating-a-Sea-of-Uncertainty
https://www.usip.org/publications/2020/03/essential-afghan-peace-funding-government
https://www.usip.org/publications/2020/03/essential-afghan-peace-funding-government
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 قوی در عرصه جمع آوری عواید در سال  اصالحات در سیستم جمع آوری عواید ادامه یافت و اجر 
ً
  ۲۰۱۹اات نسبتا

 گمرکات کماکان بیط بود.  شد، هرچند اصالحات در عرصه  سیستم وضع مالیات باعث تقویت 

ئ  عواید را با تفکیک معلومات در مورد اجراات در محالت گزارش های دوهفته، وزارت مالیه نشژ  ۲۰۱۹در یم 

فت ها د ی پیشژ ر رابطه به اهداف عواید دولت را به منظور افزایش شفافیت در مورد اجراات  جمع آوری، و پیگی 

گام اصالیح دیگر ایجاد بورد حل و فصل منازعات مالیائ  در مطابقت    191این ریاست، در ویب سایت خود آغاز کرد. 

کات به یوناما اطالع  دایر کرد. ریاست گمر   ۲۰۱۹با قانون اداره مالیات یم باشد که نخستی   نشست خود را در اکتوبر  

تصفیه گمرکات مبتن   شامل وضع طرزالعمل های  ۲۰۱۹داد که اقدامات اصالحات امانتداری این ریاست در سال 

بر خطرات احتمایل در هرات، ننگرهار و نیمروز یم باشد که روند تصفیه گمرکات را کوتاه ساخته و ظرفیت کشف 

یک پنج ساله خود که در سال   ژ اتی 
آغاز   ۲۰۱۸فریب و جعل را افزایش داد. ]ریاست[ گمرکات به تطبیق پالن اسی 

این ریاست همچنان به سمع یوناما رسانید    192ملیل یم شود، ادامه داد. شده بود و شامل نورم و معیار های بی   ال

 ارسال و پیشنهاد شد تا اتهامات فساد را که به څارنوایلگمرکات به اداره لوی کارمند    ۶۰۰که دوسیه های حدود 

 اساس تفتیش داخیل صورت گرفته، مورد تحقیق قرار دهد.  

یط سال های اخی    ۹۲و  ۹۱در عی   زمان، استفاده دولت از کود اضطراری )بودجه اضطراری( مانند کود های 

ون برریس پارلمان مضف شده یم تواند. در دسامی   توسعه یافت. این بودجه فقط به اساس فرمان رئیس جمهور بد 

وعیت مصارف،  ، پارلمان در پاسخ به ۲۰۱۹ این گونه   کمیسیوئ  را ایجاد کرد تا نگرائ  ها در مورد شفافیت و مشژ

 هزینه ها را مورد برریس قرار دهد. 

 

 در سطح محیل شفافیتاصالحات  . ۱۰.۲

 شهرداری، و  ۱۶۵ولسوایل،  ۳۸۷ولیت،  ۳۴افغانستان دارای 
ً
قانون اسایس در  193قریه یم باشد.  ۴۵۵۳۸تخمینا

وری" باید "به ادارات محیل در   مورد حکومت واحد رصاحت دارد و در آن تضی    ح شده که "صالحیت های رص 

اک مردم  مطابقت به قانون و به منظور تشی    ع و بهبود مسائل اقتصادی، اجتمایع و    و تقویت اشی 
 

همچنان فرهنگ

 مردم" انتقال یابد. 
 

   194در توسعه زندگ

پالییس میل حکومتداری محیل افغانستان   اداری  ، شورای عایل حاکمیت قانون و مبارزه با فساد ۲۰۱۸یم    ۱۴به تاری    خ  

م درازمدت حکومتداری محیل فعال و پاسخگو را تصویب کرد.  است تا خدمات با  هدف این پالییس ایجاد میکانی  

هزینه کم و به گونه شفاف عرضه شده و منتج به فرصت های اقتصادی بیشی  برای مردم محل شود. اصالحات 

 در سطح محیل از طریق استخدام ولسوالن، شهردار ها و معاونی    
این پالییس شامل اقدامات جهت افزایش بیطرف 

نده  والیان به اساس شایسته سالری و همچنان مدیریت اج راات آنها در سطح محیل یم باشد. پالییس مذکور در برگی 

م های پاسخدیه محیل به   پیشنهادات برای تخصیص منابع و عرضه خدمات بوده و رهنمود پالییس را برای میکانی  

 
 (۲۰۲۰یم  ۹) مراجعه شده بتاریــــخ .https://ard.gov.af وزارت مالیه، ریاست عواید افغانستان،  191
ن الملیل پول ) 192 ن  ۲۰۱۹صندوق بی  برریس به اساس نهاد اعتبار تمدید شده و تقاضا برای بهبود معیار (. جمهوری اسالیم افغانستان. پنجمی 

س در:   ، ماه یم، قابل دستر Republic-https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/06/07/Islamic-های اجرانی
46973-Arrangement-Facility-Credit-Extended-the-Under-Review-Fifth-Afghanistan-of    به   ۲۰۲۰مارچ    ۱۰)به تاریــــخ

 آن مراجعه شده بود(. 
)پالیش  ۲۰۱۸اصالحات در سطح محیل، حکومتداری شهروند محور، جوالی  ریاست مستقل ارگان های محل، نقشه راه برای  193

س در:   به آن مراجعه شد(.  ۲۰۲۰مارچ  ۵)به تاریــــخ  policy/-https://idlg.gov.af/en/departmentحکومتداری محیل(، قابل دستر
 قانون اسایس افغانستان.  ۱۳۶ماده   194

 مالحظات:  

اعتبار بودجه نیاز است. گام ها در راستای اصالحات در جمع آوری عواید قابل ستایش بوده و  تمرکز دوامدار روی 

 .  باید ادامه داشته باشد 

https://ard.gov.af/
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/06/07/Islamic-Republic-of-Afghanistan-Fifth-Review-Under-the-Extended-Credit-Facility-Arrangement-46973
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/06/07/Islamic-Republic-of-Afghanistan-Fifth-Review-Under-the-Extended-Credit-Facility-Arrangement-46973
https://idlg.gov.af/en/department-policy/
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، ارائه یم کند.  تطبیق پالییس   195شمول نقش نظارئ  شورا های ولین  و نظارت و دادخوایه جامعه مدئ 

ی ریاست مستقل ارگان های محیل در سال  نقشه راه حکومتداری   چارچوب در  ۲۰۱۹حکومتداری محیل به رهی 

طرح شد، ادامه یافت. کمیته حکومتداری محیل شورای عایل حاکمیت قانون و مبارزه با   ۲۰۱۸محیل که در یم 

 شامل اقدامات ابتدائ   و دستاوردهای آن  تدویر جلسه داده  ۲۰۱۹196فقط دو باره در اوایل  اداری فساد
ً
عمدتا

، رئیس جمهور شورای عایل ولسوایل را تحت  ۲۰۱۹ جون ۱۰به تاری    خ  197اداری مانند طرح پالن کاری یم شود. 

ی خود ایجاد کرد تا اطمینان حاصل نماید که ولسوایل های مسئولیت های بیشی  را در امور انکشاف محیل به   رهی 

ند. عهده یم     198گی 

 200و قانون شورا های محیل آغاز شد.  199حقوف  محیل طرح، و تطبیق قانون شهرداری  چارچوب، ۲۰۱۹در سال 

های حقوف  برای تولید عواید   چارچوب طرزالعمل ها و رهنمود های کاری برای ایجاد شهرداری های جدید و 

امو ارگان محیل زمینه رایزئ   شهرداری ها طرح شده است. ریاست مستقل   ی حکومتداری شهری  عمده ن موضوع  پی 

این ریاست قانون شورا های محیل را از مجموع   201مساعد ساخت. شهرداری به اساس مسوده های فوق   ۱۸را در 

ولیت معرف  کرد. قانون شهرداری و قانون شورای های محیل ساختار های حکومتداری را توام    ۲۸ولیت، در  ۳۴

 محیل توضیح یم دهد.    حکومن  با مسئولیت های نهاد های 

با چالش بزرگ توام یم باشد. نهاد های حکومن  محیل کماکان ضعیف باف  مانده  تطبیق پالییس حکومتداری محیل 

ی در مورد  م اسایس  و فاقد صالحیت تصمیم گی   کلیدی و عرضه خدمات یم باشد. میکانی  
پروسه های انکشاف 

نظارت از تطبیق پالییس حکومتداری محیل و نظارت از شورا های محیل از مسئولیت های کمیته فریع حکومتداری  

نوز  محیل شورای عایل حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری یم باشد. هرچند کمیته فریع حکومتداری محیل تا ه

 فعال نیم باشد، شورا های محیل فاقد ظرفیت تخنیگ برای انجام نظارت موثر از ادارات محیل یم باشد. به  
ً
کامال

منظور حرکت به سوی جلو، این امر مهم است که دولت افغانستان به اجرای تعهدات خود مبن  بر اصالحات 

ظرفیت، توانائ  و منابع کاف  برخوردار بوده و در تا اطمینان حاصل گردد که نهاد های محیل از محیل ادامه دهد 

 عی   زمان معیار های بلند پاسخدیه را رعایت یم کنند. 

 

 

 

 

 
تخصیص بودجه دولت برای تطبیق پالیش حکومتداری محیل ناکاقن است در حالیکه همکاری های مستقیم همکاران در حال کمرنگ  195

 شدن است. 
ــخ   196 تدویر جلسه داد ویل تا کنون به شورای عایل در مورد   ۲۰۱۹ارچ م ۶و  ۲۰۱۹جنوری  ۲۹کمیته فریع حکومتداری محیل به تاریــ

 گزارش نداده است. اجراءاتخود  
 .گروه کاری کمیته فریع حکومتداری محیل شورای عایل حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری  ۲۰۱۹پالن کاری   197
 وایل ها. رئیس جمهور: ایجاد شورای عایل ولس ۲۰۱۹جون  ۱۰مورخ  ۲۹فرمان شماره   198
   . ۲۰۱۸اکتوبر  ۱۵مورخ  ۱۳۱۶رئیس جمهور، جریده رسیم شماره  ۲۰۱۸سپتامتر  ۵قانون شهرداری ها، فرمان مورخ  199
 . ۲۰۱۹اپریل  ۱۴مورخ  ۱۳۴۲رئیس جمهور، جریده رسیم شماره  ۲۰۱۹مارچ  ۵قانون شورا های محیل، فرمان مورخ    200
 (. ۱۳۹۸)سال ورد فعالیت ها و دستاورد های ریاست عمویم حکومتداری شهری، گزارش ریاست مستقل ارگان های محیل در م   201

 مالحظات:  

 و  
 
یک در سطح محیل نیازمند توجه دوامدار است تا اقدامات بیطرف ژ اتیر

همخوائ  اسناد تقنین  و چارچوب اسیر

 پاسخدیه را تقویت نماید.  
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 به جرایم فساد اداری و ۳
ی
. کشف، تحقیق، تعقیب و رسیدگ

 قضائیه هتدابیر مبارزه علیه فساد در قو 
د اصالحات فت کیم در راستای پیشی  صورت گرفته است. نظرسنج  ایکه در سال     عدیل  یط مدت گزارشدیه پیشژ

٪ درصد از پاسخدهندگان ۶۶انجام شد، همچنان حایک از ادامه عدم اعتماد به نهاد های قضائ  بود. تنها  ۲۰۱۹

٪ به این نظر بودند که محاکم در  ۵۳به این نظر بودند که محاکم عادلنه عمل کرده و مورد اعتماد یم باشند، و تنها  

٪ از پاسخدهندگان شهری پاسخ  ۵۲٪ از پاسخدهندگان روستائ  و ۴۴در حالیکه  202وثر بوده اند. تامی   عدالت م

٪ از پاسخدهندگان ۱۹داده بودند که آنها در”هیچ قضیه ای“ در قوه قضائیه با فساد روبرو نشده اند و تنها 

اعتماد    203ا تجربه نموده اند. ٪ از پاسخدهندگان شهری  گفته بودند که در بسیاری از قضایا فساد ر ۱۴روستائ  و 

 غی  رسیم همچنان به طور چ
ی بیشی  است، شممردم به سیستم قضائ  ٪ از پاسخدهندگان که یم ۸۱با  204گی 

م های غی  رسیم در تامی   عدالت  ۷۴گویند به شورا ها و جرگه های محیل اعتماد دارند و   ٪ که یم گویند این میکانی  

 205کارا تر اند. 

در مطابقت با   ۲۰۱۹رسیم و غی  رسیم در سال  الت نونمند ساخی   رابطه میان سیستم های عدتالش ها برای قا

وری  ۱۹پالن میل اصالح سکتور عدیل و قضائ  مجددا احیاء گردید. به تاری    خ  ، رئیس جمهور به وزارت  ۲۰۱۹فی 

م  غی  رسیم را به طور یکسان در قانون تنظیم نموده و کار آنها را با نظام رسیم   عدالت عدلیه هدایت داد تا میکانی  

وزارت عدلیه مسوده قانوئ  را ترتیب نمود که حوزه صالحیت شورا ها و جرگه ها را به   206سازد.  همآهنگقضائ  

ی مسج ل شده در مسائل مدئ  محدود یم ساخت و به رصاحت بریح  از عملکرد ها را که معیار های حقوق بشژ

ی جدید کمیسیون مستقل  قانون اسایس و معیار های بی   الملیل مربوطه را نقض یم نمود، ممنوع قرار داد. رهی 

 افغانستان در همکاری با وزارت عدلیه این مسوده را نهائ  ساخت. در حالیکه تا هنوز معلوم نیست که  
حقوق بشژ

وی خو  ، ویل این قانونمند سازی که به منظور توضیح  آیا شوراها و جرگه ها از این قانون جدید پی  اهند نمود یا خی 

بهبود کیفیت عدالت ارائه شده توسط هر دو   برایو رابطه کاری میان این دو سیستم در نظر گرفته شده است، 

یس به عدالت را و ،  را سبک نماید  بار سیستم عدالت رسیم . این تالش یم نماید تا سیستم   و   تقویت بخشد  دسی 

ی  معی . بقیه این فصل روی سیستم عدالت رسیم   نهادینه بسازد  عدالت غی  رسیمرا در سیستم    ار های حقوق بشژ

 تمرکز یم نماید.  

قضائ  را که از قبل هم دچار ضعف بود بیشی  متاثر ساخت. در عدیل و  سیستم    ۱۹- ، بیماری کووید۲۰۲۰در مارچ  

ه محکمه در صدد بر   سکتور عدیل وقضائ  حالیکه تاکید اولیه  بر رها سازی محبوسی   بود، از ماه یم بدینسو، سی 

د. رهائ     آمد تا گزینه های بدیل برگزاری محاکمات از راه دور به کمک سیستم های مخابرائ  را به برریس بگی 

وری یم باشد، بسیاری  ایط استثنائ  یک بیماری همه گی   رص  محبوسی   و تعلیق محاکمات که در در واقع تحت رسژ

نموده و اثرات بالقوه ماندگاری را روی قوه قضائیه بر جا یم   ئ  اثر  از موفقیت های به دشواری به دست آمده  را 

 گذارد. 

 
، ۲۰۱۹دسامتر  ۲رسوی مردم افغانستان“  ۲۰۱۹مراجعه شود به ایشیا فاوندیشن ”افغانستان در   202

people/-afghan-the-of-survey-a-2019-in-https://asiafoundation.org/publication/afghanistan  ـــخ مراجعه )تاریـ
 . ۱۴۸(، صفحه ۲۰۲۰مارچ  ۱۸به سایت، 

 . ۱۴۵صفحه همان ماخذ،   203
؛ گزارش مبارزه با فساد اداری یوناما  ۳۶، صفحه ۲۰۱۹برای سال های گذشته مراجعه شود به: گزارش مبارزه با فساد اداری یوناما، یم   204

 . ۲۹، صفحه ۲۰۱۸یم 
، ۲۰۱۹دسامتر  ۲رسوی مردم افغانستان“  ۲۰۱۹مراجعه شود به ایشیا فاوندیشن ”افغانستان در   205

people/-afghan-the-of-survey-a-2019-in-https://asiafoundation.org/publication/afghanistan  ـــخ مراجعه )تاریـ
 . ۱۴۸(، صفحه ۲۰۲۰مارچ  ۱۸به سایت، 

وری  ۱۹امون بهبود حکومتداری در سطح ولسوایل های کشور، مورخ ریاست جمهوری پت   ۲۷۱۶فرمان   206  . ۲۰۱۹فتر

https://asiafoundation.org/publication/afghanistan-in-2019-a-survey-of-the-afghan-people/
https://asiafoundation.org/publication/afghanistan-in-2019-a-survey-of-the-afghan-people/
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  عدیل و . اصالحات ۱. ۳
   قضائ 

بتاری    خ   207حکومت پالن میل پنج ساله اصالح سکتور عدیل و قضائ  را تصویب نمود.  ۲۰۱۶ دسامی   27بتاری    خ 

ه محکمه، لوی څارنوایل، وزارت عدلیه  ۲۰۱۷جون    ۲۲ ، شورای عایل حاکمیت قانون اصالحات ساختاری را برای سی 

را با شش هدف عمویم   و انجمن مستقل وکالی مدافع افغانستان تصویب نمود تا در پرتو آن اقدامات داخیل شان

ی میل اصالح سکتور عدیل و قضائ  همراستا نمایند.  ژ اتی 
یک اسی  ژ اتی 

ه محکمه به یوناما اطالع داد که    208و اسی  سی 

موارد ذیل از جمله عمده ترین دستاورد ها برای شفافیت در تطبیق پالن میل اصالح سکتور عدیل و قضائ  در 

جریان دوره گزارشدیه بوده است: انتقال کل پروسه استخدام کارمندان اداری به کمیسیون مستقل خدمات ملیک و 

ت تحقیق داخیل؛ و افزایش در اعالم دارائ  ها از سوی قضات. در حالیکه نهاد های  اصالحات اداری؛ ایجاد ریاس

امون وضعیت تطبیق ادامه دادند،   209تطبیق کننده همچنان به گزارشدیه شان به شورای عایل حاکمیت قانون پی 

پالن میل اصالح سکتور عدیل و قضائ  به دلیل عدم وجود یک دارالنشای اختصایص نتایج تطبیق ویل نظارت از 

، نتایج پالن میل اصالح سکتور عدیل و قضائ  باید مورد  ۲۰۲۰نظارت در سطح تخنیگ ضعیف بود. در اواخر 

ی تعقین  واقعبینانه برای مرحله بعد از انقضای آن در سال  ژ اتی 
د و یک اسی   طرح گردد.   ۲۰۲۱ارزیائ  قرار گی 

امون تقویت ظرفیت سکتور  ی مبارزه با فساد پی  ژ اتی 
 به قضایای فساد و  عدیل و تدابی  اسی 

 
  برای رسیدگ

قضائ 

 ها در رکن چهارم آن ذکر گردیده است. 
 

ی را تشکیل    210شفافیت این رسیدگ ژ اتی 
متاسفانه این تدابی  آن بخش از اسی 

ست. تدبی  عمده از این تدابی  که عبارت است از ایجاد معاونیت  یم دهد که کم ترین موفقیت نصیب آن بوده ا

مبارزه با فساد نگردید. قرار دادن   در پیگرد   مالحظه  بهبود قابل  ويژه در لوی څارنوایل برای مبارزه با فساد، منجر به  

معاونیت امور مبارزه  اداره اعاده دارائ  ها تحت این ریاست موجب رسدرگیم بیشی  گردیده است. اینکه این اداره به  

  بازیاب با فساد اداری گزارشده یم باشد، اثبات این ادعا را مشکل یم سازد که اداره مذکور توانائ  اعاده دارائ  های 

ناحیه جرایم فراتر از حوزه صالحیت معاونیت لوی څارنوایل برای امور مبارزه با فساد را دارا باشد. تدابی   شده از 

ه قضائیه تطبیق نگردید؛ به ویژه اینکه مرکز عدیل و قضائ  همه فیصله ها را به شکل آنالین  افزایش شفافیت کار قو 

و   212محکمه جدید  ۱۴آنچه تا حدی موفق بود همانا افزایش تعداد څارنوایل ها و محاکم بود که 211منتشژ ننمود. 

ی مبارزه با فساد اداری به کار آغاز نمود ۶۳ ژ اتی 
 ند.  څارنوایل یط مدت تطبیق اسی 

امنیت به عنوان عمده ترین چالش در برابر ارائه خدمات عدیل و قضائ  باف  ماند. پرسونل و نهاد های سکتور عدیل  

مورد حمله   ۱۷باف  ماند. یوناما  جنایتکار و قضائ  همچنان به عنوان اهداف عمده حمالت شورشیان و گروه های 

مورد تلفات ملیک   ۳۱که منجر به میان آمدن   ثبت نموده است ۲۰۱۹عمدی علیه منسوبی   قوه قضائیه ر در سال 

که در آن پنج رویداد از این نوع به وقوع پیوست که منجر به    ۲۰۱۸مجروح( در مقایسه با سال  ۱۱کشته و   ۲۰)

تن از قضات و    ۱۳حمالت هدفمند علیه کارمندان قضائ  منجر به قتل   ۲۰۱۹ال در س 213فرد ملیک گردید.  ۵مرگ 

به   ۲۰۱۹څارنوال از طریق حمالت هدفمند یط سال  ۱۹سه کارمند قضائ  گردید. لوی څارنوایل گزارش نمود که 

ک  هیچگونه حمالت گرویه پیچیده علیه تاسیسات محاکم صورت نگرفت. هیچ ی ۲۰۱۹قتل رسیده اند. در سال 

از قضایای حمله علیه قوه قضائیه به طور کاف  مورد تحقیق قرار نگرفته است که منجر به اعالم اتهام به جرم گردد.   

 
 . ۲۹، صفحه ۲۰۱۸گزارش مبارزه با فساد اداری یوناما، یم    207
 . ۲۹، صفحه ۲۰۱۸گزارش مبارزه با فساد اداری یوناما، یم    208
 در باال.  . ۲. ۲مراجعه شود به بخش   209
ی میل مبارزه با فساد اداری اف   210 ی اتت   ، محور چهارم. ۲۰۱۷غانستان استر
ه محکمه در وبسایت لوی څارنوایل:   211 persons-https://ago.gov.af/en/number-لستر نه چندان کامل از فیصله های ستر

court-supreme-convicted.  ،۲۰۲۰مارچ  ۱۸تاریــــخ مراجعه به سایت)  
 اپریل(.  ۳۰)ایل  ۲۰۲۰محکمه دیگر در سال  ۷و  ۲۰۱۹محکمه در سال  ۷  212
امون حفاظت افراد ملیک در منازعات مسلحانه،    213 وری ۲۰۱۹گزارش یوناما پت  س در ۴۴، صفحه ۲۰۲۰، منتشی شده در فتر ، قابل دستر

آدرس زیر: 
s_annual_report_20https://unama.unmissions.org/sites/default/files/afghanistan_protection_of_civilian

_22_february.pdf-19_  :(. ۲۰۲۰مارچ  ۱۸)تاریــــخ مراجعه به سایت 

https://ago.gov.af/en/number-persons-convicted-supreme-court
https://ago.gov.af/en/number-persons-convicted-supreme-court
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/afghanistan_protection_of_civilians_annual_report_2019_-_22_february.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/afghanistan_protection_of_civilians_annual_report_2019_-_22_february.pdf
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 وجود دارد،  
ً
این معافیت از مجازائ  که عمال

قوه قضائیه را بیش از پيش آسیب پذیر  

ساخته است. امنیت ناکاف  و وجود تهدید  

ضات باعث شده است تا  
ُ
مستقیم علیه ق

های  قضات زن به کار کردن در ولسوایل 

  ند.  دور افتاده ئ  مییل نشان ده

ه محکمه به یوناما اطالع داد که از ماه   سی 

بست های قضات در   ۲۶۱۴، ۲۰۲۰مارچ 

ه محکمه دسته بندی گردیده اند که از   سی 

بست تکمیل گردیده    ۲۰۲۴آنجمله تا کنون  

قضات ذکور و    ۱۷۶۷است که از آنجمله 

این بیانگر   214قضات اناث یم باشند.  ۲۵۷

قایص  فعال در مقایسه با سال  ۵۹کاهش 

محکمه   ۳۸۴از مجموع  215قبل است. 

محکمه در ولسوایل هائ  که   ۲۹۰ابتدائیه 

در حوزه صالحیت قضائ  شان بود فعالیت  

ولسوایل دیگر از راه   ۹۴داشتند و محاکم 

  ۲۰۱۹دور فعالیت یم کنند. در سال 

ول و مراقبت  قضیه   ۸۱از ریاست کنی 

نسبن  فساد پرده برداشت که منجر به 

ز قضات، سه گرفتاری و محکومیت دو تن ا

تن از منسوبی   اداری و دو وکیل مدافع 

تن از   ۹۱علیه  ۲۰۱۹گردید.  در سال 

قضات و هشت تن از کارمندان اداری در 

مطابقت با مقرره طرز سلوک قضائ  و  

قانون خدمات ملیک اقدامات تادین  اتخاذ  

گردید. این منجر به عزل یک قایص  و  

  تن ۱۷تبدییل دو قایص  دیگر و کش معاش 

و  از قضات گردید. اخطاریه های کتن  

نی     توصیه های در مورد طرز سلوک 

تیب برای   ه محکمه شفافیت    ۴۳و    ۲۸بالی   صادر گردید. پنج اخطاریه کتن  به کارمندان اداری صادر گردید. سی 
قایص 

 کار سکتور قضائ  را با الزایم ساخی   ثبت همه جلسات استماعیه محاکم بهبود بخشیده است. 

