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 زارشگخالصه 
ملی افغانستان تحت رهبری رئیس جمهور محمد اشرف غنی و رئیس اجرائیه ، حکومت وحدت ۲۰۱۸و اوایل سال  ۲۰۱۷در سال 

عبدهللا عبدهللا کماکان ٓاجندای اصالحاتی برای مبارزه علیه فساد اداری را در صدر اولویت های کاری خود قرار داد. انکشافات کلیدی 
از سوی حکومت، توشیح کود جزای جدید به تاریخ  ۲۰۱۷سپتامبر  ۲۸شامل تصویب استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری به تاریخ 

، افزایش فعالیت ها و دستاوردهای شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه  ۲۰۱۸فبروری  ۱۴و تنفیذ ٓان به تاریخ  ۲۰۱۷مارچ  ۴
مبارزه علیه فساد اداری  فساد اداری (شورای عالی)، تصویب بودجه بازنگری شده و تکمیل نخستین سال عملیاتی مرکز عدلی و قضائی

 می شود که طی ٓان، مرکز عدلی و قضایــی قضایای بزرگـتر و پیچیده تر فساد اداری را مورد رسیدگی قرار داد. 

تصویب استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری نشاندهنده ی تعهد قوی حکومت در امر مبارزه علیه فساد اداری می باشد. این استراتیژی 
صالحاتی قوی و واقعبینانه ی را مطرح می کند که بر محور پنج ساحه دارای اولویت شکل گرفته است: رهبری سیاسی علیه یک ٓاجندای ا

فساد اداری؛ محو فساد اداری در سکـتور امنیتی؛ جایگزین کردن ضوابط با روابط؛ تعقیب عدلی افراد ٓالوده به فساد؛ و رد یابی کردن 
ودیت زمانی برای تطبیق این استراتیژی، تاثیرات ٓان در مقایسه با بزرگی مشکلی که قرار است توسط جریان های پول. با توجه به محد

این استراتیژی مرفوع گردد، احتماًال محدود خواهد بود. اقدامات جهت گذار بالانقطاع به یک استراتیژی جامع و دراز مدت تر باید در 
تیژی روی دست گرفته شود تا اطمینان حاصل شود که برنامه هایــی که در دوران حکومت اسرع وقت و در موازات با روند تطبیق این استرا

وحدت ملی ٓاغاز شده است، در حکومت های ٓاینده نیز ادامه خواهد یافت. شورای عالی حاکمیت قانون و سکرتریت خاص ٓان باید با 
شود را مرفوع سازند و معیاد زمانی برای تطبیق ٓانرا مجددْا استفاده از میکانیزم های بررسی خود خال هایــی که در استراتیژی مشخص می 

تنظیم کنند. تعهد شخصی رئیس جمهور غنی و رئیس اجرائیه داکـتر عبدهللا نسبت به پیش برد اصالحات عدلی و قضائی و مبارزه علیه 
ئی که تا اکنون در تطبیق ٓان عقب مانده اند، فساد اداری این احتمال را قوی تر می کند که تطبیق استراتیژی در وزارتخانه ها و نهاد ها

نهایتْا سرعت خواهد گرفت. دستاورد های مهم حکومت در امر مبارزه علیه فساد اداری شامل معرفی سیستم استخدام براساس شایسته 
یافته است و متعهد ساالری در بسیاری از بخش های خدمات ملکی از طریق کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی که انرژی تازه ی 

به ٓاوردن اصالحات می باشد، نظارت قوی تر بر تدارکات عامه، و بودجه ملی جدید و شفافتری که از سوی وزارت مالیه تهیه شده است، 
 می گردد. 

کـتور برجسته ترین دستاور در ساحه تعقیب عدلی جرایم فساد اداری توشیح کود جزای جدید است که یکی از اهداف مهم در اصالح س
عدلی و قضائی کشور بوده است. در این کود جزاء، تمام جرایم اجباری فساد اداری مطابق به کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه علیه 
فساد اداری، درج شده است. چهارچوب نهادی و مبنای حقوقی نهاد های مبارزه علیه فساد اداری باید در قالب یک قانون جامع مبارزه 

ری تدوین گردد و در ٓان چگونگی روابط کاری این نهاد ها با همدیگر نیز به گونه ی روشن بیان شود. این قانون باید بطور علیه فساد ادا
خاص، مشکالت باقی مانده در سیستم فعلی اشاعه دارایــی ها را مرفوع سازد و به خصوص میکانیزم تثبیت صحت و سقم دارایــی ها 

مهم مبارزه علیه فساد اداری فعْال بر اساس فرامین اجرائیوی ایجاد شده اند نه بر اساس قوانین. بسته اشاعه شده را تقویت کند. نهاد های 
شدن اداره عالی ناموفق نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری، اگرچه اقدام مورد استقبال است، اما مسائل مشخصی را 

صورت گیرد. این مسائل شامل تشکیل سایر نهاد های مبارزه علیه فساد اداری در ٓاینده، به میراث گذاشته است که باید به ٓان رسیدگی 
مثل کمیته مستقل نظارت و ارزیابی (مک) و سکرتریت خاص مبارزه علیه فساد اداری که تازه تاسیس شده است و شورای عالی می شود 

ارنوالی در امور  که تقویت نمودن نقش بازدارندگی ٓانان نیز باید مد نظر گرفته شود. پالن ها برای ایجاد معاونیت جدید در اداره لوی 
مبارزه علیه فساد اداری که دارای یک سلسله وظایف جلوگیری از جرایم فساد اداری نیز می باشد، هنوز به شکل کامل عملی نشده است 

ی نیز به یک سلسله وضاحت ها ممکن است ضرورت و در مورد چگونگی کارکرد این معاونیت با سایر نهاد های مبارزه علیه فساد ادار 
در مورد تسوید قانون مبارزه علیه فساد اداری مسیری را برای وزارت عدلیه ترسیم کرد که  ۲۰۱۸شود. حکم رئیس جمهور در ماه اپریل 

کند که این موضوع قابل  در زمینه واضح ساختن چارچوب حقوقی مطابق به کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه علیه فساد اداری اقدام
 استقبال است.     

مبارزه علیه فساد اداری در کود جزای جدید تعقیب عدلی و محاکمه دوسیه  کنوانسیون سازمان ملل متحد برای درج همه جرایم اجباری 
ت، صورت گرفته است، های فساد اداری را نیز تسهیل خواهد کرد. اگرچه تطبیق اصالحات قضایــی ٓاهسته تر از ٓانچه که انتظار می رف

ارنوالی در پیگیری اصالحات داخلی  ارنوالی هنوز هم الزمی است، اداره لوی  و بهبود تدابیر پاسخگویــی و درستکاری در قوه قضائیه و 
و نیز در رهبری اصالحات در سطح ملی نسبت به دیگران برجسته تر عمل کرده است.  علی الرغم ضعف دوامدار سکـتور عدلی و قضائی 
افغانستان، تعقیب عدلی قضایای جدی فساد اداری به لطف موجودیت مرکز اختصاصی عدلی و قضائی مبارزه علیه فساد اداری ممکن 
گردید. مرکز عدلی و قضائی عملکرد خود در تحقیق، تعقیب عدلی و محاکمه متهمین قضایای فساد اداری در اولین سال کامل عملیاتی 

 ۱۴۲دوسیه که ۳۴، مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه فساد اداری ۲۰۱۸چنانچه در پایان اپریل  بخشید.  خود را بطور چشم گیری بهبود
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اما، مشکالت در  متهم را نهایــی کرده بود.  ۹۸دوسیه با   ۳۲نفر متهم را شامل می شد را تکمیل کرده بود و محکمه استیناف این مرکز 
درصد از متهمین، که نیمی از ٓانها متهمین عالی رتبه بودند را به صورت غیابی محاکمه  ۱۰اجرای احکام دستگیری سبب شد که این مرکز 

کند. کود جزای جدید باید به مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه فساد اداری کمک کند تا در صدور  احکام خود بیشتر منسجم عمل کند، 
یناف این مرکز به شمار می رود، در حالیکه ستره محکمه وظیفه که این مسئله همچنان چالشی برای محکمه ابتدائیه و محکمه است

اصالحی خود در این زمینه را انجام نداده است. قضایای اصلی فساد هنوز مورد پیگیرد قرار نگرفته است. میکانیزمی برای ارجاع دوسیه 
قرار دارد به سایر محاکم باید تهیه شود، در های فساد که خارج از حیطه صالحیت های مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه فساد اداری 

مرکز عدلی و قضائی مبارزه  حالیکه باید تعدیالتی در قانون ٓاورده شود تا اطمینان حاصل شود که دوسیه های فراتر از صالحیت قضایــی
است برنامه ٓاگاهی دهی علیه فساد اداری در اجراات طوالنی مدت در پیشگاه هیئت تخصصی ستره محکمه معطل باقی نمی ماند. الزم 

قوی تری بوجود ٓاید تا دستاورد ها در محاکمه دوسیه های فساد اداری و استراتیژی های تعقیب عدلی قضایای فساد به سمع مردم رسانیده 
ت های شود تا شهروندان افغانستان شاهد اجرای عدالت باشند و این اعتماد در میان مردم بوجود ٓاید که مبارزه علیه فساد از اولوی

 حکومت است.  

شورای ملی گام های اندکی در راستای تقویت تدابیر درستکاری در این نهاد برداشته است، در حالی که از اقدامات تادیبی و جزایــی علیه 
علیه فساد اعضای شورا به ندرت استفاده می شود. استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری باید روند تهیه و ترتیب پالن اصالحی مبارزه 

برای شورای ملی را تحریک کند. تدابیر بیشتر جهت تامین شفافیت و نشان دادن اطاعت از قانون شامل رعایت کامل مکلفیت اشاعه 
دارایــی ها از سوی اعضای پارلمان و، صدور اجازه برای دستگیری اعضای پارلمان در قضایای جزایــی، هنگامی که ضرورت می افتد، می 

ر برای اعاده اعتماد مردم افغانستان نسبت به شورای ملی اهمیت حیاتی دارد. دشواری ها در دستیابی به اجماع نظر در شود. این تدابی
شورای ملی مانع تبدیل شدن این نهاد به یک نیروی مرتبط برای حفظ تعادل در میان قوای دولت و اعمال صالحیت نظارتی اش بر 

ه قوه مجریه به عنوان قانونگذار اصلی به استناد به صالحیت اش تحت قانون اساسی در اجراات حکومت شده و سبب گردیده است ک
 حاالت ضرورت عاجل، عمل کند.

جامعه مدنی افغانستان نقش روز افزونی در پالیسی سازی ایفا می کند. این نقش بیشتر در کابل متمرکز شده است زیرا گروه های جامعه 
تمام والیات با مشکل مواجه اند. تخصص روزافزون جامعه مدنی به ٓان این امکان را میسر ساخت  مدنی در گسترش فعالیت هایشان به

که در روند تهیه و ترتیب استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری سهم بگیرد و بر کمیسیون تدارکات ملی و اصالحات خدمات ملکی نظارت 
از نمودن دروازه جلسات، از جمله جلسات شورای عالی، به روی نمایندگان داشته باشد. بجا است که از حکومت وحدت ملی برای ب

 جامعه مدنی، قدردانی کرد. 

تعهدات چندگانه ی افغانستان به تمویل کنندگان، اگرچه سبب تسریع  اصالحات شد، اما بعضی اوقات مانع اتخاذ یک رویکرد 
به وضع نا منظم قوانین در ٓاخرین لحظات شده است.  تعهدات جدید به  استراتیژیک برای مقابله با مسائل فساد اداری شده  و منجر

تمویل کنندگان در زمینه مبارزه علیه فساد باید متکی به اصالحات کنونی باشد و مطابق با توانمندی های واقعی حکومت وحدت ملی 
 جهت عملی کردن ٓانان باشد.
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 مقدمه. ۱
 ٔافغانستان وضعیت. ۱.۱

زارش قبلی گ ١روزمره با ٓان مواجه اند. ٓانان شود که افغانها در جریان سروی ها اظهار می دارند که فساد مشکلی استکه چند سالی می
ی تمام شهروندان گفساد روی زند  ٢سترده این پدیده را مشرح بیان کرد.گهیئت معاونت ملل متحد در افغانستان در مورد فساد ابعاد 

از ی روزمره شان رشوه پرداخت کنند و گست؛ شهروندان افغان مجبور اند تقریبْا در تمام جنبه های زند ذاشته اگافغانستان تاثیر سختی 
ی گسترد گسترده رنج می برند. مهمتر از ٓان، تصور گعدم مساوات در فرصت های اقتصادی و شغلی در نتیجه خویش خوری و واسطه بازی 

اعتماد مردم نسبت به نهاد های دولتی را از بین برده  –اخیر نشان داد  ٣ویمتاسفانه براساس تجارب واقعی قسمیکه یک سر  –فساد 
ی ها برای انتخابات و پروسه معتبر صلح با گیری اهداف بلندتری از قبیل ثبات سیاسی داخلی، ٓاماد گاست که این امر به نوبه خود پی

   مخالفین مسلح را با موانع مواجه کرده است. 

تقریبْا یک میلیاد دالر در قضیه کابل بانک سرقت شده است)، ، فساد در افغانستان عظیم (می دهدنشان طوریکه چند مورد نمادین 
کسانیکه مرتکب ٓان  ی غیر انسانی (قضیه معالجه سربازان زخمی در شفاخانه های نظامی) و بیشرمانه است. حجم فساد و خیال ٓاسوده

اه نسبت گکه واقع بینانه ترین دید  را  حتی کسانی یزشانگاعمال نفرت ان –تماعی حقوقی، مالی، و حتی رسوایــی اج –می شوند از عواقب 
فت زده کرده است. مبارزه علیه فساد اداری یکی از پیش شرط ها برای ایجاد گـها را دارند را ش گبه چالش ها در دولت سازی بعد از جن

 ذاری نیز می باشد. گفضای مناسب برای سرمایه 

ونه بوجود ٓامد؟ هرچند برخی استدال می کنند که فساد در سطح پائین همیشه در گجا است که این وضعیت چبنابر این سوال این 
معافیت از مجازات  گداخلی و مقاومت سبب بوجود ٓامدن فرهن گافغانستان وجود داشته است، اما واضح است که چندین دهه جن

از قدرت و نفوذ غیررسمی استفاده می کنند، اکـثرا به دستور حامیان مالی  شده است و میراثی از فعالین سیاسی را بوجود ٓاورده است که
 دارند.خارجی شان عمل می کنند و مهارت مقابله با مقامات رسمی را 

چه چیز خاصی در معضل فساد اداری افغانستان وجود دارد، کمک می کند. که به این مشکل ما را در درک این موضوع اه تاریخی گن
، متفاوت می باشد و تفاوت در این گافغانستان از لحاظ مادی از سایر کشور ها، حتی از سایر کشور های بعد از جن مشکل فساد در

است که فساد در افغانستان بیشتر به سبب عدم موجودیت نهاد های عامه است نسبت به اینکه سوء استفاده از نهاد های عامه توسط 
ها و نیز در چندین دهه  گعامه ریشه در میراث دولتداری ضعیف افغانستان قبل از جنضعف نهاد های اشخاص استفاده جو باشد. 

فضای سیاسی را بوجود ٓاورد که از ٓان قدرتمندان غیر رسمی یا دولتی بیشترین  گفته شده، چندین دهه چنگـدارد. طوریکه در باال  گجن
جامعه  گچندین دهه جن قانونی سازی اعمال قدرت مقاومت می کنند.سود را بردند و رشد کردند و در برابر تالش ها برای رسمی سازی و 

نوع ثروت اندوزی و سوء استفاده از قدرت را که افغانستان بعد از افغانستان را نیز اساسْا متحول ساخت و نورم های سنتی را که زمانی 
سبب بوجود ٓامدن ذهنیتی عدم اطمینان و تجربه کرد، مانع می شدند، تضعیف کرد و  ۲۰۰۱یری نظم نوین سیاسی در سال گشکل 

این امر، یکجا با تالش های جامعه جهانی که به مسئله دولت سازی بطور کل و به موضوع مبارزه علیه فساد اداری بطور کمبودی شد. 
ٓان مواجه سیخته ی شده است که امروز ما با گبرخورد کرده است، سبب بوجود امدن مشکل لجام پراگنده خاص به شکل نامنظم و 

به همان اندازه که جامعه جهانی خود را به عنوان عامل پیش ران تالش های مبارزه علیه فساد اداری می بیند، نمی تواند از این هستیم. 
"بین تحمل کردن فساد به لحاظ اهداف اشته است، جامعه جهانی گواقعیت چشم پوشی کند که، قسمیکه واندا فیلباب برون اخیرْا ن

و مبارزه مستقیم تی ها در میدان نبرد، و ضرورت های عاجل (با این توجیه که افغانها در هر صورت با فساد عادت کرده اند) دیگر، کاس
  ٤با ٓان با موثریت بسیار اندک، در نوسان بوده است."

ت هم نمی توان ٓانرا از بین برد، سترده است که حتی با کامل ترین استراتیژی با بهترین نیگفته شده، فساد چنان گـاگر، قسمیکه در باال 
زارش روی ٓان بحث شده است، به گپس معیار موثریت چه است؟ استراتیژی جدید دولت برای مبارزه علیه فساد اداری، که در این 

موضوع فساد به شکل مستقیم پرداخته است، باوجود که در ٓان تذکر رفته است که این استراتیژی چیزی "کمتر از یک پالن جامع" 
                                                        است و بیشتر "چارچوبی است که به حکومت این فرصت را می دهد که با مشکالت فعلی به نحوی رسیدگی کند که از ٓان چیزی بیاموزد 

 . ۲۰۱۵" : سروی مردم افغانستان،۲۰۱۵ٓاسیا فوندیشن، "افغانستان در سال  ١
 ، در این سایت قابل دسترس است:٢٠١٧. اپریل مبارزه علیه فساد اداری  گزارش یوناما در مورد ٢

.pdf١٧june١٥_final_ac_report_dari_bw_final_edit_lh_revision_may_mh٣١https://unama.unmissions.org/sites/default/files/    تاریخ مراجعه به)
 ) ٢٠١٧. اپریل گزارش یوناما در مورد مبارزه علیه فساد اداری (). ۲۰۱۸ می ۱۰سایت: 

 .۲۰۱۵" : سروی مردم افغانستان،۲۰۱۵ٓاسیا فوندیشن، "افغانستان در سال  ٣
"، مرکز سازمان ملل متحد برای تحقیق پالیسی، سلسله هسته جنایــی در وضعیت گذار را شکست –ئـتالف های سیاسی ای افغانستان: چگونه ا"رابطه ه واندا فیلباب برون،  ٤

 . ۲۵، صفحه ۲۰۱۷، اپریل ۸جرایم شماره  –جنگ 
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در واکنش به پیش نویس اول این گزارش، روی واقعگرایــی  ،مدافعین این استراتیژی و با مرور زمان خود را مطابق مشکالت عیار سازد". 
این استراتیژی در زمانی تهیه شده که چندین . می ورزیدند بندی و تعهد قوی حکومت برای تطبیق ٓان تاکید ٓان، ضرورت برای اولویت

این برنامه ها عمومًا متمرکز بر بهتر ساختن پروسه ها از قبیل . ه استبرنامه مبارزه علیه فساد اداری با موثریت های متفاوت وجود داشت
االی و نیز تالش برای ایجاد تاثیرات نمایشی بازدانده از طریق تعقیب عدلی مقامات عالی رتبه بودجه ها و استخدام براساس شایسته س

 است. می توان استدالل کرد که این برنامه ها متقابًال منسجم می باشند. ولی این برنامه ها، حتی مشترکًا، به ابعاد سیاسی اقتصادیــی که
د، بطور چشمگیری نشکل می دهند و به نوبه خود عامل گسترش فساد می باش بطور قابل مالحظه ی اساس معافیت از مجازات را 

  رسیدگی نمی کنند.

