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خالصه گزارش
در سال  ۲۰۱۸و اوایل سال  ،۲۰۱۹افغانستان به پیگری تطبیق اصالحات در عرصه مبارزه علیه فساد اداری ادامه داد .اگرچه چالش
ها در زمینه تطبیق هنوز پابرجا است ،اما تالش های اصالیح راه درازی را در راستای ایجاد چارچوب قوی مبارزه علیه فساد اداری و
نهاد های اختصایص که آن را تطبیق نماید ،پیموده است .هماهنگ اصالحات در عرصه مبارزه علیه فساد اداری در عایل ترین سطح
در شورای عایل حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری ،کار مرکز اختصایص عدیل و قضای مبارزه علیه جرایم سنگی فساد اداری،
درج تمام جرایم اجباری فساد اداری در کود جزای جدید مطابق به کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه علیه فساد اداری و تصویب
ر
اسی ر
اتیی میل مبارزه علیه فساد اداری و قانون مبارزه علیه فساد اداری همه شواهدی اند که بیانگر تعهد افغانستان برای مبارزه علیه
ر
ر
مشکل گسیده فساد اداری در این کشور یم باشد .در حالیکه ایجاد نهاد ها و تصویب قوانی و اسی ر
اتیی ها نشانه های روشن از
تعهد است ،ر
ر
اسی ر
تطبیق و فعال سازی نهاد های که نتایج مورد نظر را بطور پیوسته بدست آورند ،مستلزم تالش های
اتیی های
ر
مرصانه خواهد بود .این دوره گزارشدیه شاهد ناشکیبای روز افزوی بود که برخاسته از عدم تحقق قوانی و اسی ر
اتیی ها با شعت
کاف بود.
در سال  ،۲۰۱۸جایگاه افغانستان در فهرست کشور های آلوده به فساد سازمان بی الملیل شفافیت از رتبه ( ۱۷۷در سال )۲۰۱۷
به رتبه ( ۱۷۲در سال  )۲۰۱۸از میان  ۱۸۰کشور ارتقاء یافت که نشاندهنده اندگ بهبود یم باشد 1.این دوره گزارشدیه شاهد
انکشافات مهیم ،از جمله انتخابات پارلمای  ۲۱- ۲۰اکتوبر ،کنفرانس ژنو در مورد افغانستان بتاری خ  ۲۸ – ۲۷نومی و ترسی ع روند
ر
حقوف خود
صلح که روی شعت اصالحات در عرصه مبارزه علیه فساد اداری تاثی گذاشت ،نی بود .افغانستان به بهبود چارچوب
برای مبارزه علیه فساد اداری ادامه داد و قانون مختص مبارزه علیه فساد اداری را بتاری خ  ۵سپتمی  ۲۰۱۸تصویب نمود که این
ر
حقوف محکیم برای مرکز عدیل و قضای مبارزه علیه فساد اداری فراهم کرده و ایجاد کمیسیون مبارزه علیه فساد
قانون اینک مبنای
اداری را پیش بین یم نماید .کمیسیون متذکره ،زمانیکه تشکیل شد ،باید به عنوان نهاد جلوگیی از فساد اداری در مطابقبت با ماده
 ۶کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه علیه فساد اداری عمل کند .تصویب قانون حمایت از اطالع دهندگان فساد اداری و اصالح
دسییس به اطالعات باید تالش های مبارزه علیه فساد اداری را ر
قانون ر
بیشی از پیش تقویت کند .قانون اخی الذکر که به عنوان یگ
ر
از ر
ر
کاسن های قبیل ،ایجاد کمیسیون مستقل دسییس به اطالعات را جهت
بهیین قوانی در سطح جهان شناخته شده است ،با رفع
دانسی ،ترصی ح کرده است .ر
ر
اسی ر
اتیی مبارزه علیه فساد اداری سال  ۲۰۱۷در اواخر سال  ۲۰۱۸بازنگری
تروی ج حق شهروندان برای
ر
شد و ر
.
اکییت شاخص های آن ،به خصوص شاخص های خدمات ملیک و اصالحای تقنین ،تطبیق شده است چارچوب ساختاری
نهاد های مبارزه علیه فساد اداری هنوز توحید نشده است.
تطبیق کود جزای جدید ،که تمام جرایم اجباری و بریح جرایم اختیاری مندرج در کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه علیه فساد ادرای
را در خود گنجانیده است ،فرصت ها و چالش های را در زمینه تحقیق ،تعقیب عدیل و محاکمه قضایای فساد اداری بوجود آورد.
ر
سیه محکمه از تطبیق این کود با صدور هدایات تفسیی برای قضات در شاش افغانستان ،حمایت کرد .مرکز عدیل و قضای مؤفقانه
ر
به کود جزای جدید گذار نمود و صورت دعواها و فیصله های این مرکز نشاندهنده بهبود تدریح در تطبیق جرایم بهی تعریف شده
یم باشد .اگرچه دستاورد های مرکز عدیل و قضای ،هم از لحاظ شمار قضایای مورد رسیدگ و هم از لحاظ سطح رتبه متهمی ،در
نیمه دوم سال  ۲۰۱۸کاهش یافت ،اما دستاورد های این مرکز در اوایل سال  ۲۰۱۹دوباره افزایش یافت .مرکز عدیل و قضای ،از بدو
تأسیس آن تا اواسط ماه یم  ،۲۰۱۹به تعداد  ۲۲۳متهم را در  ۵۷قضیه در محکمه ابتدائیه و  ۱۷۳متهم را در  ۵۲قضیه در محکمه
استیناف خود مورد محاکمه قرار داده است .یس و شش قضیه مرکز عدیل و قضای علیه  ۱۱۷متهم در مرحله تمی در ر
سیه محکمه
فیصله شده است .دشواری ها در تنفیذ احکام گرفتاری مرکز عدیل و قضای کماکان مایه نگرای است .از مجموع  ۱۲۷حکم جلب و
گرفتاری که از ماه سپتمی  ۲۰۱۸تاکنون معطل مانده است ،تنها  ۱۳حکم گرفتاری و  ۳۹حکم جلب اجراء شده است ،در حالیکه،
از این میان ،فقط یک نفر متهم مورد محاکمه قرار گرفته است .شمار متهمین که در مرکز عدیل و قضای بطور غیای مورد محاکمه
قرار گرفته اند ،هنوز بال است ،یعن  ٪۲۰متهمی را تشکیل یم دهند .قواعد و مقررات در مورد تعیینات ،ترفیعات و تبدییل ها در
سکتور عدیل و قضای هنوز نیازمند اصالحات است تا دوره خدمت و شفافیت ،از جمله در مرکز عدیل و قضای تأمی شود .چالش
های ر
ر
امنین سبب شده است که اصالحات در سکتور عدیل و قضای به کندی به پیش برود.
نایس از وضعیت
ر
داشی وظایف جلوگیی از فساد که ایجاد آن در قانون مبارزه علیه فساد اداری پیش بین
اگرچه کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری با
ً
شده است ،در جریان این دوره گزارشدیه هنوز ایجاد نشده بود ،اما نهایتا ایجاد این کمیسیون فرصت های بزرگ برای پیشید
اصالحات در عرصه مبارزه علیه فساد اداری را بوجود خواهد آورد ،البته اگر بتواند با استقاللیت لزم به وظایف خود عمل کند.
 1مراجعه شود به( https://www.transparency.org/research/cpi/overview:تاری خ مراجعه  ۲فیوری .)۲۰۱۹
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تداخل وظیفوی با کار سایر نهاد ها باید برطرف شود تا کمیسیون بتواند به این وظایف بطور مؤثر بدون عقب نیشن از دستاورد ها
ادامه دهد .این وظایف شامل ثبت و تایید دارای ها یم شود .افزایش قابل مالحظه ای در ثبت دارای های  ۱۶۹۴۳مقام ر
دولن ،به
شمول  ۳۰۰تن از اعضای پارلمان که دارای های خود را اعالم کرده اند ،به مشاهده رسیده است.
جامعه مدی به ایفای نقش مهیم خود در نظارت ،پیشید و مشوره دیه در زمینه اصالحات در عرصه مبارزه علیه فساد اداری ادامه
ر
نظاری را بهبود نبخشید ویا ر
کاسن ها
داد .از جانب دیگر ،ولیس جرگه پیشی عملکرد خود در اجرای وظایف قانونگذاری ،نمایندگ و
در تأمی شفافیت داخیل را برطرف نساخت .اگرچه ولیس جرگه جدید فقط بتاری خ  ۲۷اپریل افتتاح گردید و عملکرد آن را نیم شد
برای این گزارش مورد ارزیای قرار داد ،اما شجاعت و عزیم که  ۳.۶میلیون شهروند این کشور با رأی دادن با وجود خطرات جای از
ر
بیشی به تأمی شفافیت حی انجام وظایف اش ،ربیدازد.
خود به نمایش گذاشتند ،باید ولیس جرگه پاداش آن را با بذل توجه
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 .1مقدمه
 1.1رشایط افغانستان
فساد در عام ترین تعریف آن عبارت از سؤ استفاده از وجوه عامه برای مقاصد شخیص است و بنابر آن ،فساد نیم تواند در نبود
ساخی منافع عامه ویا ر
ر
مشیک ایجاد شده اند ،وجود داشته باشد .بخش اعظیم از تالش های جامعه
نهاد های که به منظور بر آورده
ر
جهای یط هفده سال گذشته ،همراه با شکای متعهد افغان ،احیای مجدد این نهاد ها بعد از ویرای آن از اثر چندین دهه جنگ بوده
است .امید و توقع یم رفت که ایجاد نهاد های عامه از طریق تروی ج فرهنگ خدمات عامه و مسلیک گرای به تدری ج فساد را از بی
بید .چنانچه که در این گزارش ر
ترسی ح شده است ،بعیص عرصه های بوده است که در آن ،این نظریه تغیی تحقق یافته است.
ر
پیرسفت های که یط چندین سال گذشته در زمینه ایجاد خدمات ملیک مستقل و آموزش دیده صورت گرفته است ،مورد استقبال
ر
ر
ر
است ،اگرچه هنوز به زمان بیشیی نیاز است تا تاثیات آن احساس شود .اما ،در اکی بخش ها ،فساد هنوز بطور دامنگیی بخیس
از زندگ افغانها را تشکیل داده و مانیع برای احیای مجدد افغانستان قلمداد یم شود.
در واقعیت ،ایجاد نهاد های عامه در نبود فرهنگ اعتماد سازی نسبت به آن نهاد ها فرصت های تازه ای برای فساد ایجاد یم کند.
ر
فرصن برای رشوه فراهم یم کند که آن را دور بزند ،و هر روند بیوکرایس ویا مقرره جدید برای کسای که رعایت
هر قانون جدیدی
ر
فرصن بدست یم دهد تا از آن بهره جوی کنند .تحت این گونه رشایط ،فرهنگ فساد بر مکانیم های
از آن را نظارت یم کنند ،بالقوه
که به منظور مبارزه علیه فساد ایجاده شده است غلبه یم نماید ویا ر
حن از آن مکانیم ها به نفع خود استفاده یم کند .طوریکه در
این گزارش مستند خواهد شد ،مکانیم های متعددی مبارزه علیه فساد وجود دارند که با هم در تداخل بوده و وجود بسیاری از آن
ر
فرصن برای فساد
ها اضاف میباشد و سبب بروز خالء ها شده است .ابهام و شدرگیم که این مکانیم ها بوجود آورده است خود
فراهم یم کند.
انتخابات پارلمای اکتوبر  ۲۰۱۸مثال روشن و مأیوس کننده ای از این پدیده است.
انتخابات پارلمای  ۲۰۱۸مطابق قانون تعدیل شده ای انتخابات که حاوی تدابیی جهت کاهش فساد بود ،برگزار گردید .قرار بود از
ر
مشوری به ر
اشیاک بخش های متعددی حکومت و
این انتخابات کمیسیون مستقل انتخابات که اعضای آن از طریق یک پروسه
ر
انتخابای به تنهای از سوی رئیس جمهور برگزیده شده
جامعه مدی برگزیده شده بودند ،نظارت کند .اعضای سابق کمیسیون های
بودند .شواهد و مدارک فساد و سوء مدیریت در جریان انتخابات  ۲۰۱۸چنان شدید بود که اعضای هر دو کمیسیون مستقل
ر
انتخابای ،از سوی رئیس جمهور از کار برکنار شدند و (طوریکه در این گزارش ر
ترسی ح یم شود) اجراات
انتخابات و کمیسیون شکایات
جزای علیه آنان اکنون در جریان است.
ً
اراده سیایس بیان شده جهت مبارزه علیه فساد اداری باید قسما از طریق رفع خال های نهادی که معافیت از مجازات را ممکن یم
سازد ،نشان داده شود .طوریکه در این گزارش تذکر یافته است ،قوانی اقتضای مانع یک رویکرد ر
اسی ر
اتییک شده و سبب بروز تداخل
و تناقضات بی قوانی یم شود که تالش های مبارزه علیه فساد اداری را مختل سازد ..اما ،در این گزارش به این نکته نی اشاره شده
است که کود جزای جدید  ۲۰۱۷مبنای محکیم برای تعقیب عدیل جرایم فساد اداری در مطابقت با معیار ها و نورم های بی الملیل
فراهم کرده است .در این گزارش قضیه وایل اسبق هرات ر
ترسی ح شده است که مرکز عدیل و قضای مبارزه علیه جرایم سنگی فساد
اداری حکم دستگیی او را در پیوند به سوء استفاده از صالحیت وظیفوی ،مطابق به هدایت لوی څارنوال صادر کرده بود ،مگر
اوادعای معافیت از توقیف را نمود به عنوان عضو ر
مرسانو جرگه  . .بتاری خ  ۵یم  ،۲۰۱۹مدیع علیه به جلسه محاکم رای حاض نشد
و مرکز عدیل و قضای او را بطور غیای محکوم نمود .این اولی باری بود که مرکز عدیل و قضای یک عضو شورای میل را محکوم به
مجازات یم نمود .موارد متعددی وجود دارد که در آن حکم دستگیی از سوی پولیس هنوز اجرا نشده است ،یا اتهامنامه از سوی
څارنوال ترتیب نشده است ویا مظنونی قبل از محاکمه رها شده اند ویا احکام ممنوع الخرویح تطبیق نشده است .در این گزارش به
شمار زیادی از قضایای اشاره شده است که در آن متهمی که نظر به ضمانت شخیص خود رها شده بودند ،بطور غیای محاکمه
ر
حقوف و شکیل وجود دارد .اما ،بطور مجمویع ،این موارد سبب بروز
شدند .از لحاظ تخنیگ ،برای هر کدام از این فیصله ها ،دلیل
ر
وضعین شده است که در آن احکام دستگیی مرکز عدیل و قضای در حد اندگ تطبیق شده است ،احکام مجازات در قضایای
ً
ر
مقامات عایل رتبه عمال نافذ نگردیده است و اتهامنامه های کمیی علیه مقامات عایل رتبه ترتیب گردیده است .در بسیاری از مواردی
که در آن مقامات عایل رتبه دخیل بوده است ،سیستم عدالت جزای به سیستم یم ماند که معافیت از مجازات را تروی ج یم کند.
چشم انداز موافقتنامه صلح با طالبان ،اگر در آن آینده نظم سیایس افغانستان در شک و ابهام قرار گید ،تالش های مبارزه علیه
فساد اداری را پیچیده خواهد کرد .اما ،این پیام نادرست خواهد بود .بخش اعظیم از نا امیدی جامعه جهای از ناحیه عدم دست
یای به نتایج شمایه گذاری هایش در افغانستان ر
ر
امنین (که تحت پوشش این گزارش قرار
نایس از فساد جاری از جمله در سکتور
نگرفته است) یم باشد .یا از طریق انتخابات ریاست جمهوری ویا از طریق پروسه صلح ،افغانستان با آزمون بزرگ در سال ۲۰۱۹
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مواجه است که تنها زمای یم تواند از این آزمون موفق بدر آید که اعتماد عامه بر منافع شخیص در جایکه منافع عامه مطرح است،
غلبه کند.

 1.2هدف ،حیطه و روش تهیه گزارش
سید
قطعنامه شماره  )۲۰۱۸( ۲۴۰۵شورای امنیت سازمان ملل متحد به هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) وظیفه ر
که حکومت را در "بهبود حکومت داری و حاکمیت قانون بشمول تامی عدالت انتقایل ،اجرای بودجه و مبارزه با فساد در شاش
کشور [ ،]...با هدف کمک به آوردن مزایای صلح و عرضه خدمات بموقع و پایدار" کمک کند 2.بتاری خ  ۱۵مارچ ،شورای امنیت
سازمان ملل متحد ماموریت یوناما را بدون آوردن تغییات قابل مالحظه ای ایل تاری خ  ۱۷سپتمی  ۲۰۱۹در قالب قطعنامه شماره
 )۲۰۱۹( ۲۴۶۰تمدید کرد.
بتاری خ  ۲۵اپریل  ۲۰۱۷و  ۱۵یم  ۲۰۱۸ر
3.
بالیتیب یوناما دو گزارش نخست خود در مورد مبارزه علیه فساد اداری را به ر
نرس رساند
گزارش امسال دوره زمای بی جنوری  ۲۰۱۸و  ۱اپریل  ۲۰۱۹را احتوا یم کند (مگر اینکه با ضاحت طوری دیگری بیان شده باشد).
این گزارش ساختار گزارش سال  ۲۰۱۸را حفظ کرده ضمن اینکه رویداد های مهیم که روی اصالحات در عرصه مبارزه علیه فساد
ادرای تاثی گذاشته است را مد نظر گرفته است .هدف این گزارشات حمایت از تالش های افغانستان در امر مبارزه علیه فساد اداری
از طریق ارزیای تاثیات تدابی مبارزه علیه فساد اداری از راه جمع آوری و تحلیل اطالعات موجود و ارائه پیشنهادات مشخص یم
ر
ر
ساحای که در آن ر
ساحای که در آن چالش
پیرسفت صورت گرفته است و
باشد .در این گزارش ها نی سیع یم شود که آ گایه مردم از
ها هنوز موجود است بلند برده شود.
ر
در جریان تهیه این گزارش ،یوناما با مقامات عایل رتبه ر
دولن ،منجلمه رئیس سیه محکمه ،لوی څارنوال ،رئیس کمیسیون اصالحات
اداری و خدمات ملیک ،اعضای پارلمان ،و نمایندگان جامعه مدی دیدار و گفتگو کرد که همه از این گزارش از طریق ارائه معلومات و
مرور پیش نویس اولیه ی آن ،حمایت کردند .بتاری خ  ۱۶فیوری  ،۲۰۱۹محمد شور دانش معاون دوم رئیس جمهور ،هنگام ریاست
شورای عایل حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری ،از تمام اعضای شورای عایل حاکمیت قانون خواست که با یوناما همکاری
نموده و معلومات مورد نیاز را برای تهیه این گزارش در اختیار یوناما قرار دهند 4.نویسندگان این گزارش از همکاری گ ر
سیده ای که از
ر
حکومن افغانستان دریافت کردند ،قدردای یم کنند .فصل تحقیق ،تعقیب عدیل و رسیدگ به جرایم فساد اداری در
سوی نهاد های
ر
ر
5
این گزارش بر اساس اطالعای که از طریق نظارت منسجم یوناما ،طبق بهیین روش های بی الملیل ،از جریان محاکمات در مرکز
عدیل و قضای مبارزه علیه فساد اداری جمع آوری شده است و نی تحلییل از تمام فیصله های کتن این مرکز در جریان این دوره
گزارشدیه نگاشته شده است .در ارزیای کار مرکز عدیل و قضای روی روندها و مشاهدات مکرر که در صورت لزوم ،در قضیه های
ر
حقوف ،سیایس و حکومتداری
انفرادی نمونه نشان داده شده است ،تمرکز شده است .تمام مواد این گزارش از سوی متخصصی
یوناما تحلیل و ارزیای شده است .پروگرام انکشاف ملل متحد (یو ان دی ی) و ر
دفی ملل متحد در امور مبارزه علیه مواد مخدر و
ر
جرایم (یو ان او دی یس) نی در مورد این گزارش نظر دادند.
بتاری خ  ۲۷دسمی  ،۲۰۱۸یوناما طرح این گزارش را با آقای اجمل احمدی ،شخص رابیط که از سوی رئیس جمهور غن گماشته شده
بود ،و با سکرتریت ويژه در میان گذاشت .آنها نظریات خود در مورد طرح متذکره را بتاری خ  ۲۸جنوری  ۲۰۱۹ارائه نمودند .بتاری خ

 2قطعنامه  ۸( ۲۴۰۵مارچ  )۲۰۱۸فقره  ،۷جزء ب.
ر
 3یوناما ،مبارزه افغانستان علیه فساد اداری :میدان نید دیگر ،اپریل  ،۲۰۱۷در این جا قابل دسیس است:
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/31_may_mh_final_ac_report_dari_bw_final_edit_lh_revision15j
une17.pdf
ر
ر
ر
:
.
(تاری خ مراجعه به سایت  ۲۲فیوری  )۲۰۱۹یوناما ،مبارزه افغانستان علیه فساد اداری از اسیاتیی تا تطبیق ،یم  ،۲۰۱۸در این جا قابل دسیس
است:
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/dari_afghanistans_fight_against_corruption_from_strategies_to
( mplementation-14_may_2018.pdf _iتاری خ مراجعه به سایت  ۲۲فیوری ( .)۲۰۱۹گزارش یوناما در مورد مبارزه علیه فساد اداری).
 4نشست مورخ  ۱۶فیوری  ۲۰۱۹شورای عایل حاکمیت قانون .اعضای این شورا در بخش  ۲.۲فهرست شده اند.
ر
 5برای مثال مراجعه شود به ( )OSCE ODIHRنظارت از محاکمات :رهنمای برای فعالی ،نسخه بازنگری شده سال  ،۲۰۱۲قابل دسیس در اینجا:
( https://www.osce.org/odihr/94216تاری خ مراجعه به سایت  ۲فیوری .)۲۰۱۹
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 ۲۸مارچ  ۲۰۱۹پیش نویس این گزارش با وزیر اجمل احمدی 6و سکرتریت ويژه به زبان های انگلییس و دری در میان گذاشته شد که
ر
ایشان آن را با وزارتخانه ها و ادار رای که مرتبط یم دانستند رشیک ساختند تا اطالعات مندرج آن را تایید کنند.
نظریای که از طریق
این مجرا از وزارت عدلیه ،وزارت مالیه ،وزارت امور داخله (به شمول ریاست جرایم سنگی) ،لوی څڅارنوایل ،اداره میل تدارکات،
اداره عایل تفتیش ،اداره امور ریاست جمهوری ،مرکز تحلیل معامالت و گزارشات مایل افغانستان بانک مرکزی افغانستان ،اداره
مستقل ارگان های محل ،ر
سیه محکمه ،کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملیک ،ولیس جرگه ،ر
مرسانو جرگه ،کمیسیون
ً
ر
دسییس به اطالعات ،سکرتریت ویژه مبارزه علیه فساد اداری ،و وزیر صنعت و تجارت بتاری خ  ۱۱اپریل  ۲۰۱۹بدست آمد ،کامال
مد نظر گرفته شده و گزارش قسمیکه لزم بود بازنگری شد.
ً
یوناما از عالقمندی قوی که مقامات افغانستان نسبت به این گزارش نشان دادند ،قویا سپاسگزاری نموده و از نظریات مفیدی که
مخاطبی ارائه نمودند ،قدردای یم کند.

 2.تدابی مبارزه علیه فساد اداری و چارچوب اصالحات (ساحه مورد تمرکز:
قوه مجریه)
 2.1اجراات حکومت در راستای تعهدات بی الملیل اش در امر مبارزه علیه فساد اداری

ً
مکلفیت های بی الملیل افغانستان در زمینه جلوگیی و تعقیب عدیل جرایم فساد اداری اساسا از کنوانسیون سال  ۲۰۰۳ملل متحد
برای مبارزه علیه فساد اداری منشاء یم گید که افغانستان این کنوانسیون را بتاری خ  ۲۰فیوری  ۲۰۰۴امضاء و بتاری خ  ۲۵آگست
7.
 ۲۰۰۸تصویب نمود
ر
مکانیم برریس چگونگ تطبیق کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه علیه فساد اداری شامل روند برریس بی الحکومن یم شود که در
آن ،عملکرد یک کشور عضو هر پنج سال بعد از سوی دو کشور عضو دیگر برریس یم شود تا آن کشور را در زمینه تطبیق کنوانسیون
کمک نمایند .دوره نخست برریس افغانستان ) ۲۰۱۵ – ۲۰۱۰( 8روی جرم انگاری و تنفیذ قانون و همکاری های بی الملیل تمرکز
داشت .ر
اکییت پیشنهادات آن در کود جزای جدید افغانستان گنجانیده شده است 9.برریس دوم از چگونه تطبیق کنوانسیون که
ً
فعال در جریان است ( )۲۰۲۰ – ۲۰۱۶فصل دوم کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه علیه فساد اداری "تدابی بازدارنده" و فصل
پنجم کنوانسیون "اعاده دارای ها" را شامل یم شود 10.افغانستان در این دوره از سوی کشور های اردن و دامینیکا مورد ارزیای قرار
یم گید .این ارزیای بر اساس ،ارزیای جامع افغانستان از خود ،معلومات متمم 11،و گفتگو های دو کشور ارزیای کننده ،صورت یم
سید که جواب ها در مورد پرسشنامه ارزیای خودی را تدوین
گید .در اوایل سال  ،۲۰۱۸رئیس جمهور غن به سکرتریت ويژه وظیفه ر
12.
نماید و رئیس سکرتریت ویژه را به عنوان مرجع تماس حکومت برای روند ارزیای تعیی کرد گروه کاری متشکل از نهاد های ذیربط
دولن ،جامعه مدی و ر
ر
دفی (یو ان او دی یس) چک لست ارزیای خودی را تکمیل نمود .کشور های ارزیای کننده نظریات اولیه خود
در مورد این چک لست را ارائه نمودند و جهت بازدید ازکشور آمادگ یم گیند.

 6بتاری خ  ۶فیوری  ،۲۰۱۹آقای اجمل احمدی به عنوان شپرست وزارت صنعت و تجارت گماشته شد.
 7مراجعه شود به وضعیت امضاء و تصویب کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه علیه فساد در اینجا:
( https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/signatories.htmlتاری خ مراجعه به سایت  ۲فیوری .)۲۰۱۹
 8در دوره نخست ارزیای  ،۲۰۱۵ – ۲۰۱۰افغانستان از سوی کشور ای بروی و چی در مورد تطبیق مواد  ۴۲ – ۱۵فصل سوم" ،جرم انگاری و تنفیذ
قانون" و مواد  ۵۰ – ۴۴فصل چهارم "همکاری های بی الملیل" کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد ارزیای شد.
ر
تطبیق در هفتمی نشست گروه برریس
 9گزارش یوناما در مورد مبارزه با فساد ،یم  ،۲۰۱۸صفحه ۱۰؛ مراجعه شود به بیانیه افغانستان در مورد تدابی
آدرس:
این
در
اداری
فساد
علیه
مبارزه
برای
متحد
ملل
کنوانسیون
تطبیق
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/1416November2016/Statements/Afghanistan.pdf.
 10مراجعه شود به رشح افغانستان در سایت کنوانسیون در اینجاhttps://www.unodc.org/unodc/treaties/CAC/country- :
( profile/CountryProfile.html?code=AFGتاری خ مراجعه به سایت  ۱۰فیوری .)۲۰۱۹
 11فقره  ۲۷لیحه وظایف مکانیم ارزیای.
 12مراجعه شود به رشح افغانستان در سایت کنوانسیون در اینجاhttps://www.unodc.org/unodc/treaties/CAC/country- :
( profile/CountryProfile.html?code=AFGتاری خ مراجعه به سایت  ۲فیوری .)۲۰۱۹
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اهداف مندرج سند چارچوب حسابدیه متقابل ژنو در مورد مبارزه علیه فساد اداری
 GMAF2.1حکومت شاخص های جدیدی ر ابرای ر
اسیا ر
تیی مبارزه علیه فساد
اداری سال  ۲۰۱۷و پالن عمل زمانبندی شده و مشخیص را تا ماه جون سال ۲۰۱۹
به منظور بهبود تعقیب عدیل جرایم بطور رسیم تصویب کرده و جریان قضایا،
میعاد های زمای ،وظایف و مسئولیت های مشخص اداره لوی څارنوایل ،وزارت
عدلیه ،وزارت داخله ،ر
سیه محکمه ،مرکز عدیل و قضای و کمیسیون مبارزه با فساد
اداری را به تفصیل بیان یم دارد.
 GMAF2.2واحد های مبارزه علیه فساد اداری لوی څارنوایل قضایا را بطور مؤثر
پیگیی و گزارشدیه نموده و فیصدی قضایای تحت دوران را سال به سال افزایش
یم دهد )۱ :قضایای که برای تحقیق راجع شده است؛ و  )۲قضایای تحقیق شده
ای که به محکمه راجع ساخته یم شود .حکومت معلومات دقیق را برای نشست
مقامات عایل رتبه در سال  ۲۰۱۹ارائه خواهد کرد تا مطابق آن ر
پیرسفت کار سنجیده
شود و اهداف تعیی گردد.
 GMAF2.3قانون اشاعه دارای ها ایل سال  ۲۰۲۰تطبیق یم شود که چگونگ
تطبیق آن بر اساس موارد ذیل معلوم یم شود :انتقال معلومات ثبت و اشاعه دارای
ها از کمیسیون مستقل انتخابات به اداره ثبت و اشاعه دارای ها ؛ تایید دارای های
کاندیدان برنده انتخابات پارلمای سال ۲۰۱۸؛ تایید دارای های مقامات عایل رتبه
ر
دولن ،څارنوالن ،و قضات و وضع تعزیرات علیه کسانیکه که از ثبت و اشاعه
دارای های شان خود داری یم کنند و کسای که معلومات نادرست در مورد داراری
های شان ارائه یم دارند.
ر
دسییس به اطالعات ایل سال  ۲۰۱۹تطبیق یم شود که
 GMAF 2.4.قانون
چگونگ تطبیق آن براساس موارد ذیل مشخص یم شود :کمیسیون نظارت پالییس
ها و طرزالعمل ها برای تعقیب درخواست ها ،کیفیت و به موقع بودن پاسخ ها،
حفظ آمار و ارقام را تطبیق نموده ،و بطور ربعوار به مردم معلومات ارائه یم دارد؛
1 .
و برنامه های آگایه دیه در  ۱۵ولیت در سال  ۲۰۲۰برگزاری یم کند "

به سبب وابستگ دوامدار افغانستان به کمک های
خاریح و درک این موضوع که دست یای به خود
کفای وابسته به توانای افغانستان در غلبه بر فساد
گ ر
سیده خواهد بود ،تعهدات متواتر افغانستان به
تمویل کنندگان همیشه معیار های برای مبارزه علیه
فساد اداری را در خود دارد .کنفرانس ژنو در مورد
ر ً
مشیکا
افغانستان که از سوی افغانستان و ملل متحد
13
به تاری خ  ۲۷و  ۲۸نومی  ۲۰۱۸میبای گردید ،به
این روند ادامه داد .نمایندگان از  ۶۱کشور و ۳۵
سازمان بی الملیل و جامعه مدی ،سکتور خصویص
و رسانه ها ر
پیرسفت ها و اصالحات صورت گرفته
تحت سند خودکفای از طریق حسابدیه متقابل و
اهداف آن برای سال  ۲۰۱۸ – ۲۰۱۷را مورد ارزیای
قرار دادند و سند چارچوب حسابدیه متقابل ژنو را
14.
تصویب کردند
در آستانه برگزاری این کنفرانس ،افغانستان موافقت
کرده بود که شش شاخص را بر آورده سازد)۱ :
برگزاری انتخابات شفاف ،معتی و عادلنه پارلمای؛
 )۲اجرای احکام گرفتاری مرتبط به فساد اداری ؛ و )۳
ر
امنین ،به خصوص از طریق تکمیل
اصالح سکتور
ر
15.
نمودن ثبت بایومییک منسوبی پولیس برریس
شاخص های مبارزه علیه فساد اداری خال های بزرگ
در تنفیذ قانون را نشان یم داد؛ از مجموع  ۴۸حکم
گرفتاری و  ۷۹حکم جلب ،تنها  ۱۳حکم در زمان

16.

برگزاری کنفرانس و بالفاصله بعد از آن اجراء گردیده بود
در اعالمیه ر
مشیگ که در ختم کنفرانس ژنو ر
نرس شد ،از تالش ها جهت مبارزه با معافیت از مجازات و از دستاورد ها در اصالحات
اتیی مبارزه علیه فساد اداری تقدیر گردید ،و در عی حال ،ر
در عرصه خدمات ملیک و در تهیه و ترتیب ر
اسی ر
اشیاک کنندگان بر اهمیت
نتایج ملموس در زمینه تحقیق و تعقیب عدیل موثر تمام قضایای فساد اداری تأکید کرده و خاطر نشان نمودند که ایجاد عوامل
بازدارنده فساد برای بدست آوردن نتایج عمیل در امر مبارزه علیه فساد اداری و برای اعاده اعتماد مردم نسبت به تعهدات حکومت،
17.
مهم و ضوری است

 13مراجعه شود به( https://unama.unmissions.org/geneva-conference-afghanistan:تاری خ مراجعه به سایت  ۲فیوری .)۲۰۱۹
 14مراجعه شود به( https://unama.unmissions.org/sites/default/files/gmaf_final_26_nov_2018.pdf :تاری خ مراجعه به سایت ۲
فیوری .)۲۰۱۹
مشیک ،تامی اینده افغانستان :صلح ،خود کفای و اتصال ،در اینجا قابل ر
 15کنفرانس ژنو در مورد افغانستان :اعالمیه ر
دسیس است:
_https://unama.unmissions.org/sites/default/files/geneva_conference_on_afghanistan_-_joint_communique( _dari_0.pdfتاری خ مراجعه به سایت  ۲فیوری  ،)۲۰۱۹فقره .۵
 16به بخش  ۳در ذیل مراجعه شود.
ر
 17اعالمیه ر
مشیک ،فقره  .۲۲همچنان مراجعه شود به :اعالمیه مطبوعای شورای امنیت در مورد کنفرانس ژنو در مورد افغانستان در این آدرس:
(https://unama.unmissions.org/security-council-press-statement-geneva-conference-afghanistanتاری خ مراجعه به سایت:
 ۸فیوری .)۲۰۱۹
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هدف  )SMAF( ۲۰۱۸/۲۰۱۷سند خود کفای از طریق چارچوب حسابدیه متقابل مرتبط به فساد اداری در ۲۰۱۷قرار ذیل بود:
"( )۱تصویب و تطبیق ر
اسی ر
اتیی مبارزه علیه فساد اداری و ( )۲گزارشدیه عامه در مورد ر
پیرسفت تطبیق پالن های کاری در پنج
ر 18 .
وزارت خانه عایدای "
همانطوریکه در گزارش مورخ ماه یم  ۲۰۱۸یوناما در مورد مبارزه علیه فساد اداری یاد شده بود ،هر دو شاخص تعیی شده بطور
رسیم ویل با تأخی عمیل شد 19.بازرس ویژه ایالت متحده امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) نی در گزارش ماه یم  ۲۰۱۸خود
در مورد چگونگ تطبیق این تعهد حکومت نتیجه گیی یوناما را منعکس ساخته و بیان داشته است که شاخص های تعیی شده
بطور رسیم با تأخی عمیل شده است اما بیان داشت که ” تا هنوز پرسش های در رابطه با توانای حکومت افغانستان در تطبیق کامل
این ر
اسی ر
اتیی و ارائه تعهد پایدار در راستای مبارزه با فساد اداری وجود دارد“ 20.با توجه به همی سابقه ،تمویل کنندگان در مورد
چارچوب حسابدیه متقابل ژنو بحث و گفتگو کردند که هدف آنان موافقت روی اهداف و تعهدات اصالیح بود که بتوان آنرا آسان
21.
تر سنجش کرد
در نتیجه ،اهداف مورد نظر سند چارچوب حسابدیه متقابل ژنو ر
مرسح تر و
دلیل حقو رف که مانع ر
نرس کامل فیصله های محکمه
شده است :قایص ها استدلل یم کنند که بدون حکم واضح تر است .بتاری خ  ۹دسمی  ،۲۰۱۸با تجلیل از روز جهای مبارزه علیه
فساد اداری ،یوناما ،یوان دی ی ،و ر
دفی یو ان او دی یس بحث های را در سطح
ضی ح آنان ،فیصله محکمه را نیم توان ر
ر
نرس کرد زیرا
ماده  )۱( ۱۸۳کود جزاء بیان یم دارد که محکمه یم مقامات عایل رتبه با نهاد های مسئول تطبیق آن شاخص ها برگزار نموده و
تواند رنرس حکم را در رسانه های همگای به حیث جزای آنان را تشویق نمودند که روند تطبیق آن شاخص ها را هرچه زود تر رشوع
22.
تکمییل در فیصله ترصی ح نماید .محکومیت در ارتباط کنند
به جرایم رشوت (ماده  ،))۱(۳۸۷جرایم پولشوی و تحت شاخص های ساختاری صندوق بی الملیل پول ،افغانستان مکلف
قاچاق اسلحه توسط اشخاص حکیم (مواد
 )۳()۲(۵۰۰و  ،))۳()۲(۵۴۴که رنرس فیصله در مورد گردیده بود که "تمام اطالعات مربوط به مرکز عدیل و قضای ،از جمله
آنان اجباری است ،از این امر مستثن میباشد .با توجه احصائیه های ربعوار در مورد تعقیب عدیل و محکومیت مرتکبی جرایم فساد
به اینکه هدف و مقصد از درخواست رنرسکامل فیصله اداری و فیصله های محاکم در مورد قضایای فساد را بطور دوامدار ر
نرس کند.
نرس فیصله های کامل محاکم در نسخه بازنگری شده ر
اسی ر
ها بلند بردن شفافیت و راشاف عامه به دلیل محکمه  23ر
اتیی میل مبارزه
یم باشد ،ر
نرس فیصله ها بدون ذکر نام طرفی قضیه
علیه فساد اداری نی به عنوان یک شاخص مد نظر گرفته شده بود 24.اگرچه
ر
یم تواند این معیاررا بر آورده سازد .واضح ساخی کود
لوی څارنوایل اظهار آمادگ کرد که این شاخص ها را بر آورده سازد در مورد
جزاء در این مورد را نی میتوان مد نظر گرفت.
فیصله های مرکز عدیل و قضای آمار و گراف حاوی اسایم متهمی و مجازات
آنها را در وبسایت اداره لوی څارنوایل به ر
نرس رساند ،25،اما مرکز عدیل یک وبسایت منظم و فعایل را ایجاد نکرد و قضات این مرکز
استدلل نمودند که ر
نرس کامل فیصله ها مطابق قوانی افغانستان ممکن نیم باشد.

18

مراجعه شود بهhttps://www.consilium.europa.eu/media/23645/agreed-smaf-smart-deliverables-final.pdf:

(تاری خ

مراجعه به سایت ۸ :فیوری .)۲۰۱۹
 19مراجعه شود به ،گزارش در مورد وضعیت دستیای به تعهدات مندرج سند خودکفای از طریق چارچوب حسابدیه متقابل ،در اینجا:
( http://policymof.gov.af/home/wp-content/uploads/2018/07/SMAF-Report.pdfتاری خ مراجعه به سایت  ۲فیوری )۲۰۱۹؛
گزارش ماه یم  ۲۰۱۸یوناما در مورد مبارزه علیه فساد اداری ،صفحه  ۱۴و .۲۲
 20سیگار  ۵۱ – ۱۸گزارش تفتیش ،تالش های افغانستان در امر مبارزه علیه فساد اداری :حکومت افغانستان روند تطبیق ر
اسی ر
اتیی مبارزه علیه فساد
را آغاز کرده است اما به مشکالت بزرگ باید رسیدگ شود ۳۱ ،یم  ،۲۰۱۸در اینجاhttps://www.sigar.mil/pdf/audits/SIGAR-18-51- :
( AR.pdfتاری خ مراجعه به سایت  ۲فیوری .)۲۰۱۹
ً 21
مثال اعالمه ر
مشیک ،فقره  ۴بر اهمیت "قابل سنجش بودن" چارچوب حسابدیه متقابل ژنو تاکید یم کند.
22
به:
http://www.af.undp.org/content/afghanistan/en/home/presscenter/articles/2018/Antiشود
مراجعه
( CorruptionDay.htmlتاری خ مراجعه به سایت ۲۴ :فیوری .)۲۰۱۹
 23گزارشه شماره  ۳۵۹/۱۸صندوق جهای پول در مورد کشور ،برریس چهارم ،برنامه تمدید اعتبار (دسمی .)۲۰۱۸
ر
اسی ر
اتیی مبارزه علیه فساد اداری ،جنوری  ،۲۰۱۹معیار ها ،محور  ۴ج و د؛ مراجعه شود به:
 24نسخه بازنگری شده
( https://www.sacs.gov.af/uploads/strategy_pdf/Strategy_dr.pdfتاری خ مراجعه به سایت ۱ :مارچ )۲۰۱۹؛ مراجعه شود به بخش
 ۲.۳در ذیل.
 25مراجعه شود به( https://ago.gov.af/en/acjc-reports :تاری خ مراجعه به سایت  ۱۰یم .)۲۰۱۹
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در ماه آگست سال  ،۲۰۱۷حکومت افغانستان ،سفارت امریکا و ماموریت حمایت قاطع موافقتنامه افغانستان را اعالم کردند؛ این
موافقتنامه مکانیم اصالیح است که متشکل از شاخص های زمانبندی شده مرتبط به رشد اقتصادی ،حکومتداری ،امنیت ،صلح و
پیرسفت کار خود در خصوص شاخصهای ر
مصالحه یم باشد 26.هر ماه ،حکومت افغانستان در مورد ر
باف مانده به چهار گروه کاری
دوجانبه گزارش یم دهد؛ این گروه های کاری مشخص یم کنند که آیا اقدامات اصالیح مورد نظر اتخاذ شده است ویا خی .اگرچه نه
شاخص های موافقتنامه و نه نتایج جلسات این موافقتنامه بطور علن ر
نرس نیم شود ،اما وزارت عدلیه ایالت متحده امریکا گزارش
27.
داد که این چارچوب مذاکرات نتایج ر
مثبن در مورد آجندای اصالحات برای مبارزه علیه فساد اداری بدست داده است در گزارش
تازه اش در سال  ۲۰۱۸در مورد تفتیش اقدامات مبارزه علیه فساد اداری ،از سیگار خواسته شده بود که در مورد ر
پیرسفت اصالحات
28.
در زمینه مبارزه علیه فساد ادار تحت این موافقتنامه نی گزارش بدهد

مالحظات:
در کنفرانس سال  ۲۰۱۸ژنو در مورد افغانستان ،بر اهمیت پیش برد روند اصالحات افغانستان برای مبارزه علیه فساد
اداری و نی تعهد دوامدار تمویل کنندگان برای حمایت از این اصالحات افغانستان تاکید شد .چارچوب حسابدیه متقابل
ژنو عرصه های مهیم را مشخص ساخت که یط دو سال آینده در آن ر
پیرسفت در زمینه جلوگیی از فساد باید صورت گید.
ر
اصالحای استفاده شود.
از آن باید به حیث یک ابزار مؤثر

 2.2.شورای عایل حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری
شورای عایل حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری بتاری خ  ۱۷آگست سال  ۲۰۱۶یط فرمان رئیس جمهوری تأسیس شد 29.این
شورا یگ از هشت شورای انکشاف است که در چارچوب میل صلح و توسعه افغانستان 30لست شده است و مسئولیت نظارت بر
دو برنامه اولویت میل ،برنامه اصالح سکتور عدیل و قضای و برنامه حکومتداری مؤثر ،را بر دوش دارد 31.برخالف سایر شوراهای
انکشاف ،ایجاد شورای عایل حاکمیت قانون در قانون مبارزه علیه فساد اداری گنجانیده شده است؛ در قانون آمده است که شورای
عایل حاکمیت قانون که ریاست آن را رئیس جمهور بر عهده دارد ،باید بطور مؤثر با فساد مبارزه کند و بی نهاد های ذیربط هماهنگ
ایجاد کند 32.بی سپتمی  ۲۰۱۸و فیوری  ،۲۰۱۹رئیس جمهور ریاست جلسات شورای عایل را به معاون دوم رئیس جمهور تفویض
کرد.

 26مراجعه شود بهhttps://af.usembassy.gov/u-s-afghan-statement-bilateral-compact-executive-committee-meeting/ :
(تاری خ مراجعه به سایت  ۳مارچ .)۲۰۱۹
 27سیگار ،گزارش ربعوار به کانگرس امریکا ،مورخ  ۳۰جنوری 19 https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2019-01-۰2 ۲۰۱۹
( 30qr.pdfتاری خ مراجعه به سایت  ۱۰جنوری  )۲۰۱۹صفحات .۱۳۱ – ۱۳۰
 28دارای گزینه های خاری ج وزارت خارجه؛ سال مایل  ۲۰۱۸اعالمیه ر
مشیک توضیح امنیبس دیوان ک مورخ  ۲۲مارچ .۲۰۱۸
 29فرمان شماره  ۹۴در مورد شورای عایل حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری (مؤرخ  ۱۷آگست .)۲۰۱۶
 30چارچوب میل صلح و انکشاف افغانستان  ،۲۰۲۱ – ۲۰۱۷ماده .۵.۳ب.
 31از جامعه بی الملیل در شورای عایل یوناما ،سفارت های ایالت متحده امریکا ،بریتانیا و دنمارک ،اتحادیه اروپا و سیگار نمایندگ یم کنند.
 32فرمان شماره  ۱۸۷رئیس جمهور در مورد توشیح قانون مبارزه علیه فساد مورخ  ۵سپتمی  ،۲۰۱۸جریده رسیم شماره ( ۰۱۳۱۴قانون مبارزه علیه
فساد اداری) ،ماده  .۲۴مراجعه شود به ذیل در بخش .۲.۴.۱؛ همچنان مراجعه شود به فرمان شماره  ۹۴در مورد تاسیس شورای عایل حاکمیت قانون
و مبارزه علیه فساد اداری ( ۱۷آگست .)۲۰۱۶
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طبق لیحه وظایف شورای عایل ،اهداف این شورا اصالح و تقویت نظام عدیل و قضای ،بهبود چارچوب تقنین و مبارزه علیه فساد
اداری یم باشد 33.اهداف اصالیح که در دوره گزارشدیه از سوی شورای عایل بدست آمده است ،شامل تصویب پالییس حکومتداری
محیل( 34بتاری خ  ۱۴یم  )۲۰۱۸و بازنگری ر
اسی ر
اتیی میل مبارزه علیه فساد اداری (بتاری خ  ۲۴نومی  ۲۰۱۸و  ۲۶فیوری  )۲۰۱۹یم
شود .این شورا به عنوان مرجع مهیم جهت تامی تطبیق اصالحات در عرصه های مختلف و هماهنگ پالییس ها در مورد عدالت و
مبارزه علیه فساد اداری ر
ر
بیشی اوقات این
باف مانده است .برریس آجندای سال  ۲۰۱۸شورای عایل حاکمیت قانون نشان یم دهد که
شورا مرصوف دریافت گزارشات از نهاد های ذیربط منجمله در مورد تطبیق ر
اسی ر
اتیی اصالحات بوده است .شورای عایل ،با حمایت
سکیتریت ویژه 35،از روند تطبیق ر
ر
اسی ر
اتیی میل مبارزه علیه فساد اداری بطور مؤثر نظارت کرد ،اما در تحقق پالن اصالیح سکتور
عدیل و قضای چندان مؤثر نبود .در حقیقت ،از تمام دوازده جلسه شواری عایل ،تنها چهار موضوع آجندای این شورا مربوط به پالن
اصالیح سکتور عدیل و قضای یم شد 36.در
موضوعات مندرج آجندای شوالی عالی در سال ۱۳۹۷
میان آن موضوعات ،مسئله تکراری اصالح
( ۲۱مارچ  ۲۰ - ۲۰۱۸مارچ )۲۰۱۹
ریاست های قضایای دولت و حقوق وزارت
مرکز عدلی و
سایر استراتیژی
37.
عدلیه در طول سال  ۲۰۱۸حل و فصل نشد
قضائی ()۳٪
های اصالحات
در سال  ،۲۰۱۸تنها یک پروژه تقنین ،تسوید
()۷٪
استراتیژی
قانون مبارزه علیه فساد اداری ،در آجندای
مبارزه علیه
38.
فساد اداری
شورای عایل حاکمیت قانون وجود داشت
از
گزارشات
()۲۴٪
شورای عایل مرکز عدیل و قضای را به اندازه کاف
نهاد ها از جمله
مورد حمایت منظم خود قرار نداد تا مشکالت
کمیته نظارت و
ً
)
ارزیابی (۳۲٪
مزمن آن در تنفیذ فیصله ها ،عمدتا احکام
برنامه ملی
39.
گرفتاری آن ،را حل کند
اصالح سکتور
عدلی وقضائی
()۱۲٪

موضوعات
مربوط به
اراضی ()۱۵٪

موضوعا
کوچک مربوط
به تمویل
کنندگان از جمله
اهدا وسایط
زرهی ()۷٪

لیحه وظایف شورای عایل ایجاب یم نماید که
این شورا یکبار در ماه ،جلسه برگزار کند 40.در
سال های  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸ر
بالیتیب ،شورای
عایل در مجموع دوازده جلسه برگزار کرد و
دفعات این جلسات در اواخر سال  ،۲۰۱۸ر
کمی
شد 41.در سال  ،۲۰۱۹شورای عایل ایل تاری خ

 33لیحه وظایف شورای عایل حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری مورخ  ۲۹جون  ،۲۰۱۶ماده ۲؛ قانون مبارزه علیه فساد اداری ،ماده .۲۴
 34مراجعه شود به بخش  ۲.۱۰در ذیل.
ر
 35ر
ر
ر
اسی ر
اتیی میل افغانستان برای مبارزه علیه فساد ادرای (از این به بعد در این می بنام اسیاتیی مبارزه با فساد سال  ۲۰۱۷یاشد یم شود) نسخه
ر
ر
ر
:
انگلییس اسیاتیی در اینجا قابل دسیس است ( http://mof.gov.af/Content/files/AFG_AntiCorruptionStrategy_Eng_.pdfتاری خ
مراجعه به سایت  ۲۲فیوی .)۲۰۱۸
 36جلسات مؤرخ  ۸اپریل و  ۲۴جون .۲۰۱۸
 37برای مثال ،شورای عایل مورخ  ۲۴جون ۲۰۱۸؛ مراجعه شود به ذیل به شماره .۳
 38جلسه مورخ  ۱۴یم  ۲۰۱۸شورای عایل.
 39گزارش یوناما در مورد مبارزه علیه فساد اداری ،یم  ،۲۰۱۸صفحه  .۱۴موضوع تنفیذ احکام گرفتاری مرکز عدیل و قضای یک بار بتاری خ  ۲۴نومی
 ۲۰۱۸مورد بحث قرار گرفت.
 40لیحه وظایف شورای عایل حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد ادرای مورخ  ۲۹جون  ،۲۰۱۶ماده .۷
 41جلسات شورای عایل به تاری خ های ذیل برگزار شد ۳ :جنوری ۷ ،فیوری ۲۱ ،فیوری ۸ ،اپریل ۲ ،یم ۱۴ ،یم ۲۴ ،جون ۲۵ ،جولی ۱۲ ،سپتمی،
 ۱۳اکتوبر ۱۴ ،نومی و  ۲۴نومی (جلسه فوق العاده در مورد بازنگری ر
اسی ر
اتیی مبارزه علیه فساد اداری) .در سال  ۲۰۱۷شورای عایل در تاری خ های
ذیل جلسه برگزار کرد ۲۲ :جون ۵ ،جولی ۲ ،آگست ۱۶ ،آگست ۳۰ ،آگست ۴ ،سپتمی (جلسه فوق العاده در مورد ر
اسی ر
اتیی) ۱۳ ،سپتمی۲۷ ،
سپتمی ۱۸ ،اکتوبر ۲۵ ،اکتوبر ۲۷ ،دومی ۲۱ ،دسمی .در سال  ۲۰۱۶وشاری عایل جلسات خود به تاری خ های ذیل برگزار کرد ۳۱ :آگست ۱۰ ،سپتمی،
 ۲۲سپتمی ۲ ،اکتوبر ۲۶ ،دسمی .صورت جلسه بریح از این جلسات در این وبسایت ر
نرس شده است( www.aop.gov.af :تاری خ مراجعه به سایت
 ۱۵اپریل .)۲۰۱۹
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 ۱یم ،۲۰۱۹سه بار جلسه برگزار کرده است 42.شورای عایل را کمیته های فریع در مسائل تقنین ،عدیل و قضای و مبارزه علیه فساد
اداری کمک یم کند که این کمیته ها ر
بالیتیب ۱۱ ،۲۲ ،و  ۲بار جلسه تدویر نموده اند 43.بتاری خ  ۲۶دسمی  ،۲۰۱۸چهارمی کمیته
فریع شورای عایل تحت نام "حکومتداری محیل" ایجاد شد که از آن زمان تا کنون دو بار تدویر جلسه نموده است .هدف این کمیته
نظارت بر تطبیق پالییس حکومتداری و گزارشدیه در مورد آن به شورای عایل بطور ربعوار یم باشد 44.هیچ یک از کمیته های فریع
روال منظم کاری برای خود ایجاد نکرد که بتواند جلسات شورای عایل را بطور موثر در سطح تخنیگ آماده نماید و یا مسائیل را حل
کند که نباید در آجندای شورای عایل گنجانیده یم شد مانند اهدای وسایط زریه .به منظور افزایش موثریت شورای عایل حاکمیت
ً
لزوما ر
اسی ر
اتییک باشد.
قانون ،آجندای آن باید
تصمیم های این شورا صالحیت خود را از اعضای عایل رتبه آن کسب یم کند 45 .مشارکت فعال نمایندگان عایل رتبه در جلسات
این شورا لزم است تا به فیصله های آن قوت کاف داده شود که بتواند مبنای تصامیم کابینه ویا احکام رئیس جمهوری را تشکیل
بدهند .تصامیم شورای عایل حاکمیت قانون ضف زمای حالت رسیم به خود یم گید که از سوی رئیس جمهور ویا کابینه تصویب
شود .در طول سال  ،۲۰۱۸همه شمول بودن جلسات شورای عایل افزایش یافت چنانچه از نهاد های جامعه مدی و نهاد های
ً
ً
فوقتا دعوت یم شد که در جلسات این شورا ر
مستقل ،مانند کمیسیون ر
اشیاک کنند ویا در مورد آجندای
دسییس به اطالعات وقتا
مشخیص به شورای عایل معلومات ارائه نمایند.
(ایکسییس) ایجاد گردید که هدف آن متمم بودن برای
در اواخر سال  ،۲۰۱۸کمیته اجرای جلوگیی از فساد و ایجاد سیستم
ر
شورای عایل گفته شد .ریاست این کمیته را رئیس اجرائیه  ،وزیر عدلیه و دیدبان شفافیت افغانستان بر عهده دارند و تا ماه یم
ایکسییس یم تواند نقش
 ،۲۰۱۹پنج بار تدویر جلسه داده است تا جایگاه خود را تثبیت کند و نقش خود را تعریف نماید .کمیته
ر
ر
حیای در تطبیق فیصله های شورای عایل حاکمیت قانون ایفا کند و تطبیق تصامیم کمیته مستقل ر
مشیک نظارت و ارزیای مبارزه
علیه فساد اداری را بطور ر
اسی ر
اتییک پیگیی کند.
مالحظات:
در سال  ،۲۰۱۸توجه شورای عایل حاکمیت قانون بر دریافت گزارشات از نهاد های مبارزه علیه فساد اداری و نهاد های عدیل
و قضای متمرکز بود .این شورا ،با حمایت سکرتریت ویژه ،موفق به تعقیب روند تطبیق ر
اسی ر
اتیی مبارزه علیه فساد اداری و
ً
پیشید تطبیق آن شد .کار کمیته های فریع شورای عایل منتج به کاهش کار تخنیگ از آجندای این شورا و تمرکز آجندا ضفا به
موضوعات ر
اسی ر
اتییک نگردید.