دفی  آن در   ۲۶۳گانه کشور دفی  دارد. از این جمله   ۳۸۷ولسوایل از مجموع ولسوایل های  ۲۹۷څارنوایل در  لوی

،  لوی څارنوایل به یوناما اطالع داد که  ۲۰۲۰ولسوایل های مشمول حوزه صالحیت شان فعالیت دارند. در مارچ 

تن دیگر    ۲۰۱۱تن آن در کابل و    ۱۵۱۲ز آنجمله  څارنوال و کارمند اداری در این داره مشغول خدمت اند که ا  ۳۵۳۳

آن در ولیات ایفای وظیفه یم نمایند. حدود بیش از یک سوم کارمندان اداری لوی څارنوایل را اناث تشکیل یم دهند  

ول و مراقبت څارنوایل  ۲۰۱۹و یک دوازدهم از څارنوالن نی   از اناث یم باشند. در سال  کارمند    ۲۲ریاست کنی 

، ریاست  ۲۰۱۹څارنوال را به دلیل جرایم فساد اداری مورد تعقیب عدیل قرار داد. در سال  ۱۷شمول  خویش به

 
 محاکم ابتدائیه در والیت های کابل، بلخ، هرات، پروان، کاپیسا و پنجشت  دارای قضات زن هستند.   214
 . ۳۷، صفحه ۲۰۱۹گزارش مبارزه با فساد اداری یوناما، یم    215

 ۱۹- واکنش سکتور عدیل و قضانی افغانستان در برابر کووید

ن رهانی   از سوی سکتور عدیل   ۱۹ت  کووید  گ: واکنش عاجل به بیماری همه  محبوسی 

افغانستان متمرکز بر کاهش ازدحام زندان و ها و مراکز توقیف دارای ازدحام    قضانی و  

نفر یم رسید(.  ۳۷۰۰۰تخمینا به  ۲۰۲۰باال بود )که تعداد آنها در اواسط مارچ 

رئیس جمهور غتن یک فرمان عفو ویژه مبتن بر عفو، تعلیق   ۲۰۲۰مارچ    ۲۶بتاریــــخ  

ن تحق هدف اعالم شده  را صادر نمود که یق، و تعلیق تنفیذ احکام حبس محکومی 

 ۱۰نفر در ظرف  ۱۰۰۰۰اه ها به تعداد گو توقیف   زندان ها کاهش کیل نفوس آن  

ن بود. این فرمان سه نوع مختلف از پروسه رهانی را برای وز ر    اطفال ، محبوسی 

ن در مرحله پیش از محاکمه فراهم نمود  . در حالیکه تدابت  متخلف، و منظونی 

ی از  گپیش ش کووید گت  از قبیل ترتیبات کار از خانه برای کارمندان آسیب  ۱۹ستر

 قضانی ذاشته بودند، نهاد های عدیل و گپذیر و کاهش ساعات کاری را به اجرا  

زمانن بلندپروازانه طوری که پالن شده بود   چارچوب نتوانستند در ظرف این 

ن  ن با وجود انتقاد ها بر کندی روند رها سازی ها را رها نمایند.  محبوسی  ، و محبوسی 

ن که آزمایش کووید اعتصاب ها در برجن از محابس  ۱۹-و تعداد زیادی از محبوسی 

شان مثبت بود، مقامات احساس کردند که باید پروسه را تشیــــع ببخشند. بتاریــــخ  

وزی جهاد فرمان جدیدی را گسالبه مناسبت  اپریل رئیس جمهور غتن  ۲۷ رد پت 

صادر نمود که یط آن همه انواع جرایم به استثنای جرایم خشونت علیه زن، جرایم 

قانون   ۳۵۰ که طبق رصاحت ماده جراییمعلیه امنیت داخیل و خارجر و 

جزانی از فرمان عفو مستثتن یم باشد، را مورد عفو قرار داد. همچنان تخفیف اجراءات

ن به عمل  سخاوتمندانه ای در مجازات های سایر جرایم به شمول جرایم فساد نت 

ن به جرایم فساد تنها یم توانستند  آمد. در حالیکه مطابق فرمان نخست، محکومی 

ند )م ر در حاالنر که محکوم  گبا کفالت بالمال از تخفیف در مجازات حبس بهره بتر

ان سابق  تن کمشمصاب به بیماری صعب العالج باشد( که این حکم در مورد 

ن تطبیق   ن گکمیسیون مستقل انتخابات نت  ردید، فرمان دوم مجازات حبس محبوسی 

ن بر  ۱۰۰۰۰را تا یک سوم تخفیف داد. ایل آخر ماه یم، در حدود  تن از محبوسی 

 ردیدند. گاساس هر دو فرمان از بند رها  

رچ به ما ۶فرمان مورخ  تعلیق محاکمات و برگزاری محاکمات آنالین )از راه دور(: 

صالحیت یم دهد تا تحقیق در مورد جرایم را به تعویق انداخته و  څارنواللوی 

 ۹محبوسیتن را که در مرحله قبل از محاکمه قرار دارند از حبس رها نماید. بتاریــــخ 

ه محکمه یک   زاری محاکم گروپ کاری را تشکیل داد تا راهکار ها برای بر گیم، ستر

محاکم موضوع تأجیل را برریس نماید.  ۱۹-کوویدت   گآنالین ایل ختم بیماری همه  

محاکمات را به شکل مختلف تفست  نموده اند. در حایل که محکمه مبارزه با مواد 

مبارزه با  قضانی زاری محاکماتش ادامه یم دهد، محکمه مرکز عدیل و گمخدر به بر 

   فساد اداری از اواسط مارچ بدینسو همه محاکمات را متوقف نموده است. 
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امون سلوک   ۸۴تفتیش لوی څارنوایل اخطاریه های کتن  را برای  تن از څارنوالن صادر نمود و رهنمود هائ  را پی 

 تن از آنها مکافات دریافت نمودند.    ۱۱څارنوال صادر نمود در حالیکه  ۴۴

 

 . تعقیب عدیل قضایای فساد در ولیات۲. ۳

ایطریاست عمویم مبارزه با جرایم فساد اداری لوی څارنوایل به تحقیق قضایای فساد یم پردازد که   صالحیت    لزم  رسژ

 توسط مرکز عدیل و قضائ  را تکمیل ننموده و آن را در پیشگاه محاکم عادی ولین  مورد تعقیب   قضائ  
 

برای رسیدگ

ایط قضایای که این  216عدیل قرار یم دهد.  ه  از ل ننموده باشند، در صورت تقاضای مدیع علیه را تکمی رسژ سی 

  217محکمه یم تواند به مرکز عدیل و قضائ  و منتقل گردد. 

معاونیت لوی څارنوایل در امور مبارزه با جرایم    ۱۳۹۸218بنا به معلومات ارائه شده از سوی لوی څارنوایل، یط سال  

    فساد
ً
قضیه باف  مانده از سال قبل از آن را در سطح کشور    ۲۱۳قضیه فساد اداری به شمول    ۲۰۱۸اداری مجموعا

یک اندازه افزایش را نشان   ۱۳۹۷قضیه در سال    ۱۹۱۱مورد تعقیب عدیل قرار داده است. که در مقایسه با برریس  

آن   ۳۶۳توسط محاکم استیناف و  ۱۲۶قضیه آن توسط محاکم ابتدائیه،  ۳۹۰از جمله این قضایا  219یم دهد. 

 قرار گرفته است. 
 

ه محکمه مورد رسیدگ قضیه دیگر بنا به نبود مدارک  (۱۸۷ )یکصد و هشتاد و هفت توسط سی 

 به محاکم دیگر منتقل گردید و  ۵۰۶رد گردید، 
 

قضیه تا همی   اکنون   ۴۴۶قضیه به دلیل عدم صالحیت رسیدگ

کارمند اداری    ۵څارنوال و  ۱۷تحت برریس لوی څارنوایل است. از جمله آنائ  که مورد تعقیب عدیل قرار گرفتند، 

لوی څارنوایل بودند. ویل ارقایم که از سوی لوی څارنوایل بنا به درخواست یوناما به منظور تهیه این گزارش ارائه  

بر اساس    220چارچوب پاسخدیه متقابل ژنو همخوائ  ندارد.   ۲۰۱۹رب  ع سوم سال  گردیده است، با آنچه در گزارش  

  ۶۸۴( تحقیق نموده است در مقایسه با ۲۰۱۹) ۱۳۹۸قضیه را تا رب  ع سوم سال  ۹۰۱این گزارش، لوی څارنوایل 

ی این اطالعات لزم است تا ت  221(. ۲۰۱۸)۱۳۹۷قضیه در عی   مدت در سال  م واضح برای ردگی  عهد  یک میکانی  

و را سنجش نمود، و قضاوت های مبتن   یچارچوب همکاری های متقابل ژن  222. ۲.۲افغانستان به هدف قابل تحویل  

بنا به معلومات  موجود در پیگرد عدیل قضایای فساد در سطح محیل را انجام داد.    تمایل بر معلومات را در رابطه با  

شخص در نتیجه آن محکوم گردیدند و حکم به   ۸۷۵ید، گرد  تذکر لوی څارنوایل، موارد تعقیب عدیل که در بال 

ان خسارت وضع   ۱۰۸۳۰۸افغائ  و  ۲۴۹۳۵۲۶۸۰مجازات های نقدی  دالر امریکائ  چه به عنوان جریمه و یا جی 

 
 . ۴۹، صفحه ۲۰۱۹گزارش مبارزه با فساد اداری یوناما، یم    216
 (. ۱۶به عنوان یک نمونه رئیس سابق فواید عامه والیت فراه )دوسیه شماره   217
 – ۲۰۱۹مارچ  ۲۱مصادف یم شود با  ۱۳۹۸رو سال لوی څارنوایل و محاکم ارقام را حسب تقویم اسالم جمع آوری یم کنند و از این   218

 . ۲۰۲۰مارچ  ۲۰
 . ۴۷، صفحه ۲۰۱۹گزارش مبارزه با فساد اداری یوناما، یم    219
امون افغانستان، گزارش ربــع سوم، جوالی وزارت مالیه،    220 ، چارچوب موافقتنامه حسابدیه متقابل ژنو ۲۰۱۹سپتامتر  –کنفرانس ژنو پت 

۲۰۱۹ – ۲۰۲۰ . 
 . ۶همان ماخذ، صفحه   221
 . د ر باال. ۱. ۲مراجعه شود به بخش   222

 مالحظات: 

فت آهسته ای داشته است  ۲۰۱۹در سال   پیرسژ
ی
. نکته مثبت این است که تالش ها برای قانونمند  اصالحات قضائ

ی از میکانیر     بهره گیر
م های عدالت رسیم و غیر رسیم به شکل تکمیل کننده یکدیگر دوباره از رس گرفته شد.  ساخیر

قوه قضائیه ضعیف افغانستان را که هنوز سیع یم کند اعتماد شهروندان را نسبت به خود جلب کند،   ۱۹-کووید

زد. اقدامات مربوط به رهائی محبوسیر  و تعویق محاکمات باعث ئر تاثیر شدن موفقیت هائی یم   به شدت صدمه

  شود که قوه قضائیه به سخنر آنها را به دست آورده بود. 

 



 

39 
 

2020یوناما جون    مبارزه علیه فساد اداری  | 

دالر امریکائ  به دست آمده است.   ۴۲۳۳۹افغائ  و    ۱۱۳۲۴۶۳۶۵که از آنجمله    گردید. 
از سوی دیگر بر اساس    223

ه محک  قرار داده است. این   ۲۰۱۹قضیه فساد اداری را در سال  ۲۰۲مه محاکم ولین  معلومات سی 
 

مورد رسیدگ

ارقام متفاوت را به مشکل یم توان با هم تطبیق داد که بخیسژ از آن را یم توان به تفاوت استفاده از تقویم های  

ت بیشی  نهاد ها از طریق نشژ منظم  میالدی و اسالیم مورد استفاده در زمان گردآوری اطالعات نسبت داد. از شفافی

 کارکرد های محاکم و څارنوایل های ولین  به طور آنالین، استقبال به عمل یم آید. 

 

 . مرکز عدیل و قضائ  مبارزه علیه فساد اداری۳. ۳

    ۲۰۱۶مرکز عدیل و قضائ  مبارزه علیه فساد اداری در جون سال  
 

با فرمان اجرائ  ریاست جمهوری به هدف رسیدگ

مبتن  بر اسناد و مدارک و شواهد و   ،مرتکبی   آن از مأموران عایل رتبه یم باشندبه ”جرایم سنگی   فساد اداری که 

 رسی    ع و شفاف 
 

ی از اعمال نفوذ، رعایت معیارهای محاکمه عادلنه و رسیدگ اجرای تحقیقات همه جانبه، جلوگی 

 به   224به قضایای جرایم یاد شده “ ایجاد گردید. 
 

به مرکز عدیل و قضائ  مبارزه علیه فساد اداری صالحیت رسیدگ

آنعده از قضایا که مرتکبی   آنها رتبه عایل فوق الذکر را داشته باشند و یا اینکه منفعت پویل ایکه از جرم ارتکائ   

داری سال  قانون مبارزه با فساد ا 225خویش به دست آورده اند، به یک مبلغ معی   برسد، اعطا گردیده است. 

حکم را برای مرکز عدیل و قضائ  مبارزه علیه فساد اداری فراهم نمود.  ستدر نهایت یک مبنای قانوئ  م ۲۰۱۸226

قانون مذکور وظایف و صالحیت های مرکز را تعریف نموده و تاکید یم ورزد که این مرکز باید اقدام به تحریک  

، انجام تعقیب عدیل و ارائه تصامیم قضا د. دعاوی جزائ  وئ  را روی دست گی   بدون هر گونه مداخله بی 
مرکز   227ئ 

عدیل و قضائ  مبارزه علیه فساد اداری صالحیت دارد تا به جرایم خاص فساد اداری که توسط مامورین عایل رتبه  

 ، ایل ایفای وظیفه یم کنند، رؤسای ادارات و   228دولن  ال ها وافشان نظایم ایکه در بست جی  ، جی  مقامات دولن 

ایفای وظیفه یم کنند، و اشخاص حکیم رصف نظر از مبلیع  که در جرم فساد دخیل  ۱زارت ها که در بست 

میلیون افغائ   ۱۰و یا قطع نظر از رتبه شخص متهم در صورتیکه وجه حاصله از ارتکاب جرم بیش از  229باشد،

 کند.   ۱۳۰۰۰۰)
 

( یا معادل آن به اسعار خاریح  باشد، رسیدگ دالر امریکائ 
 232و تطهی  پول،   231برای جرایم رشوت   230

 
وری  ۷پاسخ لوی څارنوایل به درخواست معلومات از سوی یوناما برای این گزارش،   223  . ۲۰۲۰فتر
، فرمان شماره ۱ماده  224 امون ایجاد مرکز عدیل و قضانی  ۲۰۱۶/ ۰۶/ ۳۰مورخ  ۵۳، فرمان رئیس جمهور جمهوری اسالیمی افغانستان پت 

(۱۰ /۰۴ /۱۳۹۵ .) 
امون صالحیت مرکز عدیل و قضانی ۲۰۱۶)نوزدهم جوالی  ۱۳۹۵/ ۰۴/ ۲۹مورخ  ۳۸۵مصوبه شماره  225 ه محکمه پت  ( شورای عایل ستر

 مبارزه با فساد اداری. 
 . ۱۳۱۴منتشی شده در جریده رسیم  ۲۰۱۸سپتامتر  ۵مورخ  ۱۸۷فرمان شمار  226
 . ۲۶قانون مبارزه با فساد اداری ماده  227
تبه“، که شامل رئیس جمهور، وزراء، قضات و اعضای  هر  228 تبه دولتر ”مقامات عالت  چند مطابق قانون تنظیم معاشات مقامات عالت 

ح نموده است، در حالیکه قانون محاکم ۶۹یم شود، قانون اسایس طرز العمال محاکمه رئیس جمهور را )در ماده  میل شورای ( خود رسی
( ایجاد و طرز العمل کاری محکمه خاص را برای محاکمه وزراء )به شمول وزرای سابق( و  ۲۰۱۴ اپریل ۱۲ -۱۱۳۰خاص )جریده رسیم 

ه محکمه پیشبیتن نموده است.   قضات ستر
 ( قانون مبارزه با فساد اداری. ۱) ۲۷ماده  229
 (. ۱( )۲) ۲۷قانون مبارزه با فساد اداری، ماده  230
 یم شود.  آغاز  ۳۷۰کود جزا، فصل اول بخش چهارم که با ماده  231
 آغاز یم شود.  ۴۹۸کود جزا فصل دوم بخش ششم که با ماده  232

 مالحظات: 

ش روزافزون موارد اقامه دعوای   ی روند تعقیب قضایای فساد در والیات بسیار پر چالش بوده است. با گسیر ردگیر

امون قضایائی که دوسیه های آنها در والیات ترتیب یم    پیر
، به شفافیت بیشیر  به محاکم والینر

ی
مرکز عدیل و قضائ

 گردد و دقت بیشیر در گزارشدیه های مربوطه نیاز است.  
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، در مرحله  ۲۰۱۹در یم    233آستانه نقدی برای مرکز عدیل و قضائ  مبارزه علیه فساد اداری نصف این مبلغ یم باشد. 

ه محکمه یک متحد الم ان کمیسیون انتخابات، سی   به قضیه کمشی 
 

ل را صادر نمود که  اتعیی   صالحیت رسیدگ

 به موارد خایص از جرایم انتخابائ  در صورئ   صالحیت مرکز عدیل و قضائ  
 

 مبارزه علیه فساد اداری را برای رسیدگ

 قضیه ای را در   234که عنض فساد اداری در آن دخیل باشد، تایید نمود. 
 

ه محکمه یم تواند صالحیت رسیدگ سی 

ورت غی   یتوجودمصورت تقاضای لوی څارنوال و یا طرف دعوا ”در صورت   قابل رفع مطابق  دلیل موجه و رص 

 235به احکام قانون “ به مرکز عدیل و قضائ  مبارزه علیه فساد اداری تفویض نماید. 

ه محکمه مقرر گردیده اند.   ضات  قتن از    ۱۴ به جز یگ   236مرکز عدیل و قضائ  مبارزه علیه فساد اداری از سوی سی 

در این مرکز ایفای  از زمان ایجاد این مرکز تا کنون  که وفات نموده، متباف  همه قضات  از قضات محکمه استیناف

  اکم ز ریاست همه جلسات قضائ  در مح. دو تن از رؤسای محاکم ابتدائیه و استیناف این مرکوظیفه یم نمایند. 

ده در رخصن  یم بودند جلسات قضائ  تا آمدن شان دایر    که رؤسای نامی 
مربوطه عهده دار بوده اند. در حالئ 

تشکیل پرسونل څارنوایل مرکز عدیل و قضائ  مبارزه   ۲۰۲۰/ ۲۰۱۹در سال  ۲۰۱۸نیم گردیدند… بر خالف سال 

مجموع څارنوالن لوی څارنوایل در این مرکز یط سال   237ات عمده ای نگردید. علیه فساد اداری دستخوش تغیی  

مرکز عدیل    نتایج حاصله از اجراآت  څارنوال بود. عیل الرغم شمار بلند څارنوالن در این مرکز،    ۱۱۱تعداد  به    ۲۰۱۹

 به قضایا و اجرای محاکمات همچنان پای
 

 ی   باف  ماند.  و قضائ  مبارزه علیه فساد اداری از نظر رسیدگ

امنیت کارمندان مرکز عدیل و قضائ  مبارزه علیه فساد اداری به عنوان یک نگرائ  کماکان پا برجا است. فرمان ریاست  

یگ کارمندان مرکز عدیل و قضائ  مبارزه  ؤ مبن  بر افزایش تدابی  امنین  و تامی   مص ۲۰۱۷جمهوری در سال  نیت فی  

قرار بود برای   238ات این مرکز تا هنوز به طور کامل جامه عمل نپوشیده است. علیه فساد اداری  و امنیت تاسیس 

ایط سکونن  معی   منازل   کارمندان مرکز عدیل و قضائ  مبارزه علیه فساد اداری در یک منطقه امن مرکزی طبق رسژ

یم رود در آغاز شد تا هنوز ادامه دارد و توقع  ۲۰۱۷که در سال مسکوئ  فراهم گردد. ساخت منازل مسکوئ   

در همی   حال و عیل رغم تالش ها برای بهبود امنیت فزیگ کارمندان   239به پایه اکمال برسد.  ۲۰۲۰اواسط سال 

مرکز عدیل و قضائ  مبارزه علیه فساد اداری از جمله فراهم نمودن وسایط زریه، حمالت علیه آنها همچنان ادامه  

یک څارنوال مرکز عدیل و قضائ  مبارزه علیه فساد اداری و  باعث مرگ  ۲۰۱۹ماه جولی  ۶دارد که یک حمله در 

وری  ۱۲باعث مجروح شدن یک څارنوال  دیگر گردید. به تاری    خ  ۲۰۲۰اپریل  ۲۴حمله دیگر به تاری    خ    ۲۰۲۰فی 

اندازی قرار گرفت و مجروح شد.    یگ از کارمندان ریاست مبارزه با جرایم سنگی   در حی   اجرای وظیفه هدف تی 

 . حمایت پولیس از مرکز عدیل و قضائ  مبارزه علیه فساد اداری ۱. ۳. ۳

را تنظیم  240از احکام قانون مبارزه با فساد اداری، که وظایف ”پولیس مبارزه با جرایم سنگی   فساد اداری“  بخیسژ 

از آغاز ایجاد مرکز عدیل و قضائ  مبارزه علیه فساد   241کنون تطبیق نگردیده است. ا یم کند، قسمت اعظم آن تا 

تا کنون، ریاست مبارزه با جرایم سنگی   فساد اداری از طریق مدیریت مبارزه با فساد خویش   ۲۰۱۶اداری در سال 

 
 (۲( )۲) ۲۷قانون مبارزه با فساد اداری، ماده  233
 . ۴. ۴. ۳مراجعه شود به بخش زیر  234
(. به عنوان ۳فقره ) ۳۱، ماده ۲۰۱۳جون  ۳۰مورخ  01109قانون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه افغانستان، جریده رسیم شماره  235

ه محکمه محکمه مرکز عدیل و قضانی را به عنوان محکمه خاص برای  ۲۰۱۸جنوری  ۱مورخ  ۸۲مثال از طریق مصوبه شماره  ، ستر
ن های دولتر   به قضایای غصب زمی 

ی
و سایر دولتر های دولتر در زون مرکزی متشکل از والیت های کابل، میدان وردک، پروان، رسیدگ

ن نمود.   تعیی 
 لوگر، کاپیسا و غزنن

: ”قاضن طور عادی قل از سه سال تبدیل شده نیم تواند، مگر به اثر تقاضای خودش با ارائه دالیل موجه که ۸۴همان ماخذ، ماده  236

ه محکمه واقع گ ردد و یا حسب لزوم دید اداره. تبدییل قاضن طور عادی هر سه سال در ماه حوت صورت گرفته و ز طرف قناعت ستر
 آغاز سال بعد نافذ یم گردد.“

 . ۴۹، صفحه ۲۰۱۹گزارش مبارزه با فساد اداری یوناما، یم  237
   (۱۳۹۶/ ۰۳/ ۱۳) ۲۰۱۹جون  ۳ریاست جمهوری مورخ  ۹۴۸فرمان شماره  238
.  ۲۰۲۰جنوری  ۲۸مورخ بروزآوری معلومات، جلسه  239 امون مرکز عدیل قضانی  یوناما پت 
 . ۲۹و  ۲۸قانون مبارزه با فساد اداری، مواد  240
 . ۴. ۲مراجعه شوده به باال، بخش  241
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به عنوان بخش کشف  مرکز عدیل و قضائ  مبارزه علیه فساد اداری عمل نموده است. ریاست مبارزه با جرایم سنگی    

به عنوان قطعه ای از پولیس    242با حمایت قابل مالحظه بی   الملیل   ریاست جمهورییط یک فرمان    ۲۰۱۹سال  در  

ی وزارت داخله به طور مستقل عمل یم نمود، ایجاد گردید و ماموریت یافت تا جرایم سنگی   فساد   که تحت رهی 

نی   وظیفه داشت تا مرکز عدیل و قضائ  اداری، اختطاف و جرایم سازمان یافته را تحقیق نماید. این ریاست همچ

، رئیس جمهور  ۲۰۱۶حمایت نماید.  همچنی   در سال    ۲۰۱۶بعد از تاسیس آن در سال    را   مبارزه علیه فساد اداری

پرسونل صادر نمود که از جمله این تعداد   ۳۰۰ایل  ۱۳۰مجوز افزایش تشکیل ریاست مبارزه با جرایم سنگی   را از 

تحقیق یم باشند. این ریاست که تنها در کابل مستقر یم باشد، اظهار داشت که این ریاست   تن آنان مامورین  ۲۰۰

یم تواند وظایف کشف، تحلیل و تحقیق را برای مرکز عدیل و قضائ  مبارزه علیه فساد اداری انجام دهد ویل نیم  

    و احکام این مرکز باشد.  یتواند یگانه نهاد مسئول برای اجرای قرار های گرفتار 

به”پولیس مبارزه با جرایم سنگی   فساد اداری “ در ساختار تشکیالئ  وزارت   ۲۰۱۸قانون مبارزه با فساد اداری سال  

طبق این قانون پولیس مبارزه با جرایم سنگی      243داخله با مکلفیت کشف جرایم سنگی   فساد اداری اشاره یم نماید. 

 به وزیر امور داخله گزارش  
ً
در حالیکه قانون وضاحت کامل ندارد که آیا ”پولیس   244ده یم باشد. فساد اداری مستقیما

مبارزه با جرایم سنگی   فساد اداری“ اشاره به همان ریاست مبارزه با جرایم سنگی   دارد و یا به بخیسژ از آن اشاره  

ی را در رابطه کاری میان ریاست مبارزه با جرایم سنگی   و مرکز عدیل و    ۲۰۱۹یط سال  245دارد،  وزارت داخله تغیی 

، وزارت امور داخله به یوناما اطالع داد که ریاست عمویم  ۲۰۱۹قضائ  به عمل نیاورده است. در نیمه دوم سال 

را در تشکیل خود مدغم نموده و ظرفیت مبارزه   مبارزه با جرایم وزارت امور داخله ریاست مبارزه با جرایم سنگی   

    246با فساد آن را تقویت خواهد نمود. 

به هر حال رئیس مبارزه با جرایم سنگی    تصامییم را اتخاذ نمود که حایک از استقالل عمل بیشی  این ریاست بود  و  

در   ۲۰۱۹-۲۰۱۸شت. در سال بیشی  با صالحیت های مرکز عدیل و قضائ  مبارزه علیه فساد اداری همخوائ  دا

واکنش به آنچه صالحیت های این ریاست تحت قانون مبارزه با فساد اداری عنوان گردید، ریاست مبارزه با جرایم  

تن از پرسونل آن زمان خود را بر قضایای مبارزه   ۲۹۱سنگی   پیشنهاد یک تشکیل جدید را مطرح نمود که فعالیت 

، استخراج غی  قانوئ   با فساد به شمول تطهی  پول، و عو  اید نایسژ از ارتکاب جرم، ناپدید شدن و رسقت آثار تاریج 

معادن و غصب امالک دولن  متمرکز سازد، که به این ترتیب انعکاس دهنده صالحیت های مرکز عدیل و قضائ   

 همراه با ریاست  در اواخر همان سال زمائ  که وزارت داخله تصمیم به ادغام ریاست مبارزه با جرایم سنگی    247بود. 

پول( را به ریاست عمویم مبارزه با جرایم   ، ریاست کریمنال تخنیک ، و دفی  پولیس بی   الملیل )انی  تحقیقات جنائ 

 بهی  با دیگر بخش  
 

جنائ  اتخاذ نمود.  در حالیکه ادغام ریاست مبارزه با جرایم سنگی   یم توانست زمینه هماهنگ

ویل یم توان گفت که این موضوع در تناقض با احکام قانون مبارزه با فساد اداری  های این ریاست را فراهم نماید، 

 به وزیر داخله گزارشده  
ً
“ مرکز عدیل وقضائ  مستقیما است که ایجاب یم که ”پولیس مبارزه با جرایم سنگی  

“ در مقر مرکز  افزون براین، قانون مبارزه با فساد اداری ایجاب یم کند که ”پولیس مبارزه با جرای  248باشد.  م سنگی  

آن در تاسیسات به مفهوم لزوم هم مکائ  که این کار یم تواند   249عدیل و قضائ  مبارزه علیه فساد اداری کار نماید

 تفسی   
 . گردد  مرکز عدیل و قضائ 

 
 . ۴۴، صفحه ۲۰۱۹گزارش مبارزه با فساد اداری یوناما، یم  242
 (. ۱) ۲۸قانون مبارزه با فساد اداری، ماده  243
 (. ۴) ۲۸همان ماخذ، ماده  244
ن فساد اداری“ اشاره دارد.  ۲۸ماده   245  قانون مبارزه با فساد اداری به ”پولیس مبارزه با جرایم سنگی 
امون مرکز عدیل و قضانی مبارزه با فساد اداری،  246  . ۲۰۱۹نوامتر  ۱۱جلسه یوناما پت 
 . ۴۴، صفحه ۲۰۱۹گزارش مبارزه با فساد اداری یوناما، یم  247
امون فعالیت های کشقن و اجراءاتدر پاسخ به مسوده  248 ن تاکید نمود  که این ریاست پت   ابتدانی این گزارش، ریاست مبارزه با جرایم سنگی 

 به وزیر داخله گزارش یم دهد و کار های اداری روزمره اش را با ریاست عمویم مبارزه با جرایم جنانی هماهنگ 
ً
عملیانر خویش مستقیما

 یم کند. 
 (. ۱) ۲۸ساد اداری، ماده قانون مبارزه با ف  249
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سنگی      ریاست مبارزه با جرایم  ۲۰۱۹با وجود این تناقضات احتمایل با قانون مبارزه با فساد اداری، در اواسط سال  

با ریاست عمویم مبارزه با جرایم جنائ  ادغام گردید. وزارت امور داخله استدلل نمود که این اصالحات به سایر  

شعبه های فریع عملیائ  وزارت داخله که در ولیات حضور دارند، اجازه یم دهد تا با ریاست مبارزه با جرایم سنگی    

خش های ریاست های عمویم مبارزه با جرایم جنائ  با این ریاست را  همکاری  و نی   زمینه همکاری از سوی سایر ب

ی سیستماتیک   ی ریاست عمویم مبارزه با جرایم جنائ  زمینه بهره گی  و ها تحت رهی  فراهم یم سازد. توحید این نی 

بارزه با جرایم  ( را فراهم نموده و تالش های مبارزه با فساداداری را با سایر وظایف مCMSاز سیستم مدیریت قضایا )

و های درگی  در کار مبارزه با جرایم فراهم یم   حهماهنگ یم سازد و و زمینه یک سلسله مراتب واض را برای همه نی 

 250سازد، که به طور کل وزارت داخله را با تمام توانش در راستای تالش های مبارزه با فساد اداری قرار یم دهد. 

بعد ارزیائ  نیاز های به وجود آمده متعاقب ادغام آن به ریاست عمویم  تشکیل ریاست مبارزه با جرایم سنگی   

مبارزه با جرایم جنائ  نهائ  خواهد شد. هریک از افشان، لیحه وظایف خود شان را خواهند داشت تا آنها را از  

 دادن مکلفیت در زمینه های دیگر حفظ نماید. تعیی   وظایف در ریاست مبارزه با جرایم سنگی   بر ا
 

ساس شایستگ

خواهد بود و افشان آن مورد مطالعه سوابق قرار گرفته و مکلف خواهند بود تا آزمون پولیگراف فراهم شده از  

 سوی جامعه بی   الملیل را پشت رس بگذرانند.  