ایجاد شد، هر یک رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرائیه عبدهللا عبدهللا نه تنها  ۲۰۱۴رهبران حکومت وحدت ملی که پس از سال 
به گونه جداگانه در قسمت برنامه های مبارزه با فساد تالش های را به  در مورد فساد اداری ٓاگاهی داشته و نگران هستند بلکه هر کدام

 ۲۰۱۶در سال های  ۱۵به رتبه  ۲۰۱۲در سال  ۸دادند. صعود اندک افغانستان در رتبه بندی دیدبان شفافیت بین المللی از رتبه خرچ 
ر اینست که بعضی تالش های ٓانها گنمایان –ت هرچند افغانستان هنوز هم چهارمین ٓالوده ترین کشور جهان در فساد اس – ۲۰۱۷و 

زارش به ٓان پرداخته شده است، را باید به رهبران حکومت گمثمر واقع شده است. طرح استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری را که در این 
زارش داشتند و تالش گین ان دولت در تمام سطوح سهم بسیار فعال در طرح اگفت. افزون بر ٓان، دولت و نمایند گـوحدت ملی تبریک 

نمودند تا از صحت موضوعات و مطالب ٓان اطمینان حاصل نمایند ولی کوشش نکردند تا کوتاهی های شان در امر مبارزه با فساد اداری 
هد: زارش برخی از چنین تالش ها را توضیح داده ولی در عین زمان دو موضوع ذیل را نیز وضاحت می دگرا پنهان نمایند. جزییات این 

اینکه کار های زیادی نیاز است تا انجام شود و اینکه مشکل موجود تنها توسط قوه مجریه رفع شده نمی تواند. نکـته طنز ٓامیز که کمتر 
زاری انتخابات معتبر و دیموکراتیک پارلمانی به مصرف می رساند و گبه ٓان توجه میشود میلیون ها دالری است که جامعه جهانی برای بر 

زارش ٓامده است، قوه مقننه افغانستان بخش از مشکل گرفته می شود. طوری که در این گان به مجرد انتخاب شدن، نادیده این پارلم
فساد بوده و اکـثرًا تالش صورت نگرفته تا بخش از راه حل باشند. باوجود ٓان، تعهد دولت در راستای اصالحات یک پیش شرط غیر قابل 

هرچند انتخابات مجدد در سال ٓاینده برگزار خواهد  –های مبارزه با فساد اداری است. دولت کنونی  انکار برای موفقیت در عرصه تالش
نه تنها به مراتب بهتر از حکومت قبلی است بلکه بهتر از تعداد زیاد از کشور های است که کمتر ٓالوده به فساد هستند ولی تعهد  –شد 

 کمتر برای حل این معضل دارند. 

قابل مدیریت است هرچند [این مدیریت] نمی باشد و رشوه به عنوان مالیه غیررسمی  ، فسادی که به ٓان مبتال اندکشور ها از برای بسیاری 
بر خدمات دولت تلقی می شود. اگر یوناما اینقدر توجه به این معضل در افغانستان مبذول می کند، به این دلیل است که وضعیت 

به پدیده فساد اداری برای بقای ملی ضروری است. طوری که کوفی عنان، سرمنشی سابق ملل  کنونی غیر قابل مدیریت است؛ رسیدگی
متحد در بخش پیشگـفتار کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه بافساد اداری نوشت، مشکل تنها این نیست که فساد اداری "دیموکراسی و 

تضعیف مارکیت ها، از بین بردن کیفیت زندگی و زمینه سازی  حاکمیت قانون را متاثر می سازد، بلکه منجر به نقض حقوق بشری،
. همچنان، پدیده عمیق فساد اداری که معرف افغانستان ٥جرایم سازمان یافته و افزایش تروریزم و سایر تهدیدات علیه بشریت می شود"

خود را پیدا کنند. در سطح عملی تر، کنونی است، مانع ٓان می شود تا حاکمیت قانون، حقوق بشر، و اقتصاد منظم و پویا مفاهیم 
ان از قبل دلسرد، در امر تمویل حکومت افغانستان گناکامی در پیشرفت در جهت مبارزه با فساد اداری باعث ناامیدی تمویل کنند 

ای ادامه خواهد شد. اگر کمک های مالی، طوری که در این گزارش ٓامده، باعث مشکل بیش از حد فساد اداری می شود، این کمک ها بر 
 دولت و تالش ها جهت ریشه کن ساختن فساد اداری نیز ضروری می باشد. 

هدف این گزارش حمایت از دولت افغانستان و حامیان ٓان در راستای تالش ها برای مبارزه با این مشکل جدی می باشد. باوجود ٓان، 
تًا متناقض سیاسی کشور بلکه در تاریخ فعلی افغانستان، بدون درک درست از شدت این معضل و عمق این پدیده نه تنها در تحرکات نسب

نمی توان به این مسئله پـی برد. این موضوع هم سازنده و هم مهم است: مهم به دلیل اهمیت موضوع؛ سازنده، از طریق درک ماهیت 
ساوی و عدالت اجتماعی در جامعه اصلی و رسیدگی واقعبینانه به معضل. این گزارش حد اقل مایه امیدواری مبنی بر این است که رسم ت

افغانی وجود دارد چنانچه این موضوع در استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری دولت افغانستان نیز ٓامده است. سنت تساوی و عدالت 
است که در صفحات اجتماعی افغانها را می توان روزمره در نا راحتی ٓانان از فساد اداری مشاهده کرد. این نا راحتی سر ٓاغاز تالش های 

 بعدی این گزارش به ٓان پرداخته شده است. 

 

                                                        
 . ۲۰۰۳کوفی عنان، پیشگـفتار، کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد اداری،   ٥
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 ارشگز و روش تهیه (میتودولوژی) حیطه  ،هدف .۱.۲  

) خود به هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) وظیفه ۲۰۱۷( ۲۳۴۴شورای امنیت سازمان ملل متحد طی قطعنامه شماره 
قطعنامه شماره در مات به منظور جلوگیری و مبارزه علیه فساد اداری کمک و پشتیبانی کند. سپرد که افغانستان را در زمینه تحکیم اقدا

رفته از جانب حکومت برای گاز تعهدات حکومت افغانستان برای مبارزه علیه فساد اداری و از پیشرفت های صورت  )۲۰۱۸( ۲۴۰۵
فه سپرده است که افغانستان را در برنامه های اصالحی اش از طریق به یوناما وظیاین قطعنامه  برٓاورده ساختن ٓان تعهدات استقبال شد.

یوناما اولین  ٦ هماهنگ کردن تمویل کنندگان و ارائه مشورت های فنی در مورد تدابیر مبارزه علیه فساد اداری کمک و همکاری کند.
کرد که در ٓان، پیشرفت های صورت گرفته و چالش منتشر  ۲۰۱۷،٧اپریل  ۲۵گزارش جامع خود در مورد مبارزه با فساد اداری را بتاریخ 

، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته بود. همچنان در نظر بود که از ٓان گزارش به عنوان  ۲۰۱۷های فراراه مبارزه با فساد اداری، الی اپریل 
 یک اساس  برای ارزیابی، در گزارشات ساالنه بعدی استفاده شود.  

انکشافات قابل مالحظه در زمینه مبارزه  را تحت پوشش دارد. ۲۰۱۸و اپریل سال  ۲۰۱۷ماه جنوری سال دوره زمانی بین  این گزارش
با فساد اداری در این دوره شامل موارد ذیل می شود: تصویب استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری از سوی حکومت؛ توشیح و انفاذ 

افزایش فعالیت ها و دست ٓاورد های شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه  جه؛بهبود در روند تهیه و ترتیب بود کود جزاء جدید؛
فساد اداری؛ و اولین سال کامل فعالیت مرکز عدلی و قضایــی مبارزه علیه فساد اداری که طی این دوره یک ساله، نشان داد که توانایــی 

باید   ،روی همین دست ٓاورد های کلیدی معطوف خواهد بود، اما خوبی برای رسیدگی به قضایای فساد اداری دارد. گزارش امسال بیشتر
افغانستان در فهرست کشور  طوریکه این واقعیت که گـفت که هنوز نیاز است کارهای زیادی در عرصه مبارزه با فساد اداری انجام شود

، ٓانرا نشان می قرار دارد ۱۷۷در جایگاه  کشور  ۱۸۰های ٓالوده به فساد که از سوی نهاد بین المللی شفافیت ترتیب شده است، از بین 
 .دهد

دولت به  مشخص متعدد تالش ها برای اندازه گیری پیشرفت های افغانستان در عرصه مبارزه با فساد اداری اکـثرا معطوف به تعهدات
زارش نه تنها اقدامات قوه مجریه . این گبه این مسئله با دید وسیع تری برخورد می کند جامعه تمویل کنندگان می باشد. اما، گزارش یوناما

و نیز جامعه مدنی و نهاد های مستقل در قضائیه قضائیهو وزارت خانه های مربوط به ٓانرا به بررسی می گیرد، بلکه سهم قوای مقننه و 
یدی در امر مبارزه علیه زارش این است که انکشافات کلگرچه هدف این گاامر مبارزه با فساد اداری را نیز مورد غور و بررسی قرار می دهد. 

زارش می گان خارج از حیطه این گفساد اداری را تشریح کند، اما تجزیه و تحلیل اقدامات سکـتور خصوصی، رسانه ها و تمویل کنند 
زارش گاین تحلیل ها شاید در زارش، به سبب نبود اطالعات در سطح والیات، عمدتْا به مسایل در سطح ملی تمرکز دارد. گباشد. این 

  نجانیده شود. گزارش بعدْا نشر شود، گری که مجزا از این گدی

هدف این گزارش کمک به افغانستان در روند اصالحات اش از طریق ارزیابی تاثیرات تدابیر مبارزه با فساد از طریق جمع ٓاوری و تجزیه 
ود که به مردم در مورد ساحاتی که در ٓان می باشد. در این گزارش همچنان تالش می شو ارائه پیشنهادات مشخص و تحلیل اطالعات 

پیشرفت صورت گرفته است و ساحاتی که هنوز با چالش مواجه است، ٓاگاهی و معلومات داده شود. این گزارش متمم گزارشات دوره ایــی 
.  را توضیح دهدی برنامه های اصالح تالش می کند کهو ارزیابی های مشخص سکـتوری که از سوی سایر نهاد ها انجام شده است، بوده و 

. این گزارش مستند به مواد و معلوماتی است که از طریق تماس های یوناما با اشخاص و نهاد های ذیربط مختلف جمع ٓاوری شده است
ارنوال، رئیس گدر جریان تهیه این  زارش، یوناما بیشتر از پنجاه جلسه با شرکای ملی و بین المللی، منجمله رئیس ستره محکمه، لوی 

از سوی کارشناسان  این مواد زار کرد.گان جامعه مدنی بر گیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی، اعضای پارلمان، و نمایند کم
 در این گزارش استفاده از نظریات اعضای تیمحقوقی، سیاسی و حکومتداری موظف در یوناما، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. 

 صورت گرفته.بخصوص اداره انکشافی ملل متحد  ان،انستغٔاف ملل متحد سازمان

فصل تحقیق، تعقیب عدلی و محاکمه متخلفین جرایم فساد اداری براساس معلوماتی تهیه شده است که از طریق نظارت منظم یوناما بر 
ع ٓاوری شده است. این نظارت جم تمامی قضایای که در پیشگاه مرکز عدلی و قضایــی مبارزه با فساد اداری مورد رسیدگی قرار گرفته است

. بعد از جمع ٓاوری معلومات، یوناما بانک معلوماتی (دیتابیسی) ایجاد کرده و ٨انجام شده است بهترین روش های بین المللیبه  مطابق
                                                        ت کرد. تمام فیصله های صادر شده از سوی مرکز عدلی و قضایــی و همچنان مالحظات خود از حضور در جلسات قضایــی علنی را در ٓان ثب

، از ۲۰۱۷ٓاگست  ۱۰ئت معاونت ملل متحد افغانستان بتاریخ در مورد بررسی استراتیژیک هی) /٣١٢/٧٢A–/٦٩٦/٢٠١٧S ( یافته های گزارش ویژه ۲۴۰۵قطعنامه شماره  ٦
 ٓانرا تصویب کرد.  ۳۵جمله فقره 

 ٢٠١٧. اپریل گزارش یوناما در مورد مبارزه علیه فساد اداری  ٧
 ، قابل دسترس در اینجا:۲۰۱۲نظارت بر محاکمات: رهنمودی برای اشخاص شاغل [در این مسلک]، نسخه بازنگری شده  )،OSCE ODIHRبرای مثال مراجعه شود به ( ٨

٩٤٢١٦https://www.osce.org/odihr/   :۲۰۱۸فبروری  ۲۵تاریخ مراجعه به سایت . 
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نشر یافته های یک برنامه نظارت بر محاکمات در افغانستان چیز تازه ی است. این یافته ها امکان تحلیل جریان ها و مالحظات متکرر 
 را فراهم می کند. در جایــی که چند قضیه به عنوان نمونه ٓاورده شده است، هدف ٓان نشان دادن این جریان ها است. 

مبنی بر همکاری در تهیه این گزارش،  ٩درخواست رئیس جمهور غنی از تمام اعضای شورای عالی دنبال، به ۲۰۱۸فبروری  ۲۲بتاریخ 
یوناما پیش نویس طرح این گزارش را با اعضای شورای عالی، نهاد های مستقل، نمایندگان قوه قضائیه، جامعه مدنی و شرکای بین 

لیسی و دری با داکـتر یما گزارش به زبان های انگیل، پیش نویس این اپر ۱۲المللی برای کسب نظریات ٓانان شریک ساخت. بتاریخ 
زارش تعیین شده بود، شریک ساخته شد.  گترابی، رئیس داراالنشاء خاص که از سوی رئیس جمهور به عنوان شخص رابط برای این 

می داد شریک ساخت تا  صحت و سقم  زارش را با وزارتخانه ها و نهادهایــی که او ذیربط تشخیصگداکـتر یما ترابی پیش نویس این 
نظریات بدست ٓامده از ستره محکمه، لوی و نظریات جمعاوری شده از ٓانان را به یوناما ارسال نمود.  اطالعات مندرج ٓان را تایید کنند

اه گغانستان و نیز دید ارنوالی، اداره امور ریاست جمهوری، کمیته نظارت و ارزیابی، وزارت امور داخله، نهاد مشارکت دولتداری باز اف
ری قرار گزارش مورد بازنگرفت و جایــی که الزم بود این گهای رئیس محکمه استیناف مرکز عدلی و قضائی کامْال مورد غور و بررسی قرار 

 رفت. گ

  

                                                        
 ست شده اند. ل ٢٫٢ بخش اعضای شورای عالی در  ٩
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 تدابیر مبارزه علیه فساد اداری و چارچوب اصالحات (تمرکز: قوه مجریه). ۲
ش، حکومت وحدت ملی اقدامات مبارزه علیه فساد اداری را بطور قابل مالحظه ی به پیش زار گدر طول دوره زمانی تحت پوشش این 

برد. این اقدامات شامل تصویب استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری، ٓاوردن تعدیالت در چارچوب حقوقی، و اصالحات در اداره مالی 
حات در خدمات ملکی به دنبال تعیین رئیس جدید کمیسیون مستقل عامه از جمله تدارکات عامه و تهیه و ترتیب بودجه می شد. اصال

اصالحات اداری و خدمات ملکی تسریع یافت. اما این تعهدات روشن برای ٓاوردن اصالحات جهت مبارزه علیه فساد اداری در تمام نهاد 
  ١٠ها تحقق نیافت و اصالحات در برخی سکـتور ها به کندی به پیش می رفت.

 در امر مبارزه علیه فساد اداری  اش تعهدات بین المللی ومت در بر ٓاورده ساختنعملکرد حک .۲.۱
ملل متحد برای  ۲۰۰۳سال  مکلفیت های بین المللی افغانستان در خصوص جلوگیری و مبارزه علیه فساد اداری برخاسته از کنوانسیون

مکانیزم  ١١ تصویب کرد. ۲۰۰۸ٓاگست سال  ۲۵ضاء و بتاریخ ام ۲۰۰۴فبروری  ۲۰مبارزه با فساد می باشد که افغانستان ٓانرا بتاریخ 
بررسی چگونگی تطبیق کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد که یک روند بین کشوری بررسی از سوی کشور های همتا است و در 

، که کشور ها را در تطبیق بررسی می شود هر پنج سال یک بار ٓان عملکرد هر کشور عضو از سوی دو کشور عضو دیگر بطور دوره ایــی
 روی اعمال فساد و تنفیذ قانون  و شمردنجرم ) روی ۲۰۱۵ – ۲۰۱۰( ١٢ افغانستان کنوانسیون کمک می کند. بررسی دوره ی اول

فصل دوم (تدابیر پیش گیری کننده)  که فعْال جریان دارد،  )۲۰۲۰ – ۲۰۱۶(بررسی دوره ی دوم تمرکر داشت. همکاری های بین المللی 
اردن و دومینیکا ارزیابی کشور های افغانستان توسط در دوره دوم،  ١٣ .کنوانسیون را شامل می شودفصل پنجم (اعاده دارایــی)  و

و نیتجه دیالوگ بین متخصیصین دولت های  ،١٤از خود، معلومات متمم افغانستان ارزیابی جامع بر اساس این بررسیخواهد شد. 
.  در ماه فبروری ی و چین کشور های ارزیابی کننده در دوره اول ارزیابی بوده اند)ایــ(برون ی گیردیــی، چین و افغانستان صورت مابرون

سکرتریت خاص را که تطبیق استراتیژی  مبارزه با فساد اداری را نظارت می کرد ، ریس جمهور افغانستان توسط فرمانی ۲۰۱۸سال 
  ١٥فساد اداری شورای عالی ٓاغاز کند.کمیته مبارزه علیه نظارت  خودی را تحتروند جمع ٓاوری معلومات در مورد ارزیابی  وظیفه داد که

افزون بر ٓان، افغانستان مکلف به انجام تعهدات مربوط به مبارزه با فساد اداری، از جمله تعهداتی که در کنفرانس های پـی در پـی تمویل 
می باشد که در گزارش سال گذشته یوناما بطور فشرده  ) داده است،۲۰۱۶) و بروکسل (۲۰۱۴)، لندن (۲۰۱۲کنندگان در توکیو (

 گزارش امسال روی تعهداتی تمرکز می کند که قرار بود در جریان این دوره گزارشدهی تحقق یابد.  ١٦ بیان شد.

قابل  سند خودکـفایــی از طریق چارچوب حسابدهی مت (سمارت)را مطابق به اهداف مشخص ذیل ، افغانستان باید کارهای ۲۰۱۷در سال 
د و از سوی شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با وعملی می کرد: استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری برای تمام حکومت تهیه ش

اغاز گردد. پنج وزارتخانه عایداتی در  ۲۰۱۷د و روند تطبیق ٓان در نیمه دوم سال وتصویب ش ۲۰۱۷فساد اداری در نیمه نخست سال 
استراتیژی ملی مبارزه علیه  ١٧ ".بیق پالن های عملیاتی شان در زمینه مبارزه با فساد اداری بطور علنی گزارش دهندمورد پیشرفت تط

ٓاغاز گردید. وزارت  ۲۰۱۷دسمبر  ۹تصویب شد و روند تطبیق ٓان طی حکم رئیس جمهور بتاریخ  ۲۰۱۷سپتمبر  ۲۸فساد اداری بتاریخ 
                                                        چگونگی تحقق این تعهد دولت فعْال از سوی  ١٨.اهداف و کارهای مورد نظر تحقق یافته است مالیه به این نتیجه گیری رسیده است که

 :؛ قابل دسترس در اینجا:۲۰۱۸اپریل  ۲۴مبارزه علیه فساد اداری، کابل در مورد  اتحادیه اروپا کنفرانس ساالنه چهارمین رئیس جمهور غنی، متن سخنرانی در ١٠
/٢٤/٠٤/٢٠١٨https://president.gov.af/en/ ۲۰۱۸می  ۶ریخ مراجعه به سایت (تا ( 

 وضعیت امضاء و تصویب کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه علیه فساد ادرای مالحظه شود، در اینجا: ١١
mlhttps://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/signatories.ht  :۲۰۱۸فبروری  ۲۷(تاریخ مراجعه به سایت .( 
(جرم انگاری و تنفیذ قانون)  ۴۲تا  ۱۵افغانستان توسط کشور های برونیــی و جمهوری دموکراتیک مردم چین در رابطه به مواد فصل سوم مواد  ۲۰۱۰ -۲۰۱۵در ارزیابی اول،  ١٢

 ون ارزیابی شد.(همکاری های بین المللی) کنوانسی ۵۰تا  ۴۴و فصل چهارم مواد 
https://www.unodc.org/unodc/treaties/CAC/country-مراجعه شود به وضعیت تطبیق کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه علیه فساد در افغانستان در اینجا:  ١٣

profile/CountryProfile.html?code=AFG   :۲۰۱۸فبروری  ۲۷(تاریخ مراجعه به سایت( 
 الیحه وظایف میکانیزم ارزیابی اجازه می دهد تا معلومات اضافی دیگر را در نظر بگیرند. ۲۷فقره  ١٤
https://www.unodc.org/unodc/treaties/CAC/country-ن در اینجا: مراجعه شود به پروفایل کمیسیون ملل متحد برای مبارزه علیه فساد اداری در مورد افغانستا ١٥

profile/CountryProfile.html?code=AFG  :۲۰۱۸فبروری  ۲۷(تاریخ مراجعه به سایت.( 
؛ سازمان شفافیت بین المللی، از وعده تا عمل: مروری بر تعهدات افغانستان در راستای مبارزه ۴ – ۳، صفحه های ٢٠١٧. اپریل ر مورد مبارزه علیه فساد اداری گزارش یوناما د ١٦

، قابل دسترس در اینجا: ۲۰۱۶علیه فساد اداری، سپتمبر 
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/from_promises_to_action_navigating_afghanistans_anti_corruption_commitments  

 )۲۰۱۸فبروری  ۲۷تاریخ مراجعه به سایت: (
سند خودکـفایــی از طریق چارچوب حسابدهی متقابل که در ٓادرس ذیل قابل دسترس است:  )SMART ()۲۰۱۷ – ۲۰۱۸شود به: هدف (مراجعه  ١٧

.pdf٢٦١٠٢٠١٦١١٣٠٣٣٦١٣٥٥٣٣٢٥٣٢٥t/Media/Documents/agreed_smaf_smart_deliverables_finalhttp://mfa.gov.af/Conten ) تاریخ مراجعه به
 ). ۲۰۱۸مارچ  ۳سایت: 

افغانستان و همچنین: وضعیت See. ۲۰۱۸)، فبروری ۲۰۱۸ – ۲۰۱۷وزارت مالیه، گزارش در مورد چگونگی تحقق تعهدات خودکـفایــی از طریق چارچوب حسابدهی متقابل ( ١٨
 .۳۴راف گارا پ ۲۰۱۸فبروری  ٢٨ ,*٢٠١٨/١٦٥/S–*٧٢/٧٦٨/A، گزارش مجمع عمومی را بیبینیدتاثیرات ٓان روی صلح و امنیت جهانی 
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در امور بازسازی افغانستان (سیگار) مورد بررسی قرار دارد که سیگار یافته های خود را به کمیته های کنگره  ایاالت متحدهبازرس عمومی 
        ١٩ اهد داد.گزارش خو ۲۰۱۸ماه می سال  ۳۱و مجلس سنای امریکا الی 

، افغانستان مکلف بود که قوانین خود را بازنگری کند و در ان ۲۰۱۷طبق معیار های ساختاری صندوق بین المللی پول برای سال 
با تصویب کود جزاء  ٢٠اعمال فساد اداری را جرم بشمارد و چارچوب حقوقی در مورد اشاعه دارایــی ها را اصالح نماید و ٓان را تطبیق کند.