 2.3.تطبیق و بازنگری ر
اسی ر
اتیی میل مبارزه علیه فساد اداری

اتیی میل مبارزه با فساد اداری ر
ر
(اسی ر
اسی ر
اتیی مبارزه با فساد) 46به تاری خ  ۲۸سپتامی  ۲۰۱۷توسط شورای عایل به تصویب
رسید و روند تطبیق آن در  ۹دسامی  ۲۰۱۷آغاز شد 47.اصل ر
اسی ر
اتیی شامل پنج محور دارای اولویت ۶۶ ،هدف و ۳۸
شاخص دارای ضب الجل زمای یم باشد .به تاری خ  ۲۴نوامی  ۲۰۱۸و  ۲۶فیوری  ،۲۰۱۹شورای عایل نسخه بازنگری شده

 42در سال  ،۲۰۱۹جلسات شورای عایل به تاری خ های  ۱۶و  ۲۶فیوری  ۲۷مارچ برگزار شد.
 43لیحه وظایف شورای عایل حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد ادرای مورخ  ۲۹جون .۲۰۱۶
 44حکم رئیس جمهوری اسالیم افغانستان در مورد ایجاد کمیته حکومتداری محیل مورخ  ۲۶دسمی  ،۲۰۱۸ماده .۲
 45فرمان شماره  ۹۴در مورد تاسیس شورای عایل حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری ( ۱۷آگست  ،)۲۰۱۶ماده  .۲اعضای داییم شورای عایل
عبارت اند از :رئیس اجرائیه؛ معاون دوم رئیس جمهوری؛ قایص القضات؛ مشاور امنیت میل؛ رئیس اداره امور ریاست جمهوری؛ وزیر مالیه؛ وزیر عدلیه؛
وزیر داخله؛ لوی څارنوال؛ رئیس عمویم ریاست امنیت میل؛ مشاور رئیس جمهور در امور عدیل و قضای و شفافیت؛ رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر
تطبیق قانون اسایس؛ رئیس ریاست مستقل ارگان های محیل؛ رئیس اداره عایل نظارت و مبارزه علیه فساد .قانون مبارزه علیه فساد ادرای ،ماده .۲۴
 46برای نظریات جامعه مدی در مورد ر
اسی ر
اتیی مبارزه با فساد ،به لینک ذیل (که به تاری خ  ۲۱مارچ  ۲۰۱۸به آن مراجعه شده بود) مراجعه شود:
https://iwaweb.org/civil-society-organizations-the-national-anti-corruption-strategy-is-imperfect/
 47فرمان شماره  ،۲۷۷۱فرمان ریاست جمهوری در مورد تطبیق ر
اسی ر
اتیی مبارزه با فساد مورخ  ۹دسامی .۲۰۱۷
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اتیی را تصویب کرد .ر
ر
اسی ر
اسی ر
اتیی بازبین شده دارای شش محور دارای اولویت یم باشد و تفاوت ها میان اهداف و شاخص
های دارای ضب الجل زمای را از بی برد و تعداد آن را به  ۱۰۲مورد کاهش داد .اولویت های شامل نسخه اصیل ر
اسی ر
اتیی
شامل موارد ذیل یم شود )۱( :رهیی سیایس و نهادها؛ ( )۲ختم فساد اداری در سکتور امنیت؛ ( )۳تعویض روابط با ضوابط؛
( )۴تعقیب عدیل افراد آلوده با فساد اداری؛ ( )۵پیگیی جریان پویل .محور ششم که )۶( :بهبود نهاد های اقتصادی یم باشد،
در  ۲۴نوامی  ۲۰۱۸اضافه شد 48.موفقیت ها در محور های ر
اسی ر
اتیی مذکور در خالل این گزارش تائید شده و شامل موارد
ر
آی یم شود :افزایش چشمگی در اشاعه دارای های ثبت شده مقامات ر
دولن 49،اقدامات در راستای افزایش بیطرف در مدیریت
منابع ر
برسی در سکتور امنی رن ،افزایش استخدام از طریق پروسه آزاد و به اساس اصل شایسته سالری در سکتور خدمات ملیک،
ر
ر
ساخی اداره عایل نظارت و مبارزه با فساد اداری و واگذاری وظایف آن اداره
و تقویت ساختار تشکیالی به ویژه از طریق منحل
به سایر نهاد های ذیربط.
ً
اسیات ریی ،حکومت سیستم پیگیی تطبیق ر
به منظور نظارت از این ر
اسی ر
اتیی را که قبال سابقه نداشت ،ایجاد کرد .دارالنشای
ویژه که زیر نظر شورای عایل فعالیت یم کند ،به گونه ربعوار ،ششماهه و سالنه گزارش یم دهد .50دارالنشای مذکور عالوه بر
مسئولیت نظارت ،وظیفه پیشید تطبیق را نی به عهده دارد 51.به رغم ایجاد سیستم گزارشدیه دقیق ،دارالنشاء در ابتدا با
ً
کمبود منابع مواجه بود و از حمایت سیایس لزم برای برریس خالها و مشکالت در امر تطبیق و بعدا پیشنهاد راه حل ها برای
رسیدگ به این مشکالت و خالها ،برخوردار نبود 52.نخستی ارزیای بیوی از ر
53.
اسی ر
اتیی و تطبیق آن به گونه تفتیش اجراء شد
در ری تالش برای ارزیای دقیق تر نتایج ،دارالنشای ویژه شیوه گزارشدیه را انتخاب کردند که در آن فیصدی مشخص را به
ر
پیرسفت ها در تطبیق شاخص ها تعیی نمودند .دارالنشای ویژه تکمیل شاخص ها را در پنج مرحله ارزیای کرد( ٪۰ :روند
تطبیق آغاز نشده است)؛ ( ٪۱۰۰روند تطبیق تکمیل شده است) .باوجودیکه هدف از این شیوهای گزارشدیه ،ارزیای دقیق
ر
پیرسفت ها بود ،بعیص معیارها توسط دارالنشای ویژه کامآل تکمیل ارزیای شده بوده در حالیکه اصل گزارش این معیارها را تا
هنوز نا تکمیل ارزیای کرد 54.جامعه مدی یط گزارش ضمن شان با پیمایش ر
اکی نتایج ابراد مخالفت کردند 55.شیوه گزارشدیه
بحث ها در مورد تطبیق ر
اسی ر
اتیی را از پروسه ارزیای دستاوردها و شناسای عرصه های که نیازمند اقدمات اصالیح است،
خارج کرد و به یک روند چک لست (انتخاب پاسخ مورد نظر) مبدل ساخت .در پاسخ به انتقاد جامعه مدی در خصوص عدم
اتیی بازنگری شده مسئولیت بعدی برای هماهنگ تطبیق ر
استقاللیت دارالنشای ویژه ،ر
اسی ر
اسی ر
اتیی را به کمیسیون
56.
سید
جدیدالتشکیل مبارزه با فساد اداری که دارالنشای ویژه در آن مدغم خواهد شد ،ر

 48ر
اسی ر
اتیی بازنگری شده مبارزه با فساد ،در لینک ذیل (که به تاری خ  ۱۳مارچ  ۲۰۱۹به آن مراجعه شده بود):
https://www.sacs.gov.af/uploads/strategy_pdf/Strategy_dr.pdf
 49به بخش  ۶ .۲در ذیل مراجعه شود.
ر
 50به گزارش های که توسط دارالنشای ویژه در ویب سایت شان در ذیل نرس شده (که به تاری خ  ۵مارچ  ۲۰۱۹به آن مراجعه شده بود) مراجعه شود:
https://www.sacs.gov.af/dr
اتیی مبارزه با فساد مورخ  ۹دسامی  ،۲۰۱۷ر
 51فرمان شماره  ،۲۷۷۱فرمان ریاست جمهوری در مورد تطبیق ر
اسی ر
اسی ر
اتیی مبارزه با فساد (،)۲۰۱۷
فصل .VII
 52پس از اینکه یوناما به تاری خ  ۲۱فیوری  ۲۰۱۸در شورای عایل پیشنهاد کرد که دارالنشاء باید از منابع کاف برخوردار باشد ،تشکیالت دارالنشا
ر
گسیش یافت .گزارش مبارزه با فساد یوناما ،یم  ،۲۰۱۸صفحه .۱۶
ر
 53صفحات  ۵۱ – ۱۸گزارش تفتیش سیگار ،تالش های مبارزه با فساد افغانستان :دولت افغانستان تطبیق اسی ر
اتیی مبارزه با فساد را آغاز کرده است
ویل مشکالت قابل مالحظه باید مورد رسیدگ قرار گیند ۳۱ ،یم  :۲۰۱۸قابل ر
دسیس در لینک ذیل:
https://www.sigar.mil/pdf/audits/SIGAR-18-51-AR.pdf
ً
 54مثال ،مکلفیت مقامات بلندپایه در قسمت تکمیل اشاعه دارای ها  ۱۰۰گفته شده در حالیکه در گزارش آمده است که آقای دوستم ،معاون نخست
رئیس جمهوری دارای های خود را اشاعه نکرده است .به بخش  .۶ .۲در ذیل مراجعه شود.
 55به بخش  ۶در ذیل مراجعه شود.
 56ر
اسی ر
اتیی بازنگری شده مبارزه با فساد ،فصل .VI
14
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یوناما در گزارش قبیل خود پیامون مبارزه با فساد اداری هشدار داد که میعاد زمای محدود ر
اسی ر
اتیی ()۲۰۲۰/۲۰۱۹ – ۲۰۱۷
ممکن باعث کاهش موثریت آن شود 57.میان مشکالت وسیع تر از آن بود که بتوان آن را در یک پالن سه ساله مورد رسیدگ
قرار داد .با آنهم ،دولت تصمیم گرفت تا ضب الجل زمای کوتاه را توام با فعالیت های عمیل نگهداشته و آن را به اساس
ً
تجارب گذشته بازنگری نماید تا اینکه یک ر
اسی ر
اتیی کامال جاطلبانه همراه با شاخص های آماری ایجاد نماید .در واقع ،نکته
اتیی این بود که ر
قوت ر
اسی ر
اسی ر
اتیی مذکور شامل اولویت بندی واضح و تعهدی بود که هرچند شاخص های آن جامع نبود،
ویل در دورهای تطبیق قابل دستیای بودند .باوجود آن ،هرچند تطبیق ر
اسی ر
اتیی با تعویق آغاز شد 58،ساحه تطبیق آن گام به
گسیش یافت .در ابتدا این ر
گام ر
59
اسی ر
اتیی روی  ۹وزارت اولویت داده شده متمرکز بود که با توجه به مصارف و عواید بلند،
در معرض فساد اداری قرار داشتند .دولت گزارش سیگار را که در آن گفته شد که ر
اسی ر
اتیی باید به گونه تعبی شود که  ۵۸اداره
را ملزم به تهیه پالن های مبارزه با فساد اداری و ارائه گزارش در آن مورد نماید ،به چالش نکشید 60.برعالوه ،عدم وضاحت در
اتیی ،مکلفیت گزارشدیه دارالنشا را ر
مورد چگونگ ارزیای دستیای به  ۶۶هدف مندرج این ر
اسی ر
بیشی ساخت .در نهایت دولت
تصمیم گرفت که تمام اهداف باید قبل از ختم دورهای تطبیق این ر
اسی ر
اتیی ،به دست آیند 61.تعهد مبن بر اینکه  ۶۶هدف
ً
بیشی عمیل و ممکن به نظر یم رسد .به طور خالصه ،ر
ر
گسیش ۹
باید تدریجا از طریق تطبیق کامل شاخص ها حاصل شوند،
ر
ساخی  ۶۶هدف دارای ضب الجل زمای بر عالوه  ۳۸شاخص دارای ضب الجل
نهاد دارای اولویت به  ۵۸نهاد و شامل
ر
ر
سیدن تعهدات بیش از حد در مورد اهداف ،دولت اهداف
زمای باعث کاهش موثریت اولویت دیه واضح این اسیاتیی شد .با ر
نهایت بلند پروازانه را تعیی کرده و خود را در برابر ارائه گزارش های بیش از حد در مورد دستاوردها یا انتخاب راه های کوتاه
برای دستیای به شاخص ها ،آسیب پذیر ساخت.
هدف از بازنگری ر
اسی ر
اتیی در نیمه دوم سال  ۲۰۱۸رفع این موضوع بود .این بازنگری روی رفع تفاوت ها میان اهداف و
شاخص ها و تعیی  ۱۰۲هدف و شاخص (که از جمله  ۴۰مورد آن تکمیل 62و  ۵۸مورد آن تازه ایجاد شده است) متمرکز
ر
واضحی و برای سنجش ساده تر باشند .این
بود 63.همچنان ،این بازنگری اهداف و شاخص ها را نی مورد بازبین قرار داد تا
ر
ساخی آنها به شناسای سه ایل پنج فعالیت دارای اولویت
بازنگری پالن های مبارزه با فساد وزارت ها و نهادها را از طریق ملزم
ر
که آنها برای مبارزه با فساد باید روی دست گیند ،هماهنگ ساخت .اسی ر
اتیی بازنگری شده دارای اولویت های جدید یم باشد
و روند بازنگری منتج به ایزاد محور ششم شد که هدف آن بهبود نهاد های اقتصادی و یازده هدف/شاخص جدید مربوط به
ر
حقوف و ساختاری برای تعدادی از سکتور های اقتصادی و بهبود ر
دسییس به خدمات اداری یم باشد 64.حی
اصالح چارچوب
ر
ر
ساخی تغییات در قانون جدید مبارزه با فساد اداری و انتقال دارالنشای ویژه و وظایف نظاری آن به کمیسیون جدید
شامل
ر
ر
ر
65
ر
مبارزه با فساد اداری ،بازنگری اسیاتیی زمینه را برای توضیح بیشی ساختار تشکیالی پیچیده و گایه هم اضاف نهاد های
مبارزه با فساد اداری افغانستان فراهم نساخت 66.به گونه مثال ،تداخل وظایف کمیسیون جدید با سایر نهادهای مبارزه با
فساد اداری به شمول کمیته ر
مشیک مستقل نظارت و ارزیای و معینیت مبارزه با فساد اداری لوی څارنوایل ،مورد بحث قرار
ر
نگرفت .شورای عایل ر
اسی ر
بیشی به شمول همخوای با
اتیی بازنگری شده را به تاری خ  ۲۴اکتوبر  ۲۰۱۸منظور کرد و بازبین
 57گزارش مبارزه با فساد یوناما ،یم  ،۲۰۱۸صفحه .۱۵

 58فرمان شماره  ،۲۷۷۱فرمان ریاست جمهوری در مورد تطبیق ر
اسی ر
اتیی مبارزه با فساد مورخ  ۹دسامی .۲۰۱۷

 59ر
اسی ر
اتیی مبارزه با فساد ( ،)۲۰۱۷فصل .III
ر
 60صفحات  ۵۱ – ۱۸گزارش تفتیش سیگار ،افغانستان تالش های مبارزه با فساد را آغاز کرده است :دولت افغانستان تطبیق اسی ر
اتیی مبارزه با فساد
ر
دسیس در:
را آغاز کرده ویل مشکالت قابل مالحظه باید مورد رسیدگ قرار گیند ۳۱ ،یم  ،۳۰۱۸قابل
https://www.sigar.mil/pdf/audits/SIGAR-18-51-AR.pdf,؛ صفحه  ۶و صفحه  ۵۸پاسخ دولت.
 61همان ،صفحه  ،۶عدم واکنش در پاسخ دولت در صفحه .۵۸
ً
 62افزون بر آنای تکمیل شده اند ،دارالنشاء گزارش داد که  ۳معیار قسما تکمیل شده است.
 63ر
اسی ر
اتیی بازنگری شده ،فصل .VI
 64ر
ر
اسیاتیی بازنگری شده مبارزه با فساد ،اصل .VI
ر
ر
 65اسیاتیی بازنگری شده مبارزه با فساد ،فصل  ،Iمعیار  ۶و فصل .VI
 66گزارش مبارزه با فساد یوناما ،یم ۳ .۲ ،۲۰۱۸؛ به بخش  ۱ .۴ .۲در ذیل مراجعه شود.
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ترتیبات مربوط به فساد اداری در چارچوب حسابدیه متقابل ژنیو را به تاری خ  ۲۶فیوری  ۲۰۱۹روی دست گرفت .در جریان
ً
قسما وارد ر
[اسی ر
اتیی] شد ،ارائه کردند.
بازنگری ،تمویل کنندگان دو مجموعهای از نظریات شان را که در نظر گرفته شده بود و
ویل نهاد های داخیل و جامعه مدی ادعا کردند که حی بازنگری ر
اسی ر
اتیی ،با آنها مشوره کاف صورت نگرفت.
اتیی بازنگری شده میکانییم را برای اتصال ر
اتیی بازنگری شده ایل دسامی  ۲۰۱۹ادامه میابد .ر
چارچوب زمای ر
اسی ر
اسی ر
اسی ر
اتیی
بعدی حفظ یم کند چنانچه چنی ترصی ح شده است" :چند ماه قبل از تکمیل مرحله نخست اس ری ر
اتیی ،شورای عایل برریس
مستقل را روی دست خواهد گرفت تا نتایج آن را مورد ارزیای قرار دهد .به اساس نتایج برریس ،شورای عایل پیشهادات در
مورد راهکار های مبارزه با فساد اداری را که باید ادامه یابند ،به حکومت جدید ارائه خواهد کرد؛ عرصه های که نیاز به اصالح
ر
داشی ساختار
دارند و عرصه های که باید با اقدامات و تغییات جدید تعویض شوند 67".کمیسیون جدید مبارزه با فساد اداری با
ر
تشکیالی اصالح شده ،از جایگاه خوی برخوردار است تا در همکاری با شورای عایل در روند اتصال مشارکت نموده و باید
اطمینان حاصل نماید که دستاوردهای ا ر
سی ر
اتیی فعیل حفظ یم شود.
مالحظات:
اتیی مبارزه با فساد اداری دستاوردهای مهیم را در ی داشت .هرچند اولویت بندی واضح ر
در سال  ،۲۰۱۸تطبیق ر
اسی ر
اسی ر
اتیی
ر
در جریان روند تطبیق سی نزویل داشت ،هدف از بازنگری ر
اسی ر
اتیی اصالح این روند بود و زمینه را برای سنجش شاخص های
ر
ر
اتیی فعیل ،میکانیم آن برای تهیه اسی ر
که کسب شدند ،مساعد ساخت .با نزدیک شدن ختم مرحله تطبیق اسی ر
اتیی متعاقب
باید فعال شود.

 2.4.اصالحات تقنین

ً
چارچوب حقوی فعیل قبال اساس قوی را برای پیشید اصالحات در پروسه مبارزه با فساد اداری را فراهم یم سازد .اقدامات
بعدی باید در حایل روی بهبود ر
اسی ر
اتییگ آن متمرکز باشد که دستاورد های کسب شده را نی حفظ نماید .به گونه مثال ،کود
جزای جدید به تاری خ  ۱۴فیوری  ۲۰۱۸نافذ شد و با تنفیذ آن ،افغانستان توانست مکلفیت جرم پنداری تمام جرایم اجباری
ر
حقوف در سال ۲۰۱۸
و اختیاری فساد اداری مندرج کنوانسیون ملل متحد علیه فساد اداری یم باشد را انجام دهد 68.اصالحات
و اوایل  ۲۰۱۹روی بهبود نورم های طرزالعمل ها و ساختارهای نهادها متمرکز بود.
هرچند پارلمان تاهنوز با دولت در امر پیشید اصالحات مبارزه با فساد اداری همکاری موثر نیم کند ،قوانی کلیدی مانند قانون
ویژه مبارزه با فساد اداری و قانون محافظت افشاء کنندگان ،نسخه بازنگری شده قانون ر
دسییس به اطالعات 69و همچنان
ر
ساخی اداره عایل نظارت و مبارزه با فساد اداری از طریق
ایجاد پست معینیت مبارزه با فساد اداری لوی څارنوایل و منحل
تعدیل قانون تشکیل و صالحیت های اداره لوی څارنوایل به تاری خ  ۳مارچ  ،70۲۰۱۸از طریق فرمان تقنین ریاست جمهوری
به تصویب رسید .شورای میل تکرا ًرا فرمان تقنین در مورد اشاعه و ثبت دارای های مقامات و کارمندان ر
دولن (قانون اشاعه
دارای ها) 71را مورد بحث قرار داد که این نشان دهنده عالقمندی نسن شورای میل به مشارکت فعال در اصالحات مبارزه با

 67ر
اسی ر
اتیی بازنگری شده مبارزه با فساد ،اصل .VII
 68گزارش مبارزه با فساد یوناما ،یم  ،۲۰۱۸صفحه .۱۸
 69قانون ر
دسییس به اطالعات در بخش  ۵.۲در ذیل توضیح شده است.
ر
 70تعدیالت و ایزاد قانون تشکیل و صالحیت های اداره لوی څارنوایل (قانون لوی څارنوایل) ،فرمان شماره  ۲۶۸مورخ  ۶مارچ  ،۲۰۱۸منترسه جریده
رسیم شماره  ،۰۱۲۸۶مواد  ۳و .۴
 71فرمان تقنین شماره  ۱۵۴رئیس جمهور ،قانون اشاعه و ثبت دارای های مقامات و کارمندان دولت ،مورخ  ۵سپتامی  ،۲۰۱۷جریده رسیم شماره
 ،۱۲۷۱به بخش  ۶ .۲در ذیل مراجعه شود.
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فساد اداری یم باشد .در سال  ،۲۰۱۸به تعداد  ۳۴قانون توسط فرمان تقنین رئیس جمهور در حالت اضطراری 72توشیح شد
در حالیکه فقط  ۱۴قانون پس از تصویب هر دو مجلس ،73به تصویب رسید .قانون اسایس افغانستان ضاحت دارد که
74.
صالحیت رئیس جمهوری در حالت اضطراری ضف "در صورت ضورت عاجل" باید مورد استفاده قرار گید
چنانچه در ر
اسیات ریی مبارزه با فساد اداری سال  ۲۰۱۷در نظر گرفته شده بود ،وزارت عدلیه نتوانست اصالحات در ریاست
ر
تقنی را ایل جون  ۲۰۱۸نهای کند 75.این ریاست نسبت به تطبیق ر
اسی ر
بیشی به ارائه خدمات تخنیگ در
اتییک اصالح قوانی،
امر تسوید قوانی حسب ضورت ادامه داد تا اینکه برنامه اصالح قوانی را به گونه ر
اسی ر
اتییک تطبیق نماید 76.با تصویب قانون
ویژه مبارزه با فساد اداری و قانون محافظت افشاء کنندگان ،گروه کاری اصالح قوانی جزای (که گرویه تقنین تخنیگ تحت
ریاست وزارت عدلیه و با عضویت تمایم نهاد های ر
دولن ذیدخل در سکتور عدیل و تعداد از موسسات بی الملیل یم باشد) دو
پروژه طولی مدت اصالح قانون مبارزه با فساد اداری را نهای ساختند .کنوانسیون ملل متحد علیه فساد اداری چنی ضاحت
ر
حقوف و اقدامات اداری مرتبط را به هدف شناسای کفایت آن برای جلوگیی
دارد" :تمام کشورهای عضو مکلف است تا اسناد
ر
77
و مبارزه با فساد ،به گونه دورهای مورد ارزیای قرار دهد ".هرچند وزارت عدلیه به اساس اسی ر
اتیی مبارزه با فساد اداری
مکلف بود تا برریس جامع و فراگی از قانون مبارزه با فساد اداری را ایل فیوری  ۲۰۱۸روی دست گید 78،هیچ گزارش در مورد
ً
همچو برریس تا هنوز تهیه نشده است .دارالنشای ویژه که این شاخص را کامال تطبیق شده یم داند ،این معیار را در برریس
ً
خود تحت عنوان "تقویت قوانی و مقررات مبارزه با فساد اداری" مجددا گنجانیده و قوانین را که در خالل تهیه این گزارش
تصویب شدند ،لست کرده است 79.شاخص های بازنگری شده ر
اسی ر
اتیی مبارزه با فساد (نسخه دسامی  )۲۰۱۸یکبار دیگر
تایید کرد که شاخص فوق در فیوری  ۲۰۱۸عمیل شد .در ر
اسی ر
اتیی مذکور پیشنهاد تمویل کنندگان مبن بر تعیی زمان
مشخص برای برریس دورهای قانون مبارزه با فساد اداری طوریکه در کنوانسیون ملل متحد علیه فساد الزایم است ،در نظر
گرفته نشده است.
 2.4.1.قانون جدید مبارزه علیه فساد اداری
تصویب قانون ویژه مبارزه با فساد اداری گام کلیدی در راستای اصالحات در سال  ۲۰۱۸بود .گروه کاری مسلیک قانون گذاری
80.
وزارت عدلیه – گروه کاری اصالح قوانی جزای – از سپتامی  ۲۰۱۶با میان جدیت متفاوت روی این قانون کار کرده است
در  ۵سپتامی  ،۲۰۱۸قانون مبارزه با فساد اداری از طریق فرمان تقنین رئیس جمهور وضع و بالفاصله پس از توشیح ،نافذ
گردید .هرچند قانون مذکور به تاری خ  ۱۱اکتوبر  ۲۰۱۸به شورای میل که صالحیت تصویب ،تعدیل یا رد آن را دارد ،81ارسال
شد ویل شورای مذکور این قانون را ایل یم  ۲۰۱۹شامل آجندای بحث خود نساخته بود .قانون مذکور به تاری خ  ۵مارچ ۲۰۱۹
82.
از طریق فرمان تقنین رئیس جمهور به منظور انتخاب کمیشیان کمیسیون مبارزه با فساداد اداری مورد تعدیل قرار گرفت
 72ماده  ۷۹قانون اسایس افغانستان چنی ضاحت دارد :حكومت یم تواند در حالت تعطيل ولیس جرگه در صورت ضورت عاجل ،به استثناي امور
مربوط به بودجه و امور مایل ،فرامی تقنين را ترتيب كند .فرامی تقنين بعد از توشيح رئيس جمهور حكم قانون را حايز یم شود .فرامی تقنين بايد در
ر
صوری كه از طرف شوراي میل رد شود ،از اعتبار ساقط یم گردد.
خالل یس روز از تاري خ انعقاد نخستی جلسه شوراي میل به آن تقديم شود ،و در
 73آمار گرفته شده از جریده رسیم .آمار ارائه شده توسط وزارت عدلیه اندگ متفاوت یم باشد .برای مقایسه :در سال  ،۲۰۱۷به تعداد  ۳۶فرمان
تقنین از سوی رئیس جمهور در رشایط فوق العاده توشیح شد در حایل که تنها  ۱۶قانون پس از تائید هر دو مجلس ،به تصویب رسید ،گزارش یوناما
در مورد مبارزه با فساد اداری ،یم  ،۲۰۱۸صفحه .۱۷
 74قانون اسایس افغانستان ،ماده .۷۹
ر
 75ر
اتیی مبارزه با فساد (سال  ،)۲۰۱۷ضمیمه  ،۱ماتریکس تطبیق؛ نخستی گزارش ششماهه سال مایل  ۲۰۱۸در مورد تطبیق اسی ر
اسی ر
اتیی مبارزه با
فساد ،صفحه ( ۶۶اولی گزارش شش ماهه سال مایل .)۲۰۱۸
 76جلسه مورخ  ۲۱فیوری  ۲۰۱۸شورای عایل.
 77کنوانسیون ملل متحد علیه فساد ،فقره ( )۳ماده .۵
 78ر
اسی ر
اتیی مبارزه با فساد (سال  ،)۲۰۱۷ضمیمه  ،۱ماتریکس تطبیق.
 79نخستی گزارش ششماهه سال مایل  ،۲۰۱۸صفحه .۶۴
 80گزارش یوناما در مورد مبارزه با فساد اداری ،یم  ،۲۰۱۸صفحه .۱۹
 81قانون اسایس افغانستان ،ماده .۷۹
 82فرمان شماره  ۳۵۴مورخ  ۵مارچ  ۲۰۱۹رئیس جمهور.
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معاون دوم رئیس جمهور در مورد این قانون چندین مرتبه با نمایندگان جامعه مدی مشوره نمود .با آنهم ،جامعه مدی ادعا کرد
که این مشوره ها صادقانه نبوده و پیشنهادات شان مد نظر گرفته نشد .دولت تعدادی از نظریات جامعه جهای را در نسخه
ر
وسیعی و منظم تر در مورد قانون با تمام نهادهای ذیربط برگزار شود.
نهای شامل ساخت .ممکن بود که روند نظرخوایه
ً
ر
حقوف مرکز عدیل و قضای مبارزه با فساد اداری را که قبال فقط به
بعد از مدت ها انتظار ،قانون مبارزه با فساد اداری مبنای
اساس یک فرمان اجرای فعالیت داشت ،ایجاد کرد 83.این قانون شامل احکایم است که هدف آن زمینه سازی تحقیقات توسط
څارنوالن مرکز عدیل و قضای مبارزه با فساد اداری و تقویت اقدامات مبارزه با فساد اداری توسط ریاست مبارزه با جرایم
سنگی از طریق آوردن این ریاست تحت اثر مستقیم وزیر داخله ،یم باشد 84.همچنان،این قانون ٬شورای عایل حاکمیت قانون
85.
و مبارزه با فساد را به عنوان عایل ترین مرجع هماهنگ و تصمیم گیی در مورد موضوعات عدیل و فساد تعیی کرده است
به عنوای ر
بخیس از اصالحات ،قانون مذکور کمیسیون مبارزه با فساد را که طبق نص قانون ،باید مستقل باشد ،ایجاد یم
سیده
کند 86.ماده  ۶کنوانسیون ملل متحد علیه فساد اداری توصیه یم کند که وظایف ذیل به نهاد های مبارزه با فساد اداری ر
شود(" :الف) تطبیق پالییس های [مبارزه با فساد اداری]  ...و در صورت امکان ،نظارت و هماهنگ تطبیق چنی پالییس ها؛ [و]
(ب) افزایش و انتشار آگایه در مورد جلوگیی از فساد اداری 87".کمیسیون موظف به اتخاذ تدابی کیل غرض جلوگیی از فساد
اداری 88،طرح و نظارت از ر
اسی ر
اتیی مبارزه با فساد که توسط شورای عایل تصویب شده باشد 89،و همچنان انجام فعالیت
ر
ر
آموزیس یم باشد 90.کمیسیون مذکور همچنان مسئولیت دارد تا معلومات در مورد جرایم فساد را
تحقیقای ،آگایه دیه و
های
92
91
دریافت و آن را به مراجع ذیصالح ارسال نماید ،قوانی مبارزه با فساد را پیشنهاد کند ،و اقدامات در برابر فعالیت های
آلوده با فساد در نهادها را پیشنهاد نماید 93.کمیسیون وظیفه دارد تا معلومات در مورد دارای های مقامات و مسئولی بلند پایه
دولت را پس از اینکه این مسئولیت در خالل دوازده ماه پس از ایجاد ،به آن کمیسیون منتقل شد ،جمع آوری و آن را ثبت
94.
نماید
وظایف کمیسیون در تداخل با سایر نهادها به شمول معینیت مبارزه با فساد اداری لوی څارنوایل ،کمیته ر
مشیک نظارت و ارزیای
مبارزه با فساد اداری ،اداره اشاعه دارای ها ،و دارالنشای ویژهای شورای عایل قرار دارد .این در نتیجهای پیشینه تسوید قانون
[مبارزه با فساد اداری] بوده و تا اندازهی رویکرد ناهماهنگ دولت افغانستان در راستای اصالحات در مبارزه با فساد اداری یم
باشد .ر
اسی ر
اتیی میل مبارزه با فساد اداری (سال  )۲۰۱۷در مورد نهاد ویژه مبارزه با فساد اداری ضاحت نداشت ویل اداره عایل
نظارت و مبارزه با فساد اداری را که ناموفق بود ،منحل کرده و ظایف آن را به سایر نهاد ها منتقل کرد .دولت در برابر انتقادات
مبن بر عدم موجودیت نهاد ویژه مبارزه [با فساد اداری] واکنش نشان داد و اظهار نمود که موجودیت چنی نهاد در جامعهای
افغای کارا نخواهد بود و و استدلل کرد که در عوض میان نهادهای مبارزه با فساد اداری هماهنگ صورت گید 95.قانون مبارزه
 83گزارش مبارزه با فساد یوناما ،یم  ،۲۰۱۸صفحه ۳۶؛ قانون مبارزه با فساد اداری ،ماده .۲۵
 84قانون مبارزه با فساد اداری ،مواد  ۲۸و .۲۹
 85به بخش  ۲.۲در فوق مراجعه شود.
 86قانون مبارزه با فساد اداری ،فقره ( )۲ماده  ۶و ماده .۲۰
 87کنوانسیون ملل متحد علیه فساد اداری ،فقره ( )۱ماده .۶
 88قانون مبارزه با فساد اداری ،فقره های ( )۱و ( )۲ماده .۱۷
 89قانون مبارزه با فساد اداری ،فقره های ( )۸( )۲( )۱و ( )۹ماده  .۱۷به اساس ماده  ،۳۴نهاد های تطبیق کننده باید به کمیسیون گزارش دهند.
 90قانون مبارزه با فساد اداری ،فقره های ( )۱۶( )۱۰( )۷( )۶( )۵( )۳( )۱ماده .۱۷
 91قانون مبارزه با فساد اداری ،فقره های ( )۱۲( )۴( )۱ماده .۱۷
 92قانون مبارزه با فساد اداری ،فقره های ( )۱و ( )۱۱ماده .۱۷
 93قانون مبارزه با فساد اداری ،فقره های ( )۱۴( )۱۳( )۱ماده .۱۷
 94قانون مبارزه با فساد اداری ،فقره های ( )۱و ( )۱۷ماده .۱۷
ر
ر
 95صفحات  ۵۱ – ۱۸گزارش تفتیش سیگار ،تالش های مبارزه با فساد اداری افغانستان :دولت افغانستان تطبیق اسیاتیی مبارزه با فساد اداری را آغاز
کرده ویل مشکالت قابل مالحظه باید مورد رسیدگ قرار گید ۳۱ ،یم  ،۲۰۱۸صفحات  ۶۴ – ۶۳پاسخ دولت ،که در لینک ذیل قابل ر
دسیس یم باشد:
https://www.sigar.mil/pdf/audits/SIGAR-18-51-AR.pdf
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ر
حقوف سایر نهادها تعدیل نشد تا منعکس این تغیی باشد .در قانون
با فساد اداری کمیسیون جدید را ایجاد کرد ویل مبنای
مبارزه با فساد اداری تالش شده تا تداخل وظیفوی مرفوع گردد چنانچه در قانون چنی آمده است" :پس از ایجاد کمیسیون،
نهادهای موازی مبارزه با فساد اداری در خالل یک سال به اساس حکم رئیس جمهور ،با کمیسیون مدغم شود 96".باوجود آن،
ر
ر
بیشی یم سازد و تاکید یم ورزد که تنظیم تمام نهادهای مبارزه با
حقوف نهادهای مبارزه با فساد اداری را
این حکم بالتکلیق
فساد اداری در یک قانون ارجحیت خواهد داشت.
مواد  ۶ ،۵و  ۳۶کنوانسیون ملل متحد علیه فساد اداری وضع چنی قانون مبارزه با فساد اداری فراگی را الزایم نیم داند 97ویل
پیشنهاد یم کند که" :چنانچه تجربه نشان یم دهد ،تضمی استقاللیت از طریق قانون یا تضمینات قانون اسایس باعث این
احتمال یم شود که نهاد/نهاد ها صالحیت کاف برای تروی ج پالییس های موثر داشته و از تطبیق و همچنان دادن حس ثبات،
اطمینان حاصل یم کنند 98".اعالمیه جاکارتا در مورد اصول برای نهادهای مبارزه با فساد اداری پیشنهاد یم کند که نهادهای
مبارزه با فساد اداری باید داییم بوده ،برمبنای قانون یا قانون اسایس باشد و دارای وظایف مشخص بوده "تا با فساد از طریق
جلوگیی ،آموزش ،افزایش ،تحقیق و تعقیب عدیل چه توسط یک نهاد یا چند نهاد هماهنگ ،مبارزه نمایند 99".اصطالح
"وظایف مشخص" باید این معن را افاده کند که تعیی صالحیت های نهادهای مبارزه با فساد اداری باید به گونه واضح در
قانون گنجانیده شود.
کمیسیون مذکور متشکل از پنج کمیشی خواهد بود که حداقل دو تن آنان زن یم باشد .اعضاء رئیس کمیسیون را از میان خود
ر
فهرسن انتخاب یم شود
انتخاب خواهند کرد و همچنان دارای یک دارالنشاء خواهد بود 100.کمیشیان توسط رئیس جمهور از
که توسط کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملیک ترتیب یم شود؛ کمیسیون اصالحات اداری فهرست  ۲۵نامزد جامعه مدی
و  ۲۵نامزد نهاد های عدیل و قضای و ر
دولن را ترتیب یم کند 101.نمایندگان جامعه مدی شکایت کردند که روند پیشنهادی برای
گزینش کمیشیان متضمن استقاللیت کمیسیون نخواهد بود 102.هرچند کنوانسیون ملل متحد علیه مبارزه با فساد اداری در
مورد گزینش کمیشیان یا رؤسای نهادهای مبارزه با فساد اداری هیچ ض ر
احن ندارد ،احکام این کنوانسیون مبن بر اینکه نهاد
[مبارزه با فساد اداری] باید دارای استقاللیت بوده و قادر به انجام وظایف شان به گونه موثر و عاری از هر نوع نفوذ غیموجه
ر
کمیرسان در نظر گرفته شود .اعالمیه جاکارتا ضاحت دارد که" :مسئولی نهادهای مبارزه با
باشد ،103باید در اصول گزینش
 96قانون مبارزه با فساد اداری ،فقره ( )۲ماده .۴۰
 97ر
دفی ملل متحد علیه مواد مخدر و جرم ،رهنمود تقنین برای تطبیق کنوانسیون ملل متحد علیه فساد اداری ،فقره های ( )۴۸و ( )۶۰که در لینک
ر
ذیل قابل دسیس یم باشد (به تاری خ  ۵مارچ  ۲۰۱۹به آن مراجعه شده بود):
https://www.unodc.org/pdf/corruption/CoC_LegislativeGuide.pdf
 98ر
دفی ملل متحد علیه مواد مخدر و جرم ،رهنمود تخنیگ برای تطبیق کنوانسیون ملل متحد علیه فساد اداری ،۲۰۰۹ ،صفحه  ،۱۱که در لینک ذیل
ر
قابل دسیس یم باشد (به تاری خ  ۵مارچ  ۲۰۱۹به آن مراجعه شده بود):
https://www.unodc.org/documents/corruption/Technical_Guide_UNCAC.pdf
 99اعالمیه جاکارتا در مورد اصول برای نهادهای مبارزه با فساد اداری ۲۷ – ۲۶ ،نوامی  ۲۰۱۲که در لینک ذیل قابل ر
دسیس یم باشد (به تاری خ  ۵مارچ
 ۲۰۱۸به آن مراجعه شده بود):
https://www.unodc.org/documents/corruption/WG-Prevention/Art_6_Preventive_anticorruption_bodies/JAKARTA_STATEMENT_en.pdf
 100قانون مبارزه با فساد اداری ،مواد  ۷و .۲۱
ر
 101به اساس قانون مبارزه با فساد اداری ،ماده  ۹که در  ۵مارچ  ۲۰۱۹تعدیل شد ضاحت دارد که سیه محکمه ،وزارت عدلیه ،وزارت امور زنان ،لوی
څارنوایل ،و کمیسیون مستقل حقوق ر
برس افغانستان یک کاندید را پیشنهاد یم کند .رئیس جمهور مکلف است که قبل از گزینش ،با این نهاد ها مشوره
نماید.
ر
مطبوعای مورخ  ۴اپریل ( ۲۰۱۹که به تاری خ  ۹اپریل  ۲۰۱۸به آن مراجعه شده بود):
 102اعالمیه
https://integritywatch.org/dr/%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%85%D8%B3/
 103کنوانسیون ملل متحد علیه فساد اداری ،فقره ( )۲ماده .۶
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فساد اداری باید به نحوی انتصاب شوند که از موقف سیایس ،بیطرف ،استقاللیت ،صداقت و شایستگ شان اطمینان حاصل
ً
گردد 104".توانای کمیسیون متگ بر ایفای موثر نقش شان اساسا وابسته به شایستگ کمیشیان و همچنان اینکه آیا این کمیسیون
از استقاللیت لزم در اجرای وظایف شان برخوردار خواهند بود ،یم باشد .اصول مربوط به روند گزینش باید این رشایط را در
نظر داشته باشد .قانون مبارزه با فساد اداری در همخوای با نورم ها و معیارهای بی الملیل ،105به کمیسیون صالحیت یم دهد
تا بودجه خود را پیشنهاد کند .تجهی موثر کمیسیون برای اجرای وظایف اش لزیم خواهد بود .در اواسط ماه یم  – ۲۰۱۹هفت
ماه پس از تصویب قانون مبارزه با فساد اداری – کمیسیون هنوز تشکیل نشده بود.
 .2.4.2قانون جدید حمایت از اطالع دهندگان فساد اداری
کنوانسیون ملل متحد علیه فساد اداری کشورهای عضو 106را ملزم یم سازد تا در صورت امکان ،اقدامات جهت حمایت اطالع
ر
اخالف و جزای را بدون ترس از
دهندگان را به عنوان ابزار لزیم روی دست گیند تا اشخاص ترغیب شوند که خشونت های
انتقام ،گزارش دهند 107.از سال  ۲۰۱۶بدینسو 108،کار روی قانون ویژه برای محافظت افشاء کنندگان در جریان بوده است و
در ر
اسی ر
اتیی مبارزه با فساد اداری تالش شده تا این قانون ایل ختم  ۲۰۱۷نهای شود 109.به رغم موجودیت یک سلسله احکام
در مورد حمایت اطالع دهندگان در قانون اجراات جزای  110۲۰۱۴و کود جزای  111،۲۰۱۸قانون مشخص برای حمایت اطالع
ر
دهندگان پس از الغای قانون ( )۲۰۰۸نظارت بر تطبیق ر
اسی ر
بیشی از پیش لزیم
اتیی مبارزه با فساد اداری در مارچ ۲۰۱۸
112.
گردید
در  ۵سپتامی  ،۲۰۱۸قانون ویژه حمایت از اطالع دهندگان فساد اداری از طریق فرمان تقنین رئیس جمهور توشیح و بالفاصله
نافذ شد در حالیکه قانون مذکور تا هنوز تحت برریس شورای میل قرار دارد 113.قانون مذکور بالی تمام نهاد های که خدمات
عامه ارائه یم کنند ،اعم از نهاد های عامه و خصویص به شمول نهاد های جامعه مدی و موسسات غی ر
دولن ،قابل تطبیق یم
باشد 114.به اساس قانون ،اطالع دهنده یم تواند ارتکاب عمل فساد اداری را بدون افشای هویت گزارش دهد 115.هویت اطالع
دهندگان بدون رضایت شان افشاء نیم شود 116،و این امر به نوبهای خود حق مدیع علیه را در جریان رسیدگ جزای محدود
یم سازد تا وارد کننده اتهام را بشناسد 117.اظهارات و هویت اطالع دهنده باید به گونه محرم حفظ شود .دریافت کننده اظهارات
ر
صوری به څارنوایل مربوطه ارسال نماید که مشکوک به جرم باشد 118.به
اطالع دهنده مکلف است تا چنی گزارشات را در
 104ا عالمیه جاکارتا در مورد اصول برای نهادهای مبارزه با فساد اداری ۲۷ – ۲۶ ،نوامی  ۲۰۱۲که در لینک ذیل قابل ر
دسیس یم باشد (به تاری خ ۵
مارچ  ۲۰۱۸به آن مراجعه شده بود):
https://www.unodc.org/documents/corruption/WG-Prevention/Art_6_Preventive_anticorruption_bodies/JAKARTA_STATEMENT_en.pdf
 105کنوانسیون ملل متحد علیه فساد اداری ،فقره ( )۲ماده  :۶اعالمیه جاکارتا در مورد اصول برای نهاد های مبارزه با فساد اداری ۲۷ – ۲۶ ،نوامی
 .۲۰۱۲قابل ر
دسیس در لینک ذیل (به تاری خ  ۵مارچ  ۲۰۱۸به آن مراجعه شده بود):
https://www.unodc.org/documents/corruption/WG-Prevention/Art_6_Preventive_anticorruption_bodies/JAKARTA_STATEMENT_en.pdf
 106کنوانسیون ملل متحد علیه فساد اداری ،ماده .۳۳
 107گزارش مبارزه با فساد اداری یوناما ،اپریل  ،۲۰۱۷صفحه .۱۴
 108گزارش مبارزه با فساد اداری یوناما ،اپریل  ،۲۰۱۷صفحه .۱۴
 109ر
اسی ر
اتیی مبارزه با فساد اداری (سال  ،)۲۰۱۷پالن تطبیق.
 110قانون اجراات جزای ،جریده رسیم شماره  ۱۱۳۲مورخ  ۵یم .۲۰۱۴
 111کود جزا ،جریده رسیم شماره  ۱۲۶۰مورخ  ۱۵یم .۲۰۱۷
 112قانون نظارت بر تطبیق ر
اسی ر
اتیی مبارزه با فساد اداری ،جریده رسیم شماره  ۹۳۶مورخ  ۱۵جنوری  ،۲۰۰۸ماده .۱۴
 113قانون حمایت از اطالع دهندگان ،فرمان تقنین شماره  ،۳۱۶جریده رسیم شماره  ،۱۳۱۴سپتامی .۲۰۱۹
 114قانون حمایت از اطالع دهندگان  ،ماده .۴
 115قانون حمایت از اطالع دهندگان  ،ماده .۵
 116قانون حمایت از اطالع دهندگان  ،ماده .۸
 117قانون اجراات جزای ،فقره ( )۶ماده .۷
 118قانون حمایت از اطالع دهندگان  ،ماده .۹
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اساس قانون ر
دسییس به اطالعات ،اطالع دهنده حق دارد تا در مورد ر
پیرسفت عمیل که گزارش داده ،طالب معلومات شده و
چنی معلومات باید در اختیار وی قرار گید 119.در همخوای با اجراات پسندیده بی الملیل ،قانون مذکور اطالع دهندگان را
ً
ً
ً
حمایت یم کند که با حسن نیت گزارش یم دهند ر
حن اگر بعدا گزارش آنها کال یا قسما اشتباه یا نادرست ثابت شود 120.در
خاتمه ،قانون حمایت از اطالع دهندگان در همخوای با سایر احکام قانون مبارزه با فساد اداری ،اطالع عمل جریم را با اعطای
 ۵درصد مبلغ وصول شده [به اطالع دهنده] پس از محکومیت [متهم] از سوی محکمه ،ترغیب یم کند 121.نقض قانون باید
مورد رسیدگ قرار گید و این رسیدگ شامل تعقیب عدیل یم شود.
 .2.4.3بازنگری جاری قانون اداره عایل تفتیش
کنوانسیون ملل متحد علیه فساد اداری نیازمند اتخاذ اقدامات مناسب برای تروی ج شفافیت در مدیریت وجوه مایل عامه به
شمول نصب سیستم معیار های محاسبه و تفتیش و نظارت مرتبط یم باشد؛ همچنان[ ،طبق این کنوانسیون] اقدامات روی
دست گرفته شود تا غیوابستگ دفاتر محاسبه ،کتب ثبت ،صورت حساب های مایل یا سایر اسناد مربوط به مصارف و عواید
عامه حفظ شده و از جعل چنی اسناد جلوگیی به عمل آید 122.در خصوص سکتور خصویص،کنوانسیون ملل متحد علیه
فساد اداری چنی مکلف یم سازد که " ...مجازات موثر ،متناسب و بازدارندهای مدی ،اداری یا جزای" برای عدم رعایت معیار
ر
محاسبای روی دست گرفته شود 123.قانون جزای جدید تخیط مقامات تفتیش را جرم پنداشته و قانون اداره عایل تفتیش
های
124.
در مورد تعزیرات اداری و یا احاله اعمایل که مانع کار مفتشی اداره عایل تفتیش یم شود ،برای تعقیب عدیل ضاحت دارد
ر
حقوف و ساختاری تا هنوز با مشکالت مواجه است .ر
اسی ر
اتیی مبارزه با فساد اداری سال  ۲۰۱۷دریافت که
با آنهم ،چارچوب
ر
افغانستان با عدم "کنیول مایل جهت نظارت و برریس دقیق از جریان های مایل" مواجه بوده و اینکه اداره عایل تفتیش باید
تقویت شود .از اییو ،این ر
ر
اسی ر
ساخی بازریس اداره عایل
اتیی خواهان بازنگری قانون اداره عایل تفتیش "به منظور هماهنگ
تفتیش و نهادهای تعیی معیارات با وظایف این اداره" ایل جون  ۲۰۱۸شد 125.هرچند ر
اسی ر
اتیی بازنگری شده تطبیق معیار
ً
کامال تکمیل ر
تلق نمود 126،به اساس بازبین های  ،۲۰۱۸وزارت عدلیه تا هنوز بازنگری تعدیالت
مذکور را ایل دسامی ۲۰۱۸
اخی قانون اداره عایل تفتیش را تمام نکرده است.
در سپتامی  ،۲۰۱۷دور نخست تعدیالت قانون اداره عایل تفتیش سال  ۲۰۱۳باعث ایجاد اصالحات لزم نشد 127.عالوه بر
تغییات غی ضوری در اصطالحات ،تعدیالت سال  ۲۰۱۷مدت خدمت رئیس اداره عایل تفتیش را از شش سال به چهار سال
کاهش داد 128،در حالیکه صالحیت انتخاب توسط رئیس جمهور حفظ شد .این امر در تناقض با پیشنهادات در نورم و معیار
 119قانون حمایت از اطالع دهندگان فساد اداری ،ماده .۶
ر
 120قانون حمایت از اطالع دهندگان فساد اداری  ،ماده ۱۱؛ دفی ملل متحد علیه مواد مخدر و جرم ،رهنمود ملل متحد در مورد اقدامات عمیل مبارزه
با فساد اداری برای څارنوالن و کارمندان تحقیق ،سپتامی  ،۲۰۰۴صفحه  ،۷۲قابل ر
دسیس در لینک ذیل (به تاری خ  ۱۳مارچ  ۲۰۱۹به آن مراجعه شده
بود):
https://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/Handbook.pdf
 121قانون حمایت از اطالع دهندگان فساد اداری  ،ماده .۳۰
 122کنوانسیون ملل متحد علیه فساد اداری ،جز (ج) فقره ( )۲و فقره ( )۳ماده .۹
 123کنوانسیون ملل متحد علیه فساد اداری ،فقره ( )۱و جز (ب) فقره ( )۲ماده .۱۲
 124کود جزا ،ماده  .۴۱۰در مورد مجازات نهاد های خصویص مراجعه شود به ماده  ،۲۱قانون اداره عایل تفتیش ،جریده رسیم شماره  ۱۰۱مورخ ۳۰
مارچ .۲۰۱۳
 125ر
اسی ر
اتیی مبارزه با فساد اداری ،محور  ،۵معیار ها.
ر
 126ر
ر
ر
اسیاتیی بازنگری شده مبارزه با فساد اداری ،ضمیمه  ۱محور ۵؛ نخستی گزارش ششماهه سال مایل  ۲۰۱۸در مورد تطبیق اسیاتیی میل مبارزه
.
با فساد اداری ،صفحه  ۴۰دارالنشای ویژه توضیح نمود که این ارزیای به اساس تعدیل مبتن بر فرمان ریاست جمهوری شماره  ۱۵۷مورخ  ۵سپتامی
ر
(منترسه جریده رسیم شماره  ۱۲۶۹مورخ  )۱۳۹۶/۰۷/۲۵صورت گرفته است.
۲۰۱۷
ر
 127فرمان شماره  ۱۵۷مورخ  ۵سپتامی  ۲۰۱۷ریاست جمهوری منترسه جریده رسیم شماره  ۱۲۶۹مورخ .۱۳۹۶/۰۷/۲۵
 128فرمان شماره  ۱۵۷رئیس جمهور ،ماده .۴
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های بی الملیل قرار دارد که چنی ترصی ح یم کند" :استقاللیت رؤسای نهاد های عایل تفتیش و اعضای (این نهاد ها) به شمول
ر
حقوف شان حی اجرای وظایف محوله" تضمی شود و "مدت خدمت طولی و معیی برای
امنیت دوران خدمت و مصئونیت
129.
به عنوان حسن
آنها در نظر گرفته شود تا آنها را قادر سازد که مسئولیت های شان را بدون ترس از انتقام انجام دهند"
اختتام ،این تعدیالت مستلزم آنست که محاسبه و تفتیش اداره عایل تفتیش به اساس معیار های انجمن بی الملیل موسسات
عایل تفتیش اجرا گردد 130.یوناما ،اتحادیه اروپا و رشکای بی الملیل پیشنهاد نمودند که نسخه نهای قانون باید در برگینده
معیارهای بی الملیل برای نهادهای تفتیش سکتور عامه باشد و این معیارها شامل اصول در مورد استقاللیت ساختاری،
وظیفوی و مایل نهادهای تفتیش به شمول مدت خدمت رئیس اداره عایل تفتیش باشد 131.ایل یم  ،۲۰۱۹مسوده قانون تحت
کار وزارت عدلیه قرار داشت 132.در عی زمان ،در فیوری  ،۲۰۱۹به اساس بازبین قانون در سال  ،۲۰۱۷رئیس جمهور
شپرست جدید را برای اداره عایل تفتیش گماشت.
مالحظات:
در سال  ،۲۰۱۸تغییات تقنین مربوط به مبارزه با فساد اداری مانند قانون مبارزه با فساد اداری ،قانون محافظت افشاء کنندگان
و قانون تشکیل و صالحیت های اداره لوی څارنوایل روی توضیح چارچوب ساختاری نهاد های مبارزه با فساد اداری متمرکز بود
تا آنها را با کنوانسیون ملل متحد علیه فساد اداری همخوای دهد .کود جزای جدید در همخوای با احکام جزای کنوانسیون ملل
متحد علیه فساد اداری قرار دارد .اینکه آیا کمیسیون مبارزه با فساد اداری در مطابقت با رشایط ماده  ۶کنوانسیون ملل متحد
علیه فساد اداری قرار دارد یا خی ،به استقاللیت و عرضه منابع موثر بستگ دارد .ایجاد کمیسیون با تاخی مواجه شده است .در
حایل که بازنگری قانون اداره عایل تفتیش هنوز ر
باف است ،یک رئیس جدید اداره عایل تفتیش در ماه فیوری  2019برای مدت
ر
حقوف افغانستان مبنای خوب را برای پیشید اصالحات در امر مبارزه با فساد اداری فراهم یم
کوتایه تعی گردید.چارچوب
سازد و ترتیبات باید ر
اسی ر
اتییک بوده و دستاورد های گذشته را حفظ نماید.