یط این دوره گزارشدیه،  

ریاست مبارزه با جرایم  

قضیه را   ۳۳سنگی   فقط 

  به مرکز عدیل و قضا
  ئ 

نموده است که  ارجاع 

 از تنها  
 

در صد    ۱۱نمایندگ

از مجموع قضایای ارجاع  

شده به څارنوایل مرکز  

عدیل و قضائ  مبارزه علیه  

فساد اداری یم نماید. بنا  

به گفته څارنوایل مرکز  

عدیل و قضائ  بیشی  قضایای ارجاع شده از سوی ریاست جرایم سنگی   به دلیل ناقص بودن باید برای انجام تحقیق  

د یم گردید. ب   251یشی  مسی 

قضیه(، وزارت  ۷سایر قضایای وارده به مرکز عدیل و قضائ  مبارزه علیه فساد اداری از سوی ریاست امنیت میل )

قضیه(، څارنوایل   ۴۰قضیه(، څارنوایل نظایم تعقیب جرایم فساد اداری ) ۷قضیه(، وزارت دفاع ) ۱۳امور داخله )

سایر نهاد ها. ریاست جرایم سنگی   گفت    بی   قضیه(    ۱قضیه(، و اداره سیگار )  ۶۰ملیک تعقیب جرایم فساد اداری )

برای مرکز عدیل و قضائ  مبارزه علیه فساد اداری تحقیق نموده   ۲۰۱۹قضیه ای که یط سال  ۳۳که عالوه بر 

ریاست،  قضیه دیگر را نی   تکمیل نموده است که بنا به قضاوت این  ۴۵است، این ریاست همچنی   پروسه کشف 

 آن در حوزه صالحیت  
 

مرکز عدیل و قضائ  مبارزه علیه فساد اداری نبوده است، و از این رو قضایای یادشده  رسیدگ

قضیه دیگر که متعلق به حوزه صالحیت    ۴۶را برای تحقیق بیشی  به لوی څارنوایل ارجاع نموده است. عالوه بر این،  

  ست، به سایر ارگان های کشف  فرستاده شده اند.   ریاست مبارزه با جرایم سنگی   پنداشته نشده ا

 
، در جلسه مرکز عدیل و قضانی مبارزه با فساد اداری یوناما،  250   ۱۱نظرات ارائه شده از سوی معاون ریاست عمویم مبارزه با جرایم جنانی

 . ۲۰۱۹نوامتر 
 مالحظات څارنوایل مرکز عدیل و قضانی بر مسوده ابتدانی این گزارش.  251

ریاست مبارزه با 
,  جرایم سنگیر  

33 ,11%

,  سایر نهاد ها
258 ,89%

 که توسط ریاست
ی
تعداد قضایای مرکز عدیل و قضائ

مبارزه با جرایم سنگیر  و سایر نهاد کشف شده است

ی   ریاست مبارزه با جرایم سنگ

سایر نهاد ها
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رئیس جدید برای ریاست مبارزه با جرایم سنگی   مقرر گردید، که روند تغیی  تبدیل بسیار   ۲۰۲۰مارچ   ۲۶به تاری    خ 

 در هر سال یک رئیس جدید برای این اداره تعیی   یم گردد. 
ً
رئیس   252مفرط در این پست را دوام بخشید که تقریبا

جدید کمبود کارمندان و منابع را به عنوان عمده ترین چالش فراراه اجرای مسئولیت های این ریاست شناسائ  نمود  

یک را برای مقابله با این چالش ها تدوین نمود. در اپریل  ژ اتی 
نفری برای   ۲۳۴، یک تشکیل ۲۰۲۰و یک پالن اسی 

ی کیل که مسئولیت ریاست مبارزه با جرایم سینگی   را  ریاست مبارزه با جرایم سنگی   منظور گردید. یک اس ژ اتی 
ی 

ایم سنگی   فساد اداری مشخص یم سازد منتظر منظوری در وزارت امور داخله است. ایجاد  ر فقط در زمینه ج

اصالحات در ریاست مبارزه با جرایم سنگی   و یا بخش دیگر پولیس که به طور خاص مرکز عدیل و قضائ  مبارزه  

اداری را حمایت نماید حیائ  است تا محکمه بتواند نقش خودش را به عنوان یک نهاد بازدارنده در برابر  علیه فساد  

 فساد ایفا نماید.  

 ۲۰۱۹مرکز عدیل و قضائ  در سال  محصول. تالش ها در جهت افزایش ۲. ۳. ۳

غاز نموده است، محکمه ابتدائیه  کارش را آ  ۲۰۱۶از زمائ  که مرکز عدیل و قضائ  مبارزه علیه فساد اداری از اواسط  

تن محکوم گردیده    ۲۰۸قضیه محاکمه نموده است که از آنجمله  ۶۹متهم را در  ۲۶۱مرکز عدیل و قضائ  تا کنون 

 قبل از اینکه فیصله نهائ  صادر شود وفات نمودند( ۵۱و 
 253تن دیگر برائت حاصل نموده اند )دو تن از متهمی  

 نمود که از آنجمله  ۱۹۹قضیه را با  ۶۱محکمه استیناف 
 

تن   ۱۹متهم محکوم گردید و  ۱۷۴تن از متهمی   رسیدگ

دیگر برائت حاصل نمودند، و نی   حکم به ابطال دعوی علیه چهار متهم صادر نموده و محاکمه دو متهم دیگر را نی    

ه محکمه پنج قضیه مرکز  ۲۰۱۹به تعویق انداخت. در سال  عدیل و قضائ  را تایید، سه قضیه را رد و  چهار   سی 

ه محکمه تا کنون مجموعا  254دیگر آن را نقض نمود.  قضیه مرکز عدیل و قضائ  مبارزه علیه فساد اداری را   ۴۸سی 

بازبین  نموده است، این قضایا به دلیل برگزار نشدن محاکمات به صورت علن  و عدم نشژ جریان محاکمه، کمی  به 

 اطالع عموم رسانیده شده است. 

 
 . ۴۴، صفحه ۲۰۱۹وناما، یم گزارش مبارزه با فساد اداری ی 252
وری  253  . ۲۰۲۰ارقام ایل اواسط فتر
ه محکمه به منظور استفاده در این گزارش.  254  معلومات ارائه شده از سوی ستر
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څارنوایل مبارزه با مواد مخدر
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 شده توسط محکمه ابتدائیه در 
 

قضیه افزایش یافته است در مقایسه  ۲۳به  ۲۰۱۹سال مجموع قضایای رسیدگ

هردو محکمه ابتدائیه و استیناف به   محصول. حد اوسط ۲۰۱۸قضیه در سال  ۱۷و  ۲۰۱۷قضیه در سال  ۱۸با 

  255ترتیب مابی   یک ایل دو قضیه در ماه باف  ماند. 

 

محکمه   ۲۰۱۹در سال 

متهم را   ۶۶ابتدائیه 

متهم دیگر  ۱۷محکوم و 

  ۴تنها  256را برائت داد. 

قضیه از سوی هیچ یک  

از اطراف دعوی در سال  

به محکمه   ۲۰۱۹

استیناف استیناف 

خوایه نگردید و فیصله  

محکمه ابتدائیه در رابطه 

قضیه   ۱۲نهائ  شد در 

به   ۲۰۱۹دیگر که در 

استیناف رفت، محکمه  

متهم را   ۴۱استیناف 

ه محکمه به  نمود.  در مرحله تمی    قضیه  ۱۱محکوم نموده و پنج تن دیگر را برائت داد. سی 
 

 رسیدگ

 

ی از بیماری که باعث شد جلسات قضائ    ۱۹-ایل شیوع کووید  ۲۰۲۰جنوری    ۱بی     ، تدابی  اتخاذ شده برای پیشگی 

 سه قضیه را نهائ  ساخت که  به تعویق انداخته شود، محکمه ابتدائیه مرکز عدیل  ۲۰۲۰در اواخر مارچ 
و قضائ 

 
 بسته به توانانی څارنواالن به ارسال دوسیه ها به  255

ً
 شده اند، مستقیما

ی
قضات تاکید نمودند که تعداد قضایانی که توسط محکمه رسیدگ

 محکمه بو 
ی

ی مورد رسیدگ ی را تحقیق یم نمودند، به همان پیمانه قضایای بیشتر د، به هر پیمانه ای که څارنواالن دوسیه های بیشتر
 محکمه قرار یم گرفت. 

ن وزارت اطالعات و فرهنگ؛ رئیس کمیسیون والیتر انتخابات   256 اینها عبارت اند از:  قضیه سوء استفاده از صالحیت توسط معی 
و یک متهم در قضیه بانک اسالیمی  GCPSU قومندانن عمویم قطعه خاص پولیس متهم در قضیه ۳ -دو قضیه دیگردایکندی؛ و در 

 افغانستان. 
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 در سال 
ی
۲۰۱۹نمودار محاکمات مرکز عدیل و قضائ

محکمه ابتدائیه محکمه استیناف Linear ( (محکمه ابتدائیه

 بر قضایای مرکز عدیل و قضائی افغانستان محبوسیر  رهائی  یاثر فرمان ها

مبتن بر عفو مجازات، تعویق تحقیق، و تاجیل تنفیذ حکم محجوزین    ۲۰۲۰مارچ    ۲۶  ان ويژه مورخفرم

ن )فرمان( که توسط رئیس جمهور غتن در واکنش به کووید صادر شد، مجددا بر احکام    ۱۹-و محبوسی 

ن به جرایم فساد اداری نیم توانند از حکم مندرج قانون اصول محاکمات جزانی تاکید نمود ک ه محکومی 

عفو باقر مدت محکومیت شان مستفید شوند مگر این که مصاب به بیماری صعب العالج باشد. با 

 قضایای فساد اداری یم توانند تنفید حکم شان در صورت توانانی پرداخت مبلغ کفالت 
ن آنهم محکومی 

ن یم گردد، تاجیل ن ان که توسط محکمه تعیی  مایند. این طرز العمل زمینه را برای رهانی موقت کمشتن

از حبس   ۲۰۲۰اپریل    ۱۵سابق کمیسیون های مستقل انتخابات و شکایات انتخابانر به طور موقت در  

ن از سوی مرکز عدیل و قضانی بودند که از این فرمان بعد مدافعه حقوقر  ن محکومی  رها شوند. آنها اولی 

 تا زمانیکه محاکمات و سیایس بهره مند گردید
ً
ند. آنانن که در مرحله قبل از محاکمه قرار داشتند موقتا

ن نموده است، مرکز  ن بلند تعیی  به تعویق افتاده است رها خواهند شد. در حالیکه مبلغ کفالت را نت 

ا عدیل و قضانی مبارزه با فساد اداری یم داند که گرفتاری آنانن که به طور موقت بعد شیوع بیماری ره

 گردیده اند یم تواند با چالش هانی همراه باشد. 

، رئیس جمهور فرمان دیگری را مبتن بر عفو و تخفیف احکام به مناسبت ۲۰۲۰اپریل  ۲۷بتاریــــخ 

ن به جرایم فساد را ممنوع قرار یم ۲۸ وزی جهاد صادر نمود که باز هم عفو محکومی  ن سالگرد پت  می 

 دهد.  
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، یط همی   مدت  قضیه به محکمه   ۱۴منتج به برائت همه متهمی   گردید. به نقل از څارنوایل مرکز عدیل و قضائ 

د گردید و چهار دیگر آن هنوز   ابتدائیه ارجاع گردید که از آنجمله نه قضیه از طریق قرار قضائ  به څارنوایل مسی 

 قرار داد که منتج به محکومیت    ۱۹. محکمه استیناف هفت قضیه را با  تحت برریس محکمه است
 

متهم مورد رسیدگ

تن و برائت سه تن دیگر و ارجاع یک قضیه )با چهار متهم( به محکمه دیگر به دلیل عدم صالحیت قضائ    ۱۲

ان  ۲۰۲۰گردید. در اولی   رب  ع  یط آن فقط سه قضیه  خود را ثبت نمود گ  محصولمحکمه ابتدائیه پایی   ترین می  

 قرار داد، در مقایسه با پنج قضیه در سال در رب  ع اول  
 

. یط  ۲۰۱۸و هشت قضیه در رب  ع اول    ۲۰۱۷را مورد رسیدگ

 نمود. مرکز عدیل و قضائ  
 

  مارچ  ۲۶ بی    عی   مدت، محکمه استیناف مرکز عدیل و قضائ   هفت قضیه را رسیدگ

کدام محاکمه قابل مالحظه ای را برگزار    ۱۹- نش به چالش کوویددر ئر  تعویق محاکمات در واک ۲۰۲۰جون  ۸و 

 قرار هائ  را در پاسخ به درخواست  کفالت بالمال که بنا به  
ننموده است. ویل محکمه استیناف مرکز عدیل و قضائ 

ه  فرمان ریاست جمهوری در ارتباط به عفو مجازات، تعویق تحقیق و تاجیل تنفیذ حکم محجوزین و محبوسی   ارئ

 257گردیده بود، صادر نمود. 

 . تعداد کیم از مقامات بلند پایه مورد تعقیب قرار گرفتند۳. ۳. ۳

مرکز عدیل و قضائ  مبارزه علیه فساد اداری در رابطه با جرایم فساد اداری که از سوی مامورین عایل رتبه و مقامات  

در حالیکه مرکز عدیل و قضائ  یط سه سال پسی   بسیاری از  258دولن  ارتکاب یم یابد، صالحیت موضویع دارد. 

الن را محاکمه نموده است،  ،معینان ی به ويژه از مقامات   ۲۰۱۹در سال  259وزراء و جی  مقامات بلند رتبه کمی 

انو   260نظایم در مقایسه با سال های دیگر مورد تعقیب عدیل قرار گرفته اند. فقط دو معی   وزارت، یک عضو مشژ

، یک وایل و یک ولسوال و  کم   261ه،جرگ دو کمیسیون انتخابائ  تحت پیگرد عدیل    انشی  ی چندین عضو شورای ولین 

 قرار گرفته و محاکمه شدند.  

  ۲۰۱۹در سال    262عدم تعقیب عدیل مقامات وزارت دفاع که در گزارش سال گذشته نی   برجسته ساخته شد،   روند 

ال پولیس به اتهام سوء استفاده از صالحت وظیفوی مبن  بر حیازت  نی   ادامه یافت.  ۲۰۲۰ – تنها علیه یک جی 

ال مذکور محاک  ی  غی  قانوئ  یک قطعه سالح اقامه دعو  مه گردید و توسط مرکز عدیل قضائ  صورت گرفت، که جی 

سه اتهامنامه دیگر مربوط به جرایم ارتکاب یافته از سوی مقامات انتخابائ  و یا    263برائت داده شد.   ۲۰۲۰در مارچ  

در ارتباط با انتخابات بوده است به شمول ده مقام برتر سابق کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات 

ولین  ا ولیت پکتیکا. این قضایا    شورای  ون ولین  انتخابات ولیت دایکندی و سه عضو  انتخابائ  یک عضو کمیسی

شی  انتخابات اقامه دعوی صورت  ی تا حدودی متفاوت از دیگر قضایا بود چون اولی   باری بوده است که علیه یک کم

قل از څارنوایل مرکز عدیل و گرفته چه رسد به اینکه همه اعضای هردو کمیسیون به محاکمه کشانیده شوند. به ن

، در سال   ال از هردو وزارت داخله و دفاع یا تحقیق صورت گرفته است،    ۱۱علیه  ،  در مورد قضایا  ۲۰۱۹قضائ  جی 

یا تحقیق جریان دارد؛ بریح  از این قضایا به محکمه ابتدائیه مرکز عدیل و قضائ  ارجاع گردیده و یل تقسیم اوقات 

، څارنوایل مرکز عدیل  ۲۰۲۰اپریل    ۳۰جنوری و    ۱تا هنوز تعیی   نگردیده است. بی      قضایای مذکور   جلسات قضائ   

ده اند که از آنجمله سه قضیه آن برای تحقیق بیشی  به  ۵و قضائ   قضیه مقامات نظایم را به محکمه ابتدائیه سیر

د گردیده است.    څارنوایل مسی 

 
 . ۲۰۲۰مارچ  ۲۶مورخ  ۱فرمان شماره  257
تبه دولتر تعریف گردیده است، جریده رسیم شماره  258 . ۲۰۱۳اکتوبر  ۳۰مورخ  ۱۱۲۱طوریکه در قانون تنظیم معاشات مقامات عالت 

 به جرایم ارتکاب یافته از سوی وزراء را ندارند و محاکمه آنها طبق قانون محاکم خاص تنظیم یم م
ی

رکز عدیل و قضانی صالحیت رسیدگ
 گردد. 

االن،  ۱۹رویــهمرفته مرکز عدیل و قضانی  259  تن از والیان را محاکمه نمود.  ۲تن از معینان وزارت ها و  ۱۰تن از جتن
 وزارت مالیه بودند. هر دوی شان معینان اسبق  260
 (. ۱۱سناتور سابق، احمد یوسف نورستانن )دوسیه شماره  261
 . ۵۳، صفحه ۲۰۱۹گزارش مبارزه با فساد اداری یوناما، یم  262
ـــخ  263  قرار گرفت. څارنوایل مرکز عدیل و  ۲۰۲۰مارچ  ۱۷دوسیه قوماندان امنیه سابق کاپیسا که به تاریـ

ی
در محکمه ابتدائیه مورد رسیدگ

 قضانی در برابر حکم برائت خواهان استیناف شده است. 



 

46 
 

2020یوناما جون    مبارزه علیه فساد اداری  | 

 

 شیوه های وارد نمودن اتهام طبق کود جزای جدید . انواع جرایم و ۴. ۳. ۳

  ۱۹۷۶ایجاد گردید، کود جزای مصوبه سال  ۲۰۱۶زمانیکه مرکز عدیل و قضائ  مبارزه علیه فساد اداری در سال

قانون حفظ آثار  264همچنان مریع الجراء بود. قوانی   دیگر از قبیل قانون منع تطهی  پول و عواید نایسژ از جرم 

 افغانستانتاریج  و فره
 

و بریح  قوانی   دیگر مبنای حقوف    266و قانون جرایم علیه امنیت داخیل و خاریح   265نگ

کود جزای جدید   267سایر جراییم را تشکیل یم دادند که در حوزه صالحیت مرکز عدیل و قضائ  قرار داشتند. 

را که  268نافذ گردید، همه احکام جزائ   ۲۰۱۷در مارچ  ریاست جمهوری افغانستان که بر اساس یک فرمان تقنین  

ده ای مورد بازبین  قرار داده و    در لبالی قوانی   متعدد منتشژ بودند در یک قانون تنظیم و آنها را به طور گسی 
ً
قبال

ایش نموده است. به عنوان مثال، اصطالح سو  ء  تعاریف بسیاری از جرایم به شمول ”جرایم فساد اداری“ را پی 

در قانون جدید    269در قالب یک ماده تعریف گردیده بود،   ۱۹۷۶استفاده از صالحیت وظیفوی که در قانون جزای  

  270ماده را به خود اختصاص داده است.  ۱۵یک فصل متشکل از 

یت متهمی   مرکز عدیل و قضائ  در سال    ۲۰۱۷ – ۲۰۱۶طوریکه در گزارش سال گذشته برجسته ساخته شد، اکیر

به اتهام جرایم سوء استفاده از صالحیت وظیفوی، اختالس، رشوت، جعل اسناد، و تطهی  پول مورد   به ترتیب،

منتج به این شد تا څارنوالن کمی  به اتهام   ۲۰۱۹/ ۲۰۱۸تطبیق کود جزای جدید در سال  271محاکمه قرار گرفتند 

 
 . ۲۰۱۴جوالی  ۲۳، ۱۱۴۲تعدیالت بر قانون منع تطهت  پول و عواید نایسی از جرم، جریده رسیم شماره  264
 (. ۲۰۰۴اپریل  ۱۶) ۱۳۸۳/ ۰۲/ ۲۶مورخ  ۳۳۶۷فرمان شماره  265
 . ۱۹۸۷، اکتوبر ۱۵۳فرمان شماره  266
ه محکمه،  267  (. ۱۳۹۵/ ۰۴/ ۲۹) ۲۰۱۶جوالی  ۱۹، مورخ ۳۸۵رهنمود شماره شورای عایل ستر
به استثنای احکایم در این کود گنجانیده نشده است که از آنجمله فرمان مربوط به قانون منع خشونت علیه زن را یم توان یادآوری  268

 کرد. 
، مقررات، : هر گاه موظف خدمات عامه با استفاده از صالحیت وظیفو ۲۸۵ماده  ۱۹۷۶کود جزای سال  269 ن  احکام قوانی 

ً
ی خود عمدا

ن گردیده،   را که به حکم قانون تعیی 
حکم، قرار و امر محکمه یا اوامر صادره مراجع باصالحیت حکومت و یا تحصیل اموال و مالیانر

ی که از سه ماه کمتر نباشد یا جزای نقدی ایکه از سه هزار  افغانن کمتر و  بدون مجوز قانونن متوقف سازد، حسب احوال به حبس قصت 
 از دوازده هزار افغانن بیشتر نباشد محکوم یم گردد. 

 . ۴۱۸ – ۴۰۳کتاب دوم، بخش چهارم، فصل چهارم، ماده های  270
 . ۳۷، صفحه ۲۰۱۸گزارش مبارزه با فساد اداری یوناما، یم  271
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۲۰۲۰یم -۲۰۱۹یم  2 3 2 1 1 4 10 1 1

۲۰۱۹اپریل -۲۰۱۸یم  5 1 0 0 1 1 0 0 3

۲۰۱۸اپریل -۲۰۱۷یم  4 1 0 0 0 0 0 0 14
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نی   ادامه   ۲۰۲۰/ ۲۰۱۹سال این رویکرد در  272همه شمول”سوء استفاده از صالحیت وظیفوی“  متوسل شوند. 

 یافت که یم توان آن را در چارت زیر مشاهده کرد.  

 

قضیه    ۲۳دوسیه را به محکمه ابتدائیه مرکز عدیل و قضائ  ارجاع نمود که از آن جمله    ۶۷څارنوایل    ۲۰۱۹یط سال  

د   به محاکمه انجامید. بقیه به دلیل نواقص شناسائ  شده در دوسیه و تکمیل تحقیق، دو باره به څارنوایل مسی 

  فساد اداری گردیدند. برای اولی   بار از تاری    خ ایجاد آن، مرکز عدیل و قضائ  جرایم 
 

مربوط به انتخابات را رسیدگ

، متهمی   بر اساس حکم ماده 
به جرم کم کردن و زیاد کردن برگه های   ۲۰۱۸کود جزای    ۴۳۲نمود. در قضیه کی 

ر بریح  کاندی دان مورد پیگرد قرار گرفتند. اختالف بر رس اینکه این جرایم در حوزه صالحیت  رای به نفع و یا به رص 

ی    ح گردیده است.  ، در ذیل تشژ  یم باشند یا خی 
ی در تعداد    273مرکز عدیل و قضائ  قضایای رشوت  کاهش چشمگی 

، سوء استفاده  جرایم تذویر به ثبت رسیده است.  در مقایسه با سالهای گذشته  رشوت    واسطه در اخذ )پنج قضیه( و  

را تشکیل یم داد. تعداد متهمین   ی  از صالحیت وظیفوی، و انتقال غی  قانوئ  پول به ترتیب بالترین موارد اقامه دعو 

بلند باف  ماند  در ارقام و اختالس متهم گردیده بودند، همچنان  تذویر که به سوء استفاده از صالحیت وظیفوی، 

قضیه یم شوند. مرکز عدیل و قضائ  تا کنون هیچ قضیه مبن  بر افزایش غی  قانوئ    ۱۵، و ۲۶، ۲۹به ترتیب که 

 رسمایه را محاکمه ننموده است چون همچو قضیه ای تا کنون به څارنوالن برای تحقیق ارجاع نگردیده است.   

 ه. مشکالت څارنوالن مرکز عدیل و قضائ  در تکمیل اتهامنام۵. ۳. ۳

 قرار گرفته است عیل رغم شمار بالی اتهامنامه های  
 

  ارسال تعداد قضایائ  که از سوی محکمه ابتدائیه مورد رسیدگ

، محکمه یم تواند از طریق  ءا( قانون اجرا ۴( ) ۴) ۲۰۲شده از سوی څارنوایل، کماکان پایی   بود. طبق ماده  ت جزائ 

دوسیه به څارنوایل جهت تکمیل تحقیق اتخاذ نماید. محکمه همچنی   یم تواند   رسال یک قرار قضائ  تصمیم به ا

قضیه را که در اتهامنامه وارد نگردیده است در عی   دوسیه و یا به شکل    یدیگر   مظنونی     څارنوال را مکلف نماید تا  

   مورد تعقیب عدیل قرار دهد.  جداگانه

دوسیه    ۲۳سیه را به محکمه ابتدائیه ارجاع نمود که از آنجمله  دو   ۶۷، څارنوایل مرکز عدیل و قضائ   ۲۰۱۹در سال  

دوسیه دیگر برای تکمیل تحقیق و رفع خال های شناسائ  شده به څارنوایل اعاده گردید.    ۴۴آن به محاکمه رفت. 

 
 . ۴۶، صفحه ۲۰۱۹مراجعه شود به گزارش مبارزه با فساد اداری یوناما، یم  272
 . ۵. ۳. ۳فصل  273
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بود تا  دوسیه که برای تکمیل تحقیق و رفع خال ها به څارنوایل اعاده شده  ۴۰به نقل از محکمه ابتدائیه، حد اقل 

ده نشده است، که از آنجمله   به محکمه سیر
ً
دوسیه آن مدت یک سال یم شود که معطل  مانده   ۲۷کنون مجددا

شخض که محکمه ابتدائیه در فیصله های   ۷۵است. عالوه بر این څارنوایل مرکز عدیل و قضائ  روی دوسیه های 

ح خویش در بسیاری از قضایا حکم به اقامه دعوی علیه آن َّ  ان کرده بود، اقدام نکرده است.  مشژ

امون اینکه چرا شمار زیادی از احکام قضائ  همچنان تطبیق نشده اند،  رئیس  در پاسخ به درخواست یوناما پی 

ول   څارنوایل مرکز عدیل و قضائ  توضیح داد که بریح  از محالت ارتکاب جرم به اندازه کاامن نبود و یا تحت کنی 

و زمینه اجرای تحقیق در آن جا ها ممکن نبوده است. څارنوایل مرکز عدیل و قضائ  اضافه  دولت نیستند و از ایی 

ی بر  دوسیه ها بعض  اوقا رسال  نمود که محکمه مرکز عدیل و قضائ  در ا  را مطرح نموده اند که تاثی 
ت موضوعائ 

عالوه بر   274ماهیت دوسیه نداشته و یا اینکه تحقیق مطالبه شده، یا ممکن نبوده و یا بسیار زمانگی  بوده است. 

ول دولت    یل  څارنوا رئیس  این   نظرش را چنی   بیان داشت که زمانیکه مظنونی   به مناطف  فرار یم کنند که تحت کنی 

همچنی   از همکاری ضعیف    څارنوایلرئیس  آنصورت شانس څارنوایل برای اقدام بسیار محدود یم شود.  نیست، در  

سایر نهاد های دولن  یادآوری نمود که باعث تاخی  در اجرای تحقیق یم شود. به طور نمونه عدم همکاری از سوی  

از سوی محکمه   ۲۰۱۹ه در جولی باعث به تاخی  افتادن قضیه انتخابات بدخشان شد ک 275نهاد های انتخابائ  

با وجود چالش هائ  که رئیس څارنوایل به آنها اشاره نمود، تعداد زیاد    276ابتدائیه به رئیس څارنوایل ارجاع شده بود. 

 دوسیه هائ  که به دلیل عدم صالحیت و یا نقص در مدارک اثباتیه به څارنوایل اعاده یم گردد، مایه نگرائ  است.  

۳ .۳ .۶ 
 

  به جرایم انتخابائ  توسط مرکز عدیل و قضائ  مبارزه علیه فساد اداری . رسیدگ

گنجانیده  و بسیاری از قوانی   و اصولنامه های دیگر را    ۱۹۷۶همه جرایم مندرج در کود جزای    ۲۰۱۸کود جزای سال  

 در ماده  است
ً
، که قبال تحت عنوان "فساد و جرایم    277، ندذکر شده بود  ۲۰۱۶قانون انتخابات    ۹۹. جرایم انتخابائ 

جزائ   . نه قانون اجراءاتگردید   ۲۰۱۸قسمت چهارم کود جزای  ۶مایل"، بخیسژ از فصل 
و نه قانون تشکیل و  278

 به این جرایم دارد را  
 

صالحیت قوه قضائیه هدایات قطیع درمورد اینكه کدام محکمه صالحیت قضائ  برای رسیدگ

 ارائه نداده است. 