،  افغانستان این تعهد خود را ۲۰۱۷سپتمبر  ۵مارچ و  ۴دید و توشیح قانون جدید اشاعه و ثبت دارایــی ها بالترتیب به تاریخ های ج
  ٢١ عملی کرده است.

، حکومت افغانستان، سفارت ایاالت متحده و ماموریت حمایت قاطع موافقتنامه افغانستان را که یک مکانیزم ۲۰۱۷در ماه ٓاگست 
هر  ٢٢ متشکل از اهداف زمان بندی شده مربوط به رشد اقتصادی، حکومتداری، امنیت و صلح و ٓاشتی می باشد، ٓاغاز کردند.اصالحی 

چهار گروه کاری دوجانبه گزارش می دهد که این  بهماه، حکومت افغانستان پیشرفت های خود در راستای تحقق اهداف باقی مانده را 
 .یا اصالحات مشخصی انجام یافته است ویا خیرگروه های کاری تصمیم می گیرد که آ 

رفته شده است تا گبا پیش برد اصالحات از سوی حکومت افغانستان در زمینه مبارزه علیه فساد اداری، تالش های موازی روی دست 
رش در این مورد طی زاگچندین  اطمینان حاصل شود که جامعه تمویل کننده نیز تدابیر نظارتی و درستکاری خود را تقویت می کند. 

   ٢٣منتشر شد. ۲۰۱۷سال 

 

 شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری  .۲.۲
مبنای  ٢٤ تاسیس شد. ۲۰۱۶ٓاگست  ۱۷شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری به تاسی از فرمان رئیس جمهوری  بتاریخ 

قانون اساسی در مورد صالحیت های رئیس جمهور و مکلفیت دولت  ۷۵) ماده ۳قره (و ف ۶۴حقوقی شورای عالی حاکمیت قانون را ماده 
در امر مبارزه با فساد اداری تشکیل می دهد. شورای عالی نهادی است که توسط حکومت ایجاد شده است، نه یک نهاد قضایــی خود 

در سند ملی شورای عالی حاکمیت قانون  ٢٥ه است.تشکیل شد مرحله تغییر (یا دوره انتقالی)گردان طوریکه در برخی کشور های در 
است و مسئولیت نظارت بر دو برنامه اولویت  لستبه عنوان یکی از هشت شورای انکشافی  ٢٦چارچوب صلح و انکشاف افغانستان

عالی رتبه بتاریخ  به دنبال نشست مقامات ٢٧ملی، یعنی برنامه اصالح سکـتور عدلی و قضایــی و برنامه حکومتداری موثر را به عهده دارد.
، تاسیس و توحید تمام هشت شورای انکشافی سبب تسریع تالش ها از سوی مقام ریاست جمهوری برای بهتر ساختن ۲۰۱۷اکـتوبر  ۵

 اداره و عملکرد شورای عالی شد که یوناما این روند را با برگزاری جلسات بین نهاد های بین المللی ذیدخل و ٓان اداره پشتیبانی کرد. 

فعال شده و عمْال برنامه اصالحات در عرصه مبارزه با فساد اداری را به پیش  ۲۰۱۷ای عالی حاکمیت قانون بطور روز افزونی در سال شور 
                                                        و چهار مرتبه الی اخیر ماه اپریل  ۲۰۱۷بار تدویر جلسه داده است، دوازده مرتبه در سال  ۲۱برد. این شورا از بدو تاسیس اش تا اکنون 

 . ۲۰۱۷می  ۵، نافذ شده در ۲۰۱۷اعالمیه توضیحی مشترک به قانون تخصیصات سال  ١٩
 .۳۷۷/۱۷گزارش صندوق بین المللی پول در مورد افغانستان، شماره  ٢٠
 توضیح داده شده است. .۴ .۲در صفحات بعدی تحت شماره  ٢١
 ).۲۰۱۸مارچ  ۳(تاریخ مراجعه به سایت:  meeting/-committee-executive-compact-bilateral-statement-afghan-s-https://af.usembassy.gov/uمراجعه شود به:  ٢٢
 ۲۰۱۷مورخ جون  ۲، نقاط ضعف و قوت در برا برار فساد در برنامه های مساعدت های مالی دنمارک در افغانستان، گزارش شماره DANIDAبرای مثال مراجعه شود به: ( ٢٣
)CMI(؛ ویا گزارشات سیگار که در اینجا قابل دریافت است:https://www.sigar.mil در صفحات ٓاتی این  ٥٫٢در مورد گزارشات کمیته نظارت و ارزیابی مراجعه شود به شماره  ؛

 گزارش.  
 . ۲۰۱۶ٓاگست ) ۱۷در مورد شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری (مورخ  ۹۴فرمان شماره  ٢٤
و گروه کاری در مورد سیستم های مستقل قضایــی، گزارش پروژه،  ثال، مراجعه شود به: شورای اروپا، اصالحات قضایــی مشارکت شرقی در کشور های عضو مشارکت شرقیبرای م ٢٥

 ).۲۰۱۸فبروری  ۲۲(تاریخ مراجعه به سایت:  /pdf١٢bec٩ee٤http://www.refworld.org/pdfid.در این ٓادرس:  ۲۰۱۱نهاد های خود گردان قضایــی، شغل قضات، 
  ب ۳٫۵ستان ماده صلح و انکشاف افغان ملی چارچوب ٢٦
ه امریکا و سیگار از جامعه بین المللی ، سفارتخانه های بریتانیا، و دنمارک و  اتحادیه اروپا و نمایندگان وزارت عدلیه ایاالت متحددر شورای عالی حاکمیت قانون، یوناما ٢٧

 نمایندگی می کنند.

 مالحظات:
اهداف مربوط به تعقیب عدلی جرایم فساد اداری و جلوگیری از ارتکاب ٓان اصالحات افغانستان در عرصه مبارزه با فساد اداری را 

تسریع کرده است. جامعه تمویل کننده باید در مبارزه علیه فساد اداری دخیل باقی بماند و نظارت بر کمک های مالی خود  تحریک و
 را در جایــی که ضرورت باشد، تقویت کند. 
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، یکی تصویب استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری (بتاریخ ۲۰۱۷یان مهم ترین دست ٓاورد های شورای عالی در سال در م  ٢٨.۲۰۱۸
 ) می باشد.۲۰۱۷جون  ۲۲سپتمبر) و دیگری تصویب پالن های اصالحات نهادی تحت برنامه اصالح سکـتور عدلی و قضایــی (بتاریخ  ۲۸

ه دارد و اعضای ٓان شامل مقامات عالی رتبه حکومت، قوه قضائیه و  نهاد های مستقل می رئیس جمهور ریاست شورای عالی را به عهد
، ۲۰۱۷در طول سال  ٢٩ شود. طبق ٓاجندا، از اشخاص دیگر بطور اقتضائی، دعوت می شود که در جلسات شورا صحبت کنند.

ارائه ن دعوت به عمل ٓامد تا فعالیت های شان را جلسات شورای عالی همه شمول تر شد و از نمایندگان جامعه مدنی به گونه روز افزو 
این رویکرد همه شمول باید در سند چارچوب حقوقی شورای عالی تسجیل گردد و حضور جامعه مدنی در جلسات شورا اجباری  ٣٠نمایند.

برنامه های مبارزه شود. جلسات شورای عالی مقامات تصمیم گیرنده در داخل سکـتور عدلی و قضایــی و اشخاصی که مسئولیت پیشبرد 
با فساد اداری دارند را گرد هم می ٓاورد و بدین ترتیب این شورا وسیله مناسبی برای اطمینان از تطبیق برنامه های اصالحی مشترک می 
شود. مباحث و فیصله های این شورا صالحیت خود را مدیون مقام های ارشد اعضای ٓان می باشد. به این ترتیب، شورای عالی به یک 

کانیزم موثر تصمیم گیری و ایجاد اجماع نظر تبدیل شده است و بطور منظم بر فیصله های کابینه تاثیر مثبت برجای گذاشته و برای م
اصالحات پیشنهادی مبنای تحلیلی و تخنیکی فراهم می کند. فیصله های شورای عالی مشخصْا تنظیم نشده است و در بسیاری موارد، 

ای این شورا بطور جداگانه از سوی کابینه ویا شخص رئیس جمهور تصویب و منظور شود. این شورا تالش می ایجاب می کند که فیصله ه
کند که بین حفظ احترام به استقاللیت قضایــی و ساختاری و لزوم پاسخگو قراردادن ٓانان در خصوص عملی کردن برنامه های اصالحی 

 شان، تعادل برقرار کند. 

 ٣١ای فرعی در ارتباط به موضوعات تقنینی، عدلی و قضایــی و مبارزه علیه فساد اداری پشتیبانی می شود.شورای عالی توسط کمیته ه
ارنوال رهبری می  کمیته های تقنینی و عدلی و قضایــی از سوی معاون دوم رئیس جمهور و کمیته مبارزه علیه فساد اداری از سوی لوی 

و کمیته های فرعی یکسان اند. شورای عالی دارای یک سکرتریت نیز است که ٓانرا  شود. به استثنای رئیس جمهور، اعضای شورای عالی
در امور اداری و سازماندهی کمک می کند.  طبق احکام مندرج در استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری، داراالنشاء ویژه یــی به منظور 

تمرکز نگه داشتن شورای عالی به تطبیق سریع استراتیژی ملی مبارزه که این سکرتریت با م ٣٢ نظارت و گزارشدهی از تطبیق ٓان ایجاد شد
علیه فساد، ارزش خود را اکنون ثابت کرده است. اما نیاز برای ٓامادگی های تخنیکی برای جلسات وجود دارد تا اطمینان حاصل شود که 

برخی موضوعاتی که در سطح اعضای ارشد این  وقت رئیس جمهور و مقامات عالی رتبه به موثریت وجه استفاده می شود. برای مثال،
شورا مورد بحث قرار گرفت را می شد در سطح تخنیکی حل و فصل کرد. عالوه بر ٓان، ٓاجندا باید منظم و هماهنگ شود تا توجه شورا به 

قابل ستایش  مسائل خارج از حیطه ی کاری اش معطوف نشود. تعهد شخص رییس جمهور مبنی بر ریاست نمودن جلسات شورای عالی
است . تصویب استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری که یکی از اولویت های ریاست جمهوری بود، سبب تشدید کار شورای عالی شد.  
از سوی دیگر، شورای عالی نتوانست روند تطبیق پالن ملی اصالح سکـتور عدلی و قضایــی را با همان سرعت  پیگیری نماید. شورای عالی 

ارنوالی، وزارت عدلیه و انجمن مستقل وکالی مدافع را  ۲۰۱۷جون  ۲۲خ به تاری پالن های اصالح ساختاری برای ستره محکمه، لوی 
که به مراتب دیر تر از دوره شش ماهه ی بود که در پالن  گرفت پریل صورت ۸تصویب کرد.  بررسی تطبیق این پالن ها  تنها به تاریخ 

ی عالی با همکاری کمیته عدلی و قضایــی کابینه، باید توجه بیشتر به روند تطبیق پالن ملی اصالح سکـتور . شورا ٣٣در نظر گرفته شده بود
                                                        عدلی و قضایــی در همخوانی با تالش ها برای تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری مبذول کند. هرچند  بخشی از ماموریت شورای عالی 

، جلسات شورای عالی به تاریخ ۲۰۱۷دسمبر تدویر گردید؛ در سال  ۲۶اکـتوبر و  ۲سپتمبر،  ۲۲سپتمبر،  ۱۰ٓاگست،  ۳۱، جلسات شورای عالی به تاریخ های ۲۰۱۶در سال  ٢٨
 ۲۷اکـتوبر،  ۲۵اکـتوبر،  ۱۸سپتمبر،  ۲۷سپتمبر،  ۱۳بر (جلسات فوق العاده در مورد استراتیژی)، سپتم ۴ٓاگست،  ۳۰ٓاگست،  ۱۶ٓاگست،  ۲جوالی،  ۵جون،  ۲۲های 

اپریل جلسه داشت. صورت جلسه بعضی از جلسات در این  ۸فبروری و  ۲۱فبروری،  ۷جنوری،  ۳، شورای عالی به تاریخ های ۲۰۱۸دسمبر برگزار شد؛ در سال  ۲۱نومبر و 
 ).۲۰۱۸مارچ  ۱۰(تاریخ مراجعه به سایت:   www.aop.gov.afٓادرس منتشر شده است:

، اعضای دایم شورای عالی عبارت اند از: رئیس اجرائیهماده دوم. ). ۲۰۱۶ٓاگست  ۱۷در مورد شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری (مورخ  ۹۴فرمان شماره  ٢٩
ارنوال،معاون دوم ری رئیس عمومی امنیت  است جمهوری، قاضی القضات، مشاور امنیت ملی، رئیس اداره امور ریاست جمهوری، وزیر مالیه، وزیر عدلیه، وزیر امور داخله، لوی 

ن مستقل حقوق بشر، رئیس ارگان های ملی، مشاورین رئیس جمهور در امور عدلی و قضائی و شفافیت، رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، رئیس کمیسیو
 محلی، و رئیس اداره عالی نظارت. 

 باز شده بود، در ذیل مراجعه شود:۲۰۱۸مارچ  ۱۰که به تاریخ شورالی عالی  ۲۰۱۷دسامبر  ۲۱ٓاگست و  ۳۰بطور مثال، به ٓاجندای جلسه مورخ   ٣٠
https://ocs.gov.af/dari/٤٣٨٥/%DB%٨C%D٨٪A٧٪D٨١٪٩٪D٨٪AA%D٨٧٪٩٪E٨٪٨٠٪٢C%D٨٧٪٩٪D٨٪A٧٪DB%٨C+%D٨٪B٣٪DB%٨C%DA
%AF%D٨٪A٧٪D٨٪B١+%D٨٨٪٩+%D٨٪AF%DB%٨C%D٨٪AF%D٨٧٪٩٪E٨٪٨٠٪٢C%D٨٪A٨٪D٨٪A٧٪D٨٦٪٩+%D٨٪B٤٪D٨١٪٩٪D٨٪A٧٪
D٨١٪٩٪DB%٨C%D٨٪AA+%D٨٪AF%D٨٪B١٪D٨٪A٨٪D٨٪A٧٪D٨٪B١٪D٨٧٪٩+%D٨٪B٣٪DA%A٩٪D٨٪AA%D٨٨٪٩٪D٨٪B١+%D٨٪B٥٪D
٨٪AD%D٨٪AA+%D٨٪B٩٪D٨٪A٧٪D٨٥٪٩٪D٨٧٪٩+%D٨٪AF%D٨٪B١+%D٨٪B٤٪D٨٨٪٩٪D٨٪B١٪D٨٪A٧٪DB٪٨C+%D٨٪B٩٪D٨٪A٧٪D٩٪
٨٤٪DB٪٨C+%D٨٪AD%D٨٪A٧٪DA%A٩٪D٨٥٪٩٪DB٪٨C%D٨٪AA+%D٨٢٪٩٪D٨٪A٧٪D٨٦٪٩٪D٨٨٪٩٪D٨٦٪٩+%D٨٪A٨٪D٨٧٪٩+%D٨٪A
٨٪D٨٪AD%D٨٪AB+%DA%AF%D٨٪B١٪D٨١٪٩٪D٨٪AA%D٨٧٪٩+%D٨٪B٤٪D٨٪AF 

 .۲۰۱۶جون  ۲۹و مبارزه علیه فساد اداری مورخ  الیحه وظایف شورای عالی حاکمیت قانون ٣١
رس است: استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری افغانستان (از این به بعد: استراتیژی مبارزه علیه فساد)، نسخه انگلیسی در این ٓادرس قابل دست  ٣٢

://moj.gov.af/Content/files/Strategy_dari_version.pdfhttp   :۲۰۱۸فبروری  ۲۲تاریخ مراجعه به این سایت.VII.  
   قسمت ۳٫۱ را در ذیل بیبنید.٣٣
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، این شورا می توانست توجه بیشتری به کار این نهادی ٣٤مبارزه با فساد اداری" استحمایت از "اجراات و فیصله های مرکز عدلی 
کلیدی مبذول بدارد. بطور مشخص، شورای عالی باید مرکز عدلی و قضائی را در رسیدگی به مشکالت مزمن اش در تنفیذ فیصله هایش، 

ت بریتانیا در یک جلسه شورای عالی، نیازمندی های به طور مشخص، سفار  ٣٥مخصوصْا تنفیذ حکم های دستگیری متهمین کمک کند.
 ٣٦داصالحی در مورد امنیت مرکز عدلی و قضائی را برجسته کر 

 

 استراتیژی جدید مبارزه علیه فساد اداری . ۲.۳
اداری) را تصویب  ، شورای عالی استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری در افغانستان (استراتیژی مبارزه با فساد۲۰۱۷سپتامبر  ۲۸به تاریخ 

، پاسخگوی هدف  چارچوب خودکـفایــی از طریق حسابدهی متقابل بود چنانچه در ٣٨. تصویب استراتیژی فوق با اندک تاخیر٣٧کرد
از سوی شورای عالی  ۲۰۱۷چارچوب مذکور چنین ٓامده است: "استراتیژی مبارزه با فساد اداری برای کل دولت در نیمه نخست سال 

، رییس جمهور تطبیق استراتیژی را از ۲۰۱۷دسامبر  ۹. به تاریخ ٣٩رزه با فساد اداری طرح و تصویب می گردد"حاکمیت قانون و مبا
ٓاغاز کرد که جوابگوی تعهدات چارچوب خودکـفایــی از طریق حسابدهی متقابل بود طوری که چارچوب مذکور  ۲۷۷۱طریق فرمان شماره 

 . ٤٠لزامی ساخته بودرا ا ۲۰۱۷ٓاغاز تطبیق استراتیژی الی ختم دسامبر 

یس جمهور طرح شد.  مشورت های گسترده تر با نهاد های ذیدخل زمانی که پیش نویس اول سند در ئاستراتیژی تحت نظارت دقیق ر 
شورای عالی شریک ساخته شد، ٓاغاز شد. در جریان روند بسته  تسوید، میزان و تمرکز مسوده استراتیژی  ۲۰۱۷ٓاگست  ۳۰جلسه مورخ 
یوناما که در مورد موضوعات مربوط به مرکز عدلی و قضایــی مبارزه با  ۲۰۱۷ٓاگست  ۹مگیری تغییر کرد. در جلسه مورخ به گونه چش