 2.5اصالحات در خدمات ملیک و کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملیک
ر
گماشی ،حفظ ،ترفیع و
مطابق به کنوانسیون ملل متحد علیۀ فساد اداری ،افغانستان سیستم های را برای استخدام ،بکار
بازنشستگ کارکنان خدمات ملیک ،و در صورت لزوم برای مسئولی عامۀ غیمنتخب به اساس "مهارت ،شفافیت و معیار های
هدفمند مانند شایستگ ،مساوات و استعداد 133اتخاذ و ابقا کرده و تقویت یم بخشد ".کنوانسیون ملل متحد علیۀ فساد
اداری همچنان یم خواهد تا "طرزالعمل های مناسب برای انتخاب و آموزش افرادی که برای استخدام در پست های عامه
مدنظر گرفته میشوند ،بخصوص پست های که در برابر فساد آسیب پذیر اند و درصورت لزوم تغیی و تبدیل همچو افراد به
ر
آموزیس "134روی دست گید.
پست های دیگر" و همچنان ازدیاد میان "پرداخت و معاشات کاف" و "برنامه های تعلییم و

 129معیار بی الملیل  ۱۰نهاد های عایل تفتیش ،در لینک ذیل (که به تاری خ  ۱۳مارچ  ۲۰۱۹به آن مراجعه شده بود):
http://www.issai.org/issai-framework/2-prerequisites-for-the-functioning-of-sais.htm
 130پانوشت قبیل ،ماده .۵
 131اعالمیه لیما از رهنمود دستورالعمل تفتیش (مصوب نهمی کانگره سازمان بی الملیل موسسات عایل تفتیش ،لیما  ۲۶ – ۱۷اکتوبر  ، ۱۹۷۷و
اعالمیه مکسیکو در باره استقاللیت ادارات عایل تفتیش (مصوب کنگره نوزدهم سازمان بی الملیل موسسات عایل  ،شهر مکسیکو  ۱۰-۵ ،نوامی )۲۰۰۷
قابل ر
دسیس در لینک ذیل (که به تاری خ  ۱۵مارچ  ۲۰۱۹به آن مراجعه شده بود):
http://www.intosai.org/fileadmin/downloads/downloads/4_documents/publications/eng_publications/E_Lima_Mex
ico_2013.pdf
 132اداره عایل تفتیش توضیح داد که بازنگری قانون به دلیل مشکالت در ر
یافی مشاور بی الملیل جهت رهنمای این پروسه ،با تاخی مواجه شد (پاسخ
اداره عایل تفتیش به مسوده گزارش یوناما).
 133مادۀ  ،۷کنوانسیون علیه فساد ملل متحد
 134مادۀ  ،۷کنوانسیون علیه فساد اداری ملل متحد
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چهارچوب صلح و انکشاف میل ۲۰۲۱ - -۲۰۱۷افغانستان را برای ایجاد خدمات ملیک پاسخگو به نیازمندی های انکشاف میل
135.
و بلندبردن میان متعادل مشارکت مردان و زنان افغانستان در آن ،متعهد یم سازد
ر
اسی ر
اتیی مبارزه علیۀ فساد اداری سال  ۲۰۱۷رکن دارای اولویت سوم خویش را به اصالح خدمات ملیک 136با چهارده هدف
و چهار شاخص تخصیص داده است .این اهداف روی تقویت استخدام به اساس شایستگ و و نظام شغیل در خدمات ملیک
ر
آموزیس خدمات ملیک ،طرزالعمل های استخدام
تمرکز یافته است .شاخص های اولیه ی متذکره روی احیای مجدد مرکز
137
ر
رقابن ،عزل کارکنان خدمات ملیک دارای کارکرد های ضعیف در وزارت های مشخص و بهبود پروسۀ استخدام در بخش قضاء
ر
متمرکز یم باشد .بازنگری اسی ر
اتیی سال  2018تعداد شاخص های این رکن را به یازده شاخص افزایش داده و آنها را منسجم
138 .

نموده است

کمیسیون خدمات ملیک 139ماموریت دارد تا پروسۀ اصالحات خدمات ملیک را رهیی کند 140 .پس از تعیی رئیس جدید
کمیسیون ،نادر نادری ،سال  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸شاهد یک دورۀ جدی اصالحات داخیل و تجدید ساختار 141بود و پس از اینکه
بورد کمیشیان وظایف شانرا آغاز نمودند ،تعهد تازه ای را در راستای ترسی ع روند اصالحات ،اعتماد مردم و مقامات ارشد
افزایش داد 142 .بنا به اظهارات رئیس کمیسیون ،اصالحات داخیل در پرتو بهبود بخشیدن میان ر
دسیی به خدمات عامه،
تقویت مشارکت زنان در خدمامت عامه تحکیم یک روند شهروند محور و جلوگیی از فساد به پیش برده یم شود.

به کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملیک صالحیت تفویض شد تا ( )۱از پروسۀ ارزیای کارکنان پائی رتبۀ خدمات
ملیک نظارت نماید؛ ( )۲پالییس ها ،قوانی ،مقررات و طرزالعمل و مدیریت منابع ر
برسي را طرایح نماید؛ ( )۳استخدام های
رقابن برای پست های بلند ر
ر
دولن را راه اندازی نماید؛ ( )۴به شکایات کارکنان خدمات ملیک رسیدگ نماید؛ ( )۵تطبیق پروسۀ
ر
آموزیس ارتقای ظرفیت و ارزیای اجراآت کارکنان
اصالحات اداری را رهیی ،تنظیم ،تسهیل و نظارت نماید؛ ( )۶برنامه های
ارشد خدمات ملیک را راه اندازی نماید143 .درحالیکه کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملیک بطور رسیم یک کمیسیون
مستقل است 144،اما گزارش فعالیت های سالنۀ سال  ۱۳۹۶کمیسیون نشان میدهد که رئیس جمهور به تعداد  ۴۲مورد

 135پاراگراف  ،۱۵چهارچوب صلح و انکشاف میل افغانستان
 136بخش دوم ،رکن سوم ،ر
اسی ر
اتیی میل مبارزه علیه فساد اداری سال ۲۰۱۷
ر
ر
 137ضمیمۀ  ،۱رکن  ۳شاخص ها ،اسیاتیی میل مبارزه علیه فساد اداری سال ۲۰۱۷
ر
 138به  https://sacs.gov.af/dr/get_pillar_activity/51که (بتاری خ  ۱۴مارچ  ۲۰۱۹به آن دسییس صورت گرفته) مراجعه نمائید .با آنهم قابل
تذکر است که دارالنشاء تخمی مینماید که یک شاخص با  ۴۰۰۰کارمند خدمات ملیک تکمیل گردیده در حالیکه شاخص درخواست آموزش برای ۵۰۰۰
کارکنان خدمات ملیک را مینماید .در تجدید نظر ،هدف شاخص به آموزش  ۴۰۰۰کارکنان خدمات ملیک کاهش یافت.
 139کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملیک یط فرمان شماره  ،۲۵۷مؤرخ  ۲۳ماه مارچ  ۲۰۰۲مصادف به ( )۰۳/۰۲/۱۳۸۱بطور قانوی
ایجاد و یط فرمان شماره  ،۲۵مؤرخ  ۱۰جون  ۲۰۰۳وظایف آن وسعت داده شد.
 140قانون کارکنان خدمات ملیک ،جریدۀ رسیم شماره  ۹۵۱مورخ  ۸جون ۲۰۰۸
 141گزارش فعالیت سالنۀ کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملیک سال ( ،۱۳۹۶ )۲۰۱۷/۲۰۱۸مؤرخ ۱۷جولی  ،۲۰۱۸بیست و دو قدم
اصالحات انجام شده در سال  ۱۳۹۶را فهرست بندی مینماید که شامل بازنگری رشح وظایف کارکنان کمیسیون جهت بهینه سازی فضای کاری کمیسیون
میباشد .به سایت https://iarcsc.gov.af/fa/wp-content/uploads/sites/2/2018/07/Achievements-Report-for-1396-IARCSC-
 Email-Version.pdfصفحه  ۷که (بتاری خ  ۱۵ماه مارچ  ۲۰۱۸به ان ر
دسییس صورت گرفته) مراجعه نمائید.
 142گزارش مبارزه علیه فساد اداری یوناما ،ماه یم  ،۲۰۱۸صفحۀ .۶۱
 143گزارش مبارزه علیۀ فساد اداری یونما ،ماه یم  ،۲۰۱۸صفحۀ ۶۱
 144گزارش مبارزه علیۀ فساد اداری یونما ،ماه یم  ،۲۰۱۸صفحۀ ۶۱
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هدایات کتن را در مورد فعالیت های کمیسیون صادر نموده است ،که همه جوانب مکلفیت این کمیسیون را در بر یم گرفت.
 145کمیسیون همچنی ارزیای و آمار و ارقام تخصیص ای را که مبنای تصمیم گیی های دولت یم باشد ،فراهم یم کند.
در سال های  ۲۰۱۷و  ،۲۰۱۸کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملیک را برای  ۹۴۹۰پست رشح وظایف و برای
 ۱۱۵۱۰پست لیحۀ وظایف در سطح خدمات عامه ترتیب نمود .بخاطر تداوم همچو طبقه بندی و تسهیل و مدیریت و
برسی ،کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملیک یک سیستم ر
ر
آسانی معلومات منابع ر
الکیونیگ مشخص حفظ
ذخیه
ر
146 .
معلومات را در همکاری با وزارت مخابرات و تکنالوژی معلومای و ریاست عمویم احصائیه مرکزی و معلومات ایجاد نمود
با فعال شدن و دارای محتوا شدن کامل این سیستم در شاش سیستم خدمات ملیک ،همه وظایف مدیریت منابع ر
برسي در
سکتور خدمات روان و آسان گردیده و نهاد ها را قادر یم سازد تا به شکل فراگیی منابع ر
برسي خویش را به شیوه معیاری
مدیریت نمایند .کمیسیون خدمات ملیک اضافه نمود که این منجر به تقویت سیستم ر
کنیول خواهد شد و زمینه از بی بردن
کارمندان خیایل را فراهم خواهد نمود .این سیستم باید نهاد های افغانستان را قادر بسازد تصویر کیل ای از ارقام دقیق کارمندان
ر
ر
جنسین
جنسین شان به منظور از بی بردن موارد عدم توازن
خویش را با خود نگه دارند و نی آنها را در راستای تطبیق اهداف
کمک نماید .سیستم مذکور با سیستم پرداخت معاشات وزارت مالیه وصل خواهد بود تا کار پرداخت معاشات را به شکل شی ع
و موثر یط مراحل نموده و از تقلب در پرداخت معاشات جلوگیی به عمل آورد.
در فاصله بی دسامی  ۲۰۱۷تا  ۱اپریل  ۳۰۴۹۹ ،۲۰۱۹بست بر اساس استخدام مبتن بر شایسته سالری پر گردیده است.
در میان آن ها حدود  ۷۰۰بست ارشد  ۱و  ۲است که مستقیما از سوی کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملیک
استخدام گردیده اند .سایر بست ها بست های  3ایل  8که مربوط مدیریت سطح متوسط و بست های سطح پایی تر یم
شود .امتحان کانکور جلب و جذب  11500تن از آموزگاران در زمان ترتیب این گزارش در حال اجرا یم باشد .در اوائل ۲۰۱۹
نسبت حضور زنان در خدمات ملیک ٪۲۷.۳۳بود که حایک از یک افزایش  ۵درصدی نسبت به سال گذشته است .در اکتوبر
 ،۲۰۱۸کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملیک مرکز امتحانات خویش را در کابل برای نخستی بار در کابل برای راه
ر
حکومن در مقر جدید کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملیک مورد استفاده
اندازی امتحانات تحریری برای پست های بلند
قرار داد .سیستم کمپیوتری اخذ امتحان یک نرم افزار معیاری را برای انتخاب سوالت چندین جوابه و سوالت ر
ترسییح از بانک
سوالت 147بطور اتوماتیک فراهم ساخته که چانس تقلب را کاهش یم دهد.

 145گزارش فعالیت سالنۀ کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملیک (۱۳۹۶ )۲۰۱۷/۲۰۱۸؛ مؤرخ  ۱۷جولی  .۲۰۱۸به صفحۀ سایت ذیل
ر
نمائید:
مراجعه
است)
گرفته
صورت
دسییس
آن
به
۲۰۱۸
مارچ
۱۵
(بتاری خ
که
https://iarcsc.gov.af/fa/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/
ر
معلومای و ریاست عمویم
 146در ماه دیسامی  ،۲۰۱۸کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملیک یک توافقنامه را با وزارت مخابرات و تکنالویح
احصائیه مرکزی جهت ایجاد یک سیستم دیجیتیل مدیرت معلومات منابع ر
برسی برای تمام مراکز کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملیک در
ر
دسییس صورت گرفته است ،مراجعه نمائید.
مرکز و ولیات به امضاء رسانید .به سایت ذیل که بتاری خ  ۱۵مارچ  ۲۰۱۸به آن
https://iarcsc.gov.af/fa/category/news/page/1/(accessed 14 march 2019
 147به ویب سایت ذیل که بتاری خ  ۱۸ماه مارچ  ۲۰۱۸به آن ر
دسییس صورت گرفته است ،مراجعه نمائید.
https://iarscs.gov.af/fa/category/news/page/6/
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ر
جنسین در خدمات ملیک یگ از اولویت
کار در راستای ایجاد توازن
های کمیسیون خدمات ملیک است.
در جنوری در ماه جنوری  ،۲۰۱۸کمیسیون مستقل اصالحات اداری
و خدمات ملیک یک پالییس را مبن بر افزایش تعداد زنان در خدمات
ملیک معرف نمود .تعدیالت در قانون سال  ۲۰۰۸کارکنان خدمات
ملیک این امکان را میرس ساخت تا تدابی برای اقدامات مثبت در
راستای افزایش تعداد زنان در خدمات ملیک روی دست گرفته شوند.
باوجود آن هم ،ر
پیرسفت در استخدام کارکنان خدمات ملیک به دلیل
انتخابات سال  ۲۰۱۸بیط بود و کمیسیون مستقل اصالحات اداری
و خدمات ملیک نی از شمار پائی متقاضیان از طبقۀ اناث گزارش
داد .قرار گزارش ،از جمله کارمندای که در سطح ورودی بست های
سوم و چهارم در وزارت ها در جریان سال  ۲۰۱۸استخدام شدند،
از میان  ۴۲۲۶تقرر ،ضف  ۲۰۴تن یا  ٪۴.۸آنان زنان بودند.
روند جدید استخدام جمیع آموزگاران که در اوایل سال ۲۰۱۸
صورت گرفت ،منجر به استخدام  ۸۶۷۶معلم جدید شد که ۲۵۰۰
تن شان زن بودند .زنان در پست های مختلف دیگر نی استخدام
شدند که از آنجمله به تعداد یازده نفر بحیث معاونی شاروایل های
نوایح کابل ،ر
یکی بحیث معی وزارت معارف در امور انکشاف
نصاب تعلییم و تربیۀ معلم و بیست و شش تن بحیث روسای
دارالمعلمی ها در ولیات بدخشان ،نیمروز ،هرات ،تخار و لغمان
1 .
در جمع سایر ولیات استخدام گردیدند

در سال 2018کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات
ر
ولین را انجام داد که در جریان این
ملیک به تعداد هشت ارزیای
ارزیای به تعداد  ۲۵۳۳پست بلند بست اول و دوم در سطح
ریاست های ولیات تثبیت گردید که از آنجمله  900بست آن
باید از سوی کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملیک
ً
سیده یم شد .این اعالنات شامل بست های یم
مجددا به اعالن ر
شد که برای سالها توسط افرادی اشغال شده بودند که رشایط
تحصییل شان در مطابقت با رشایط لزم تعیی شده برای این
ر
ولین که
وظایف نبودند .از جمله این  ۹۰۰پست ریاست های
ر
رقابن گذاشته شده بود ،متقاضیان نتوانستند از
به امتحان
امتحان تحریری  ۱۱۴پست عبور نمایند .در نوامی ۲۰۱۸
کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملیک ناگزیر این
ً
 ۵۰٪این پست ها را مجددا برای بست های که رشایط استخدام
آسان تری دارند برای این ولیات به اعالن س رید.

ر
حقوف در ارتباط با تصامیم مربوط به پروسه
وجود راه حل های
استخدام بیش از پیش بر عادلنه بودن این پروسه یم افزاید .بورد
رسیدگ به شکایات کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات
ملیک مرجع کل رسیدگ به شکایات کارمندان خدمات ملیک است
که از تامی حقوق متقاضیان کار در بخش خدمات ملیک اعم از کارمندان و کارمندان قراردادی اطمینان حاصل یم نماید .کارمند
خدمات ملیک یم تواند شکایات شان در مورد تهیه لیست کوتاه ،امتحان های تحریری و یا شفایه و یا در صورت بروز اختالف
ر
گذاشی پست خدمات ملیک را به این بورد ثبت نمایند.
با اداره در باره عدم تقرر ،عدم رضایت از انفکاک خویش و یا به داوطلن
ً
148 .
این بورد به طور منظم با
مجموعا  ۲۷۷۸شکایت یط مدت میان اپریل و دسامی  ۲۰۱۸مورد رسیدگ قرار گرفته است
نمایندگان جامعه مدی ،رسانه ها و علمای دین نشست های را برگزار نمود تا نظرات شان را پیامون پروسه های کاری کمیسیون
مستقل اصالحات اداری و خدمات ملیک دریافت نمایند .در حال حاض ر
بیشیین تعداد شکایات از کارمندان برحال خدمات ملیک
پیامون حقوق شان منحیث کارمند ،وضعیت ناگوار کاری ثبت یم گردد تا اینکه پیامون منصفانه بودن طرزالعمل های استخدام
149 .
باشد
اصالحات انستیتیوت خدمات ملیک ایل ماه جون  ۲۰۱۸تکمیل گردید .از آن تاری خ تا کنون ،این انستیتیوت به تعداد ۴۰۰۰
ً
کارمندان خدمات ملیک جدیدا استخدام شده را آموزش داد 150 .در مطابقت به اولویت های مبارزه علیۀ فساد اداری حکومت،
ر
آموزیس محو فساد اداری را برای تعداد  ۱۶۳۴کارمند جدیدآ استخدام شدۀ خدمات ملیک در سطوح
این انستیتیوت برنامۀ
مختلف راه اندازی نمود.

 148به ویت سایت ذیل که بتاری خ  ۱۸مارچ  ۲۰۱۸ر
دسییس صورت گرفته است ،مراجعه نمائید.
https://iarcsc.gov.af/fa/category/news/page/5/
ر
 149بسیاری بخش های گزارش به اساس مقالت
منترس شده در ویب سایت کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملیک
ر
/https://iarcsc.gov.af/fa/category/newsکه بتاری خ ( ۱۸مارچ  ۲۰۱۸به آن دسییس صورت گرفته است) و همچنان گزارش های ارائه شده در
ژنیو ،بشمول معلومات تازه پیامون ر
پیرسفت در راستای حکومتداری مؤثر برنامه های دارای اولویت ماه نوامی  ۲۰۱۸که در ویب سایت ذیل قابل
ر
ر
دسیس است و بتاری خ  ۱۸مارچ  ۲۰۱۸به آن دسییس صورت گرفته است ،آماده شده استhttps://geneva.,mof.gov.af/#documents .
ر
 150به سایت ذیل که بتاری خ  ۱۵مارچ به آن دسییس صورت گرفته است ،مراجعه کنیدhttps://sacs.gov.af/dr/get_pillar_activity/51 .
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در اواخر سال  ،۲۰۱۸کمیسیون خدمات ملیک بازنگری خویش جهت ساده سازی و ادغام ادارات را نهای ساخت .به همی
منظور ،این اداره تفاهمنامه های را با وزارت ها و ادارات حکومت امضاء کرد تا بازنگری عمیل را جهت توجیه وجود چنی ادار رای
انجام دهد .این بازنگری ر
مشیک به تعداد بیست و یک وظایف متداخل را میان وزارت ها و ادارات ر
دولن تثبیت کرد .نمونه
های از این ساده سازی شامل ادغام وزارت مبارزه علیۀ مواد مخدر به وزارت امور داخله و انتقال ادارۀ مستقل ارایص افغانستان
151.
(ارایص) به وزارت شهر سازی و مسکن یم شود
مالحظات:
ی
ر
غت قابل برگشت در ارائه
ملک با آهنگ رسیعت در حال تطبیق است .تحقق بهبود ر
اقدامات مربوط به اصالحات در خدمات ي
ی
ر
ی
خدمات عامه به شمول یک سیستم شغیل مبتن بر شایستگ نیازمند پایداری بیشتی است .این پروسه نباید با مقرری های
ی
تاثت شدیدی بر برداشت عامه مردم نسبت به
موردی خارج از چهارچوب قانون استخدام دچار کندی شود ،چون این امر ر
شفافیت خدمات عامه خواهد داشت.

 2.6.دستاورد ها در زمینه ثبت دارای ها مقامات ر
دولن باید منتج به ایجاد سیستم های کارا برای تایید این دارای
ها گردد.
بر اساس کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد ،کشور های عضو باید
تالش نمایند تا ”تدابی و سیستم های را ایجاد و از مقامات خدمات عامه
یط سال  ۲۰۱۸دارای های  ۱۶۹۴۳تن از مقامات
بخواهند تا به نهاد های مقتیص در خصوص ،در میان سایر موارد ،فعالیت
و کارکنان ر
دولن ( به شمول مقامات عایل رتبه تحت
های بیوی ،وظیفه ،شمایه گذاری ،دارای و تحایف گران قیمت و یا مفادات
ماده  ۱۵۴قانون اسایس) ثبت گردید .با یک استثنا و
آنهم معاون دوم ریاست جمهوری ،همه  ۹۴مقام
که ممکن است در ارتباط به وظیفه شان بحیث مقامات خدمات عامه سبب
دولن مکلف به ر
عایل رتبه ر
نرس اعالم دارای های شان
152.
تضاد منافع شود” در مطابقت به اصول بنیادی قوانی میل ،اشاعه نمایند
طبق حکم ماده  ۱۵۴قانون اسایس شدند و اداره
قانون اسایس افغانستان از مقامات عالیتبه دولت یم خواهد تا قبل از رشوع
ثبت و برریس دارای ها آن را در سال  ۲۱۰۸در ویب
153.
سایت اداره امور به ر
وظیفه رسیم و در ختم دوره کاری شان،دارای های شان را ثبت کنند
نرس رساند .همچنی گزارش شده
است که وزارت مالیه در کار ثبت دارای های مقامات
بتاری خ  ۵ماه سپتمی سال  ۲۰۱۷قانون ثبت و اشاعه دارای های مقامات
عایل رتبه خویش  ٪۱۰۰موفق بوده است.
عالیتبه و کارمندان دولت توسط رئیس جمهور توشیح گردید و به تاری خ اول
ر
جنوری سال  ۲۰۱۹به تصویب پارلمان رسید 154 .این قانون نه تنها کتگوری های مقامات دولن و کارکنای را که باید دارای های
ر
شان را ثبت نمایند ،توسعه داد 155،بلکه حکم به اشاعه و ر
مقامای یم کند که در ماره ۱۵۴
نرس دارای های مقامات عایل رتبه و
قانون اسایس لست گردیده است 156 .این قانون مسولیت ثبت دارای های را از نهاد ناموفق اداره عایل نظارت و مبارزه با فساد
ً
بعدا منحل شد ،به ر
157.
دفی جدید التاسیس اشاعه و ر
نرس دارای ها در اداره امور ریاست جمهوری انتقال داد
اداری ،که
موفقیت های ثبت دارای ها یط سال ۲۰۱۸

 151مراجعه شود بهhttps://areu.org.af/wp-content/uploads/2017/07/Review-of-Functions-of-Government-Agencies-in- :
( Afghanistan.pdfتاری خ مراجعه به سایت  ۱۵مارچ .)۲۰۱۹
 152کنوانسیون ملل متحد در مورد مبارزه با فساد ،ماده )۵( ۸
 153بر اساس ماده  ۱۵۴قانون اسایس" :دارای های رئیس جمهور ،معاونی رئیس جمهور ،وزراء ،اعضای ر
سیه محکمه و لوی څارنوال قبل و بعد از دوره

خدمت توسط ارگای که در قانون تعیی یم گردد ،ثبت ،رسیدگ و رنرس یم شود".

ر
دولن که از طریق فرمان تقین شماره  ۱۵۴رئیس جمهور توشیح گردید ،جریده رسیم شماره
 154قانون ثبت و اشاعه دارای های مقامات و کارکنان
 ۲۸ ،۱۲۷۱اکتوبر سال  .۲۰۱۷این فرمان بدون هیچ گونه تعدییل از سوی ولیس شورای میل تصویب گردید و به تاری خ  ۲۰فیوری  ۲۰۱۹در جریده
رسیم شماره  ۱۳۲۹ر
نرس گردید (قانون ثبت و اشاعه دارای ها).
 155قانون ثبت و اشاعه دارای ها ،مواد ۷و .۸
 156قانون ثبت و اشاعه دارای ها ،مواد ۷و .۸
 157گزارش یوناما در مورد مبارزه با فساد اداری ،ماه یم سال  ۲۰۱۸ص .۲۵
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تطبیق موثر کنوانسیون ملل متحد علیه فساد اداری ایجاب یم کند تا ”نهاد های مقتیص“ که قرار است دارای ها در آن ثبت
ر
نظاری … با… پرسونل ،تخصص ،و ظرفیت تخنیگ و صالحیت قانوی کاف برای اعمال ر
158.
کنیول موثر“ باشند
شود ”نهاد های
در حالیکه یوناما تغییات مثبت در قانون اشاعه و ثبت دارای ها را ستایش یم کند ،اما خاطر نشان یم سازد که انتخاب حکومت
افغانستان برای جادادن اداره ثبت و برریس دارای ها در داخل ر
ر
ساخی نهادهای
دفی رئیس جمهور و در نهاد اجرای دولت و ملزم
مقننه وقضائیه برای گزارشدیه به آن اقدام غی معمول بوده و اصول تفکیک قواء را مخدوش ساخته و باعث تعارض منافع
یم گردد 159.این نگرای همچنان در نشست ر
مرسانو جرگه نی ابراز شد 160.قانون مبارزه با فساد اداری پیشنهادات یوناما را در
161 .
خود گنجانید و صالحیت ثبت و برریس دارای های مقامات ر
دولن را به کمیسیون مبارزه با فساد اداری تفویض یم نماید
162
همچون سایر وظایف ،این کمیسیون ،این مسولیت ها را در فاصله زمای  ۱۲ماه از تاری خ ایجاد آن ،بدوش خواهد گرفت
تاخی در تشکیل این کمیسیون و انتقال این وظایف در جمع صالحیت های این کمیسیون نباید موفقیت های حاصله در ثبت
دارای ها و یا در کار ایجاد یک سیستم فعال برای تثبیت دارای ها را مترصر سازد.
با وجود نگرای های موجود پیامون استقاللیت این کمیسیون ،اداره ثبت و برریس دارای ها به شکل چشمگیی موفق بوده
است .این اداره به یوناما اطالع داد که ایل اپریل  ،۲۰۱۹به تعداد  ۱۶۹۴۳مورد فورمه ثبت دارای ها را دریافت نموده است که
ر
ولین یم شود .به اساس
از آن جمله  ۳۰۰فورمه آن متعلق به اعضای شورای میل و  ۳۶۵آن متعلق به اعضای شورا های
معلومات ارائه شده از سوی اداره ثبت و برریس دارای ها و دارالنشای خاص ،موفقیت این دو اداره در امر ثبت دارای ها به
دلیل حمایت قوی و مستقیم رئیس جمهور از طریق ارسال رهنمود ها و متحدالمال ها متعدد به وزارتخانه ها و نهاد ها به منظور
ترغیب آن ها به ثبت دارای های مقامات و کارمندان ر
دولن بوده است 163 .برای تحقق پیوی از قانون به ویژه از سوی اعضای
شورا ی میل ،حکومت معاشات آن عده از اعضا را که دارای های شان را اعالم ننموده بودند ،ش از اکتوبر  2018ایل پیوی
ر
لیسن از مقامات را که از این اصل پیوی
کامل از این قانون به حالت تعلیق در آورد .اداره آمور ریاست جمهوری همچنی
164.
ننموده بودند ،ر
منترس نمود
بر اساس ا ر
سی ر
اتیی مبارزه با فساد اداری ،رشط صد فیصد رعایت اشاعه دارای ها برای مقامات ارشد دولت یک هدف و معیار
بوده که باید تا ماه فیوری سال  ۲۰۱۸تطبیق یم گردید 165.سکرتریت ویژه خی داد که این شاخص تا ما یم ۲۰۱۸بگونه کامل
برآورده شده است و ثبت کرده است که تمام مقامات عایل ربته ،به شمول رئیس جمهور ،رئیس اجرائیه و معاون دوم رئیس
جمهور دارای های خود را اعالم کرده اند .یگانه استثناء در میان مقامات عایل رتبه ،معاون نخست رئیس جمهور است که تا
هنوز دارای هایش را اعالم نکرده است 166.متاسفانه در بازبین ر
اسی ر
اتیی پیشنهاد یوناما مبن بر ایجاب برریس های دوره ای از
167.
ر
حکومن ،پذیرفته وگنجانیده نشد
میان پیوی همه مقامات بلند پایه به منظور روشن شدن میان تبدییل ها در موقف های
شاخص های صندوق بی الملیل پول در چهارمی بازنگری ترصی ح یم کند که افغانستان باید ”بر روی یک ویب سایت
دفی مواد مخدر و جرایم ملل متحد برای تطبیق کنوانسیون ملل متحد علیه فساد اداری  ۲۰۰۹صفحه  ۲۶قابل ر
 158رهنمود تخنیگ ر
دسییس در آدرس
ر
زیر https://www.unodc.org/documents/corruption/Technical_Guide_UNCAC.pdf :قابل دسییس است (آخرین بارد به تاری خ ۵
مارچ ۲۰۱۹به آن ر
دسییس صورت گرفت).
 159گزارش یوناما در مورد مبارزه با فساد اداری ،ماه یم سال  ۲۰۱۸ص .۲۱
 160جلسه ر
مرسانو جرگه  ۳۱دسامی .۲۰۱۷
 161مراجعه شود به  ۲.۴.۱در فوق ،قانون مبارزه با فساد اداری.)۱۷( )۱( ۱۷ ،
 162قانون مبارزه با فساد اداری.)۲( ۱۷ ،
 163اولی گزارش شش ماهه سال مایل  ،۲۰۱۸ص .۱۵
 . 164 http://www.aop.gov.af/?page_id=3632164لست شامل نام های  ۸۴تن از اعضای ولیس جرگه ۳۱ ،تن از اعضای ر
مرسانه جرگه و
ر
ولین و شاروالن  ،شاروایل ها یم باشد.
همچنان اعضای شورا های
اتیی مبارزه با فساد اداری ،محور  ۱و تطبیق ر
 165سال  ،۲۰۱۷ر
اسی ر
مییکس ،محور .۱
ر
 166اولی گزارش شش ماهه سال مایل  ،۲۰۱۸صفحه  ..۶۲قابل دسیس در اینجا( https://sacs.gov.af/en/reports/semi_annua :بار آخر
بتاری خ  ۱۵ماه مارچ سال  ۲۰۱۹به آن ر
دسییس شده است).
 167ر
اسی ر
اتیی بازبین شده ،ضمیمه ،معیار های بازبین شده ،محور سوم.
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اختصاص یافته به اعالم دارای ها به زبان های دری و انگلییس :مجازات های را ر
نرس نمایند که علیه آنعده از مقامات عایل رتبه
وضع گردیده است و در بازبین سوم تحت پوشش قرار گرفته است که یط مدت  ۱۲ماه گذشته از مکلفیت های ثبت دارای
های شان در مطابقت با قانون ثبت و اشاعه دارای های مقامات و کارکنان دول رن و یا ماده  ۱۵۴قانون اسایس پیوی ننموده
168 .
بودند “
در حالیکه تعداد مقامات ر
دولن ایکه دارای های شان را اعالم نموده اند یط سال  ۲۰۱۸به شکل چشمگیی افزایش داشت،
ً
برریس این دارای ها همچنان با تاخی رو به رو است .این امر قسما به دلیل عدم اختصاص منابع برای این کار از سوی اداره امور
است .در حالیکه اداره ثبت و برریس دارای های در سال  ۲۰۱۸تنها  ۲۶کارمند داشته است ،تعداد این کارمندان ایل اپریل ۲۰۱۹
به  ۵۴تن رسیده است که از آنجمله  ۲۱تن آنان فقط به کار برریس دارای ها اختصاص یافته اند 169 .تا آخر مارچ  ۲۰۱۹اداره
ر
دولن مشغول رسیدگ به  ۴۵۷فورمه ثبت دارای ها بود .برای کاهش اثر کمبود
ثبت و برریس دارای های مقامات و کارکنان
ر
ر
ر
منابع داخیل این اداره همکاری هایش را به اسی نهاد های دولن گسیش داده است .یک یاداشت تفاهم این دفی با کمیسیون
مستقل انتخابات ،از این کمیسیون یم خواهد تا فورمه های اعالم دارای که از کاندیدان انتخابات ولیس جرگه سال ۲۰۱۸
فنیاکا) این ر
دریافت یم کنند را به این اداره انتقال دهد 170.واحد استخبارات مایل د افغانستان بانک ( ر
دفی را از طریق تحلیل مایل
ً
دارای های ثبت شده حمایت کرد .در سال  ،۲۰۱۸اداره ثبت و برریس دارای ها مجموعا  ۹درخواست مبن بر ارائه معلومات
مایل در مورد  ۲۴۱تن از مقامات ارشد خدمات عامه را به واحد استخبارات مایل فرستاد که از آن جمله ،به  ۵درخواست،
ر
بیشی محرمیت در جریان روند تبادله این
شامل  ۶۴تن از مقامات عالیتبه دولت ،پاسخ ارائه شده است .جهت تامی هرچه
معلومات ،واحد استخبارات مایل با اداره ثبت و برریس دارای ها ،یک خط ر
الکیونیگ را ایجاد نموده است 171.بر اساس گفته
های اداره ثبت و برریس دارای ها ،ر
ترسیک مسایع با دیگر نهاد های ر
دولن ،به ویژه اداره ارایص و شهرداری ها هنوز هم با چالش
های همراه است.
چهارچوب حسابدیه متقابل ژنو  172 ۲.۳مربوط به ثبت دارای ها و نی اعالمیه ر
مشیک کنفرانس ژنو 173روی ارتقای ظرفیت
ثبت و برریس دارای عای اعالم شده تمرکز دارد .از آن جاییکه این امر نه ممکن است و ر
حن مطلوب هم نیست تا هر فورمه
ثبت دارای ها تایید شود ،مرجع با صالحیت باید یک سیستم اولویت بندی را طرایح نماید تا دارای های ثبت شده را به شکل
تصادف برریس نماید.

 168جمهوری اسالیم افغانستان :بازنگری سوم تحت ترتیبات تسهیل کریدت ر
گسیده و درخواست تعدیل معیار اجرات ،اعالمیه مطبوعا ری” گزارش
کارکنان ص  .۳۶قابل ر
دسیس در ویبسایت https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/05/29/Islamic-Republic-of-
( Afghanistan-Third-Review-Under-the-Extended-Credit-Facility-Arrangement-45897بار آخر بتاری خ  ۱۳ماه مارچ سال ۲۰۱۹
به آن ر
دسییس شده است)
 169بنا به گفته اداره ثبت و بررسی دارایی ها ،در جریان نشستی که یوناما به تاریخ  ۲۴مارچ  ۲۰۱۹با این اداره داشت ،تشکیل بخش بررسی
دارایی های این ادره سر از مارچ ( ۲۰۱۹اول حمل  )۱۳۹۸به  ۲۵افزایش یافته است.
 170قانون انتخابات ،ماده )۴( )۲( ۷۳
ر
دسیس در ویبسایت:
.
 171گزارش سالنه مرکز تحلیل معامالت راپور مایل د افغانستان بانک ۲۰۱۸ ،قابل
( https://www.fintraca.gov.af/assets/Annual%20Report/FinTRACA_Annual%20Report_2018.pdfبار آخر بتاری خ  ۱۳ماه مارچ
سال  ۲۰۱۹به آن ر
دسییس شده است)
 .۲.۱ 172در فوق مالحظه شود
ر
 173کنفرانس ژنو در مورد افغانستان :اعالمیه مشیک ،تضمی آینده افغانستان :صلح ،اتکا بخود و اتصال۲.۲ ،
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مالحظات:
ر
در سال  2018افزایش چشمگی ثبت دارای ها از سوی مقامات ر
ولین و اعضای پارلمان
دولن منجمله عایل رتبه ترین مقامات
نمایانگر این است که افغانستان توانای ر
پیرسوی شی ع در امر مبارزه با فساد را در صورتیکه فشار کاف سیایس وجود داشته
باشد ،دارا است .موفقیت به دست آمده در زمینه ثبت دارای ها باید منتج به ایجاد یک سیستم برریس کارآ و موثر گردد .در
موضوع انتقال وظایف ثبت دارای ها به یک کمیسیون جدید دست آورد های موجود باید حفظ گردد.

 2.7.اصالحات در تدارکات عامه

ر
حقوف ونهادی افغانستان به طور کل در مطابقت با رشایط کنوانسیون ملل متحد علیه فساد اداری مبن بر
چهارچوب های
174.
قانون تدارکات ،تدارکات عامه را در افغانستان به شکل فراگیی
ایجاد یک نظام تدارکات شفاف ،عادلنه و موثر یم باشد
175.
قانونمند ساخته و چهارچوب های نهادی مربوطه را ایجاد نموده است یک کمیسیون تدارکات میل ( )NPCمتشکل از وزارت
های مالیه ،اقتصاد ،و عدلیه صالحیت بازبین و منظور نمودن قرارداد های را دارا است که فراتر از آستانه صالحیت های نهاد
های تدار ر
کای است ،و نی وظایف و صالحیت های این نهاد ها را تعیی یم نمایند 176.در عمل این کمیسیون تحت ریاست رئیس
جمهور بوده و رئیس اجرائیه و معاون دوم رئیس جمهور در آن ر
اشیاک یم ورزند و این کمیسیون به شکل هفته وار تشکیل
جلسه یم دهد .یک دارالنشای تدارکات میل که در تشکیل اداره تدارکات میل ایجاد شده است ،عهده دار مدیریت و هماهنگ
سازی امور مربوط به قرارداد های است که در محدوده صالحیت کمیسیون تدارکات میل یم باشد 177.اداره تدارکات میل که به
کمیسیون تدارکات میل گزارش ده است ،وظیفه دارد تا از مراحل تدار ر
کای به منظور موثریت ،شفافیت ،و پیوی از قانون و نی
نظارت از روند تطبیق قرارداد ها در مطابقت با لوایح و طرز العمل های مربوطه نظارت به عمل آورد 178.به تاری خ  ۱۵مارچ
الحکومن و نی قرارداد های تدار ر
ر
کای با سازمان
 ۲۰۱۸رئیس جمهور فرمان شماره  ۳۵۸۲خویش را صادر نمود که امور تدارکات بی
های بی الملیل و تدارکات اقالیم که استفاده عمویم دارد را تنظیم یم نماید .فرمان مذکور یک ریاست تدارکات اجناس عامه را ایجاد
نمود و روند تدارک اجناس برای نهاد های ر
دولن را معیاری ساخت .بر اساس تعریف ارائه شده ،اجناس عامه عبارت از اجنایس است
ر
که همه مقامات ر
معلومای ،پرزه جات وسایط
دولن روزانه از آن استفاده یم نمایند و به  ۱۱دسته به شمول قرطاسیه ،لوازم تکنالوژی
179.
نقلیه ،تیل و روغنیات ،فرنیچر ،ادویه و غیه دسته بندی گردیده است
در سال  ۲۰۱۸اداره تدارکات میل  ۴۵جلسه هفته وار برگزار نموده است که این جلسات به روی ر
اشیاک کنندگان از نمایندگان جامعه
مدی ،شورای میل ،و بریح از ناظرین بی الملیل نی باز بوده است .در اوایل ماه مارچ  ۲۰۱۹اداره تدارکات میل گزارش داد که این اداره
 ۳۰۷۲قرارداد را منظور نموده است که در نتیجه آن  ۶۰ملیارد افغای ضفه جوی به عمل آمده است .عالوه بر آن ۱۵۴ ،رشکت
از ر
181.
اشیاک در دواوطلن ها محروم گردیدند  180که از آنجمله  ۲۵رشکت در فاصله زمای جنوری تا مارچ  ۲۰۱۹محروم گردیدند
ر
حقوف خویش گام های
 174ماده  )۱( ۹کنوانسیون ملل متحد علیه فساد اداری حکم یم کند" :هر کشور عضو باید در مطابقت با اصول اسایس نظام
لزم را برای ایجاد یک سیستم تدار ر
کای مناسب مبتن بر شفافیت ،رقابت و معیار های عین در تصمیم گیی ،که از جمله در جلوگیی از فساد موثر
ر
باشد ،بردارد .چنان سیستیم که بتواند یک حد ارزیس( )threshold valueمناسب را در تطبیق آن مد نظر قرار دهد…"
 175قانون تدارکات ،جریده رسیم شماره  ۱۲۲۳مورخ  ۱۷سپتامی ( ۲۰۱۶قانون تدارکات).
 176قانون تدارکات ،ماده  ۵۴فقره (.)۱
 177قانون تدارکات ،ماده  ۵۴فقره (.)۶
 178قانون تدارکات ،ماده های  ۵۶و ۵۷
179
دری:
زبان
به
نگاه
یک
در
تدارکات
نظام
"اصالحات
دهم
شماره
به
کنید
مراجعه
http://www.npa.gov.af/da/OnePagers_3_B_2?fbclid=IwAR1Zy4xovG6Nh384IvnzPtNv1bl3lCkn8uJHZKhdhpL0cSe2itA98ahTRw
 180محرومیت باعث جلوگیی موقت از سهمگیی در پروسه داوطلن برای یک مدت معی یم گردد.
( http://www.npa.gov.af/en/home and https://ageops.net/en/companies/debarment/debarred-vendors. 181تاری خ
مراجعه به سایت ۹ :مارچ (.)۲۰۱۹
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اداره میل تدارکات اظهار داشت ،در جریان عی مدت ،اداره مذکور اصالحات متنویع از جمله تعدیل در طرز العمل تدارکات به
ر
ر
ساخی همه کارمندان به امضای فورمه تضاد منافع و الزایم
بیشی زنان در سهمگیی در پروسه داوطلن ،مکلف
منظور تشویق
ر
ر
ساخی اعالم دارای ها در مطابقت با قانون ثبت و اشاعه دارای های مقامات و کارکنان دولن را روی دست گرفته است .اداره میل
تدارکات همچنی یک ر
اسی ر
اتیی اختصایص مبارزه با فساد در تدارکات را تهیه نموده ،سه کمیته را برای حفاظت از افشاء کنندگان
تشکیل نموده و صندوق های شکایات را در نهاد های تدار ر
کای نصب نموده است .در اکتوبر  ۲۰۱۸اداره میل تدارکات یک سیستم
الکیونیگ را به منظور ترسی ع امور تدار ر
تدارکات ر
کای ،تقویت شفافیت و جلوگیی از فساد معرف نمود .همچنی این اداره همه رشکت
اشیاک در پروسه داوطلن را مکلف نمود تا خود شان را ظرف مدت سه ماه در این سیستم ر ر
های خصویص عالقمند ر
اجسی نمایند.
پالن های تدار ر
کای همه وزارت خانه ها نی در این سیستم وارد گردیده است.
در نوامی  ،۲۰۱۸رئیس جمهور فرمان اجرای شماره  " ۱۰۰به هدف هماهنگ سازی ،ترسی ع مراحل تدار ر
کای و تطبیق ر
بهی احکام
قانون تدارکات و نی ضفه جوی در مرصف منابع عامه" را صادر نمود .طبق احکام این فرمان که از سال  ۱۳۹۸به بعد مریع الجراء
یم باشد ،اداره میل تدارکات وظیفه دارد تا همه پروسه های تدار ر
کای ایکه در محدوده صالحیت این اداره است (یعن قراداد های که
ارزش پویل آن فراتر از یک مبلغ معی باشد) را از ابتدا تا انتها تکمیل نماید .در عمل اداره تدارکات میل همه مراحل پروسه تدارکات را
اجرا نموده و تنها تسهیل کننده آن نیم باشد .یک نماینده نهاد تدار ر
کای در جریان همه مراحل این پروسه حضور خواهد داشت .بنا
بر معلومات ارائه شده از سوی اداره میل تدارکات ،پروسه جدید بیوکرایس را کاهش داده و تاخی های عمدی اعمال شده از ناحیه
کای را از بی یم برد .با آنهم این همچنی ممکن سایر نهادهای تدار ر
منافع شخیص موجود در نهاد های تدار ر
ر
دولن را از
کای ادارات
کسب مهارت ها و تجارب لزم در مسائل تدار ر
کای محروم سازد.
پیرسفت های انجام شده در موثر سازی تدارکات ،هنوز کار زیادی در زمینه امور تدار ر
با وجود ر
ر
حکومن
کای انجام شده از سوی ادارات
ر
باف است .یک ارزیای که از سوی کمیته ر
مشیک نظارت و ارزیای ( )MECپیامون آسیب پذیری در برابر فساد در وزارت امور داخله
ر
سیدن ،ارزیای ،تطبیق و
انجام شد ،خالء های قابل مالحظه ای را در مجموع پروسه تدارکای از برنامه ریزی آغاز ،ایل به داوطلن ر
182.
نظارت ،شناسای نمود
مالحظات
شفافیت در پروسه های تدارکات در حال ر
بهت شدن است و حکومت به اصالحات در این سکتور اولویت قایل شده است.
شفافیت فزاینده در این سکتور قابل ستایش است.