 

 
 . ۲۰۲۰اپریل  ۲۲مالحظات څارنوایل مرکز عدیل و قضانی بر مسوده ابتدانی این گزارش،  274
د پروسه انتخابات ریاست جمهوری آن زمان بودند.  275  ادعا کردند که مشغول پیشتر

 نهاد های انتخابانر
 (. ۲۰۱۹جوالی  ۶) ۱۳قرار قضانی شماره  276
 . ۲۰۱۶سپتامتر  ۲۵از  ۱۲۲۶قانون انتخابات، جریده رسیم شماره  277
ه جریده رسیم شماره  278 ، منتشی  (. ۱۳۹۳ثور  ۱۵)  ۲۰۱۴یم  ۵مورخ  ۱۱۳۲قانون اجراءاتجزانی
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مرکز عدیل و قضائ  مبارزه علیه فساد اداری صورت دعوی قضایای انتخابائ     نوایل څار دفی     ،۲۰۱۹در اوایل جولی  

 فرستاد. څارنوال تمایم متهمی   را به جرم 
سوء  ولیات کی  و بدخشان را به محکمه ابتدائیه مرکز عدیل و قضائ 

قضیه به دفی   هر دو  سال  بار ار به تعقیب چندین  279کود جزا متهم  نمود.   ۴۰۳استفاده از صالحیت تحت ماده 

ارسال شد. به   قضیه کی  بالخره به محکمه ابتدائیه ۲۰۱۹جولی  ۲۰در  ،تحقیقائ   رفع خال هاینوایل جهت څار 

 این قضیه را در حضور  متهمی   برریس کرد  سپتامی  محکمه ابتدائیه ۳و  ۲تاری    خ 
  به استثنای مرکز عدیل و قضائ 

 
. در ماده  سوء  279 ن آمده است ۴۰۳استفاده از مقام دولتر  :چنی 
وع برای خود یا شخص دیگری بر خالف قانون، عمیل را ۱) اجرا یا از آن امتناع (  هرگاه موظف خدمات عامه به منظور کسب منفعت نامشی

 .نماید  مرتکب جرم سو استفاده از وظیفه گردیده به حبس متوسط یا جزای نقدی از شصت هزار تا سه صد هزار افغانن محکوم یم گردد
ن محکوم یم گردد۲)  .( مرتکب جرم مندرج فقره یک این ماده به انفصال از وظیفه و طرد از مسلک نت 
قانون اسایس در مدت تصدی وظیفه معامله انتفایع را با دولت انجام دهد به جزای نقدی   ۱۵۱رج ماده (  هرگاه یگ از مقامات مند۳)

 .معادل قیمت معامله انجام شده محکوم یم گردد

: یک مبارزه زمانگی  صالحیت قضائ    در جرائم انتخابائ 

، قانون مبارزه با  شود  فیبه عنوان جرائم فساد توص ممکن است به طور کیلکود جزا    جرائم انتخابانر فصل مربوط به  شده در  فیاز جرائم تعر  که برجن یدر حال

شده در  فیرا به عنوان جرائم تعر  اد ، جرائم فساداری قانون مبارزه با فساد  ۵. ماده ندارد را در بر  جرائم انتخابانر  ،دفسا جرائم از  خود  فیدر تعر  ۲۰۱۸فساد سال 

دو و شش بخش نه و فصل  ی؛ فصل هاصل اول بخش پنج؛ فصل دوم بخش ششف، و دوازده بخش چهار ازدهی ،ده ،هشت ،پنج ،چهار  ،سه ،دو  ،کی یفصل ها

 یرص  قیطر  نیاز ا، کند   یم فیتعر کود جزا  مبخش ده كتاب دو  چهار
ً
  . مستثتن یم سازد  انتخابانر  میمورد جرا در را قسمت چهارم  ۶فصل  حا

توسط )الف( دسته های مشخص مقامات اداری    فساد   جدیصالحیت یم دهد تا زمانیکه جرایم    مرکز عدیل و قضانی مبارزه علیه فساد اداریقانون مبارزه با فساد به  

ند جلساتوقتیکه آنها عایل رتبه و یا )ب(  ایط میګت  صالحیت مرکز عدیل و قضانی مبارزه علیه فساد اداری ، نماید. بر این اساس برریس ۵ماده  مطابقرا  پویل رسی

 به جرایم انتخابانر را ندارد. 
ی

ن قضیه های انتخابانر مربوط به جرایم ادعا شده در انتخابات  ،در واقع رسیدگ اکتوبر ولش جرگه در حوزه انتخابانر   ۲۸زمانیکه اولی 

( به محکمه ابتدانی   به این قضیه را رد نمود. در قضیه کتن  ،ارسال شد  مرکز عدیل و قضانی مبارزه علیه فساد اداریوالیت کتن )قضیه کتن
ی

س ئیر  ،این مرکز رسیدگ

های سابق کمیسیون مستقل انتخابات  ۷متهم را از جمله    ۱۲مرکز عدیل و قضانی  ارنوایل  څ و دو نفر   سمع شکایات انتخابانر سه کمشتن سابق کمیسیون    ،نفر از کمشتن

تحت   ،کود جزا متهم شناخت. عالوه بر این  ۴۳۲تحت ماده   "تغیت  اسناد و افزایش یا کاهش آرا"کمیسیون مستقل انتخابات را به جرم    یاز کارمندان ارشد داراالنشا

ن بخاطر کمک و ارتکاب جرم متهم ر کود جزا دو مقام ا  ۴۳۵ماده   .شناخته شدندشد کمیسیون مستقل انتخابات نت 

 ۴۳۲ماده  ۲بند  در  ا(افزودن یا کش آر (ماهیت جرم  قضانی را صادر نمود:  قرارمحکمه ابتدانی  ،بعد از  برریس اقامه دعوی ،(۱۳۹۸/ ۰۲/ ۰۳) ۲۰۱۹پریل ا ۲۳در 

  عنوان هیچ یک از جرایم انتخابانر تحت    ،اداری  با فساد   زهقانون مبار   ۵براساس ماده   ذکر گردیده است.   ۴بخش    ۶  فصلدر    ”جرایم انتخابانر ”کود جزا تحت عنوان

ند. بنابراین بر اساس بند    به جرایم فساد ذکر شده در ماده   ،اداری  قانون مبارزه با فساد   ۳۱ماده    ۱فساد قرار نیم گت 
ی

صالحیت قضانی این محکمه محدود به رسیدگ

ن در نظر گرفته یم ش،  مبارزه با فساد اداری ذکر شدهقانون    ۲۷با فساد که نظر به ماده  زه  قانون مبار   ۵ قانون    ۷۰طبق ماده    ،یم باشد. بر این اساس  ،وند جرایم سنگی 

 بعد از ارزیانر اولیه دریافت که فاقد صالحیت در این موضوع یم باشد.  ،قانوان اجراءاتجزانی  ۲۰۲و  ۱۸۳ساختار و  صالحیت محکمه ها و ماده 
 محکمه ابتدانی

ی ارسال مرکز عدیل و قضانی مبارزه علیه فساد ادار   وایل قضیه های دیگر نایسی از انتخابات والیت بدخشان را به محکمه ابتدانی څارنلوی    ،اولیه  فیصله به دنبال این  

هر دو اقامه دعوی قضیه های کتن و بدخشان را به محکمه ابتدانی   ، که برای برریس قضیه های انتخابانر ایجاد گردیده بود   برریس لوی څارنوایلکمیته    ،نکرد. در عوض

قبل از  ،۲۰۱۹یم  ۲۳در  ،فرستاد. با این وجود  ،کابل که در آنجا دفاتر کمیسیون شکایات انتخابانر موقعیت داشته و دارای صالحیت قضانی بود   ۴پولیس ناحیه 

ن صالحیت  ،قضیه ها را برریس کند  ۴اینکه محکمه ناحیه  ه محکمه به درخواست محکمه استیناف کابل )بخش مبارزه با فساد اداری( در یک قضیه دیگر با تعیی  ستر

جرایم انتخابانر توسط کارمند دولت  ،ون مبارزه با فساد اداریقان ۲۷و  ۵( را صادر کرد تا نظر به مواد ۹۰۸-۸۳۴ل نمتر )آمتحدالم ،قضانی باالی جرایم انتخابانر 

دصورت  مرکز عدیل و قضانی  تحت صالحیت قضانی   ی از رسدرگیم و نر نظیم”برای  .  بگت  محکمه در ادامه صالحیت قضانی درباره جرایم انتخابانر که تحت ”جلوگت 

ند را به  قانون مبارزه با فساد اداری قرار نیم ۵ماده   ت( و بخش امنیت میل در محاکم شهری والیات واگذار نمود. تخمحکمه مبارزه با فساد اداری )در  پایگت 

ه محکمه بر سه دلیل استوار است: اول اینکه به عنوان قانون جرایم و مجازات ها بر اساس توضیحات جزانی اعمال و عامالن آنها و نه توسط ارگانن که   ،هدایت ستر

( در ماده    ۴بخش    ۶اگرچه فصل    ،تعریف یم شوند. دوم  ،هستند عامالن به آن وابسته    ،قانون مبارزه با فساد اداری فهرست نشده است  ۵کود جزا )جرایم انتخابانر

جرایم   ،قانون مبارزه با فساد اداری  ۵مربوط به جرایم مایل و فساد یم باشد، و سوم اینکه جرایم انتخابانر توسط کارمندان دولت با توجه به ماده    ۴بخش    ،اما در کل

ن با آنها برخورد شود.   فساد اداری در نظر گرفته یم شوند که باید مطابق با مشخصات عادی آنها و وضعیت عاملی 

ه محکمه بر مبنای قانون قطیع نبود، اما اگرچه هدایت س  تعبت  نمود مرکز عدیل و قضانی مبارزه علیه فساد ادار نوایل څار تر
ی هدایت را به عنوان صالحیت قضانی

اداری مطابق باشد را برریس  قانون مبارزه با فساد  ۲۷ی یم توانند جرایم انتخابانر که با ماده مرکز عدیل و قضانی مبارزه علیه فساد ادار که براساس ان محکمه های 

ن اساس څارنوال مرکز عدیل و قضانی هر دو صورت دعوای کتن و بدخشان را به محکمه ابتدانی مرکز عدیل و قضانی دوباره ارسال  کرد.   کنند. بر همی 
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 یم شدند   یک نفر )معی   سابق کمیسیون مستقل انتخابات(
 

. محکمه  که همه شان از طریق وکیل مدافع نمایندگ

  تصامیم انتخابات با تغیی  دادن تعداد آرا در   ۱۲از جمله ای   280تن از متهمی   ۱۰
قانوئ  متهم به اتهام  تغیی  غی 

استفاده ازصالحیت  در رابطه با همه متهمی   رد شد. دو متهم باف  مانده، هر   صفحه نتایج اعالن نمود. اتهام سوء

ئه شدند.    ۵محکمه هر ده متهم را به حداکیر مجازات  دو کارمند ارشد دارالنشاء کمیسیون مستقل انتخابات، تی 

 281سال زندان محکوم کرد. 

  تجدید نظر در  درخواست 282متهمی    ،محکمه ابتدائیه موافقت کرده بود  فیصلهبا ابتدائیه ارنوایل څدر حایل که 

 استیناف محکمه ابتدائیه، محکمه فیصلهبعد از  283ماه  ۵، تقریبا ۲۰۲۰جنوری  ۱۵حکم و مجازات را نمودند. در 

 نمود. حکم فیصله محکمه ابتدائیه مبن  بر 
 

تایید شد اما  مجرمیت متهیمن مرکز عدیل و قضائ  قضیه را رسیدگ

و رهنمود    جزائ  قانون اجراءات    مطابقت با ماه کاهش یافت. در    ۶سال و    ۲سال زندان به    ۵مجازات تمام متهمی   از  

ه محکمه، احکام، از جمله اینکه متهمی   افراد شناخته شده ای در جامعه  مخففهعوامل  استینافمحکمه  284سی 

عمدی صورت گرفته  و اینکه آنها  بوده اند،   برای اولی   بار مجرم شناخته شده بودند، بعض  از آنها مریض بوده و غی 

ه محکمه محکومیت ها و مجازات محکمه استیناف مرکز عدیل و قضائ   ۲۲در  285است را توضیح داد.  را   مارچ سی 

 به قضیه سه کارمند دیگر کمیسیون مستقل انتخابات به 
 

تایید نمود و به لوی څارنوایل هدایت داد تا برای رسیدگ

 خاطر مشارکت احتمایل آنها در جرم تحقیق کند.  

 در سپتامی   ی کم  ۹به دنبال محکومیت آنها توسط محکمه ابتدائیه، این   
محکمه   بازداشت و زندائ  شدند.   ۲۰۱۹شی 

از سوی متهمی   و رئیس څارنوایل مرکز  درخواست رهائ   اداری فساد علیه مبارزه  قضائ   و عدیل ناف مرکز یاست 

رد نمود. یگ از وکالی مدافع،  استئناف ایل اعالن حکم محکمهیا ضمانت را  عدیل و قضائ  بر اساس کفالت بالمال

در مغایرت با   رد درخواست کفالت بالمالکه ، خاطر نشان کرد  شبا توجه به نگرائ  های جدی درباره صحت موکل

تا زمان نهائ  شدن قضیه آزاد یم   بر اساس کفالت بالمال برای متهمین  که  قضائ   و عدیل  مرکز  رویه های معمول

 که فراری بود، بطور غیائ  محکوم گردید از آن زمان تا کنون ی یک کم 286، هست. باشند 
 است.  پیگرد مورد  شی 

مجازات را به تعویق انداخت    تنفیذ محکمه استیناف مرکز عدیل و قضائ  مبارزه علیه فساد اداری    ۲۰۲۰اپریل    ۱۵در  

ریاست جمهوری    ۱شماره  ن خاص  افغائ  به موجب فرما  ۲۵۰۰۰۰  را با کفالت بالمال در برابر مبلغکمیشی     ۹و تمام  

، در  ۲۰۲۰اپریل  ۲۶. فرمان عفو ریاست جمهوری و فرمان تخفیف جرم در نمود آزاد  ۲۰۲۰مارچ  ۲۶به تاری    خ 

وزی جهاد،   287را به سه چهارم کاهش داد.  انکمشی    مجازت حبسبیست و هشتمی   سالگرد پی 

پنج کمیشی  کمیسیون ،  یسیون مستقل انتخاباتهفت کمیشی  سابق کمیط آن  قضیه بدخشان که  در  ،  در همی   حال

تحقیق یم باشد و   تحت شکایات انتخابائ  و دو مقام کمیسیون مستقل انتخابات متهم شناخته شده بودند، هنوز 

 
. پس از همکاری مستمر با څارنوال مرکز    280 هر هفت کمشتن کمیسیون مستقل انتخابات و هر سه کمشتن کمیسیون مستقل شکایات انتخابانر

های کمیسیون مستقل انتخابات به استناد ماده عد جزانی به شکل  قانون اجراءات ۲۱۲یل و قضانی در کل مراحل تحقیق، یگ از کمشتن
 غیانر محاکمه شد. 

 (. ۲۰۱۹/ ۰۹/ ۰۳) ۱۳۹۸/ ۰۶/ ۱۲( مورخ ۸محکمه ابتدانی شماره ) فیصله 281
، یك متهم كه در محک ( قانون اجراءات۳) ۲۶۳مطابق با ماده  282 مه به شکل غیانر مجازات و محكوم شده بود، تا زمان اجرای این  جزانی

 حكم نیم تواند درخواست استیناف کند. 
( به څارنوایل هدایت داده بود  ۲۰۱۹اکتتر  ۳) ۱۳۹۸/ ۷/ ۱۱مورخ  ۱۰قضانی شماره  فیصلهاز طریق  محکمه استیناف در دوره مداخله،  283

 تکمیل کند. تا خال شواهد که در محکمه شناسانی شده بود را 
ه محکمه  ( قانون اجراءات۱۰( )۳) ۲۴۳ماده   284 نامه شورای عایل ستر ؛ ختر

وری  ۲۶)  ۱۳۹۷حوت  ۷جزانی  (۲۰۱۹فتر
رسیم(.  ۲۴(، ص. ۲۰۲۰/ ۰۱/ ۱۵) ۱۳۹۸/ ۱۰/ ۲۵مورخ  ۱۳محکمه استیناف، شماره  فیصله  285  )ترجمه انگلیش غت 
رسیم(. با  ۱۸( ص. ۲۰۲۰/ ۰۱/ ۱۵) ۱۳۹۸/ ۱۰/ ۲۵مورخ  ۱۳ ، شمارهمحکمه استیناف مرکز عدیل و قضانی  فیصله  286 )ترجمه انگلیش غت 

ون به متهم كمكهای پزشگ مورد نیاز ارائه شده است، در شفاخانه غازی این حال، څارنوال مرکز عدیل و قضانی تأیید كرد كه مطابق قان
امان هللا خان تحت معالجه قرار گرفته و با بهبود وضعیت دوباره به توقیف بازگشته است. عالوه بر این، در پاسخ به مسوده ابتدانی این 

سوابق طتر متهم را برای ارزیانر محکمه و درخواست  گزارش، محکمه استیناف مرکز عدیل و قضانی واضح ساخت كه تیم دفایع هرگز 
 کفالت بالمال ارسال نکرده است. 

ن سالگرد  287 ن در بیست و هشتمی  داری و عفو محجوزین و محبوسی  فرمان رئیس جمهور ریاست جمهوری اسالیم افغانستان در مورد كالهتر
وزی جهاد مردم افغانستان.   پت 
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 محکمه ابتدائیه مرکز عدیل و قضائ  مبارزه علیه فساد اداری در فهرست قرار نگرفته است. 
 

این   هنوز برای رسیدگ

رغم    ارد متعدد توسط محکمه ابتدائیه برای تحقیقات بیشی  به دفی  څارنوایل ارجاع شده بود. عیلقضیه بخاطر مو 

 ، مرکز عدیل نوایل څار عدم اقدام در قضیه این مالحظه را بمیان یم آورد  که  288توضیحات ارائه شده در مورد تأخی 

 نیاز دارد در چنی   مواردی ظرفیت اجراآت خویش را 
 ارتقا بخشد. و قضائ 

. مرکز عدیل و قضائ  مبارزه علیه فساد اداری به عنوان محکمه خاص برای قضایای زمی   در  ۷. ۳. ۳

 زون مرکز 

 به قضایای غصب  289، ۲۰۱۸در سال 
 

ه محکمه یک تعداد محاکم خاص را برای رسیدگ دولن  و سایر  زمی   سی 

ه محکمه را به   ز عدیل و قضائ  مبارزه علیه فساد اداری مرک، امالک تعریف شده تشکیل نمود. شورای عایل سی 

 به   ن محکمه خاصعنوا
 

کابل، میدان وردک، پروان،    یات)شامل ول  زون مرکز غصب زمی   در قضایای برای رسیدگ

( تعیی   کرد که شامل ده  
  تعمی  است که ساختمانها در آن    امالیکیا بیشی  جریب زمی   یا  چریب  لوگر، کاپیسا و غزئ 

ی در مورد هر دو جنبه مدئ  و  محکمه خاص 290شده اند.  ارایص  را دارند. غصب  جزائ  صالحیت تصمیم گی 

ه محکمهبه دیوان حقوق  محکمه خاص های  فیصلهتجدیدنظر درمورد  ه   فیصله 291ارجاع یم شود.  عامه سی  سی 

براساس این ارزیائ     زمی      قضایای  كابل برای  ن محکمه خاص زونبه عنوا  مرکز عدیل و قضائ  مبن  بر تعیی      محکمه

برریس قضایای  و هر دو توانائ   د نداشتهكار زیا  هردو محکمه ابتدائیه و استیناف مرکز عدیل و قضائ  فشار بود كه 

وری  ۲۰۱۹  جنوری  را دارند. بی    زمی    قضیه مربوط به زمی     ۶۰، محکمه ابتدائیه مرکز عدیل و قضائ  ۲۰۲۰و فی 

  ۱۴قضائ  برگرداند،  قرار مورد را با  ۴۱از مجموع این قضایا محکمه یک قضیه را فیصله نمود،  را دریافت نمودند. 

 است.  
 

مورد را از طریق ارسال مکتوب های رسیم به ادارات مربوطه ارجاع کرد، و چهار قضیه تا هنوز تحت رسیدگ

کرد. از بی   آنان، محکمه درباره    قضیه زمی   را دریافت ۳۴، در همی   مدت، محکمه استیناف مرکز عدیل و قضائ  

قضیه را از طریق ارسال مکتوب های   ۱۳قضائ  را برای چهار مورد صادر كرد،  قرار هشت مورد فیصله صادر کرد، 

محکمه در هشت   های فیصله. در نتیجه قرار دارد  تحت کار قضیه هنوز  ۹رسیم به ادارات مربوطه ارجاع داد و 

جریب زمی   در ولیات قندهار و لوگر به دولت بازگردانده   ۱۰،۳۲۶ننگرهار و  جریب زمی   در ولیت ۴۷۸قضیه، 

 . شده اند

 با   محکمه استیناف فساد اداری،  کاهش قضایایبه دلیل   ۲۰۱۹درمجموع، در سال 
ً
، عمدتا مرکز عدیل و قضائ 

 شد.  قضایای زمی   مشغول

 
كمسیون مستقل انتخابات و  كمسیون   ارائه شده توسط  ادعا كرد كه بخشی از تأخت  نایسی از همکاری محدودڅارنوال مرکز عدیل و قضانی   288

 شکایات انتخابانر است كه به دلیل مرصوف بودن در انتخابات ریاست جمهوری به طور رسیم خود را معذور داشتند. 
ه محکمه( شورای عایل ۲۲/۰۶/۱۳۹۶(، مورخ ۶۷۶شماره ) فیصلهاز طریق  289 رئیس  ۱۱/۰۹/۱۳۹۶(، مورخ ۲۷۰۹شماره ) فرمان و  ستر

 جمهور جمهوری اسالیم افغانستان. 
ه محکمه شماره ) 290  (۱۳۹۶/ ۱۰/ ۱۱)  ۲۰۱۸جنوری  ۱( مورخ ۸۲تصویب شورای عایل ستر
 .ماخذ همان 291
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 بارزه علیه فساد اداری . محاکمات غیائ  انجام شده توسط مرکز عدیل و قضائ  م۸. ۳. ۳

مرکز عدیل و قضائ   از زمان تأسیس، 

  ۲۶۱292مبارزه علیه جرایم فساد اداری 

متهم را در سطح محکمه ابتدائیه برریس  

تن   ۵۴کرده است. از بی   آنان محکمه 

درصد( به صورت غیائ  یا تحت   ۲۱)

جزائ     قانون اجراءات۲۱۲ یا  ۲۰۹ مواد 

،  دیهانجام شده است. در این دوره گزارش

، محکمه ابتدائیه  ۲۰۱۹سال  یماز ماه 

  ۵۱با  را قضیه  ۱۷مرکز عدیل و قضائ  

تن طور حضوری  و    ۴۱  که  را    ی   متهمتن  

 را طور غیائ  مورد  ۱۰
 رسید تن متهمی  

 
   کرده است.   گ

جزائ  افغانستان منجر به ادامه روند در غیاب   اجراءات  قانون  غیائ  این است که  ه اییگ از دلیل تعداد زیاد محاکم

، حضور فرد متهم یا وکیل وی یک  متهم یم شود. مطابق با قانون اجراءات ط اسایس برای انجام جلسه جزائ  رسژ

وری و   قضایایدر  293و جنایات است. جنحه  قضائ  در جرایم دیگر، حضور متهم در صورئ  که محکمه آن را رص 

را احضار کرده   اگر متهم عیل رغم اطالع رسائ  حضور نیابد، محکمه در وهله اول او 294مفید بداند اجباری است. 

 محکمه اطالعیه ای را صادر یم کند که در صورت اش را صادر یم كند. م گرفتارییا حكم  
ً
مورد توجه قرار  تعاقبا

 به   مساعد حقوف   تعی   به منجر ،  نگرفی   
 

 295اصدار حکم یم شود.   متهم و حضور بدون  قضیه، رسیدگ

ه  این است ک مرکز عدیل و قضائ  مبارزه علیه فساد ادارییگ دیگر از دلیل تعداد زیاد محکمه های غیائ  قبل از 

  کرد چندین متهم در جریان آزادی پیش از محکمه و مشکالت اجرای حکم گرفتاری ناپدید شدند. با وجودی که عمل 

ئت   برااز محکمه و پس از محکومیت )یا  قبل  رهائ  در مورد اعطای   مرکز عدیل و قضائ  مبارزه علیه فساد اداری

کمه ا ه وضوح نشان یم دهد که بیشی  متهمان در جریان محنبوده است، ب  کفالت بالمال یکسان( با  استینافو انتظار  

مرکز عدیل و قضائ  مبارزه علیه فساد  گردیدند. څارنوال توقیف ن  مرکز عدیل و قضائ  مبارزه علیه فساد اداریدر 

، متهم در جریان تحقیقات فقط یم تواند حداكیر   اداری روز در   ۷۵یم گوید كه مطابق با قانون اجراءات جزائ 

 تر نی   شود. آمار  296توقیف باشد، 
در حایل كه تحقیقات قضایای فساد اداری پیچیده بوده و ممكن است طولئ 

راد مظنون و متهم بر اساس کفالت بالمال یا  نشان یم دهد که آزادی اف مرکز عدیل و قضائ  مبارزه علیه فساد اداری

 غیائ  محاکمه شوند و به همی   دلیل احکام آنها اجرا نیم شود.  
ضمانت موجب شده است که تعداد زیادی متهمی  

حضور   محاکمه شان در محکمهدر طول  نفر  ۵۶، محکوم شده متهم ۸۵، از ۲۰۲۰و مارچ  ۲۰۱۹ بی   جنوری

تن  به   ۲۹، محکوم شدهمتهم  ۸۵و متباف   با ضمانت آزاد شدند. از شده بازداشت داشتند. شانزده تن  از آنها 

بدون ضمانت توسط   297با ضمانت آزاد شدند در حایل که دو نفر از آنان تن  ۲۷صورت غیائ  محاکمه شدند، که 

  پولیس آزاد شده بودند. 