بود در اختیار اشتراک کنندگان  قرار  –جلوگیری، تعقیب عدلی، و ٓاگاهی دهی  –فساد اداری برگزار شد، طرحی که شامل سه بخش 
با اعضای شورای عالی شریک ساخته شد،  ۲۰۱۷٤١ٓاگست  ۳۰ه با فساد اداری که به تاریخ گرفت. در مقابل، مسوده استراتیژی مبارز 

مبتنی بر ساختار پنجگانه ی بود که سند نهایــی را تشکیل می داد. مسوده مذکور به پیمانه وسیع برگرفته از نسخه مشرح سند خالصه 
دولت در قبال مبارزه با فساد اداری است. معاون دوم  رییس  بود که بیانگر اجزای پالیسی های ۲۰۱۵٤٢مبارزه با فساد اداری سال 

جمهور رهبری روند رایزنی در مورد استراتیژی با نهاد های ذیدخل ملی و بین المللی به شمول نهاد های جامعه  مدنی در مورد استراتیژی 
دیدار کردند و نظریات خود را در ٓان جلسات  . اگرچه نمایندگان جامعه مدنی با رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور ٤٣را به عهده داشت

پس از تصویب  استراتیژی، نمایندگان جامعه مدنی طی یک کنفرانس مطبوعاتی توضیح  او چندین بار در سطح تخنیکی ابراز داشتند، ام

                                                        
 .۳) ماده ۳، فقره (۲۰۱۶جون  ۲۹الیحه وظایف شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری،   ٣٤
 در ذیل. ٣٫٢بخش  ٣٥
 ۲۰۱۷دیسمبر  ۲۱عالی بتاریخ  شورایجلسه  ٣٦
https://iwaweb.org/dr/%D٪٨٦٪D٩٪٨٧٪D٩٪A٨٪D٧٪AF٨-برای دیدگاه جامعه مدنی درباره استراتژی مبارزه با فساد، نگاه کنید.   ٣٧

-C٨%DB٨٦٪٩٪AF%D٨٪D٨٥٪٩٪%D-C٨%DB٧٪A٨٪D٨٧٪٩٪%D
-C٨%DB٨٤٪٩٪D٨٥٪٩٪%D-C٨%DB٩٨٪%C%DA٨%AA%DB٨٪D٧٪A٨٪D١٪B٨٪AA%D٨٪D٣٪B٨٪D٧٪A٨٪%D

C٨%DB٨٤٪٩٪D٩٪B٨٪%D-٨٧٪٩D٢٪B٨٪D١٪B٨٪D٧٪A٨٪D٨٪A٨٪D٨٥٪٩٪%D/   ۲۰۱۸ می ۱۰(دسترسی شده بتاریخ( 
 بود. ۲۰۱۷می  ۳۱به باور همکاران، تاخیر در نهایــی ساختن استراتیژی به این دلیل بود که دولت مشغول پاسخ به حمله مورخ   ٣٨
در کنفرانس بروکسل تصویب شد، در لینک ذیل قابل دسترس می  ۲۰۱۶ارت، در ماه اکـتوبر سم ۲۰۱۷/۲۰۱۸چارچوب خودکـفایــی از طریق مساعدت های متقابل، اهداف   ٣٩

 deliverables-smart-http://policymof.gov.af/smaf-٢٠١٧-٢٠١٨/ به ٓان مراجعه شده بود:  ۲۰۱۸مارچ  ۱باشد و به تاریخ 
 .۲۰۱۷دسامبر  ۹، فرمان رییس جمهور در مورد تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری ، ۲۷۷۱فرمان شماره   ٤٠
 .۲۰۱۷گست آ  ۳۰جلسه شورای عالی،  ٤١
 نشر شد. ۲۰۱۵اپریل  ۲۳سند خالصه مبارزه با فساد اداری که توسط ارگ به تاریخ   ٤٢
، چندین نشست مشورتی از جمله دو نشست مشورتی با نمایندگان قوه قضائیه و یک نشست با نمایندگان جامعه مدنی برگزار شد. طبق معلومات دفتر معاون دوم رئیس جمهور   ٤٣

 عالوه بر ٓان، نظریات بشکل کـتی از جمله از کمیته نظارت و ارزیابی دریافت شد.  

 مالحظات:
مٓاهنگی پالیسی ، شورای عالی به مرجع اصلی تطبیق اصالحات در امر مبارزه با فساد اداری تبدیل شد و طرح و ه۲۰۱۷در سال 

های مبارزه با فساد اداری را به منصه اجرا گذاشت. تعهد شخص رییس جمهور در امر استفاده از شورای عالی برای ترویج اصالحات 
قابل قدر است. شورای عالی باید کماکان استقاللیت نهاد های قضائی را حفظ کند. تجارب به دست ٓامده از فعالیت های روزافزون 

 باید در راستای تعدیل و بهبود شورای عالی مورد استفاده قرار گیرد.شورای عالی 
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. یوناما نظریات ٤٤تپذیرفته نشده اس –ایجاد یک نهاد جدید و مستقل جلوگیری از فساد اداری  –دادند که مهمترین پیشنهاد شان 
سپتامبر به رییس جمهور غنی  ۱۸خود را در مورد استراتیژی ابراز داشت و همچنان نظریات تمویل کنندگان را جمع ٓاوری و به تاریخ 

موده دولت از  بیشنهادات جامعه بین المللی قدردانی ن ٤٥فرستاد. اتحادیه اروپا ، و انگلستان نیز نظریات خود را جداگانه ارسال کردند.
 ٓانرا تا حدودی در استراتیژی گنجانید. 

دوره تطبیق این استراتیژی محدود  به دوره حکومت و حدت ملی  بوده و  فقط باالی نهاد های مشخصی  قابل تطبیق می باشد. در متن 
ف ٓان تدوین یک چارچوب استراتیژی چنین ٓامده است: "مقصد این استراتیژی تهیه پالن گسترده مبارزه با فساد اداری نبوده بلکه هد

" ٤٦است که به دولت فرصت می دهد تا با مشکالت جاری به نحوی برخورد کند که با گذشت زمان زمینه یادگیری و تطابق فراهم گردد.
در حالیکه  تاثیرات هر ٤٧در سند مذکور همچنان اذعان شده که اقدامات مبارزه با فساد اداری نیازمند زمان می باشد تا عملی گردند

استراتیژی مبارزه با فساد اداری که فقط برای مدت دو الی سه سال و عاری از اهداف دراز مدت باشد، الزامًا محدود می باشد. به منظور 
رفع این  موضوع و تنظیم اصالحات برای مبارزه با فساد اداری به عنوان یک روند دراز مدت، شورای عالی پیشنهاد یوناما را پذیرفت؛ 

یوناما، شورای عالی بررسی تاثیرات را که تهداب طرح پالن برای تداوم اقدامات موفق مبارزه با فساد اداری را تشکیل می  طبق پیشنهاد
. به اساس تعهدات چارچوب خودکـفایــی از طریق پاسخگویــی متقابل، این استراتیژی عمدتًا یک سند ٤٨دهد، روی دست خواهد گرفت

یه مشخصًا ستره محکمه می پردازد. با درک موانع موجود ئبعضی موارد روی اصالحات در قوه قضا یه بوده که درئاصالحی برای قوه اجرا
توصیه میکند.  این اقدامات  روی  –شورای ملی  –ناشی از تفکیک قوا، استراتیژی اقدامات محدود اصالحی را برای قوه مقننه افغانستان 

. تنفیذ و تعدیل قوانین به عنوان ٤٩عملی مبارزه با فساد اداری متمرکز می باشدحمایت از رهبری پارلمان در امر طرح و تطبیق پالن 
اقدامات اصالحی برای شورای ملی نه بلکه برای وزارت عدلیه در نظر گرفته شده در حالیکه این وزارت به اساس چارچوب قانون اساسی 

 دارای چنین صالحیت نمی باشد. 

. ٥٠ستراتیژی در تحلیل واقعی از ریشه ها و عوامل  فساد اداری در افغانستان مشخصًا قوی استبه رغم این محدودیت های زمانی، این ا
در ٓان  ۲۰۰۶این استراتیژی با واقعبینی در اهداف خود، از دامی که  استراتیژی و پالیسی برای مبارزه با فساد و اصالحات اداری سال  

صفحه بود ولی از دید  ۲۰۰در دوره حکومت رییس جمهور کرزی طرح و تقریبْا  گرفتار شد، دوری جسته است؛ استراتیژی و پالیسی فوق
.  نکـته قوت استراتیژی جدید در اینست که این استراتیژی به این هدف طرح شده که در زمان تطبیق قابل اجرا ٥١واقع بینانه عملی نبود

) رهبری سیاسی علیه فساد اداری و تقویت ۱ده که عبارتند از: (و عملی باشد. در این استراتیژی پنج ساحه دارای اولویت واضحًا تعریف ش
) رد ۵) تعقیب عدلی افراد ٓالوده به فساد؛ (۴) تعویض روابط با ضوابط؛ (۳) محو فساد اداری در سکـتور امنیتی؛ (۲اصالح گرایان؛ (

گرفته شده است. اما، سایر اقدامات مانند یابی جریان پول. برای هریک از این ساحات دارای اولویت اهداف زمان بندی شده در نظر 
تطبیق گردد، به صوابدید نهاد های تطبیق کننده واگذار شده و هیچ نوع معیار یا ضرب  ٥٢وزارتخانه دارای اولویت ۹تدابیری که باید در 

 االجل زمانی برای شان در نظر گرفته نشده است. 

های ذیدخل در ٓان بر ٓاورده نشد. توقع ٓانان این بود که ترتیبات نهادی به گونه ضعف استراتیژی اینست که توقع کلیدی نهاد عمده ترین 
افغانستان همٓاهنگ گردد. هیچ نوع تذکری از اداره  ٥٣مناسب تعریف و مشخص شود و تشکیالت پیچیده نهاد های مبارزه با فساد اداری 

ت نگرفته در حالیکه بعضی از تدابیر باعث تقلیل صالحیت های عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد داری در استراتیژی صور 
. از کمیته مشترک نظارت و بررسی مبارزه با فساد اداری به گونه مختصر یاد ٓاوری به عمل ٓامده است. تالش نرمی ٥٤ٓان اداره خواهد شد

                                                        صورت گرفته است. در این بخش استراتیژی،  – "تعقیب عدلی افراد ٓالوده به فساد" –برای تحکیم نهاد ها در بخش چهارم این استراتیژی 
.org/dr/%Dhttps://iwaweb٪٨٦٪D٩٪٨٧٪D٩٪A٨٪D٧٪AF٨- ود:به ٓان مراجعه شده بود، مراجعه ش ۲۰۱۸مارچ  ۵به لینک ذیل که به تاریخ   ٤٤

-C٨%DB٨٦٪٩٪AF%D٨٪D٨٥٪٩٪%D-C٨%DB٧٪A٨٪D٨٧٪٩٪%D
-C٨%DB٨٤٪٩٪D٨٥٪٩٪%D-C٨%DB٩٨٪%C%DA٨%AA%DB٨٪D٧٪A٨٪D١٪B٨٪AA%D٨٪D٣٪B٨٪D٧٪A٨٪%D

C٨%DB٨٤٪٩٪D٩٪B٨٪%D-٨٧٪٩D٢٪B٨٪D١٪B٨٪D٧٪A٨٪D٨٪A٨٪D٨٥٪٩٪%D/  
 .ور غنییوناما به رییس جمه ۲۰۱۷سپتامبر  ۱۸نامه مورخ   ٤٥
 .VIIIاستراتیژی مبارزه با فساد اداری،   ٤٦
 .VIIIاستراتیژی مبارزه با فساد اداری،   ٤٧
 .VIIIاستراتیژی مبارزه با فساد اداری،   ٤٨
 .I، محور IIاستراتیژی مبارزه با فساد اداری،   ٤٩
 .Iاستراتیِژی مبارزه با فساد اداری،   ٥٠
 به ٓان مراجعه شده بود:  ۲۰۱۸مارچ  ۱۰، که در لینک ذیل قابل دسترس بوده و به تاریخ ۲۰۰۶اصالحات اداری، استراتیژی و پالیسی مبارزه با فساد و   ٥١

http://anti-corruption.gov.af/Content/files/ANTI%٢٠CURATION%٢٠STRATEGY_ENG.pdf  
   به بخش ۲٫۵ مراجعه کنید.٥٢

 .۵صفحه . ٢٠١٧گزارش یوناما در باره فساد اداری. اپریل   ٥٣
 . در ذیل مراجعه شود  ٢٫٤٫٣به بخش   ٥٤
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ارنوال در امور مبارزه با فساد اداری تصری ارنوالی و ایجاد پست ویژه معین لوی  ح ادغام نهاد های مبارزه با فساد اداری در اداره لوی 
شامل نهاد های تحقیقی که در بخش . اما، این طرح سوال های زیادی را بدون پاسخ می گذارد مشخصًا اینکه ٓایا ادغام تنها ٥٥شده است

ره تذکر رفته، می شود یا اینکه دربرگیرنده نهاد های بازدارنده و جلوگیری کننده نیز می شود. قرار دادن نهاد های بازدارنده تحت اثر ادا ۴
ارنوالی و درعین حال حصول اطمینان از تطبیق تمام وظایف جلوگیری کننده که تحت مواد  سیون مبارزه با فساد کنوان ۶و  ۵لوی 

پیشنهاد یوناما مبنی بر اینکه فعالیت های نهاد های موجود مبارزه با فساد  ٥٦اداری ملل متحد الزامی می باشند، مشکل به نظر می رسد.
صرف به اداری در جریان روند همٓاهنگی بیشتر مورد تحلیل قرار گرفته و اینکه درمورد سپردن جابجایــی نهاد ها غور مجدد صورت گیرد، 

. موضوع طرح قانون مبارزه با فساد اداری و گنجانیدن تشکیل ساختاری در قانون از ٥٧عنوان بررسی پس از ادغام مورد تایید قرار گرفت
 . ٥٨استراتیژی حذف و موضوع تعهد عمومی در امر بازبینی قانون [فعلی] مبارزه با فساد اداری جایگزین ٓان شد

خاص، مسوولیت نظارت از تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری و تصویب پالن های اصالح شورای عالی با حمایت سکرتریت 
ساختاری نهاد های تطبیق کننده را به عهده دارد.  به اساس استراتیژی، این پالن ها باید یکماه بعد از نهایــی شدن استراتیژی یعنی به 

به اساس فرمان رییس جمهور  ٦٠ی دیگر برای جامعه مدنی ایجاد خواهد شد.. یک نهاد نظارت٥٩ارایه می شدند ۲۰۱۷اکـتوبر  ۲۸تاریح 
، ۲۰۱۷. در نوامبر ٦١تغییر یافت ۲۰۱۸جنوری  ۹دسامبر، این ضرب االجل به  ۹در مورد تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری مورخ 

یچ بودجه جداگانه ی برای تطبیق این استراتیژی رییس سکرتریت خاص تعیین و تنظیم گزارش نهاد های تطبیق کننده را ٓاغاز کرد. ه
وجود ندارد. اگرچه نهاد های تطبیق کننده فعالیت های خود تحت این استراتیژی را از طریق بودجه های عادی خود تمویل می کنند، 

تمویل کنندگان  اما نبود یک خط بودجوی مشخص برای تطبیق و ساختار نظارتی تحت شورای عالی ضرورت به حمایت های اقتضائی
تمویل  ۲۰۱۸تعیین شده و پست وی از سوی کشور دنمارک در طول سال  ۲۰۱۷نومبر  ۲۲پیدا کرد.  رئیس سکرتریت خاص بتاریخ 

جنوری رئیس جمهور، سکرتریت خاص از ساختار تشکیالتی ریاست اداره امور  ریاست  ۶مورخ  ۳۴خواهد شد. طبق فرمان شماره 
است جمهوری انتقال کرد. متاسفانه این جابجایــی استقالل کاری ٓان را تقویت نکرد ویا حمایت عملیاتی ٓان را جمهوری به ریاست دفتر ری

فبروری، یوناما پشنهاد کرد که که منابع کافی در اختیار این سکرتریت قرار داده شود. در پاسخ، رئیس دفتر  ۲۱. بتاریخ ٦٢افزایش نداد
به شورای عالی ارائه نمود.  ۲۰۱۸فبروری   ۲۱منظور کرد. صرف یک نهاد پالن خود را الی  نفر کارمند را  ۳۷ریاست جمهوری تشکیل 

) ویا الی ۱۵( ۲۰۱۷معیار  الی  دسامبر  ۲۰دارد که از جمله  ٦٣معیار زمان بندی شده در محور های انفرادی ۲۷استراتیژی شامل 
معیار تطبیق شده  ۲سکرتریت خاص، فقط  ٦٤۲۰۱۸فبروری  ۱۸ ) باید تطبیق می گردید. اما، نظر به گزارش مورخ۵( ۲۰۱۸فبروری 

بود و یک معیار لغو گردیده بود. این ضرب االجل های زمانی باید توسط میکانیزم نظارتی استراتیژی تنظیم گردد. سکرتریت خاص مکلف 
فرمان در مورد ٓاغاز روند تطبیق است در هر شش ماه در مورد تطبیق [استراتیژی] برای مردم گزارش دهد ولی با توجه به چندین 

رئیس جمهور،  ۲۰۱۸جنوری  ۶مورخ  ۳۴استراتیژی، مشخص نیست که نخستین گزارش به کدام تاریخ باید نشر شود.  فرمان شماره 
ام توضیح می دهد که استراتیژی بنابر ضرورت، هرزمانی تعدیل شده می تواند. تعدیالت باید پیش از جلسه بورد مشترک نظارت و انسج

 سهولت بخشد.  ۲۰۱۸صورت گیرد تا تعریف تعهدات مبارزه با فساد اداری را برای جلسه بین وزارتی ماه نوامبر 

                                                        
 .۴، محور IIاستراتیژی مبارزه با فساد اداری،   ٥٥
 در ذیل.  ٥و  ٣٫١٫٢ بخش های مراجعه شود به  ٥٦
 .۴، محور IIاداری،  استراتیژی مبارزه با فساد  ٥٧
 مراجعه شود.در صفحات ٓاتی  ۲٫۴به بخش   ٥٨
 .VIIاستراتیژی مبارزه با فساد اداری،   ٥٩
 در ذیل مراجعه شود.  ٦٫٢به بخش   ٦٠
 .۲۰۱۷دسامبر  ۹مورخ ریاست جمهوری در مورد تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری  ۲۷۷۱فرمان شماره   ٦١
 .۲۰۱۸جنوری  ۶تنفیذ استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری، در مورد  ۳۴فرمان شماره   ٦٢
 می باشد.  ۲۰۱۸یازده معیار زمان بندی شده ی دیگر مربوط به صنایع استخراجی می شود و ضرب االجل تطبیق ٓان الی جون و دسمبر  ٦٣
 . ۲۰۱۸فبروری  ۱۸، ۱اص جلد سکرتریت خاص مبارزه علیه فساد اداری استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری، گزارش خ ٦٤

 مالحظات:
تصویب استراتیژی مبارزه با فساد اداری نماد روشنی از تعهد دولت افغانستان در امر مبارزه با فساد است. اما، با توجه به محدودیت 

گی مشکلی که قرار است توسط این سند مرفوع گردد، احتماًال محدود زمانی برای تطبیق ٓان، تاثیرات این استراتیژی در مقایسه با بزر 
خواهد بود. اقدامات جهت انتقال بال انقطاع به یک استراتیژی جامع و دراز مدت باید در اسرع وقت و در موازات با روند تطبیق این 

این هدف طرح گردید که این استراتیژی را  واقع استراتیژی روی دست گرفته شود. هرچند معیاد زمانی برای تطبیق این استراتیژی به 
بینانه سازد، اما تطبیق استراتیژی به تاخیر افتیده است. از میکانیزم های بازبینی استراتیژی می توان برای اصالح ضعف های 

 استراتیژی به ویژه ایزاد توضیحات بیشتر در مورد چارچوب نهادی استفاده به عمل ٓاورد.
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 اصالح قوانین. ۲.۴
، افغانستان در عرصه اصالح قوانین مربوط به جلوگیری از مبارزه با فساد اداری پیشرفت هایــی داشت. مثل بسیاری ۲۰۱۷در طول سال 

قانون اساسی، هنگامی  ۷۹رئیس جمهور با اتکاء زیاد به صالحیت های خود در حاالت ضرورت عاجل ، طبق ماده از ساحات پالیسی، 
قانون طی فرامین تقنینی رئیس جمهور  ۳۶، به تعداد  ۲۰۱۷در سال  ٦٥ که پارلمان در رخصتی بسر می برد، فرامین تقنینی صادر کرد.