 2.8.شفافیت فزاینده در زمینه های پالن گذاری و مرصف بودجه و مدیریت مایل

دولن ر
افغانستان در زمینه ایجاد یک سیستم مدیریت مایل ر
پیرسفت قابل توجه داشته است ،ویل با آنهم چالش ها در زمینه برنامه
ریزی بودجه ،جمع آوری عواید و محاسبه مصارف همچنان باعث بروز نگرای ها در مورد عدم شفافیت و وجود فرصت ها برای
رانت خوایه و فساد یم باشد.
اصالحات در ساختار اصیل مدیریت مایل عامه (وزارت مالیه ،اداره عایل تفتیش ،اداری میل تدارکات) و نی وظایف آن در نهاد های
ر
دولن تحت چارچوب نقشه راه مدیریت مایل عامه حکومت و پالن پنج ساله آن که در سال  ۲۰۱۶راه اندازی شد ،پالن بهبود
عملکرد مایل ( )FPIPکه حمایت تمویل کنندگان نی با آن همخوان یم باشد ،صورت گرفته است .این اصالحات براساس چارچوب
های عملکرد بی الملیل از قبیل چارچوب حسابدیه مایل و مصارف عامه ( ،)PEFAوسیله ارزیای تشخییص مدیریت مالیات
ر
ر
دسییس در:
مشیک نظارت و ارزیای ،ارزیای شامل آسیب پذیری در برابر فساد در سطح وزارت داخله ،جنوری  ،۲۰۱۹قابل
 182کمیته
( http://www.mec.af/files/2019_02_26_moi_vca_full_report_en.pdfتاری خ مراجعه به سایت ۱ :یم .)۲۰۱۹
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( ،)TADATشاخص های اندکس بودجه باز ( )ODIو نی از ر
اسی ر
اتیی ها و معیار های میل صورت گرفته است .پالن بهبود عملکرد
مایل ( )FPIPاز سوی واحد های اداری ("تیم ها") تهیه شده و شامل ارزیای خودی در سطح تیم ها از عملکرد و نی ارزیای مستقل
183.
از ر
پیرسفت یم شود
چندین شاخص چهارچوب حسابدیه متقابل ژنیو روی مدیریت مایل تمرکز دارد که در همخوای با پالن بهبود عملکرد مایل ()FPIP
است .شاخص های  ۱ .۷و  ۲ .۷تمدید اصالحات مدیریت عملکرد  FPIPرا  -که بنا به گزارش ها به دلیل نبود منابع یط سال های
 ۲۰۱۸ – ۲۰۱۷با تاخی روبرو شده بود – به سه نهاد ر
دولن دیگر ،تا ختم سال ۲۰۱۹پیشبین نموده است 184.این شاخص ها نی
گزارش های معتی آخر سال و پالن های قابل تمدیدی که از کیفیت آن نظارت به عمل آمده باشد و به موقع ر
نرس گردند را برای سال
های  ۲۰۱۹و  ۲۰۲۰یم طلبند .دولت خی داد که در نظر دارد مکانیم نظارت از تطبیق اصالحات و یک سیستم کمپیوتری برای کل
ر
تشویق راه اندازی کند .یک سیستم ر
ر
انی رنن
اصالحای و معیار های برنامه های
حکومت را جهت حمایت از تطبیق شاخص های
ً
ر
185.
فعال در حال تطبیق است تا نظارت از عملکرد را بهی سازد
دو شاخص دیگر چارچوب حسابدیه متقابل ژنو (شاخص های  ۱۳ .۲و  )۱۳ .۳روی بهبود مدیریت مالیات با ایجاد و فعال سازی
ر
مالیای برای مالیه دهندگان بزرگ ،متوسط و کوچک ایل اواسط  ۲۰۱۹و تصویب قانون حکومتداری ر
الکیونیگ
دفاتر خدمات مکمل
ر
.
از سوی کابینه تا آخر سال  ۲۰۲۰که زمینه را برای ثبت ،اظهار و تادیه الکیونیگ فراهم یم سازد ،تمرکز دارد شانجام ،چهار شاخص
ر
دیگر ( )۱۵ .۴-۱۵ .۱پیامون توسعه مشارکت بخش ر
مدیرین ایل اواسط
دولن و خصویص منجمله از طریق ایجاد سیستم معلومات
ر
وسیعی مدیریت مایل نی در چهارچوب های چند جانبه از قبیل برنامه مشوق  ARTFبانک
سال  ۲۰۲۰تمرکز یم نماید .شاخص های
جهای و تسهیالت اعتباری ر
گسیده صندوق بی الملیل پول ( )ECFشامل یم باشد.
حکومت اولویت بالی را به آوردن اصالحات در بودجه میل به منظور افزایش نقش آن در رشد اقتصادی و تحقق اهداف مایل
اختصاص داده است .بخش  II ۲.۲کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه علیه فساد اداری مشخصه های کلیدی برای تصویب بودجه
میل را تعریف یم کند بطور مثال گنجانیدن فرضیه های اقتصادی در طرح بودجه ،دارای ها و مکلفیت های مایل و غی مایل ،تمویل
احتیایط بر اساس روش های معیاری؛ برنامه واحد مصارف و عواید که براساس کتگوری های اقتصادی و وظیفوی تقسیم شده
باشد؛ اطالعات عملکرد غی مایل ،از جمله اهداف عملکرد؛ و چارچوب میان مدت ،یم شود .بودجه ها باید بطور علن مورد برریس
قرار گید و با گزارشات مایل قبیل توحید گردد و تفاوت های قابل مالحظه ای آن باید بطور واضح توجیه گردد.
186.

اصالحات روی دست گرفته در میعاد بودجوی  ۲۰۱۸-۲۰۱۷این میعاد بودجوی را به معیار های بی الملیل همخوان ساخت
ر
حکومن ( )GFS=COFOG Standardsاست ،انتقال خودکار وجوه
بودجه سال  )۲۰۱۸( ۱۳۹۷که مبتن بر دسته بندی وظایف
ر
مرصف نشده به سال بعدی را از میان برداشته و هزینه های انکشاف و عملیای را با میکانیم های که زمینه تخصیص مجدد وجوه را
کمی به پروژه های دارای عملکرد ر
از پروژه های دارای عملکرد ر
بیشی فراهم یم کند و زمینه قابلیت دید را در برنامه ریزی های چندلیه
ای افزایش یم دهد 187.این معیار ها نه تنها منجر به بهبود قابل مالحظه در تطبیق بودجه گردیده است 188بلکه شفافیت در منابع
و مصارف را افزایش داده و فرصت های مناسب برای فساد را نی کاهش داده است .در این رابطه ،شوی اندکس بودجه باز سال

 183مکتوب وزارت مالیه به یوناما ۱۱ ،اپریل ۲۰۱۹
منترس شد از ر
 184ارزیای سالنه عملکرد پالن بهبود عملکرد مایل  ،۲۰۱۸که در فیوری  ۲۰۱۹ر
پیرسفت ها در پنج سازمان ر
دولن  :وزارت مالیه ،اداره عایل
تفتیش ،اداره میل تدارکات AEITI ،و آسان خدمت خی داد .شاخص شماره  ۷ .۱چهارچوب حسابدیه متقابل ژنیو (تمدید  FPIPبه سه نهاد دیگر
ر
دولن) بعد از تطبیق یک شاخص سابق خود کفای از طریق چهارچوب حسابدیه متقابل زمای گنجانید شده که ارزیای مرحله آغازین 5۰٪ FPIP
ر
پیرسفت را در جولی سال  ۲۰۱۸نشان داد .اطالعات پیامون پیشینه چهارچوب حسابدیه متقابل ژنیو برای شاخص  ۷ .۱چالش های را فراروی آغاز
پالن بهبود عملکرد مایل پیش بین نموده بود به شمول نیاز به اولویت دیه به نهادینه سازی در نهادهای که این پالن در آن آغاز شده است و شناسای
نهاد های که باید این پالن در آن آغاز شود.
 185مکتوب وزارت مالیه به یوناما ۱۱ ،اپریل ۲۰۱۹
 186گزارش مبارزه با فساد اداری یوناما ،یم  ۲۰۱۸صفحات .۲۶-۲۵
 187توضیح مخترص وزارت مالیه برای رؤسای ادارات ۱۰ ،سپتامی .۲۰۱۸
 188تطبیق بودجه انکشاف در سال  ۲۰۱۸به  %۹۳رسید در مقایسه  %۶۷و  %۵۴برای دو سال قبیل (تیم مستقل اعتبار دیه وزارت مالیه ،گزارش
عملکرد  ۲۰۱۸از آغاز پالن بهبود عملکرد مایل نوامی  ۲۰۱۸صفحه ).۱۲
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 ۲۰۱۷رتبه بندی ر
بهیی را نشان داد که افغانستان را از  ۱۰۰در جایگاه  ۴۹قرار داد در مقایسه به جایگاه  ۴۲در ربته بندی در سال
.۲۰۱۵
اصالحات در بخش بودجه بر بودجه سال  ۱۳۹۸اعمال گردیده است .در جولی  ۲۰۱۸وزارت مالیه یک متحد المال پیامون بودجه
واحد را با رهنمود های سختگیانه تری به وزارت های مربوطه پیامون طرح های اولیه پروژه ها به شمول مواردی که بازتاب دهنده
ً
مصارف شمایه در طول عمر پروژه یم باشد را صادر نمود .بودجه سال  ۱۳۹۸همچنان وجوه اضطراری را از میان تقریبا  ٪۱۵از
مجموع بودجه  ۲۰۱۸-۲۰۱۷به میان  ٪۴در بودجه  ۲۰۱۹-۲۰۱۸کاهش یم دهد و برآورد های پیشبینانه دقیق تری را که منعکس
کننده امادگ های اضطراری و خطرات مایل باشد ارائه یم دهد که همه آنها رویهمرفته ر
پیرسفت های چشمگیی در راستای شفافیت
به شمار یم رود 189.وزارت مالیه همچنان از نمایندگان جامعه مدی برای ر
اشیاک در جلسات استماعیه بودجه دعوت به عمل آورده
190.
و جلسات عمویم را در شهر های مختلف راه اندازی نموده و با این کار روند نظارت عموم از پروسه را بهبود بخشیده است
برداشی گام هایش در راستای بهبود پیوی و ر
ر
کنیول داخیل سیستم جمع آوری مالیات در مطابقت
حکومت به یوناما اطالع داد که به
ر
ر
.
تعهدای که با دونران مختلف انجام داده است ،ادامه یم دهد شفافیت بیشی باید از طریق مسایع واقعبینانه در زمینه هزینه
با
سنیح دراز مدت با تمرکز به رسیدگ نقطه های ضعف در شمایه گذاری عمویم ،منجمله ارزیای و گزینش موثر پروژه ،تخصیص
ر
عملیای و حفظ و مراقبت ( )O&Mو نیاز برای ایجاد یک چهارچوب قانوی و نهادی ایکه به طور
بودجه کاف برای هزینه های
ر
.
مشخص وظایف و مسئولیت ها را در مرحله قبل از شمایه گذاری مشخص نماید ،عمیل گردد حکومت تالش های بیشیی برای
بهبود توانای اش در ارزیای دراز مدت پیش بین دارای ها و بدیه هایش انجام داده ریاست مدیریت شمایه گذاری عامه و برنامه
ر
دولن و خصویص نظارت داشته باشد و در عی حال ،پالییس جدیدی
آمادگ پروژه زیربنای را ایجاد کرد تا بر شمایه گذاری های
ر
ر
عملیایت و حفظ و مراقبت را آزمایش کند و برای بهبود چارچوب مدیریت تصدی های دولن و مشارکت های دولن – خصویص
ر
191.
اقدامای روی دست گید
شانجام ،وزارت مالیه نی در صدد بهبود بخشیدن حسابدیه در بخش مصارف است .پالن مبارزه با فساد وزارت مالیه به شکل فصل
وار ر
منترس گردیده و مورد نظارت قرار گرفته است 192.ظرفیت تفتیش داخیل وزارت بهبود یافت است که در نتیجه آن  ۲۵۱گزارش
تفتیش از سوی کمیته اطمینان از کیفیت که در نوامی  ۲۰۱۸تشکیل گردیده بود تا پیشنهادات گزارش های تفتیش را پیگیی کنند،
ر
امنین آغاز شده است و یم تواند شفافیت در بزرگ ریین سکتور در بودجه میل
مورد بازبین قرار گرفته است .برریس مصارف سکتوری
را بهبود بخشد .اصالحات آینده باید بالی تقویت شفافیت گزارشدیه مایل ،رسیدگ به مسائیل چون ر
نرس ،توجیه انحرافات از بودجه
منظور شده ،نبود یک معیار میل حسابدیه ،و سازگاری بی بودجه و حسابات و نی ر
193.
کنیول های ضعیف داخیل تمرکز کند
مالحظات:
ر
حیای است .اولویت
اصالحات در اداره مایل عامه برای تقویت مجدد سیستم های که شفافیت و حسابدیه را افزایش یم دهد،
بندی ،در روشن آجندای بلند پروازانه اداره مایل عامه ،و تحکیم اصالحات برای تامی پایداری  ،یکجا با اراده دوامدار سیایس
جهت محافظت این اصالحات در برابر مداخالت احتمایل در رشایط انتخابات ویا در صورت مصالحه سیایس ،مهم است.

 189جمهوری اسالیم افغانستان ،وزارت مالیه ،بودجه میل برای سال مایل  ،۱۳۹۸صفحه  ،۲۳بانک جهای ،نوامی .۲۰۱۸
(EPD 190مساوات برای صلح و مردمسالری) " ،بازبین مستقالنه مسوده بودجه میل افغانستان برای سال مایل  "۱۳۹۸دسامی  ،۲۰۱۸صفحه ،۲۴
دیدبان شفافیت " ،تحلییل بر بودجه میل  ،۲۰۱۹مخترص پالییس ،دسامی  ،۲۰۱۸صفحات .۴-۳
 191بانک جهای” ،معلومات تازه پیامون پرداخت ها از صندوق وجیه اعمار افغانستان ای آر ری کمک بالعوض شماره  ،TFoA9090دسمی ۲۰۱۸؛
چهارمی بازبین  ،Extended Credit Facilityگزارش کشوری صندوق بی الملیل پول ،شماره  ۳۵۹/۱۸دسامی  ۲۰۱۸صفحات .۱۷-۱۶ ،۱۰
 192وزارت مالیه ،فیوری  ،۲۰۱۹صفحه .۱۴
 193وزارت مالیه فیوری  ،۲۰۱۹صفحات ۲۴-۲۳؛ دیدبان شفافیت ،دسمی  ،۲۰۱۸صفحه ۶؛ وزارت مالیه ،فیوی  ،۲۰۱۹صفحات .۴۶ ،۲۸
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 2.9.اصالحات در سطح محیل
ر
امنین
افغانستان  ۳۴ولیت ۳۸۷ ،ولسوایل ۱۶۳ ،شاروایل ،و حدود  ۴۵۰۰۰قریه دارد 194.با در نظرداشت وضعیت موجود
ر
نظاری دشوار بوده است .در  ۱۴یم  ،۲۰۱۸شورای عایل پالییس حکومتداری
افغانستان ،تطبیق تمرکز زدای با ساختار های کاف
محیل افغانستان را تصویب نمود که به هدف ایجاد توازن انکشاف در :تامی امنیت؛ تحکیم حاکمیت قانون ،و توسعه اقتصادی
طرح گردیده است 195.هدف ضمن این اقدام غی سیایس کردن پست های کلیدی مانند ولسوالن ،معاونی ولیت و شاروالن
ر
حکومن را باز گذاشت .تطبیق کامل اصالحات منوط به نهای شدن قانون
بود .پالییس مذکور تعریف نهاد های محیل عمده
شورا های محیل است .این پالییس ایجاب یم کند تا  ۸زون اقتصادی مختلف با استفاده از مزایای نسن هر زون برای تولید
رشد اقتصادی و کاریای ایجاد گردد .ویل با آنهم تا هنوز روشن نیست که این زون ها چگونه ایجاد گردیده و چه میان صالحیت
و بودجه به هر یک از آنها تخصیص داده خواهد شد.
بتاری خ  ۵مارچ ،رئیس جمهور غن قانون شورای های محیل را از طریق یک فرمان تقنین توشیح نمود 196.این قانون وظایف و
ر
ولین ،ولسوایل ها و قریه ها را توضیح نموده است و به منظور تسهیل روند نظارت از برنامه های
مسئولیت های شورا های
انکشاف حکومت در سطح محیل و رشد مشارکت عمویم در طرح و تطبیق این پروگرام ها تهیه گردیده است.
به تاری خ  ۲۶دسامی  ،۲۰۱۸چهارمی کمیته فریع شورای عایل "حکومتداری محیل" به منظور نظارت از نتایج تطبیق پالییس
حکومتداری محیل ایجاد گردید که قرار است به طور فصلوار از کارکرد خویش به شورای عایل گزارش دهد 197.کمیته فریع
مذکور تا کنون دو بار تشکیل جلسه داده اند و اداره مستقل ارگان های محل گروپ های کاری متمرکز که متشکل از هفده
وزارتخانه و نهاد های مستقل یم باشد ،وظیفه داده است تا حکومتداری محیل را بهبود بخشند.
از مجموع  ۳۶معاونان ولیت که در سال  ۲۰۱۸تقرر حاصل نموده بودند  ۲۰تن آنها بر اساس اصول شایسته سالری مقرر شده
اند در حالیکه  ۱۶تن آنان به حیث شپرست ایفای وظیفه یم نمایند .به همی منوال از مجموع  ۳۰۲ولسوال که در سال ۲۰۱۸
مقرر گردیده اند  ۲۴۶تن آنان بر اساس شایستگ مقرر گردیده اند و  ۵۶تن آنان بنا بر ملحوظات سیایس مقرر گردیده اند .مقرری
مبتن بر اصل شایستگ شاروالن از اواخر سال  ۲۰۱۸بدینسو آغاز گردیده است هرچند از این جمله تا کنون فقط تقرر شش تن از
شاروالن نهای گردیده است .روی همرفته با آنکه شبکه های ر
سنن تأثیگذار هستند ،حکومت گامهای خوی را در راستای غی سیایس
سازی پروسه تقرر مقامات محیل برداشته است.،

بتاری خ  ۱۹فیوی  ،۲۰۱۹رئیس جمهور حکم شماره  ۲۷۱۶تحت عنوان :بهبود حکومتداری در سطح ولسوایل های کشور را
صادر کرد .این حکم در مطابقت با قانون اسایس افغانستان و نقشه راه تصویب شده پالییس حکومداری محیل صادر شده
است .این حکم رئیس جمهوری حاوی  ۱۸اقدایم است که باید از سوی  ۱۷اداره ذیربط انجام شود .این حکم روندی را به
منظور افزایش تفویض صالحیت به مقامات در سطح ولسوایل ها ،از طریق توضیح سلسه مراتب گزارشدیه و مسئولیت ها
آغاز نموده و به وزارتخانه ها و ادارات مستقل در مورد اهداف و ضب الجل های لزم هدایت داده است .این حکم رابطه بی
ولسوالن و واحد های ر
دولن در سطح ولسوایل ها را تعیی نموده تمام این واحد ها را مکلف یم سازد که تحت نظر ولسوال
اجراات نموده و به ولسوال مربوطه گزارش ارائه نمایند .در حکم همچنان آمده است که ولسوایل ها باید بر اساس ظرفیت های
بالقوه آنان برای تخصیص بودجه و تشکیل ،دسته بندی شود .عالوه برآن ،در حکم رئیس جمهور آمده است که امکان پذیری
تبدیل شدن ولیات و ولسوایل ها به واحد های بودجوی مطالعه شود و زمینه ارزیای ولسوال ها و شاروال های ولسوایل ها از
سوی مردم فراهم گردد .در حکم رئیس جمهور همچنان سفارش شده است که صالحیت پویل در بخش بودجه عادی مبلغ
 194پالییس حکومتداری محیل ،صفحه  ۱قابل ر
دسیس در https://idlg.gov.af/en/department-policy/ :تاری خ مراجعه به سایت ۱۵ :مارچ
.۲۰۱۹
 195همان ماخذ.
 196فرمان رشماره  ۳۵۰رئیس جمهور ،قانون شورا های محیل  ۵مارچ .۲۰۱۹
 197حکم رئیس جمهور جمهوری اسالیم افغانستان پیامون ایجاد کمیته حکومتداری محیل مورخ  ۲۶دسامی  .۲۰۱۸ماده .۲
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پنج صد هزار افغای و در بخش بودجه انکشاف یک میلیون افغای برای ولسوالن داده شود .افزون بر آن ،حکم رئیس جمهور
ر
ر
ظرفین
ساخی نیازمندی های دارای ،زیربنای و
هدایت یم دهد که در طرح برنامه های میل در سطح ولسوایل ها برای مرفوع
ولسوایل ها ،تخصیص بودجه برای اعمار کمپلیکس های ولسوایل ها و برای طرح برنامه های به منظور ثبات ولسوایل ها اقدام
ً
ر
نهایتا ،در حکم آمده است که جرگه های ر
صورت گید.
حقوف واضیح در حل و فصل منازعات داشته باشند
سنن باید مبنای
ر
ر
و در نظر دارد که تطبیق کارهای خییه رضاکارانه و حرسهای عمویم را برای مشارکت هرچه بیشی مردم تسهیل نماید.
حکم ریاست جمهوری باعث ر
پیرسفت های چشمگی در عرصه تفویض صالحیت به ادارت محیل شده و گایم مثبت در راستای
تطبیق نقشه راه پالییس حکومتداری محیل  ۲۰۱۸محسوب یم شود .در این خصوص ،این حکم بعیص از تقاضا های اخی
ولسوالن به شمول تفویض صالحیت های مایل به آنها را براورده یم سازد .این حکم یم تواند جریان منابع به سوی ولسوایل ها
و میان اجرای بودجه انکشاف را بهبود بخشد .مهم ترین صالحیت تفویض شده به ولسوالن ،تفویض صالحیت مایل به عنوان
ر
بخیس از بودجه میل یم باشد .امید یم رود که این امر باعث بهبود جریان منابع و رسیدن منابع به سطح ولسوایل ها شده و در
ر
نتیجه سبب بلند ر
رفی گراف تطبیق بودجه انکشاف شود .ر
ساخی تفویض صالحیت های مایل به مکانیسم های
مرسوط
حسابدیه ،زمینه ها برای فساد را محدود یم سازد.
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پیشنهادات
به حکومت:













اتیی فعیل مبارزه با فساد اداری ،یک ر
با توجه به درس های آموخته شده از ر
اسی ر
اسی ر
اتیی درازمدت را ایجاد نماید؛ و از انتقال
کامل و ی عیب به ر
اسی ر
اتیی جدید از طریق دارالنشای خاص و یا کمیسیون جدید مبارزه با فساد اداری اطمینان حاصل نماید.
ر
بهبود بخشیدن روند تسوید قوانی جدید از طریق ر
ر
مشوری به خاطر بهبود بخشیدن کیفیت مسوده
ساخی میکانیم های
بهی
ر
بیشی.
ها و ایجاد اجماع
ر
در نظر ر
گرفی بازبین بعدی قانون مبارزه علیه فساد اداری به منظور هر چه بیشی همخوان سازی این قانون با کنوانسیون ملل
متحد علیه فساد اداری:
 oاستقالل را تحکیم بخشیده و یک مبنای قانوی استوار برای نهاد های مبارزه با فساد ایجاد نماید (بازبین ماده
 40فقره ())2؛
 oتعدیل این قانون باید پس از مشوره وسیع به طرف های ذیدخل صورت گید.
تقویت میکانیم های برریس و تثبیت دارای و حصول اطمینان از اینکه انتقال اداره ثبت و برریس دارای ها باعث تاخی در پروسه
ثبت ،برریس و تثبیت دارای ها نگردد.
ایجاد ر
بسیی برای تسهیل تطبیق قانون جزای جدید.
بیشی تقویه بخشیدن به چهارچوب مبارزه با فساد با درنظرداشت ر
بنا نمودن بر بکارگیی موفقانه شورای عایل برای ب ر
آی:
 oتبدیل نمودن کمیته های فریع شورا به گروپ های کاری تخنیگ برای برگزاری موثر نشست های شورای عایل؛
 oایجاد میکانییم برای پیشید تطبیق برنامه میل اصالح سکتور عدیل NJSRP؛
ادامه حمایت از اصالحات خدمات ملیک و تحکیم استقالل کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملیک.
بکارگیی گزینه های نظارت و ر
کنیول در بودجه جدید افغانستان به منظور پیشید اصالحات مایل و کاهش وابستگ به مساعدت
ها.
ایجاد چارچوی برای مشارکت عامه در پروسه های اداره مایل عامه با مکانیم های برای برقراری تماس با جامعه مدی و شهروندان
و یط مراحل نظریات آنان در مراحل مختلف پروسه (از پالنگذاری بودجه تا نظارت بر مرصف).
ر
بهبود شفافیت در مصارف ،از طریق تطبیق دوامدار معیار های حسابدیه سکتور عامه ( )IPSASدر گزارشدیه مایل ،نرس منظم
معلومات در مورد تغییات در بودجه ،و تقویت مکانیم های ر
کنیول داخیل.

به تمویل کنندگان:
 ادامه گفتگو های فعال پیامون اقدامات برای مبارزه با فساد و حسابدیه متقابل با توجه ویژه به ر
اشیاک جامعه مدی.
 حمایت از تطبیق قانون جزای جدید و حصول اطمینان از اینکه قضات ،څارنوالن و پولیس برای تطبیق آن مجهز باشند.
به حکومت و تمویل کنندگان:
 رشد تطبیق موثر و به موقع چهارچوب حسابدیه متقابل ژنو به شمول احکام مربوط به مبارزه با فساد اداری.
به جامعه مدی
 ادامه همکاری با حکومت در پیشید اصالحات در زمینه مبارزه با فساد و استفاده فعال از فرصت های فراهم شده از طریق این
ر
اسی ر
اتیی برای همکاری.
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 .۳کشف ،تحقیق ،تعقیب عدیل و محاکمه جرایم فساد اداری و اقدامات
مبارزه با فساد اداری در قوه قضائیه
شوی سال  ۲۰۱۸نشان یم دهد که تجربه فساد اداری در قوه قضائیه (محاکم) ،څارنوایل و پولیس میل افغانستان نزد ر
اشیاک
کنندگان شوی کاهش یافته است 198.هرچند سطح فساد تا هنوز بلند است اما امتیاز این اصالحات به آنای بر یم گردد که
چنی مسئولیت اصالحات در سکتور عدیل را به عهده دارند به ویژه قایص القضات سید یوست حلیم و لوی څارنوال څارنپوه
محمد فرید حمیدی .این شوی همچنان نشان داد که ر
اکی مردم ( ۴۵.۴درصد) برای حل دعاوی شان به میکانیم های عدیل و
قضای غیرسیم (شورا ها و جرگه ها) ارجحیت قایل هستند در حایل که  ۴۱.۹فیصد مردم به ویژه باشندگان شهر ها و مردان
199.
به محاکم ر
دولن مراجعه یم کنند
ر
اسی ر
اتیی مبارزه با فساد اداری افغانستان نقش مرکزی اصالحات در نهادهای عدیل مبارزه با فساد اداری را درک یم کند و
اکی معیارهای ر
هماهنگ و تقویت سیستم میل عدیل-قضای را به عنوان هدف دراز مدت شناسای یم نماید 200.ر
[اسی ر
اتیی] روی
اصالحات در سکتور عدیل-قضای و حاکمیت قانون به شمول وزارت داخله ،وزارت عدلیه ،لوی څارنوایل و ر
سیه محکمه متمرکز
یم باشد .بازنگری ر
اسی ر
اتیی در سال  ۲۰۱۸تمرکز روی اصالحات عدیل را حفظ کرد.

 .3 .1اصالح عدیل و قضای
پس از وضع پالن پنج ساله میل اصالح سکتور عدیل و قضای در دسامی  ،۲۰۱۶تمام نهادهای سکتور عدیل-قضای پالن های
اصالح ساختاری شان را در همخوای با شش هدف کیل و ر
201.
اسیا ر
تییک پالن میل اصالح سکتور عدیل و قضای ترتیب کردند
بعد از آن ،نهادها تطبیق پالن های عمیل شان را آغاز کردند .ر
سیه محکمه ،لوی څارنوایل و وزارت عدلیه به گونه انفرادی در
مورد دستاوردهای شان گزارش دادند .با توجه به نبود میکانیم ویژه جهت نظارت از تطبیق موثر پالن میل اصالح سکتور عدیل
و قضای و گزارشدیه دورهای در زمینه ،همانند میکانییم که توسط دارالنشای ویژه ر
اسی ر
اتیی مبارزه با فساد اداری تهیه شده
بود ،روند تطبیق به کندی پیش رفت .هماهنگ و نظریات اندک در مورد تحقق پالن مذکور وجود دارد .شورای عایل  ،پالن
اتیی مبارزه با فساد اداری به مراتب ر
میل اصالح سکتور عدیل و قضای را نسبت به ر
202.
اسی ر
کمی مورد بحث قرار داد
ر
امنین و حمالت هدفمند کما ف السابق از جمله چالش های عمده فرا راه عرضه خدمات عدیل در شاش
ناامن ،تهدیدات
ر
کشور بودند .محافظت قضات ،څارنوالن ،کارمندان و تاسیسات قضای از مسئولیت های وزارت داخله یم باشد .سیه محکمه
پیشنهاد نمود که قطعه محافظت از قضات وزارت داخله تقویت شود .از مارچ  ۲۰۱۸ایل اپریل  ،۲۰۱۹حمالت هدفمند علیه

 198مراجعه شود به :بنیاد آسیای" ،افغانستان در سال  :۲۰۱۸شوی پیامون مردم افغانستان" ۴ ،دسامی ( ۲۰۱۸به لینک ذیل به تاری خ  ۱۸مارچ
 ۲۰۱۹مراجعه شده بود):
https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2018/12/2018_Afghan-Survey_fullReport-12.4.18.pdf
 199همان ماخذ ،صفحه  ۴۷.۶ :۱۲۲ – ۱۲۱درصد ساکنی شهرها و  ۳۲.۵درصد باشندگان روستاها استفاده از شوراها/جرگه ها را گزارش دادند .از
مجموع افرادی که از شوراها/جرگه ها استفاده کردند ۶۹.۲ ،درصد زنان معتقد بودند که باید شوراهای محیل زنان وجود داشته باشد در حایل که
 ۵۹.۴درصد مردان با این پیشنهاد موافقت کردند.
 200ا ر
سی ر
اتیی مبارزه با فساد اداری  ،۲۰۱۷محور .۴
ر
 201به تاری خ  ۲۲جون  ،۲۰۱۷شورای عایل  ،پالن ها برای نهاد های سیه محکمه ،لوی څارنوایل ،وزارت عدلیه و انجمن مستقل وکالی مدافع را
ً
تصویب کرد .پالن های عمل وزارت داخله و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اسایس بعدا به گونه آنالین بدون ذکر تصویب رسیم از سوی
شورای عایل ،به ر
نرس رسید.
 202به بخش  ۲.۲در فوق مراجعه شود.
36

مبارزه علیه فساد اداری | یوناما می 2019

کارمندان قضا منجر به قتل پنج قایص 203،هفت څارنوال 204و نه کارمند قضا شد .عالوه بر این ،پنج قایص و یک څارنوال از
اثر حمالت جراحت برداشته و چهار تن دیگر اختطاف شدند (اکنون رها گردیدند) ،و همچنان دو کارمند قضا مجروح شدند.
هیچ حمله گرویه علیه ساختمان محاکم در سال  ۲۰۱۸رخ نداده است .امنیت ضعیف و تهدیدات مستقیم علیه قضات باعث
ی مییل قضات زن برای کار در ولسوایل های دوردست شده است.
طبق اظهارات ر
سیه محکمه ،سایر چالش های که مانع تطبیق اصالحات یم شود ،شامل بودجه ناکاف برای توسعه ،مشکالت
فراراه تهیه زمی برای اعمار ساختمان محاکم ،و تطبیق ر
کمی فیصله های نهای محاکم بنا بر مداخله گروه های متنفذ یم شود.
سیه محکمه به عدم تمویل مایل ر
همچنان ر
اکی پروژه های قضای نی اشاره کرد.
 3.۱ .۱اصالحات در محاکم
ر
205.
سیه
تا ماه یم سال  ،۲۰۱۹به تعداد مجمویع  ۲۰۸۳قایص برحال در شاش افغانستان مشغول ایفای وظیفه هستند
ر
تشکیالی در قوه قضای استخدام گردیدند و توجه ویژه به
محکمه تائید کرد که آنها کارمندان را پس از ارزیای نیازمندی های
206
شایستگ ،مهارت و بیطرف آنها مبذول شده است .از مجموع  ۳۷۸ولسوایل ،محاکم در  ۲۳۲ولسوایل فعال یم باشد که از
این جمله محاکم ابتدائیه در  ۲۴ولسوایل در ولسوایل های همجوار فعالیت یم کنند و  ۱۱۶محکمه ابتدائیه در مراکز ولیات
ر
امنین و نبود ر
ر
ر
انسپوری و همچنان عدم موجودیت
رهاییس و تر
دفی کاری ،تجهیات ،تسهیالت
فعالیت دارند .با توجه به رشایط
دولن محیل مانند ر
نهادهای ر
دفی څارنوایل یا مدیریت حقوق ،محاکم در  ۱۴۶ولسوایل کشور وجود ندارد.
امنین حساس ،ر
سیه محکمه گزارش داد که ر
ر
پیرسفت های در راستای تطبیق پالن اصالح قوه قضائیه (۲۰۱۷
به رغم وضعیت
ر
207.
سیه محکمه از تامی
–  )۲۰۲۱که بر مبنای پالن اصالح سکتور عدیل و قضای تهیه شده است ،صورت گرفته است
هماهنگ ر
بهی در سکتور عدیل و قضای به عنوان موفقیت کلیدی یاد کرد و این هماهنگ را برخاسته از ایجاد و فعالیت کمیته
عایل هماهنگ عدیل و قضای که ریاست آن را قایص القضات به عهده داشته و لوی څارنوال ،وزیر عدلیه ،وزیر داخله ،رئیس
عمویم امنیت میل ،رئیس انجمن مستقل وکالی مدافع و رئیس ریاست امور تقنین ،عدیل و قضای اداره امور ریاست جمهوری
عضویت آن را دارند ،عنوان کرد .با آنهم ،به دلیل در ر
دسیس نبودن تعداد اعضای بلند پایه کمیته عایل هماهنگ ،این کمیته در
سال  ۲۰۱۸فقط یک بار تدویر جلسه داد .در ولیات نی جلسات هماهنگ سکتور عدیل و قضای با ترکین از نهادهای ذیل
برگزار یم شود که ریاست این جلسات را رؤسای محاکم استیناف به عهده دارند.
ً
ر
ر
حقوف (مثال برای صدور سند
بیشی متمرکز روی مبارزه با فساد اداری شامل هماهنگ طرزالعمل های
گام های اصالیح
ر
ولین به منظور رسیدگ به شکایات مدیع علیهم و سایر مراجعی
ملکیت) ،ایجاد کمیسیون های سمع شکایات در تمام محاکم
ً
محاکم ،یم شود .عالوتا ،به تیم های تفتیش قضای هدایات داییم داده شد تا در جریان تفتیش با افراد شایک مالقات نمایند.
ر
حقوف مبن بر اشاعه دارای ها به پیمانه وسیع توسط قضات رعایت شد چنانچه در سال  ۲۰۱۸به تعداد ۲۰۷۱
مکلفیت
208
قایص فورم های ثبت دارای را تکمیل کردند .روند استخدام در پست های اداری در قوه قضائیه از طریق طرزالعمل های
عمویم استخدام 209کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملیک صورت گرفت که به اساس آن ایل مارچ  ۲۰۱۹به تعداد ۲۶۶
کارمند از طریق رقابت استخدام شدند .استخدام  ۲۴۰پست خایل دیگر در ریاست های اداری ،مایل و منابع ر
برسی هنوز معلق
 203در محکمه پکتیا؛ ولسوایل ر
خویس ولیت لوگر؛ محکمه مبارزه با فساد اداری ولیت لوگر؛ محکمه ابتدائیه بادغیس؛ محکمه ابتدائیه ولسوایل دند
ر
ولیت کندهار؛ کارمند مایل محکمه استیناف ولیت تخار و یک کارمند حمایوی دیپارتمنت قضای و نظارت سیه محکمه .حمالت بالی څارنوالن در
ولیات کندهار ،لوگر ،غزی و کابل به وقوع پیوست.
 204آخرین تروری که صورت گرفت ،ترور څارنوال تحقیق جرایم امنیت داخیل و خاریح ولیت کاپیسا بود که به تاری خ  ۲۸مارچ  ۲۰۱۹به قتل رسید.
به تاری خ  ۱اپریل ،آمر بودجه معینیت څارنوایل نظایم در حایل در کابل به قتل رسید که در حال بازگشت از وظیفه بود.
 205معلومات ارائه شده به یوناما از سوی ر
سیه محکمه.
 206این آمار متفاوت از ارقایم است که در پالییس حکومتداری محیل ارائه شد چنانچه در این پالییس  ۳۷۸ولسوایل لست شده که از مجموع آن ۳۶۳
ولسوایل داییم یم باشند؛ به بخش  ۲.۹در فوق مراجعه شود.
 207گزارش مبارزه با فساد اداری یوناما ،یم  ،۲۰۱۸صفحه .۳۰
 208این آمار از طریق جلسه مورخ  ۲۴مارچ  ۲۰۱۹از اداره ثبت و تایید دارای ها به دست آمد.
 209تفاهمنامه میان ر
سیه محکمه و کمیسیون اصالحات اداری در جون .۲۰۱۸
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است .سیستم ثبت نام آنالین نی برای متقاضیان کورس ستاژ قضای ایجاد شد تا از شفافیت و تامی فرصت های مساوی برای
درخواست کنندگان در ولیات و همچنان متقاضیان زن اطمینان حاصل گردد .این امر میان ر
اشیاک زنان در امتحان را به پیمانه
قابل مالحظه افزایش بخشید .با آنهم ،تامی شفافیت و عدالت کامل در روند استخدام قضات کماکان چالش برانگی ر
باف ماند.
در نسخه بازبین شده ر
اسی ر
اتیی مبارزه با فساد اداری آمده است که عضویت کمیته گزینش برای فعالیت قضای (کمیته ستاژ
قضای) ایل یم  ۲۰۱۹باید ر
گسیش یابد "تا نمایندگان ارزیای شده و مستقل از ارگان های تقنین ،قضای ،اجرای و موسسات
210.
ذیربط جامعه مدی به شمول اکادمسی ها و کارشناسان بیوی را شامل شود"
در سال  ،۲۰۱۸تنفیذ مقرره طرز سلوک قضات منجر به عزل شش قایص و ارسال قضایای شان به څارنوایل غرض تعقیب
عدیل؛ کرس معاش  ۴۳قایص؛ هشدار کتن به  ۳۶قایص و توصیه کتن به  ۱۲۰قایص شد .یازده قایص به جاهای دیگر تبدیل
شدند .افزون بر این ،ریاست نظارت قضای ر
سیه محکمه  ۵۵تن به شمول یک قایص ،پنج کارمند اداری حمایوی و پنج وکیل
مدافع را در همی مدت به اتهام فساد اداری توقیف کرد .تعداد قضات که در معرض اقدامات تادین – هشدار ،کرس معاش،
تبدییل ،معرف به څارنوایل غرض تعقیب عدیل و اخراج – قرار گرفتند در مقایسه با دورهای  ۲۰۱۸ – ۲۰۱۷به خوی قابل
مقایسه بود 211.ریاست تفتیش قضای  ۳۷تفتیش عادی و  ۱۴۵تفتیش قضای را در سال  ۲۰۱۸به راه انداخت .در نتیجه این
تفتیش ها ،محاکم در  ۴۶۲قضیه توصیه های متناسب ارائه کرد ۱۴ ،قضیه را مورد رسیدگ قرار داد ،و در  ۱۲۲قضیه اقدامات
اصالیح را پیشنهاد کردند.
پس از بازنگری ر
اسی ر
اتیی میل مبارزه با فساد اداری در اواخر  ،۲۰۱۸سه معیار بازبین شده و هفت معیار جدید در وظایف
ر
سیه محکمه افزوده شد 212.این معیارها شامل تقویت سیستم مدیریت قضایا و آرشیف مصئون قضایا ایل دسامی  ۲۰۱۸یم
شود .ر
ر
برداشی گام های قابل مالحظهای را در راستای تطبیق سیستم مدیریت قضایا به یوناما گزارش داد که شامل
سیه محکمه
ر
ر
تشکیالی [این اداره] به منظور نگهداری سیستم و ر
گسیش آن در سطح
معلومای در داخل ساختار
توظیف دو کارمند تکنولوژی
ر
نظاری و بازرس های قضای به گونه منظم از روند ثبت اطالعات در سیستم نظارت یم کنند .طبق
کشور ،یم گردد .یک بورد
گفته های ر
سیه محکمه ،حدود  ۵۰۰۰قضیه مدی و جزای در سیستم ثبت شده و میکانیم هماهنگ میان نهادهای که از
سیستم ثبت قضایا استفاده یم کنند ،ایجاد شده است.
 ۳.۱.۲اقدامات اصالیح در اداره لوی څارنوایل
لوی څارنوال کماکان نقش رهیی کننده ای را در تالش های مبارزه با فساد اداری در افغانستان به عهده دارد .افزون بر رهیی
کمیته فریع مبارزه با فساد اداری شورای عایل 213،لوی څارنوال فرید حمیدی روی تقویت بیطرف و شفافیت در اداره لوی
څارنوایل تاکید نموده است .عالوه بر پالن فریع  ۲۰۲۱ – ۲۰۱۷پالن میل اصالح سکتور عدیل و قضای که به تاری خ  ۲۲جون
 ۲۰۱۷توسط شورای عایل تصویب شد 214،لوی څارنوال پالن ر
اسی ر
اتییک را برای دورهای  ۲۰۲۲ – ۲۰۱۸نی تهیه کرد .لوی
ً
څارنوال شخصا هفتهی یکبار با شهروندان مالقات یم کند؛ اداره لوی څارنوایل تمایل نشان داده تا آسیب پذیری های را که
توسط کمیته ر
مشیک نظارت و ارزیای شناسای یم شود ،به گونه عاجل مورد رسیدگ قرار دهد؛ 215اداره لوی څارنوایل ظرفیت
خود برای تفتیش داخیل را از طریق بهبود میکانیم تفتیش در ولیات افزایش داد و شماره تماس  ۲۴ساعته را برای دریافت
برسی خود پرداخت .باوجود آن ،اصالحات در مدیریت منابع ر
شکایات نصب کردڅارنوال و به اصالح سیستم منابع ر
برسی در

 210ر
اسی ر
اتیی بازنگری شده مبارزه با فساد اداری ،محور  ،۴معیارها.
 211به صفحه  ۳۱گزارش یوناما در مورد مبارزه با فساد اداری ،مورخ یم  ۲۰۱۸مراجعه شود.
 212ر
اسی ر
اتیی بازنگری شده مبارزه با فساد اداری ،محور  ،۴معیار ها.
 213به بخش  ۲.۲در فوق مراجعه شود.
 214گزارش مبارزه با فساد اداری یوناما ،یم  ،۲۰۱۸صفحه .۳۰
 215جنوری  ،۲۰۱۹تطبیق پیشنهادات ارزیای گزارش ویژه آسیب پذیری در برابر فساد اداری در اداره لوی څارنوایل جمهوری اسالیم افغانستان .قابل
ر
دسیس در( http://www.mec.af/files/2019_01_06_ago_3rd_followup_full_report_en.pdf :به تاری خ  ۱۵مارچ  ۲۰۱۹به آن
مراجعه شده بود).
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محدوده قانون کارکنان خدمات ملیک و اصول استخدام مندرج قانون تشکیل و صالحیت های لوی څارنوایل صورت یم گید.
احکام مربوط به استخدام باید مشخص باشد تا از شایسته سالری و شفافیت در روند ترفیع نی اطمینان حاصل گردد.
معیار های بی الملیل و تجارب پسندیده برای استخدام ،ترفیع و
رشایط خدمت
رهنمود در مورد نقش څارنوالن ،هشتمی کانگرس ملل متحد
در مورد جلوگیی از جرم و رفتار با متخلفی ۷ ،سپتامی :۱۹۹۰

 .۶رشایط مناسب خدمت برای څارنوالن  ...باید در قانون درج
گردد یا در اصول و مقررات شامل شود.
...
 .۷ترفیع څارنوالن  ...باید به اساس عوامل عین بوده و در
مطابقت با طرزالعمل های عادلنه و بیطرفانه صورت گید.

معیار ها برای مسئولیت های مسلیک و توضیح وظایف و حقوق
اسایس څارنوالن ،انجمن بی الملیل څارنوالن ۲۳ ،اپریل

اداره لوی څارنوایل به اطالع یوناما رسانید که ایل اپریل ،۲۰۱۹
تعداد څارنوالن اعم از ملیک و نظایم به  ۳۵۰۳تن یم رسید که از
آن جمله ۲۰۶۱ ،تن آنان در ولیات و  ۱۴۴۲تن دیگر آن در مرکز
فعالیت دارند .فیصدی کارمندان زن در اداره لوی څارنوایل ۲۰.۷
درصد بود که  ۱۰درصد آن را څارنوالن تشکیل یم داد 216.اداره
لوی څارنوایل یط سال گذشته حضور خود را به  ۵۱ولسوایل دیگر
ر
گسیش داد که در مجموع این اداره در  ۲۸۳ولسوایل در شاش
کشور حضور دارد.