 
 . ۲۰۲۰مارج  ۲۱از  292
 (۱قانون اجراءات جزانی ) ۲۱۲ماده  293
حضور متهم، وکیل مدافع مجتن علیه، مدیع حق العبد، مسئول حق العبد و  دارد که: محکمهمقرر می جزانی  قانون اجراءات ۲۰۶ماده  294

وری و مفید باشد، مطالبه یم نماید  .سایر اشخاض را که حضور آنها در جلسه قضانی رصن
 (۲جزانی ) قانون اجراءات ۲۰۹ماده   295
 جزانی  قانون اجراءات ۱۰۰ماده   296
 (۱۱در قضیه طال ها ) قضیه شماره  297

حارص  در 
٪۷۹محکمه 

محاکمه غیائ  
۲۱٪

متهمان حاض  و غایب در اثنای محاکمه

حارص  در محکمه

محاکمه غیائ  شده
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 تنفید  قرارهای گرفتاری و جلب   در . مشکالت ۹. ۳. ۳

ی از فساد یم شود، به توانائ  یل تعقیب عد این که افغانستان برای اجرای  تنفیذ قانون  ادارات فساد باعث جلوگی 

 ضعیف بوده است.   جلب ها و  قرارهای گرفتاری  
ً
 دارد، که عموما

 
  ۲۰۲۰و    ۲۰۱۹این چالش در سال های    298بستگ

صادر های جلب و گرفتاری  قرار  ۱۲۷، دولت لیسن  از ۲۰۱۸و در نوامی  ینی   ادامه داشت. در آستانه کنفرانس ژن

. لیست  جهت تطبیق تهیه شده شود را منتشژ کرد که  شده توسط مرکز عدیل و قضائ  مبارزه علیه فساد اداری

وری   299منتشژ شد. گزاریسژ  ۲۰۱۹سال نفر در اوایل  ۱۲۸ دیگری از  منتشژ   ۲۰۲۰که توسط لوی څارنوایل در فی 

  
ً
تحت    مورد    ۵۰  300شده است،   تطبیق    گرفتاری و جلبقرار    ۱۷۱شد نشان داد که از میان این دو لیست، مجموعا

 شناسائ  شده بودند. لیست جدید دیگری که در اوا ۳۴و  کار قرار دارد 
  ۲۰۲۰یل مارچ تن در خارج از حوزه قضائ 

ی در وضعیت   نشان نداد.  تطبیق را منتشژ شد هیچ تغیی 

مرکز عدیل و قضائ  مبارزه علیه فساد  قرارهای به تعویق افتاده در مورد گرفتاری جلب و   این دو لیست قرارهای 

  غیابآكه   فساد اداریمرکز عدیل و قضائ  مبارزه علیه شده جامع نبوده اند زیرا نام بریح  از متهمی   محكوم  اداری

مثال، افراد    گونه. به  شامل لیست نگردید  محكوم شده بودند، به لیست ها اضافه نشده و همچنان در این مرحله  

، یک سناتور پیشی   و  زارت حج و اوقافسابق و  معی   ، امن و نظم عامه سابق قوماندان عمویمقدرتمندی مانند 

،  یک  بودند،  محکوم شده  رکز عدیل و قضائ  مبارزه علیه فساد اداریمتوسط  ههمکه عضو سابق شورای ولین 

، که توسط پولیس میل  کاری اجرای احکام جلب و گرفتاریبودند. در همی   حال، گروه  به لیست اضافه نشده  اما

ک افغانستان، فرماندیه ریاست مبارزه با جرایم سنگی     افغانستان و  در  امنین   مسوولیت های انتقال مشی 

 بی   نهاد های تنفیذ قانون ایجاد   ۲۰۱۸در سال    ستانافغان
 

شده است، تعداد قرارهای تطبیق    برای افزایش هماهنگ

ان قابل توجیه افزایش نداد.  شده   ساده سازی برای اقدامائ  ، وزیر امور داخله ۲۰۱۹در اواسط سال  301را به می  

، به ویژه در  لوی څارنوایلصادره از سوی  فتاریگر با هدایت اینكه حكم   گرفتاری و جلب ها مراحل اجرای قرارهای  

، باید به وزارت امور داخله فرستاده شود و بعد از مرکز عدیل و قضائ  مبارزه علیه فساد اداریموارد مرتبط با 

وزیر  امور    صادر یم کند.  برای اجرای قرارها  مالحظه وزارت داخله  رهنمود های مشخض را به ریاست های ذیربط  

قرار  مرکز عدیل و قضائ  مبارزه علیه فساد اداریهای  قرار را مسئول اجرای ریاست مبارزه با جرایم سنگی    داخله 

 302داد. 

 
، ۲۰۱۹به کنگره جنوری  ۳۰سه ماهه  ، گزارشاداره رسمفتش ویژه برای بازسازی افغانستان )سیگار(، به طور نمونه مراجعه کنید به  298

یس در   https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/۲۰۱۹-۰۱-۳۰qr.pdf .۱۳۴صفحه  اداره (، ۲۰۲۰یم  ۱۰)قابل دستر
. ۱۲۶، صفحه ۲۰۱۹اپریل  ۳۰گزارش سه ماهه به کنگره رسمفتش ویژه برای بازسازی افغانستان، 

https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/۲۰۱۹-۰۴-۳۰qr.pdf  یس در (، و گزارش مبارزه با ۲۰۲۰یم  ۱۰)قابل دستر
 ۳.۴.۲، فصل ۲۰۱۹فساد اداری یوناما، یم 

، تهیه شده توسط کمیته فریع اجرای مرکز عدیل و قضانی  مبارزه با فساد اداری قرار گرفتاری څارنوایلتاریــــخ و ارقام مربوط به  گزارش  299
وری ۱۱، قرارها   (. ۱۳۹۸/ ۱۱/ ۲۲) ۲۰۲۰فتر

 لوی څارنوایل اطالع داد كه در آن زمان همه جلب ها به قرار گرفتاری تبدیل شده بودند.   300
: . ببینید۲۱، ص ۲۰۱۹برای بازسازی افغانستان )سیگار(، تالش های مبارزه با فساد اداری افغانستان، نوامتر  اداره رسمفتش ویژه 301

-https://www.sigar.mil/pdf/audits/SIGAR۲۰-۰۶AR.pdf-  
 (۲۰۱۹جون  ۵۲)  ۹۸/ ۴/ ۴مورخ  ۴۶۸۵مکتوب شماره  302

https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2019-01-30qr.pdf
https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2019-01-30qr.pdf
https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2019-04-30qr.pdf
https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2019-04-30qr.pdf
https://www.sigar.mil/pdf/audits/SIGAR-20-06-AR.pdf
https://www.sigar.mil/pdf/audits/SIGAR-20-06-AR.pdf
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ک ۲۰۱۹دسامی  سال  ۲۴بتاری    خ  ، کمیته مشی   بهی 
 

، لوی څارنوال و وزیر امور داخله با تشخیص لزوم هماهنگ

  لوی څارنوایل نماینده    303توسط وزارت امور داخله تشکیل دادند.   محاکمرا برای تشی    ع در اجرای دستورات    رفتاریگ

، ریاست کمیته را برعهده دارد. پس از انتصاب مدیر جدید    مورد  ترکیب این گروه ریاست مبارزه با جرایم سنگی  

یک لیست توحید شده از قرار ها را   ریاست مبارزه با جرایم سنگی    ، ۲۰۲۰سال یم شد. در ماه  واقع تجدید نظر 

قرار تازه صادر شده توسط   ۳۴۴، ۲۸و  ۱۲۷قرار اجرا نشده از دو لیست  ۵۰ارائه داد که نشان یم داد عالوه بر 

وت  اضافه شده است.  یک مجموعه متفا ۲۰۱۹نفر در سال  ۳۴۹با  مرکز عدیل و قضائ  مبارزه علیه فساد اداری 

 . دریافت شد مرکز عدیل و قضائ  مبارزه علیه فساد اداریاز اعداد از سوی څارنوایل  

 

ه محکمه۴. ۳  به قضایای فساد توسط سی 
 

 . رسیدگ

 به    اختصایص،  محاکم  صالحیت هایو    تشکیلقانون اسایس افغانستان و قانون  
 

  وزرای   قضایای  صالحیت رسیدگ

ه محکمه یم دهد.  انجام وظایف شان نایسژ از  جرایم  در مورد در حال خدمت را  اسبق ویا  با این حال،   304به سی 

ه محکمه هیچ محکمه ۲۰۱۹در سال  . اولی   و تاکنون  نکرده استقضیه در سطح وزیر را برگزار   خایص برای، سی 

مخابرات و تکنالوژی معلومائ    زارتو  است قضیه وزیر اسبق برریس نمودهتنها قضیه ای که محکمه در این باره 

ه محکمه، در سال  306این قضیه در گزارش ماهانه محکمه نشژ نشده است.  فیصله 305است.    ۲۰۱۹به نقل از سی 

  برریس یک قضیه مورد برریس قرار گرفت و هر دو برای تحقیقات بیشی  بازگردانده شدند.  خاصدو قضیه محکمه 

ه محکمه ارسال شد  دوسیهو  نیافتر ادامه به دلیل حضور متهم در خارج از کشو  هنگایم که متهم در  تا  به سی 

ه محکمه ارجاع شود افغانستان بیاید،  307. دوسیه مجددا به سی 

  ، ه محکمه هنگایم مطرح یم شود که    استیناف خوایهدر سایر قضایای جزائ    فیصله در    در تطبیق قانون  خطا  در سی 

(  ۱) ۲۳۴در حایل که ماده  308پنداشته شود.  باطل باشد یا اینکه به دلیل مختلف   وجود داشته تحتائ  محکمه 

ه محکمه هیچگاه     309،  را بگونه ای علن  اعالم  نمایند  فیصله کلف یم سازد تا  جزائ  محاکم را م  قانون اجراءات  سی 

 
 . ۲۰۲۰جنوری  ۲وزارت داخله مورخ  ۵۸۶یادداشت شماره  303
)قانون    ۲۰۱۴اپریل  ۱۲از  ۱۱۳۰جریده رسیم  محاکم خاص،صالحیت و  تشکیلقانون ؛ ۱۲۷، ۷۸قانون اسایس افغانستان، مواد   304

 محاکم خاص(
  صادر شد.  ۲۰۱۸دسامتر  ۲۵به تاریــــخ  فیصله 305
، قاضن محمد زمان سنگری، که ریاست هیئت محکمه خاص را به عهده داشت، به یوناما اطالع داد که فیصله در ۲۰۱۹جنوری    ۱۵در     306

ه محکمه منتشی یم شود  .مورد وزیر در گزارش ماهانه ستر
ه محکمه به درخواست یوناما برای دریافت معلوما 307 وری  ۱۹ت، پاسخ ستر  . ۲۰۲۰فتر
 . ۳و ۲، ۱جزانی فقره های  قانون اجراءات ۲۷۰ماده  308
 در جلسه رسی صورت (  ۱جزانی مقرر یم کند: ") ( قانون اجراءات۱)  ۲۳۴ماده     309

ی
حکم در هر حال طور علتن ابالغ یم گردد، گرچه رسیدگ

 ". گرفته باشد

 :مالحظات

 مبارزه علیه جرایم سنگیر  فساد اداری  قضایایافزایش    ۲۰۱۹سال  
ی
در سطح محکمه را نشان داد    مرکز عدیل و قضائ

  
ی
   از داده های  عمیق تر و رتبه متهمیر  به طور کیل کاسته شد. تجزیه و تحلیل  قضایا  اما از پیچیدگ

ی
مرکز عدیل و قضائ

  صورت دعواهای نشان داد که بسیاری از  مبارزه علیه فساد اداری
ی
نگرفته اند  مورد برریس قرار  مرکز عدیل و قضائ

  یس ولپدر کار عف زیرا محکمه آنها را ناقص یا خارج از آستانه صالحیت خود دانست. نقاط ض
ی
 مرکز عدیل و قضائ

 شده استبه طور فزاینده ای 
 
 چون آنها در اجرای گرفتاری ها و جمع آورد مدارک اثباتیه ناکم بوده اند. ،  مایه نگرائ

   در ارتباط با قضیه 
ی
، مرکز عدیل و قضائ

ر
های سابق انتخابائ  به یک قضیه حساس   کمشی 

ی
توانائی خود را برای رسیدگ

 .جدی را به مسئوالن انتخابات ارسال کرد  پیایم ۲۰۱۹داد، و پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال   سیایس نشان
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  و قضائ  مبارزه علیه فساد اداری   مرکز عدیل  قضایای    به  درارتباط    در ا   310های خود را   فیصلههیچ یک از تصامیم یا  

 311علن  اعالم نکرده است. بگونه ای 

ه محکمه  ۲۰۱۹در سال   مورد استیناف خوایه از فیصله های مرکز عدیل و قضائ  مبارزه علیه فساد اداری    ۱۲، سی 

ه محکمه از زمان ایجاد مرکز عدیل و قضائ  تا کنون،  از فیصله های  مورد استیناف خوایه  ۴۸را در نظر گرفت. سی 

ه محکمه اکیر فیصله ها و احکام مجازات صادره از سوی   312آن را برریس کرده است. به منوال سالهای گذشته، سی 

  ۲۰۱۹استیناف مرکز عدیل و قضائ  مبارزه علیه فساد اداری را تأیید کرد. یک استثناء قابل توجه در سال  محکمه

مرکز عدیل و قضائ  مبارزه علیه فساد  محکمه استیناف  ،  قضیه  آن  . در وزارت مالیه  سابق   معی     قضیهوجود داشت:  

دو مورد سوءاستفاده از صالحیت از  هم را  و مترا نقض    313سه سال حبس   ئیهمحکمه ابتدااداری محكومیت و حكم  

ئه كرد.  ه محکمه 314وظیفوی تی  مرکز عدیل و   محکمه استیناف، حكم ۲۰۱نوامی   ۱۸خود بتاری    خ  فیصلهبا  سی 

را برای رفع خال های تحقیقائ     قضیهو    تغیی  دادهقانون،    تطبیققضائ  مبارزه علیه فساد اداری را براساس خطا در  

د نمود.  څارنوایل كرده بود، به   شناسائ   محکمهكه  پس از اتمام تحقیقات تکمییل، څارنوال قضیه را به   315مسی 

وری    ۱۲  بتاری    خ  محکمه استیناف مرکز عدیل و قضائ  مبارزه علیه فساد اداری ارسال کرد که    متهم    ۲۰۲۰فی 
ً
مجددا

قضیه   رجاع علیه فساد اداری پس از اقبیل که محکمه استیناف مرکز عدیل و قضائ  مبارزه  قضیه. در برائت داد را 

ه محکمه ه محکمه  ای قبیل وارد ننمود! فیصله    ی در تغیی      ،از سی  ای مذکور را به محکمه ای مماثل جهت   قضیه  سی 

ی مجدد ارسال نمود.   316.تصمیم گی 

ه محکمه محكومیت۲۰۲۰مارچ    ۲۲در   را كه توسط محکمه استیناف مرکز عدیل   حبس  سال  نیمو مجازات دو     ، سی 

شده بود تأیید كرد و به لوی څارنوایل هدایت    تخاذ او قضائ  مبارزه علیه فساد اداری در قضیه انتخابات ولیت كی   

 317داد تا از سه نفر دیگر از كارمندان کمیسیون مستقل انتخابات در رابطه با این موضوع تحقیق كند. 

 

 . اقدامات در راستای اعاده دارائ  ها۵. ۳

ات ژ اسی  مدئ    ، بازبین  قوانی   ماهوی و شکیل، تجدید  ۲۰۱۷ی میل افغانستان برای مبازه علیه فساد اداری دسامی  ی 

 افراد فاسد و بهبود روند اعاده دارائ  های به دست آمده  
و جزائ  را به منظور "تقویت روند تعقیب عدیل و قضائ 

" را پیش بین  کرد.  لوی  اصالحات در قانون تشکیل و صالحیت  319، ۲۰۱۸کود جزای سال   318به شکل غی  قانوئ 

 
 شد. ، منطقر ۱۸۳این موقف با استناد به کود جزا، ماده   310
 . ۴۵، ص ۲۰۱۸گزارش مبارزه با فساد اداری یوناما، یم  311
 . ۴۷، ص ۲۰۱۸گزارش مبارزه با فساد اداری یوناما، یم  312
 (۲۰۱۹/ ۷/ ۲۱)  ۱۳۹۸/ ۰۴/ ۳۰. مورخ ۵شماره  ئیهمحکمه ابتدا فیصله  313
 (۲۰۱۹/ ۱۰/ ۲۰)  ۱۳۹۸/ ۰۷/ ۲۸. مورخ ۱۴۲۰محکمه استیناف شماره  فیصله 314
ه محکمه. مورخ ۱۴۲۰قرار شماره  315  (۲۰۱۹/ ۱۰/ ۲۰) ۱۳۹۸/ ۰۷/ ۲۸ستر
ه محکمه مورخ  ۷۸۰قضانی شماره  قرار در قضیه وزارت امور شهرسازی،  316  ۱۲۳۳( و قرار قضانی شماره ۲۰۱۷/ ۷/ ۲۹) ۱۳۹۵/ ۵/ ۷ستر

ه محکمه مورخ   (۲۰۱۷/ ۱۰/ ۲۳) ۱۳۹۶/ ۸/ ۱ستر
 . در باال. ۱.۳.۵مراجعه شود به بخش   317
ی مبارزه با فساد اداری، محور   318 ی اتت  ی سیایس و توانمندسازی اصالح گران. ۱استر  : رهتر
 . ۲۰۱۷تصویب شده بر اساس فرمان تقنیتن ریاست جمهوری در ماه مارچ  319

 مالحظات: 

ه محکمه به طور فعال قضایائی را که بعد از فیصله مرکز عدیل و قضائی در مورد آن استیناف طلنر یم گردید مورد  
سیر

 به دوسیه های  
ی
امون رسیدگ  پیر

ه محکمه موضوع صالحیت قضائی  قرار داد. در یک تصمیم ئر سابقه، سیر
ی
رسیدگ

 قرار نداده است. انتخابائر را مشخص نمود. یط دوره گزارشدیه، هیچ گونه قض
ی
  یه ای در سطح وزراء را مورد رسیدگ

ه محکمه بهبود نیافته است    شفافیت در پرونده های سیر
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 اعاده دارائ   یسی  راه را برای دس 321، ۲۰۱۸زه با فساد اداری سال و قانون مبار  320څارنوایل 
ی به یک سیستم بهی 

تصویب شد، چارچوب قانوئ  را تکمیل   ۲۰۲۰ چمار  ۴ها هموار کرد. مقرره اعاده دارائ  ها، که توسط کابینه در 

  322کرد. 

قانوئ  روشن نموده  اعادهو سایر نهاد های ذیربط را در    عدیلنهادهای    اختیاراتوظایف و  مقرره  این   ؛  دارائ  های غی 

قانوئ  را که توسط اشخاص حقیف  یا حقوف  کنی   نحوه   را شناسائ  کرده، ل یا تضف یم شوند و دارائ  های غی 

، کشورهای خاریح  و سازمانهای   کردهمدیریت دارائ  های مصادره شده را بیان    بی   نهادهای دولن 
 

و بهبود هماهنگ

 الملیل را برای شناسائ  و  
قانوئ     اعادهمیل و بی   در تهیه پیش نویس مقرره    323. قرار داده استهدف  دارائ  های غی 

کا  و  324با سازمان ملل   مشوره صورت گرفت.   رسژ

کابل بانک ادامه یافت و به نقل از لوی څارنوایل، کل پول    قضیه افتضایح، بازیائ  دارائ  مربوط به ۲۰۱۹در سال 

  ۴۷میلیون دالر رسیده و به ارزش  ۲۹میلیون دالر رسید. توافق نامه های پرداخت به  ۲۷۱نقد بازیائ  شده به 

  ، ریاست دفی   ریاست جمهوری از  لوی څارنوایل ۲۰۱۹جولی    ۲۲میلیون دالر دارائ  به دئ  ردیائ  شده است. در  

دار  وزی، سازمان دهنده اصیل کالهی   منتقلرا از زندان ی کابل بانک خواست تا خلیل هللا فی 
 

کند.    به حبس خانگ

وزی  این امر براسا جولی    ۱۸ر  خود است، که د  دینو تعهد جدید وی برای بازپرداخت  س صحت ضعیف آقای فی 

وزیبراساس گزارش لوی  325امضا کرد.  ۲۰۱۹ را  خود  هائ   دارائ  از  نه قلم  اش،زمان آزادی  از  څارنوایل، آقای فی 

افغائ  )حدود   ۸۷۳،۴۷۰،۴۶۶کابل بانک ارسال کرده است. چهار مورد از این امالک به ارزش   تصفیهبه اداره 

 دالر( به وزارت مالیه منتقل یم شوند.  ۱۱،۴۰۰،۰۰۰

عالوه بر مجازات حبس، مرکز عدیل و قضائ  مبارزه علیه فساد اداری همچنان به صدور احکام مبن  بر پرداخت  

ان خسارت، بازپرداخت یا م قانوئ  ادامه داد. در قضایای  جریمه، جی  صادره دارائ  های کسب شده به طور غی 

مرکز عدیل و قضائ  مبارزه علیه فساد اداری حکم  پرداخت مبلغ   ابتدائیهمحکمه  ،۲۰۱۹محاکمه شده در سال 

؛ مصادره   ۲۸۲،۹۰۵،۰۴۰، اعاده و مصادره دالر جریمه نقدی ۸۰،۰۰۰افغائ  و  ۱۹،۹۵۶،۰۰۰ افغائ 

،    ۸۳،۰۵۰،۰۰۰یورو،    ۱۵،۰۰۰دالر،    ۱۰۲،۲۷۷،۶۷۵ ریال سعودی؛    ۵،۶۲۵،۰۰۰درهم امارائ  و    ۱۰۰،۰۰۰افغائ 

مرکز عدیل و قضائ  مبارزه علیه فساد اداری احکام جریمه نقدی،  محکمه استیناف  گرم طال را صادر کرد.    ۴۱،۳۷۵و  

ان خسارت، اعاده و مصادره مبلغ  ،  ۳۳۶،۸۳۶،۰۷۱جی  ریال   ۱۵۰،۰۰۰درهم،  ۱۰۰،۰۰۰دالر،  ۸۰،۰۰۰افغائ 

اما فیصدی موارد اعاده   326،  ۲۰۱۹یورو را تأیید کرد، در کل در کلیه قضایای برریس شده سال   ۱۵،۰۰۰سعودی و 

 .در مقایسه با آنچه فیصله ها محاکم ایجاب یم کند، همچنان کم است

 

 
ی  ( قانون تشکیل و صالحیت لوی  ۲)  ۱۲این فرمان ماده    ۳ماده   320 څارنوایل را تعدیل نمود، وظیفه و اختیار در انجام اقدامات و تصمیم گت 

قانونن در دفتر تازه ایجاد شده معاون څارنوایل در امور مبارزه علیه فساد اداری را عطا کرده است.   در مورد اعاده امالك غت 
 .۲۰۱۹ مارچ ۵ریاست جمهوری مورخ  ۳۵۴شماره و تعدیل شده بر اساس فرمان تقنیتن  ۲۰۱۸سپتامتر  ۵تصویب بر اساس فرمان   321
قانونن نایسی از فساد مصوب کابینه در   322  . ۲۰۲۰مارچ  ۴مقرره اعاده دارانی های غت 
قانونن نایسی از فساد، ماده  323  . ۲مقرره اعاده دارانی های غت 
ک را ارائه کردند.  ۲۰۱۹تر اکت ۱۳بتاریــــخ ، )یو ان او دی یس( م سازمان ملل متحد اییوناما و دفتر مواد مخدر و جر  324  نظریات ی مشتر
)فرمان رئیس جمهور جزانی    قانون اجراءات  ۳۵۰بر ماده    ۲۰۱۸سپتامتر    ۵. تعدیل مورخ  ۲۰۱۹جوالی    ۲۲، مورخ  ۲۴۱۴مکتوب شماره     325

ر هستند، از فرمان این امر را میش ساخت تا محبوسیتن که به بیماری صعب العالج دچا(  1132منتشی شده در جریده رسیم    308شماره  
 قانون اسایس صادر شده است، بهره مند شوند.  ۶۴عفو و تخفیف مجازات که از سوی رئیس جمهور طبق حکم ماده 

ه محکمه به درخواست معلومات از سوی یوناما،  326 وری  ۱۹پاسخ ستر  . ۲۰۲۰فتر

 مالحظات: 

 اعاده دارائی ها را عملیائر نموده و شاید   ۲۰۲۰تصویب مورد استقبال مقرره اعاده دارائی ها در مارچ  
ر
چارچوب حقوف

 روند اعاده دارائی های دزیده شده از مردم افغانستان را ترسی    ع بخشد. 
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 علیۀ فساد اداری در قوه مقننه   مبارزه. تدابیر ۴
بدینسو   ۲۰۱۵، افغانستان در نهایت انتخابات ولیس جرگه )مجلس شورای میل( را که از سال ۲۰۱۸در ماه اکتوبر 

گزار نشده بود، برگزار نمود. مدیریت انتخابات، بشمول ناکایم های بیشمار لوژستیگ، اتهامات تقلب و طرزالعمل  بر 

 به شکایات منجر به تأخی  در نهائ  سازی نتایج گردید. پارلمان جدید ایل  
 

  ۲۰۱۹اپریل    ماه  ۲۷های طولئ  رسیده گ

و طولئ  شدن پروسۀ انتخابات داخیل هیئت اداری ولیس    به کارش آغاز ننمود. اعالن ناوقت نتایج حوزۀ کابل

 به تأخی  انداخت و زمان اندگ در سال 
باف  ماند تا فعالیت   ۲۰۱۹جرگه و کمیسیون ها کار پارلمان را هرچه بیشی 

 مردیم اش را انجام دهد. بطور نا امیدانه اتهامات مبن  بر روش های فاسد قانون 
 

در  گذاری، نظارت و نماینده گ

داخل شورای میل، عیل الرغم اینکه یک تعداد قابل مالحظه ای از کاندیدان منتخب برای مبارزه با آن  کمپاین نموده  

 بودند، وجود داشت.  

، کمیتۀ نظارت و ارزیائ  برریس آسیب پذیری پارلمان۲۰۱۹در ماه جون  
در برابر فساد اداری اش را منتشژ نمود.    327

آن، به جز از ارزیائ    های یوناما از پارلمان و گزارشات سالنۀ مبارزه علیۀ فساد اداری، تحقیق اندگ در مورد  درغی 

تدابی  شفافیت در شورای میل موجود است. پروژه های بی   الملیل جهت بهبود شفافیت و مؤثریت در شورای میل  

ی دفی    برنامه های انکشاف  ملل متحد  کمی  مورد توجه قرار گرفتند. یک پروگرام جدید حمایت از پارلمان به رهی 

(UNDP( "تحت نام "تحکیم قانونگذاری در افغانستان )روی حمایت از هر دو مجلس پارلمان  ۲۰۲۴ایل  ۲۰۲۰ )

جهت انجام بهی  فعالیت های قانونگذاری، کمک جهت بهبود نظارت از قوۀ اجرائیه و حمایت از توسعۀ ظرفیت  

 ها جهت شفافیت بیشی  و سهیم ساخی   شهروندان و جامعۀ مدئ  تمرکز مینماید.  

  پارلمان جدید پس از انتخابات ولیس جرگه .  ۱.۴

انو جر   کریس  ۲۵۰دارای    که  رای میل افغانستان از ولیس جرگه )مجلس نماینده گان(مجلسی   شو   گه )مجلس  و مشژ

گردید، متشکل از انتخاب   ۲۰۱۸، تشکیل یافته است. ولیس جرگه که در سال است  328کریس   ۱۰۲سنا( که دارای 

  ۱۵۶پارلمان،  عضو    ۲۵۰درصد تشکیل یافته است. از مجموع    ۶.۲۷عضو زن )  ۶۹درصد( و    ۴.۷۲عضو مرد )  ۱۸۱

انو جرگه )مجلس سنا( دارای زن( جدید  ۳۳مرد و  ۱۲۶عضو ) سناتور   ۶۸آ انتخاب گردیده اند. در حال حارص  مشژ

کریس    ۳۴دیگر آن از طریق شوراهای ولین  تعیی   میگردند. تن  ۳۴تن آنها از سوی رییس جمهور و  ۳۴بوده که 

ی ولسوایل هیچگایه  های ولسوایل خایل نگهداشته شده است، چون انتخابات شوراهارای نماینده گان شورادیگر ب

 برگزار نگردیده اند.  

 به شکایات، نتایج نهائ  تایید شده انتخابات پارلمائ  برای همه  
 

پس از یک پروسۀ طولئ  شمارش آرا و رسیده گ

کت کنند  ۳۵ گردید. شورای میل جدید با حضور نماینده گان از تمام    اعالن  ۲۰۱۹یم  ماه    ۱۴در    ،ه حوزه انتخابائ  رسژ

، به استثنای حوزۀ انتخابائ  کابل که شمارش آرای کابل تکمیل نگردیده بود و آرای ولیت   حوزه های انتخابائ 

، نماینده گان از حوزۀ  انتخابائ  ولیت کابل  یم  ۱۵اپریل تکمیل گردید، افتتاح گردید. بتاری    خ  ماه    ۲۷بتاری    خ    329غزئ  

بالخره مراسم تحلیف را بجا آوردند. انتخابات داخیل اعضای هیئت اداری ولیس جرگه که شامل رئیس، معاون اول  

این انتخابات بالخره پس از چندین دور رأی و دوم مجلس، دارالنشاء و معاون دارلنشاء بود، طولئ  و متنازع بود.  

  ۲۰۱۹گردید. انتخاب اعضای کمیسیون های هفده گانه ایل ماه نوامی  تکمیل    ۲۰۱۹جولی    ۷دیه ناموفق بتاری    خ 

پس از تعطیالت تابستائ  تکمیل نگردیده بود. درحالیکه در گذشته جلسات آشنا سازی در مورد کار پارلمان برای  و 

 
، ارزیانر آسیب پذیری در برابر فساد اداری پارلمان 327 ، در سایت ذیل: ۲۰۱۹جون  ۲۷افغانستان،  کمیتۀ نظارت و ارزیانر
 https://www.mec.af/files/2019_07_21_parliament_vca_full_report_en.pdf  مارچ  ۱۱)تاریــــخ مراجعه به سایت

۲۰۲۰ ) 
 . ۸۲قانون اسایس افغانستان، مادۀ  328
یل زمان برگزاری انتخابات ولش جرگه در والیت غزنن به علت ناامتن برگزار نگردید و ایل زمان تهیۀ این گزارش هم برگزار نگردیده است. ا 329

 انتخابات ولش جرگه، اعضای ولش جرگه انتخابات سابق والیت غزنن در کریس پارلمان باقر مینمانند. 
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در کار پارلمان برگزار نگردید. اعضای پارلمان به   330زار  میگردید، اما این جلسات به دلیل تأخی  اعضای جدید برگ

 یوناما اظهار داشتند که این کار کیفیت کار آنها را متاثر ساخت.  