قانون از سوی شورای ملی (بعد از تصویب  ۱۶ضرورت عاجل، توشیح شد در حالیکه تنها با استفاده از صالحیت رئیس جمهور در حاالت 
شرط مندرج در قانون اساسی  مبنی بر اینکه از این صالحیت  تنها "در حاالت ضرورت عاجل" می  ٦٦هر دو مجلس) تصویب گردید.

قوانین بزرگی مثل قانون جزاء نشد. تالش های شورای توان استفاده کرد، مانع رئیس جمهور در استفاده از این صالحیت جهت توشیح 
 ٦٧ ، ناموفق بود.۷۹ملی برای محدود کردن صالحیت قانونگذاری رئیس جمهور با منع قراردادن تعدیل در قوانین فعلی مطابق ماده 

ملی خالف قانون اساسی  نظر به تقاضای حکومت برای تفسیر قانون، ستره محکمه فیصله کرد که مسوده قانون متذکره از سوی شورای
      ٦٨ است.

داشتن یک رویکرد استراتیژیک و فراگیری در خصوص اصالح چارچوب حقوقی به سبب فشار ها جهت اصالح قوانین انفرادی که  در 
نقش وزارت عدلیه به جای تطبیق استراتیژیک پالیسی های  پاسخ به تعهدات تمویل کنندگان صورت می گرفت، ممکن نبوده است. 

نیاز برای ٓاوردن اصالحات در خود ریاست قانونگذاری (تقنین)  ٦٩ اصالحی، بیشتر به فراهم ٓاوردن کمک های تخنیکی تغییر کرد.
استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری بیان شده است و انتظار می رود که این اصالحات الی ماه جون سال  ۴وزارت عدلیه در محور 

برای انجام یک بررسی همه جانبه از قوانینی که  ۲۰۱۸ت عدلیه ضرب االجل تعیین شده الی فبروری سال وزار   ٧٠ ٓاورده شود.  ۲۰۱۸
اگر این کار عملی می شد، فرصتی بدست می داد که از تخصص موجود در  ٧١ ایجاب بازنگری را می کنند را نیز نتوانست برٓاورده سازد.

  ود.ریاست تقنین این وزارت به شکل  موثرتر استفاده ش

اصالح چارچوب حقوقی که در استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری پیش بینی شده است در جریان است. . گروه متخصصین فنی، گروه 
کاری اصالح قوانین جزایــی که تحت چتر وزارت عدلیه فعالیت می کند، هنوز نتوانسته است که نسخه ی قابل قبولی از پیش نویس 

داری را تهیه کند که دلیل ٓان، قسمْا دشواری در تعریف یک نهاد مستقل مبارزه علیه فساد اداری بوده است. قانون مبارزه علیه فساد ا
د قانون مبارزه علیه فساد اداری نهایــی شود. در استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد یاپریل، رئیس جمهور دستور داد که روند تسو ۱بتاریخ 

قانون حفاظت از افشاگران را تسوید کند، قانون دسترسی به  ۲۰۱۷ست که الی ماه دسمبر سال اداری از وزارت عدلیه خواسته شده ا
تعدیل شد  در  ۲۰۱۸ابریل  ۳قانون دسترسی به اطالعات بتاریخ  ٧٢ اطالعات را تعدیل نماید و قوانین جزایــی و مدنی را  بازنگری کند.

 است. حالیکه تسوید قانون حفاظت از افشاگران هنوز تمام نشده 

 کود جزاء .۲.۴.۱
برجسته ترین دستاورد در زمینه تعقیب عدلی جرایم فساد اداری، توشیح کود جزاء جدید می باشد که گام مهمی در اصالح عدالت جزایــی 

ت تحت رهبری وزار  ۲۰۱۲کشور می باشد. کود جزاء جامع ترین قانون واحد جزایــی افغانستان می باشد. روند تسوید کود جزاء در سال 
) ٓاغاز شد. این کار به تاسی از حکم ریاست جمهوری در سال CLRWGعدلیه با حمایت تخصصی گروه کاری اصالح قوانین جزایــی (

. کود جزاء طی فرمان تقنینی رئیس جمهور بتاریخ ٧٣در مورد تدوین تمام احکام جزایــی در قالب یک کود جزای واحد انجام شد ۲۰۱۰
نافذ گردید. این قانون باالی جرایمی که بعد از این تاریخ ارتکاب یافته است،  ۲۰۱۸فبروری  ۱۴خ توشیح شد و بتاری ۲۰۱۷٧٤مارچ  ۴

قابل تطبیق است. در ارتباط به جرایمی که پیش از این تاریخ ارتکاب یافته است، احکام جزایــی سابق قابل تطبیق است البته به استثنای 
یوناما در مورد مبارزه علیه فساد اداری  ۲۰۱۷ی شده است. طوریکه در گزارش سال مجازات خفیف تری که در کود جزای جدید پیش بین

                                                        
 افغانستان. قانون اساسی ۷۹ماده  ٦٥
 این ارقام از روی جریده های رسمی حساب شده است.  ٦٦
 تصویب شد.  ۱۱/۱۲/۲۰۱۷قانون صدور فرامین تقنینی که با دو ثلث ٓارای ولسی جرگه شورای ملی به تاریخ  ٦٧
 طرح این قانون را خالف قانون اساسی قلمداد کرد.  ۲۰۱۸روری فب ۳) مورخ ۷۱ستره محکمه با صدور قرار قضایــی نمبر ( ٦٨
 .۲۰۱۸فبروری  ۲۱جلسه شورای عالی بتاریخ  ٦٩
 ، جدول تطبیق استراتیژی.۱استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری، ضمیمه  ٧٠
 ، جدول تطبیق استراتیژی.۱استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری، ضمیمه  ٧١
  ، جدول تطبیق استراتیژی.۱مبارزه علیه فساد اداری، ضمیمه استراتیژی ملی  ٧٢
رئیس جمهور؛ تمام احکام جزایــی در کود جزای جدید شامل ساخته شده است به استثنای اعمال جرمی مندرج در قانون منع خشونت  ۲۰۱۰می  ۲۹مورخ  ۱۴۳۹حکم شماره  ٧٣

 علیه زنان. 
 ور. رئیس جمه ۲۰۱۷مارچ  ۴مورخ  ۲۵۶فرمان شماره  ٧٤
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بیان شده است، بازنگری کود جزاء و ارائه ٓان به شورای ملی یکی از تعهدات حکومت تحت سند خودکـفایــی از طریق چارچوب حسابدهی 
   ٧٥ للی پول می باشد.متقابل، چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان و معیار های صندوق بین الم

کود جزای جدید احکام جزایــی بیشتر از هفت قانون مربوط به فساد و قوانین مالی را در خود گنجانیده است که شامل قانون منع تطهیر 
ن با درج احکام قوانین فوق در کود جزاء، این قوانی ٧٦ در مورد جرایم فساد اداری می شود. ۱۹۷۶قانون جزای سال  ۴پول و ضمیمه 

بیش از این قابل تطبیق نمی باشد. بخش های غیر جزایــی، مقررات شکلی و تعریفات این قوانین کماکان نافذ است. بخش چهارم کود 
اعمال  ۴۹۴٧٨الی  ۴۶۱جرایم فساد اداری و جرایم مالی را معرفی می کند. بخش پنجم کود جزاء، مواد  ۴۶۰،٧٧الی  ۳۷۰جزاء، مواد 

می شمارد. این دو فصل، مشترکْا تمام احکام اجباری کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد اداری، یعنی مانع اجرای عدالت را جرم 
  ٧٩جرایم ارتشاء، اختالس، تطهیر پول و منع اجرای عدالت را در خود گنجانیده است.

ل متحد برای مبارزه با فساد اداری اختیاری کود جزای جدید برخی جرایم دیگری را نیز احتوا می کند جرم شناختن ٓان تحت کنوانسیون مل
عالوه بر  ٨١جرایم مشخص غصب زمین و تبعیض نا موجه در اداره عامه  اعمالی است که جدیدْا جرم معرفی شده است.  ٨٠ می باشد.

حت جرم شناخته ٓان، جعل سوابق کاری و استخدام به مقصد اخذ معاشات کارمندانی که وجود خارجی ندارند (کارمندان خیالی) با صرا
، این کار یک اقدام ضروری می باشد. کود جزای جدید تعریف ٨٢شده است که با توجه به میزان گستردگی این مشکل در افغانستان

جرم توهین به مقامات دولتی را نیز محدود کرد تا بین انتقاد مشروع از دولت و توهین  تفکیک قایل شود که هدف ٓان حفظ ٓازادی رسانه 
 م کردن زمینه برای خبرنگاری تحقیقی می باشد. اشاعه و ثبت نادرست دارایــی ها از سوی مقامات نیز جرم شمرده شده است.ها و فراه

٨٣  

کود جزاء برای اطلالع دهنده گان فعالیت های  جرمی  مصئونیت های مشخصی در نظر گرفته است. اگرچه این احکام مشخصْا مربوط 
استفاده موثر از این احکام می تواند بطور قابل مالحظه ای روند جمعٓاوری اسناد و مدارک در قضایای به جرایم فساد اداری نیست، اما 

 ٨٥ طبق احکام کود جزاء، مرتکبین جرایم فساد اداری مستحق دریافت مجازات بدیل حبس نمی باشند. ٨٤ فساد اداری را تسهیل کند.
ی نسبت به گذشته تعریف شده است و برای قاضی ها   در زمینه حکم به بطور کلی، مجازات برای جرایم فساد اداری به شکل بهتر 

، مجازات حبس از دو الی هشت سال را برای رشوه ستانی ۱۹۷۶برای مثال، کود جزای سال  ٨٦ مجازات اختیار کمتری داده است.
ختلف مجازات را برای مبالغ مختلف در حالیکه کود جزای جدید کـتگوری های م ٨٧بدون در نظر داشت مبلغ رشوه پیش بینی کرده بود،

 این باید در بلند بردن انسجام در مجازات در قضایای فساد کمک کند.  ٨٨ رشوه مد نظر گرفته است.

                                                        
 . ۵۱، صفحه ٢٠١٧. اپریل گزارش یوناما در مورد مبارزه علیه فساد اداری  ٧٥
 – ۳۴۷قوانینی را فهرست می کند که در این کود جزاء شامل شده است، از جمله کود جزاء (جریده رسمی  ۹۱۶. ماده ۲۰۱۷می  ۱۵مورخ  ۱۲۶۰کود جزاء، جریده رسمی  ٧٦

)؛ قانون انتخابات (جریده رسمی ۱۳۹۳ – ۱۱۴۲)؛ قانون منع تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم (جریده رسمی ۱۳۸۲ – ۸۱۹رسمی  )؛ قانون د افغانستان بانک (جریده۱۳۵۵
رسمی )؛ قانون تنظیم امور زمینداری (جریده ۱۳۹۵ – ۱۲۴۴به قانون جزاء (جریده رسمی  ۴ضمیمه شماره  – ۶ ۱۳۹۵ – ۱۲۳۵)؛ قانون گمرکات (جریده رسمی ۱۳۹۵ – ۱۲۲۶
۱۲۵۴ – ۱۳۹۶ .( 

) سوء ۴-۳) اختالس، (۲) ارتشاء؛ (۱فصل می باشد: تمام این فصل ها مربوط به فساد اداری نمی شود. این فصل ها متشکل از موضوعات ذیل است: ( ۱۲این بخش دارای  ٧٧
) شکنجه؛ ۹) اخاذی و بدرفتاری مسئولین خدمات عامه در برابر مردم؛ (۸یر؛ () جعل و تزو ۷) جرایم انتخابات؛ (۶) افزایش غیرقانونی سرمایه؛ (۵استفاده از صالحیت وظیفوی؛ (

 ) سرقت و تخریب اوراق و اسناد رسمی.  ۱۲) شکستن و تخریب مهر؛ (۱۱) سرقت القاب و عناوین؛ (۱۰(
ممانعت در اجرای عدالت؛  – ۱و دارای فصل های ذیل می باشد: در این بخش، جرم اجباری منع اجرای عدالت کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه علیه فساد جرم شناخته شد  ٧٨
 ) فرار محبوسین و پنهاد کردن مجرمین. ۵) شهادت کذب؛ (۴) معلومات غلط ویا خودداری از بیان حقیقت؛ (۳) گمراه کردن عدالت؛ (۲(

 .۲۵، و ۲۳، ۱۷، ۱۶، ۱۵کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه علیه فساد، مواد  ٧٩
 . ۲۴و  ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۶ن ملل متحد برای مبارزه علیه فساد، مواد کنوانسیو ٨٠
 .۴۰۹، ماده ۲۰۱۷می  ۱۵، ۱۲۶۰کود جزاء، جریده رسمی  ٨١
 .۳۹۰، ماده ۲۰۱۷می  ۱۵، ۱۲۶۰کود جزاء، جریده رسمی  ٨٢
 .۴۲۱، ماده ۲۰۱۷می  ۱۵، ۱۲۶۰کود جزاء، جریده رسمی  ٨٣
این قانون بر اشخاصی تطبیق نمی گردد که از اتفاق در جرم به مراجع مربوط اطالع دهند، مشروط بر این که اطالع قبل از  ۷۱درج ماده ) مجازات من۱: (۷۲کود جزاء، ماده  ٨٤

ویت متهم یا متهمینی ) اطالع دهنده بعد از ٓاغاز جستجو و تفتیش مراجع ذیصالح به شرط از مجازات معاف می گردد که اطالع وی سبب تثبیت ه۲وقوع جرم صورت گرفته باشد. (
 گردد که نزد مراجع مذکور معلوم نباشد. 

 ۱۵۱.، ماده ۲۰۱۷می  ۱۵، ۱۲۶۰کود جزاء، جریده رسمی  ٨٥
 مراجعه شود. ۳۳٫۵به ذیل به شماره  ٨٦
 . ۲۲۵، ماده ۱۳۵۵، تاریخ ۳۴۷کود جزاء، جریده رسمی شماره  ٨٧
 .۳۷۲ و ۳۷۱، ماده های ۲۰۱۷می  ۱۵، ۱۲۶۰کود جزاء، جریده رسمی  ٨٨
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قانون اساسی، اگرچه کود جزاء فعْال نافذ  ۷۹، کود جزاء جهت بررسی به شورای ملی ارسال گردید. طبق ماده ۲۰۱۸اپریل  ۴بتاریخ 
انتظار می رود که تحقق این هدف که کنوانسیون های بین  ٨٩ ملی می تواند ٓانرا تعدیل، بازنگری ویا رد کند. شده است، اما شورای

 المللی در کود جزاء گنجانیده شود، در مرحله بررسی قانون از سوی شورای ملی رد نخواهد شد. 

نسخه کود  ۵۰۰۰تطبیق ٓان شده است. وزارت عدلیه ، توجه اینک معطوف به حمایت از ۲۰۱۸فبروری  ۱۴با انفاذ کود جزاء به تاریخ 
جزاء را چاپ کرده و در سراسر کشور توزیع نموده است کار ٓاموزش مسئولین قضائی در مورد تطبیق کود جزاء جدید، به خصوص، به 

همکاری های ایتالیا، دفتر حمایت ریاست بین المللی مبارزه علیه مواد مخدر و تنفیذ قانون وزارت خارجه ایاالت متحده امریکا، موسسه 
 ماهه "تداوم حمایت ارتقای ظرفیت مسلکی" که از سوی ۲۶) ٓاغاز شده است. برنامه یو ان او دی سیجی ٓای زی، انگلستان و دفتر (

ی انکشاف تمویل و از سوی سازمان بین الملل ریاست بین المللی مبارزه علیه مواد مخدر و تنفیذ قانون وزارت خارجه ایاالت متحده امریکا
ریاست بین المللی مبارزه علیه مواد مخدر و  حقوق تطبیق می شود، بخش اعظمی از نیازمندی های ٓاموزشی را در ادامه پروژه های قبلی

و تقویت خودکـفایــی سکـتور عدلی و قضایــی و کارمندان مسلکی ٓان، بر ٓاورده می سازد.  تنفیذ قانون وزارت خارجه ایاالت متحده امریکا
مه روی توانمند ساختن  ریاست های ٓاموزش های مسلکی جهت تدریس تفاوت های مهم بین کود جزای جدید و کود جزای سال این برنا
 و  ارائه برنامه های ٓاموزشی طراحی شده در مورد موضوعات تخصصی  تمرکز داشت. ۱۹۷۶

 مسوده های قانون مبارزه علیه فساد اداری و قانون محافظت از افشاگران. ۲.۴.۲
، وزارت عدلیه تهیه و ترتیب مسوده یک قانون جدید جامع مبارزه علیه فساد اداری را ٓاغاز کرد. اداره عالی ۲۰۱۷ر ماه سپتمبر سال د

 نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری ("اداره عالی نظارت") و وزارت عدلیه اولین مسوده این قانون را ترتیب نمودند و از
، این گروه کاری ۲۰۱۷اصالح قوانین جزایــی  تقاضا نمودند که در مورد این مسوده اولیه ابراز نظر فنی کند. الی اواسط سال گروه کاری 

بطور هفته وار جلسه دایر کرد تا روی اصالحات در این مسوده  بحث نماید. اما، در نبود یک میعاد زمانی تعیین شده و دیدگاه پالیسی 
 به کندی پیش می رفت، در عین حالیکه اشتراک کنندگان این گروه وقتْا فوقتْا طالب رهنمود پالیسی می شدند.   استراتیژیک، گروه کاری 

اگرچه جرایم فساد اداری در کود جزا گنجانیده شده بود، اما گروه کاری اصالح قوانین جزایــی به این نظر بود که هنوز به یک قانون 
با توجه به این موضوع  ٩٠ست تا ترتیبات تشکیالتی نهاد های مبارزه علیه فساد اداری را واضح سازد.جامع مبارزه علیه فساد اداری نیاز ا

که نهاد های اصلی مبارزه علیه فساد اداری افغانستان بر اساس فرامین تقنینی رئیس جمهور که هنوز از سوی شورای ملی تصویب نشده 
یا بر اساس فرمان اجرایــی رئیس جمهور (کمیته نظارت و ارزیابی و داراالنشاء خاص)  است (اداره ثبت دارایــی ها، و اداره عالی نظارت)،

، اداره مبارزه علیه جرایم سنگین) ایجاد شده اند که هر ٩١ویا بر اساس یک مقرره ساده (مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه فساد اداری 
لیه فساد اداری بیشتر از هر زمانی دیگر احساس می شود. اگرچه مواد ضرورت به یک قانون جامع مبارزه ع ٩٢زمانی می تواند تغییر کند،

را الزمی نمی داند،اما توصیه می  ٩٣کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه علیه فساد اداری وضع قانون مبارزه علیه فساد اداری  ۳۶و  ۶، ۵
ن تسجیل شود، نه در فرمان های اجرایــی (که به ٓاسانی کند که استقاللیت و پاسخگو بودن نهاد های مبارزه علیه فساد اداری "در قانو

ساس می تواند چنین نهاد هایــی را ایجاد کند ولی به همان سادگی می تواند ٓانان را منحل کند). ایجاد نهاد های مبارزه علیه فساد اداری بر ا
ان داده است، یا داشتن ضمانت های قانونی قانون" در کنوانسیون همچنان ٓامده است که "ایجاد نهاد توسط قانون، قسمیکه تجربه نش

در مورد استقاللیت ٓان نهاد، این احتمال را افزایش می دهد که ٓان نهاد ویا نهاد ها دارای صالحیت های کافی در طرح و ترتیب پالیسی 
  ٩٤های موثر و تضمین تطبیق ٓان بوده و یک حس ثبات را افاده می کند."