طبق اظهارات اداره لوی څارنوایل ،تمام کارمندان جدیدالتقرر به
:۱۹۹۹
در کل [څارنوالن] باید مستحق  ...استخدام و ترفیع به اساس اساس طرزالعمل های مبتن بر شایسته سالری استخدام شدند.
 ...عین بوده و تصمیم در رابطه به اساس طرزالعمل های معیار های بی الملیل و اجراات پسندیده برای څارنوالن نیازمند
عادلنه و بیطرفانه صورت گید.
توضیح روند استخدام ،ترفیع و تبدیل و رشایط خدمت در قانون
یم باشد 217.هرچند ماده  ۲۸و ماده  ۲۹قانون تشکیل و صالحیت های لوی څارنوایل 218در مورد مسئولیت استخدام ،تبدییل
و ترفیع ضاحت دارد ،ویل طرزالعمل آن توضیح نشده است .استخدام جهت شمولیت در څارنوایل افغانستان نیازمند اعالن
ر
درخواسن بوده و دربرگینده امتحان کتن بدون ذکر نام برای درجه بندی یم باشد (در سال  ،۲۰۱۸سه
عمویم برای ارائه
امتحان گرفته شد) .ترفیع برای پست های بلند به گونه عمویم برای څارنوالن داخل خدمت اعالن نیم شود و از اییو از
شفافیت ر
ر
امنین و برداشت بدوی مبن بر اینکه لوی
کمی برخوردار هستند .به اساس گفته های اداره لوی څارنوایل ،نگرای های
څارنوال صالحیت ترفیع را دارد ،در همخوای با اعالن عمویم برای استخدام قرار ندارد .در خصوص پست های اداری ،اداره
لوی څارنوایل توافق نموده که ارزیای و اصالحات در معاشات و همچنان اعالن عمویم پست ها و استخدام از طریق کمیسیون
مستقل اصالحات اداری و خدمات ملیک صورت گید .اعالن عمویم پست های خایل به شمول پست های داخیل و پست های
219.
ارشد مانند مرستیال لوی څارنوال ،باعث افزایش شفافیت در اداره لوی څارنوایل خواهد شد

 216به اساس اطالعات داده شده به یوناما برای گزارش سال  ۲۰۱۸این ماموریت ،تعداد مجمویع څارنوالن ایل  ۴۰درصد افزایش میابد و از  ۲۰۸۲به
 ۳۵۰۳تن میسند و این رقم در کابل  ۵۴درصد افزایش میابد و از  ۶۲۲تن به  ۱۴۴۲میسد .اداره لوی څارنوایل اظهار داشت که آمار قبیل پس از
اصالحات در یط مراحل اطالعات در مدیریت منابع ر
برسی ،درست خواهد بود .مقایسه شود با :صفحه  ۳۳گزارش یوناما در مورد مبارزه با فساد
اداری ،یم .۲۰۱۸
 217برای دیدگاه کیل در خصوص نورم و معیارهای بی الملیل برای څارنوالن ،مراجعه شود به ر
دفی ملل متحد علیه مواد مخدر و جرایم و انجمن بی
الملیل څارنوالن ،وضعیت و نقش څارنوالن ۲۰۱۴ ،مراجعه شود .قابل ر
دسیس درhttps://www.unodc.org/documents/justice-and- :
prison-reform/14-07304_ebook.pdf؛ انجمن بی الملیل څارنوالن ،معیارها برای مسئولیت مسلیک و رشح وظایف و حقوق اسایس
څارنوالن ۲۳ ،اپریل  .۱۹۹۹قابل ر
دسیس درhttps://www.iap-association.org/getattachment/Resources- :
Documentation/IAP-Standards-(1)/IAP_Standards_Oktober-2018_FINAL_20180210.pdf.aspx؛ (به تاری خ  ۱۵مارچ  ۲۰۱۹به
آن مراجعه شده بود)؛ هشتمی کانگرس ملل متحد در مورد جلوگیی از جرایم و رفتار با متخلفی ،رهنمودها پیامون نقش څارنوالن ۷ ،سپتامی
 ،۱۹۹۰پاراگراف  ،۷قابل ر
دسیس در( https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RoleOfProsecutors.aspx :به تاری خ
 ۱۵مارچ  ۲۰۱۹به آن مراجعه شده بود).
 218قانون تشکیل و صالحیت های اداره لوی څارنوایل (قانون لوی څارنوایل) ،جریده رسیم شماره  ۱۱۱۷مورخ  ۷اکتوبر  .۲۰۱۳مواد  ۲۸و  ۲۹در
مورد رشایط لزم برای استخدام به عنوان څارنوال ملیک یا نظایم ،ضاحت دارد .با آنهم ،ماده مذکور در مورد طرزالعمل استخدام ضاحت ندارد.
 219به بخش  ۲.۵در فوق مراجعه شود .در مطابقت با ماده  ۴قانون خدمات ملیک ،اداره لوی څارنوایل یک اداره ملیک ر
دولن یم باشد.
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به تاری خ  ۴مارچ  ،۲۰۱۸قانون تشکیل و صالحیت های اداره لوی
څارنوایل تعدیل شد تا معینیت مبارزه علیه جرایم فساد اداری لوی
څارنوایل ایجاد شود 220.معینیت مبارزه علیه جرایم فساد اداری لوی
څارنوایل در ابتدا مکلف شد تا کارمندان اداره عایل نظارت و مبارزه با
فساد اداری را [در این معینیت] مدغم سازد 221،چنانچه این یک
تغیی ناگهای در رهیی 222و ماموریت مبهم بود .به نظر یم رسد که
این مشکالت منجر به کاهش میان دستاوردهای این معینیت در
طول سال گذشته شده است هرچند تعداد کارمندان این اداره زیاد
یم باشد – معینیت مذکور دارای  ۳۶۷کارمند مسلیک ۹۴ ،کارمند
اداری و  ۱۰۲کارمند حمایوی است.

ادغام کارمندان اداره عایل نظارت در معینیت مبارزه با فساد
اداری لوی څارنوایل .حذف نهاد ناموفق با حفظ تمام کارمندان
آن.
فرمان شماره  ۲۶۸ریاست جمهوری باعث لغو اداره عایل
نظارت به دلیل ناکارای و ی اعتمادی عامه در مورد ادعا های
فساد اداری شد .باآنهم ،فرمان اجرای شماره  ۴مورخ  ۱۵یم
 ۲۰۱۸ریاست جمهوری امر کرد که تمام کارمندان اداره عایل
نظارت ،به استثنای کارمندان رتبه  ۲و بالتر از آن ،شامل
تشکیل اداره لوی څارنوایل – که یک سلسله وظایف اداره عایل
نظارت نی به این اداره محول شده است – گردد .ریاست منابع
ر
برسی لوی څارنوایل به خاطر موثریت ادغام کارمندان اداره عایل
نظارت و همچنان بخاطر شعت  ،کارمندان دارای مدرک
حقوق و رشعیات در پست های څارنوایل و سایر کارمندان در
پست اداری گماشته شدند ،اشاره کرد .اداره لوی څارنوایل
همچنان ابراز داشت که میکانیم های مناسب ارزیای برای
استخدام مجدد کارمندان اداره عایل نظارت وجود داشت؛ لوی
څارنوایل همچنان اظهار نمود که هرچند هیچ کارمند اداره عایل
نظارت از اثر این میکانیم ارزیای از وظیفه برکنار نشد ،ویل
آنانیکه در بیطرف یا کارکرد شان مشکالت وجود داشت ،به
پست های پائی تر اداری گماشته شدند .اداره لوی څارنوایل
ر
آموزیس را برای کارمندان اداره عایل
مکلف بود تا برنامه های
نظارت روی دست گید تا آنها را قادر سازد که وظایف محوله
در لوی څارنوایل را اجرا نمایند.

در رهنمود ر
اسی ر
اتیی مبارزه با فساد اداری سال  ۲۰۱۷گفته شده
که تمام نهادهای مبارزه با فساد اداری به استثنای کمیته نظارت و
ارزیای ،باید با معینیت مبارزه علیه جرایم فساد اداری لوی څارنوایل
که مسئولیت وظایف بازدارنده را نی به عهده خواهد گرفت ،مدغم
شوند 223.در نتیجه ،وظایق که شامل "تحلیل و برریس عوامل جریم
و ارائه پیشنهادات به دولت در رابطه به طرح پالییس جریم" و
"پیشنهاد به ارگان های ذیربط جهت اتخاذ تدابی احتیایط در مورد
ارتکاب جرایم" 224یم شود ،فراتر از حیطه کاری یک څارنوایل یم
باشد .پس از ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد اداری با عنوان نهاد ویژه بازدارنده ،ر
بهی خواهد بود که این وظایف توسط این
کمیسیون به پیش برده شود تا اینکه ریاست تحقیق لوی څارنوایل این امور را انجام دهد 225.وظایف معینیت مبارزه علیه جرایم
فساد اداری لوی څارنوایل در خصوص ر
اسیداد جایدادها مورد حمایت قانون مبارزه با فساد اداری قرار گرفته است 226.هرچند
به ریاست اختصایص ر
اسیداد جایدادها نیاز است ،واضح نیست که چرا این [اداره] تحت اثر معینیت مبارزه با فساد اداری لوی
څارنوایل قرار گرفته با توجه به اینکه صالحیت های این ریاست ،فراتر از قضایای فساد اداری یم باشد.
وظایف کلیدی معینیت مبارزه با فساد اداری در خصوص تعقیب عدیل قضایای فساد اداری عبارتند از :نظارت از روند تحقیق
و تطبیق فیصله های نهای در مورد قضایای فساد اداری ،رهیی پروسه تعقیب عدیل در پیشگاه ر
سیه محکمه ،مطالعه عوامل
فساد اداری ،و ر
اسیداد عوایدی که به گونه غیقانوی بدست آمده اند 227.با آنهم ،صالحیت نظارت از اجراات څارنوایل مرکز
ً
عدیل و قضای به معینیت مبارزه علیه جرایم فساد اداری لوی څارنوایل داده نشد و څارنوایل مذکور کماکان مستقیما به لوی

 220تعدیالت و ایزادها در قانون تشکیل و صالحیت های اداره لوی څارنوایل ،فرمان شماره  ۲۶۸مورخ  ۴مارچ  ۲۰۱۸رئیس جمهور ،جریده رسیم
شماره ( ،۰۱۲۸۶تعدیالت  ۲۰۱۸در قانون لوی څارنوایل).
 221ماده  ،۳فرمان اجرای شماره  ۴مورخ  ۱۵یم  ۲۰۱۸رئیس جمهور.
 222به تاری خ  ۲۶یم  ،۲۰۱۸رئیس اسبق څارنوایل مرکز عدیل و قضای مبارزه با فساد اداری به عنوان مرستیال مبارزه با جرایم فساد اداری لوی
څارنوایل گماشته شد .به تاری خ  ۱۱نوامی  ،۲۰۱۸موصوف به عنوان رئیس څارنوایل استیناف ولیت هرات منصوب شد و پست خود را با رئیس آن
وقت څارنوایل استیناف هرات تعویض کرد.
 223گزارش مبارزه با فساد اداری یوناما ،یم  ،۲۰۱۸صفحه .۳۳
 224قانون لوی څارنوایل  ،ماده .۳
 225قانون لوی څارنوایل ،ماده .۱۶
 226قانون مبارزه با فساد اداری ،فقره ( )۱ماده .۳۵
 227فرمان شماره  ،۲۶۸ماده  ۳و فقره ( )۱ماده  ۳۵قانون مبارزه با فساد اداری.
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څارنوال گزارش یم دهد 228.این مسئولیت تعقیب عدیل و همچنان نقش معینیت مبارزه با فساد اداری مبن بر پیگرد عدیل در
ر
ولین باید واضح و تقویت شود .در غی آن ،با توجه به ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد اداری که تعدادی از
پیشگاه محاکم
ر
وظایف پیشگیانهای این معینیت را به عهده خواهد گرفت ،ساختار تشکیالی وسیع معینیت مبارزه با فساد اداری لوی څارنوایل
قابل توجیه نیم باشد .در هر دو صورت ،این معینیت باید مکلف به ارائه گزارش در مورد دستاوردهای خود باشد.
 ۳ .۱ .۳اقدامات اصالیح در وزارت عدلیه
وزارت عدلیه پالن اصالیح  ۲۰۲۱ – ۲۰۱۷را در محور پنج اولویت ر
آی پالن اصالح سکتور عدیل و قضای ترتیب داد :اصالح
ساختاری ،ارتقای ظرفیت ،عرضه خدمات ،مبارزه با فساد اداری و اصالح تقنین 229.در سال  ،۲۰۱۸اصالحات ر
گسیده در
ریاست های کلیدی وزارت مانند ریاست حقوق ،ریاست تقنی و ریاست قضایای دولت توقع یم رفت 230ویل این اصالحات به
پیمانه اندک تطبیق شد 231.در روند بازنگری ر
اسی ر
اتیی در سال  ،۲۰۱۸تکمیل این شاخص تغیی کرد تا تهیه پالن های اصالیح
را تنها برای سه ریاست کلیدی الزایم سازد و ضب الجل آن به تاخی افتاد چنانچه فیوری  ۲۰۱۹برای ریاست تقنی ،مارچ
 ۲۰۱۹برای ریاست حقوق و جون  ۲۰۱۹برای ریاست قضایای دولت در نظر گرفته شد 232.در دسامی  ،۲۰۱۸وزارت عدلیه
ر
"اسی ر
اتیی میل وزارت عدلیه ( )۱۴۰۲ – ۱۳۹۸را به یوناما ارائه کرد و تقاضا نمود تا نظریات تمویل
مسوده جدید و ابتدای
ر
ر
کنندگان را کسب نماید .ارتباط مسوده اسیاتیی با پالن اصالیح قبیل و همچنان پالن اصالح سکتور عدیل و قضای مشهود
نبود .یوناما نظریات جمیع تمویل کنندگان را به تاری خ  ۲۰دسامی  ۲۰۱۸با وزارت عدلیه رشیک ساخت و یط آن خواسته شد
ر
حقوف وزارت عدلیه
تا روند اصالحات در سه ریاست آغاز شود و همچنان پیشنهاد شد تا اصالحات در ریاست مساعدت های
ر
ر
حقوف به وجود بیاید قرار گید ،و میکانیم نظاری برای
روی دست گرفته شود ،هماهنگ میان سایر نهاد های مساعدت
مجازات بدیل ایجاد شود.
ریاست حقوق وزارت عدلیه در  ۳۳۶ولسوایل در شاش کشور فعالیت داشت و تعداد مجمویع کارمندان این ریاست در سال
ر
حقوف این وزارت دارای
 ۲۰۱۸به  ۸۴۹تن ( ۵۹۰کارمند مسلیک و  ۲۵۹کارمند حمایوی) یم رسید .ریاست مساعدت های
ر
حقوف بوده که از آن جمله ۲۸ ،تن شان در ر
دفی مرکزی کابل مستقر یم باشند .مراکز اصالح و ترتیب
۱۵۰تن وکالی مساعد
اطفال در  ۳۴ولیت کشور فعال یم باشد که از آن جمله ۱۰ ،مرکز 233در ساختمان های ر
دولن فعالیت داشته در حالیکه ۲۴
مرکز باقیمانده در خانه های کرای فعالیت دارند .وزارت عدلیه در همکاری با کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملیک
ر
حقوف این وزارت را ارزیای کرد تا بتواند که
ظرفیت مسلیک  ۵۲۲کارمند ریاست های حقوق ،قضایای دولت و مساعدت های
ظرفیت این کارمندان را به گونه ر
234.
اسی ر
اتییک ارتقاء بخشد

 228به اساس اظهارات اداره لوی څارنوایل ،اداره تفتیش داخیل لوی څارنوایل ارگان ذیصالح برای فعالیت های تفتیش در تمام بخش های لوی څارنوایل
به شمول مرکز عدیل و قضای مبارزه با فساد اداری بوده و اداره مذکور عملکرد های مسلیک و اداری مرکز عدیل و قضای مبارزه با فساد اداری را در
مطابقت با پالن بازریس یم کند.
ر
تطبیق برنامه میل اصالح سکتور عدیل و قضای مربوط به وزارت عدلیه برای پنج
 229گزارش مبارزه با فساد اداری یوناما ،یم  ،۲۰۱۸صفحه ۳۴؛ پالن
سال آینده (( http://moj.gov.af/Content/files/moj%20reform%201396%20-%201400.pdf :)۲۰۲۱ – ۲۰۱۷به تاری خ  ۱۴مارچ
 ۲۰۱۹به آن مراجعه شده بود).
 230معیار ر
اسی ر
اتیی مبارزه با فساد اداری  ۲۰۱۷برای اصالح ریاست های حقوق ،تقنی و قضایای دولت ماه جون  ۲۰۱۸در نظر گرفته شده بود،
محور  ،۴ضمیمه ،معیار ها.
 231هرچند دارالنشای ویژه یک سلسله گام های اصالیح مشخص را لست کرد ،دارالنشای مذکور همچنان پذیرفت که فقط  ۵۰درصد این معیار
تکمیل شده بود( https://sacs.gov.af/dr/get_pillar_activity/24 :به تاری خ  ۱۶مارچ  ۲۰۱۹به آن مراجعه شده بود).
 232ر
اسی ر
اتیی بازنگری شده مبارزه با فساد اداری ،محور  ،۴معیارها.
 233کابل ،هرات ،هلمند ،میدان وردک ،خوست ،کندهار ،ننگرهار ،بلخ ،فراه ،و سمنگان.
 234گزارش درالنشای ویژه ،قابل ر
دسیس در لینک ذیل (به تاری خ  ۱۶مارچ  ۲۰۱۹به آن مراجعه شده بود):
https://sacs.gov.af/dr/get_pillar_activity/24
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ر
ر
حقوف و میانجیگری در مسایل زمی،
خدمای چون ارائه مشوره های ابتدای
هرچند دفاتر حقوق در شاش کشور برای عرضه
خانوادگ و اختالفات برخاسته از قرارداد ها نقش مهم را ایفا یم کند ،نگرای ها در مورد موثریت این ادارات و ظرفیت پائی آن
در راستای تطبیق تصامیم نهای محاکم و اجرای قباله جات کماکان ر
باف است .رسیدگ جامع به این معضل عالوه بر اصالحات
ر
بیشی در مورد توانای ریاست حقوق مبن بر ثبت
ساختاری در این ریاست ،نیازمند بازنگری قانون نافذه نی یم باشد .وضاحت
فیصله های میکانیم های عدالت غیرسیم و ارتباط این ریاست با اداره ارایص وزارت انکشاف شهری و ارایص که اداره مستقل
ً
ارایص اخیا در آن مدغم شده است ،یم باشد 235.هرچند اصالحات در ریاست حقوق به عنوان یک اولویت شورای عایل
شناخته شد 236،روند تطبیق همچنان به گونه بیط جریان داشت .هیچ تصمییم در رابطه به پیشنهاد شورای عایل مبن بر
237.
انتقال ریاست قضایای دولت وزارت عدلیه به اداره لوی څارنوایل ،اتخاذ نشد
ریاست تقنی وزارت عدلیه هیچ نوع گزارش در مورد برریس جامع قانون مبارزه با فساد اداری را که در ر
اسی ر
اتیی مبارزه با فساد
اداری سال  ۲۰۱۷پیش بین شده بود ،ارائه نکرد ویل این شاخص توسط دارالنشای ویژه تکمیل شده محسوب شد زیرا قانون
کلیدی مبارزه با فساد اداری تصویب گردید 238.وضع قوانی اقتضای کماکان مانع رویکرد در پروسه قانونگذاری شدهو منجر به
تداخل وتناقض درقوانی گردیده 239..قوانی کلیدی مبارزه با فساد اداری به شمول تعدیل قانون تشکیل و صالحیت های اداره
لوی څارنوایل ،قانون مبارزه با فساد اداری ،قانون محافظت افشاء کنندگان ،و مسوده بازبین شده و بهبود یافته قانون ر
دسییس
به اطالعات که توسط ریاست تقنی تسوید شدند ،از سوی شورای وزیران تصویب و از طریق فرمان تقنین رئیس جمهور نافذ
گردیدند 240.ریاست تقنی به همکاری با شورای میل در امر بازنگری کود جزای سال  ۲۰۱۸ادامه داد .وضع قانون طرز چاپ و
تنفیذ اسناد تقنین 241به تاری خ  ۵سپتامی  ۲۰۱۸گایم مهیم در راستای بهبود ر
نرس و پخش قوانی از سوی وزارت عدلیه بود.
وزارت عدلیه به سمع یوناما رسانید که دستاوردهای مهم این وزارت در امر مبارزه با فساد اداری در داخل این اداره در سال
ر
ولین و  ۹ریاست مرکزی ،تطبیق تفتیش در مورد  ۳۹موضوع فوق العاده یم شود.
گذشته شامل اجرای تفتیش در  ۲۰اداره
تطبیق ر
بهی قواعد کارمندان منتج به معرف پنج کارمند وزارت عدلیه به اداره لوی څارنوایل غرض تعقیب عدیل ،کرس معاش
برای یک کارمند ،صدور اخطاریه به  ۱۰کارمند و هشدار اداری به  ۹۴کارمند دیگر این وزارت ،شد.
 ۴ .۱ .۳اصالحات در پولیس و ریاست مبارزه با جرایم سنگی
به اساس ر
اسی ر
ر
امنین به شمول وزارت داخله طبق محور  ،۲از
اتیی مبارزه با فساد اداری (سال  ،)۲۰۱۷اصالحات در سکتور
اولویت های کلیدی محسوب یم شود .در ر
اسی ر
اتیی چنی آمده است" :ارزیای دولت نشان یم دهد که پولیس خیایل ،فروش
پوست ها و مقامات  ،فروش غیقانوی اسلحه و تجهیات ،استفاده از پولیس برای اغراض شخیص ،و قاچاق از مواردی اند که
حی مبارزه با فساد اداری و اخاذی ،باید به آنها رسیدگ صورت گید" 242.ساحه تمرکز این محور شامل تغیی در رهیی و
ر
نظاری و سمع شکایات در داخل نیوی پولیس یم شود 243.در سال  ،۲۰۱۸وزارت داخله پالن ر
اسی ر
اتییک
معرف میکانیم های
ر
ر
چهار ساله را وضع کرد که شامل شاخص های اسیاتیی یم شود .در پالن آمده است که اقدامات جهت مبارزه با فساد اداری
در تمام سطوح وزارت داخله و پولیس میل افغانستان تطبیق یم شود .پس از تائید ویس احمد برمک به عنوان وزیر داخله از
 235به اساس فرمان شماره  ۱۰۷مورخ  ۱دسامی  ،۲۰۱۸ریاست ارایص با وزارت شهرسازی و مسکن مدغم شد و به نام وزارت انکشاف شهری و
ارایص تغیی نام شد.
 236جلسه شورای عایل ۹ ،اکتوبر و  ۲۷نوامی  ۲۰۱۷و  ۲۴جون .۲۰۱۸
 237جلسه شورای عایل ۹ ،اکتوبر و  ۲۷نوامی .۲۰۱۷
ر
 238ر
ر
اسی ر
اتیی مبارزه با فساد اداری (سال  ،)۲۰۱۷ضمیمه  ،۱ماتریکس تطبیق؛ نخستی گزارش ششماهه سال مایل  ۲۰۱۸در مورد تطبیق اسیاتیی
مبارزه با فساد اداری ،صفحه .۶۶
 239به بخش  ۲.۴در فوق مراجعه شود.
 240به بخش  ۲.۴در فوق مراجعه شود.
ر
 241فرمان رئیس جمهور مورخ  ۵سپتامی  ۲۰۱۸در مورد قانون طرز نرس و تنفیذ اسناد تقنین ،جریده رسیم شماره .۱۳۱۳
 242ر
اسی ر
ر
امنین ،صفحه .۸
اتیی مبارزه با فساد اداری (سال  ،)۲۰۱۷محور  :۲ختم فساد اداری در سکتور
 243ر
ر
اسیاتیی مبارزه با فساد اداری (سال  ،)۲۰۱۷محور  ۲و ضمیمه ،ماتریکس تطبیق.
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سوی شورای میل در  ۴دسامی  ،۲۰۱۷اقدامات اصالیح متعدد شناسای شد 244.با آنهم ،تغییات زیاد در سطح رهیی وزارت،
برای ترسی ع روند اصالحات مثمر واقع نشد.
ر
)گسیش لست معاشات به تمام
سکرتریت ویژه 245دستاورد های ذیل را در روند اصالحات در وزارت داخله برجسته ساخت۱ :
ولسوایل های قابل ر
دسیس چنانچه  ۹۱در صد نیوهای پولیس میل افغانستان معاشات شان را از طریق سیستم بانگ دریافت
یم کنند؛ در حالیکه معاشات  ۲.۵درصد آنها از طریق مبایل و  ۶.۵درصد تا هنوز از طریق حواله پرداخت یم شود ،از سوی
دیگر این درصدی برای پولیس محیل افغانستان ر
بالیتیب  ۵۶درصد ۳۰ ،درصد و  ۱۴درصد از طریق سیستم بانگ و پول تلفن
همراه و حواله پرداخت گردیده ،این در حالیست که معاشات منسوبی پولیس محابس  ۱۰۰درصد از طریق سیستم بانگ اجراء
یم شود246؛  )۲انتقال پولیس میل نظم و امن افغانستان و پولیس شحدی افغانستان به وزارت دفاع؛  )۳شناسای پولیس خیایل
ر
بایومییک  ۱۱۲،۵۹۹منسوب پولیس؛  )۴و توسعه میکانیم ها برای همکاری با جامعه
در شماری از مراکز پولیس ولیات و ثبت
مدی .در گزارش همچنان پذیرفته شده که تغییات در رهیی باعث کندی روند اصالحات شد .در ارزیای سکرتریت ویژه پیامون
تطبیق سه هدف ر
اسی ر
اتیی مبارزه با فساد اداری ،به طور مثال  )۱ارائه رهنمودها و تفتیش تعیینات پست های بلند رتبه و
ترفیعات )۲ ،برریس و تعویض تمام معینان ،رؤسای عمویم ،و فرماندهان امنیه وزارت داخله طوریکه لزم دانسته شود)۳ ،
ً
توضیح وظایف دفایع و پولییس ،سکرتریت مذکور دریافت که این اهداف تنها قسما تطبیق شده است 247.اهداف که تطبیق
آنها تا هنوز آغاز نشده ،شامل ایجاد اداره فعال پولیس آمبودس من (میانجیگری) ،برریس و تکمیل ارزیای بیطرف سکتور امنیت
یم شود 248.این در جریان بازنگری ،از ر
اسی ر
اتیی خارج شدند.
ر
اسی ر
اتیی بازنگری شده مبارزه با فساد اداری شاخص های جدیدی را تعیی یم کند که باید توسط وزارت داخله عمیل شود و
ضب الجل زمای آن در محدوده مارچ ایل دسامی  ۲۰۱۹یم باشد و شامل ارائه گزارش شش ماهه تفتیش داخیل به شورای
ر
بایومییک  ۹۵درصد پرسونل پولیس در سیستم ثبت ،و پرداخت معاشات ایل  ۹۰درصد آنها از طریق سیستم
امنیت میل ،ثبت
ر
249.
ر
عیل الرغم یافته های سکرتریت ویژه و بازنگری نهای اسیاتیی ،ارزیای آسیب پذیری در برابر فساد
بانگ یا مبایل ،یم گردد
ر
250
اداری که توسط کمیته مستقل نظارت و ارزیای مشیک مبارزه با فساد اداری دریافت که خالهای جدی در بخش های
تدارکات ،لوژستیک و مدیریت منابع ر
برسی در وزارت داخله وجود دارد و آن را در برابر فساد اداری آسیب پذیر یم سازد؛ کمیته
251.
مذکور  ۵۶پیشنهاد را غرض رسیدگ به خالها ارائه کرد
ریاست مبارزه با جرایم سنگی در سال  ۲۰۰۹از طریق فرمان اجرای به عنوان ادارهای وزارت داخله که در اجراات خود مستقل
یم باشد ،ایجاد شد تا جرایم جدی فساد اداری ،اختطاف و جرایم سازمان یافته را مورد تحقیق قرار دهد .یط چند سال ،ریاست
مبارزه با جرایم سنگی حمایت چشمگیی را از سوی تمویل کنندگان در عرصه پرسونل ،آموزش و مشوره دریافت کرده ویل
عملکرد این اداره به پیمانه وسیع دارای نوسان بوده است 252.ریاست مبارزه با جرایم سنگی از بدو ایجاد به ویژه در سال ۲۰۱۸

 244گزارش مبارزه با فساد اداری یوناما ،یم  ،۲۰۱۸صفحه .۳۴
 245نخستی گزارش ششماهه سال مایل  ،۲۰۱۸صفحه .۲۴
 246به لینک ذیل (که به تاری خ  ۱۶مارچ  ۲۰۱۹به آن مراجعه شده بود) مراجعه شودhttps://sacs.gov.af/dr/get_pillar_activity/11 :
 247همان ،صفحات .۲۳ – ۲۱
 248همان ،صفحه .۲۳
 249ر
اسی ر
اتیی بازنگری شده مبارزه با فساد اداری ،ضمیمه .۱
 250ارزیای آسیب پذیری در برابر فساد اداری وزارت داخله۲۰۱۹ ،
http://www.mec.af/files/2019_02_26_moi_vca_full_report_da.pdf
 .به اساس اظهارات کمیته نظارت و ارزیای ،هدف ارزیای آسیب پذیری در برابر فساد "ارزیای ،برریس و سنجش میان فساد اداری در داخل وزارت
داخله نیست .بلکه هدف آن توجه روی ساحات کلیدی است که در برابر فساد آسیب پذیر بوده و شناسای دلیل برای آن یم باشد ".صفحه ۵۱
گزارش.
 251همان ،صفحات .۶۴ – ۵۰
 252گزارش مبارزه با فساد اداری یوناما ،یم  ،۲۰۱۸صفحه .۳۴
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شاهد ی ر
ثبای در سطح رهیی بود .این وضعیت باعث برکناری رئیس این اداره در اپریل  ۲۰۱۸شد .به رغم موجودیت ادعا
ً
های مبن بر رفتارهای غی ر
اخالف و آلوده با فساد ،موصوف هیچگایه رسما مورد تعقیب عدیل قرار نگرفت .از اپریل ایل سپتامی
 ،۲۰۱۸دو رئیس شپرست برای ریاست مبارزه با جرایم سنگی تعیی شدند تا اینکه سمونوال محمد حامد ،رئیس فعیل گماشته
254.
شد 253.گزارشات  ۲۰۱۸/۲۰۱۷سیگار کاهش کیم و کیق را در فعالیت های ریاست مبارزه با جرایم سنگی مالحظه نمود
سیگار در گزارش ربعوار مورخ  ۳۰اپریل  ۲۰۱۸خود اظهار داشت که ریاست مبارزه با جرایم سنگی "متعهد بوده و ر
پیرسفت
چشمگیی در عرصه ارتقای ظرفیت تخنیگ و اداری" داشته 255ویل در گزارش اکتوبر  ۲۰۱۸ابراز نمود که آن طوری که توقع
یم رفت ،ریاست مبارزه با جرایم سنگی "نهاد رهیی کننده ر
دولن برای تحقیق جرایم سنگی فساد اداری مقامات بلند پایه به
نظر نیم رسد" و اینکه کارمندان تحقیق این اداره "افراد واجد رشایط نبوده و بعیص از کارمندان تحقیق به اساس روابط در
256.
ریاست مبارزه با جرایم سنگی گماشته شده اند"
ایل دسامی  ،۲۰۱۸ریاست مبارزه با جرایم سنگی گزارش داد که این ریاست دارای  ۲۹۱کارمند بوده که از آن جمله ۵۷ ،تن آن
روی قضایای فساد اداری کار یم کنند .چهار افرس ریاست مبارزه با جرایم سنگی به عنوان کارمندان ارتبایط در مرکز عدیل و
قضای مبارزه با فساد اداری توظیف شده بودند .از مجموع این  ۵۷کارمند کشف ،به تعداد  ۳۳آنان در آزمایش پولیگراف که
به کمک دولت ایالت متحده اجراء شد ،ناکام و از وظیفه برکنار شدند .ناکایم تعداد کثی در آزمایش پولیگراف نیاز مبن بر
طرزالعمل واضح و فراگی برای ارزیای قبل از استخدام و همچنان ضورت به یک سیستم برای ارزیای بیطرف به گونه متداوم
و تصادف را برجسته ساخت.
قانون مبارزه با فساد اداری 257دو پیشنهاد ر
[آی] یوناما را شامل یم شود که این پیشنهادات فرصت خوی را برای ریاست مبارزه
ر
حقوف قوی برای ریاست مبارزه با جرایم سنگی در نظر گرفته شود؛ و ()۲
با جرایم سنگی فراهم یم سازد )۱( :اینکه مبنای
258.
اینکه سلسله مراتب گزارشدیه رئیس ریاست مبارزه با جرایم سنگی ارتقاء داده شود به منظور اطمینان از اتخاذ اقدام مبن
ً
بر استقاللیت و کاهش یط مراحل اداری (بیوروکرایس) ،قانون مبارزه با فساد اداری ترصی ح نمود که رئیس این اداره مستقیما
به وزیر داخله گزارش یم دهد 259.در پاسخ به مسئولیت جدید ،ریاست مبارزه با جرایم سنگی ساختار جدید را پیشنهاد کرد که
ً
کال روی قضایای فساد اداری به شمول قضایای تطهی پول و عواید ر
نایس از جرایم،
به اساس آن  ۲۹۱پرسونل این ریاست
ر
ناپدید شدن و شقت آثار تارییح ،استخراج غیقانوی معادن ،و غصب امالک دولن متمرکز یم باشد .این واحدهای فریع
بیانگر حیطه صالحیت مرکز عدیل و قضای مبارزه با فساد اداری یم باشد .سایر وظایف ریاست مبارزه با جرایم سنگی –
[کشف] جرایم سازمان یافته ،قتل و اختطاف – در حال انتقال مجدد به وزارت داخله یم باشد 260.عالوه بر کشف جرایم،
ریاست مبارزه با جرایم سنگی مکلف است تا امنیت کارمندان و تاسیسات مرکز عدیل و قضای مبارزه با فساد اداری را تامی
کرده و فیصله های این مرکز را اجراء نماید .در سال  261،۲۰۱۸ریاست مبارزه با جرایم سنگی  ۱۹۰قضیه را کشف کرد که از
مجموع آن ،به تعداد  ۸۷قضیه مشمول  ۱۰۸مظنون به څارنوایل های مختلف محول شدند .از مجموع  ۸۷قضیه ،به تعداد
 253سمونوال قیس شگند و جیال کامبی یما .سمونوال محمد حامد ظاهر در سپتامی  ۲۰۱۸منحیث رئیس اداره رسیدگ به جرایم سنگی تعیی شد.
 254گزارش ربعوار سیگار به کانگرس ایالت متحده ۳۰ ،جنوری  ۳۰ ،۲۰۱۷اپریل  ۳۰ ،۲۰۱۷جولی  ،۲۰۱۷و  ۳۰جنوری ۲۰۱۸؛ یوناما در گزارش
مبارزه با فساد اداری (سال  )۲۰۱۸خود اظهار نمود که ریاست مبارزه با جرایم سنگی از مجموع  ۴۵۰قضیه ،تنها  ۲۵قضیه را به څارنوایل مرکز عدیل
و قضای مبارزه با فساد اداری ارسال کرده است (به گزارش مبارزه با فساد اداری یوناما ،یم  ،۲۰۱۸صفحه  ۳۵مراجعه شود).
 255به صفحه  ۱۴۳گزارش سیگار مراجعه شود (به تاری خ  ۱۵مارچ  ۲۰۱۹به آن مراجعه شده بود):
https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2018-04-30qr.pdf
 256به صفحه  ۱۲۷گزارش سیگار مراجعه شود (به تاری خ  ۱۵مارچ  ۲۰۱۹به آن مراجعه شده بود):
https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2018-10-30qr.pdf
 257به بخش  ۱ .۴ .۲در فوق مراجعه شود.
 258گزارش مبارزه با فساد اداری یوناما ،یم  ،۲۰۱۸صفحه .۳۵
 259قانون مبارزه با فساد اداری ،فقره ( )۴ماده .۲۸
ر
260
معلومای که از سوی ریاست مبارزه با جرایم سنگی به یوناما ارائه شد .به تاری خ  ۱۲دسامی .۲۰۱۸
 261آماری که توسط اداره مبارزه با جرایم سنگی برای مارچ  ۲۰۱۸ایل اواسط فیوری  ۲۰۱۹ارائه شد.
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 ۳۱قضیه مشمول  ۱۹مظنون که به سانوایل محول شده بود ،غرض تحقیق و تعقیب عدیل به څارنوایل مرکز عدیل و قضای
مبارزه با فساد اداری ارسال شد .از مجموع  ۱۹۰قضیه ،به تعداد  ۱۰۳قضیه بدون احاله به څارنوایل ،بسته شدند .مجموع
تعداد قضایای ارسایل ( ۳۱قضیه) از طرف ریاست مبارزه با جرایم سنگی به څارنوایل مرکز عدیل و قضای مبارزه با فساد اداری،
قابل مقایسه با  ۳۹۵قضیهای که څارنوایل مرکز عدیل و قضای مبارزه با فساد اداری از تمام ارگان های کشق دریافت کرده ،نیم
باشد و فقط افزایش اندک را در مقایسه با تعداد قضایای ارسایل ( ۲۵قضیه) ریاست مبارزه با جرایم سنگی در سال ۲۰۱۷
262.
نشان یم دهد
مالحظات:
اصالحات در سکتور های عدیل و تنفیذ قانون کماکان بیط تر از آنچه که پیش بین شده بود ،به پیش یم رود .اقدامات در مورد
استخدام ،پاسخگوی و برریس مقامات محاکم ،څارنوایل ها ،وزارت عدلیه و پولیس تا هنوز نیازمند بهبود و تقویت یم باشد .اداره
لوی څارنوایل هنوز هم در امر اصالحات در مبارزه با فساد اداری پیشقدم بوده ویل اقدامات کلیدی اصالیح این اداره در امر
ر
گماشی معی مبارزه با جرایم فساد اداری تا هنوز نتیجه ملموس نداشته است.
ظرفیت تنفیذ قانون برای کشف و تحقیق قضایای فساد اداری با همکاری څارنوایل ،نیاز به تقویت دارد .اصالحات مندرج قانون
ر
ساخی مکلفیت پولیس تنها به کشف
مبارزه با فساد اداری در ریاست مبارزه با جرایم سنگی تا هنوز عمیل نشده است .محدود
و تحقیق ابتدای ،رسیدگ به قضایای پیچیده تر را مشکل یم سازد.

 ۲ .۳کود جزای جدید فراهم کننده مبنای قوی تر برای تعقیب عدیل قضایای فساد اداری

ً
قانون جزای جدید که در سال  ۲۰۱۷توشیح گردید ،منحیث اولی سند تقنین ایکه تقریبا همه انواع جرایم را در یک قانون احتوا
نموده است ،در  ۱۴فیوری  ۲۰۱۸نافذ گردید 263.این یک نقطه عطف مهم در مسی اصالحات در قوانی جزای افغانستان است،
چون این قانون جرایم فساد و جرایم مایل را با درج همه احکام الزایم کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه علیه فساد اداری در خود
تنظیم نموده است 264.قانون جزای جدید احکام بیش از هفت قانون دیگر را که با جرایم فساد ش و کار دارد را در خود گرد آورده
است ،که از این جمله یم تواند به قانون مبارزه علیه تطهی پول و عواید ر
نایس از جرم ،اشاره نمود .این قانون همچنان تعریف های
سیده شد که بازبین آن
ارائه شده برای جرایم را دقیق تر ساخته است 265 .قانون جدید در سال  ۲۰۱۷برای بازبین به شورای میل ر
تا کنون در جریان است .آز آنجاییکه شورای میل برای بازبین فرمان های تقنین ضب الجل معین را تعیی نیم کند ،ممکن این
قانون برای مدت زیادی نزد این شورا بماند.

در جریان مدت گزارش ،تغییات به منظور تصحیح بریح از خالء های شناسای شده به تصویب رسید .برعالوه ،ر
سیه محکمه چندین
رهنمود را به منظور تسهیل تطبیق این قانون صادر نمود 266.به عنوان نمونه ،در  ۱۹فیوری  ۲۰۱۸ر
سیه محکمه رهنمودی را به
محاکم در رابطه با اینکه چگونه این قانون باید در مرحله تطبیق گردد ،صادر نمود ،به این معنا که در مورد هر جرم باید همان قانوی
تطبیق شود که در زمان ارتکاب آن نافذ بوده است مگر اینکه قانون جدید ر
بیشی به نفع متهم باشد .که این خود با حکم ماده  ۱۷کود
جزای جدید و ماده ۱۵میثاق بی الملیل حقوق مدی و سیایس ( )ICCRPدر همخوای یم باشد 267.به تاری خ  ۶مارچ  ،۲۰۱۹شورای

 262گزارش مبارزه با فساد اداری یوناما ،یم  ،۲۰۱۸صفحه .۳۵
 263قانون جزا ،جریده رسیم شماره  ،۱۲۶۰ر
منترسه  ۱۵یم .۲۰۱۷
ر
بیشی قانون جزا ،به گزارش مبارزه علیه فساد اداری یوناما ،ر
منترسه ماه یم سال  ۲۰۱۸فصل  ۲.۴.۱مراجعه نمایید.
 264برای تحلیل
 265گزارش مبارزه با فساد اداری یوناما ،یم  ،۲۰۱۸صفحه .۱۷
 266به طور نمونه ،فرمان تقنین شماره  ۲۶۲مورخ  ۳مارچ  ۲۰۱۹رئیس جمهور که به تعدیل ماده  ۹۱۶قانون جزای جدید حکم نمود؛ فرمان شماره
 ۲۶۷مورخ  ۴مارچ  ۲۰۱۸ر
منترسه جریده رسیم شماره ۱۲۸۶؛ ماده  ۱۵۷ترصی ح دارد” :سایر موضوعات مربوط به طرز و شکل تطبیق و تنفیذ جزای
بدیل حبس و رشایط چگونگ مراقبت و نظارت محکوم علیه توس سند تقنین جداگانه تنظیم یم گردد“.
 267متحدالمال شماره  ۱۶۸۳/۱۷۵۶ر
سیه محکمه.
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عایل ر
سیه محکمه یک متحد المال را برای قضات صادر نمود که بر اساس آن قضات مکلف شده اند تا دلیل و مبنای قضاوت شان
در فیصله های صادر شان به شکل معقول و مبتن بر شواهد و مدارک به ویژه در مواردی که قضات با در نظرداشت حالت مخففه
یا مشدده ،به احد اقل و یا حد ر
اکی جزای پیشبین شده در قانون حکم صادر یم کنند ،ذکر کنند 268.این متحد المال بعد از این صادر
ر
پیشنهادای را بر مبنای یک شوی انجام شده پیامون روند بهبود یافته تعیی مجازات طبق کود جزای جدید ،مبن بر
شد که یوناما
اینکه فیصله های متعلق به تعیی مجازات باید بر استدلل ها و ارجاع های مبتن بر فاکتور های تعیی مجازات این قانون باشد،
269.
ارائه نمود
قضات و څارنوالن مرکز عدیل و قضای مبارزه با فساد اداری به شکل ر
ر
آموزیس نهاد های
مشیک و جداگانه از طریق برنامه های
مربوطه شان و به حمایت تمویل کنندگان ارائه یم شود به دریافت آموزش ها پیامون قانون جزا ادامه دادند .با ارائه تعریف های
واضح تر برای جرایم ،تطبیق قانون جزای باید آسان تر شده باشد و زمینه را برای انتقال از اعمال جریم ایکه به صورت عام ”سوء
استفاده از صالحیت“ تعریف گردیده است که به عنوان یک اصطالح همه شمول برای بسیاری از انواع رفتار های جریم به کار یم
رود ،به کاربرد جراییم فراهم کند که به شکل دقیق تعریف گردیده اند .به طور نمونه ،در جریان دوره گزارشدیه ،کاربرد اتهام ”سوء
ً
استفاده از صالحیت“ در صورت دعوی څارنوالن در ارتباط با جراییم که جدیدا در قانون تعریف گردیده اند ،به طور قابل مالحظه
ر
اصطالحای از قبیل ”داخل یا خارج نمودن غی قانوی پول“ رایج گردیده است 270.مثال دیگر از
ای کاهش یافته است و در عوض،
این رویکرد جایگزین کردن دو اتهام از سوی ابتدائیه مرکز عدیل و قضای که عبارت است از اتهام سوء استفاده از صالحیت توسط
ر
ولین غور که محکمه یاد شده وی را به جای ” اتهام سوء استفاده از صالحیت “ که از سوی څارنوال مطرح شده بود،
عضو شورای
به غدر محکوم کرد ،بر عکس ،در قضیه مربوط به وزارت مهاجرین و عودت کنندگان ،متهم به جرم سوء استفاده از صالحیت محکوم
گردید که در اصل وی به غدر متهم گردیده بود .این فیصله ها څارنوالن را باید کمک نماید تا مهارت شان در رابطه با شناخت
بیشی ر
ر
گسیش دهند .اتهامات وارده مبن بر جرایم اختالس ،رشوت ،و تجاوز از حدود صالحیت
عناض هر یک از جرایم مربوطه
271
کاهش یافته است .سایر جرایم عمویم که اتهام آن ها وارد شدند عبارت اند از ،تذویر ،انتقال غی قانوی پول ،استفاده از اسناد
تذویری و غدر.

تعداد متهمین بر اساس جرم ارتکابی :مقایسه اکتوبر  - ۲۰۱۶مارچ ۲۰۱۸
اپریل  - ۲۰۱۸وسط می ۲۰۱۹
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دفی قایص القضات ،متحد المال شماره  ۲۲۷۵-۲۲۰۶مورخ  ۶( ۱۳۹۷/۱۲/۱۵مارچ  )۲۰۱۹که به تایس از مصوبه شماره  ۱۰۰۲مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۷
( ۲۶فیوری  )۲۰۱۹شورای عایل ر
سیه محکمه صادر گردید.
 269شوی انجام شده توسط یوناما پیامون روند تعیی حبس طبق قانون جزای جدید در افغانستان ،دسامی .۲۰۱۸
 270چنانچه در گراف شماره  ۹نشان داده شده است۹ ،صورت دعوی به اتهام داخل و یا خارج نمودن غی قانوی طبق ماده  ۵۰۵قانون جزای جدید
ارائه گردید.
 271هژده متهم در چهار قضیه (به شمول قضیه پولیس شحدی قندهار ،قضیه اتحادیه کوپراتیف های وزارت امور داخله ،بانک بی الملیل افغانستان
– بانک انکشاف زر ر
اعن قضیه شماره ).۱۳۹۷/۱۱/۸ ،۱۷
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برریس فیصله های مرکز عدیل و قضای انجام شده در هر دور مرحله ابتداپه و استیناف بعد از انفاذ کود جزای جدید نشان یم دهد
ترسییح ر
که قضات این مرکز قوانی مناسب ،ماده ۱۷و نی رهنمود ر
سیه محکمه را در اجراآت روزمره بطور منظم تطبیق نمودند تا
دانسی ماده  ۱۷این قانون از سوی قضات ،ر
ر
اکییت
تصامیم درست را در زمینه تعیی مجازات اتخاذ نمایند 272.ویل جدا از مرتبط
فیصله های تعیی مجازات صادر شده در این مرکز به طور ضی ح مقایسه بی شیوه اصدار حکم طبق قوانی جزای سابق و قانون
جزای جدید برای جرایم مشخص را ارائه نداده اند .امید یم رود که رهنمود مورخ  ۶مارچ  ۲۰۱۹ر
سیه محکمه که قضات را مکلف
بحث و مناقشه تصامیم شان یم کند این نقیصه را جیان نماید .فیصله محکمه نه تنها باید حاوی عوامل مخففه و مشدده جرم به
ً
ر
توضیحای همراه باشد که به چه دلیل این عوامل
شکل کیل مثال” ،با توجه به شخصیت و جایگاه اجتمایع متهم“ باشد ،بلکه باید با
در ارتباط با حقایق مربوط به جرم مورد استناد قرار گرفته اند.

 .۳ .۳رسیدگ به قضایای فساد در ولیات
ر
ولین تحقیق
قضایا فساد اداری که شامل صالحیت حوزه قضای مرکز عدیل و قضای نیم گردد ،در ولیات توسط څارنوایل های
273.
ر
ولین مورد رسیدگ قرار یم گید
گردیده و در محاکم عادی
ریاست مبارزه با فساد اداری لوی څارنوایل مسئول نظارت از تحقیق و تعقیب قضایای فساد اداری رسیدگ شده در ولیات یم باشد.
این ریاست به یوناما خی داد که در سال  274 ۱۳۹۷به تعداد مجمویع  ۱۹۱۱قضیه فساد اداری در شاش کشور توسط لوی څارنوایل
تعقیب و تحقیق گردیده است .در مقایسه با رقم ( )۳۵۶۹سال قبل این بیانگر یک کاهش  ۵۰درصدی در رسیدگ به قضایا را نشان
یم دهد 275 .ر
ر
ولین  ۱۵۰۶قضیه فساد اداری را در سال  ۲۰۱۸مورد رسیدگ قرار داده است که
سیه محکمه گزارش داد که محاکم
 ۹۰۶آن توسط محاکم ابتدای و  ۶۰۰آن در محاکم استیناف مورد رسیدگ قرار گرفته اند .عالوه بر آن لوی څارنوایل از برگزاری
ر
ر
ساخی مردم برای مبارزه با این پدیده خی
ساخی مبارزه علیه فساد و بسیج
نشست های متعدد با گروه های محیل برای برجسته
ر
داد .یگ از این نشست ها یک کنفرانیس بود بنام صدای منی علیه فساد اداری که در جولی  ۲۰۱۸با اشیاک مقامات عالیتبه
ر
دولن و علمای برجسته و مسئولی وزارت ارشاد ،حج و اوقاف برگزار گردید.
یگ از قضایای مهیم که توسط محاکم غی از مرکز عدیل و قضای مورد رسیدگ قرار گرفته است ،قضیه قوماندان سابق نظم عامه
پولیس میل افغانستان در زون شمال جیال حسیب هللا ر
قرییس بود .به تاری خ  ۱۷مارچ  ۲۰۱۹محکمه ابتدائیه نظایم در کابل جیال
ً
ر
حسیب هللا ر
داشی یک واسطه نقلیه نظایم به شکل غی قانوی و تذویر و سوء استفاده از صالحیت
قرییس را غیابا به اتهام در اختیار
ر
قرییس در سال  ۲۰۱۸از
وظیفوی محاکمه نموده و وی را به  ۱۰سال زندان به عالوه جریمه سنگی نقدی محکوم نمود .جیال
سمتش برکنار شده بود ،هرچند جیال ر
قرییس خودش تقاضای انتقال قضیه اش از مزار رشیف را نموده بود ویل به جلسه قضای در
کابل حضور نیافت .معلوم نیست که چرا این قضیه که رشایط برای رسیدگ در مرکز عدیل و قضای را پوره نموده بود ،اما به این
مرکز محول نشد.