ۀ  مسود  ۱۲۰تأخی  در افتتاح پارلمان و تشکیل ساختار داخیل دورۀ تقنین  هفدهم شورای میل باعث تراکم بیش از 

گردید.    معطلگذاری  قانون    مورد ۸۰، بیشی  از  ۲۰۲۰نون و اسناد که ایجاب بازنگری را میکرد، گردید. در ماه اپریل  قا

عدم پیش بین  در فعالیت های قانونگذاری باعث گردید که قوۀ اجرائیه فعالیت های قانوئ  روزمره اش را مطابق  

د. در سال پبه  331قانون اسایس  ۷۹به صالحیت اش به تأیس از مادۀ  قانون توسط   ۱۷، به تعداد ۲۰۱۹یش بی 

توشیح گردیدند که در مقایسه با سالهای   332پارلمان پس از تصویب هر دومجلس قانون از سوی    ۹ن تقنین   و  فرما

یک کاهش را نشان میدهد. دلیل بیط بودن پروسۀ قانونگذاری در شورای میل عبارت از عدم تکمیل نصاب    333قبل

کمیسیون های پارلمائ   و همچنان مشکالت در رسیدن به یک توافق نظر روی مسایل اسایس    و ظرفیت تخنیگ 

میان اعضای پارلمان بود. سایر ضعف های که از سوی کمیتۀ نظارت و ارزیائ  در کار قانونگذاری شورای میل  

واضح ، ظرفیت پائی   اعضا  شناسائ  گردید، شامل همکاری ضعیف میان قوۀ اجرائیه و قضائیه، طرزالعمل های غی 

مؤثر با ریاست تقنی    وزارت عدلیه بود. کمیتۀ نظارت و ارزیائ  روی نیاز برای شفافیت هر چه  334و همکاری غی 

 نی   تأکید نمود.   335بیشی  در پروسۀ قانونگذاری 

  تدابی  مبارزه علیۀ فساد اداری در شورای میل . ۲.۴

  336شورای میل باید مطابق به مصالح عمویم و منافع علیای مردم افغانستانقانون اسایس تضی    ح میدارد  که اعضای  

رأی بدهند. مسودۀ قانون مانند پیشنهاد مجلس نماینده گان که مکلفیت ها را تحت قانون ثبت و اشاعه دارائ  های 

باف  مانده است، شک و   337مقامات و کارمندان دولن  کاهش میدهد و نزد کمیتۀ مختلط پارلمان جهت تصویب 

تردید را نسبت به اینکه آیا اعضای پارلمان برای منافع مردم و یا منافع شخض خود کار مینماید را بمیان آورده  

 .  عضو مجلس سنا دارائ  های شانرا ثبت نمودند  ۲۹ولیس جرگه و    عضو   ۴۸، رصف  ۲۰۲۰اپریل  ماه     ۳۰است. ایل  

را در برابر عملکرد های که   انضبایطاتخاذ تدابی   339و مجلس سنا  338نماینده گاناصول وظایف داخیل مجلس 

دیگر   340خالف قانون اسایس باشد، پیش بین  مینماید. این طرزالعمل اعضای شورای میل را از توصل به وظایف 

در هنگام تصدی پارلمان منع قرار داده و احکام جزائ  را برای اعضاء
صول وظایف داخیل  پیش بین  مینماید. ا 341

د حکم انفکاک را پیش بین  مینماید. اعضای ندر برابر عضوی که خالف قانون اسایس اظهار رأی بکن  342مجلس سنا 

زیرا موارد انضبایط در   لزم نیستاند که هیچگونه قواعد سلوگ برای اعضای پارلمان  اظهار داشتههر دو مجلس 

. باوجود آنهم، کمیتۀ نظارت و ارزیائ  تأکید نمود که اعضای شورای  استقواعد و مقررات به اندازه کاف  تنظیم شده  

 
ن ولش جرگه بتاریــــخ  330  . ۲۰۱۹مارچ  ۱۱مالقات یوناما با کمیتۀ تقنی 
 مراجعه نمائید.  ۷۹و قانون اسایس افغانستان، مادۀ  ۲.۴به پاراگراف فریع  331
  رسد. بکه در جریدۀ رسیم به نشی میشود حساب  قانونوقتر  332
، گزارش مبارزه علیۀ فساد اداری یوناما، ماه ۱۷17، صفحۀ  ۲۰۱۹و گزارش مبارزه علیۀ فساد اداری یوناما، ماه یم   ۲.۴به پاراگراف فریع  333
 ، مراجعه نمائید. ۱۷، صفحۀ ۲۰۱۸یم 
 گزارش در مورد ارزیانر آسیب پذیری پارلمان در برابر فساد اداری،  334

، معرقن در ویب سایت ذیل:  ۲۰۱۹جون  ۲۷کمیتۀ نظارت و ارزیانر
 _full_report_en.pdfparliament_vca-https://www.mec.af/files/2019_07_21  ،۱۱)تاریــــخ مراجعه به سایب 

 . ۱۶ – ۱۲( صفحات ۲۰۲۰2020مارچ
 گزارش در مورد ارزیانر آسیب پذیری پارلمان افغانستان در برابر فساد اداری،  335

، معرقن در ویب  ۲۰۱۹جون  ۲۷کمیتۀ نظارت و ارزیانر
 ۱۱)تاریــــخ مراجعه به سایت:  parliament_vca_full_report_en_pdf-https://www.mec.af/files/2019_21_07 سایت : 

 . ۱۶(، صفحۀ ۲۰۲۰مارچ 
 . ۸۱قانون اسایس افغانستان، مادۀ  336
 مراجعه نمائید.  ۲.۴به پاراگراف فریع  337
 . ۷۰، مادۀ ۱۲اصول وظایف داخیل ولش جرگه، فصل 338
انو جرگه، فصل  339  . ۱۲اصول وظایف داخیل مشی
 . ۱۵۲قانون اسایس افغانستان، مادۀ  340
 . ۱۰۲قانون اسایس افغانستان، مادۀ  341
انو جرگه، فصل  342  . ۱۲، مادۀ ۳اصول وظایف داخیل مشی

https://www.mec.af/files/2019_07_21-parliament_vca_full_report_en.pdf
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 343بطور نامتوازن تطبیق انضبایط میل با طرز سلوک ناآشنا بوده و مقررات تضاد منافع را نادیده گرفته و تدابی  

صورت نگرفته  در برابر هیچ کدام از اعضای مجلسی   انضبایط گردیدند. در جریان تهیۀ گزارش، هیچگونه تدابی  

    است. 

در یک تالش جهت افزایش شفافیت در طرزالعمل های کاری، هر دو مجلس سیع نمودند تا قانون را به نشژ و  

تصویب برسانند و همچنان توافقنامه ها، کنوانسیون ها و میثاق های بی   الملیل مورد نظر را توشیح نمایند. فهرست  

ی 344انالین ناتکمیل و نا معتی   و اجندای نشست های شانرا در  345باف  مانده اند. در این اواخر، ولیس جرگه حارص 

درصد   ۵۵شان منتشژ نمودند. حضور در نشست های پارلمائ  پیوسته کمرنگ بوده و طور اوسط  346ویب سایت 

 . هیچ عضو پارلمان به خاطر غیابت در جلسات مجازات تادین  نشدندپارلمان حارص  بودند. اعضای 

ی سال اس ژ اتی 
ی را به  مبارزه عل  ۲۰۱۷ی  ژ اتی 

یۀ فساد اداری تضی    ح نمود: "از پارلمان باید خواسته شود تا یک اسی 

اساس قواعد سلوگ در برابر روش های فاسد، اعالن دارائ  تثبیت شده تشکیل و تطبیق نماید و کارت های را که  

ید نظر شدۀ آن  پیش بین  نمود که پارلمان  پخش میگردند، گزارش دهند." شاخص های تجد 347به عموم مردم 

، دارالنشای ۲۰۱۸د. در اواخر سال  نمایآماده    ۲۰۱۹348باید پالن مبارزه علیۀ فساد اداری خویش را ایل ماه دیسامی   

انو جرگه پالن های داخیل مبارزه علیۀ فساد اداری خویش را آماده نمودند.  درحالیکه این پالن   ولیس جرگه و مشژ

( و حیطۀ  ۱۳۹۷349ات مربوط مانند استخدام و تدارکات را تنظیم مینماید، ساحۀ مؤقت پالن  )رصف ها ساح

انو جرگه زمان برای پالن مبارزه علیۀ فساد   محدود رصف بالی دارلنشاء تأثی  خود را کاهش داد. دارلنشای مشژ

ی از طریق تطبیق تمدید نمود.   ۱۳۹۸350اداری به   را بدون پیگی 

خاتمه یافت، ادارۀ برنامه انکشاف     ۲۰۱۹ۀ حمایت از اداره و ظرفیت پارلمان افغانستان که در اواخر سال  تحت پروژ 

( کمک های تخنیگ را به دارلنشای شورای میل فراهم نمود و ریاست ها معیار های اتحادیه UNDPملل متحد )

یس عامه را به معلومات از طریق حمایت به نشژ در ویب سایت پارلمان چگونه   های بی   الپارلمائ  را تطبیق و دسی 

، قانون ، بحت های پارلمائ  ی قوانی    لوایح و قوانی   از طریق سیستم پیگی 
 

، پالییس و بازنگری پیشنهادی و گ

 گزارشات کمیته های عمویم افزایش داد. همانطوریکه تذکر داده شد، اینها ناتکمیل باف  ماندند.   

  نظارت پارلمائ  . ۳.۴

ی میل تاهنوز یک شیوۀ تطبیق فعالیت های نظارئ  خویش را جهت سهم مؤثر به تالش های مبارزه علیۀ  راشو 

ایجاد ننموده است. قانون اسایس به شورای میل صالحیت میدهد تا از کار قوۀ اجرائیه   فساد اداری افغانستان

را تصویب نماید و همچنان به ولیس جرگه صالحیت استیضاح وزرا و تصمیم در مورد   351نظارت نماید، بودجه 

 را میدهد و تعیی   وزرا
 را تأئید و یا رد مینماید.  352برنامه های انکشاف 

 
 گزارش ارزیانر آسیب 343

، معرقن ، در سایت: ۲۰۱۹جون  ۲۷پذیری پارلمان افغانستان در برابر فساد اداری،  کمیتۀ نظارت و ارزیانر
 https://www.mec.af/files/2019_07_21_parliament_vca_full_report_en.pdf  :مارچ ۱۱)تاریــــخ مراجعه به سایت

 . ۲۵(، صفحۀ ۲۰۲۰
 (. ۲۰۲۰مارچ  ۱۱)تاریــــخ مراجعه به سایت:  /https://www.bil.parliament.af به سایت ذیل مراجعه نمائید:  344
مارچ  ۱۱)تاریــــخ مراجعه به سایت:  https://wolesi.website/pvd/document.aspx?Cat=103 به سایت ذیل مراجعه نمائید:  345

۲۰۲۰ .) 
مارچ  ۱۱)تاریــــخ مراجعه به سایت:  lesi/website/pvd/document.aspx?Cat=101https://wo به سایت ذیل مراجعه نمائید:  346

۲۰۲۰ .) 
ی مبارزه علیۀ فساد اداری، بخش  347 ی اتت  ی، در سایت ذیل:  1استر ادارات سیایس و رهتر

 uploads/strategy_pdf/Strategy_en.pdf/https://www.sacs.gov.af  :(. ۲۰۲۰2020مارچ  ۱۰)تاریــــخ مراجعه به سایت 
ی مبارزه علیۀ فساد اداری، شاخص ها، ستون  348 ی اتت  در سایت ذیل:  1استر

 strategy_pdf/Strategy_en.pdfhttps://www.sacs.gov.af/uploads/  :(. ۲۰۲۰مارچ  ۱۰)تاریــــخ مراجعه به سایت 
 . ۲۰۱۹مارچ  – ۲۰۱۸مارچ  349
 . ۲۰۲۰مارچ  – ۲۰۱۹مارچ  350
 . ۹۹ –۹۸ ،۹۳(،۳، فقرۀ ) ۹۰قانون اسایس افغانستان، مادۀ  351
 . ۹۳ – ۹۱قانون اسایس افغانستان، ماده های  352

https://www.mec.af/files/2019_07_21_parliament_vca_full_report_en.pdf
https://www.bil.parliament.af/
https://wolesi.website/pvd/document.aspx?Cat=103
https://wolesi/website/pvd/document.aspx?Cat=101
https://www.sacs.gov.af/uploads/strategy_pdf/Strategy_en.pdf
https://www.sacs.gov.af/uploads/strategy_pdf/Strategy_en.pdf
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، ولیس جرگه به تعداد پنج وزیر و چهار نفرمقامات حکومت  بدینسو   ۲۰۱۹اپریل    ۲۷در جریان دورۀ تقینن  از تاری    خ  

انو جرگه چهار وزیر را احضار نمود. در جریان تهیۀ گزارش، رئیس   را جهت بازپرس احضار نمود، در حالیکه مشژ

، رئیس جمهور وزیر دولت در امور  ۲۰۱۹جون  ۲۹جمهور چندین تعیینات جدید حکومن  را انجام داد. بتاری    خ 

را که ایجاب تأئید از سوی پارلمان را نمینماید، تعی   نمود. شورای میل وزارت دولت در امور صلح را بعنوان   353صلح

  ۲۰۲۰تصویب نمود و بودجه آنرا در بودجه میل سال مایل  ۲۰۱۹ دیسامی   ۳۰یک نهاد مستقل حکومت بتاری    خ 

. سه وزیر و یک معی   بعنوان رسپرست قبل از اعالن نتایج نهائ  ریاست  نی   منظور نمود  ۲۰۲۰ی جنور  ۲۲بتاری    خ 

وری  ۲۸جمهوری بتاری    خ   نگردید. به عی   ترتیب، هیچ یک از وزرای که در   فی 
بدون به پارلمان برای تاییدی معرف 

 گردیدند، جهت تأئید به پارلمان معرف  نگردیدند.  تعیی      ۲۰۲۰ماه اپریل 

هجری    ۱۳۹۹یا بودجۀ میل )سال    ۲۰۲۰، تصویب بودجۀ سال مایل  ۲۰۱۹برعکس مباحثات در مورد بودجۀ سال  

( به دلیل اینکه چندین عضو پارلمان میخواستند که بودجۀ انکشاف  بیشی  را برای حوزه های مربوط شان شمیس

.  را تصویب نمود  ۲۰۲۰ودجۀ میل سال  ، ولیس جرگه ب ۲۰۲۰ماه جنوری    ۲۱مطالبه نمایند، طولئ  گردید. بتاری    خ  

گر در مورد بودجه  عضو دی  ۲۵أی رد و ر  ۴۵رأی تائید،  عضو  ۱۰۱، به تعداد اعضای حارص  در جلسه ۱۷۱از جمع 

هجری   ۱۳۹۷یا )سال  ۲۰۱۸گزارش قعطیۀ بودجۀ میل سال  رأی ممتنع دادند. در عی   زمان، در جریان بازنگری 

که بمنظور مصارف    ۹۱ی شانرا در مورد استفادۀ حکومت از کود بودجوی ، اعضای پارلمان نگرائ  هاشمیس(

ول منظم بودجوی مستثن  است. اضطراری مشخص شده است ابراز نمودند  ، چرا که این بودجه از پروسۀ کنی 

ان حکومت را به اختالس و سوء استفاده از این بودجه متهم نمودند. گزارش ها نشان میدهد   اعضای پارلمان رهی 

که قرار گزارش یک قسمت بزرگ آنرا "کمک نقدی" به ریاست    ۹۱ه صالحیت استفاده از وجوه مایل تحت کود ک

امنیت میل، ادارۀ امور ریاست جمهوری، دفی  ریاست اجرائیه، رئیس دفی  رئیس جمهور، دفی  شورای امنیت میل  

 گرفته است.  صورت    فرامی     ۲۸۰از طریق تقریبا   افغانستان تشکیل میدهد،

   و شورای میل جریم پاسخگوئ  . ۴.۴

از کشور های عضو میخواهد تا تدابی  لزم را جهت " }....{  ملل متحد سازمان  اداری فساد  مبارزه علیهکنوانسیون 

تعادل مناسب میان هر گونه مصونیت ها و یا امتیازات قضائ  اعطا شده به مسئوولی   عامه اش جهت اجرای  

 به جرایم ایجاد شده در مطابقت به  وظایف شان و 
 

امکانات لزم را جهت تحقیق مؤثر، پیگرد قانوئ  و رسیده گ

را تأمی   نماید.    355ایجاد و یا حفظ نمایند."  این حکم باید حسابدیه در برابر جرایم مقامات عامه  354این کنوانسیون

مبارزه  کنوانسیون اری بازنگری متناوب  مقامات افغانستان اهمیت این اصول را تصدیق نموده و در چهارچوب ک

بیان میدارد که معافیت کامل از پیگرد قانوئ  "تحت اصول بنیادی قانوان   ملل متحد سازمان  اداری فساد  علیه

اجراأت جزائ  افغانستان
امکان پذیر نیست." قانون اسایس معافیت کاری مطلق از پیگرد قانوئ  را برای اعضای   356

قانون اسایس   ۱۰۲فراهم میسازد. مادۀ  357و یا اظهار نظر در جریان اجرای وظایف شان شورای میل از حق رأی

ند و مجلس مربوط باید در    قرار گی 
تضی    ح میدارد که اعضای پارلمان باید در برابر سایر جنایات مورد پیگرد قانوئ 

محدود کننده درخصوص   مورد قضیه مطلع ساخته شود. منظوری مجلس مربوط جهت بازداشت و یا سایر تدابی  

 آن لزم است.  358اعضای

 
 ( قانون اسایس صورت گرفت. ۱۳فقرۀ ) ۶۴تقرری به تأیس از مادۀ  353
  (. ۲، فقرۀ )۳۰، مادۀ  ملل متحد سازمان فساد اداری  مبارزه علیهکنوانسیون  354

ول مواد مخدر ملل متحد، راهنمود قانونن برای تطبیق   355 ، ۲۰۱۲،  ملل متحد سازمان فساد اداری  لیهمبارزه عکنوانسیون ادارۀ کنتر
 . ۳۸۷ایل  ۳۸۶پاراگراف های 

: جمهوری اسالیم افغانستان،   356   ,۴صفحه   ,CAC/COSP/IRG/2016/CRP.20، ۲۰۱۶جون    ۲۲گروپ بازنگری تطبیق، خالصۀ اجرانی
س در سایت ذیل:  قابل دستر

-https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/20
 24June2016/V1603822e.pdf ـــخ مراج  (. ۲۰۲۰مارچ  ۱۰عه به سایت: )تاریـ

 . ۱۰۱قانون اسایس افغانستان، مادۀ  357
 . ۱۰۲قانون اسایس افغانستان، مادۀ  358

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/20-24June2016/V1603822e.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/20-24June2016/V1603822e.pdf
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باید همچو منظوری را زمانیکه یک مظنون به احضارات دواطلبانه حارص   څارنوالیدر جریان یک تحقیق، لوی 

 359جهت بازداشت اعضای مجلس نماینده گان و مجلس سناڅارنوالی، لوی  ۲۰۱۸نمیگردد، مطالبه نماید. در سال  

مجوزی برای  هیچ . ارایه نکرد  ۲۰۱۹ارقام جدید برای سال څارنوالیسه سه بار تقاضای منظوری نمود. ادارۀ لوی 

را ایجاد  فرهنگ معافیت از مجازات  خود  رفع مصونیت پارلمائ  هیچ نماینده ای مجلس وجود ندارد که این امر 

، مؤقن  بوده و زمانیکه  قانون اسایس وجود دارد  ۱۰۲با وجود آنهم، محافظت که مطابق به مادۀ  . کرده است

گزارش  څارنوالی یای جریم دیگر مستفید نمیگردند. لوی مأموریت عضو تمام میشود، از معافیت ویژه در برابر قضا

داد که این اداره هیچ یک از اعضای سابق شورای میل را پس از تمام شدن معافیت از بازداشت، مورد بازداشت قرار  

 نداد.  

، مرکز عدیل  ۲۰۱۹ماه یم    ۵در مجموع دو عضو پارلمان به اتهام فساد اداری در افغانستان محکوم گردیدند. بتاری    خ  

 دارائ  ها برای مدت یکسال و یک  و قضائ  مبارزه علیۀ فساد اداری یک سناتو 
قانوئ  ر برحال را به اتهام افزایش غی 

محکوم نمود. باوجود وضع منع سفر بالی سناتور که در غیاب   360ماه حبس و بازپرداخت مبلغ یک میلیون افغائ  

د در  ، این سناتور به ۲۰۱۹محکوم گردیده بود، وی به ایالت متحدۀ امریکا فرار نمود. در ماه دیسامی   اتهام دستی 

شناخته شد. درحالیکه شورای میل وی را پس   361پول فدرال در ایالت متحده محاکمه گردیده و به این جرم متهم

از فیصلۀ مرکز عدیل و قضائ  مبارزه علیۀ فساد اداری از وظیفه منفصل ننمود، مجلس سنا به یوناما خی  داد که  

ریاست جمهوری   ۲۰۲۰جنوری  ۱۱مورخ   حدۀ امریکا به اساس حکمسناتور مذکور پس از محکومیت در ایالت مت

 گردید.  از وظیفه سبکدوش  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . ۶۴، صفحۀ ۲۰۱۹گزارش مبارزه علیۀ فساد اداری یوناما، ماه یم  359
 ۲۰۱۹یم  ۱۲، مؤرخ ۴ۀ شمارهمحکمۀ ابتدائیۀ مرکز عدیل و قضانی مبارزه علیۀ فساد اداری و فیصل ۲۰۱۹یم  ۴، مؤرخ ۴فیصلۀ شمارۀ  360

 محکمۀ استیناف. 
361 fraud-wefare-federal-convicted-sentor-sdca/pr/afghan-https://justice.gov/usaoBAS: -4967-cr-Case 19  

ـــخ مراجعه به س  (. ۲۰۲۰مارچ  ۱۰ایت: )تاریـ

 مالحظات  

فت اندگ در چهارچوب انکشاف، تمامیت، شفافیت و حسابدیه در پارلمان در جریان تهیۀ گذارش مشاهده   پیرسژ

فت به   فت قسمأ نایسژ از تأخیر در افتتاح پارلمان و تشکیل ولیس جرگه بود، اما این عدم پیرسژ گردید. عدم پیرسژ

رکنار شدن یک سناتور پس از محکومیت اش  فرهنگ موجود معافیت در داخل قوۀ مقننه نیر  نسبت داده میتواند. ب

  به اتهام تقلب در خارج یک چرخش قابل استقبال در راستای حسابدیه تلقر میگردد. 

https://justice.gov/usao-sdca/pr/afghan-sentor-convicted-federal-wefare-fraud
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 کار مبارزه علیۀ فساد اداری ادارات مستقل   .۵
ات دوامدار در  کاری ادارات مبارزه علیۀ فساد اداری رویکرد های هماهنگ مبارزه علیۀ فساد اداری را    چارچوبتغی 

تضی    ح میدارد که کشور های عضو  ملل متحد سازمان  اداری فساد  مبارزه علیهکنوانسیون خننر نمود. درحالیکه  

"  چارچوبچگونه   اش قرار داشته   362کاری ادارۀ شانرا طرح مینمایند تا در مطابقت به "اصول اسایس سیستم قانوئ 

باشد، یک رویکرد استوار لزم است تا ادارات مؤثر مبارزه علیۀ فساد اداری ایجاد گردند. باوجود آنهم، افغانستان 

کاری ادارۀ خویش مواجه بوده است که    بچارچو به مشکالئ  در راستای ساخی   گزینه های پالییس استوار برای 

مؤثریت تدابی  مبارزه علیۀ فساد اداری را تضعیف و منجر به مأموریت های همسان و خودسانسوری گاه به گاه  

 مبارزه علیۀ فساد اداری گردید.   363ادارات

ی مبارزه علیۀ فساد اداری سال  ژ اتی 
 364ۀ فساد اداری مبارزه علی ۲۰۱۸، بازنگری و قانون سال ۲۰۱۷ضعف اسی 

، منطف  سازی و تسهیل ساخی   ساختار پیچیدۀ ادارات مبارزه علیۀ    365طوری بود که انتظارات کلیدی واضح ساخی  

فساد اداری افغانستان را برآورده نکرد. عدم موجودیت یک پالییس فراگی  که یک رژیم منطف  مبارزه علیۀ فساد  

ر های ادارات مبارزه علیۀ فساد اداری ادامه پیدا کرده و ادارات  اداری را مشخص نماید، نوسازی و شکسی   ساختا

یک بسته و یا افتتاح گردیدند. ادارات مبارزه علیۀ فساد اداری بدون مأموریت مشخص و یا   ژ اتی 
بدون پالن اسی 

برای یک  وضاحت در مورد آیندۀ آنان باف  ماندند. درحالیکه قانون مبارزه علیۀ فساد اداری یک تهداب قانوئ  را 

ود که وظایف    ۶ماده در  ذکر شده کمیسیون سابق مستقل مبارزه علیۀ فساد اداری بنا گذاشت و انتظار می 

د، کمیسیون تاهنوز ایجاد نگردیده و عدم  را بعهده   ملل متحد سازمان  اداری فساد  مبارزه علیهکنوانسیون  گی 

ی  366تطابق داده شوند تا هنوز هم موجود استاطمینان از اینکه وظایف همسان سایر نهاد ها که باهم  ژ اتی 
. اسی 

کاری نهاد را بطور واضح مشخص و قانون مبارزه علیۀ فساد اداری    چارچوبجدید مبارزه علیۀ فساد اداری باید 

 باید در یک قانون واحد تدوین گردد تا ادارات مبارزه علیۀ فساد اداری را بطور همه جانبه ترکیب و هماهنگ سازد.   

ک نظارت و ارزیائ  مبارزه علیۀ فساد اداری  ۵.۱
 کمیتۀ مستقل مشی 

ک متشکل از سه ۲۰۱۹در سال  ک نظارت و ارزیائ  مبارزه علیۀ فساد اداری، یک نهاد مشی 
، کمیتۀ مستقل مشی 

 بی   الملیل که در ماهیت یک نهاد مؤقت بود، بتدری    ج ظرفیت اش را از دست 
داد. عیل  کمیشی  میل و سه کمیشی 

آن و عدم عالقمندی مراجع تمویل کننده نسبت به پرداخت وجوه مایل    367الرغم سالها عدم اطمینان در مورد آیندۀ 

، کمیتۀ نظارت و ارزیائ  پالن مرحله وار را برای عقب نشین  و یا ایجاد پیشنهادات جهت انتقال  368به این اداره 

 وظایف آن به سایر ادارات مبارزه علیۀ فساد اداری یا جامعۀ مدئ  رویدست نگرفت.   