ی که در گروه کاری اصالح قوانین جزایــی قرار داشت، ایجاد نهاد جلوگیری از فساد اداری و مبنی حقوقی مسوده قانون مبارزه با فساد ادار 
قوی تر برای مرکز عدلی و قضایــی مبارزه با فساد را شامل می شد. باوجود ٓان، هیچ نسخه از مسوده ها مورد تصویب کمیته عدلی تقنینی 

به شورای عالی ارایه شد،  ۲۰۱۷ٓاگست  ۳۱وده استراتیژی مبارزه با فساد که به تاریخ . هرچند یکی از اهداف مس٩٥کابینه قرار نگرفت
بود، این هدف در نسخه نهایــی استراتیژی با گزینه بدیل تعویض شد که بازبینی قانون   ۲۰۱۸تهیه قانون مبارزه با فساد الی ماه فبروری 

جه، گروه کاری اصالح قوانین جزایــی کار باالی قانون مبارزه با فساد را بتاریخ را تقاضا می کرد. در نتی ۲۰۱۸مبارزه با فساد  در فبروری 

                                                        
 . ۷۹قانون اساسی افغانستان، ماده  ٨٩
 در ذیل.  ٥همچنان مراجعه شود به بخش  ٩٠
 . ۲۰۱۶جون  ۳۰، ۵۳فرمان رئیس جمهور در مورد ایجاد مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه فساد اداری، شماره  ٩١
 مراجعه شود.  ۴و  ۳در ذیل به شماره های  ٩٢
٩٣ )UNODC۶۰و  ۴۸، فقره های ق کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه علیه فساد اداری ) رهنمود قانونگذاری برای تطبی . 
٩٤ )UNODC( ۱۱، صفحه ۲۰۰۹، کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه علیه فساد اداری ، رهنمود تخنیکی در مورد تطبیق . 
مراجعه شود. (تاریخ مراجعه به  ٨٣٦٠٤news/item/-http://www.bakhtarnews.com.af/dari/political .، به ۲۰۱۶جوالی  ۲۱جلسه کمیته عدلی و قضائی مورخ   ٩٥

 ). ۲۰۱۸مارچ  ۳سایت: 
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در  ٩٦اپریل  زمانیکه وزارت عدلیه مکـتوبی از اداره امور ریاست جمهوری مبنی بر از سر گیری  روند تسوید دریافت کرد، متوقف نمود. ۱
در مبنی حقوقی ٓانها برخاسته از نیازمندی ها بوده و این تغییرات و گذشته اصالحات در  نهاد های مبارزه علیه فساد اداری و تغییرات 

اصالحات از طریق قوانین انفرادی به منصه اجرا قرار می گرفت . این گونه رویکرد اصالحی نامنسجم منجر به بالتکلیفی گسترده شده و 
 ٩٧هر لحظه از بین رفته یا تغییر کند و لغو شوند. باعث خود سانسوری اکـثر نهاد های شد که هراس داشتند تا مبادا مبنی وجودی شان

اپریل منتج به توحید سازی قوانین انفرادی در مورد نهاد های مبارزه علیه فساد اداری و  ۱انتظار می رود که هدایت رئیس جمهور بتاریخ 
ی، سکرتریت خاص، اداره ثبت  دارائی نیز روشن شدن صالحیت های نهاد های فعلی مبارزه علیه فساد اداری مشخصْا مرکز عدلی و قضائ

 ها، کمیسیون نظارت و ارزیابی، شورای عالی، و نهاد احتمالی که جایگزین اداره عالی نظارت می شود، گردد. 

بحث ها در مورد طرح قانون جامع برای حصول اطمینان از مصئونیت اطالع دهندگان تا هنوز مثمر واقع نشده است. به همین منوال، 
. الغای قانون اداره ٩٨یوناما در مورد کاستی های قانون فعلی و همچنان پیشنهادات مربوطه پا برجا می باشند ۲۰۱۷ای گزارش یافته ه

ٓان قانون که در مورد مصئونیت اطالع دهندگان می باشند، باعث افزایش خال در چارچوب حقوقی خواهد  ۱۴عالی نظارت به شمول ماده 
و قانون اجراات جزایــی تا  ٩٩ا در چارچوب حقوقی فعلی موجود می باشد. بطور مثال، قانون جزاشد.اما، یک سلسله مصئونیت ه

ای در مورد مصئونیت اطالع دهندگان در قضایای جزایــی صراحت دارد. با ٓانهم، به قانون جامع تری نیاز است تا توصیه کنوانسیون اندازه
ئونیت هر فرد که حقایق در مورد ارتکاب جرایم (فساد اداری) را با حسن نیت ملل متحد برای مبارزه با فساد که چین مشعر است، "مص

" بر ٓاورده شود. استراتیژی ١٠٠و به اساس شواهد موجه به مقامات ذیصالح گزارش می دهد، در برابر هر نوع برخورد ناموجه تامین گردد
. هرچند گروه ١٠١وضع کند ۲۰۱۷را الی ختم دسامبر  فشاگرانمبارزه با فساد اداری از وزارت عدلیه خواسته است تا قانون محافظت از ا

 تدویر کرد، اما این امر تا هنوز تحقق نیافته است.  ۲۰۱۸کاری اصالح قوانین جزایــی دو جلسه در مورد طرح قانون مذکور را در جنوری 

 قانون ثبت و اشاعه دارایــی های مقامات و کارمندان دولت .۲.۴.۳
. پس از ٓانکه بازبینی ١٠٢بود ۲۰۱۷المللی پول مستلزم اصالحات در روند اشاعه دارایــی ها الی دسامبر  اهداف ساختاری صندوق بین

، وزارت مالیه مسوده جداگانه جدیدی را تهیه نمود. یوناما در جریان روند  ١٠٣قانون اداره عالی نظارت ناکافی مشخص شد ۱۲ماده 
ثبت و اشاعه دارایــی ها به نهادی  هاد یوناما در مورد خود داری از انتقال ادارهتسوید، نظریات تخنیکی خود را شریک ساخت. اما، پیشن

    ١٠٤که تحت نظر مستقیم رئیس دولت ویا رئیس حکومت است، رد شد.

توسط رییس جمهور توشیح و طی فرمان تقنینی  ۲۰۱۷سپتامبر  ۵قانون ثبت و اشاعه دارایــی های مقامات و کارمندان دولت به تاریخ 
توسط ولسی جرگه به تصویب رسید. اما، مشرانو جرگه این قانون را  ۲۰۱۷نوامبر  ۲۷مهور نافذ گردید. این قانون به تاریخ رئیس ج

مشرانو جرگه  ١٠٥تعدیل کرد و اختالف نظر بین مشرانو جرگه و ولسی جرگه سبب شد که این قانون به کمیسیون مختلط راجع گردد.
ک قوا که در قانون اساسی تصریح شده است را نقض می کند زیرا اعضای شورای ملی را مکلف نگران است که این قانون موضوع تفکی

   ١٠٦می سازد که دارای های خود را در دفتر ریاست جمهوری ثبت کنند.

تر می  قانون اساسی را که مقامات دولت را ملزم به اشاعه دارایــی ها میکند، را وسیع ۱۵۴قانون اشاعه دارایــی ها مکلفیت تحت ماده 
سازد. اگرچه قانون اساسی صراحت دارد که "دارایــی های رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، وزرا، اعضای ستره محکمه و لوی 

" اما قانون جدید  این ١٠٧ارنوال قبل و بعد از دوره خدمت، توسط ارگانی که در قانون تعیین میگردد، ثبت، رسیدگی و نشر شود
، نمایندگان مجلسین شورای ملی، کارمندان جمع ٓاوری مالیات و گمرکات، مستوفیت ١٠٨و باالتر از ٓان ۲تبه مکلفیت را به  کارمندان ر 

                                                        های والیات، اتشه های تجاری و نظامی، اعضای شورا های ولسوالی و شورا های شهرداری نیز بسط داده است . دارایــی ها باید قبل و 
 .۲۰۱۸ اپریل  ۱نامه ریاست عمومی اداره امور به وزارت عدلیه، ٩٦
 در ذیل. ۵مراجعه شود به شماره  ٩٧
 .۱۷، صفحه ٢٠١٧. اپریل یوناما در مورد مبارزه علیه فساد اداری  گزارش  ٩٨
 به ذیل مراجعه شود.   ٩٩

 . ۳۳کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد اداری، ماده   ١٠٠
 استراتیژی مبارزه با فساد اداری، ماتریکس تطبیق.  ١٠١
 . ۲۰۱۷سامبر صندوق بین المللی پول در مورد افغانستان، د ۳۷۷/۱۷گزارش شماره   ١٠٢
 ). ۲۵/۱۰/۱۳۸۶( ۲۰۰۸جنوری  ۱۵)، ۹۳۶ی شماره سمقانون نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری (جریده ر   ١٠٣
 . ۲۰۱۷سپتمبر  ۲۵نظریات یوناما در مورد مسوده قانون ثبت و اشاعه دارایــی های مقامات عالی رتبه و کارکنان دولت،  ١٠٤
 .افغانستان قانون اساسی ۱۰۰طبق ماده  ١٠٥
 . ۲۰۱۷دسمبر  ۳۱اجراات مشرانو جرگه،  ١٠٦
 .۱۵۴، ماده افغانستان قانون اساسی  ١٠٧
قانون کارکنان خدمات ملکی توضیح داده شده است که چه  ۱ماده ششم قانون کارکنان خدمات ملکی مقامات دولتی را به هشت رتبه تقسیم بندی کرده است. در ضمیمه  ١٠٨

 کاکنانی است که باالترین معاش را دریافت می کنند و عمدتْا متشکل از رؤسا و معانین می باشد. ۲و  ۱به معاشات اش قرار دارد. رتبه  کارمندی در کدام رتبه نظر
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فزون بر ٓان، مقامات مکلف اند تا دارایــی های "تحت کنترول خود و تحت کنترول . ا١٠٩و ساالنه اشاعه شوند شخص بعد از دوره خدمت
و قانون جزاء جدید با جرم  ١١١. این قانون بعضی مجازات تادیبی را برای عدم اشاعه دارایــی ها در نظر گرفته١١٠دیگران" را ثبت نمایند

افغانی وضع گردیده  ۱۸۰۰۰۰الی  ۳۰۰۰۰رای ٓان جریمه نقدی شناختن  ارائه معلومات نادرست و گمراه کننده در مورد دارایــی ها که ب
  ١١٢است، مکِمل  قانون اشاعه دارایــی ها  می باشد.

قانون جدید وظیفه ثبت دارایــی ها را به یک اداری جدید التاسیس بنام اداره ثبت و ارزیابی دارایــی که در چوکات اداره امور ریاست 
واگذاری  هر دو مسئولیت  ثبت و اشاعه دارایــی ها   ١١٣موضوع جنجال برانگیز شده است.جمهوری قرار دارد، انتقال داده است که 

مکلف اند تا  قضائیهبه ریاست اداره امور ریاست جمهوری یک مودل غیر معمول است. این بدان معنی است که مقامات قوه مقننه و 
اطر داشت که انواع مختلف ساختار ها برای اشاعه دارایــی ها موجود دارایــی ها شان را برای نهادی در قوه مجریه اشاعه نمایند. باید به خ

است که در مطابقت با کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد اداری قرار دارد. دول که فاقد نهاد مستقل اشاعه دارایــی ها هستند، 
یه دارایــی های شان را در ٓان ها ئقوای مقننه و قضا  مودلی را برگزیده اند که مسئله تفکیک قوا در ٓان رعایت شده است و نهادهایــی که

 ١١٤قوه مجریه دارایــی هایش را ثبت می کند، مجزا کرده اند. ثبت می کنند را از نهادی که

ا در جریان روند تسوید قانون جامع مبارزه با فساد اداری، این مودل ها باید مد نظر گرفته شود. هرچند تغییر مکرر اداره اشاعه دارایــی ه
ممکن باعث کاهش موثریت این سیستم گردد، تسوید قانون جدید مبارزه با فساد اداری فرصتی را برای اصالح نواقص که در مودل فعلی 

و اطمینان حاصل شود که ابزار موثر برای تثبیت صحت  اداره ثبت و اشاعه دارایــی های افغانستان شناسایــی شده است، مهیا می سازد
 ده موجود است.و سقم دارای های ثبت ش

 تعدیالت در قانون دسترسی به اطالعات . ۲.۴.۴
قانون دسترسی  ۲۰۱۴خود حق دسترسی به معلومات برای همه اتباع کشور را محرز نموده است. در نوامبر  ۵۰قانون اساسی در ماده 

ه شهروندان افغانستان می توانند از به تصویب رسید تا حق اتباع افغانستان را تسجیل نماید تا اطمینان حاصل شود ک ١١٥به اطالعات
 هر سه رکن دولت درخواست معلومات نمایند به این دلیل که شفافیت ادارات عامه سبب کاهش فساد می شود. این قانون ادارات دولتی

حفظ حریم  مکلف کرده استکه هرگونه معلوماتی را که از سوی مردم تقاضا می گردد، در صورتیکه به طور صریح بنا به ایجابات را 
نهاد های دولت همچنین مکلف گردیدند که  ١١٦خصوصی یا مالحظات امنیت ملی محرم شمرده نشود، باید در اختیار ٓانها قرار دهند.

 ١١٧معلومات پیرامون ساختار، بودجه، فعالیت ها، پالیسی ها و پالن های کاری شان را  حد اقل سال یک بار منتشر نمایند.

استقاللیت کمیسیون دسترسی به اطالعات که طبق این قانون ایجاد شده است، مقررات ٓان در مورد طبقه بندی اما،  نگرانی ها در مورد 
، رئیس جمهور فرمانی ۲۰۱۶اکـتوبر  ۱۶بتاریخ  ١١٨اطالعات و مشکالت در تطبیق این قانون سبب بروز مطالبات برای اصالح ٓان شد. 

وزراء و مقامات ملی و محلی را مکلف می نماید تا معلومات حساس و محرم شان  این فرمان ١١٩را جهت رفع این نگرانی ها صادر نمود.
فرمان مذکور همچنین حکم ١٢٠ را دسته بندی نمایند تا ادارات مربوطه بتوانند معلومات دقیق و به موقع را هنگام تقاضا ارائه نمایند.

را برای عموم ارائه نمایند و نیز تصریح می کند که مقامات باید  می کند تا در هریک از نهاد ها سخنگویانی موظف شوند تا معلومات کافی
 ۱۲بتاریخ  ١٢١ از این امر مطمئن شوند که اشخاص رابط یاد شده همیشه از ناحیه معلومات مربوطه ٓاگاه ساخته شده و به روز باشند.

حکومت مانع جریان ٓازاد اطالعات می شود و مارچ، نهاد نی (حمایت کننده رسانه های ٓازاد در افغانستان) جامعه مدنی مدعی شد که 

                                                        
 .۸و  ۷، ۵، مواد ۲۰۱۷اکـتوبر  ۲۸مورخ  ۱۲۷۱جریده رسمی شماره  قانون اشاعه و ثبت دارایــی های مقامات و کارمندان دولت  ١٠٩
 . ۱۲ت دارایــی های مقامات و کارمندان دولت، ماده قانون اشاعه و ثب  ١١٠
 . ۱۱قانون اشاعه و ثبت دارایــی های مقامات و کارمندان دولت،   ١١١
 . ۴۲۱قانون جزا، ماده   ١١٢
 قانون ثبت و اشاعه دارایــی های مقامات و کارکنان دولت.  ١١٣
. قابل دسترس در اینجا: ۱۴، صفحه ۶: ۲۰۰۹ سال طبع: ،)U۴(،  م اشاعه مد نظر گرفت؛مسائلی که باید در تهیه رژیعواید و اشاعه دارایــی هامیسیک، ریچارد،   ١١٤

regime/-disclosure-a-developing-in-consider-to-issues-declarations-assets-and-me.no/publications/inco٤https://www.uAvailable at:  
 ).۲۰۱۴(قانون دسترسی به اطالعات،  ۲۰۱۴دسمبر  ۲۳، مورخ ۱۱۵۶شماره  قانون دسترسی به اطالعات، جریده رسمی ١١٥
  .۱۵و  ۴،  ماده ۲۰۱۴قانو دسترسی به اطالعات، ١١٦
  .۱۴ماده  ۲۰۱۴ ،قانون دسترسی به اطالعات ١١٧
https://iwaweb.org/dr/wp-دسترسی به معلومات در افغانستان، یافته های مقدماتی: دیدبان شفافیت افغانستان، مراجعه شود به:   ١١٨

screen.pdf-for-Dari-report-IAT/٠٥/٢٠١٦content/uploads/   :۲۰۱۸ابریل  ۵(تاریخ مراجعه به سایت .( 
گان رسانه ها و  اعضای کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطالعات دیدار کرد که نمایندگان راسانه ها نگرانی ها در مورد ، رئیس جمهور با نمایند ۲۰۱۶سپتمبر  ۲۱بتاریخ   ١١٩

 ات دولتی برای ارائه معلومات را مطرح کردند.استقاللیت کمیسیون و بی میلی ادار 
 .۲۰۱۶اکـتوبر  ۱۶فرمان رئیس جمهور مورخ  ۱ماده   ١٢٠
 .۲۰۱۶اکـتوبر  ۱۶فرمان رئیس جمهور مورخ  ۳ماده   ١٢١
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افزود که زمانیکه خبرنگاران بر مطالبات خود طبق قانون دسترسی به اطالعات اصرار می کنند، از سوی سخنگویان حکومت مکررْا مورد 
 ١٢٢ اهانت قرار می گیرند.

فرمان تقنینی توشیح شد که تعدیالت قابل قانون جدید دسترسی به اطالعات از سوی رئیس جمهور طی یک  ۲۰۱۸،١٢٣مارچ  ۳بتاریخ 
بوجود ٓاورده  است. در قانون جدید ایجاد کمیسیون مستقل دسترسی به اطالعات تسجیل شده است   ۲۰۱۴مالحظه ی در قانون سال 

برخالف کمیسیون   ١٢٤که اعضای پنج نفری ٓان از سوی یک کمیته گزینش انتخاب شده و توسط رئیس جمهور تعیین می گردند.
 ١٢٧این قانون جدید از افشاگران نیز حمایت می کند. ١٢٦کمیسیون جدید دارای بودجه مستقل خواهد بود. ١٢٥لیفع

 

 پالن های وزارتخانه ها برای مبارزه علیه فساد اداری  .۲.۵
د پیشرفت یکی از مکلفیت ها تحت سند خودکـفائی از طریق چارچوب حسابدهی متقابل این است که "پنج وزارتخانه ی درٓامدزا  در مور 

این وزارتخانه ها عبارت است ١٢٨ ، به مردم گزارش بدهند."۲۰۱۷تطبیق پالن های عملی خود در امر مبارزه علیه فساد اداری در سال 
از وزارت مالیه، وزارت تجارت، وزارت مخابرات، وزارت معادن، و وزرات ترانسپورت و هوانوردی. در گزارش ربعوار خود در ماه فبروری 

طبق این گزارش، ٓان پنج وزارتخانه ی درٓامدزا عبارت اند از وزارت مالیه، وزارت  ١٢٩ رش داد که این هدف تحقق یافته است.، گزا۲۰۱۸
معادن و پترولیم، وزارت تجارت و صنایع، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی. این وزارتخانه ها 

به رئیس جمهور و در ماه  ۲۰۱۵به وزارت مالیه، در ماه جوالی  ۲۰۱۵زه علیه فساد اداری را قبل از ختم سال پالن های خود برای مبار 
در جریان تهیه این گزارش، سکرتریت خاص، لینک های مربوط  ١٣٠ به بورد مشترک نظارت و انسجام ارائه کرده بودند. ۲۰۱۶اکـتوبر 

  ١٣١ما قرار داد. به این ترتیب، یوناما نیز به این نظر است که این معیار تحقق یافته است.به گزارشات تمام پنج وزارتخانه را در اختیار 

عالوه بر ٓان، کمیته نظارت و ارزیابی (مک) پالن های مبارزه علیه فساد اداری وزارت مالیه، وزارت تجارت و صنایع، وزارت مخابرات و 
                                                        اما  ١٣٢ و عودت کنندگان، وزارت حج و اوقاف و وزارت معارف را بررسی کرد.تکنالوژی معلوماتی، وزارت ترانسپورت، وزارت مهاجرین 

  http://nai.org.af/dr/%d٪ad%da%a٨٪d٩٪٨٨٪d٩٪٨٥٪d٩٪d-aa٨%٪٨٥٪d٩٪a٨٪d٧٪٨٦٪d٩٪٩b٨-da%%٪d٨٦٪b٨٪d١٪ae%d٨٪٤b٨-مراجعه نمایید: ١٢٢
af/٨٪d٨٨٪٩٪d٤٪b٨٪c%d٨٪٨٠٪٢c%e٨%db٨٥٪٩٪%d-aa٨٪d٧٪a٨٪d٨٥٪٩٪d٨٨٪٩٪d٨٤٪٩٪d٩٪b٨٪d٨٥٪٩٪%d-af٨٪d٧٪a٨٪d٢٪b٨٪d٢٪a٨٪%d  
 .۲۰۱۸مارچ  ۳مورخ  ۲۵۶فرمان تقنینی نمبر قانون دسترسی به اطالعات،  ١٢٣
 .۲۰، ماده ۲۰۱۸قانون دسترسی به اطالعات، مارچ  ١٢٤
 .۱۶قانون دسترسی به اطالعات، ماده  ١٢٥
 .۳۰، ماده ۲۰۱۸عات، مارچ قانون دسترسی به اطال ١٢٦
 . ۳۰و  ۷، ماده ۲۰۱۸قانون دسترسی به اطالعات، مارچ  ١٢٧
 )۲۰۱۷/۲۰۱۸مراجعه شود به: اهداف کوتاه مدت سند خودکـفایــی از طریق چارچوب حسابدهی متقابل ( ١٢٨
 .۲۰۱۸)، فبروری ۲۰۱۸ – ۱۷۲۰وزارت مالیه، گزارش وضعیت تحقق تعهدات مندرج سند خودکـفائی از طریق چارچوب حسابدهی متقابل ( ١٢٩
 