 .۴ .۳مرکز عدیل و قضای مبارزه علیه فساد اداری

ر
حقوف مرکز عدیل و قضای مبارزه با فساد اداری
در سال  ،۲۰۱۸یگ از عمده ترین دستاورد های که باعث تقویت جایگاه و امنیت
ر
در افغانستان گردید ،تنظیم این مرکز در قانون جدید مبارزه با فساد اداری بود 276.که بعد از ارائه پیشنهادای از سوی یوناما در آخرین
گزارش مبارزه علیه فساد اداری آن 277به وقوع پیوست .قانون مذکور وظایف و صالحیت های مرکز عدیل و قضای مبارزه با فساد
اداری را تعریف نموده است و به ضاحت به استقالل آن و عدم مداخله در امور آن از سوی هیچ شخص در امور مربوط به تحریک

 272درقضیه شماره  ۱۳۹۷/۱۱/۸ ،۱۷محکمه ابتدائیه در زمان تطبیق ماده  ۱۷قانون جزا به متحد المال ر
سیه محکمه نی اشاره نمود.
 273گزارش مبارزه با فساد اداری یوناما ،یم  ،۲۰۱۸صفحه .۴۹
 274محدوده زمای :مارچ  -۲۰۱۸مارچ .۲۰۱۹
 275گزارش مبارزه با فساد اداری یوناما ،یم  ،۲۰۱۸صفحه  .۳۷با آنهم لوی څارنوایل توضیح داد که لوی څارنوال بعد از تقررش در فیوری ،۲۰۱۶
دستور داد که تمام قضایای فسادی که در این اداره ر
میاکم شده اند باید تصفیه گردند که این یم تواند توضییح باشد برای شعت ر
گرفی نهای سازی
قضایا در سال های  ۲۰۱۶و .۲۰۱۷
 276مراجعه شود به بال شماره .۱ .۴ .۲
 277گزارش مبارزه با فساد اداری یوناما ،یم  ،۲۰۱۸صفحه .۳۷
47

مبارزه علیه فساد اداری | یوناما می 2019

دعوای جزای ،تعقیب عدیل قضایا و تصامیم این مرکز حکم یم نماید 278.قانون مذکور همچنی نقش ریاست مبارزه با جرایم
سنگی ،279و نقش څارنوایل مبارزه با جرایم سنگی 280که باید با مرکز عدیل و قضای همکار باشند را تعریف نموده است .بنای این
قانون تصویب شده توسط شورای میل ،بر مبنای قانوی سابق که عبارت از تنها فرمان اجرای ریاست جمهوری  281بود ،استوار است
که فرمان مذکور نیم توانست امور مربوط به همکاری ریاست مبارزه با جرایم سنگی با مرکز عدیل و قضای مبارزه با فساد اداری را
تنظیم کند .قانون مذکور این مفکوره را که مرکز عدیل و قضای مبارزه با فساد اداری به عنوان یک مرکز امن که در آن بخش خاص
وزارت داخله (ریاست مبارزه با جرائم سنگی) ،ر
دفی لوی څارنوایل و قوه قضائیه در راستای کشف ،تحقیق ،تعقیب عدیل و محاکمه
282.
جرایم پیچیده فساد اداری کار کنند ،در خود حفظ نموده است
قانون مبارزه با فساد اداری و نی رهنمود شماره  ۳۸۵ر
سیه محکمه صالحیت رسیدگ به قضایا را بر اساس رتبه متهمی و مبلغ مایل
معی که جرم فساد اداری بر آن بالغ شده باشد را تعریف نموده است :283مطابق ماده  27فقره ( )1قانون مبارزه با فساد اداری ،مرکز
دولن ،284مقامات ر
عدیل وقضای صالحیت دارد تا جرایم مندرج ماده  ۵قانون ،زمای که توسط مقامات عایل رتبه ر
دولن ،جیالن اردو یا
ر
حقوف ،بدون در نظر ر
گرفی مبلغ شامل قضیه،
افرسان نظایم دارای رتبه جیایل ،روسای ادارات و وزارتخانه ها در بست های  1و اشخاص
رسیدگ نماید .285عالوه بر این ،محکمه صالحیت رسیدگ به جرایم مندرج ماده  5را که توسط افراد غی از اشخاص مندرج ماده )۱( ۲۷
ارتکاب یافته باشد ،در صورتیکه وجوه حاصله از جرم بیش از  ۱۰میلیون افغای یا معادل آن به ارزهای خاریح باشد ،286را دارد .در جرایم
رشوت 287و تطهی پول ،288ارزش پویل لزم برای قرار ر
گرفی قضیه تحت صالحیت مرکز عدیل وقضای ،به  ۵میلیون افغای کاهش یافته
است 289 .یط یک قرار قضای که به تاری خ  ۶یم  ۲۰۱۹صادر شد ،محکمه ابتدائیه مرکز عدیل و قضای دریافت که صالحیت رسیدگ
ر
انتخابای که در بخش چهارم ،فصل ششم قانون جزا مشخص گردیده است ،را از آنجاییکه که این جرایم در ماده های  ۵و
به جرایم
ر
 ۲۷قانون مبارزه علیه فساد اداری یاد نشده است ،ندارد .سیه محکمه یم تواند ”در صورت وجود دلیل قانع کننده ،نیاز میم در
مطابقت با احکام قانون ،یک قضیه را بنا به درخواست لوی څارنوال و یا یگ از طرفی دعوی  ،به مرکز عدیل و قضای مبارزه با فساد
290.
اداری ارجاع نماید“

بعد از اینکه ر
سیه محکمه ،محکمه اختصایص تحقیق قضایای غصب زمی ،و سایر امالک تعریف شده را ایجاد نمود ،شورای عایل
ر
سیه محکمه مرکز عدیل و قضای مبارزه با فساد اداری را موظف ساخت تا رسیدگ همچو قضایا را در زون مرکز (شامل ولیت های

278فرمان شماره  ۵۳رئیس جمهور پیامون تاسیس مرکز عدیل و قضای مبارزه با فساد اداری ۳۰( ،۱۳۹۵/۰۴/۱۰ ،جون .)۲۰۱۶
279قانون مبارزه علیه فساد اداری ،ماده ..۲۶
 280قانون مبارزه علیه فساد اداری ،ماده ۲۸
 281قانون مبارزه علیه فساد اداری ،ماده .۳۰
 282گزارش مبارزه با فساد اداری یوناما ،یم  ،۲۰۱۸صفحه .۳۷
ر
 283قانون مبارزه علیه فساد اداری ،ماده  ۲۷فقره ( -۱” :)۲در صوری که وجوه حاصله ر
نایس از ارتکاب مندرج فصول دوم ،سوم ،چهارم ،پنج ،هفتم،
هشتم ،دهم ،یازدهم ،و دوازدهم باب چهارم ،فصل اول باب پنجم ،فصول دوم و ششم باب نهم و فصل چهارم باب دهم کتاب دوم کد جزا ی از ده
ر
درصوری که وجوه حاصله ر
نایس از ارتکاب جرایم مندرج فصل اول باب چهارم و فصل دوم باب
میلیون افغای یا معادل آن به اسعار خاریح باشد– ۲ .
ُ
.
ششم کتاب دوم کود جزا  ،بیش از پنج میلیون افغای یا معادل آن به اسعار خاریح باشد “
 284اگر چه در ماده  3قانون تنظیم معاشات مقامات عایل رتبه ر
دولن ،مقامات عایل رتبه شامل رئیس جمهور ،وزراء ،قضات و اعضای شورای میل
هستند ،قانون اسایس برای محاکمه رئیس جمهور در ماده (ماده  )۶۹پیش بین شده است در حایل که قانون محاکم خاص ، (OG No. 1130-12
اپریل  )۲۰۱۴ایجاد یک محکمه و طرزالعمل خاص را برای محاکمه وزیران ( بشمول وزیران قبیل ) و قضات ر
سیه محکمه پیش بین نموده است.
 285تعریف اینکه گ ها مقامات عایل رتبه و گ ها کارکنان ر
دولن هستند در ماده ذکر شده.
 286قانون مبارزه علیه فساد اداری ،ماده .)۲( )۱( ۲۷
 287کود جزاء ،باب اول بخش چهارم از آغاز ماده .۳۷۰
 288کود جزاء ،باب دوم بخش ششم از آغاز ماده .۴۹۸
 289قانون مبارزه علیه فساد ادار .،ماده .)۲( )۲( ۲۷
 290ماده  ۳۱فقره ( )۳قانون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه جمهوری اسالیم افغانستان ،جریده رسیم شماره  ۰۱۱۰۹مورخ  ۳۰جون  .۲۰۱۳به طور
مثال ،ر
سیه محکمه براساس مصوبه شماره  ۸۲مورخ  ۱جنوری  ۲۰۱۸خویش محکمه مرکز عدیل و قضای مبارزه با فساد اداری را موظف ساخت تا به
ر
قضایای غصب زمی های دولن و سایر امالک در زون مرکز به شمول ولیت های کابل ،میدان وردک ،پروان ،لوگر ،کاپیسا و غزی به عهده بگید.
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کابل ،میدان وردک ،پروان ،لوگر ،کاپیسا و غزی) به عهده بگید 291.این تصمیم به دلیل کم بودن تعداد قضایای موجود در محکمه
ابتدائیه و استیناف مرکز عدیل و قضای مبارزه با فساد اداری بود و این که هردو محکمه ظرفیت رسیدگ به قضایای زمی را نی
داشتند .تا مارچ  ۲۰۱۹مرکز عدیل و قضای مبارزه با فساد اداری  ۱۳۹قضیه زمی ارجاع شده از سوی ر
سیه محکمه و  ۸۳قضیه
ارجاع شده از سوی محکمه ابتدائیه ۵۸ ،قضیه محکمه استیناف را استماع و نهای نموده است.
در سال  ۲۰۱۸تقرر و تبدییل ها در رتب بال و پایی در ریاست مبارزه با جرایم سنگی ،و در مرکز عدیل و قضای مبارزه با فساد اداری
رونما گردید .در سال  ۲۰۱۸آقای فضل سلطان صاف بعد از اینکه آقای محمد الف عرفای به سطح معاون لوی څارنوایل در امور
مبارزه با فساد اداری ترفیع نمود ،به حیث رئیس جدید څارنوایل مرکز عدیل و قضای مبارزه با فساد اداری مقرر گردید .این تقرر البته
در نتیجه به اعالن سپاری این پست صورت نگرفت 292.ریاست مبارزه با جرایم سنگی نی تغیی رای را در سطح رهیی خود شاهد بود
که آخرین آن تقرر رئیس آن در ماه آگست  ۲۰۱۸بود .یط همان سال  ۱۷څارنوال و  ۳۳افرس ریاست مبارزه با جرایم سنگی که
نتوانستند از آزمون پولیگراف (دروغ سنج) موفق بدر آیند ر
بالیتیب از لوی څارنوایل و ریاست مبارزه با جرایم سنگی برکنار گردیدند.
دو رئیس محکمه و سایر قضات همچنان ر
باف ماندند .در مجموع مرکز عدیل و قضای مبارزه با فساد اداری  ۸۴څارنوال ۱۴ ،قایص و
 ۳۳افرس ریاست مبارزه با جرای سنگی دارد که این افرسان نی در حال حاض بنا به گفته رئیس مبارزه با جرایم سنگی ،برای مرکز
عدیل و قضای کار یم کنند.
محکمه ابتدائیه مرکز عدیل و قضای مبارزه با فساد اداری روی همرفته از بدو تاسیس آن در سال  ،۲۰۱۶تا اواسط ماه یم ۵۷ ،۲۰۱۹
ر
قضیه 293را که شامل  ۲۲۲متهم یم باشد ،رسیدگ نموده است؛  ۱۷۷تن آنان را محکوم و  ۴۳تن دیگر را برائت داده است.
بیشیین
متهمین که از سوی محکمه ابتدائیه مرکز عدیل و قضای محاکمه گردیدند ،کارمندان وزارت داخله و تاجران خصویص همراه با تعداد
قابل مالحظه ای از شاروایل ها ،وزارت های مالیه و مهاجرین و عودت کنندگان بوده اند .یط این دوره گزارشدیه ر
حن یک متهم
مربوط به وزارت دفاع هم از سوی محکمه ابتدائیه محاکمه نشده است هرچند لوی څارنوایل اشاره نمود که علیه تعدادی از آنها
اقامه دعوی صورت گرفته بود ویل این قضایا از طریق قرار های قضای ر
مسید گردیدند تا څارنوالن خال های موجود در تحقیقات
شان را مرفوع سازند .بتاری خ  ۱۲یم  ،۲۰۱۹محکمه استیناف ،قضیه استیناف مقامات سابق وزارت دفاع را استماع نمود 294.همچنی
ر
بیشیین آنها به اتهام
این دوره شاهد افزایش اقامه دعوا علیه تعدادی از تجارت پیشگان نی بود که مورد محاکمه قرا گرفتند که علیه
تطهی پول و انتقال غی قانوی پول نقد اقامه دعوا صورت گرفت .از مجموع  ۲۱۰متهیم که ایل  16ماه یم  ۲۰۱۹مورد محاکمه قرار
295.
گرفتند تنها یک متهم زن وجود داشت

 291مصوبه شماره  ۸۲مورخ  ۱۳۹۶/۱۰/۱۱شورای عایل ر
سیه محکمه.
 292مراجعه کنید به بال بخش .۲ .۱ .۳
 293ارقام ارائه شده ایل تاری خ  16یم  ۲۰۱۹را شامل یم شود.
 294قضیه مذکور در مرحله ابتدای ،از سوی محکمه ابتدائیه مرکز عدیل و قضای مورد رسیدگ قرار نگرفته بود.
 295این زن به اتهام تطهی پول مورد محاکمه قرار گرفت و به تاری خ  ۱۰اپریل  ۲۰۱۹برائت حاصل نمود .محکمه ابتدائیه دریافت که باتوجه شواهد و
زمان ارتکاب جرم متهم به (قبل از نافذ شدن قانون جزای جدید) څارنوال علیه وی را به جرم اشتباه اقامه دعوا نموده بود.
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متهمین بر اساس وظیفه/محل کار
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 3.4.1.دستاورد های در حال نوسان مرکز عدیل و قضای
در جریان مدت مورد بازبین 296،دستاورد های مرکز عدیل و قضای مبارزه با فساد اداری به شکل قابل مالحظه ای در حال نوسان
بود .تعداد قضایای رسیدگ شده در نیمه دوم سال  ۲۰۱۸به شکل قابل مالحظه ای کاهش داشت 297.ویل تعداد جلسات رسیدگ
در محاکم ابتدائیه و استیناف مرکز عدیل و قضای در اویل  ۲۰۱۹افزایش یافته .از  ۱اپریل  ۲۰۱۸ایل  ۳۱دسامی  ۲۰۱۸در محکمه
ابتدائیه  ۱۱قضیه مورد رسیدگ قرار گرفته و محکمه استیناف  ۱۵قضیه را مورد رسیدگ قرار داد .سه قضیه از قضایای که یط این
مدت توسط محکمه استیناف فیصله گردیدند از محاکم ابتدای دیگر غی از محکمه ابتدای مرکز عدیل و قضای مواصلت نموده بود.
نظر به معلومات اداره لوی څارنوایل ،در نیمه دوم سال  ،۲۰۱۸رئیس څارنوایل مرکز عدیل و قضای  ۳۵اتهامنامه را به محکمه ابتدائیه
مرکز عدیل و قضای تسلیم نمود که از این میان ،محکمه  ۲۱قضیه را دوباره به څارنوایل جهت رفع خال های مشخص شده ر
مسید
نمود .بی  ۱جنوری  ۲۰۱۹و وسط یم  ۲۰۱۹محکمه ابتدائیه سیده قضیه را مورد رسیدگ قرار داد در حالیکه محکمه استیناف به
 9قضیه رسیدگ نمود.

 296اپریل  ۲۰۱۸تا وسط یم .۲۰۱۹
 297بی  ۱اپریل و  ۳۱دسامی  ۲۰۱۸محکمه ابتدائیه  ۱۱قضیه را مورد رسیدگ قرار داد در مقایسه با پنج و نیم ماه اول سال  ۲۰۱۹که محکمه مذکور
یط آن سیده قضیه را مورد رسیدگ قرار داد .در سال  ۲۰۱۷محکمه ابتدائیه  ۲۱قضیه را مورد برریس قرار داد در حالیکه محکمه استیناف  ۲۲قضیه را
مورد رسیدگ قرار داد.
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جریان قضایای مرکز عدلی و قضائی  - ۲۰۱۸مارچ ۲۰۱۹
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اگرچه کیفیت قضایای مورد رسیدگ مرکز عدیل و
دو تاجر در قضیه تطهی میلیون ها دالر امریکای محکوم علیه گردیدند
قضای مبارزه با فساد اداری از نظر رتبه متهمی
ُ
در قضیه شماره  ۱۷مورخ  ،۱۳۹۷/۸دو تاجر به اتهام تطهی پول به رارزش بطور کیل دچار افت گردید ،اما افزایش اندگ در
 ۱۰۳۱۷۷۶۲۵دالر امریکای مورد محاکمه قرار گرفتند .طبق معلومات اداره فینیاکا،
چندین رشکت وابسته به این دو متهم و اقارب آنان مبلغ  ۲۶۵۵۲۵۳۳۱دالر امریکای مبالغ پویل که محکمه به جیان خساره ،رد مال و
را از طریق مجاری عادی بانکداری یط یک دوره زمای هفت ساله به شانزده کشور مصادره حکم کرد ،بوجود آمد 298.حد اقل  ۱۶تن
جهان انتقال دادند .بعیص از مظنونی شناسای شده هرگز به جلب ها جهت حاض در چهار قضیه از جمله  ۱۹قضیه ای که توسط
شدن برای تحقیق جواب ندادند .اگرچه این دو متهمی استدلل یم کردند که آنها
محکمه ابتدائیه مورد رسیدگ قرار گرفت ،متهم به
در تجارت واردات و صادرات دخیل بودند و تمام معامالت از طریق مجاری قانوی
بانکداری انجام شده است ،اما شواهد و مدارک نشان یم داد که رشکت های که تطهی پول بودند و شش تن دیگر شان متهم به
ً
مستقیما با این دو متهم وابستگ داشتند ،اموال به ارزش فقط  ۱۰۳۲۶۲۹دالر انتقال غی قانوی پول بودند .اغلب این قضایا
امریکای در دوره زمای تحت برریس وارد کرده بودند .بنابر این ،مبلغ  ۱۰۲۱۴۴۹۹۶مواردی بودند که متهمی آن در نقطه های مرزی
دالر امریکای هیچ وقت دوباره به افغانستان برنگشت .محکمه ابتدائیه هر دو متهم
را در قضیه پول شوی مقرص شناخته و آنان را مطابق احکام قانون منع پولشوی و زمای که در صدد وارد نمودن و یا خارج نمودن پول
بودند گرفتار گردیدند .اما ،مهم ترین قضیه تطهی
با رعایت ماده  ۱۷کود جزاء محکوم به مجازات کرد.
پول توسط دو تاجر بود که متهم به تطهی مبلغ
 ۱۰۳،۱۷۷،۶۲۵دالر امریکای شده بودند .محکمه ابتدائیه هر دو متهم را در قضیه تطهی پول مقرص شناخته آنان را به چهار
سال حبس و جریمه نقدی  ۵۰۰۰۰افغای و مصادره پول تطهی شده به ارزش  ۱۰۲۱۴۴۹۹۶دالر امریکای محکوم نمود.
ر
بیشی جهت جمعاوری شواهد و مدارک نمود ،معطل
رسیدگ استیناف به این قضیه بعد از آنکه وکیل مدافع درخواست وقت
ر
مانده شده است 299.باوجود آنکه اسناد و مدارک نشان یم داد که مبالغ پول مورد بحث از طریق حسابات بانگ چندین شکت
معامله شده بود ،اما فقط همی دو مسئول رشکت ها ،نه خود رشکت ها ،ویا عالوه بر آن دو شخص ،مورد اتهام و محاکمه قرار
ً
گرفتند .قبال ،در جریان تحقیق این قضیه تطهی پول ،این دو متهمی سیع نموده بودند که مسئولی کشف ریاست جرایم
 298اما ،عامل اصیل این افزایش مبلغ  ۱۰۲۱۴۴۹۹۶دالر امریکای دخیل در یک قضیه واحد بود.
 299جلسه استماعیه مورخ  ۱۹مارچ  ۲۰۱۹محکمه استیناف.
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ً
سنگی را رشوه دهند که به همان دلیل نی در سال  ۲۰۱۸علیه شان اقامه دعوی صورت گرفت که بعدا مجرم شناخته شده و
300.
به دو سال و شش ماه حبس محکوم گردیدند
301

قضیه مهم دیگری که در جریان این دوره گزارشدیه مورد محاکمه قرار گرفت ،قضیه معی سابق وزارت مالیه و هفت تن دیگر
بود که در آن معی سابق و رشکای جریم اش به اتهام غدر بر خالف مواد  ۱۵۶ ،۲۷۳ ،۲۷۰و  ۳۹کود جزاء در قضیه اعطای قرارداد
های چاپ ،در سال های  ۲۰۱۰و  ۲۰۱۴خالف احکام قوانی تدار ر
کای ،محاکمه شدند .فقط دو متهم در جریان جلسه استماعیه در
محکمه ابتدائیه حاض بودند و به همی دلیل ،سایر متهمی بطور غیای محاکمه شدند .محکمه ابتدائیه ،با ر
اکییت آراء ،همه متهمی
به جز یک نفر ،را در قضیه سوء استفاده از صالحیت وظیفوی محکوم شناخت .محکمه ،با تغیی دادن اتهام غدر به جرم سوء
استفاده از صالحیت وظیفوی مطابق فقره ( )۲ماده  ۲۸۵کود جزای سابق ،متهمی را به مجازات حبس از  ۲سال تا  ۴سال و شش
ماه محکوم به مجازات کرد .در مرحله استیناف طلن توسط متهم 302،محکمه استیناف ،ضمن تایید محکومیت ،به عوض احکام
کود جزای سابق ،ماده  ۴۰۳کود جزای جدید را قابل تطبیق دانسته و محکومی را به جریمه نقدی  ۲۴۰۰۰۰افغای محکوم کرد.
ً
ر
حقوف ،مشخصا تطبیق ماده  ۴۰۳کود جزاء هنگام حکم به مجازات 303از سوی محکمه استیناف و
این قضیه چند مسئله مهم
ر
304.
عالوه
مسئولیت جزای نهاد های حقوف تحت قوانی افغانستان ،به خصوص ،چگونگ تطبیق آن در عمل را برجسته ساخت
بر آن ،قابل ذکر است که این یگانه قضیه در مرکز عدیل و قضای است که در آن ،فیصله محکمه بر اساس ر
اکییت آرا ،نه به اتفاق
آراء ،صادر گردید 305.مطابق به قانون افغانستان که قایص دارنده رأی مخالف را مکلف یم سازد که رأی خود را بعد از تحریر نص
حکم در فیصله طور مستدل درج نماید 306،رأی مخالف عضو هیئت قضای ضمیمه فیصله گردید.

از لحاظ رتبه متهمی ،،از مجموع  87تن  24تن آنان تاجران خصویص  13مقام ارشد غی نظایم و نظایم و  50تن مقامات میان
رتبه ملیک و نظایم بودند .سه افرس با رتبه جیایل ،چهار تن معینان وزارت 307،دو عضو شورای میل ،دو تن رؤسای شورا های
ر
ولین 308،و یک شاروال 309از جمله بلند رتبه ترین متهمین بودند که یط این مدت گزارشدیه 310از سوی محکمه ابتدائیه مرکز
عدیل و قضای مبارزه با فساد اداری مورد محاکمه قرار گرفتند .اما ،طبق معلومات اداره لوی څارنوایل ،رئیس څارنوایل مرکز
عدیل و قضای  ۲۴اتهامنامه علیه جیالن نظایم (به شمول  ۱۴جیال وزارت داخله) و علیه والیان را نی به محکمه ابتدائیه ارائه
کرد که محکمه آنرا یط قرار قضای دوباره به څارنوایل ر
مسید نمود .رئیس څارنوایل در نظر دارد که این قضایا را بعد از مرفوع
ر
ر
تحقیقای آن طبق هدایت محکمه ،دو باره به محکمه راجع سازد.
ساخی خال های

 300قضیه شماره  ۱۶۸۲مورخ  ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ر
سیه محکمه.
 301قضیه شماره  ۱۶مورخ  ۱۳۹۷/۱۱/۲محکمه ابتدائیه؛ قضیه شماره  ۲۳مورخ  ۱۳۹۷/۱۲/۲۶محکمه استیناف.
 302تنها یک متهم که به محکمه ابتدائیه حاض شد و محکوم علیه شناخته شد ،استیناف طلب گردید .طبق فقره ( )۳ماده  ۲۶۳قانون اجراات جزای،
زمانیکه متهم از سوی محکمه تحتای محکوم علیه شناخته یم شود ،او تا زمانیکه خود را غرض تنفیذ حکم به مراجع مربوطه تسلیم نکند ،نیم تواند
استیناف خوایه کند.
 303تطبیق ماده  ۴۰۳کود جزاء به جای ماده  ۴۰۷به محکمه استیناف اجازه داد که متهم را به جریمه نقدی محکوم به مجازات کند.
 304ماده  ۸۵کود جزا ضاحت دارد که "شخص حکیم به استثنای موسسه ها ،دوایر و تصدی های ر
دولن از جراییم که ممثلی ،رؤسا یا وکالی آنها در
اثنای اجرای وظیفه به نام و حساب شخص حکیم مرتکب یم گردند ،مسؤول شناخته یم شود" .
 305مراجعه شود به مالحظات در گزارش مبارزه علیه فساد اداری یوناما ،یم  ،۲۰۱۸صفحه  ۴۲که در آن تذکر یافته است که تمام فیصله ها به اتفاق
آراء صادر شده است.
:
 306فقره ( )۱ماده  ۲۳۱قانون اجراات جزای هرگاه یگ از اعضای هیئت قضای به تصمیم اتخاذ شده سایر قضات رأی موافق نداشته باشد ،مکلف
است رأی خود را بعد از تحریر نص حکم در فیصله به اقلیت ،طور مستدل درج نماید .فقره ( :)۲قایص نیم تواند در قضیه رأی ممتنع بدهد.
 307وزارت مالیه ( ،)۱وزارت داخله ( )۲و وزارت تجارت (.)۱
 308از ولیات نیمروز و غور.
 309از شاروایل زابل.
 310اپریل  2018الی اواسط می 2019
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بر خالف سال  ، ۲۰۱۷هیچ افرس وزارت دفاع در سال  ۲۰۱۸محاکمه نشد 311.در ماه یم سال  ،2019جلسه محکمه استیناف
مرکز عدیل و قضای مبارزه با فساد اداری در مورد ده تن از افرسان وزارت دفاع برگزار گردید ،که قبال از طرف محکمه ابتدائیه ولیت کابل
برائت حاصل نموده بودند .بطور کیل از نظر مقام و رتبه متهمی که در مرکز عدیل و قضای مبارزه با فساد اداری از اپریل  2018ایل یم
 2019محکوم گردیدند با آنانیکه از جون  2016ایل مارچ  2018مورد محاکمه قرار گرفتند ،غی قابل مقایسه بوده و یم توان گفت که ،به
شمول دلیل دیگر ،حایک از ی مییل این مرکز به اقامه دعوی علیه شخصیت های بلند رتبه باشد.312

ر
ساخی متهمی
 .۲ .۴ .اجرای احکام گرفتاری و قرار های جلب ومشکالت در حاض
یوناما در گزارش ماه یم سال  ۲۰۱۸پیامون مبارزه با فساد اداری برجسته ساخت که میان بلند محاکمات غیای باعث خدشه
دار شدن بالقوه اعتبار مرکز عدیل و قضای در چشم مردم افغانستان یم شود .افزون بر جلب توجه شورای عایل به این معضل،
این گزارش پیشنهاد کرد که مقامات تنفیذ قانون ظرفیت شان را در راستای تنفیذ قرار های جلب و احکام گرفتاری ارتقاء
بخشند 313.اجرای قرارهای څارنوایل و فیصله ها و تصامیم محاکم کماکان به عنوان یک چالش فرا راه مرکز عدیل و قضای مبارزه
با فساد اداری در سال  ۲۰۱۸ر
باف ماند 314.قرارهای متعدد توقیف برای مدیع علیه های که در سال  ۲۰۱۷و اوایل  ۲۰۱۸به
گونه غیای محکوم شدند ،تا هنوز اجراء نشدند.

 311سیده کارمند ارشد وزارت دفاع ایل اواسط می  ۲۰۱۸توسط مرکز عدیل و قضای مبارزه با فساد اداری مورد محاکمه قرار گرفته بودند .اما ،طبق
معلومات اداره لوی څارنوایل ،هفت جیال وزارت دفاع از سوی ریاست څارنوایل مرکز عدیل و قضای مورد تحقیق قرار گرفته و اتهامنامه علیه آنان ترتیب
گردیده بود ،اما محکمه ابتدائیه آن قضایا را دو باره به څارنوایل جهت رفع خال های مشخص شده ،ر
مسید نمود.
 312قضیه ریاست صحت وزارت دفاع .متهمی متهم به سوء استفاده از قدرت و یا غفلت وظیفوی شدند و همه آنها محکوم به شش ماه حبس
شدند .یگ از متهمان همچنی به جیان 17 220,000 ,میلیون افغای محکوم شد
 313گزارش  ۲۰۱۸یوناما ،صفحه  .۴۳در گزارش مالحظه شد که  ۱۳مقام بسیار ارشد به شمول بعیص آنها که در داخل کشور بودند ،توسط محکمه
ً
ابتدائیه به گونه غیای محاکمه شدند .افزون بر این ،محکمه استیناف تقاضای تجدید نظر دو تن از این افراد را که قبال توسط محکمه ابتدائیه به گونه
غیای محاکمه شده بودند ،مورد رسیدگ قرار داد بدون در نظرداشت اینکه آنها در محکمه برای تطبیق فیصله محکمه ابتدائیه حاض نشدند و در
مغایرت با احکام فقره ( )۳ماده .۲۶۳
 314به اساس ماده  ۳۰۳قانون اجراات جزای ،تطبیق قرار های گرفتاری و جلب از وظایف پولیس و سایر ارگان های کشق یم باشد.
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عدم توقیف فرمانده قبیل پولیس امن و نظم عامه که به گونه غیای محاکمه و توسط محکمه ابتدائیه محکوم شد ،یگ از
موضوعات قابل نگرای یم باشد و هرچند که موصوف در داخل کشور حضور دارد ویل هیچگایه تحت توقیف قرار نگرفت .از
اپریل  ۲۰۱۸ایل مارچ  ،۲۰۱۹در مجموع قضایای  ۱۲تن به گونه غیای از سوی محکمه ابتدائیه مورد رسیدگ قرار گرفت در
حالیکه این آمار از سال  ۲۰۱۶ایل اپریل  ۲۰۱۸به  ۱۱مورد یم رسید .برجسته ترین این قضایا ،قضیه وزیر پیشی مخابرات و
ر
معلومای بود که دو بار برای ارتکاب جرایم 315حی تصدی منحیث معی وزارت مالیه مجرم شناخته شد 316.سایر
تکنولوژی
همچو موارد شامل معی اسبق وزارت تجارت ،یک
معینان وزارت ها در جریان محاکمه حاض نشدند هرچند چند روز قبل از محاکمه
عضو برحال ر
مرسانو جرگه و مقامات وزارت مالیه و
شان ،در مرکز عدیل و قضای مبارزه با فساد اداری حضور یافتند
همچنان مقامات اسبق وزارت مهاجرین و عودت
هرچند معی اسبق وزارت تجارت به تاری خ  ۷نوامی  ۲۰۱۸در مرکز عدل و
کنندگان یم باشند .رئیس څارنوایل و رئیس محکمه این
قضای مبارزه با فساد اداری حاض شد و موضوع حضور خود در محکمه را مورد
ً
مرکز این کاهش در سال  ۲۰۱۸را قسما به کندی در
بحث قرار داده و ضمانت مبن بر حضور در محکمه به تاری خ  ۱۴نوامی را امضاء
اجرای جلب ها و قرار ها نسبت دادند .لزم به ذکر
کرد ،ویل در روز محاکمه در محکمه حاض نشد .در عوض ،وکیل مدافع موصوف
ً
است که ر
در روز محاکمه نامهای را تقدیم کرد و به اطالع محکمه رسانید که موکل وی به
اکی این مدیع علیه های که غیابا مورد
خارج از کشور سفر کرده تا از مادر بیمارش مواظبت نماید .از اییو ،محاکمه وی
محاکمه قرار گرفتند ،به اساس ضمانت رها و در
به اساس فقره ( )۶ماده  ۲۱۲قانون اجراات جزای ،به گونه غیای برگزار شد .تا
انتظار محکمه بعدی شان یم باشند .به اساس قانون
هنوز مشخص نیست که آیا مدیع علیه به کشور برگشته یا خی ویل به اساس
قانون ،محکمه استیناف نیم تواند قضیه را تا زمای تنفیذ فیصله محکمه ابتدائیه،
افغانستان ،اجرای قرارها و فیصله های څارنوایل و
رسیدگ کرده نیم تواند .عی تاکتیک توسط معی اسبق وزارت مالیه نی استفاده
317.
محاکم از وظایف پولیس یم باشد
شد چنانچه که موصوف یک روز قبل از تاری خ محاکمه به مرکز عدیل و قضای
مبارزه با فساد اداری مراجعه کرد که این موضوع در رسانه های اجتمایع بازتاب
یافت .محاکمه وی به اساس ماده  ۲۰۹قانون اجراات جزای ،به گونه غیای برگزار
ر
معلومای در دست نیست .قضیه دوم
شد و تا هنوز در مورد شنوشت وی هیچ
در برابر معی اسبق وزارت مالیه نی به تاری خ  ۷اپریل  ۲۰۱۹بطور غیای دایر
شد .موصوف به تاری خ  ۸اپریل  ۲۰۱۹تحت توقیف قرار گرفت.

به تاری خ  ۲۴نوامی  ،۲۰۱۸اندگ قبل ازکنفرانس ژنیو
زمانیکه تنفیذ  ۱۲۷قرار مرکز عدیل و قضای یگ از
معیار های بود که قبل از تدویر این کنفرانس باید
عمیل یم شد 318و پس از تفحص دوامدار جامعه
جهای ،شورای عایل حاکمیت قانون و مبارزه با فساد
319.
اداری موضوع تطبیق فیصله های مرکز عدیل و قضای مبارزه با فساد اداری را مورد بحث قرار داد با آنهم ،تطبیق فیصله
های مرکز عدیل و قضای کماکان به کندی جریان دارد .ایل ختم اپریل  ،۲۰۱۹لست دیگر شامل  ۱۲۸قرار جدید –  ۴۶قرار
مالحظات:
پس از کاهش دستاورد های مرکز عدیل و قضای مبارزه با فساد اداری در اواخر سال  ،۲۰۱۸دستاوردهای این مرکز در سال ۲۰۱۹
به گونه چشمگیی افزایش یافت و شامل محاکمه مقامات بلند پایه شد .مرکز عدیل و قضای مبارزه با فساد اداری روند تطبیق کود
ر
جزای جدید را آغاز کرد و به طور فزاینده از تعریف ر
حقوف مرکز عدیل و
بهی جرایم [در این کود] استفاده موثر یم کنند .ذکر مبنای
قضای مبارزه با فساد اداری در قانون مبارزه با فساد اداری باید باعث افزایش توانای های این مرکز در امر رسیدگ به قضایای
ر
ر
ر
بیشی برای رسیدگ به قضایای فساد اداری باید صورت
بیشی  ،شود .باوجود آن ،تالش های
حقوف
حساس از طریق ارائه ثبات
گید .نظارت نزدیک از تنفیذ قرار های گرفتاری و جلب مرکز عدیل و قضای مبارزه با فساد اداری نمایانگر خالی قابل مالحظه در
توانای مسئولی تنفیذ قانون در راستای اجرای قرار های گرفتاری یم باشد.

 315به تاری خ  ۲۲جنوری  ۲۰۱۹و  ۷اپریل .۲۰۱۹
.
 316وزیر پیشی در یک قضیه به سه سال حبس و در قضیه دیگر به پرداخت جریمه نقدی مبلغ  ۱۲۰۰۰افغای محکوم شد موصوف به تاری خ ۸
سیی کردن سه حبس تحت توقیف قرار گرفت.
اپریل  ۲۰۱۹برای ر
 317قانون اجراات جزای ،مواد .۹۷ – ۹۲
 318به بخش  .۱ .۲در فوق مراجعه شود.
 319جلسه شورای عایل مورخ  ۲۴نوامی .۲۰۱۸
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دستگیی و  ۸۲جلب – به لست اصیل که شامل  ۱۲۷قرار –  ۴۸قرار دستگیی و  ۷۹جلب – بود ،اضافه شد .از مجموع هر
دو لست ،به تعداد  ۴۴جلب و  ۱۷قرار دستگیی اجراء شد .قابل یادآوری است که از مجموع  ۱۷قرار دستگیی ،تنها  ۶تن
تحت توقیف قرار گرفتند در حالیکه سایر افراد به گونه داوطلبانه خود را تسلیم کردند.تنها یک تن از متهمی شامل لست ها
ر
ساخی
سیی یم کند .این آمار نشان یم دهد که رها
توسط فیصله محکمه نهای محکوم شناخته شده و ایام حبس خود را ر
ر
متهمی به ضمانت به شمول ارائه ضامن ،باعث ناکایم تالش های گرویه یم شود که برای حاض ساخی مظنون در روند
محاکمه صورت یم گید .بحث های جدی در مورد تغیی عملکرد قضای یا قانون نیاز است تا از حضور متهمی در محکمه
اطمینان حاصل گردد.

 .۵ .۳حوزه صالحیت قضای ر
سیه محکمه در قضایای فساد اداری

سیه محکمه در حالت ر
درخواست تمی خوایه در قضایای جزای به ر
آی ممکن است )۱( :در حایل که حکم مورداستیناف
خوایه در مخالفت با قانون یا خطا در تطبیق یا تاویل آن بنا یافته باشد؛ ( )۲در حایل که در حکم بطالن رخ داده باشد؛ ()۳
در حایل که در اجراات چنان بطالن به عمل آمده باشد که بر حکم موثر باشد 320.ر
سیه محکمه به گونه اختصایص صالحیت
دارد تا قضایای جرایم مربوط به وزرای برحال یا پیشی مرتبط به انجام وظایف شان را توسط محکمه اختصایص طبق احکام
قانون اسایس 321و قانون تشکیل و صالحیت های محاکم اختصایص 322مورد رسیدگ قرار دهد .در تمام قضایای جزای ،ر
سیه
محکمه مانند سایر محاکم طبق قانون مکلف است تا مجازات را به گونه علن اعالن کند 323.باوجود تعهد ر
سیه محکمه در امر
324
افزایش شفافیت در اجراات قضایای مرکز عدیل و قضای مبارزه با فساد اداری ،رویکرد اعالن ننمودن تصامیم/فیصله های
استیناف بطور علن در ر
325.
سیه محکمه ادامه یافت
در جریان سال  ،۲۰۱۸ر
سیه محکمه فیصله  ۱۲قضیه استیناف مرکز عدیل و قضای را مورد رسیدگ قرار داد و در زمینه تصمیم
اتخاذ نمود و به این ترتیت تعداد قضایای را که مرکز عدیل و قضای از بدو تاسیس مورد رسیدگ قرار داد ،به  ۳۵قضیه رسانید.
سیه محکمه ر
همانند دوره گزارشدیه قبیل 326،ر
اکی فیصله ها و تصامیم اتخاذ شده از سوی محکمه استیناف مرکز عدیل و قضای
مبارزه با فساد اداری را مورد تائید قرار داد .قضیه فرمانده پولیس وردک که ر
سیه محکمه وی را برائت داد ،و قضیه معی
ر
معلومای که محکمه استیناف مرکز عدیل و قضای وی به شش ماه حبس محکوم کرد
شپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی
ویل ر
327.
سیه محکمه آن را با جزای نقدی تعویض نمود ،از این امر مستثن بودند

 320اجزای  ۲ ،۱و  ۳فقره  ۱ماده  ۲۷۰قانون اجراات جزای.
 321قانون اسایس افغانستان ،مواد  ۷۸و .۱۲۷
 322قانون تشکیل و صالحیت های محاکم اختصایص ،جریده رسیم شماره  ۱۱۳۰مورخ  ۱۲اپریل ( ۲۰۱۴قانون محاکم اختصایص).
 323فقره ( )۱ماده  ۲۳۴قانون اجراات جزای ضاحت دارد که )۱(" :فیصله باید در هر قضیه به گونه علن اعالن شود ر
حن اگر جلسه قضائیه به گونه
شی برگزار شده باشد".
 324این موقف از طریق مراجعه به ماده  ۱۸۳کود جزاء توجیه گردید.
 325گزارش مبارزه با فساد اداری یوناما ،یم  ،۲۰۱۸صفحه .۴۵
 326گزارش مبارزه با فساد اداری وناما ،یم  ،۲۰۱۹صفحه .۴۷
ر
 327فیصله شماره  ۱۲مورخ  ۸آگست  ۲۰۱۸محکمه استیناف؛ فیصله مورخ  ۱۲نوامی  ۲۰۱۸سیه محکمه.
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طوریکه در فوق ذکر شد ،قانون اسایس ضاحت دارد که بلند پایه ترین مقامات مانند وزرای که متهم به ارتکاب جرایم هستند،
باید توسط محکمه اختصایص مورد محاکمه قرار گیند 328.طبق اظهارات ر
سیه محکمه ،ایل یم  ،۲۰۱۹چهار چنی قضیه تا
هنوز مورد رسیدگ قرار نگرفته است .در اواسط  ،۲۰۱۸ر
سیه محکمه در یک اقدام تارییح 329محکمه اختصایص را در مطابقت
ر
معلومای را مورد
با قانون تشکیل و صالحیت های محاکم اختصایص 330تشکیل داد تا قضیه وزیر پیشی مخابرات و تکنولوژی
رسیدگ قرار دهد .وزیر پیشی مخابرات به اساس فقره ( )۲ماده  ۲۸۵قانون جزای سال  ،۱۹۷۶متهم به سوءاستفاده وظیفوی
از طریق استفاده جوی در استخدام  ۳۷تن و بهره گیی از نصب سیستم محاسبه مالیات مخابر رای ریل تایم یم باشد .جلسات
ر
محاکمای به گونه علن و با حضور [متهم] در محکمه در  ۲و  ۲۱جولی  ۲۰۱۸برگزار شد .در جریان محاکمه ،متهم مسئولیت
را به وزیر مالیه آن وقت نسبت داد .در  ۲۵دسامی  ،۲۰۱۸محکمه اختصایص آقای وحیدی را به دلیل نبود مدارک اثباتیه در
مسید شده بود .متاسفانه ،ر
بیشی به څارنوایل ر
ر
سیه
برابر تمام اتهامات برائت داد هرچند قضیه وی چندین بار غرض تحقیقات
ً
ر
ر
علنا ر
نرس نکرده و از اییو تحلیل و استدلل حقوف آن نی نامشخص باف مانده
محکمه تا اکنون فیصله خود در مورد قضیه را
331.
است
مالحظات:
ر
سیه محکمه به رسیدگ فعال به قضایای فساد اداری ادامه داد .نخستی قضیه علیه وزیر قبیل در پیشگاه محکمه اختصایص در
ر
سیه محکمه مورد رسیدگ قرار گرفت .قانون مستلزم تامی شفافیت در چنی قضایا به ویژه اعالن فیصله ها در محاکمات علن
بوده و ر
نرس تصامیم نهای و تحلیل ها مهم یم باشد.

 3.6.روش ها برای اعاده دارای ها
در ر
اسی ر
اتیی میل مبارزه علیه فساد ادرای بیان شده است که قوانی شکیل و ماهوی مدی و جزای ایل دسمی  ۲۰۱۷تعدیل خواهد
شد تا "تعقیب عدیل اشخاص آلوده به فساد تقویت گردد و اعاده دارای های که به شکل غی قانون بدست آمده است ،تروی ج
گردد 332".انفاذ کود جزاء در فیوی  ۲۰۱۸و تعدیل قانون تشکیل و صالحیت های لوی څارنوایل 333در ماه مارچ  ۲۰۱۸جهت ایجاد
ر
اقدامای در راستای دست یا ر
فی به این هدف بود 334.احکام قانون در مورد
معینیت لوی څارنوایل در امور مبارزه علیه فساد اداری
ً
ر
مصادره ،ضبط و توزی ع مجدد دارای های اعاده شده ،مخصوصا اعطای جوایز برای اشخاص ،ایجاب انکشاف بیشی را یم کند.
سکرتریت ویژه شورای عایل حاکمیت قانون و معینیت لوی څارنوایل در امور مبارزه علیه فساد اداری مسوده مقرره اعاده دارای ها را
تهیه نموده و آن را با گروه کاری اعاده دارای ها جهت برریس و نظریات ر
بیشی آنان رشیک ساختند 335.انتظار یم رود که وزارت عدلیه
ر
337.
بیشی کار کند تا این خالء را مرفوع سازد 336 .و قوانی دیگر مرتبط به اعاده دارای ها را کارآ سازد
بالی این مقرره

ً
احتا حکم یم کند که وزراء ،اعضای ر
سیه محکمه و رئیس جمهور به اساس قانون ضف توسط
 328مواد  ۷۸ ،۶۹و  ۱۲۷قانون اسایس افغانستان ض
محکمه اختصایص مورد محاکمه قرار یم گیند؛ همچنان مراجعه شود به قانون محاکم اختصایص.
 329این نخستی بار بود که محکمه اختصایص برای محاکمه یک وزیر یا وزیر اسبق ایجاد شد.
 330ماده  ،۱۱قانون محاکم اختصایص.
 331به تاری خ  ۱۵جنوری  ،۲۰۱۹ر
محیم قایص زمان سنگری که ریاست هیئت قضای محکمه اختصایص را به عهده داشت ،به یوناما اظهار نمود که
ر
ر
فیصله در مورد قضیه وزیر [مخابرات و تکنولوژی معلومای] در گزارش ماهانه سیه محکمه به ر
نرس خواهد رسید.
 332ر
ر
اسی ر
ساخی اصالح گران.
اتیی مبارزه علیه فساد اداری ،محور  :۱رهیی سیایس و توانمند
 333ماده  ۳فرمان ماده  )۲(۱۲قانون تشکیل و صالحیت های لوی څارنوالیا تعدیل نموده و به معینیت جدیدالتاسیس لوی څارنوالیدر امور مبارزه با
فساد اداری وظیفه و صالحیت داد که در مورد اعاده دارای های که بطور غی قانون بدست آمده است اقدام نموده و تصمیم گید.
 334به بخش شماره  ۲.۴.۱مراجعه شود.
 335جلسه گروه کاری اعاده دارای ها ۶ ،مارچ .۲۰۱۹
 336طبق قانون مبارزه علیه فساد اداری ،ماده .۳۵
ر
 337برای مثال ،کود جزاء ،قانون مبارزه با پول شوی و عواید نایس از جرم ،و قانون اجراات جزای عالوه بر سایر قوانی.
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قضیه سال  ۲۰۱۵کابل بانک ،که در آن چندین تن به اتهام ورشکستگ کابل بانک که منجر به خساره مایل ر
بیشی از  ۹۸۲میلیون دالر
امریکای گردید ،محاکمه و محکوم به مجازات گردیدند ،نشاندهنده تالش های حکومت برای اعاده ی منابع عامه که از سوی افراد
غارت شده است و چالش های که حکومت در این زمینه با آن مواجه است ،یم باشد .دو مغز متفکر اصیل این قضیله محکوم به
حبس ،بازگرداندن پول های شقت شده و پرداخت جرایم نقدی به ارزش صد ها هزار دالر گردیدند .دارای های  ۱۸گروه بزرگ
ر
حقوف دوجانبه به چندین
مقروضی منجمد گردید ۱۵۲ ،مقروض ممنوع الخروج گردیدند و درخواست برای برقراری همکاری های
338.
کشور ،منجمله امارات متحده عری ،ایالت متحده امریکا و ترکیه برای بازگرداندن دارای های شناسای شده ،ارسال گردید لوی
څارنوایل به یوناما خی داد که ایل ماه فیوری  ،۲۰۱۹مبلغ  ۸۹میلیون دالر تاکنون به ر
دفی تصفیه کابل بانک پرداخت شده است.
مقاوله خط ها با سایر مقروضی کابل بانک به ارزش  ۴۵میلیون دالر نی امضاء شده است.
مرکز عدیل و قضای به ایفای نقش مهم خود در تنفیذ قانون در مورد اعاده درای های عامه شقت شده ویا دارای های عامه که
بشکل غی قانوی بدست آمده است ،ادامه داد .از مجموع  ۱۷قضیه ای که از سوی محکمه استیناف مرکز عدیل و قضای از مارچ
 ۲۰۱۸تا مارچ  ۲۰۱۹مورد رسیدگ قرار گرفت ،هشت قضیه آن مربوط اختالس ویا تطهی پول یم شد .ایل ختم ماه مارچ ،۲۰۱۹
339.
مرکز عدیل و قضای به پرداخت صد های میلیون افغای از بابت جریمه نقدی ،رد پول ،جیان خساره و مصادره حکم نموده بود
اما ،از زمان تأسیس مرکز عدیل و قضای تا کنون ،مبلغ بسیار کوچگ از این جریمه های نقدی ،رد پول ،جیان خساره و مصادره که
340.
محکمه به آن حکم نموده است ،موفقانه اعاده شده است
واحد استخبارات مایل بانک مرکزی افغانستان ،ر
فینیاکا ،که وظیفه آن در پیگری جریان های پویل در امر جلوگیی از پولشوی و تمویل
تروریزم کمک یم کند ،طبق گزارش سالنه  ۲۰۱۸آن ،نقش مهیم در تطبیق برنامه اعاده دارای ها در کشور ایفا کرده است .ر
فینیاکا
به تعداد  ۵۶قضیه رابه ادارات ذیربط ر
دولن جهت تحقیق و تعقیب عدیل راجع کرد که از این میان ،هشت قضیه به لوی څارنوایل،
 ۱۶قضیه به وزارت داخله و  ۲۰قضیه به ریاست عمویم امنیت میل ارسال گردید 341.این اداره به تعداد  ۴۷گزارش تحلییل ،بر اساس
ر
ارمالیای ،قاچاق و ترافیک مواد مخدر نی پخش نموده است 342.این
نشای های شخ ،در ارتباط به پول شوی ،تمویل تروریزم ،فر
گزارشات به کار مرکز عدیل و قضای کمک کرد ،که طبق گزارش سالنه ،براساس این گزارشات مرکز عدیل و قضای  ۸۵تن را محکوم
کرد و مبلغ  ۸۷۱۵۷۰۰۰افغای ۳۸۶۸۸۰ 343،دالر را اعاده و مبلغ  ۳۰۹۰۰۰۰۰۰تومان ایرای و  ۵۸۷۴۲۰۰ریال عربستان سعودی
را مصادره کرد 344.ریاست مبارزه با تروریزم مبلغ  ۳۱۴۰۰۰افغای و  ۳۶۳۰۰۰روپیه پاکستای را مصادره نموده و جریمه نقدی به
ارزش  ۹۰۵۰۸۰افغای وضع کرد 345.شمار گزارشات در مورد معامالت مشکوک ایل  ٪۵۹.۱یعن از  ۴۸۲مورد در سال  ۲۰۱۷به
ر
 ۷۶۷مورد در سال  ۲۰۱۸افزایش یافت که ر
تجاری گزارش گردید 346.اینکه این افزایش در
اکییت مطلق آن از سوی بانک های
ر
فیصدی ر
اطالعای که در
نایس از افزایش در معامالت مشکوک بود ویا به سبب نظارت و گزارشدیه مایل ،ان را نیم توان بر اساس
اختیار یوناما قرار دارد ،معلوم کرد .مقادیر مختلف پول نقد ،از جمله مبلغ  ۲۸۲۲۰۵دالر امریکای ۸۴۵۵۵۰ ،یورو و ۱۷۲۰۰۰۰
 338در میان سایر کشور ها ،به کشور های ایالت متحده ،امارات متحده عرب ،فرانسه ،بریتانیا ،آلمان ،چی ،هند ،لیتوای و تریکه درخواست همکاری
ارسال گردید.
 339به پرداخت جریمه نقدی مبلغ  ۷۸۱۵۹۰۰۰افغای و  ۴۶۶۸۸۰دالر امریکای؛ رد پول به ارزش  ۳۷۳۹۵۵۰۱۶افغای و  ۹۸۷۹۹۷دالر؛ جیان
خساره به ارزش  ۷۲۰۶۷۷۷۸۵و مصادره مبلغ  ۱۰۲۲۰۴۹۹۶دالر و  ۶۷۰۱۰۰۰ریال سعودی ۳۰۹۰۰۰۰۰۰ ،تومان ایرای ۱۰۰۰۰۰ ،درهم امارات
متحده عری و  ۱۵۰۰۰یورو حکم شد.
 340ارقایم که از سوی لوی څارنوایل ارائه شد قرار ذیل است :مبلغ  ۷۱۷۲۴۲۹افغای ۲۹۹۵۰۰ ،روپیه پاکستای و  ۲۸۱۲۰۰دالر امریکای مجموع پول
اعاده شده به شکل جریمه نقدی ،رد پول ،جیان خساره و مصادره.
ر
دسیس در اینجا:
 341مرکز تحلیل گزارشات و معامالت مایل افغانستان ،گزارش سالنه  ،۲۰۱۸صفحه  ۷قابل
https://www.fintraca.gov.af/assets/Annual%20Report/FinTRACA_Annual%20Report_2018.pdf
 342همان ،صفحه .۷
:
 343نرخ تبادله دالر ایل  ۱۵یم  ۱ ۲۰۱۹افغای= ۰۱۳دالر امریکای؛  ۱تومان ایرای= ۰.۰۰۰۲۴دالر امریکای؛  ۱ریال سعودی= ۰۲۷دالر امریکای؛ ۱
روپیه پاکستای= ۰۰۷۱دالر امریکای؛  ۱یورو= ۱.۱۲دالر امریکای؛  ۱روپیه هندی= ۰۱۴دالر امریکای.
 344همان ،صفحه .۸
 345همان ،صفحه .۸
 346همان ،صفحات .۱۱ – ۱۰
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روپیه هندی در دو نقطه خرویح ضبط گردید که منجر به جریمه نقدی به ارزش  ۸۳۹۱۶۷افغای در دو قضیه و سبب تحریک
347.
تحقیقات در پنج قضیه دیگر گردید
عالوه بر آن ،اداره ر
فینیاکا به  ۲۵۱درخواست برای گزارشات تحلییل از ادارات ر
دولن ،از جمله از لوی څارنوایل پاسخ گفت که نشان
دهنده افزایش  ۳۹.۴درصدی یم باشد 348.اداره ر
فنیاکا دو تفاهمنامه همکاری را نی با وزارت امور داخله و اداره میل تدارکات طبق
حکم ماده  ۲۸قانون مبارزه با پول شوی و عواید ر
نایس از جرایم به منظور تسهیل ر
ترسیک معلومات استخبار رای در مورد پول شوی و
تمویل تروریزم امضاء کرد 349.ر
فنییاکا اداره ثبت و اشاعه دارای ها را نی با ارائه تحلیل های مایل در مورد مقامات عایل رتبه ر
دولن به
منظور تایید دارای های اعالم شده ای آنان کمک کرد 350.تفاهمنامه های همکاری که با کشور های قزاقستان و ر
اسیالیا به منظور
فراهم سازی زمینه همکاری ها امضاء شد که رقم این گونه موافقتنامه ها را به  ۱۸مورد افزایش داد .در این چارچوب ۵۳ ،درخواست
ً
نهایتا ،ر
351.
ر
آموزیس بسیار مهم و مورد نیاز در زمینه تحقیق
فینیاکا برنامه های
به خارج از کشور و خارج به داخل کشور تکمیل گردید
جرایم مایل را به ادارات ذیربط ،منجلمه وزارت داخله ،ریاست امنیت میل ،ریاست مبارزه با جرایم سنگی ،لوی څارنوایل ،مرکز عدیل
352.
مبارزه با مواد مخدر و مرکز عدیل و قضای مبارزه با فساد اداری ارائه کرد
کاسن های ر
ر
اسی ر
ر
اتییک در
داشی
در فیوری  ،۲۰۱۹کمیسیون اروپا فهرست سیاه  ۲۳کشور ثالث ،از جمله افغانستان را ،به دلیل
چارچوب تمویل تروریزم و پول شوی شان ،تصویب کرد 353.اگرچه این فهرست از سوی بریح از کشور های عضو اتحادیه اروپا رد
شد 354،اما درج شدن نام افغانستان در این لست نشان یم دهد که افغانستان باید به تقویت تالش های ستودی خود جهت مبارزه
با پولشوی و تمویل تروریزم ادامه دهد.
مالحظات:
در حالیکه توانای نهاد های مؤظف در اعاده دارای ها بطور پیوسته افزایش یافت ،اما مقدار مجمویع دارای های اعاده شده
هنوز اندک است .نهای سازی و تصویب به موقع مقرره های اعاده دارای که در قانون مبارزه علیه فساد اداری پیش بین شده
است و سایر اسناد ،طرزالعمل های اعاده دارای ها را واضح نموده و فشار کار را به واحد اعاده دارای های لوی څارنوایل را کم
خواد کرد .اداره لوی څارنوایل و نهاد های ذیربط دولت ،به خصوص اداره ر
فینیاکا باید به تعمیق همکاری های خود ادامه دهند.