 ملل متحد سازمان اداری  فساد  مبارزه علیهکنوانسیون   ۶بدنه مادۀ   چارچوبکمیتۀ نظارت و ارزیائ  ابتدا در 

 369کمیسیون مبارزه علیۀ فساد اداری، ادارۀ عایل نظارت و مبارزه علیۀ فساد اداری جهت بهبود اجراأت این  بدنه

 
 . 6، مادۀ  ملل متحد سازمان فساد اداری  مبارزه علیهکنوانسیون  362
، سایت: 2019شبکۀ تحلیگران افغانستان، ادارات مبارزه علیۀ فساد اداری افغانستان: ادارات خییل زیاد با نتایج اندک، ماه یم  363

-anti-environment/afghanistan-development-analysts.org/en/reports/economy-https://www.afghanistan
 results/-few-too-with-and-many-too-institutions-corruption  دیده بان شفافیت افغانستان، مبارزه علیۀ فساد اداری در

https://iwaweb.org/wp-، سایت: 2016افغانستان: حل و فصل معمای اداره، ماه نوامتر 
 Puzzle.pdf-Institutional-the-olvingcontent/uploads/2016/11/S  :ـــخ مراجعه به سایت  (. 2019مارچ  2)تاریـ

 قانون مبارزه علیۀ فساد اداری اجازۀ مدغم شدن ادارات را به اساس حکم رئیس جمهور میدهد.  40مادۀ  364
 . 16، صفحۀ 2018گزارش مبارزه علیۀ فساد اداری یوناما، ماه یم  365
 مراجعه نمائید.  2.4. به پاراگراف فریع 69، صفحۀ 2018اداری یوناما، ماه یم  گزارش مبارزه علیۀ فساد  366
، صفحۀ ۲۰۱۹، یوناما، گزارش مبارزه علیۀ فساد اداری ماه یم  ۶۱ایل    ۵۹، صفحات  ۲۰۱۸گزارش مبارزه علیۀ فساد اداری یوناما، ماه یم   367
۶۹ . 
 . ۲۰۱۹سپتامتر  ۱۹اعالمیۀ وزیر خارجه پامپیو،  368
 . ۸. در مادۀ ۲۰۱۰مارچ  ۱۸(، مؤرخ ۶۱ن ریاست جمهوری در مورد مبارزۀ مؤثر علیۀ فساد اداری )فرمان شماره فرما 369

https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/economy-development-environment/afghanistan-anti-corruption-institutions-too-many-and-with-too-few-results/
https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/economy-development-environment/afghanistan-anti-corruption-institutions-too-many-and-with-too-few-results/
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
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کمیتۀ نظارت و ارزیائ  را از اداره عایل نظارت و مبارزه علیۀ    ریاست جمهوری ۲۰۱۶سال  370ایجاد گردید. فرمان

ی را در پنج عرصه  د. ) 371فساد اداری جدا نمود و وظایف قویی  نظارت و ارزیائ  تالشهای مبارزه علیۀ   (۱به آن سیر

( ، یائ   ( نظارت و ارز ۳( صادر نمودن پیشنهادات برای معرف  اصالحات، ) ۲فساد اداری حکومت و جامعۀ جهائ 

گزارشدیه در  (  ۵پیشنهادات آن، و ) ( نظارت و تطبیق۴)ؤثریت، شفافیت و حسابدیه کمک های بی   الملیل، م

 تطبیق پیشنهادات کمیته و وضیعت عمویم فساد در کشور به رئیس جمهور، پارلمان و جامعۀ 
 

مورد چگونه گ

ظارت و ارزیائ  باف  مانده است. نقص آن . این فرمان تقنین  رئیس جمهور یگانه اساس قانوئ  کمیتۀ ن372جهائ  

 اینست که در هر زمان قابل تغی  بوده و ثبات قانوئ  را فراهم نمیسازد. 

، بشمول صالحیت تعیی   اعضا توأم با اتکاء مطلق   صالحیت کیل رئیس جمهور بالی ترکیب کمیتۀ نظارت و ارزیائ 

 های بی   الملیل این نهاد به مراجع تمویل کننده و نقش آن در انتخاب ک 
رسعت فعالیت کمیته را در سال   373میشی 

بدینسو، کمیتۀ نظارت و ارزیائ  بدون کمیته باف  مانده است. مأموریت   ۲۰۲۰. از ماه مارچ متاثر ساخت ۲۰۱۹

به پایان رسید، تمدید نگردید و کاندیدان جدید هم    ۲۰۲۰و  ۲۰۱۹اعضای کمیته که معیاد دورۀ کاری آنان در سال 

ی ادارات مبارزه ع لیۀ فساد اداری  بجای آنها انتخاب نگردیدند. پیشنهاد اصول جاکارتا در مورد تداوم وظایف رهی 

آنها به آنان تفویض میگردید. بودجۀ اصیل    374ایجاب مینماید که فعالیت های اعضای کمیته باید ایل تعیی   جانشی   

به اتمام رسید و رصف با وجوه مایل تمویل پروژۀ بی   الملیل که برای   ۲۰۱۹کمیتۀ نظارت و ارزیائ  در ماه دیسامی  

 ارزیائ  های باقیمانده و تهیۀ 
گزارشات تعقین  بود ادامه داد. فرمان اجرائ  که اساس قانوئ  را برای کمیتۀ نظارت    نشژ

بدینسو منعکس سازد که فعالیت    ۲۰۲۰و ارزیائ  فراهم میسازد، هیچگایه تعدیل نگردید تا ترکیب آنرا از ماه مارچ  

   های فعیل آنرا از لحاظ قانوئ  مورد سوال قرار میدهد. 

پیشنهاد را صادر، به تعداد چهار ارزیائ  آسیب    ۱۲۴۷، کمیتۀ نظارت به تعداد ۲۰۲۰ه اپریل بی   تاری    خ تأسیس و ما

،    375پذیری در برابر فساد اداری به سطح وزارت  ارزیائ  آسیب پذیری در برابر فساد اداری، چهار گزارش    ۱۵را منتشژ

،  378گزارش   ۱۸، کمیتۀ نظارت و ارزیائ  به تعداد ۲۰۱۹را به نشژ رسانید. در سال  377گزارش تعقین    ۲۶و  376ویژه 

بشمول ارزیائ  های آسیب پذیری در برابر فساد اداری در مورد شواری میل، وزارت داخله و شیوه های استخدام  

 ارزیائ  آسیب پذیری در برابر فس ۲۰۲۰در وزارت امور خارجه را منتشژ نمود. در سال 
اد اداری در مورد  ، نشژ

انتخابات، تدارکات عامه و جمع آوری عواید معطل قرار گرفت. ارزیائ  صندوق وجیه قانون و نظم افغانستان 

)لوتفا( بطور داییم به دلیل نامعلوم کنار گذاشته شد. برعالوۀ ارزیائ  ها، کمیتۀ نظارت و ارزیائ  نظریات کارشناسانه 

، کمیتۀ نظارت و ارزیائ   ۲۰۱۸و    ۲۰۱۶مبارزه علیۀ فساد اداری ارائه نمود. بی   سال  را در مورد قانون و پالییس های  

و برریس ها را برای استفاده در کار خود    پالنهای کاری مبارزه علیۀ فساد اداری یازده وزارت را مورد بازنگری قرار داد و

 
ک مبارزه علیۀ فساد اداری  370 ، وظایف، فعالیت و صالحیت های کمیتۀ مستقل مشتر فرمان رئیس جمهور در مورد تعدیل شخصیت حقوقر

 . ۲۰۱۶سپتامتر  ۱۸(، مؤرخ ۱۱۵و کمیتۀ ارزیانر )فرمان شماره 
 . ۲و  ۱طبق فوق. ماده های  371
، ضمیمۀ فرمان رئیس جهمور  ، الیحۀ وظایف، صالحیت ها، فعالیت و ساختار تشکیالنر  ۵مادۀ  372 ک نظارت و ارزیانر

کمیتۀ مستقل مشتر
ک نظارت و ارزیانر )فرمان شماره  

، وظایف، فعالیت و صالحیت های کمیتۀ مستقل مشتر  ۱۸(، مؤرخ  ۱۱۵در مورد تعدیل شخصیت حقوقر
(. ۲۰۱۶سپتامتر   . )الیحۀ وظایف کمیتۀ نظارت و ارزیانر

ن الملیل ) 373 (، و دیپارتمنت انکشاف بی  ن الملیل دنمارک )دانیدا، دنمارک(، ناروی، )جر آی زید، جرمتن دیفید، انگلستان(، ادارۀ انکشاف بی 
ن الملیل ایاالت متحدۀ امریکا )یوسید، ایاالت متحدۀ امریکا(، سایت:  index.php/aboutt/https://www.mec.af-ادارۀ انکشاف بی 

 us/donors  :وری  ۲۴)تاریــــخ مراجعه به سایت  (. ۲۰۲۰فتر
س در سایت ذیل: ۲۰۱۲ماه سپتامتر  ۲۷ایل  ۲۶اعالمیۀ جاکارتا در مورد اصول ادارات مبارزه علیۀ فساد اداری،  374 ، قابل دستر

-https://www.unodc.org/documents/corruption/WG
 ARTA_STATEMENT_en.pdfPrevention/Art_6_Preventative_anti_corruption_bodies/JAK  تاریــــخ مراجعه به(

وری  ۲۴سایت:   (. ۲۰۲۰فتر
 وزارت صحت عامه، وزارت معارف، وزارت معادن و پطرولیم و وزارت امور داخله.  375
376  .  ادارۀ لوی څارنوایل، ادارۀ امالک، واردات نفت و گاز مایع و برنامۀ انتخاب شدۀ مساعدت خارجر
څارنوایل، پنج گزارش در مورد  سه گزارش در مورد کابل بانک، هفت گزارش در مورد وزارت صحت عامه، چهار گزارش در مورد ادارۀ لوی 377

کت برشنا، یک گزارش  وزارت معارف، دو گزارش در مورد وزارت داخله، دو گزارش در مورد وزارت معادن و پطرولیم، یک گزارش در مورد رسی
 در مورد نفت و گاز مایع و یک گزارش در مورد اجرای هزینۀ تقاعد. 

 (. 2020مارچ  15مراجعه نمائید. )تاریــــخ مراجعه به سایت:  /http://www.mec.af به سایت:  378

https://www.mec.af/index.php/aboutt-us/donors
https://www.mec.af/index.php/aboutt-us/donors
https://www.unodc.org/documents/corruption/WG-Prevention/Art_6_Preventative_anti_corruption_bodies/JAKARTA_STATEMENT_en.pdf
https://www.unodc.org/documents/corruption/WG-Prevention/Art_6_Preventative_anti_corruption_bodies/JAKARTA_STATEMENT_en.pdf
http://www.mec.af/
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ا  ی موجود مبارزه علیۀ فساد اداری  برای دارالنشای خاص که برای نظارت از تطبیق پالنهای کاری تحت اسی  ژ تی 

 فعالیت مینمود  تقدیم نمود.  

، کمیتۀ نظارت و ارزیائ  به ارائه گزارشات اش به شورای عایل حاکمیت قانون و مبارزه علیۀ فساد  ۲۰۱۹در سال 

ی را  379اداری ادامه داد و منظوری آن شورا را قبل از نشژ گزارشات خود مطالبه مینمود. این کار یومیه توجه بیشی 

گردید.    380به گزارشات این کمیته مبذول داشت، اما پخش و نشژ گزارشات به دلیل کاهش جلسات این شورا بیط

، کمیتۀ نظارت و ارزیائ  به یوناما اطالع داد که سه گزارش اخی  این کمیته به علت اینکه شورای  ۲۰۲۰در ماه یم 

، کمیتۀ نظارت و ارزیائ  کارش  ۲۰۱۹ویر جلسه نداد و منظوری پخش آنها را نداد، به نشژ نرسیدند. در سال  عایل تد

ی رئیس اجرائیه سابق بطور فزایندۀ ای   س( تحت رهی  ی از فساد و توسعه سیستم )ایکسیر را با کمیته اجرائ  پیشگی 

س مکان خوئ  بر  سید که کمیتۀ ایکسیر  و تطبیق پیشنهادات گزارشات کمیتۀ  دوام داد چون به نظر می 
 

ای هماهنگ

س چندین بار تدویر جلسه داده    میگردید. همانطوریکه در فوق تذکر داده شد، کمیتۀ ایکسیر
نظارت و ارزیائ  تلف 

 را ایجاد نماید.   381تا یک فضای تأثی  گذار کاری یومیه

سد، از تجارب آن باید استفاده و این تجارب در اختیار جامعۀ  از آنجائیکه کار کمیتۀ نظارت و ارزیائ  به پایان می 

، کمیسیون مبارزه علیۀ فساد اداری و سایر ادارات مبارزه علیۀ فساد اداری قرار داده شود تا اینکه درسهای از  مدئ 

س   آن بیاموزند. درحالیکه کمیتۀ نظارت و ارزیائ  به یوناما گفت که تمایم گزارشات و پیشنهادات این کمیته در دسی 

د، یک سلسله تجارب شکیل کمیتۀ   نظارت و ارزیائ  باید در یک گزارش مدنظر گرفته شود. این تجارب  عام قرار میگی 

ورت برای استخدام الزایم   شامل اهمیت اطمینان قانوئ  برای ادارات یا نهاد های مبارزه علیۀ فساد اداری، رص 

اعضای جدید کمیته در یک زمان مشخص پس از پایان یافی   دورۀ کاری آنان، مشکالت در اخذ منظوری جهت  

  گزارشات مبارزه علیۀ فساد اداری و اهمیت ایجاد قواعد سلوگ برای ادارات مبارزه علیۀ فساد اداری میباشد.  پخش  

 

یسکمیسیون  ۵.۲  به اطالعات  دسی 

ی از فساد   ملل متحد سازمان  اداری فساد  مبارزه علیهکنوانسیون  یس به اطالعات جهت جلوگی  روی اهمیت دسی 

یس به حقوق اطالعات طوری طرایح شده است که اداری تأکید  مینماید. این کنوانسیون تضی    ح میدارد که دسی 

ی و مبارزه علیۀ فساد اداری تحقق بخشیده   "مشارکت فعال افراد و گروپ های خارج از سکتور عامه را در جلوگی 

د." این شامل یک طیف  بل  382و آگایه عامه را نسبت به موجودیت، علل و شدت تهدید نایسژ از فساد اداری  ند میی 

و حصول    384تا به تحقق آزادی جهت جستجو و دریافت اطالعات  383از فعالیت ها، یعن  از بلند بردن سطح آگایه

یس مؤثر به اطالعات یس به حقوق اطالعات باید هرگونه پروسۀ    385اطمینان از دسی  میباشد. یک تعبی  وسیع دسی 

 
وری و  13نشست مؤرخ  379  شورای عایل حاکمیت قانون و مبارزه علیۀ فساد اداری.  2019جوالی  3فتر
ن مراجعه نمائید. نظربه  69، صفحۀ  2019به گزارش ماه یم   380 گفتۀ داراالنشای خاص، کمیتۀ نظارت   گزارش مبارزه علیۀ فساد اداری یوناما نت 

مکلف است تا: "همه گزارشات کمیتۀ نظارت و ارزیانر منبعد به شورای عایل  1396/ 06/ 22، مؤرخ 6مطابق به قطعنامۀ شماره  و ارزیانر 
ده شود." به بخش  ن مراجع 1396/ 10/ 30، مؤرخ 11قطعنامۀ شماره  4حاکمیت قانون و مبارزه علیۀ فساد اداری ستر ه نمائید. "کمیتۀ نت 

 نظارت و ارزیانر باید هر گزارش خویش را قبل از نشی به شورای عایل بسپارد". 
 . مراجعه نمائید. 2.2به پاراگراف فریع  381
 . 13، مادۀ  ملل متحد سازمان فساد اداری  مبارزه علیهکنوانسیون  382
 ، فقرۀ ج. 13، مادۀ  ملل متحد سازمان فساد اداری  مبارزه علیهکنوانسیون  383
 ، فقرۀ د. 13، مادۀ  ملل متحد سازمان فساد اداری  مبارزه علیهکنوانسیون  384
 ، فقرۀ ب. 13، مادۀ  ملل متحد سازمان فساد اداری  مبارزه علیهکنوانسیون  385

 مالحظات  

دری    ج منحل گردیده و کارمندان، اعضای کمیته و وجوه مایل خویش  در جریان تهیۀ گزارش، کمیتۀ نظارت و ارزیائر به ت 

  را از دست داد. کاهش ساختاری، تسلیم دیه فعالیت ها و حفظ دروس آموخته شده ترجیح داده میشود. 
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کاری نهاد های حکومن  را در زبان قابل فهم جهت کمک به شهروندان برای فهمیدن شیوه ها و ایجاد فضای  

س  بطور فعال بیان نماید. این شامل ایجاد و نشژ پالییس ها در مورد مکلفیت های گزارشدیه، در دسی   386اعتماد

ی    ح نمودن اسناد رسیم و مقررات برای مانع شدن افشای )منجمله دلیل امنیت میل و   قرار دادن گزارشات، تشژ

افشای  387محرمیت شخض(، ایجاد تقسیم اوقات برای ارائه اسناد و ایجاد طرزالعمل های استیناف  زمانیکه مانع 

 اطالعات میگردد میباشد.  

یس به اط یس به اطالعاتدر افغانستان کمیسیون دسی  مارچ   ۳ایجاد و با فرمان مؤرخ  388العات توسط قانون دسی 

یس به اطالعات  389ریاست جمهوری  ۲۰۱۸ ، تقویت یافت. کمیسیون را تعدیل نمود  ۲۰۱۴390سال   که قانون دسی 

یس شهروندان به اطالعات را مطابق به مادۀ  آن،  تأمی   نماید. با توجه به اهمیت قانون اسایس  ۵۰باید حق دسی 

یس به قانون اطالعات یک شاخص قابل تطبیق  حسابدیه متقابل ژنیو بوده که مستلزم   چارچوبتطبیق دسی 

ی تقاضا ها، کیفیت و پاسخ بموقع، حفظ احصائیه و فراهم ساخی     "تطبیق پالییس ها و طرزالعمل ها برای پیگی 

 . میباشد ۲۰۲۰391زده ولیت در سال معلومات تازۀ عامۀ رب  ع وار و همچنان برنامه های آگایه دیه در پان

یس به اطالعات ، پس از اینکه پنج کمیشی  آن توسط  ۲۰۱۸دیسامی     ۳۰فعالیت های اش را بتاری    خ    کمیسیون دسی 

ان پنجساله بوده و قابل  تعیی     392۲۰۱۸نوامی   ۲۲رئیس جمهور بتاری    خ  گردید، از رس گرفت. دورۀ کاری کمیشی 

  ۲۰۲۰جنوری    ۲۲که بتاری    خ    ۲۰۲۰نمیباشد. کمیسیون بعنوان یک نهاد بودجوی مستقل در بودجۀ سال    393تمدید 

ود استقاللیت و امینت مایل خویش را برای سال  تصویب   . تقویت ببخشد  ۲۰۲۰گردید گنجانیده شد که انتظار می 

بسته بود. در کمی  از یکسال  ، کمیسیون تا هنوز هم به سقف بودجوی وزارت اطالعات و فرهنگ وا۲۰۱۹در سال 

یس به   یس به اطالعات زمانیکه شورای میل قانون دسی  ان، پروسۀ گزینش برای کمیسیون دسی  از تعیی   کمیشی 

ان  در شکل تعدییل آن تصویب نمود  ۲۰۱۹جولی  ۲۷اطالعات را بتاری    خ  ، تغی  نمود. تعدیل قانون تعداد کمیشی 

یس به اطالعات را از پن انو جرگه و  کمیسیون دسی  ج کمیشی  به هفت کمیشی  افزایش داد و یک نفر نماینده از مشژ

زمائ  اجرائ  گردید که یک   ۲۰۲۰افزود نمود. این احکام در ماه جنوری  394وزارت عدلیه را در ترکیب کمیتۀ گزینش

م تعی نات جدید را  کمیشی  استعفاء نمود و رئیس جمهور به وزیر اطالعات و فرهنگ هدایت داد تا یک میکانی  

 جدید( را تعی   نماید. کمیشی  
ی که استعفا نمود و دو کمیشی  د و سه کمیشی  جدید )یگ بجای کمیشی  رویدست گی 

های فعیل ابراز نگرائ  نموده و به یوناما اظهار داشتند که نمایندۀ شورای میل در پروسۀ گزینش یک عنض سیایس  

     اهش میدهد. را اضافه نموده و استقاللیت کمیسیون را ک

یس به اطالعات، منجمله پروسۀ درخواست   مسئوولیت های کمیسیون عبارت از نظارت از تطبیق قانون دسی 

یک اطالعات امون تشژ اطالعات و ارزیائ  گزارشات از سوی مقامات پی 
میباشد. فعالیت های ساحوی کمیسیون   395

یس به اطالعات که منجر به فرهنگ شفافیت  شامل تحقق کار خود کمیسیون و حقوق تضمی   شده در قانون دسی 

یک اطالعات    396و تشژ
 

یس به اطالعات رسیده گ است، میباشد. کمیسیون به شکایت نایسژ از مانع شدن حق دسی 

 
،  ملل متحد سازمان فساد اداری  مبارزه علیهکنوانسیون ادفتر سازمان ملل متحد مبارزه با مواد مخدر و جرم، راهنمود تخنیگ برای   386

 . 63صفحۀ 
،  ملل متحد سازمان فساد اداری  مبارزه علیهکنوانسیون راهنمود تخنیگ برای  +-  دفتر سازمان ملل متحد مبارزه با مواد مخدر و جرم 387

 . 44صفحۀ 
یس به اطالعات، مادۀ  388  . 22قانون دستر
یس به اطالعات(، فرمان تقنیتن شماره  389 یس به اطالعات )قانون دستر  . 2018مارچ  3، مؤرخ 256قانون دستر
یس به اطالعات 390 ۀ جریدۀ رسیم شماره قانون دستر یس به اطالعات سال 2014دیسامتر  23، مؤرخ 1156، منتشی  (. 2014. )قانون دستر
 . 42.چارچوب حسابدیه متقابل ژنیو، شاخص کوتاه مدت  391
 رئیس جمهور.  2018نوامتر  22، مؤرخ 106فرمان اجرانی شماره  392
یس به اطالعات، ماده های  393  (: معیاد دورۀ کاری دو عضو اول رصف برای سه سال بود. 7( و )5فقرۀ ) 20قانون دستر
یس به اطالعات، مؤرخ اول اکت 394 . به پاراگراف فریع شماره ۲۰۱۹وبر فرمان رئیس جمهوری اسالیم افغانستان در مورد توشیح قانون دستر

 مراجعه نمائید.  ۲.۴
یس به اطالعات، مادۀ  395  (. 10( و )5، فقره های )22مادۀ و (، 1، فقرۀ )22قانون دستر
یس به اطالعات، مادۀ  396  (.  8( و )7، فقره های )22قانون دستر
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یس به اطالعات استفاده نمایند مشوره داده و درخواست  نموده، به شهروندان در مورد اینکه  چگونه از حق دسی 

 
 

 از شهروندان را راجع میسازد.   397ها به مقامات را جهت فراهم ساخی   اطالعات به نماینده گ

، کمیسیون نخستی   پالن سالنۀ خود را تصویب نمود که روی بلندبردن آگایه کارش در ولیات،  ۲۰۱۹در سال 

یس به اطالعات و استخدام کارشناسان  ۱۵فعالیت های ادارات حکومت مطابق به مادۀ نظارت از  قانون دسی 

یس به اطالعات در شش حوزه )بلخ اپریل   ۲۴، هرات، جالل آباد، کندهار، کندز و پکتیا( تمرکز نمود. بتاری    خ دسی 

یک پنج ساله را نی   تصویب نمود. از زمان  ۲۰۲۰ ژ اتی 
پالییس  مقرره و    ۹آغاز کارش، کمیسیون  ، کمیسیون یک پالن اسی 

ی درخواست ها جهت تحقق شاخص  حسدبدیه متقابل ژنیو ایجاد نمود. درحالیکه   چارچوب ۴.۲را برای پیگی 

طرزالعمل کمیسیون برای ثبت و یط مراحل شکایات متقاضیان برای در یافت اطالعات این پروسۀ را بطور ممد  

یس مردم روستائ   واضح ساخت، اما این پروسه را به د
ریافت شکایات کتن  محدود نمود که این کار به نوبۀ خود دسی 

آ بیسواد اند، به خدمات کمیسیون محدود ساخت. در سال  مورد شکایت   ۳۷، کمیسیون به تعداد ۲۰۱۹را که اکیر

یس به اطالعات بدست آورد.   را مبن  بر عدم وی ادارات حکومت از قانون دسی   پی 

یس به اطالعات حکومت تعیی   ی دفی   اطالعات عامه در ادارات  ۵۹گ از مؤلفه های مرکزی تالش های دسی 

. دفاتر اطالعات عامه زمینۀ تماس مستقیم  را میان مردم عام و ادارات حکومت فراهم  بوده است 398حکومت 

یس مؤثر به آن اطالعاتتحقق بخشیده و د  399ساخته آزادی مردم عام را جهت جستجو و در یافت اطالعات  400سی 

را تأمی   مینماید. در سطح کابل، ادارات دفاتر اطالعات عامه را تعیی   نموده اند، اما همچو دفاتر در سطح ولیات  

یس به اطالعات کار ارزیائ  اجراءات دفاتر اطالعات عامه را  ۲۰۲۰تعیی   نگردیده اند. در ماه مارچ 
، کمیسیون دسی 

 آغاز نمود.  

  

 
یس به اطالعات، مادۀ  397  (.  4( و )3(، )2، فقره های )22قانون دستر
یس به اطالعات، اطاق های تجارت و صنایع  398 ادارانر که دارای دفاتر اطالعات عامۀ مشخص میباشند عبارتند از: کمیسیون دستر

ر افغانستان، ادارۀ تنظیم خدمات مخابرانر افغانستان، ادارۀ برشنای افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق بشی افغانستان، جمعیت هالل احم
ان ، ریاست عمویم داراالنشای مشی و افغانستان، ادارۀ لوی څارنوایل، ادارۀ مستقل انکشاف زون مرکزی، د افغانستان بانک، ریاست تربیت بدنن

ارت بر تطبیق قانون اسایس )دو  جرگه، کمیسیون عایل انرژی اتیم، کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملیک، کمیسیون مستقل نظ
دفتر اطالعات عامه(، ادارۀ مستقل ارگانهای محل، ادارۀ مستقل امور کوچیان، کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون مستقل سمع شکایات 

ک نظارت و ارزیانر مبارزه علیۀ فساد اداری، شاروایل کابل،
وزارت زراعت، آبیاری   انتخابانر )دو دفتر اطالعات عامه(، کمیسیون مستقل مشتر

 به حوادث، وزارت اقتصاد، وزارت معارف، وزارت حج و اوقاف )دو 
ی

و مالداری، وزارت مبارزه علیۀ مواد مخدر، وزارت دفاغ، وزارت رسیده گ
امور داخله، دفتر اطالعات عامه(، وزارت تحصیالت عایل، وزارت انرژی و آب )دو دفتر اطالعات عامه(، وزارت اطالعات و فرهنگ، وزارت 

ت وزارت عدلیه، وزارت مالیه )سه دفتر اطالعات عامه(، وزارت امور خارجه، وزارت معادن و پطرولیم، وزارت امور پارلمانن )سه دفتر اطالعا
، وزارت  عامه(، وزارت صحت عامه، وزارت انکشاف دهات، وزارت مهاجرین و عودت کننده گان، وزارت مخابرات و تکنالوجر معلومانر

، )دو دفتر اطالعات عامه(، تر  انسپورت و هوانوردی ملیک، وزارت تجارت و صنایع، وزارت امور رسحدات و قبایل، وزارت شهرسازی و اراضن
، ریاست عمویم امنیت میل، ادارۀ میل حفاظت از محیط زیست، ادارۀ تدارکات  ن وزارت امور زنان، وزارت کار، امور اجتمایع، شهدا و معلولی 

میل استندرد، ادارۀ احصائیه میل، ادارۀ امور ریاست جمهوری، معینیت اول ریاست اجرائیه، دفتر رئیس جمهور، اکادیم علوم )دو  میل، ادارۀ 
ه محکمه.   دفتر اطالعات عامه(، داراالنشای شورای وزیران، داراالنشای ولش جرگه، ادارۀ عایل تفتیش، و ستر

 ، فقرۀ )ج(. 13، مادۀ  ملل متحد ن سازمافساد اداری  مبارزه علیهکنوانسیون  399
 ، فقرۀ )ب(. 13، مادۀ  ملل متحد سازمان فساد اداری  مبارزه علیهکنوانسیون  400

 مالحظات:  

یس به اطالعات بنیاد خویش را تقویت بخشیده و وظایف اش را بعهده گرفت.   در جریان تهیۀ گزارش، کمیسیون دسیر

آوردن تعدیالت از سوی پارلمان در ترکیب کمیسیون و بورد گزینش نمونه ای از مشکالئر است که ادارات در روشنائی  

ات مکرر در اساس قانوئ  خویش به آن مواجه اند.    تغیر
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 بازرس در ارگ    ۵.۳

ی سال   ژ اتی 
مبارزه علیۀ فساد اداری یاد آوری گردید که ایجاد آن    ۲۰۱۷دفی  بازرس در ارگ برای بار نخست در اسی 

با هدف کیل افزایش مسئولیت    گرفت. صورت    ۲۰۱۹401برنامه ریزی و تعی   یک بازرس در ماه مارچ    ۲۰۱۷در سال  

، اسی   ی وظایف و نقش این نهاد جدید را در ادارات مبارزه علیۀ فساد  پذیری در بی   مقامات عایل رتبه دولن  ژ اتی 

 اداری از لحاظ ساختاری تعریف ناشده باف  گذاشت.  