/wphttp://policymof.gov.af-، ۲۰۱۶وزارت مالیه، گزارش پیشرفت کار، سند خودکـفائی از طریق چارچوب حسابدهی متقابل، سپتمبر   ١٣٠
 .pdf٢٠١٦-September-Report-Progress-٢٠١٥-٢٠١٦-SMAF/٠٨/٢٠١٦content/uploads/ :۲۰۱۸مارچ  ۱۵(تاریخ مراجعه به سایت .( 

وزارت معادن و پطرولیم:  ؛ corruption-Anti-les/MoFhttp://mof.gov.af/Content/fi%Report٢٠%English٢٠-pdf٢٠١٧.وزارت مالیه: ١٣١
AF٨٪D٢٠٪٤٪B٨٪D١٪B٨٪D٧٪A٨٪D٢٪B٨٪DA%AF%D٢٠٪٨٨٪٩٪D٢٠٪٨٦٪٩٪D٧٪A٨٪D٨٤٪٩٪BE%D٩٪http://mom.gov.af/Content/files/%D
٨٪٩٪٥D٢٠٪٨٦٪٩٪D٧٪A٨٪D٨٤٪٩٪BE%D٩٪D٢٠٪٨٢٪٩٪C%D٨%DB٨٪A٨٪D٧٪B٨٪AA%D٨٪D٢٠٪٢٪B٨٪D٧٪A٨٪D٢٠٪٨٥٪٩٪D٨٨٪٩٪%D
AF٨٪D٧٪A٨٪D٢٠٪%AF٨٪D٧٪A٨٪D٣٪B٨٪D٨١٪٩٪D٢٠٪٨٧٪٩٪C%D٨%DB٨٤٪٩٪D٩٪B٨٪D٢٠٪٨٧٪٩٪D٢٪B٨٪D١٪B٨٪D٧٪A٨٪D٨٪A٨٪D
٨٪٩D٨٦٪٩٪_%D٨٦٪٩AF%D٨٪D٧٪A٨٪D٩٪B٨٪D٨٥٪٩٪D٢٠٪%AA٨٪D١٪B٨٪D٧٪A٨٪D٢٪B٨٪D٨٨٪٩٪D٢٠٪%C٨%DB١٪B٨٪D٧٪A٨٪%D

).pdf١)١B٨٪D٤٪B٨٪D٨٦٪٩٪D٢٠٪٪C٨٪DB٧٪A٨٪D١٪B٨٪D٨٪A٨٪D٢٠٪٪C٨٪C%DB٨٪DB٧٪A٨٪Dوزارت تجارت و صنایع:  ؛٪٧
http://moci.gov.af/fa/page/reportsوزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی:  ؛committee-corruption-documents/anti-it.gov.af/fa/page/publichttp://mcو  ؛

 . ۲۰۱۸اپریل  ۲۴تاریخ مراجعه به این سایت ها:  ؛/١٠٤٢٩٥http://mot.gov.af/fa/pageوزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی: 
 -قابل درسترس در ٓادرس انترنتی کمیته  –: بررسی پالن های مبارزه علیه فساد اداری ۲۰۱۷، کمیته مستقل نظارت و ارزیابی ١٣٢

 reports-up-http://www.mec.af/da/index.php/reports/follow   ۲۰۱۸مارچ  ۳۰(تاریخ مراجعه به سایت( 

 مالحظات:
قانونی مربوط به فساد اداری از تصویب قانون جزای جدید بدینسو با احکام جزائی کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با  چهارچوب

فساد اداری همخوانی دارد. چهارچوب ساختاری نهاد های مبارزه با فساد اداری و همکاری میان ٓانها هنوز نیاز دارد تا در قالب یک 
اری تدوین گردد تا یک مبنای قانونی برای نهاد های مبارزه با فساد اداری فراهم کند و کاستی های قانون جامع مبارزه با فساد اد

موجود در سیستم فعلی ثبت دارایــی ها را بر طرف  نماید. روند قانون گذاری که اصالحات در بخش مبارزه با فساد را به پیش می برد 
 هدف بوده است. به جای اینکه استراتیژیک باشد بیشتر نامرتب و بی
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جایگزین یک مکانیزم بررسی منظم ویا هماهنگ با یک میتودولوژی منسجم گردد. همچنان معلوم  این بررسی های موردی نمی تواند
ده بود، چگونه در پالن های جدید وزارتخانه ها برای نیست که یافته ها و درس هائی که از بررسی های کمیته نظارت و ارزیابی فراگرفته ش

 مبارزه علیه فساد اداری که طبق استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری تهیه و ترتیب شده اند، گنجانیده شده است.  

الن های مبارزه علیه فساد وزارتخانه افغانستان نوعی از پ ۲۵در استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری ٓامده است که نزدیک به تمام 
اداری برای خود تهیه و ترتیب کرده اند. اما، در این استراتیژی اذعان شده  است که کیفیت این پالن ها از هم متفاوت بوده و بسیاری 

به "نبود یک  از این پالن ها دارای ضعف های است که روی تطبیق موثر ٓان تاثیر منفی برجای می گذارد. برای مثال، در این استراتیژی 
ساختار حکومتداری همه شمول که بتواند رهنمود های الزم را فراهم کند و کیفیت کار را کنترول نماید" اشاره شده است و گـفته شده 
است که بسیاری از اصالحاتی که سعی در تطبیق ٓان شده است، خارج از کنترول وزارتخانه ها بوده ویا وزارتخانه ها هیچ نوع مالکیت 

این استراتیژی هیچ راه  ١٣٣ الحیت مدیریتی ٓان روند اصالحات را به سبب مودل سخت گیرانه باال به پائین در اختیار نداشتند.ویا ص
حلی برای رفع این ضعف ها پیشنهاد نمی کند، مثْال می شد در استراتیژی یک پالن عمل نمونه ویا مکانیزمی برای پیشبرد روند تطبیق 

ارات مربوط معرفی می شد. از سوی دیگر، این استراتیژی لست وزارتخانه هایــی که باید برنامه اصالحات را پالن های عمل در داخل اد
تطبیق کنند را به چهار وزارتخانه ی امتداد داد که بیشترین مصرف را دارند:  وزارت صحت عامه، وزارت معارف، وزارت کار، امور اجتماعی 

این نه وزارتخانه (پنج وزارتخانه درٓامد زا و چهار وزارتخانه پر مصرف) مکلف  ١٣٤ انکشاف دهات.و شهداء و معلولین، و وزارت احیاء و 
لست وزارتخانه ها و نهادهائی که در اولویت قرار گرفتند و  ١٣٥ اند که پالن های عمل خود را به شورای عالی جهت تصویب ارائه کنند.

ند به پانزده رسیده است؛ ٓاخرین نهادی که در این لست اضافه شد، وزارت مکلف گردیدندکه پالن های عمل خود را طرح و ارائه کن
داراالنشاء ویژه  ١٣٧ تسلیم کنند. ۲۰۱۸جنوری  ۹از این وزارتخانه ها خواسته شده بود که پالن های خود را الی تاریخ  ١٣٦ عدلیه بود.
 نسجام این روند کار کرد.جدول گزارشدهی برای این وزارتخانه ها ترتیب کرد و در راستای ا شورای عالی

، تنها وزارت ترانسپورت پالن خود را به شورای عالی تقدیم کرده بود؛ در این پالن مشکالت در اولویت بندی ۲۰۱۸اپریل  ۱الی تاریخ 
زم در حالیکه شورای عالی و داراالنشاء ویژه ی ٓان فاقد تخصص ال ١٣٨ برنامه ها و تشخیص یک پالن اصالحی روشن بیان شده است.

در ٓان سکـتور ها می باشند، ٓانها وظیفه بررسی و تصویب این پالن ها را به عهده دارند. تخصص موجود در سکـتور های مختلف باید 
 هنگام ضرورت در اختیار داراالنشاء قرار داده شود. 

 

 اصالحات در خدمات ملکی. ۲.۶
ی دارد که کشور های عضو "سیستم هایــی را برای استخدام، تعیینات، کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه علیه فساد اداری مقرر م  ۷ماده 

حفظ، ترفیع و تقاعد کارکنان خدمات ملکی، و در صورت لزوم، سایر مقامات عامه غیر انتخابی، تصویب، حفظ و تقویت کنند" واین 
هلیت" انجام دهند. این کنوانسیون همچنان کار را بر اساس "کارایــی، شفافیت و معیارهای عینی از قبیل شایسته ساالری، مساوات و ا

"طرزالعمل های کافی برای انتخاب و ٓاموزش افراد برای پست های خدمات عامه که مخصوصًا در برابر فساد ٓاسیب پذیر تصور می شوند، 
                                                        امه های ٓاموزشی و تحصیلی" و در صورت لزوم، تبدیلی این افراد بطور دوره ایــی به دیگر پست ها" و نیز فراهم ٓاوری معاشات کافی" و "برن

 .IIIتراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری، شماره اس ١٣٣
 .III استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری، شماره ١٣٤
 . VIIاستراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری، شماره ١٣٥
 . ۲۰۱۸فبروری  ۲۱جلسه شورای عالی مورخ  ١٣٦
 . ۲۰۱۷دسمبر  ۹زه علیه فساد اداری مورخ ، فرمان رئیس جمهور در مورد تطبیق استراتیژی ملی مبار ۲۷۷۱حکم شماره  ١٣٧
  .۲۰۱۸فبروری  ۲۱جلسه شورای عالی مورخ  ١٣٨

 مالحظات:
چالش ها در زمینه تهیه و ترتیب پالن های عمل استراتیژیک سکـتوری در زمینه مبارزه علیه فساد اداری در وزارتخانه های مختلف 
هنوز هم پابرجا است. اگرچه معیار تعیین شده در سند خودکـفائی برای تهیه پالن های مبارزه علیه فساد داری و به دنبال ٓان، 

کلفیت مندرج در استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری برای تهیه چنین پالن هائی سبب تحریک یک سلسله پروسه های اصالحی م
در وزارتخانه ها شد، اما الزم است که برخی وزارتخانه های مشخص مالکیت و مشارکت بیشتری در برنامه های اصالحی مبارزه علیه 

مشکل بطور مشخص در تاخیر هایــی که در ارائه پالن های مبارزه علیه فساد اداری بوجود ٓامده است، فساد اداری بدست ٓاورند. این 
خود را نشان داده است. شورای عالی، بدون داشتن تخصص الزم در موضوعات و منابع کافی در داراالنشاء ویژه اش، مکانیزم 

سکـتوریو کمک به ٓانان برای اصالح و بهتر کردن این پالن ها نمیباشد.  مناسبی برای انجام بررسی های ژرف از پالن های وزارتخانه های
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افغانستان متعهد شده است که یک نظام  ۲۰۲۱ – ۲۰۱۷در چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان برای  ١٣٩ را الزمی می داند.
خدمات ملکی که پاسخگوی نیازمندی های انکشافی افغانستان باشد و مشارکت برابر مردان و زنان افغان را ترویج کند، را ایجاد می 

 استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری یکی از پنج محور اولویت خود را به اصالحات در خدمات ملکی اختصاص داده است. ١٤٠کند.
١٤١  

کمیسیون اصالحات اداری رهبری تطبیق هدف که در استراتیژی مبارزه با فساد اداری مشخص شده و همانا استخدام کارمندان دولت به 
، ١٤٣افزون بر تغییرات ساختاری در چارچوب کمیسیون ١٤٢"روابط" می باشد، را به عهده دارد. اساس "ضوابط" و نه به اساس

کمیسیون اصالحات اداری توانست تا تشکیالت دوایر خدمات عامه را بررسی نموده، ابزار ارتقای ظرفیت برای کارکنان خدمات ملکی را 
در جریان پروسه استخدام، کمیسیون  ١٤٤در سکـتور عامه به میان ٓاورد. تدریجًا بهبود بخشد، و اصالحات بی پیشینه را پروسه استخدام

ساحات حساس را به ویژه استخدام کارمندان در بخش تدارکات یا استخدام پست های که بیشتر در برابر روابط (واسطه) ٓاسیب پذیر 
      ١٤٦گرفته شده بود. موضوع تساوی جنسیت در تمام پروسه استخدام در نظر ١٤٥است، را در اولویت خود قرار داد.

خالی بودند، در سراسر کشور برای  ١٤٧پست ملکی را که طی پنج سال گذشته ۱۷۷۰۰، کمیسیون اصالحات اداری ۲۰۱۷در دسامبر 
درخواست کننده که سند فوق لسانس (ماستری ویا معادل ٓان) داشتند، واجد  ۲۲۵۶۷۰رقابت جمعی اعالن کرد. در مجموع به تعداد 

، اخذ امتحان در والیات شرقی کشور ٓاغاز شد. به منظور کاهش فرصت های قوم  ۲۰۱۸شناخته شدند. در اوایل فبروری شرایط امتحان 
و خویش پرستی و مداخالت سیاسی در بخش اخذ امتحانات تحریری ، کمیسیون اصالحات اداری در همکاری نزدیک با وزارت تحصیالت 

ای است که وزارت تحصیالت عالی ساالنه برای اخذ امتحان وسه بایومتریک که مشابه پروسهعالی قرار داشت. امتحان تحریری از طریق پر 
کانکور استفاده میکند. این پروسه برای مردم قابل اعتماد برای جلوگیری از جعل شمرده می شود. به منظور جلوگیری از مداخالت بیرونی 

وی شماره (کود) امتحان است، برای متقاضیان توزیع می شود. سواالت و فرصت برای تقلب، کارت ثبت نام درخواست کنندگان که حا
 چند جوابه نیز بدون ذکر نام و با استفاده از برنامه ویژه کمپیوتری نمره داده می شود.  

در  ، کمیسیون اصالحات اداری یک ویب سایت کاریابی الکـترونیکی را به منظور اعالن و استخدام هر نوع پست۲۰۱۸در اوایل سال 
. اعالن پست های خالی و فورم های درخواستی برای پست های خدمات ملکی تنها به گونه ٓانالین ١٤٨بخش خدمات ملکی ایجاد کرد

[در انترنت] قابل دسترس بوده و تمامی درخواست ها باید از طریق ویب سایت فوق فرستاده شوند. روی ٓاوردن به تکنولوژی در پروسه 
لکی نیز زمینه را برای نظارت و پیگیری پروسه های استخدام مساعد می ساد. کمیسیون اصالحات اداری استخدام کارمندان خدمات م

وضاحت و شفافیت در پروسه های استخدام را از طریق همکاری نزدیک با رسانه ها و جامعه مدنی افزایش بخشد. با ٓاگاهی از نقش مهم 
ن اصالحات اداری و نادر نادری رئیس این کمیسیون بطور روز افزون در فعالیت در بهبود دیدگاه مردم در خصوص فساد اداری، کمیسیو

  ١٤٩های ٓاگاهی دهی به شمول افزایش دسترسی به معلومات در ویب سایت کمیسیون دخیل بود.

                                                        
 . ۷کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، ماده  ١٣٩
  .۱۵، صفحه ۲۰۲۱ – ۲۰۱۷چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان  ١٤٠
 . ۳) محور IIاستراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری، بخش ( ١٤١
مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی، راجع به ما، در وبسایت این کمیسیون در ٓادرس ذیل:    کمیسیون ١٤٢

-٨٠%DB١٪B٨٪D٧٪A٨٪D٨٪A٨٪D١٪B٨٪AF%D٨٪https://iarcsc.gov.af/fa/%D
٨٦٪٩D٨٨٪٩٪C%D٨%DB٣٪B٨٪C%D٨%DB٨٥٪٩٪D٩٪%DA%A/  :۲۰۱۸مارچ  ۱۸تاریخ مراجعه به سایت. 

 در ذیل. ۵٫۳بخش   ١٤٣
کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی، راجع به ما، در وبسایت این کمیسیون در ٓادرس ذیل:    ١٤٤

-٨٠%DB١٪B٨٪D٧٪A٨٪D٨٪A٨٪D١٪B٨٪AF%D٨٪https://iarcsc.gov.af/fa/%D
٨٦٪٩D٨٨٪٩٪C%D٨%DB٣٪B٨٪C%D٨%DB٨٥٪٩٪D٩٪%DA%A/  :۲۰۱۸مارچ  ۱۸تاریخ مراجعه به سایت. 

 صالحات اداری. جلسه یوناما با نادر نادری، رئیس کمیسیون ا  ١٤٥
قابل دسترس در: ویب سایت، در مورد ما، ساختار ها، بورد تعیینات، کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی،   ١٤٦

-٨٠%DB١٪B٨٪D٧٪A٨٪D٨٪A٨٪D١٪B٨٪AF%D٨٪c.gov.af/fa/%Dhttps://iarcs
  /٨٦٪٩D٨٨٪٩٪C%D٨%DB٣٪B٨٪C%D٨%DB٨٥٪٩٪D٩٪%DA%A  :۲۰۱۸مارچ  ۱۸(تاریخ مراجعه.( 

 ، قابل دسترس در ویب سایت:۲۰۱۸مارچ مقاالت خبری متعدد در ویب سایت کمیسیون به نشر رسید، کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی،   ١٤٧
https://iarcsc.gov.af/fa/category/news/  :۲۰۱۸مارچ  ۱۸، (تاریخ دسترسی به ویب سایت .( 

 . ۲۰۱۸مارچ  ۱۸تاریخ مراجعه به ویب سایت:   bs.gov.af/job_vacancy/job_listhttp://www.csjo,ویب سایت کاریابی الکـترونیکی دولتی:   ١٤٨
 ۱۸(تاریخ مراجعه:  /https://iarcsc.gov.af/en ،/ /https://iarcsc.gov.af ،https://iarcsc.gov.af/pa : ویب سایتکمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی،  ١٤٩

 ).۲۰۱۸مارچ 
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ل و صالحیت بورد تعیینات کمیسیون مستق ١٥٠، رئیس جمهور تعدیالت قانون کارکنان خدمات ملکی را نافذ کرد۲۰۱۸در مارچ 
و نظارت از روند استخدام کارکنان  ۲و  ۱رتبه  ۲اصالحات اداری و خدمات ملکی در رابطه به استخدام کارکنان خدمات ملکی در بست 

حفظ نمود. این تعدیالت عالوه بر زمینه سازی استخدام  قضائیهپایین رتبه توسط نهاد های ذیربط به شمول کارکنان خدمات ملکی در قوه 
فرصت را برای سیستم ارزیابی اجراات و تدابیر انظباطی برای کارمندان خدمات ملکی نیز مساعد می سازد. مشخصًا،  به اساس ضوابط،

کارمندان خدمات ملکی که به دلیل جرایم فساد اداری از وظیفه اخراج یا الی یکسال محکوم به حبس شده اند، برای مدت پنج سال نمی 
ند. اگر یک کارمند خدمات ملکی برای مدت بیش از یک سال محکوم شده باشد، موصوف برای توانند در ادارات دولتی استخدام شو

  ١٥١همیشه قادر به کار کردن در سکـتور خدمات ملکی نخواهد بود.

 

 پایبندی به مکلفیت اعالم دارایــی ها. ۲.۷
یک چهارچوب قانونی در مطابقت با اصول  علیه فساد اداری کشور های عضو مکلف اند تا برای مبارزه مطابق با کنوانسیون ملل متحد

قانون اساسی افغانستان شماری از بلند پایه ترین مقامات ارشد را مکلف می نماید تا قبل از  ١٥٢قوانین داخلی شان را ایجاد نمایند.
مورد بازبینی قرار گرفته عالوه بر این اعالم دارایــی های این مقامات ١٥٣ تصدی و در ختم وظیفه مربوطه دارایــی های شان را اعالم کنند.

کار جمع ٓاوری، تثبیت و نشر دارایــی ها از اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری  ۲۰۱۷و نشر می شوند. در سال 
ال شرح در با ۲۰۱۷تغییرات حقوقی و نهادی در ارتباط با مکلفیت اعالم دارایــی ها در سال  ١٥٤ به ریاست اداره امور محول گردید.