 347همان ،صفحه .۱۳
 348همان ،صفحه .۲۰
ر
 349همان ،صفحه  .۲۱ماده  )۵(۲۸قانون مبارزه با پول شوی و عواید نایس از جرم بیان یم دارد که :ماده  – ۲۸جمعاوری ،نگهداری و تبادل اطالعات:
( )۵واحد استخبارات و سایر مراجع ذیصالح یم توانند به مقصد رعایت این قانون و قانون مبارزه با تمویل تروریزم تبادل اطالعات نمایند.
 350همان ،صفحه  .۲۲در سال  ،۲۰۱۸ر
ر
دولن ،از جمله شخصیت های سیایس دریافت کرد و به ۵
فینیاکا  ۹درخواست در مورد  ۲۴۱مقام ارشد
درخواست (با  ۶۴شخص) پاسخ داد.
 351همان ،صفحه .۲۳
ر
ر
ر
آموزیس  ۴۲۲اشیاک کننده گردید.
آموزیس برای  ۱۷نهاد ارائه شده که منتج به
 352همان ،صفحه  .۳۱در مجموع  ۷برنامه متشکل از  ۲۳برنامه
ر
مطبوعای کمیسیون اروپا .کمیسیون اروپا لست تازه کشور های ثالث با برنامه های ضعیف جلوگیی از پول شوی و تمویل
 353مراجعه شود به :اعالمیه
ر
ر
است:
دسیس
قابل
آدرس
این
در
۲۰۱۹
فیوری
۱۳
سیاسیگ،
کرد،
تصویب
را
تروریزم
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/jourova/announcements/press-speaking-pointscommissioner-jourova-adoption-commissions-list-high-risk-third-countries_en؛
( https://af.reuters.com/article/worldNews/idAFKCN1Q215Tتاری خ مراجعه به سایت ۱۵ :مارچ .)۲۰۱۹
ر
واشنگی پوست در این آدرسhttps://www.washingtonpost.com/politics/2019/03/14/eu-tried-:
 354مراجعه شود به گزارش
blacklist-countries-high-risk-money-laundering-it-backfired-heres-hy/?noredirect=on&utm_term=.70191d72e1b3
(تاری خ مراجعه به سایت  ۱۵اپریل .)۲۰۱۹
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پیشنهادات
به حکومت:
بسی تجارب کسب شده شده از تطبیق ر
 افزایش توجه به تطبیق برنامه میل اصالح سکتور عدیل و قضای با بکار ر
اسی ر
اتیی
میل مبارزه علیه فساد اداری:
 oتأمی نظارت مؤثر تحت ر
چی شورای عایل حاکمیت قانون؛
 oراه اندازی برریس بر برنامه میل اصالح سکتور عدیل و قضای جهت شناسای عرصه های نیازمند تقویت؛
 oارائه گزارشات عامه در مورد نتایج این تطبیق؛
 بازنگری قانون جهت تقویت استقالل و حسابدیه قوه قضائیه:
 oمرور احکام در مورد استخدام ،تبدییل و ترفیعات و تقویت عناض شایسته سالری و نی علن بودن و شفافیت
طرزالعمل ها؛
 oمرور قوانی در مورد مسئولیت جریم قضات جهت تقویت حسابدیه در مطابقت با ضمانت های محاکمه
عادلنه.
 توضیح نقش معینیت لوی څارنوایل در امور مبارزه علیه فساد اداری و ارزیای اینکه آیا تشکیل بزرگ آن بعد از ایجاد
کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری هنوز ضورت است ویا خی و اگر هست ،وظایف تعقین این اداره باید تقویت گردد.
 ادامه حمایت از تطبیق مؤثر کود جزای جدید منجمله احکام آن در مورد فساد اداری از طریق تخصیص بودجه لزم و
ر
بیشی این کود.
چای
توزی ع نسخه های ر
ر
 تقویت ظرفیت پولیس جهت ممکن ساخی توقیف ها و تحقیقات موثر از قضایای فساد
 oانعکاس اصالحات مندرج در قانون مبارزه علیه فساد اداری در ساختار ریاست مبارزه با جرایم سنگی و تداوم
تقویت همکاری ریاست جرایم سنگی با څارنوایل مرکز عدیل و قضای؛
 oتداوم بهبود قابلیت های نهاد های تنفیذ قانون در اجرای احکام گرفتاری و جلب؛
 oتقویت تدابی شفافیت و حسابدیه داخیل در وزارت امور داخله.
 ایجاد ر
اسی ر
اتیی جهت تامی امنیت قضات ،څارنوالن و مقامات تنفیذ قانون ،منجلمه پرسونل شناخته شده ای که روی
قضایای حساس کار یم کنند.
ر
بیشی روش های اعاده داری ها:
 تقویت هرچه
 oتوضیح احکام قانون مبارزه علیه فساد اداری در مورد اعاده دارای ها در چارچوب یک مقرره؛
 oعقد موافقتنامه ها در مورد همکاری های حقوق دوجانبه با سایر کشور ها.
به قوه قضائیه و اداره لوی څارنوایل:







تقویت تدابی شفافیت و حسابدیه داخیل ضمن حفظ استقالل قوه قضائیه و اصالح سیستم تأدین قضات
تامی تطبیق کاف کود جزای جدید ،به خصوص احکام آن در مورد مبارزه علیه فساد اداری و رژیم جدید آن در مورد اصدار
حکم به مجازات.
ر
ر
تامی آگایه دیه اسیاتییک در مورد محاکمه جرایم فساد جهت ارائه معلومات به مردم در مورد موفقیت ها و ر
نرس تمام
فیصله های نهای توأم با دلیل و استدلل های قضای ،منجلمه قضایای مرکز عدیل و قضای مبارزه با جرایم سنگی فساد
اداری.
ایجاد طرزالعمل های معیاری میل برای برریس سوابق و استخدام قضات ،څارنوالن و پولیس ریاست مبارزه با جرایم
سنگی که در مرکز عدیل و قضای کار یم کنند.
کار در جهت افزایش مقادیر دارای های اعاده شده.
59

مبارزه علیه فساد اداری | یوناما می 2019

 4 .تدابی مبارزه علیه فساد اداری در قوه مقننه

ً
عموما به عنوان نهاد فاقد اعتبار و حسابدیه به سبب اتهامات ر
گسیده فساد علیه اعضای انفرادی آن ،بن
شورای میل افغانستان
355.
اگرچه در سال  ،۲۰۱۸اعتماد مردم نسبت به شورای
بست های دوامدار داخیل ،و مشکل در انجام موثروظایف  ،دیده یم شود
میل اندگ افزایش یافته ( )۳۹.۷درصدی و اعتماد نسبت به اعضای آن افزایش ( )۴۲.۳درصدی داشته است ،اما شورای میل و
356.
اعضای آن هنوز هم در پائی ترین سطح در میان تمام نهاد های شامل شوی قرار داشتند

ر
نظاری و نمایندگ اش بوده است .رابطه کاری
در میان بزرگ ترین چالش های شورای میل عدم توانای آن در تقویت وظایف تقنین،
پرتنش این نهاد با قوه مجریه توانای شورای میل در انجام نظارت از نهاد ها در سایر بخش های دولت با استفاده از صالحیت نظاریر
اش طبق قانون اسایس را محدود کرده است .شورای میل کماکان نقش کیم در تصویب قوانی داشت .در سال  ،۲۰۱۸به تعداد ۳۴
قانون یط فرمان تقنین رئیس جمهور با استفاده از صالحیت رئیس جمهور در حالت ضورت عاجل طبق ماده  ۷۹قانون اسایس
357.
توشیح شد در حالیکه تنها  ۱۴قانون و  ۱۳معاهده بی الملیل از سوی شورای میل بعد از تصویب مجلسی شورا ،پاس گردید
ً
به جزء از قانون ثبت و اشاعه دارای ها ،که مستقیما مربوط به تدابی شفافیت مرتبط به اعضای شورا یم شد ،هیچ قانون دیگر
مرتبط به فساد اداری در شورای میل مورد بحث قرار نگرفت و کود جزا هنوز هم در انتظار برریس از سوی کمیته تقنین این شورا
358.
قرار دارد
در سال  ،۲۰۱۸چندین نهاد بیوی گز ر
ارشای در مورد شورای میل ر
نرس کردند که شامل پیشنهادات در مورد تطبیق تدابی ضد فساد
به هدف بهبود بخشیدن به عملکرد این شورا یم شد .عالوه بر یوناما ،کمیته مستقل ر
مشیک نظارت و ارزیای مبارزه علیه فساد اداری
شوی ارزیای آسیب پذیری شورای میل در برابر فساد را انجام داد 359و واحد تحقیق و ارزیای افغانستان نتیجه گیی کرده است
360.
که شورای میل بعد از نزدیک به پانزده سال موجودیت اش ،هنوز در پیش برد وظایف اصیل اش ناتوان بوده است
ر
اقدامای در راستای مبارزه علیه فساد اداری ،از جمله آغاز گفتگو در داخل شورای میل
کمیسیون عدیل و قضای ولیس جرگه از اتخاذ
در مورد افزایش تدابی شفافیت یاد کرد 361.افزایش شییع در روند ثبت و اشاعه دارای های اعضای پارلمان نی به مشاهده رسیده
است که به باور کمیسیون عدیل و قضای ،نشان دهنده افزایش حس پاسخگوی در میان اعضای شورای میل یم باشد .افتتاح ولیس
ر
فرصن برای احیای مجدد این نهاد فراهم کند .بریح از کاندیدان
جرگه جدید در سال  ۲۰۱۹بعد از انتخابات اکتوبر  ،۲۰۱۸یم تواند
عضویت در پارلمان که اکنون برنده اعالم شده اند ،بطور ضی ح در مورد اتخاذ تدابی مبارزه علیه فساد اداری در این شورا کمپاین
سیدند که میخواهند اجراات داخیل شورای میل را بهبود بخشند.
کردند و وعده ر

 355یوناما ،گزارش مبارزه علیه فساد اداری ،یم  ،۲۰۱۸صفحه  ۵۵و متعاقب آن.
 356آسیا فوندیشن ،افغانستان در سال  :۲۰۱۸شوی مردم افغانستان ،۲۰۱۸ ،صفحه  .۷در مقایسه با آسیا فوندیشن ،افغانستان در سال :۲۰۱۷
شوی مردم افغانستان ،۲۰۱۷ ،صفحه ۹۸؛ اعتماد نسبت به اعضای شورای میل  ۳۵.۴درصد بود در حالیکه اعتماد به شورا به عنوان یک کلیت۳۶.۸ ،
درصد بود که در پائی ترین سطح نسبت به تمام نهاد های شامل شوی قرار دارد .آسیا فوندیشن ،افغانستان در سال  :۲۰۱۷شوی مردم افغانستان،
 ،۲۰۱۷صفحه .۹۸
 357از جراید رسیم حساب شده است .آماری که وزارت عدلیه ارائه کرد ،اندگ متفاوت یم باشد .در سال  ،۲۰۱۷به تعداد  ۳۶قانون یط فرمان تقنین
رئیس جمهور با استفاده از صالحیت رئیس جمهور در حالت ضورت عاجل توشیح شد در حالیکه تنها  ۱۴قانون از سوی شورایل میل بعد از تصویب
مجلسی شورا ،پاس گردید ،مراجعه شود به گزراش یوناما ،صفحه  .۱۷شماره  ۲.۳در فوق مالحظه شود.
 358مراجعه شود به بخش  .۲.۴در فوق .ولیس جرگه در ابراز نظر نسبت به پیش نویس قبیل این گزارش ،تذکر داد که کود جزاء یک سند بزرگ با ۹۱۶
ماده است و برریس آن زمان خواهد گرفت.
 359این ارزیای تا  ۲۰یم  ۲۰۱۹ر
نرس نشده بود
 360واحد تحقیق و ارزیای افغانستان" ،پارلمان افغانستان :وظایف و صالحیت های مندرج قانوی اسایس و عمکرد آن بعد از سال  ،"۲۰۰۱داکیر
شمشاد پرسیل و زلیم ملیار (جنوری  )۲۰۱۹قابل ر
دسیس در اینجا( https://areu.org.af/archives/publication/1901?lang=fa :تاری خ
مراجعه به سایت ۱۵ :مارچ .)۲۰۱۹
 361شماره  ۲.۶در فوق مالحظه شود.
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به تاری خ  ۲۰و  ۲۱اکتوبر  ،۲۰۱۸بعد از سه سال تأخی ،افغانستان انتخابات ولیس جرگه را برای اولی بار از سال  ۲۰۱۰بدینسو،
امنین استثنای بوجود یم آورد ،تالشها و منابع ر
ر
گسیده ای
برگزار کرد 362.از اینکه انتخابات در افغانستان چالش های لوژستیگ و
وقف برگزاری آن یم شود یم تواند فر ر
صن بدست دهد که تغیی واقیع به میان آورد و شفافیت در نهادهای دیموکراتیک افغانستان
ر
شمنیس ملل متحد به عنوان "شجاعت و عزم میلیون ها زن و مرد افغان که با غلبه بر موانع بزرگ و نادیده
را افزایش داد .آنچه را که
ر
ر
امنین ،در شاش کشور به پای صندوق های رای رفتند تا نمایندگان خود را انتخاب کنند" 363توصیف کرد
گرفی تهدید های جدی
ر
مسئولین برای انجام وظایف شان با نهایت پشت کار مد نظر گرفته شود.
باید از سوی اعضای منتخب ولیس جرگه به عنوان
ر
364
خطرات شخیص که رای دهندگان به جان خریدند باید از سوی شورای میل جدید ،بعد از افتتاح ،با تدابی بهی شفافیت ،رعایت
ر
ر
ر
بیشی با سایر شاخه های دولت و جامعه مدی پاسخ گفته شود .اما ،تأخی
اخالف از سوی اعضای آن و همکاری
بهی معیار های
طولی در اعالم نتایج نهای انتخابات و بازگشای پارلمان بعد از تعطیالت زمستای آن ضف بتاری خ  ۲۷اپریل  ۲۰۱۹دلگرم کننده
ر
انتخابای در جریان برگزاری انتخابات خود نشان یم دهد
نیست .اتهامات قابل مالحظه فساد از سوی بریح از کاندیدان و نهاد های
که همه اعضای جدید شورا این حس مسئولیت پذیری و احیای مجدد شورا را نخواهند داشت.

 4.1.تدابی مبارزه علیه فساد اداری در قوه مقننه
اگرچه ر
اسی ر
اتیی میل مبارزه علیه فساد اداری  ۲۰۱۷بالی قوه مجریه و قوه قضائیه تمرکز داشت ،اما مطالن مرتبط به شورای
میل نی در خود داشت ،از جمله ،شورای میل را ترغیب یم کرد که مقرره طرز سلوک برای خود وضع کند و حکومت را متعهد یم
ساخت که رهیی شورای میل را در تهیه و تطبیق پالن مبارزه علیه فساد اداری کمک و همکاری کند 366.نظر به پیشنهاد تمویل
کنندگان ،معیاری تحت عنوان "تصویب پالن عمل پارلمان برای مبارزه علیه فساد" در نسخه بازنگری شده ر
اسی ر
اتیی در سال ۲۰۱۸
گنجانیده شد .برای اولی بار ،معیار باز نگری شده ،هدف زمان بندی شده ای را برای شورای میل تعیی کردد که این هدف باید تا
367.
دسمی  ۲۰۱۹بر آورده شود
کمیسیون عدیل و قضای ولیس جرگه مکر ًرا تاکید کردکه با این کمیسیون در هنگام بازنگری ر
اسی ر
اتیی مبارزه علیه فساد اداری سال
 ۲۰۱۸مشوره نشده است در عی حایل که اظهار کرده کهاعضای آن به پشتیبای از تطبیق ر
اسی ر
اتیی ی عالقه یم باشد .از طرف
365

دیگر ،شورای میل هم از فرصت ها برای کار موثر با قوه اجرائیه در زمینه آوردن اصالحات برای مبارزه علیه فساد اداری استفاده
موثر نکرد .برای مثال ،در حالیکه شورای میل تاکید داشت که ،اگر یک قانون جامع مبارزه علیه فساد اداری تسوید و به شورای میل
تقدیم شود ،این شورا در تالش های حکومت در امر مبارزه علیه فساد اداری سهم خواهد گرفت ،اما این شورا ر
بحن را در مورد این
قانون از زمان ارائه آن به پارلمان به تاری خ  ۱۱اکتوبر  ۲۰۱۸ایل ر
رفی شورای میل به تعطیالت به تاری خ  ۲۲جنوری  ،۲۰۱۹در تقسیم
368.
اوقات کاری خود تنظیم نکرد
در معیار ها و روش های برتر بی الملیل برای پارلمان ها توصیه شده است که ابزار تأمی راستکاری از قبیل قواعد در مورد پروسه
کن تصمیم گیی ،طرزالعمل های شفاف در مورد تنازع منافع ،قواعد و مقررات تأدین و مقررات در مورد ر
های مشار ر
دسییس به

ر
امنین برگزار نشد .انتخابات در
 362مراجعه شود به بخش  ۴.۴در ذیل .انتخابات در غزی به دلیل اختالفات روی حوزه های رای دیه و نگرای های
قندهار به سبب ترور قومندان امنیه ولیت بتاری خ  ۱۸اکتوبر و لزوم اتخاذ تدابی ر
ر
امنین ،بتاری خ  ۲۷اکتوبر برگزار گردید.
بیشی
ر
شمنیس ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان و پیامد های آن بالی صلح و امنیت جهای ۷ ،دسمی A/73/624-S/2018/1092 ،۲۰۱۸
 363گزارش
 364گزارش ویژه در مورد محافظت افراد ملیک در افغانستان :خشونت ها در جریان انتخابات  ،۲۰۱۸نومی  ۲۰۱۸در این آدرس:
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/elections_2018_human_rights_and_civilian_protection_concern
( s_6_nov_dari.pdfتاری خ مراجعه به سایت ۱۵ :می .)۲۰۱۹
 365یوناما ،گزارش مبارزه علیه فساد اداری ،یم  ،۲۰۱۸صفحه .۵۴
 366ر
اسی ر
اتیی میل مبارزه علیه فساد اداری ،شماره  ،۲محور .۱
 367ر
ر
اسیاتیی میل مبارزه علیه فساد اداری ،ضمیمه ،محور .۱
 368شماره  ۲.۴.۱در فوق مالحظه شود.
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اطالعات باید وضع شود 369.اگرچه ولیس جرگه 370و ر
مرسانو جرگه 371اصول وظایف داخیل برای خود وضع کرده اند که شامل بریح
تدابی تأدین یم شود ،اما هیچ مقرره طرز سلوک جامع از سوی مجلسی شورا وضع نشده است 372.در سال  ،۲۰۱۸معاشات ۹
عضو ولیس جرگه در نتیجه اجراات تأدین تعلیق گردید .گز ر
اریس در مورد اقدامات مشابه در ر
مرسانو جرگه در دست نیست.
373

یگ گام مهم در زمینه مبارزه علیه فساد ادرای  ،وضع قانون جدید ثبت و اشاعه دارای های مقامات عایل رتبه و کارمندان دولت
بوده است که اعضای شورای میل را نی ملزم یم دارد که دارای های خود را اعالم بدارند .اگرچه اجابت این مکلفیت بطور ر
سنن در
سطح پائین بوده است 374،اما اداره ثبت و اشاعه دارای ها بیان داشت که به  ۲۲۶عضو ولیس جرگه و  ۷۴عضو ر
مرسانو جرگه ایل
ماه اپریل  ۲۰۱۹دارای های خود را اعالم و ثبت نموده اند که رقم ی سابقه ای است .اداره ثبت و اشاعه دارای ها و همی قسم،
اعضای ولیس جرگه اظهار داشتند که دلیل این کار دخالت شخص رئیس جمهور در پیش برد روند اعالم و ثبت دارای های مقامات
375.
و پیگیی مرصانه این موضوع از سوی ریاست جمهوری با اعضای پارلمان بوده است
نظر به ترغیب سکرتریت ویژه کاخ ریاست جمهوری ،در واخر سال  ،۲۰۱۸دارالنشاء های ولیس جرگه و ر
مرسانو جرگه پالن داخیل
ر
ساحای از قبیل استخدام و تدارکات را تنظیم یم کند،
مبارزه علیه فساد اداری را تهیه و ترتیب نمودند .باوجودیکه این پالن ها
ً
محدودیت زمای این پالن ها (تنها سال  )۱۳۹۷و این واقعیت که پالن های متذکره ضفا دارالنشاء را تحت پوشش یم دهد تاثی آن
را محدود کرد.
در سال  ،۲۰۱۸کمیته مستقل ر
مشیک نظارت و ارزیای مبارزه علیه فساد اداری (مک) ارزیای آسیب پذیری ولیس جرگه و ر
مرسانو
جرگه در برابر فساد را انجام داد که اولی ارزیای جامع در زمینه مبارزه علیه فساد اداری از شورای میل بود .این ارزیای طوری طرایح
شده بود که روی چارچوب تقنین ،سلوک اداره ،و ظرفیت های شورا تمرکز کند .این ارزیای باید در سال  ۲۰۱۸ر
نرس یم شد .بتاری خ
 ۱۶فیوری  ،۲۰۱۹پیش نویس این ارزیای به شورای عایل حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری ارائه گردید و تقاضای نمایندگان
بیشی این ارزیای و ابراز نظر در مورد آن ،سبب تأخی ر
ر
بیشی گردید.
شورای میل جهت مرور و برریس

 4.2.پاسخگوی جزای و شورای میل
قانون اسایس افغانستان برای اعضای شورای میل به علت رای یا نظریه ی که در هنگام اجرای وظیفه ابراز یم دارند ،مصئونیت کامل در
برابر تعقیب عدیل داده است 376.به جز از این مصئونیت وظیفوی ،ماده  ۱۰۲قانون اسایس ترصی ح یم کند که اعضای پارلمان یم توانند
به سبب ارتکاب جریم مورد اتهام و تعقیب عدیل قرار گیند و موضوع باید به اطالع مجلیس که متهم عضو آن است رسانیده شود .این
موضوع با محکومیت یک عضو ر
مرسانو جرگه از سوی محکمه ابتدائیه مرکز عدیل و قضای به تاری خ  ۵یم  ،۲۰۱۹تایید گردید.

موافقت شورای میل برای رشوع تحقیق ویا تعقیب عدیل لزیم نیست بلکه ضف در حالت توقیف و سایر تدابی سلب آزادی
ضورت یم باشد 377.در جریان تحقیق ،هرگاه مظنون به احکام جلب پاسخ نگوید و لزم گردد که وی به زور برای استجواب آورده
شود ،لوی څارنوال باید درخواست موافقت پارلمان را نماید .طبق معلومات اداره لوی څارنوایل ،لوی څارنوال تا کنون سه بار
درخواست موافقت توقیف اعضای ولیس جرگه و سه بار درخواست موافقت توقیف اعضای ر
مرسانو جرگه را به شورای میل داده
378.
است .مثل سال های گذشته ،اجازه ی رفع مصئونیت اعضای شورای میل هرگز از سوی هیچ یک از مجلسی این شورا داده نشد
 369بسته ابزار پارلمای (تول کیت) نهاد ( ،)IFESگزارش نمونه وضعیت پارلمان :چارچوب ،روش های ر
بهی جهای :گزارش سالنه نمونه وضعیت پارلمان،
ر
ر
اسی ر
نظاری و گزارشدیه برای تروی ج پارلمان های دموکراتیک در شاش جهان (،)۲۰۰۵
اتییک
ابزار
( https://www.ifes.org/sites/default/files/final_sop_framework_0607.pdfتاری خ مراجعه به سایت ۲۸ :ارچ .)۲۰۱۸
 370اصول وظایف داخیل ولیس جرگه ،فصل  ،۱۲ماده .۷۰
 371اصول وظایف داخیل ر
مرسانو جرگه ،فصل .۱۲
 372یوناما ،گزارش مبارزه علیه فساد اداری ،یم  ،۲۰۱۸صفحه .۵۵
 373قانون ثبت و اشاعه دارای های مقامات و کارکنان ر
دولن؛ همچنان شماره  ۲.۶در فوق مالحظه شود.
 374یوناما ،گزارش مبارزه علیه فساد اداری ،یم  ،۲۰۱۸صفحه  ۵۴و بعدی.
 375شماره  ۲.۶در فوق مالحظه شود.
 376قانون اسایس افغانستان ،ماده .۱۰۱
 377قانون اسایس افغانستان ،ماده .۱۰۲
 378معلومات از سوی وزارت دولت در امور پارلمای فراهم شده است.
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ر
ساخی اعضایشان جهت حاض شدن در برابر مراجع عدیل و قضای و تنفیذ قانون ویا
عدم تمایل مجلسی شورای میل برای وادار
ً
ابراز موافقت در مورد توقیف اعضای شان عمال فرهنگ معافیت از مجازات را بوجود آورده است .قابل ذکر است که مصئونیت
ر
مؤقن است ،و همینکه دوره ماموریت اعضای شواری میل به پایان رسید ،آنها دیگر از هیچ نوع
مندرج ماده  ۱۰۲قانون اسایس
مصئونیت ویژه در قضایای جزای ،منجمله در ارتباط به جرایم گذشته ،برخوردار نیستند .تأخی در برگزاری انتخابات شورای میل از
سال  ۲۰۱۵بدینسو در بوجود آمدن این فرهنگ معافیت از مجازات کمک کرد زیرا تمام اعضای ولیس جرگه برای مدت سه سال
بعد از تارییح که باید دوره کاری شان ختم یم شد ،در شورای میل ر
باف ماندند و از مصئونیت پارلمای سود بردند .احکام جلب و
دستگیی علیه اعضای سابق ولیس جرگه که در انتخابات اکتوبر  ۲۰۱۸دوباره انتخاب نشدند ،بعد از افتتاح شواری میل جدید ،نافذ
و لزم الجراء خواهد شد.
مصئونیت اعضای پارلمان ،در مواردی ،مانع تعمیل اجراات قضای علیه مقامات عایل رتبه شده است .یک نمونه برجسته از این
گونه موارد ،قضیه وایل اسبق هرات است .در سال  ،۲۰۱۸او به اتهام سوء استفاده از صالحیت وظیفوی مورد تحقیق لوی څارنوال
قرار گرفت .لوی څارنوایل ش از تاری خ  ۱۴یم  ،۲۰۱۷یط پنج مکتوب به وزارت امور داخله/ریاست مبارزه با جرایم سنگی فساد
اداری خواهان دستگیی او گردید 379.نام و شماره قضیه او در فهرست احکام گرفتاری مرکز عدیل وقضای که قرار بود قبل از برگزاری
کنفرانس ژنو به تاری خ  ۲۸نومی  ،۲۰۱۸اجراء شود ،موجود بود .اما ،به تاری خ  ۲۹آگست  ،۲۰۱۸وی یط فرمان رئیس جمهور ،به
عنوان عضو ر
مرسانو جرگه منصوب گردید و به این ترتیب از مصئونیت در برابر گرفتاری برخوردار گردید .بتاری خ  ۵یم  ،۲۰۱۹او از
ر
بیشی از یک سال محکوم به مجازات گردید.
سوی هیئت قضای مرکز عدیل و قضای بطور غیای مجرم شناخته شد و به حبس
کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه علیه فساد اداری پیشنهاد یم کند که قوانی داخیل در مورد مصئونیت ها باید بطور محدود تعبی شود.
این کنوانسیون کشور های عضو را مکلف یم دارد که تدابی لزم را به منظور "ایجاد و حفظ [ ]...موازنه مناسب بی مصئونیت ها و امتیازات
وظیفوی که برای مقامات ر
دولن به منظور اجرای وظایف شان اعطاء یم گردد و در صورت لزوم ،امکان تحقیق ،تعقیب عدیل و محاکمه
380.
این حکم به این منظور درج کنوانسیون شده است که اطمینان حاصل شود که مقامات
مؤثر جرایم مندرج این کنوانسیون" اتخاذ نمایند
381.
مقامات افغان بر اهمیت این اصل اذعان داشته اند و ،در
تابع یک سلسله تدابی حسابدیه در ارتباط به جرایم فساد اداری باشند
چارچوب برریس های دوره ای کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه علیه فساد اداری ،اظهار نموده اند که مصئونیت کامل در برابر تعقیب
382 .
عدیل "تحت اصول بنیادی قوانی جزای افغانستان ممکن نیست "

 4.3.نظارت پارلمای

ر
شورای میل هنوز ر
نظاری خود به منظور سهم گیی مؤثر در برنامه های مبارزه علیه فساد اداری
رویس برای اعمال صالحیت
افغانستان ایجاد نکرده است .قانون اسایس به شورای میل صالحیت نظارت بر کار قوه مجریه از طریق اعطای صالحیت تصویب
بودجه 383،و به ولیس جرگه صالحیت استیضاح وزراء ،اتخاذ تصمیم راجع به پروگرام های انکشاف و تایید یا رد مقرری وزراء را داده
384.
است
دولن را برای استجواب فراخواند و ر
در دوره تقنین از تاری خ  ۶مارچ سال  ۲۰۱۸بدینسو ،ولیس جرگه یازده وزیر و هفت مقام ر
مرسانو
جرگه  ۱۷وزیر را فرا خواند .طرزالعمل تصویب بودجه میل برای سال  ۲۰۱۹یک رویکرد ستیه جو را به یک رویکرد همکاری تبدیل

 379مکاتیب شماره  ۳۵۶۲مؤرخ  ۶۳۳ ،۱۳۹۶/۱۰/۱مؤرخ  ۹۲۶ ،۱۳۹۶/۲/۲۴مؤرخ  ۱۴۱۷ ،۱۳۹۶/۳/۲۲مؤرخ  ۱۳۹۶/۵/۱و  ۱۷۸۶مؤرخ
.۱۳۹۶/۵/۳۰
 380کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه علیه فساد اداری ،ماده .)۲(۳۰
 381ر
دفی یو ان او دی یس ،رهنمود تقنین برای تطبیق کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه علیه فساد اداری ،۲۰۱۲ ،فقره های شماره .۳۸۷-۳۸۶
:
 382گروه برریس تطبیق ،خالصه گزارش جمهوری اسالیم افغانستان ۲۲ ،جون  ،CAC/COSP/IRG/2016/CRP.20 ،۲۰۱۶صفحه  ،۴در اینجا قابل
ر
دسیس استhttps://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/20- :
( 24June2016/V1603822e.pdfتاری خ مراجعه به سایت  ۱۰مارچ .)۲۰۱۸
 383قانون اسایس افغانستان ،مواد .۹۹-۹۸ ،)۳(۹۰
 384قانون اسایس افغانستان ،مواد .۹۳-۹۱
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ً
کرد .مشخصا ،وزارت مالیه و کمیسیون ذیصالح ولیس جرگه بحث روی آن را در همکاری نزدیک انجام دادند .این کار سبب شد که
شورای میل بودجه را در اقدام اول حکومت ،بدون هیچ نوع تعدیل ویا تأخیی ،برای اولی بار از سال  ۲۰۰۵به اینسو ،تصویب
ر
گذاشی یک موضوع حساس باید از سوی ولیس جرگه ادامه داده شود .وزارت
نماید .روش همکاری و مشورت نزدیک قبل از به رأی
دولت در امور پارلمای باید برای بهبود روابط با شورای میل بطور روز افزون تالش کند .اما ،این کار نباید قوه مقننه را از اعمال درست
وظایف نمایندگ اش محروم کند ویا هدف ر
مرسوع تفکیک قوا را زیر سوال بید.

 4.4.انتخابات سال  ۲۰۱۸شورای میل

ر
حقوف ر
گسیده ای تنظیم یم شود .قانون اسایس حاوی احکایم در مورد حقوق اسایس
انتخابات در افغانستان تحت چارچوب
شهروندان از جمله حق رای دادن و انتخاب شدن برای تمام شهروندان افغانستان 385است و بیان یم دارد که رئیس جمهور ،اعضای
386.
ر
ولین و شوراهای ولسوایل ها از طریق رای "آزاد ،عمویم ،شی و مستقیم" انتخاب یم شوند
ولیس جرگه ،و اعضای شوراهای
کمیسیون مستقل انتخابات ،طبق قانون اسایس ،مسئولیت برگزاری و نظارت از تمام انتخابات ها را بر عهده دارد 387.جزئیات بیشیر
در قانون انتخابات بیان شده است که آخرین نسخه آن ،قانون انتخابات سال  ۲۰۱۶و تعدیالت سال  ۲۰۱۹آن یم باشد 388.این
ر
ر
ر
اصالحای به منظور کاهش
انتخابای ،وضع شد ،حاوی
مشوری توسط کمیسیون ویژه اصالحات
قانون ،که بعد از یک روند طولی
ر
ر
ر
انتخابای و ارتقای اعتبار نهاد های انتخابای افغانستان ،کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخابای ،یم
تقلب
باشد.
ر
انتخابای بود که مطابق قانون انتخابات  ۲۰۱۶برگزار شد؛ قانون متذکره کمیسیون
انتخابات پارلمای مورخ اکتوبر  ،۲۰۱۸اولی
ر
مستقل انتخابات را مکلف نموده بود که اصالحای مختلق را به منظور جلوگیی از تقلب در انتخابات روی دست گید .قبل از
برگزاری انتخابات ،کمپاین ثبت نام رای دهندگان بر اساس تذکره تابعیت شهروندان در شاش کشور آغاز گردید که جای کارت های
گسیده تکثی شده بود و عامل اصیل تقلب های ر
رای دیه سابق را که بطور ر
گسیده در انتخابات های گذشته قلمداد یم شد ،گرفت.
این روند ثبت نام رای دهنگان منتج به ایجاد فهرست رای دهندگان در شاش کشور گردید که در آن  ۸.۸میلیون رای دهنده ثبت نام
شده است .فهرست تازه رای دهندگان این امکان را میرس ساخت که فهرست رای دهندگان هر مرکز رای دیه جداگانه تهیه شود که
اقدایم برای جلوگیی از پرسازی صندوق های آرا و چند بار رای دادن بود.
ر
به نظر یم رسد که این تدابی در کاهش تقلب های ر
انتخابای تا حدی مؤثر واقع شده است .اما ،انتخابات ولیس جرگه اکتوبر
گسیده
 ۲۰۱۸از مشکالت تخنیگ و ی نظیم ها به شدت آسیب دید .در روز برگزاری انتخابات ،شدرگیم در مورد فهرست رای دهندگان و
ر
بایومیییک در بسیاری از مراکز رأی دیه سبب تأخی
معرف دیر هنگام تکنالوژی تشخیص رای دهندگان با استفاده از دستگاه های
های طولی شد و در بریح موارد ،باعث گردید که رأی دهندگان بدون اینکه رأی داده باشند ،به خانه هایشان برگشتند .روند شمارش
ر
انتخابای و اتهامات ر
گسیده
آرا نی بسیار طولی و پر تنش بود و شدرگیم ،نزاع بی کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات
تقلب از مشخصه های بارز آن بود .در زمان ر
نرس این گزارش ،نتایج انتخابات شماری از ولیات ،از جمله کابل ،هنوز نهای نشده بود.
گمان سوء مدیریت انتخابات ولیس جرگه و اتهامات تقلب و فساد باعث بلند شدن صداها برای برکناری کمیشیان کمیسیون های
ر
انتخابای یک بار دیگر جان تازه گرفت .بتاری خ
انتخابات گردیده و تقاضای احزاب سیایس و نهاد های جامعه مدی برای اصالح نظام
 ۱۶جنوری ،حکومت مشورت های خود با فعالی سیایس و جامعه مدی در مورد آوردن تغییات در کمیسیون مستقل انتخابات و
ر
انتخابای و مکانیم تعویض کمیشیان را آغاز کرد .بتاری خ  ۱۱فیوری ،یک کمیته تخنیگ اقتضای تحت ریاست
کمیسیون شکایات
ر
حکومن ،احزاب سیایس ،و نهاد های جامعه مدی روی آوردن تعدیالت
شور دانش ،معاون دوم رئیس جمهور و عضویت مقامات
در قانون انتخابات ،از جمله روند جدیدی برای گزینش اعضای هر دو کمیسیون ،احکام جدید در مورد گنجانیدن تکنالوژی در تمام

 385قانون اسایس افغانستان ،ماده .۳۳
 386قانون اسایس افغانستان ،مواد  ۱۳۸و .۱۴۰
 387قانون اسایس افغانستان ،ماده .۱۵۶
 388قانون انتخابات ،جریده رسیم شماره  ۱۲۲۶مورخ  ۲۵سپتمی .۲۰۱۶
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ر
انتخابای به مودل نظام انتخابات چند بعدی توافق نمود .طرح تعدیل قانون بتاری خ
مراحل پروسه انتخابات و نی روی تغیی نظام
 ۱۲فیوری از سوی کابینه تصویب شد.
بتاری خ  ۱۲فیوری  ،۲۰۱۹رئیس جمهور غن با صدور فرمای هفت کمیشی کمیسیون مستقل انتخابات و پنج کمیشی کمیسیون
ر
انتخابای را از کار برکنار کرد .برکناری کمیشیان بطور عموم از سوی احزاب سیایس و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری
شکایات
ر
ر
مورد استقبال قرار گرفت ،هرچند کمیشیان برکنار شده ای کمیسیون های انتخابای با ر
نرس اعالمیه مشیگ برکناری خود را "سیایس"
خوانده از آن انتقاد کردند و بریح نهاد های جامعه مدی ابراز نگرای کردند که تعدیل قانون انتخابات  ۲۰۱۶سبب تاخی در تقویم
ر
انتخابای برای انتخابات انتخابات ریاست جمهوری و سایر انتخابات ها خواهد شد .بتاری خ  ۳مارچ ،بعد از مشورت با احزاب سیایس
ر
انتخابای و نی
و جامعه مدی ،رئیس جمهور غن با صدور فرمای اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات
رؤسای دالنشاء های هر دو کمیسیون را تعیی کرد .بتاری خ  ۲۰مارچ  ، ۲۰۱۹کمیسیون مستقل انتخابات  ۲۸سپتامی ۲۰۱۹را به
ر
ولین اعالم کرد.
عنوان تاری خ جدید برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای
در موازات با این انکشافات ،لوی څارنوال روند تحقیق در مورد مسئولیت های جزای اعضای سابق کمیسیون ها و کارکنان کمیسیون
ر
انتخابای را آغاز کرد .بتاری خ  ۱۳فیوری  ،۲۰۱۹معاون ریاست تحقیق جرایم لوی څارنوایل ،یط مکتوب رسیم به وزارت امور
های
ر
داخله اطالع داد که لوی څارنوایل تمام کمیشیان کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخابای را ممنوع الخروج اعالم
کرده است و به پولیس شحدی و مسئولی میدان هوای هدایت داد که مانع خروج آنان از کشور شوند .به تعقیب آن ،به تاری خ ۱۲
ً
مارچ  ،۲۰۱۹پنج مقام ارشد دارالنشاء کمیسیون مستقل انتخابات نی مؤقتا ممنوع الخروج شدند که لوی څارنوایل این اقدام را تدابی
ر
مطبوعای که بتاری خ  ۱۲مارچ  ۲۰۱۹صادر گردید ،لوی څارنوایل اظهار داشت که به تعداد  ۱۸۷قضیه
احتیایط خواند .در اعالمیه
ر
با اتهامیت  ۳۸۶مظنون از  ۲۴ولیت مورد تحقیق قرار گرفته است و اینکه  ۱۳۰قضیه شامل کارکنان کمیسیون ،مسئولی حکومن،
ر
امنین و بزرگان قویم یم شود که در مورد آن ها محاکم فیصله نموده اند .بقیه  ۵۲قضیه تحت تحقیق قرار دارد.
نیوهای
ر
انتخابای مکلف اند که به کمیسیون مستقل انتخابات در مورد دارای های خود قبل از
طبق احکام قانون انتخابات  ،۲۰۱۶کاندیدان
نامزدی به انتخابات ،معلومات بدهند .389.این شامل ارائه معلومات به کمیسیون انتخابات در مورد "ملکیت های منقول و غی
منقول" یم شود 390.به منظور انجام این مکلفیت ،کمیسیون مستقل انتخابات فورمه ای را برای اعالم دارای های کاندیدان تهیه
نمود که کاندیدان آن را باید در جریان روند ثبت نام خانه پری یم کردند .اما ،بریح کاندیدان اظهار داشتند که فورمه های اعالم دارای
که از سوی کمیسیون تهیه شده است فاقد جز ر
ئیای است که در فورمه های که از سوی سایر مقامات ر
دولن خانه پری یم شود ،
موجود است .عالوه بر آن ،اگرچه کمیسیون انتخابات این فورمه های اعالم دارای ها را جمعآوری یم کند ،اما هیچ طرزالعمیل برای
یط مراحل ویا تثبیت صحت و سقم این فورمه ها وضع نکرده است .به سبب فقدان جزئیات در این فورمه ها ،کار تایید صحت و
ر
انتخابای افغانستان داشته است.
سقم آن دشوار است و ارائه آن از سوی کاندیدان به کمیسیون تاثی اندگ بر شفافیت پروسه های
در سال  ،۲۰۱۸یوناما پیشنهاد نمود که کمیسیون مستقل انتخابات با اداره ثبت و اشاعه دارای ها همکاری کند ،اطمینان حاصل
نماید که فورمه های اعالم دارای های کاندیدان جهت تثبیت صحت و سقم آن به اداره ثبت و اشاعه دارای ها انتقال یم گردد و
اینکه معلومات در مورد دارای های کاندیدان موفق سالنه تجدید شود 391.در میان نگرای های روز افزون در مورد اینکه خالء های
اجر ر
اای مانع تایید صحت و سقم دارای ها شده است ،حکومت تالش کرد رژیم اعالم و ثبت دارای های اعضای برحال و آینده
پارلمان را تقویت نماید .تحت شاخص شماره  ۲.۳چارچوب حسابدیه متقابل ژنو 392،پیشنهاد یوناما پذیرفته شد و حکومت متعهد
گردید که مسئولیت ثبت و تایید دارای های کاندیدان برنده انتخابات ولیس جرگه را ایل سال  ۲۰۲۰از کمیسیون انتخابات به اداره
ثبت و اشاعه دارای ها انتقال دهد .در شاخص چارچوب حسابدیه متقابل ژنو همچنان ترصی ح شده است که کسای که در مورد
ر
شناخی ارائه معلومات نادرست ویا
دارای هایشان معلومات نادرست ارائه یم کنند ،باید مجازات شوند .کود جزای جدید نی با جرم
 389قانون انتخابات ،ماده .۷۳
 390قانون انتخابات ،ماده .)۴()۲(۷۳
 391یوناما ،گزارش مبارزه علیه فساد اداری ،یم  ،۲۰۱۸صفحه .۵۴
 392مراجعه شود به بخش  ۲.۱در فوق.
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گمراه کننده در مورد دارای ها ،در این خصوص قانون ثبت و اشاعه داری ها را تکمیل یم کند و برای مرتکبی این عمل جزای نقدی
393.
 ۳۰۰۰۰ایل  ۱۸۰۰۰۰افغای تعیی کرده است
مالحظات:
در سال  ۲۰۱۸و اوایل  ،۲۰۱۹توجه به لزوم اتخاذ تدابی مبارزه علیه فساد اداری در پارلمان افزایش یافته است .با تعیی
شاخیص برای شورای میل در ر
اسی ر
اتیی میل مبارزه علیه فساد اداری و با تالش فعالنه در این خصوص که اعضای پارلمان
مکلفیت های خود در زمینه اعالم دارای های شان را اجابت نمایند ،قوه مجریه عزم خود برای وضع تدابی مبارزه علیه فساد
اداری در شورای میل را نشان داده است .اما ،وضع مقررات و قواعد راستکاری ،شفافیت و حسابدیه برای مجلسی شورای
ر
فرصن در دست دارد تا عملکرد شورای
میل و نی تنفیذ مقررات تادین داخیل هنوز مسئله ذیربیط است .ولیس جرگه جدید
میل و رعایت تدابی ضد فساد در آن را بهبود بخشد .محکومیت یک عضو پارلمان از سوی مرکز عدیل و قضای برای اولی بار
ر
بیشی هموار سازد.
شاید راه را برای پاسخگوی

 393کود جزاء ،ماده .۴۲۱
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پیشنهادات:
به شورای میل:
ر
نظاری ،تقنین و نمایندگ:
 استفاده از افتتاح ولیس جرگه جدید به عنوان نقطه آغازی برای انجام مؤثر وظایف
 oایجاد کمیته حسابات عامه و سهم گیی موثر در کار اداره عایل تفتیش؛
 oارتقای توانای برای برریس مسوده قوانی و پروسه های تصویب قوانی از جمله قوانی مربوط به فساد و
کود جزاء.
 استفاده از افتتاح ولیس جرگه جدید به عنوان نقطه آغازی برای تقویت درستکاری ،حسابدیه و شفافیت در شورای
میل.
 oتمام اعضای ر
مرسانو جرگه و ولیس جرگه باید مکلفیت های خود در اعالم و ثبت دارای های شان را اجابت
کنند.
 همکاری با قوای مجریه و قضائیه و نی با ادارات مستقل و جامعه مدی در زمینه اصالحات برای مبارزه علیه فساد:
o
o
o
o

کار با کمیته نظارت و انسجام در زمینه پیگیی پیشنهادات آن؛
ر
کار با کمیسیون ر
دسییس به اطالعات در راستای تروی ج حق دسییس به اطالعات؛
همکاری با اداره ثبت و اشاعه دارای ها در تایید دارای های اعالم شده؛
همکاری با اداره لوی څارنوایل در زمینه تأمی حسابدیه اعضای شورای میل.

به اداره لوی څارنوایل:
 تعقیب اتهامات جزای علیه اعضا و کارکنان شورای میل در مطابقت با چارچوب قانوی افغانستان به طور متعهد و
شفاف.
 تعقیب مؤثر اتهامات جزای علیه اعضای سابق ولیس جرگه که دیگر تحت مصئونیت پارلمای قرار ندارند.

به اداره ثبت و اشاعه دارای ها
 حصول اطمینان از ثبت کامل داری های تمام اعضای پارلمان و تایید دارای های اعالم شده با نظر داشت فورم های
ثبت دارای های کاندیدان موفق انتخابات سال  ۲۰۱۸که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات مطابق به چارچوب
حسابدیه متقابل ژنو به این اداره انتقال گردیده است.
به حکومت ،جامعه مدی و تمویل کنندگان:
 حمایت از شورای میل در تطبیق تدابی مبارزه علیه فساد اداری؛
 استفاده از افتتاح ولیس جرگه به عنوان نقطه آغازی برای کار مؤثر با شورای میل در زمینه اصالحات برای مبارزه علیه
فساد اداری.
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 .۵کار نهادهای مستقل در زمینه مبارزه علیه فساد اداری
قانون مبارزه علیه فساد اداری ترکیب ساختاری نهاد های مبارزه با فساد اداری افغانستان را تغیی داد و یکبار دیگر یک کمیسیون مستقل
ً
مبارزه با فساد اداری را رسما ایجاد نمود و انتظار میود که این کمیسیون وظایف مندرج مادۀ  ۶کنوانسیون ملل علیۀ فساد اداری را انجام
دهد .کمیسیون جدید تاکنون تاسیس نشده است؛ از این جهت ساختارهای پیشنهاد شدۀ آن در بخش مربوط به قانون مبارزه علیۀ فساد
ر
بیشی در همخوای با کنوانسیون ملل متحد علیۀ فساد
اداری مورد بحث قرار گرفته است 394.قانون مشخص مبارزه با فساد اداری که
اداری باشد ،پیشنهاد گزارش سال  ۲۰۱۸یوناما پیامون مبارزه با فساد اداری را تحقق یم بخشد .قانون مبارزه با فساد اداری باید به تدری ج
ر
ر
حقوف نهاد های مبارزه با فساد اداری را تا حدی که ممکن باشد ،فراهم نماید .همانطوریکه یوناما در گزارش های
گسیش یابد تا مبنای
ر
بیشی در وظایف ایجاد گردد تا از تداخل کاری جلوگیی به عمل آید .هرچند هدف
قبیل خویش پیشنهاد نمود ،ایجاب یم کند که هماهنگ
ر
حقوف ر
بهی برای نهاد های مبارزه با فساد اداری است ،احکام این قانون در مورد ادغام نهاد های
قانون مبارزه با فساد اداری ارائه مبنای
ر
مبارزه با فساد اداری تحت کمیسیون جدید به اساس حکم رئیس جمهور یک تغیی عمده نسبت به امنیت حقوف و استقاللیت لزم نهاد
های مبارزه با فساد اداری است.
دسییس به اطالعات باعث ایجاد کمیسیون جدید ر
قانون ر
دسییس به اطالعات گردید و این کمیسیون کارش را در اوایل سال  ۲۰۱۹آغاز
ر
نمود .با بلند بردن شفافیت و تروی ج حق هر شهروند برای دسییس به اطالعات ،کمیسیون یم تواند نقش کلیدی را در امر مبارزه با فساد
اداری ایفاء نماید.