رئیس جمهور ایجاد گردید، نخستی   متصدی آن   ۲۰۱۸یم  ۱۲مؤرخ اجرائ  درحالیکه دفی  بازرس توسط فرمان 

وع کار وی از تاری    خ  برای یک دور   ۲۰۱۹آگست    ۴  بتاری    خ خانم غزال حارث   ۀ چهارسالۀ بدون تمدید تعیی   گردید. رسژ

دفی  مقام ریاست جمهوری   چارچوبآغاز گردید. دفی  بازرس یک ادارۀ مستقل بوده و در  402۲۰۱۹اکتوبر  ۸

فعالیت مینماید. نظربه گفتۀ بازرس، وی در کار های تخنیگ اش مستقل بوده، اما توسط دفی  ادارۀ امور ریاست  

ی حمایت میشود. بازرس مکلفیت دارد تا شکایات در مورد فعالیت های واحد های اداری دفی  رئیس جمهور، جمهور 

تبۀ حکومت و روسای واحد های مستقل بودجوی، به استثنای رئیس جمهور  را  403ریاست اجرائیه، مقامات عالی 

 دریافت و مورد تحقیق قرار دهد. 

های دفی  بازرس را بطور کامل تنظیم نیم نماید، بلکه به بارزس وظیفه  فرمان ایجاد این نهاد وظایف و مکلفیت 

وع فعالیت اش طرح و تسوید   404میدهد تا خودش قانوئ  را جهت تنظیم این مسایل در ظرف سه ماه پس از رسژ

های  نماید. درحالیکه بازرس به یوناما گفت که وی با جامعۀ مدئ  یک سلسله مشوره هائ  را انجام داد و نگرائ  

آنانرا در مسودۀ قانون منعکس نمود، اما نماینده گان جامعۀ مدئ  پیوسته ادعا نمودند که پروسۀ تسوید قانون از  

شفافیت، تخصص و فراگی  بودن لزم برخوردار نبوده و بنأ نهائ  سازی قانون به تعویق افتاد. پس از رسیدن به یک  

وری  ه مسودۀ قانون را رد کرد. یوناما از هیچگونه نظرخوایه در مورد  ، کمیتۀ تقنی   کابین۲۰۲۰اجماع، در ماه فی 

د  قانون از آنموقع بدینسو آگایه ندارد. به این ترتیب، دفی  بازرس بدون داشی   یک اساس قانوئ  جهت پیشی 

ی ننمود اما از زمان استفاده نمود و در رویدادهای ضد فساد   مانده و قضایا را هم پیگی 
کت  فعالیت هایش باف  رسژ

 کرده و در ابتکارات پالییس ضد فساد مشارکت داشته است.  

د، زیرا موقعیت دفی  در یک واحد اداری که بطور مستقیم به رئیس  بازرس در ارگ توقعات را به مخاطره مینانداز 

 مینماید. وسعت محدود ماهیت شکایات که به آن  
 

جمهور گزارش میدهد از یک تضاد منافع بالقوه نماینده گ

 صورت گرفته بتواند معیار های بی   الملیل و نورم های میل و یا پارلمائ  بارزس 
 

را تکمیل نیم نماید.   405رسیده گ

لقب و یا نام نهاد میتواند طوری عیار ساخته شود که به وسعت واقیع فعالیت های دفی  بازرس و ساختار مشخص  

 آن بعنوان یک ادارۀ مدغم به دفی  ریاست جمهوری سازگار باشد.   

 
ی مبارزه علیۀ فساد اداری، ستون  401 ی اتت  در ویب سایت ذیل مراجعه نمائید:  1به شاخص های استر

 https://www.sacs.gov.af/uploads/strategy_pdf/Strategy_en_pdf  :یس به سایت وری  ۲۸)تاریــــخ دستر  . (۲۰۲۰فتر
ـــخ    56: فرمان شماره  2018یم    12رئیس جمهور در مورد تأسیس دفتر بازرس،    3فرمان شمارۀ   402 رئیس جمهور در مورد تقرر یک بازرس بتاریـ
 ، دفتر بازرس بطور رسیم افتتاح گردید. 2019اکتوبر  8. بتاریــــخ 2019آگست  4

ــخ  3فرمان شماره  403  .  7، مادۀ 2018 یم 12رئیس جمهور در مورد تأسیس یک دفتر بازرس بتاریــ
ــخ  3فرمان شماره  404  . 3، مادۀ 2018یم  12رئیس جمهور در مورد تأسیس یک دفتر بازرس بتاریــ
تصویب گردید. اصول  1993دیسامتر  20مؤرخ  48/ 143اصول مربوط به موقف ادارات میل )اصول پاریس(، توسط قطعنامۀ شماره  405

"( از سوی ن ن در نشست عمویم   محافظت و رشد ادارۀ بازرس )"اصول ویتن تصویب  2019ماه مارچ  16-15آن، بتاریــــخ  118کمیسیون ویتن
 گردید. 

 مالحظات: 

تبه یک قدم نیک بسوی پاسخگوئی است. با عدم موجودیت   تعییر  بازرس جدید با ظرفیت تحقیق علیه مقامات عالیر

ای    این اداره نیم تواند تحقیقات را آغاز نماید. وی همچنان درپالییس های مبارزه علیه فساد نقش برس 
ر
مبنای حقوف

 داشته است.  

https://www.sacs.gov.af/uploads/strategy_pdf/Strategy_en_pdf
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امون مبارزه علیۀ فساد اداری  ۶  پیر
 ابتکارات جامعۀ مدئ 

از کشور های عضو میخواهد تا "تدابی  لزم را جهت تحقق    ملل متحد سازمان    اداری  فساد   مبارزه علیهکنوانسیون  

دولن  و سازمانهای   ، سازمان های غی 
مشارکت فعال افراد و گروپ های خارج از سکتور عامه، مانند جامعۀ مدئ 

ند و  ی و مبارزه علیۀ فساد اداری رویدست گی  آگایه مردم را در مورد موجودیت،  متمرکز در جامعه برای جلوگی 

ند." این نظر بنیادی  که شفافیت و مشارکت جامعۀ مدئ  را   406علل و شدت تهدید نایسژ از فساد اداری بلند بی 

ی سال  ژ اتی 
مبارزه علیۀ   ۲۰۱۷بیشی  ساخته است، ضمانت هائ  را در برابر فساد اداری فراهم میسازد که در اسی 

 عکس گردیده است.  من 407فساد اداری افغانستان

دولن   دارد و باید پیوسته سیع    408افغانستان یک جامعۀ مدئ  فعال متشکل از انجمن های اجتمایع و سازمانهای غی 

ایط کاری را مطابق به کار مؤثر آنان فراهم سازد. جامعۀ مدئ  از طریق نظارت و تطبیق پالییس های   نماید تا رسژ

ات دوجانبه میان حکومت و جامعۀ بی   الملیل، حمایت و نظارت از ارائه  مبارزه علیۀ فساد اداری حکومت و تعهد

کای میل و ولین  و کار نمودن با شوراهای ولین  جهت پاسخگو قرار دادن آنها به   خدمات از سوی حکومت و رسژ

یس  اصالحات مبارزه علیۀ فساد اداری کمک مینمایند. حمایت آنان از قانون مبارزه علیۀ فساد اداری و قا  نون دسی 

 است.   409به اطالعات نمایانگر کمک آنان به قانونگذاری 

نسو بطور قابل مالحظه ای بلند رفته است،  بدی  ۲۰۰۱درحالیکه ظرفیت نهاد های جامعۀ مدئ  افغانستان از سال  

ی، بخصوص در ساحات روستائ  برخوردار بوده است. متاسفانه، وضیعت   ،  این سکتوراز تنوع بزرگی  ناثبات امنین 

، فرهنگ ضعیف مشارکت مدئ  و   مقاومت یک تعداد از ادارات عامه مبن  بر همکاری با نهاد های جامعۀ مدئ 

 شدید به مراجع تمویل کننده پیوسته مانع انکشاف یک سکتور جامعۀ مدئ  متنوع، خود مختار و پایدار 
 

وابستگ

  410ر از فعالیت های متمرکز به پروژه به برنامه هایگردیده است. نهاد های جامعۀ مدئ  به چالش های عبو 

ان عدم   برای جی 
أ از نهاد های جامعۀ مدئ  یک پایدار درازمدت مواجه گردیده اند. مراجع تمویل کننده اکیر ژ اتی 

اسی 

ین بخش های کشور استفاده مینمایند. پروسه های دیموکراتیک و حکومتداری داخیل در   یس آنان به بیشی  دسی 

دولن  حل و فصل نگردیده است که  میان ن  تاهنوز از طریق تعدیالت در قانون مؤسسات غی 
هاد های جامعۀ مدئ 

 گردد.  تصویب    ۲۰۲۰نظر به گفتۀ حکومت قرار است در سال 

 قانوئ  نهاد های جامعۀ مدئ    چارچوبتجدید نظر در   ۶.۱

دولن  سال  دولن  مطابق به قانون مؤسسات غی    چارچوب ۲۴تنظیم میگردند. شاخص  ۲۰۰۵مؤسسات غی 

دولن  حسابدیه متقابل ژنیو تقاضای تجدید نظر در قانون م   و ایجاد یک سیستم ۲۰۱۹در سال  411ؤسسات غی 

ک برای جامعۀ مدئ   ، حکومت در مشوره با جامعۀ مدئ   ۲۰۱۷را نمود. در سال  412گزارشدیه مایل با توافق مشی 

دۀ که مورد بحث قرار گرفت شامل تنظیم هرچه بیشی  امور داخیل  تعدیل قانون را آغاز نمود. تعدیالت   گسی 

 و ارائه  
 

دولن  جهت هماهنگ ، وظیفۀ مؤسسات غی  دولن  ی مؤسسات غی  دولن  مانند ساختار رهی  مؤسسات غی 

پالنهای سالنه به  وزارت اقتصاد، مقررات اضاف  در مورد حسابدیه و شفافیت، بشمول صالحیت های وزارت  

 
 . ۱۳، مادۀ  ملل متحد سازمان فساد اداری  مبارزه علیهکنوانسیون  406
ی مبارزه علیۀ فساد اداری سال  407 ی اتت  ن مراجعه نمائید. ۲۰۱۷به فصل چهارم استر  ، احیای اعتماد شهروندان نت 
ۀ جریدۀ رسیم شماره قانون اجتماعات 408 ۀ جریدۀ رسیم ۲{، مادۀ 2013( }۱۳۹۲) ۱۱۱۴، منتشی ، منتشی دولتر ، قانون مؤسسات غت 

 . ۵{ مادۀ ۲۰۰۵( }۱۳۸۴) ۸۵۷شماره 
 . مراجعه نمائید. 2.4به پاراگراف فریع شماره  409
ن الملیل 410 :  ۱۷، صفحۀ۲۰۱۵ارزیانر سیستم شفافیت میل   دیده بان شفافیت افغانستان و مؤسسه شفافیت بی 

-Assessment-System-content/uploads/2016/07/Afghanistan_National_Integrity-https://iwaweb.org/wp
 2015.pdf  :یس به سایت  (. ۲۰۲۰مارچ  ۱۰)تاریــــخ دستر

، مؤرخ  ۲۸فرمان شماره  411 دولتر  ، جریدۀ رسیم. ۲۰۰۵جون  ۱۵رئیس جمهور در مورد قانون مؤسسات غت 
، سایت: ۲۴چارچوب حسابدیه متقابل ژنیو، شاخص شماره  412

 https://unama.unmissions.org/sites/default/files/gmaf_final_26_nov_2018.pdf  :یس به سایت  ۲)تاریــــخ دستر
وری   (. ۲۰۲۰فتر

https://iwaweb.org/wp-content/uploads/2016/07/Afghanistan_National_Integrity-System-Assessment-2015.pdf
https://iwaweb.org/wp-content/uploads/2016/07/Afghanistan_National_Integrity-System-Assessment-2015.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/gmaf_final_26_nov_2018.pdf
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د  جهت انجام تفتیش مایل، بود. قانون سیع نمود تا گروپ های مختلف  را که قبال تخیط نموده و بدون  اقتصا

دولن  ثبت گردیده بودند، ممنوع قرار دهد. نماینده گان جامعۀ  رعایت معیار های ایجاد شده بحیث مؤسسات غی 

وق جامعۀ مدئ  را محافظت نماید. از  مدئ  تالش نمودند تا تعدیالت در قانون یک فضای مناسب را ایجاد و حق

نظر آنها این فضای مناسب شامل نیازمندیهای گزارشدیه مایل و طرزالعمل های ساده بود. آنها همچنان تالش  

ده شود.   نمودند که مکلفیت های ثبت و گزارشدیه باید به یک کمیسیون مستقل تر نسبت به وزارت اقتصاد  سیر

را در برابر تعبی  خشن از نورم های که امور جامعۀ مدئ  را تنظیم مینماید   همچو صالحیت مستقل ضمانت هائ  

 فراهم میسازد. 

دولن  و لوایح درخصوص تفتیش گاهگایه تنبییه و بیشی  محدود کننده   تطبیق دولت از قانون جدید مؤسسات غی 

دولن  را انجام داد  س 670از  23، وزارت اقتصاد تفتیش از ۲۰۲۰تلف  میگردد. در چهار ماه نخست سال  ازمان غی 

څارنوالیمحول گردیدند.   بودند. یک تعداد زیاد قضایا جهت تحقیق به ادارۀ لوی  413فعال" ۲۰۱۹که"در سال "

دولن  اظهارنامه های تتفتیش میطلبد که   دولن  رصف از آنعده مؤسسات غی  قانون تعدیل شدۀ مؤسسات غی 

دولن  بطور آنالین  د ۵۰۰۰۰بودجۀ سالنۀ آنها بیشی  از مبلغ  الر امریکائ  باشد. یک دیتابیس برای مؤسسات غی 

پیوسته سیع   وزارت اقتصاد  فعال گردیده است تا زمینۀ گزارشدیه و مکلفیت های تفتیش شانرا مساعد سازد و 

دولن  را جهت استفاده از این دیتابیس د.   414نمود تا ظرفیت مؤسسات غی   بلند بی 

کنوانسیون بی   الملیل حقوق مدئ  و سیایس آزادی اجتماعات را فراهم میسازد و محدودیت ها را رصف زمائ  اجازه  

میدهد که "در یک جامعۀ دیموکراتیک منافع امنیت میل و یا مصئونیت عام و یا نظم عامه جهت محافظت صحت  

وری پنداشته شود." این حق در مادۀ  415عامه و یا محافظت حقوق و آزادیهای دیگران موارد اخالقو یا    ۳۵رص 

وری و متناسب باشد.   قانون اسایس افغانستان تضی    ح ، رص  شده است. محدود ساخی   این حقوق باید قانوئ 

ین روش ها و معیار های بی   الملیل در مورد مدافعی   حقوق بشژ حکم مینماید که کشور ها گروپ های حقوق   بهی 

 شان فراهم نمایند.  416را برای افراد و یا گروپ ها جهت مستفید شدن از حقوق بشژ را محافظت و فضای مناسب

  سهم بیشی  جامعۀ مدئ  در پالییس سازی  ۶.۲

، روند  ۲۰۱۹به روند مشارکت حکومت باز پیوست. بی   ماه های جولی و دیسامی  417 ۲۰۱۷افغانستان در سال 

د ایجاد  را در بر می418 ۲۰۲۱گست و آ ۲۰۲۰مشارکت حکومت باز پالن جدید اش را که زمان بی   ماه جنوری  گی 

تیب پالندیسامی   ۳۰و  ۸نمود. بتاری    خ  تصویب   را  419، نشست چندین عضوی مشارکت حکومت باز و کابینه بالی 

نمودند. یک تعداد از بخش های جامعۀ مدئ  کیفیت پالن را مورد انتقاد قرار دادند، چون از دید آنها در مورد این  

ده صورت نگرفته است.    پالن مشورۀ گسی 

پالن کاری که برای دو سال آینده طرح گردیده اند، یک تعداد آن به پروژه های مبارزه علیۀ فساد   ۱۸از مجموع 

ندۀ فعالی   ولین  و تحقق مشارکت زنان مرتبط  اداری   و حکومتداری خوب، توأم با تالش های قابل دید که در برگی 

است. در میان این اقدامات پروژه های قانونگذاری، بشمول تجدید نظر در قانون لوی څارنوایل، قانون حکومتداری  

شمول ایجاد و فعال ساخی   کمیسیون مبارزه  خودی محیل و قانون مشارکت سودمند و فعالیت های رشد اداره، ب

را در  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۷علیۀ فساد اداری نی   شامل میباشد. در مقایسه با پال ن کاری اول که فعالیت ها بی   سالهای 

 
دولتر در سال    ۲۱۶۷وزارت اقتصاد توضیح داد که به تعداد مجمویع    413 نزد حکومت ثبت گردیدند، اما از مجموع اینها   ۲۰۱۹مؤسسۀ غت 

 مؤسسۀ آن پروژه ها را راه اندازی نمودند و مکلفیت های قانونن شانرا انجام دادند.   ۶۷۰رصف 
 . ۵۴، صفحۀ ۲۰۱۹وزارت مالیه، کنفرانس ژنیو در مورد افغانستان، گزارش ربــع وار ماه جوالی ایل سپتامتر  414
ن الملیل حقوق مدنن و سیایس، مادۀ  415  . ۲۲کنوانسیون بی 
ی و آزادیهای   416 اعالمیه در مورد حق و مسئوولیت افراد، گروپ ها و ارگانهای جامعه جهت تحقق و محافظت حقوق شناخته شدۀ بشی

 . ۲مجمع عمویم، مادۀ  ۱۹۹۹مارچ  ۸مؤرخ  A/RES/53/144اسایس، قطعنامۀ شماره 
 . ۶۴ -۶۳، صفحات ۲۰۱۸فساد اداری یوناما، ماه یم گزارش مبارزه علیۀ  417
س در سایت: ۲۰۲۱ – ۲۰۲۰) ۲پالن کاری  418 https://www.opengovpartnership.org/wp-(، قابل دستر

 2021_EN.pdf-Plan_2019-tent/uploads/2020/01/Afghanistan_Actioncon    :وری    17)تاریــــخ مراجعه به سایت  (. 2020فتر
 . 5(، صفحۀ ۲۰۲۱ – ۲۰۱۹) ۲پالن کاری  419

https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2020/01/Afghanistan_Action-Plan_2019-2021_EN.pdf
https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2020/01/Afghanistan_Action-Plan_2019-2021_EN.pdf
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د و مربوط به فعال ساخی   مشارکت حکومت باز است، تمرکز بالی تدابی  دقیق مبارزه علیۀ فساد اداری   برمیگی 

، مشارکت حکومت باز چهار نشست عمویم، چهارده  ۲۰۱۹افزایش پیدا کرد. ایل ماه یم  420  ۲۰۲۰  –  ۲۰۱۹در سال  

امون تطبیق پالن کاری میل را راه اندازی نمود. رسعت تماس ها به   ۳۴نشست گروپ کاری و  پروسۀ نظرخوایه پی 

 کاهش پیدا کرد.    ۲۰۱۹دلیل نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری سال  

اک در پروسۀ مشارکت حکومت باز به وسعت بخشیدن محاکم خاص خشونت علیۀ زنان در ولیات، نماینده   اشی 

 جامعۀ مدئ  در بورد اعتبار دیه وزارت صحت عامه برای ایجاد خدمات صج، انکشاف پالییس برای زیربنای  
 

گ

رمند در انتخاب پروژه ها و ایجاد  شفافیت جهت تقویت مشارکت در پالنگذاری زیربنائ  و کاهش نفوذ افراد زو 

وی   به چالش های امنین  و فساد اداری در نی 
 

شوراهای پولیس همراه با نماینده گان جامعۀ مدئ  جهت رسیده گ

 پولیس کمک نمود.  

، نهاد های جامعۀ مدئ  یک نقش مهیم را در پالییس سازی مبارزه علیۀ فساد اداری ۲۰۱۹در جریان تمام سال 

اک آنان در  نشست های شورای عایل کاهش  خارج از پروسۀ مشارکت حکومت باز نی   حفظ نمود. درحالیکه اشی 

ی مبارزه علیۀ فساد اداری را از نزدیک تحت نظارت قرار دادند   ژ اتی 
پیدا کرد، نهاد های جامعۀ مدئ  عمیل سازی اسی 

و مشوره های تخصض را برای دارلنشای مبارزه علیۀ فساد اداری که با جامعۀ مدئ  همکاری نزدیک  دارد. جامعۀ 

اک منظم اش  اک در  مدئ  به اشی  در کمیسیون تدارکات میل ادامه داد و سهم شانرا در این نشست مؤثر تر از اشی 

 جلسات شورای عایل ارزیائ  نمودند.  

  

 
س در سایت: ۲۰۱۹ – ۲۰۱۸، ۱ –پالن کاری  420 : مشارکت باز حکومت افغانستان، قابل دستر

-Plan_2017-ncontent/uploads/2018/09/Afghanistan_Actio-https://www.opengovpartnership.org/wp
 2019_EN_UPDATED.pdf  :وری  ۱۷)تاریــــخ مراجعه به سایت  (. ۲۰۲۰فتر

 مالحظات:  

اک فعال اش در تالشهای مبارزه علیۀ فساد اداری افغانستان ادامه میدهد. تمرکز آن روی حمایت،    جامعۀ مدئ  به اشیر

مشوره دیه در مورد پالییس، نظارت و حمایت از شفافیت در تالشهای مبارزه علیۀ فساد اداری افغانستان است. بلند  

یس به همه بخش های افغانستان و همچنان تنوع و افزایش استقاللیت از کمک مایل مراجع   بردن ظرفیت اداره و دسیر

د. تقویت چارچوب قانوئ  جامعۀ مدئ  به شیوۀ مشورئر یک گام قابل  تمویل کننده به نفع جامعۀ مدئ  خواهد بو 

  استقبال و تشویق کننده است. 

https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2018/09/Afghanistan_Action-Plan_2017-2019_EN_UPDATED.pdf
https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2018/09/Afghanistan_Action-Plan_2017-2019_EN_UPDATED.pdf
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ی و پیشنهادات  . ۷  نتیجه گیر
، حکومت جدید  ۲۰۲۰و اوایل  ۲۰۱۹پس از یک کاهش قابل توجه در اصالحات مبارزه علیۀ فساد اداری در سال 

ی جدید   ژ اتی 
افغانستان باید یک تعهد مستحکم جهت مبارزه علیۀ فساد اداری در وظایف خود نشان بدهد. یک اسی 

دۀ مبارزه علیۀ فساد  و مؤثر مبارزه علیۀ فساد اداری باید ایجاد گردد تا بعنوان یک ابز   برای تالشهای گسی 
 

ار هماهنگ

اداری بکار برده شود و حمایت لزم سیایس را برای مقامات عامه با دید اصالیح فراهم و فرهنگ صداقت و  

ام به استقاللیت   حسابدیه را رشد و تحکیم بخشد. ایجاد رسی    ع یک کمیسیون مستقل مبارزه علیۀ فساد اداری و احی 

فرصت دیگری برای مبارزه در برابر فساد  کنوانسیون مبارزه علیه فساد اداری سازمان ملل متحد  ت به  آن در مطابق

 .  اداری است

قانوئ  افغانستان قبال یک اساس محکم را برای تدابی  جهت مبارزه علیۀ فساد اداری فراهم مینماید و تا   چارچوب

د. عملکرد قاطع و مستحکم سکتور عدیل و  جائ  ایجاب عیار سازی را مینماید تا روی عمیل شدن تم  رکز صورت گی 

تنفیذ قانون ایجاب مینماید تا اینکه نورم های مبارزه علیۀ فساد اداری بالی همه مجرمی   بدون درنظرداشت ثروت  

و قدرت آنان بطور یکسان عمیل گردد. شفافیت بیشی  در محاکمۀ قضایای فساد اداری و پخش و نشژ فیصله ها  

ت تا اینکه یک تأثی  بازدارنده را بجا بگذارد. اتخاذ همچو تدابی  جهت تأمی   شفافیت باید با تدابی  قوی  نیاز اس

امنین  برای مقامات ویژۀ تنفیذ قانون که پیوسته مورد حمالت هدفمندان در جریان تهیۀ گزارش قرار گرفتند، همراه  

دارائ  ها باید زمینۀ  بازپس گرفی   وجوه مایل دزدیده شده  باشد. بعنوان یک اولویت، استفاده از ابزار مؤثر اعادۀ 

 شهروندان افغانستان مساعد سازد.   

شورای میل تا هنوز به اصالحات قابل توجه مبارزه علیۀ فساد اداری متوصل نگردیده است. درحالیکه صداقت،  

  الحات مبارزه علیۀ فساد اداری شفافیت و حسابدیه باید از داخل تقویت گردد، شورای میل باید با حکومت در اص

ون  ، به ویژه در کار قانونگذاری شورای میل نیاز است.  در بی   همکاری نماید. شفافیت بیشی 

جامعۀ مدئ  و مراجع تمویل کننده باید از اصالحات مبارزه علیۀ فساد اداری حمایت نمایند. بازنگری تعهدات  

مرتبط به حمایت بی   الملیل باید اهمیت ادامۀ تالشهای مبارزه علیۀ فساد اداری را برجسته و منتج به ایجاد یک  

 حسابدیه متقابل که به اصالحات مبارزه علیۀ فساد اداری کمک میکند گردد.  چارچوب

ملل متحد به حمایت اش از اصالحات مبارزه علیۀ فساد اداری افغانستان ادامه خواهد داد و پالن دارد تا گزارش  

 .  به نشژ برساند ۲۰۲۱سالنۀ دیگر مبارزه علیۀ فساد اداری خویش را در سال 
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  اتپیشنهاد

 به جانب حکومت: 
  ی واقعبینانۀ نشان دادن تعهد در راستای اصالحات مبارزه علیۀ فساد اداری از طریق ایجاد یک ژ اتی 

اسی 
برمبنای تجارب و موفقیت های گذشته در اصالحات مبارزه علیۀ فساد اداری در همه سطوح حکومت 

  .  به خالهای شناسائ  شده در یک پروسۀ مشورئ 
 

 مبارزه علیۀ فساد اداری و رسیده گ
 
  در نشست های دوره ای، قابل پیش  احیای مجدد شورای عایل حاکمیت قانون و مبارزه علیۀ فساد اداری

توأم با اصالح لوایح کاری یکسان سایر ادارات مبارزه  اداری    و ایجاد کمیسیون مبارزه علیۀ فساد   بین  و مؤثر 
 . علیۀ فساد اداری در تعدیالت پیشنهادی به قانون مبارزه علیۀ فساد اداری

 
   پیگرد قانون و محاکمات )منجمله در سطح مرکز عدیل تقویت ظرفیت تنفیذ قانون مختص به فساد اداری

طمینان از حمایت مناسب تحقیق و تطبیق احکام، احضار و و قضائ  مبارزه علیۀ فساد اداری( حصول ا
 .  بازداشت

 
  که بتواند قضایای  ادارۀ قوی، مستقل و مستدام لوی  څارنوایل  ایجاد یک فضای مناسب کاری برای یک

د و   اصالحات در نظام عدیل و قضائ   فساد اداری را در برابر افراد قدرتمند و با ارتباط، مستحکم به پیش بی 
رسیم که  ر اولویت قرار دهد را د ، استقاللیت قضاء را تقویت و زمینۀ همزیسن  را برای فعالی   رسیم و غی 

 از قوت شان استفاده نمایند، فراهم سازد.  
 

  منجمله منابع مایل مراجع تمویل کننده( بطور مؤثر توأم با نظارت و  مدیریت و استفاده از منابع مایل(
 درخواست حسابدیه و شفافیت. 

 قوهء قضائیه  به جانب 
   

 
مطابق به قانون و گزارشدیه عامه مؤثر و مستقالنۀ قضایای فساد اداری تحکیم توانائ  جهت رسیده گ

 به آ
 

 نها.  در مورد تعقیب عدیل قضایای فساد اداری و رسیده گ
 
  جهت اعادۀ اعتماد عامهشفافیت و حسابدیه حمایت از 

 به جانب شورای میل 
  با قوۀ اجرائیه و مقننه. اصالحات مبارزه علیۀ فساد اداری در همکاری نشان دادن تعهد در راستای 
   

 
و تقویت  بطور شفاف و عاری از هرگونه منافع شخض  انجام وظایف قانونگذاری، نظارت و نماینده گ

 بدیه. حسا

 به جانب جامعۀ مدئ   
   .تداوم همکاری سازنده در راستای اصالحات مبارزه علیۀ فساد اداری و نظارت  

 به جامعه بیر  الملیل 
   به حمایت از اصالحات ضد فساد ادامه دهید  و خواستار پاسخگوئ  برای بودجه عمویم ، اعم از میل یا

د. بی   الملیل ، که مورد سوء استفاده قرار یم    گی 
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