 ۱.۵کمیته مستقل ر
مشیک نظارت و ارزیای مبارزه با فساد اداری
آیندۀ کمیتۀ مستقل ر
مشیک نظارت و ارزیای مبارزه علیه فساد اداری نا معلوم یم باشد 395.در ابتدا ،این کمیته در داخل ادارۀ عایل نظارت
ً
و مبارزه با فساد اداری 396به هدف بهبود بخشیدن عملکرد ادارۀ عایل نظارت و مبارزه با فساد اداری ایجاد گردید ،اما بعدا تقویت پیدا کرد
و در سال  ۲۰۱۶از ادارۀ عایل مبارره علیۀ فساد اداری جدا شد 397.این یک کمیتهای مختلف بوده که دارای سه کمیشی افغان و سه کمیشی
بی الملیل بوده و به عنوان یک نهاد مؤقت در نظر گرفته شده بود .این کمیته طوری طرایح شده بود که کمیته را از منافع گرویه ،داخیل و
بی الملیل دور نگهدارد ویل از آنجای که این اداره به اساس فرمان اجرای ایجاد شده است و هر زمای قابل تعدیل است و چون از سوی
تمویل کنندگان حمایت یم شود 398،کماکان آسیب پذیر ر
باف مانده است.
تغییات در ترکیب ساختاری نهاد های مبارزه با فساد اداری در سال  ۲۰۱۸فرصت ی سابقهای را برای کمیته مستقل ر
مشیک نظارت و
ر
بیشی ساخته و بطور خودکار جای یک ادارۀ مستقل مبارزه با فساد اداری را پر
ارزیای مبارزه با فساد اداری فراهم ساخت تا نقش خود را
399
سازد چرا که ادارۀ عایل نظارت و مبارزه با فساد اداری در ماه مارچ  ۲۰۱۸منحل شد ،ایجاد کمیسیون جدید مبارزه با فساد اداری در
نظر نبود ،و کار مرستیال مبارزه با جرایم فساد اداری لوی څارنوایل به ویژه وظایف بازدارنده وی ،تا هنوز آغاز نشده بود .در واقع ،ر
اسی ر
اتیی
بیشی ساخته و کمیتۀ مستقل ر
ر
مشیک نظارت و ارزیای مبارزه با فساد اداری را
مبارزه با فساد اداری سال  ۲۰۱۷استفاده از این فرصت را
 394به بخش  ۲.۴.۱در فوق مراجعه شود.
 395همچنان به گزارش مبارزه علیه فساد اداری یوناما ،ماه یم  ،۲۰۱۸صفحات  ۵۹ایل  ۶۰مراجعه شود.
 396فرمان رئیس جمهور در مورد مبارزۀ مؤثر علیه فساد اداری (فرمان شماره  ۱۸ ،)۶۱ماه مارچ  .۲۰۱۰در مادۀ  ،۸به ادارۀ عایل مبارزه علیه فساد
اداری هدایت داده شد تا "...یک کمیتۀ نظارت و ارزیای را در چهارچوب این اداره ،متشکل از کارشناسان میل و بی الملیل در بخش مبارزه علیه فساد
اداری ،ایجاد نماید" .کمیته ملکفیت داشت تا "ارگانهای ر
دولن را در عرصۀ تصمیم گیی ایجاد شاخص های مؤثر و نظارت و ارزیای لزم همکاری،
گزارش شش ماه به رئیس جمهور ،شورای میل ،جامعۀ جهای و مردم پیامون فعالیت های مبارزه علیه فساد در سطح میل و همچنان در مورد کمکهای
جامعۀ جهای و مراجع تمویل کننده ،ارائه نماید".
ر
حقوف ،وظایف ،فعالیت ها و صالحیت های کمیتۀ مستقل ر
مشیک نظارت و ارزیای مبارزه علیه
 397فرمان رئیس جمهور در مورد تعدیل شخصیت
فساد اداری (فرمان شماره  ،)۱۱۵مؤرخ  ۱۸سپتامی .۲۰۱۶
 398دیپارتمنت انکشاف بی الملیل (انگلستان) ،اداره انکشاف بی الملیل دنمارک (دانیدا) ،ناروی ،یح آی زید (آلمان) و اداره انکشاف بی الملیل
ایالت متحده امریکا ،مراجعه شود بهhttp://www.mec.af/da/index.php/aboutt-us/donors :
(تاری خ مراجعه ۳۰ :مارچ .)۲۰۱۹
 399قانون نظارت از تطبیق ر
اسیا ر
ر
تیی مبارزه علیه فساد اداری منترسه در جریدۀ رسیم شماره  ۹۵۷مؤرخ  ۱۳۸۷/۵/۸یط فرمان تقنین شماره ،۲۶۸
ر
مؤرخ  ۴مارچ  ۲۰۱۸ملیع گردید .تعدیالت و احکام اضاف در قانون تشکیل و صالحیت های ادارۀ لوی څارنوایل در جریدۀ رسیم شماره  ۱۲۶۸منترس
گردید.
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به عنوان یگانه نهاد مبارزه با فساد اداری ،از ادغام با معاونیت لوی څارنوایل در امور مبارزه با جرایم فساد اداری 400،مستثن قرار داد و
ر
بیشی این کمیته شد 401.باآنهم ،قانون مبارزه با فساد اداری 402به کمیسیون جدید مبارزه با فساد اداری صالحیت یم دهد
خواهان تقویت
ر
ر
"تا خال ها و نقاط ضعف در فعالیت های مبارزه با فساد اداری در وزارت ها و نهاد های دولن را شناسای و نرس نموده و هدایات و مشوره
های لزم را بخاطر رفع آنها ارائه نماید"؛ 403در حال حاض ،این کار یگ از وظایف کلیدی کمیتۀ نظارت و ارزیای را تشکیل میدهد .حکم
قانون مبارزه با فساد اداری مبن بر اینکه ادارات موازی با مبارزه علیه فساد اداری میتوانند به اساس حکم مقام ریاست جمهوری 404در
کمیسیون جدید مدغم شود ،فضا را در مورد اینکه آیا کمیتۀ ر
مشیک نظارت و ارزیای به عنوان یک ادارۀ موازی ر
تلق شود ،باز یم گذارد.
می تجدید نظر شدۀ ر
می اصیل ر
اسیات ریی ،ر
برخالف ر
اسی ر
اتیی در سال  ،۲۰۱۸کمیتۀ نظارت و ارزیای را بطور مشخص از مدغم شدن
مستثن نیم کند  405.قانون مبارزه علیۀ فساد اداری بتاری خ  ۵ماه سیتامی ۲۰۱۸نافذ گردید و کمیسیون جدید تاکنون تشکیل نگردیده است
406.
و ایجاب زمان را مینماید تا فعالیت هایش را آغاز و طرزالعمل ها و مقررات داخیل را پیامون این موضوعات صادر نماید
ادغام احتمایل کمیتۀ نظارت و ارزیای با این کمیسیون ضف زمای مطلوب خواهد بود که کمیسیون جدید مؤثریت خود را ثابت کند .در
ر
واقع ،تعجیل در ادغام کمیتۀ مستقل ر
بیشی
مشیک نظارت و ارزیای مبارزه با فساد اداری با این کمیسیون ،خالها در وظایف بازدارنده را
خواهد ساخت .در عوض ،اگر قرار باشد که ادغام صورت گید ،رویکرد تدرییح که پیشنهادات کمیتۀ نظارت و ارزیای مبن بر اینکه ارزیای
آسیب پذیری در برابر فساد اداری برای کدام ادارات باید تکمیل گردد ،را در نظر گید قابل توصیه خواهد بود .پالنهای داخیل برای اصالح
کمیتۀ نظارت و ارزیای در جریان تهیۀ این گزارش مورد بحث قرار دارند .در واقع ،کمیتۀ نظارت و ارزیای باید یک پالن پیگیی یا بعدی را
اتییک سه ساله خود که در ماه نوامی سال  ۲۰۱۸پایان میابد ،اتخاذ نماید .کمیشیان جدید بی الملیل کمیتۀ مستقل ر
برای پالن ر
اسی ر
مشیک
نظارت و ارزیای مبارزه با فساد اداری در سال  ۲۰۱۷تعیی گردیدند ،اما یگ از این کمیشیان بی الملیل در اواخر سال  ۲۰۱۸از وظیفه
اش کنار رفت و جایگزین وی تا اکنون تعیی نگردیده است.
نرس آخرین گزارش مبارزه با فساد اداری یوناما تا اکنون ،کمیتۀ مستقل ر
از زمان ر
مشیک نظارت و ارزیای مبارزه با فساد اداری دو گزارش
ر
مبارزه علیه فساد اداری به سطح وزارت 407و هفت گزارش نظاری ربعوار را ر
منترس کرده است 408.دو گزارش دیگر ،یگ پیامون شورای میل
نرس گردد ،تا اکنون ر
و دیگری پیامون صندوق وجیه نظم و قانون افغانستان ،که قرار بود در سال  ۲۰۱۸ر
نرس نشده است .یط گزارش
ر
نظاری این کمیته که در سال  ۲۰۱۸در مورد ادارۀ لوی څارنوایل و وزارت صحت عامه ر
منترس شد ،کمیتۀ مذکور از بهبودی ها و
ربعوار
پیوی از پیشنهادات در خصوص هر دو نهاد یاد آوری نمود ،اما نگرای خویش را مبن بر عدم تطبیق یکسان پیشنهادات از سوی وزارت
409.
صحت عامه ابراز نمود
در جریان سال  ،۲۰۱۸کمیتۀ نظارت و ارزیای پس از آن که هدایت ضی ح از سوی شورای عایل حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری
دریافت کرد ،به ارائه گزارشات به این شورا قبل از ر
نرس آن ،ادامه داد 410.ارائه مسودۀ ارزیای در مورد وزرات امور داخله و شورای میل به

 400ر
اسی ر
اتیی مبارزه علیه فساد اداری ،محور  :۱نهاد ها و رهیی سیایس.
 401ر
ر
اسیاتیی مبارزه با فساد اداری ،فصل .۴
ر
 402فرمان تقنین شماره  ،۳۲۷مؤرخ  ۵سپتامی  ۲۰۱۸منترسه جریدۀ رسیم شماره .۱۳۱۴
 403قانون مبارزه علیه فساد اداری ،مادۀ .۱۷
 404قانون مبارزه علیه فساد اداری ،فقره ( )۲ماده .۴۰
 405به بخش  ۲.۳در فوق مراجعه شود.
 406قانون مبارزه با فساد اداری ،فقره ( )۲ماده .۱۷
نرس رسید و ارزیای در مورد وزارت داخله در ماه فیوری  ۲۰۱۹به ر
 407ارزیای وزارت معادن و پطرولیم در ماه دسامی  ۲۰۱۸به ر
نرس رسید .این
ر
گزارشات در ویب سایت ذیل که بتاری خ  10مارچ  ۲۰۱۹به آن دسییس صورت گرفته است ،موجود اند.
http://www.mec.af/files/2018_12_10_momp_full_report_da.pdf
ر
ر
نظاری رب ع وار برای وزارت معارف ( ۲۴جون و  ۶نوامی  ،)۲۰۱۸گزارش نظاری رب ع وار د افغانستان بانک ( ۹اگست  )۲۰۱۸و
 408گزارش اول و دوم
ر
ر
گزارش دوم و سوم نظاری ربعوار ادارۀ لوی څارنوایل ( ۱۴آ گست  ۲۰۱۸و  ۶جنوری  ،)۲۰۱۹و گزارش نظاری ربعوار ششم و هفتم وزارت صحت
عامه و گزارشان تعقین (فیوری و جون .)۲۰۱۸
 409هفتمی گزارش نظارت ربعوار ،جون  ،۲۰۱۸صفحه  ،۱قابل ر
دسیس در:
http://www.mec.af/files/2018_09_26_2nd_quarterly_report_da.pdf
(تاری خ مراجعه ۱۰ :مارچ .)۲۰۱۹
 410جلسه مورخ  ۱۶فیوری  ۲۰۱۹و  ۲۵جولی  ۲۰۱۸شورای عایل.
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شورای عایل حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری 411،مشکالت جدی را مبن بر عدم همکاری با کمیتۀ نظارت و ارزیای از سوی این ادارات
برجسته ساخت که در کل مؤثریت و دقت گزارش کمیتۀ نظارت و ارزیای را کاهش داد .حمایت شورای عایل حاکمیت قانون و مبارزه با فساد
ر
ساخی گزارشات شان ،مؤثریت کمیتۀ نظارت و ارزیای را
اداری از کمیتۀ نظارت و ارزیای در راستای جلب همکاری ادارات قبل از نهای
افزایش خواهد داد.

 ۵.۲کمیسیون جدید مستقل ر
دسییس به اطالعات
بتاری خ  ۳مارچ  ،۲۰۱۸رئیس جمهور یط فرمان ریاست جمهوری 412قانون ر
دسییس به اطالعات را مورد بازنگری قرار داد که قانون سال
بهی ساخت 413 .به تأیس از مادۀ  ۵۰قانون اسایس افغانستان ،این حق ر
 ۲۰۱۴را بطور قابل توجیه ر
دسییس شهروندان کشور به اطالعات
در مورد خدمات عامه را تامی یم کند درصورتیکه این ر
دسییس مانع حقوق دیگران و یا امنیت عامه نشود 414.این قانون حقوق مندرج
ر
حقوف را نی ر
415.
گسیش داده و مصئونیت های اسایس را برای افشاء کنندگان فراهم یم سازد
قانون اسایس افراد غی مطبوع و اشخاص
ر
این قانون از سوی نهاد های جامعۀ مدی و مقامات افغانستان مورد برریس قرار گرفت و یگ از بهیین قوانی از نوع خود در جهان محسوب
416.
گردد
هرچند این قانون یک دستاورد قابل توجیه در عرصه قانون گذاری بشمار میود ،اما ضف استفاده و تطبیق مؤثر آن فرهنگ شفافیت و
کاهش فساد اداری را به ارمغان خواهد آورد .حصول اطمینان از اینکه قانون فوق بطور ر
گسیده مورد استفاده و تطبیق مؤثر قرار میگید،
دولن دارد که ایجاب ارائه معلومات را یم نمایند و همچنان ر
بستگ به همه ادارات عامه و سایر نهاد ها مانند تصدی های ر
دسییس به عموم
مردم از سوی کمیسون دارد 417 .برخالف کمیسیون قبیل ،418کمیسیون نظارت از ر
دسییس به اطالعات ،مستقل از وزارت اطالعات و فرهنگ
419.
بوده و مکلفیت دارد تا وظایف خود را مستقل از ادارات ر
دولن انجام دهد .این کمیسیون یک نهاد مستقل بودجوی یم باشد
پنج کمیشی کمیسیون یط یک پروسۀ علن و ر
رقابن از سوی رئیس جمهور از میان فهرست کوتایه که از سوی کمیتۀ گزینش تحت ریاست
وزیر اطالعات و فرهنگ و ر
420 .
مدت خدمت این کمیشیان پنج سال
اشیاک نهاد های جامعۀ مدی ارائه گردیده بود ،انتخاب گردیدند
بوده و غی قابل تمدید یم باشد 421.کمیشیان فعیل به تاری خ  ۲۲ماه نومی  422۲۰۱۸از سوی رئیس جمهور تعیی و بتاری خ  ۳۰ماه دسامی
ً
رسما به وظایف شان معرف گردیدند.
مسئولیت های کمیسیون شامل موارد ذیل یم گردد :نظارت از پروسۀ درخواست اطالعات و تطبیق قانون ر
دسییس به اطالعات 423و
همچنان برریس گزارش مقامات در مورد ارائه اطالعات 424.کمیسیون وظیفۀ مهم اطالع رسای را به عهده دارد تا سطح آگایه مردم در مورد
کار و حقوق این کمیسیون را در مطابقت به قانون ر
425.
دسییس به اطالعات توأم با تروی ج فرهنگ شفافیت و ارائه اطالعات ،افزایش بخشند
ر
درنهایت ،کمیسیون صالحیت رسیدگ به شکایات ر
نایس از رد کردن حق دسییس به اطالعات را داشته و به شهروندان کشور در مورد اینکه
 411جلسه مورخ  ۱۶فیوری  ۲۰۱۹شورای عایل.
 412قانون ر
دسییس به اطالعات ،فرمان تقنین شماره  ،۲۵۶مورخ  ۳مارچ .۲۰۱۸
ر
ر
 413قانون دسییس به اطالعات ،جریده رسیم شماره  ۱۱۵۶مورخ  ۲۳دسامی ( .۲۰۱۴قانون دسییس به اطالعات سال .)۲۰۱۴
 414قانون اسایس افغانستان ،مادۀ ۵۰
 415قانون ر
دسییس به اطالعات ،مارچ  ،۲۰۱۸ماده  ۷و .۳۰
ر
 416حق جهای به رده بندی اطالعات ،قابل دسیس در( https://www.rti-rating.org-detail/?country=Afghanistan :تاری خ مراجعه۱۰ :
مارچ )۲۰۱۹؛ همچنان مراجعه شود به :صفحه  ۳۳گزارش سایه دیدبان شفافیت مراجعه شود؛ اظهار افغانستان ،نشست شورای امنیت مورخ ۱۱
مارچ  ،۲۰۱۹قابل ر
دسیس در( http://afghanistan-un.org/2019/03/the-situation-in-afghanistan-5/ :تاری خ مراجعه ۲۰ :مارچ
.)۲۰۱۹
 417قانون ر
دسییس به اطالعات ،مارچ  ،۲۰۱۸فقره ( )۶ماده .۳
 418قانون ر
دسییس به اطالعات  ،۲۰۱۴ماده ۱۶
 419قانون ر
دسییس به اطالعات ،مارچ  ،۲۰۱۸مواد  ۲۰و ۳۰
 420قانون ر
دسییس به اطالعات ،مواد  ۱۸ایل .۲۰
 421قانون ر
دسییس به اطالعات ،فقره های ( )۵ایل ( )۷ماده ۲۰؛ مدت خدمت دو عضو ابتدای فقط سه سال یم باشد.
 422فرمان اجرای شماره  ،۱۰۶مورخ  ۲۲نوامی  ۲۰۱۸ریاست جمهوری.
 423قانون ر
دسییس به اطالعات ،فقره های ( )۱و ( )۱۰ماده .۲۲
 424قانون ر
دسییس به اطالعات ،فقره ( )۵ماده .۲۲
 425قانون ر
دسییس به اطالعات ،فقره های ( )۷و ( )۸ماده .۲۲
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چگونه از حق ر
دسییس به اطالعات خود استفاده نمایند و به نمایندگ از شهروندان ،چگونه از مقامات بطور مستقیم درخواست ارائه
426.
اطالعات را نمایند ،مشوره میدهد
ر
عملیای خود را با تمرکز روی ایجاد یک پالن کاری سالنه آغاز نمود و مقامات افغانستان ،مراجع تمویل
در مرحلۀ آغازین ،کمیسیون کار
.
کننده و سازمانهای بی الملیل را در مورد فعالیت ها و رسیدگ به وضعیت منابع این کمیسیون مطلع ساخت ایل اواسط ماه مارچ ،۲۰۱۹
کمیسیون طرزالعمل داخیل خود را تصویب نکرده بود .از اینکه کمیسیون در اواخر ماه دسامی  ۲۰۱۸ایجاد گردید ،به عنوان یک نهاد
مستقل بودجوی شامل بودجۀ سال مایل  ۲۰۱۹نگردید و مجبور بود تا فعالیت های خویش را با بودجۀ باقیمانده از کمیسیون قبیل ر
دسییس
به اطالعات به پیش بید 427.کمیسیون از وزارت مالیه تقاضا نمود تا این کمیسیون را به عنوان یک نهاد مستقل بودجوی در جریان بازنگری
نیمه سالۀ بودجه سال  ،۲۰۱۹شامل بودجه سازد .کمیسیون اظهار داشت که پس از ختم مرحلۀ ابتدای ،روی فعالیت های آگایه عامه
پیامون حق ر
دسییس شهروندان به اطالعات در شاش کشور تمرکز خواهد کرد .در حالیکه کمیسیون روی همکاری جامعۀ مدی جهت
رسیدگ به تمایم ولیات اتکاء یم نماید ،سیع خواهد کرد تا دفاتر ساحوی 428خویش را پس از اینکه امور ر
دفی مرکزی در کابل منسجم و
ر
گسیش پیدا کرد ،ایجاد نماید.
طبق گزارش کمیسیون ،ایل اواسط ماه مارچ  ،۲۰۱۹این کمیسیون به تعداد هشت قضیۀ شکایت در مورد نقض ر
دسییس به اطالعات را
فیصله نمود .فیصله های کمیسیون در تمایم قضایا مورد تطبیق قرار گرفت .در عدم موجودیت یک ویب سایت و یا تابلوی اعالنات ،کار
و فعالیت کمیسیون برای شهروندان تاهنوز قابل ر
دسیس نیست.

مالحظات:
ایجاد یک کمیسیون جدید مبارزه با فساد اداری به هدف اجرای فعالیت های بازدارنده مطابق به مادۀ  ۶کنوانسیون ملل متحد
ر
فرصن بود تا نهاد های مبارزه علیۀ فساد اداری
علیۀ فساد اداری در قانون جدید مبارزه علیۀ فساد اداری ،برای افغانستان
ً
ً
خویش را مجدد تنظیم نماید .از اینکه قانون بطور کامل در مورد این تقاضا ها جزئیات ارائه نمیکند ،بناء تعدیالت تدرییح باید
کاری را که آغاز شده است تکمیل نماید .در عی زمان ،استقاللیت نهاد های مانند کمیسیون ر
دسییس به اطالعات و کمیتۀ
نظارت و ارزیای باید حفظ و تقویت گردد.

 426قانون ر
دسییس به اطالعات ،فقره های ( )۳( ، )۲و ( )۴ماده .۲۲
ر
 427طبق معلومات از کمیسیون ،این مبلغ  ۱۴میلیون افغای (کمی از  ۲۰۰۰۰۰دالر امریکای) یم باشد.
 428قانون ر
دسییس به اطالعات ،ماده .۲۵
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پیشنهادات:
به حکومت:







ر
ساخی منابع مایل کاف و حمایت
ایجاد فرهنگ سیایس مطلوب برای عملکرد نهاد های مستقل از طریق فراهم
سیایس از استقاللیت آنها؛
ر
ر
احیام به استقاللیت کمیسیون جدید مبارزه با فساد اداری و فراهم ساخی منابع کاف مطابق به مادۀ  ۶کنوانسیون
ملل متحد علیۀ فساد اداری به منظور جلوگیی از ناکایم های ادارۀ عایل نظارت و مبارزه با فساد اداری؛
تقویت استقاللیت کمتیۀ نظارت و ارزیای و افزایش همکاری نهاد های ذیربط با کمیتۀ نظارت و ارزیای در راستای
ارزیای آسیب پذیری در برابر فساد اداری آن اداره؛
حمایت از فعالیت کمیسیون ر
ر
دسییس به اطالعات از طریق فراهم ساخی منابع کاف و همکاری با کمیسیون در راستای
تحقق حق ر
دسییس به اطالعات؛
ر
ساخی مبنای حقوق قوی برای نهاد
ایجاد مقررات در مطابقت با قانون مبارزه علیۀ فساد اداری به هدف فراهم
های مبارزه علیۀ فساد اداری در مطابقت با کنوانسیون ملل متحد علیۀ فساد اداری.

به کمیتۀ نظارت و ارزیای:

ر
ساخی
 پیشنهاد پالن انکشاف برای کمیتۀ نظارت و ارزیای توأم با گزینه های کاهش حمایت بی الملیل و یا مبدل
به یک نهاد قوی مبارزه علیۀ فساد اداری؛
 حصول اطمینان از طرزالعمل های شفاف کاری مبتن بر معیار های هدفمندانه در خصوص انتخاب ابعاد
ارزیای؛
ر
ر
 طرح اسیاتیی پیامون چگونگ افزایش همکاری نهاد های قابل ارزیای.
به کمیسیون جدید مبارزه با فساد اداری:

 اجرای فعالیت های بازدارنده مبارزه با فساد اداری بطور مستقل و در مطابقت با مادۀ  ۶کنوانسیون مبارزه با فساد
اداری ملل متحد؛
ر
ر
ر
ر
 فعال سازی میکانیم بازنگری اسیاتیی مبارزه با فساد اداری و در این راستا ،سهمگیی در طرح اسیاتیی دراز مدت
مبتن بر تجارب اندوخته شده و حصول اطمینان از انعکاس این تجارب در ر
اسی ر
اتیی جدید.
به کمیسیون ر
دسییس به اطالعات:

 ایجاد فرهنگ شفافیت از طریق تحقق حق ر
دسییس به اطالعات در همکاری با رسانه ها ،جامعۀ مدی و
نهادها؛
ر
 تالش مؤثر به منظور جلوگیی از فساد حی استفاده از حق دسییس به اطالعات؛
نرس و تطبیق گردد .این معیارها یم تواند شامل مدیریت منابع ر
 معیارها برای ارزیای کارکنان خدمات ملیک ر
برسی،
تطبیق بودجه و تحقق اهداف ر
اسی ر
اتییک باشد.
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 .۶ابتکارات جامعه مدی در عرصه مبارزه علیه فساد اداری
دولن که توسط قانون سال  ۲۰۰۵مؤسسات غی ر
در افغانستان بخش های مهم جامعۀ مدی را مؤسسات غی ر
دولن ،و انجمن های
اجتمایع که توسط قانون سال  ۲۰۱۳جمعیت ها 429تنظیم میگردند ،تشکیل میدهد .تحت این قوانی ،این گونه نهاد ها باید خود را در
ر
بالیتیب در وزارت اقتصاد و یا وزارت عدلیه ثبت نمایند و اساسنامه خود را که حاوی معلومات در مورد ساختار کاری داخیل نهاد متذکره
ر ً
باشد ،تهیه نمایند و باید حد اقل دارای رئیس و مجمع عمویم باشند .موسسات غی ر
دولن – که اکیا از سوی تمویل کنندگان بی الملیل
ً
تمویل یم شوند – معموال روی عرضه خدمات ،تروی ج حقوق افراد و نظارت بر اعمال حکومت تمرکز میکنند .جمعیت ها شامل اتحادیه
ر
حقوف که ر
(اکیأ روی زنان و حقوق ر
برس تمرکز مینمایند) ،انجمن های ادی ،شوراهای مذهن و شوراهای قویم
های مسلیک ،انجمن های
430.
تعدیل چارچوب های قانوی باید شفافیت و حسابدیه در میان نهاد های جامعه مدی را
بوده ،ویل محدود به همی ها نیم شوند
تأمی کند .بریح از نهاد های جامعه مدی پالییس های داخیل برای تأمی شفافیت را ایجاد کرده اند ،اما این پالییس ها بطور منظم تجدید
431.
نیم شوند
کنوانسیون مبارزه علیۀ فساد اداری ملل متحد از کشور های عضو میخواهد تا "تدابی مناسب را [ ]...به منظور تروی ج مشارکت فعال
افراد و گروه های بیون از سکتور عامه ،از قبیل جامعه مدی ،نهاد های غی ر
دولن ،و نهاد های محیل ،در امر جلوگیی و مبارزه علیه فساد
اداری و بلند بردن آگایه عامه در مورد موجودیت ،عوامل و شدت تهدید ر
نایس از فساد" 432روی دست گیند .این ماده استوار بر این
عقیده است که تدابی ضد فساد هر قدر که همه شمول باشد به همان اندازه موثر تر خواهد بود و اینکه افزایش شفافیت و مشارکت مردم
مانع ر
433.
گسیش فساد اداری یم شود
در سال  ۲۰۱۸و اوایل سال  ،۲۰۱۹گروه های پیشتاز جامعه مدی که روی اصالحات برای مبارزه علیه فساد اداری در افغانستان تمرکز
داشتند عبارت بودند از دیدبان شفافیت افغانستان 434،موسسه مطالعات پالییس عامه افغانستان ،نهاد برابری برای صلح و دموکرایس ،و
واحد تحقیق و ارزیای افغانستان .این نهاد ها سهم خود در عرصه مبارزه علیه فساد اداری را از طریق نظارت از تطبیق ر
اسی ر
اتیی های
حکومت در زمینه مبارزه علیه فساد اداری و تعهدات آن به مراجع تمویل کنندۀ بی الملیل؛ دادخوایه برای عرضه خدمات از جانب
ر
ولین جهت پاسخگو قراردادن آنان در خصوص
حکومت و رشکایش در سطح میل و ولیت و نظارت از عرضه این خدمات ،کار با شوراهای
انجام وظایف ر
دولن شان ادا مینمایند.
ر
بیشی و حضور
اگرچه ظرفیت نهاد های جامعه مدی افغانستان از سال  ۲۰۰۱بدینسو پیوسته افزایش یافته است ،اما این نهاد ها از تنوع
ر
امنین ،مقاومت بریح از نهاد های ر
ر
دولن در برابر همکاری با نهاد
بیشی در مناطق روستای سود خواهند برد .متأسفانه ،وضعیت نا مساعد
های جامعه مدی و وابستگ شدید آنان به کمک های مایل تمویل کنندگان کماکان مانع ایجاد یک سکتور متنوع و پر تحرک جامعه مدی
شده است .نهاد های جامعه مدی در گذار از فعالیت های پروژوی به سمت برنامه های دراز مدت ر
اسی ر
اتییک و پایدار با چالش های
ر ً
مواجه بوده اند .وابستگ شدید به کمک های تمویل کنندگان سبب تمایل قوی گروه های جامعه مدی به سوی تمویل کنندگان که اکیا به
امنین به بسیاری از بخش های کشور ر
ر
دسییس ندارند ،گردیده است .توزی ع نابرابر کمک های مایل تمویل کنندگان منجر به
سبب دلیل
ً
ر
تسلط گروه های مشخیص از جامعه مدی براساس اولویت های مراجع تمویل کننده و احتماال به حاشیه رانده شدن ابتکارای شده است
ر
بیشی برخاسته از ر
می جامعه است .پروسه های دموکراتیک و حکومتداری داخیل در میان نهاد های جامعه مدی باید تقویت شود.
که
 429قانون جمعیت ها مورخ  ۱سپتمی  ۲۰۱۳جریده رسیم  ،۱۱۱۴ماده ۲؛ فرمان  ۲۸رئیس جمهور در مورد قانون موسسات غی ر
دولن مورخ ۱۵
جون  ،۲۰۰۵جریده رمیس ،ماده .۵
 430دیدبان شفافیت افغانستان ،ارزیای سیستم شفافیت میل ۱۶ ،فیوری  ،۲۰۱۶صفحه  ،۱۴۵در اینجا قابل ر
دسیس است:
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/afghanistan_2015_national_integrity_system_assessment
(تاری خ مراجعه به سایت  ۲مارچ )۲۰۱۹؛ ر
وینی ،الیابیت ،انکشاف جامعه مدی در افغانستان
http://www.lse.ac.uk/internationalDevelopment/research/NGPA/publications/winter_afghanistan_report_final.pdf
(تاری خ مراجعه به سایت  ۲مارچ .)۲۰۱۹
:
 431برای مثال مراجعه شود به فورم پالییس دیدبان شفافیت افغانستان در اینجا https://iwaweb.org/wp-
( content/uploads/2019/01/Anti-corruption-and-Anti-Bribery-policy.pdfتاری خ مراجعه به سایت  ۲مارچ .)۲۰۱۹
 432کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه علیه فساد اداری ،ماده .۱۳
 433همچنان مراجعه شود به ر
اسی ر
اتیی مبارزه علیه فساد اداری سال  ،۲۰۱۷فصل چهارم ،اعاده اعتماد شهروندان.
 434مراجعه شود به( https://integritywatch.org/dr/:تاری خ مراجعه به سایت  ۲۲مارچ .)۲۰۱۹
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ساخی فعالی جامعه مدی باید هدف ر
ر
مشیک مراجع تمویل کننده و فعالی جامعه مدی باشد .این کار مستلزم
تعهد در راستای متنوع
ر
ر
سهمگیی و انعطاف پذیری مراجع تمویل کننده جهت فراهم ساخی وجوه مایل به مؤسسات کمی انکشاف یافته در مناطق و کار مؤسسات
جاافتاده در زمینه تماس با رشکای کو ر
چکی به هدف انتقال مهارت ها به آنان یم باشد.

 ۶.۱بهبود مشارکت جامعه مدی ،مشارکت حکومتداری باز
بتاری خ  ۱۵نومی  ،۲۰۱۷کابینه پالن دو سالۀ عمل میل 435مشارکت حکومتداری باز 436را تصویب کرد که این پالن شامل ایجاد کمیته
دولن و جامعه مدی به منظور نظارت از تطبیق ر
ر
اسی ر
مشیگ از ادارات ر
اتیی میل مبارزه علیه فساد اداری و پالن های اصالیح وزارتخانه ها
بود .پالن عمل میل به جامعه مدی نقش رسیم در نظارت از پالییس های مبارزه علیه فساد اداری ،حسابدیه عامه و تدابی پیشگیانه داد.
ایل ماه مارچ  ،۲۰۱۹مشارکت حکومتداری باز بسیار فعال بود و این نهاد فعالیت اش را با برگزاری چهار جلسه عمویم ،چهارده نشست
ر
مشوری با نهاد های جامعه مدی در مورد چگونگ تطبیق پالن عمل میل نشان داد .بتاری خ  ۱۸سپتمی ،۲۰۱۸
گروه کاری و  ۳۴نشست
ر
در نشست عمویم مشارکت حکومتداری باز ،اشیاک کنندگان روی فارمت گزارشدیه ارزیای خودی بحث و گفتگو نمودند که در جریان
آن اهداف عمویم ارزیای خودی ،دیدگاه های حکومت نسبت به مشارکت حکومتداری باز و نتایج تطبیق پالن عمل میل یط سال قبل
واضح گردید.
مشیک جامعه مدی که از ر
بتاری خ  ۲۵فیوری  ،۲۰۱۹دارلنشای گروه کاری ر
بیشی از هفتصد نهاد جامعه مدی در شاش کشور نمایندگ
یم کند ،مرکز هماهنگ مبارزه علیه فساد اداری جامعه مدی را ایجاد کرد 437.این مرکز تالش های نهاد های جامعۀ مدی در راستای مبارزه
علیۀ فساد اداری را با یک میکانیم تمویل مایل مشخص توحید و هماهنگ خواهد کرد .اگر چه فعالیت های این مرکز تاکنون واضح نگردیده
است ،اما یم توان آن را در قالب چند کمیته که شامل دادخوایه ،نظارت ،بلندبردن آگایه و هماهنگ باشند ،تنظیم کرد.

 ۶.۲افزایش مشارکت جامعه مدی در پالییس سازی و نظارت
ر
ساخی پالییس های مربوط به مبارزه علیه فساد اداری افزایش دادند.
در طول سال  ،۲۰۱۸نهاد های جامعه مدی مشارکت شانرا در
ر
جامعه مدی به ر
اشیاک اقتضای اش در جلسات شواری عایل حاکمیت قانون و اشیاک منظم در جلسات کمیسیون میل تدارکات ادامه داد.
بخیس از این مشارکت ،نهاد های جامعه مدی از تطبیق ر
اسی ر
به عنوان ر
اتیی میل مبارزه علیه فساد اداری ،از جمله از طریق ارائه نظریات
و مشورت های تخصیص به سکرتریت ویژه مبارزه علیه فساد اداری که در طول این دوره گزارشدیه با نمایندگان جامعه مدی در تماس
ر
باف ماند ،از نزدیک نظارت کردند .دیدبان شفافیت افغانستان کماکان به عنوان برجسته ترین و فعال ترین گروه جامعه مدی در ارتباط به
مسائل مبارزه علیه فساد اداری ر
باف ماند و گزارش سایه ای را در مورد تطبیق ر
اسی ر
اتیی مبارزه علیه فساد اداری تهیه کرد .توانای دیدبان
ر
داشی تخصص در
شفافیت افغانستان در تهیه چنی سند جامیع نشان دهنده ظرفیت آن در انجام تحقیقات در سکتور های مختلف و
زمینه تولید تحقیق کیق یم باشد .این گزارش بطور ر
گسیده با تمویل کنندگان رشیک ساخته شد ،و اگرچه این گزارش هرگز ر
نرس نشد ،اما،
از مطالب آن در گزارشات میل و بی الملیل در مورد ر
اسی ر
اتیی مبارزه علیه فساد اداری بهره گرفته شد.
از جمله موفقیت های کار جامعه مدی در عرصه تقنین ،سهم آن در بازنگری قانون ر
دسییس به اطالع یم باشد 438.این قانون راه های
متعددی را برای جامعه مدی گشوده است که یم تواند از آن طریق ،در زمینه تروی ج ر
دسییس به اطالعات و ر
ترسیک مسایع با کمیسیون
جدید ر
دسییس به اطالعات همکاری نمایند .جامعه مدی در پروسۀ گزینش کمیشیان این کمیسیون و بلند بردن آگایه در مورد حقوق
ر
شهروندان مطابق به قانون سهم فعال ایفاء نمود .مشارکت جامعه مدی در تسوید قانون مبارزه علیه فساد اداری کمی سهل بود :ر
رویس که
جامعۀ مدی برای موقف اش لی گری نمود روی روابط کاری اش با مقامات اثر گذاشت و این تصور را بوجود آورد که پیشنهادات پالییس
آن جدا مبتن بر ر
بهیین روش های بی الملیل نبود .در یک انکشاف مثبت ،نهاد های جامعۀ مدی به هدف شان ،که باید در گزینش
ر
مصلحن
کمیشیان کمیسیون جدید مبارزه علیۀ فساد اداری سهم داشته باشند ،رسیدند .اگرچه آنها بیان داشتند که هنوز هم با راه حل

 435پالن عمل میل – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۸ ۱؛ مشارکت حکومت باز افغانستان.
 436این سند موافقتنامه جهای در مورد مشارکت حکومت باز در میان اعضا یم باشد.
 437صورت جلسه نشست گروه کاری ر
مشیک جامعه مدی بتاری خ  ۲۵فیوری .۲۰۱۹
 438در فوق به شماره  ۵مراجعه شود.
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بطور کامل رایص نیستند ،اما برای اعتبار کمیسیون مهم است که جامعۀ مدی در پروسۀ گزینش سیع و کوشش بخرج داده و زمانیکه
439.
کمیسیون ایجاد یم شود ،با آن بطور فعال در تماس باشد
نمایندگان جامعه مدی به مشارکت خود در کنفرانس های مراجع تمویل کننده ادامه دادند .بتاری خ  ۲۸ – ۲۷نومی  ،۲۰۱۸بسیاری از
نمایندگان جامعه مدی در کنفرانس ژنو ر
اشیاک کرده و در آن یافته های کلیدی و پیشنهادات خود در مورد پالییس ها را بیان داشته و نی
ر
440.
ر
نشسن در حاشیه کنفرانس ژنو در مورد مبارزه
بیشی در تمام برنامه های میل انکشاف دادخوایه کردند
برای شفافیت و حسابدیه
علیه فساد اداری گفتمان ضی ح و بازی که بی مقامات دولت و جامعه مدی در مورد مسایل مرتبط به مبارزه علیه فساد اداری برقرار شده
است را برجسته ساخت.
بتاری خ  ۲۴جنوری  ،۲۰۱۹دارالنشای گروه ر
مشیک کاری نهاد های جامعۀ مدی انتخابات نماینده گان جامعۀ مدی را در پنج ولیت حوزۀ
شمال (بلخ ،سمنگان ،فاریاب ،شپل و جوزجان) برای ساختار ساحوی گروه ر
مشیک کاری نهاد های جامعۀ مدی راه اندازی نمود .در نتیجه،
به تعداد  ۲۷نفر از اعضای جامعه مدی برای گروه ر
مشیک کاری نهاد های جامعۀ مدی برای حوزۀ شمال انتخاب گردیدند که از آنجمله
یازده تن آنان را زنان تشکیل میدهند .این ساختار برای نهاد های جامعۀ مدی در حوزۀ شمال فرصت میدهد تا با یک صدای واحد با
ولین ،و از طریق دارلنشای گروه ر
ر
مشیک کاری نهاد های جامعۀ مدی در مرکز ،با پالییس سازان در مرکز صحبت نمایند 441.این
مقامات
ر
انتخابات یک بخش مهم نقش گروه مشیک کاری نهاد های جامعۀ مدی در راستای تروی ج شفافیت ،حسابدیه و پاسخگو بودن حکومت
ر
ولین است.
در سطح ولیت و همچنان هماهنگ دادخوایه و نظارت از حکومتداری
جامعۀ مدی ،به ویژه دیدبان شفافیت افغانستان ،با مردم محل برای نظارت در سطح محل سهیم میگردد تا شفافیت را در پروژه های
مختلف که از سوی حکومت تمویل میگردد ،منجمله پروژه های عمرای و خدمات عامه بلند بید.

مالحظات:
جامعه مدی کماکان فعالنه در تالش های مبارزه افغانستان علیه فساد اداری دخیل است .تمرکز آن ها بر دادخوایه ،مشورت
ها در سطح پالییس ،نظارت و پشتیبای از شفافیت در برنامه های مبارزه علیه فساد اداری حکومت معطوف یم باشد .افزایش
ظرفیت سازماندیه جامعه مدی و ر
گسیش فعالیت های آن به تمام مناطق افغانستان و نی متنوع سازی جامعه مدی و افزایش
استقالل آن از کمک های مایل تمویل کنندگان به سود جامعه مدی خواهد بود.

 439در فوق به شماره  ۲.۴.۱مراجعه شود.
 440صورت جلسه نشست گروه کاری ر
مشیک جامعه مدی
 441صورت جلسه نشست گروه کاری ر
مشیک جامعه مدی
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پیشنهادات:
به حکومت:







تداوم همکاری با جامعۀ مدی در عرصۀ اصالحات مبارزه علیۀ فساد اداری و تقویت فعالنه یک فضای مساعد برای
فعالیت های نهاد های جامعۀ مدی.
ر
حمایت از نظارت جامعۀ مدی از طریق ارائۀ اطالعات بطور فعالنه مطابق به قانون جدید دسییس به اطالعات.
ر
ولین جهت ر
باز نمودن دروازه های ادارات تصمیم گینده و مشوره دهنده در سطح میل و ر
اشیاک جامعۀ مدی تا بیشیین
حد ممکن به منظور ایجاد فضای اعتماد نسبت به جامعۀ مدی.
درس ها و یا تجارب آموخته شده از مشارکت مؤفقانۀ جامعۀ مدی در سطح میل باید در تقویت مشارکت جامعۀ مدی در
سطح محل استفاده شود.
ر
موانع فرا راه کار مؤسسات غیدولن – به خصوص در سطح محیل – از قبیل یط مراحل پیچیده برای آغاز ،تداوم و ختم
پروژه ها باید کاهش داده شود و یا از میان برداشته شوند .این پروسه ها باید مورد تجدید نظر قرار گیند تا شفافیت و
مؤثریت بلند برده شود.

به مراجع تمویل کننده:

ر
ساخی جامعۀ مدی در کار مبارزه علیۀ فساد اداری.
 تداوم شامل
ر
ر
 کار در راستای متنوع ساخی جامعۀ مدی در سطح میل و ولین.
ر
ساخی زمینۀ گزار از تمویل پروژه ای به تمویل برنامه ای و
 تداوم حمایت از نهاد های جامعۀ مدی به هدف فراهم
ر
کمک در راستای توسعۀ فعالیت های شان به سطح ولین.
به نهاد های جامعۀ مدی:






تقویت حسابدیه و شفافیت ،منجمله از طریق ایجاد مقرره طرز سلوک و افزایش شفافیت.
ر
دروس آموخته شده از مشارکت مؤفقانۀ جامعۀ مدی در سطح میل باید در سطح محل نی گسیش پیدا کند.
افزایش هماهنگ میان نهاد های جامعۀ مدی فعال در مسایل مبارزه علیۀ فساد اداری و حصول اطمینان از حمایت
های لزم و ارتقای ظرفیت نهاد های کوچک جامعۀ مدی.
تسهیل و تقویت مشارکت شهروندان در پروسه های تصمیم گیی سیایس و اقتصادی به هدف تأمی شفافیت و
دسییس به اطالعات در مطابقت به قانون جدید ر
حسابدیه ،منجمله از طریق تروی ج آگایه از حق ر
دسییس به
اطالعات.
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 .۷نتیجه گیی
در طول سال  ۲۰۱۸و در ماه های نخست سال  ،۲۰۱۹افغانستان به تالشهای خود در راستای عمیل نمودن تدابی مبارزه علیۀ فساد
اداری پیوسته ادامه داد .این تالشها بطور عمده از سوی قوۀ مجریه صورت گرفت .تدابی برای آوردن اصالحات در عرصۀ مبارزه علیۀ
فساد اداری نیازمند زمان برای رسیدن به نتایج متوقعه است ،به همی لحاظ به یک پالنگذاری ر
اسی ر
اتییک و درازمدت نیاز است .اما
سالهای  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹نشان داد که اشخاص و نهاد های ذیدخل همیشه از خود این شکیبای لزم را نشان نمیدادند و مداخالت مؤقت
ً
عمال باعث گردید که اقدامات اصالیح به عقب برگردد .تطبیق ر
اسی ر
اتیی مبارزه علیۀ فساد
برای تغی مسی و یا تغییات پیهم در پرسونل
ر
اداری یگ از نمونه های پالن است که بطور دوامدار مورد پیگیی قرار نگرفت؛ تعدیالت مکرر در قانون بدون ارزیای قبیل از تأثیات نایس
از آن یک نمونۀ دیگر است .درحالیکه افغانستان یک چهارچوب قانوی محکم در اختیار دارد – ضمن ضورت به یک سلسه هماهنگ -
داشی یک ر
ر
اسی ر
اتیی مبارزه علیۀ فساد اداری جهت تداوم منظم
که اساس خوی برای پیش بردن اصالحات در عرصۀ فساد اداری است،
ر
ر
تالشهای جاری نیاز است .میکانیم موجود بازنگری ر
ر
اسی ر
اتیی باید برای این مقصد استفاده شود .ساحای که اسیاتیی اصالحات مؤثر
ر
دولن ،توانای بالقوۀ نهاد های افغانستان را نشان داد که اگر
واقع شد مانند اصالح خدمات ملیک و افزایش ثبت دارای های مقامات
پیگیی دوامدار صورت گید ،یم توانند نتایج مؤثری ببار آورند .این تالشها باید در ساحات دیگر نی تکرار شوند.
آمادگ ،برگزاری و شمارش نتایج آرای انتخابات پارلمای ماه اکتوبر سال  ،۲۰۱۸منابع را جذب و پروسه های اصالحات مشخیص را به
ر
ر
انتخابای عرض وجود کرد .درس های فراگرفته شده باید
بیشی فساد به سبب عدم شفافیت کامل نهاد های
کندی مواجه کرد .خطرات
در انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری استفاده شوند .باوجود آن ،ولیس جرگۀ آینده فرصت تازه ای را برای ایجاد ر
مرسوعیت شورای میل و
معرف عادت اعمال مؤثر وظایف پارلمای ،منجمله نظارت و قانونگذاری بمیان میاورد .ولیس جرگۀ جدید باید عامل پیگی اصالحات در
عرصۀ مبارزه علیۀ فساد اداری گردد و تدابی مبارزه علیۀ فساد اداری را تحکیم نماید.
همانند اصالحات در عرصۀ مبارزه علیۀ فساد اداری ،اصالحات در سکتور عدیل و قضای نی مستلزم تالشهای مستمر است .استقاللیت،
ر
بیشی را مینماید منجمله به قواعد واضح برای
شفافیت و تدابی حسابدیه در محاکم و څارنوایل هنوز ایجاب تجدید نظر و تقویت
تبدییل ،ترفیع و ارزیای سوابق ضورت احساس یم شود .در حالیکه در کل افغانستان قابلیت های خود در زمینه تحقیق ،تعقیب عدیل و
محاکمه قضایای فساد اداری را بهبود بخشید ،اما سیستم های تنفیذ قانون و عدالت آن تا هنوز به حدی کاف قوی نیست که بتواند تاثی
بازدارنده ای از خود تبارز دهند .متأسفانه این ناتوای در اجرای  ۱۲۷حکم جلب و گرفتاری یط یک مدت طولی ،آشکار گردید .دستاورد
های مرکز عدیل و قضای مبارزه علیۀ فساد اداری در جریان سال  ۲۰۱۸نوسان داشت و در اوایل سال  ۲۰۱۹دوباره افزایش یافت .با
بیون شدن از مراحل دشوار ابتدای ،اکنون مرکز عدیل و قضای مبارزه علیۀ فساد اداری باید توانای آنرا داشته باشد که مقامات بلند پایه
و یا قضایای سنگی فساد اداری را مورد رسیدگ قرار دهد .تسلط روز افزون این مرکز بر کود جزای جدید باید زمینۀ استفاده کامل از مزایا
و صالحیت های مندرج این کود ،منجمله استفاده از مزیت تعریف ر
بهی از جرایم فساد اداری ،را مساعد سازد.
قانون جدید مبارزه علیۀ فساد اداری کمیسیون جدید مبارزه علیۀ فساد اداری را ایجاد نمود تا وظیفه جلوگیی از فساد را انجام دهد.
کمیسیون جدید باید از استقاللیت لزم برخوردار گردد تا وظایف خود را بشکل مؤثر انجام دهد .برای مؤفقیت این کمیسیون ،لزم است
پروسۀ معتیی برای گزینش کمیشیان و لیحۀ وظایف واضح آن بوجود آید .اعمال اصالحات ر
بیشی در ر
می قانون مبارزه علیۀ فساد اداری
ً
باید به هدف فراهم نمودن مبنای محکم قانوی برای نهاد ها صورت گید تا از انحالل و یا ادغام آنان ذریعۀ ضفا یک فرمان اجرای
جلوگیی شود .جامعۀ مدی و مراجع تمویل کننده باید به حمایت شان از پروسۀ اصالحات در راستای مبارزه علیۀ فساد اداری ادامه
دهند .تعهد جدید به مراجع تمویل کننده به شمول تعهدات در چهارچوب حسابدیه متقابل ژنو ،اساس خوی را برای پیشید اصالحات
فراهم میسازد.
ملل متحد به حمایت خود از اصالحات برای مبارزه علیه فساد ادامه خواهد داد و در نظر دارد که گزارش سالنه بعدی خود در مورد
مبارزه علیه فساد اداری را در ماه یم سال  ۲۰۲۰ر
نرس کند.
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