 گردید.

را صادر نمود که از اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد  ۱۰۷رئیس جمهور فرمان شماره  ۲۰۱۸جنوری  ۲۵بتاریخ 
تقل اداری می خواهد تا تمام اسناد رسمی پیرامون ثبت دارایــی ها را که در اختیار خود دارد به اداره ثبت و ارزیابی دارایــی ها (اداره) من

همچنین حکم می کند تا اداره جدید نیازمندی های خود را سنجش نموده و کارمندان خود را از ریاست  ۱۰۷فرمان شماره  ١٥٥ نماید.
 ۲۸اداره جدید در حال حاضر دارای  ١٥٦ ثبت دارایــی های اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری استخدام نماید.

افزون بر ٓان، پنج  ١٥٧ امل شش کارمند از اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری می باشند.کارمند بوده که ش
کارمند قراردادی وزارت مالیه با این اداره در زمینه نصب دیتابیس و سیستم ٓانالین برای ثبت دارایــی ها همکاری می کند. از ٓانجائیکه 

اداره را ملزم به ایجاد دفاتر والیتی نمیکند، این اداره در نظر دارد تا اشاعه دارایــی های مقامات محلی را قانون اشاعه دارایــی ها صراحتًا 
از طریق ریاست مستقل ارگان های محلی یا ادارات مربوطه که مقامات در ٓان کار می کنند، به دست ٓاورد. با داشتن گسترش ماموریت  

مقام دولتی به شمول مقامات والیتی، تا هنوز مشخص نیست که این اداره مسئولیت خود  ۲۰۰۰۰دررابطه به اعالم دارایــی های حدود 
 . ١٥٨در راستای تثبیت این دارایــی ها را چگونه انجام خواهد داد

                                                        
 رئیس ۲۶۹(فرمان شماره  ۱۴/۱۲/۱۳۹۶مورخ  ۲۶۹فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد تنفیذ تعدیالت و ایزاد در بعضی از مواد قانون کارکنان خدمات ملکی، فرمان شماره   ١٥٠

 جمهور).
 ریاست جمهوری. ۲۶۹، فرمان شماره ۳۰ماده   ١٥١
 ).۵( ۸) ماده UNCACکنوانسیون ملل متحد علیه فساد اداری (  ١٥٢
 .۱۵۴ماده  افغانستان، قانون اساسی  ١٥٣
  .۲۰۰۸جوالی  ۲۹مورخ  ۹۵۷اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری، جریده رسمی شماره قانون  ١٥٤
 .۲، ماده ۲۵/۰۱/۲۰۱۸رئیس جمهور مورخ  ۱۰۷فرمان اجرائی شماره   ١٥٥
 .۴همان مٔاخذ، ماده   ١٥٦
 .۲۰۱۸مارچ  ۱۸اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری، بتاریخ با رئیس مالی و اداری  یوناما نشست   ١٥٧
کلف است که نام، سمت و دارای های اعالم شدهی مقاماتی را که در رای معیارهای افغانستان، افغانستان متخصیص اعتبار تسهیالت اعتباری صندوق بین المللی پول ب طبق   ١٥٨

 نشر کند. ۲۰۱۸ختم ماه اپریل  الی در یک وب سایت  قانون اساسی لست نشده اند و دارایــی های شان را اعالم کرده اند،  ۱۵۴ماده 

 

 مالحظات:
پس از انتصاب رئیس جدید کمیسیون مستقل اصالحات اداری، اقدامات در راستای اصالحات خدمات ملکی تسریع گردیده است. 

قع می رود که اصالحات در سکـتور خدمات ٓاوردن اصالحات دایمی در سکـتور خدمات عامه نیازمند تداوم فعالیت های است. تو
 ملکی باعث تغییر دیدگاه مردم در رابطه به عدالت در روند استخدام گردد.
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سند فیزیکی به این اداره منتقل شده و اسناد محرم در محل مصئون نگهداری می شوند.  ۱۰۰۰۰این اداره گزارش داد که تا کنون حدود 
از این اسناد ثبت دیتابیس شده است. به عنوان گام نخست، اداره یاد شده فورمه های ثبت دارایــی ها را مورد بازبینی  ۲۰۰۰بیش از 

قرارد داده است تا همه عناصر موجود در قانون جدید را در ٓان گنجانیده باشد و ٓان را به مقامات که قبًال تحت پوشش اداره عالی نظارت 
 ودند، قرار دادند. قرار نگرفته ب

فورمه ثبت  ۱۶۵۰۶اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری قبل از انحالل خویش گزارش داده بود که این اداره 
است. فورمه ٓان را در دیتابیس خود ثبت نموده  ۷۶۶۷ٓان را واپس دریافت نموده و  ۱۰۰۶۱دارایــی ها را توزیع نموده است که از ٓانجمله 

فورمه نیز در مطابقت با حکم  ۱۸۶اعالم دارایــی منتشر گردیده و  ۱۱۲از این جمله  ١٥٩قانون اساسی ۱۵۴در مطابقت با حکم ماده 
قانون اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری منتشر شده است. اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی  ۱۲ماده 

تنها یک قضیه از تثبیت دارایــی ها منجر به درج شکایت جزایــی به  ۲۰۱۷اداری به یوناما اطالع داد که در طول سال مبارزه با فساد 
 دلیل اعالم نادرست دارایــی ها شده بود که بیانگر نیاز به تقویت میکانیزم های تثبیت دارایــی ها در اداره جدید است. 

  

 طرح بودجه .۲.۸
در برگیرنده شفافیت و پاسخگویــی بیشتر  ۲۰۱۸ی خود را به گونه قابل مالحظه اصالح کرد. بودجه ، دولت پالن مال۲۰۱۷در سال 

. برای نخستین بار نهاد های بودجوی به شمول وزارت ها مکلف بودند تا منابع عایداتی ١٦٠بوده و مصئونیت قوی تر در برابر فساد دارد
ند. اقدامات به منظور افزایش اعتبار پالیسی مالی دولت و بهبود جایگاه مالی کشور و مصارفاتی شان در سطح مرکز و والیات را اعالن نمای

در سطح جهان موفقانه روی دست گرفته شد و زمینه را برای کنترول و نظارت بودجه فراهم ساخته است. ریاست تفتیش داخلی، اداره 
جامعه مدنی بیشتر قادر خواهند بود تا از تطبیق بودجه نظارت  عالی تفتیش و نهاد های نظارتی مانند شورای ملی، شورا های والیتی و

کنند. افزون بر ٓان، جامعه مدنی و رسانه ها دسترسی به معلومات مورد نیاز در خصوص بودجه خواهند داشت تا وظایف نظارتی شانرا 
 انجام داده و مردم را در مورد مصرف پول ملت ٓاگاهی دهند. 

شامل اقداماتی است که خطرات احتمالی ٓاینده و مسئولیت های  ۲۰۱۸قات بین المللی، بودجه سال به اساس تعهدات دولت و تواف
گروهی مربوط به مصارف عادی و مصارف فوق العاده و غیرمعمول را محاسبه میکند. این تدابیر فرصت های بیشتر برای طرح پالن 

عالوه بر ٓان، در نظر گرفتن این عوامل دولت را قادر می سازد تا مسئولیت بودجه به گونه واقعبینانه و قابل اعتبار را فراهم می سازد. 
های گروهی مربوطه در وقت ضرورت را انجام داده و نیاز به اقدام برای مصارف ویژه  به شمول هزینه های غیرپالنی برای اجرای مسئولیت 

و منجر به بی نظمی ها و فساد ٓاشکار می شود، کاهش دهد.  ها را که معموًال باعث می شود تا افراد از صالحدید خود استفاده کرده
 اقدامات طرح بودجه باعث اصالحات چشمگیر در شفافیت بودجه در مقایسه با سال های گذشته شده است. 

حفظ معامالت غیرقانونی را به حداقل میرساند. رهنمود ها در مورد پرداخت معاشات کارمندان به شمول  ١٦١قواعد جدید اجرای بودجه
بهتر سوابق کاری کارمندان خدمات ملکی طرح شده است. هدف این سیستم بیشتر ساختن شفافیت در پرداخت معاشات از طریق 
                                                        انتقال مستقیم ٓان به حساب های بانکی کارمندان بوده که این امر فرصت برای پرداخت معاش به کارمندان خیالی را به حداقل میرساند. 

ارنوالی قبل و بعد از دوره "ت دارد: قانون اساسی افغانستان چنین صراح ۱۵۴ماده  ١٥٩ دارایــی رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، وزرا، اعضای ستره محکمه و لوی 
 گانی که در قانون تعیین می گردد، ثبت، رسیدگی و نشر می گردد. خدمت، توسط ار 

http://www.epd-قابل دسترس در ویب سایت:  –پاورپاینت  ۶سالید افغانستان،  ۱۳۹۷: بررسی مستقل بودجه ملی سال ۲۰۱۷تساوی برای صلح و دیموکراسی،   ١٦٠
Final.compressed.pdf-ENG-Book/٠١/٢٠١٨content/uploads/-afg.org/wp  همچنان مراجعه شود به سایر گزارش ها توسط ). ۲۰۱۸مارچ  ۵(تاریخ مراجعه به سایت

https://iwaweb.org/wp-: دیدبان شفافیت افغانستان، شبکه تحلیلگران افغانستان و انستیتوت صلح ایاالت متحده که در این ٓادرس ها قابل دسترسی است
-budget-national-afghan-٢٠١٨-analysts.org/the-https://www.afghanistan.pdf; ٦Budget__English_-IWA__National/١٢/٢٠١٧content/uploads/
-٢٠١٧-finances-public-afghanistans-improving/٠٤/٢٠١٨https://www.usip.org/publications/; reforms/-accelerating-by-realities-hard-confronting

reforming-and-revenue-raising-٢٠١٩ 
http://www.epd-قابل دسترس در ویب سایت:  –پاورپاینت  ۶افغانستان، سالید  ۱۳۹۷: بررسی مستقل بودجه ملی سال ۲۰۱۷لح و دیموکراسی، تساوی برای ص  ١٦١

Final.compressed.pdf-ENG-kBoo/٠١/٢٠١٨content/uploads/-afg.org/wp 

 مالحظات:
ای تحت رعایت مکلفیت اشاعه دارایــی ها به گونه چشمگیر بهبود نیافته است. هرچند تغییر مسئولیت اشاعه دارایــی ها به اداره

ن تاثیرات مثبت از نظر رعایت این مکلفیت داشته باشد، تنفیذ این امر باالی مقامات عدلی و صالحیت مستقیم رئیس جمهور ممک
 قضایــی و اعضای پارلمان با توجه به تفکیک قوا حساس به نظر می رسد. میکانیزم های تثبیت باید تقویت گردند.
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د های تدارکات را مبتنی بر موجودیت رهنمود های طرح شده برای تدارکات ملی اجرا میکنند. این شامل معرفی سایر اقدامات صدور قراردا
رهنمود ها برای تغییرات منظم بودجوی بوده که شامل میزان حوصله مندی در متغییرات و انتقال وجوه میان نهاد های شامل بودجه 

مٓاهنگ و کنترول نشود، زمینه را برای سوء تخصیص وجوه فراهم ساخته و شانس می باشد. باوجود ٓان، اگر این وظایف بودجوی ه
 شناسایــی مرتکب ٓان از طریق تفتیش داخلی و تفتیش بیرونی توسط اداره عالی تفتیش را محدود می سازد. 

 ۲۰۱۸شت که بودجه سای نهاد های تمویل کننده اظهار داؤ ، معین وزارت مالیه (بودجه) در جلسه ر ۲۰۱۷نوامبر  ۲۳به تاریخ 
مشکالت گذشته از قبیل نبود واقع گرایــی، وابستگی به معیار های حسابدهی جهانی و ارتباط ناکافی میان اولویت های ملی و تخصیص 

. به رغم ٓان، وزارت مالیه تا هنوز در قسمت ارتقای ظرفیت نهاد های بودجوی اقدام نکرده تا ٓانها را ١٦٢بودجه را مرفوع ساخته است
سازد که بودجه را به گونه درست و واقعبینانه طرح نمایند. برنامه های ویژه ارتقای ظرفیت برای نهاد های بودجوی و مصرفی نیاز  قادر

 است تا از تداوم اصالحات بودجه اطمینان حاصل گردد. 

 

 اصالحات در تدارکات  .۲.۹
ملزم می سازد تا "سیستم های مناسب تدارکاتی را به اساس مشخصات کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد اداری کشور های عضو را 

" ١٦٣شفافیت، رقابت و عینیت در تصمیم گیری که افزون بر سایر امور، برای جلوگیری از فساد اداری نیز موثر است، ایجاد نمایند.
. در طول ١٦٤ده و برای بازنگری و نقد باز باشدطرزالعمل های تدارکات باید شفاف، عادالنه و مبتنی بر معیار های از قبل تعیین شده بو

تدارکات عامه افغانستان ادامه داشته است. اصالحات در سیستم  یدر سیستم ها ١٦٥، رویکرد افزایش شفافیت و بیطرفی۲۰۱۷سال 
. به اساس اداره ١٦٦تدارکات شامل استفاده موثر از فعالیت های بررسی و نظارتی کمیسیون تدارکات ملی و اداره تدارکات ملی می گردد

این اداره شامل ارتقای ظرفیت و ایجاد سیستم ها برای پیشبرد تدارکات الکـترونیکی بود. در  ۲۰۱۷تدارکات ملی، اولویت های سال 
 ۲۰جریان مدت تحت پوشش این گزارش، رئیس جمهور غنی به ریاست جلسات کمیته تدارکات ملی که قرارداد های به ارزش بیشتر از 

میلیون دالر امریکایــی) را اعطا می کند، ادامه داد؛ رئیس اجرائیه، معاون دوم رئیس جمهور و وزارت کلیدی مربوطه  ۳انی را (میلیون افغ
. جلسات کمیسیون تدارکات ملی برای اشتراک نهاد های جامعه مدنی و نمایندگان شورای ملی ١٦٧نیز در این کمیسیون عضویت دارند

جلسه کمیسیون تدارکات ملی که معموًال هفته یک بار می باشد، برگزار گردید که منتج به تایید  ۱۴۶، ۲۰۱۸اپریل  ۱۵نیز باز است. الی 
 میلیارد دالر امریکایــی) شد.  ۶٫۶میلیارد افغانی ( ۴۶۲پروژه تدارکات به ارزش  ۲۶۹۴

یق چارچوب پاسخگویــی متقابل در مورد ، وزارت مالیه طی گزارش ربعوار خود ابراز داشت که اهداف خودکـفایــی از طر۲۰۱۸در فبروری 
. این معیار ها موارد ذیل را الزامی می سازد: "نشر قرارداد ها (قرارداد های دارای ارزش ١٦٨شفافیت در روند تدارکات رعایت شده است

درصد  ۷۷٫۲ . طبق اظهارات وزارت مالیه،١٦٩درصد افزایش یابد ۷۵باید الی  ۲۰۱۷بلند/بلندتر از حد تعیین شده) الی ختم سال 
قرارداد به اساس معیار های باز قراردادی در اختیار  ۱۴۲۳قرارداد ها در سیستم که برای همه قابل دسترس است، ثبت شده و مجموعًا 

اداره تدارکات ملی تالش می کند تا شفافیت را از طریق نشر منظم دستاورد ها در ویب سایت این اداره، افزایش  ١٧٠عامه قرار دارد.
                                                         ١٧١بخشد.

 . ۲۰۱۷سپتامبر  ۲۳: اظهارات معین وزارت مالیه در جلسه روسای نهاد های تمویل کننده به تاریخ ۲۰۱۷معین وزارت مالیه در امور بودجه،   ١٦٢
 کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد اداری. ۹ماده   ١٦٣
 همان.  ١٦٤
 . ۲۷، صفحه ٢٠١٧. اپریل فساد اداری  گزارش یوناما در مورد مبارزه علیه  ١٦٥
 .۵۶، ماده ۲۰۱۶سپتامبر  ۱۷مورخ  ۱۲۲۳قانون تدارکات، جریده رسمی شماره   ١٦٦
 .۵۶، ماده ۲۰۱۶سپتامبر  ۱۷مورخ  ۱۲۲۳قانون تدارکات، جریده رسمی شماره   ١٦٧  ١٦٧
 . ۲۰۱۸)، فبروری ۲۰۱۸ – ۲۰۱۷متقابل ( گزارش در مورد نیل به تعهدات خودکـفایــی از طریق چارچوب پاسخگویــیوزارت مالیه،   ١٦٨
http://policymof.gov.af/wp-پاسخگویــی متقابل در ذیل مراجعه شود: خودکـفایــی از طریق چارچوب  ۲۰۱۷/۲۰۱۸به: اهداف سمارت   ١٦٩

.pdf٨٦٪٩D٧٪A٨٪D٢٪B٨٪C%D٨%DB٨٥٪٩٪%D-٢٥OCT-٢١٧-١٢Report_SOM-Dari_SMARTSMAF_Status/٠٢/٢٠١٨content/uploads/   تاریخ)
 ). ۲۰۱۸مارچ  ۳مراجعه به ٓان: 

 همان.  ١٧٠
 )۲۰۱۸اپریل  ۱۶مراجعه شود. (تاریخ مراجعه:   pa.gov.af/da/homehttp://www.nبه   ١٧١

 مالحظات:
 ۲۰۱۸شکل واقع بینانهاز ویژگی های نوید بخش بودجه سال  شفافیت بیشتر، پیش بینی های ٓاینده نگر و ترتیب بودجه انکشافی به

 افغانستان است.
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ستند). به اساس یشرکت اکـثرًا برای مدت دوسال سلب شرایط شدند (موقتًا قادر به داوطلبی ن ۱۳۶، به تعداد ۲۰۱۸اپریل  ۱۵الی 
شریک ساخته شده است. عالوتًا، تعداد از قضایای  ارنوالاظهارات اداره تدارکات ملی، تمام قضایای سلب شرایط شده با اداره لوی 

ا تحقیقی مرکز عدلی و قضایــی مبارزه با فساد اداری راجع شدند و هیچ کدام از این قضایا تا اکنون مورد رسیدگی مشکوک به مقامات کشفی ی
قرار نگرفته اند. توافقنامه میان اداره تدارکات ملی و ریاست مبارزه با جرایم سنگین وجود دارد که به اساس در مورد کشف و تحقیق 

مرکز عدلی و قضایــی مبارزه با فساد اداری در راستای ارتقای  ارنوال کنند. اداره تدارکات ملی با  قضایای تخلفات تدارکاتی همکاری می
 ظرفیت مرکز عدلی و قضایــی در مورد قانون تدارکات همکاری نموده است تا این مرکز را قادر سازد که قضایای ارسالی را به گونه بهتر مورد

 رسیدگی قرار دهند. 

 

 

 

 پیشنهادات

 ولت: به د

اتکا روی نتایج کوتاه مدت استراتیژی مبارزه با فساد اداری و طرح استراتیژی دراز مدت با توجه به تجارب به دست ٓامده و حصول اطمینان 
 از انتقال همٓاهنگ به استراتیژی جدید از طریق داراالنشای ویژه

 استفاده از میکانیزم بررسی استراتیژی برای مقاصد ذیل: 

 کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد اداری  ۶ساختاری نهاد های مبارزه با فساد اداری در همخوانی با ماده وضاحت چارچوب 

 توضیح تسلسل اصالحات تقنینی

 بررسی مسئولیت های ساختاری در بخش معیار ها و تنظیم میعاد زمانی تطبیق در صورتیکه نیاز واقع بینانه 

اد اداری که چارچوب ساختاری فعالیت های مبارزه با فساد اداری در ٓان صراحت یافته و در صورت لزوم طرح مسوده قانون مبارزه با فس
 .استقاللیت خود در پروسه نظرخواهی شفاف و جامع حفظ کند و نهایــی ساختن قانون مصئونیت اطالع دهندگان

 ل در اجرای اشاعه دارایــی هاتقویت میکانیزم ها برای تثبیت دارایــی ها و فراهم ٓاوری زمینه برای استقال 

 ایجاد شرایط برای زمینه سازی تطبیق کود جزای جدید به شمول احکام اصالح شده مبارزه با فساد اداری 

حصول اطمینان از تطبیق پالن های اصالحات ساختاری توسط وزارت ها و نهاد ها تحت استراتیژی و تقویت داراالنشای ویژه به منظور 
 پیشبرد بررسی

 ده از تجارب استفاده موفقانه شورای عالی برای بازنگری چارچوب حقوقی برای اهداف ذیل:استفا

 تبدیل کمیته های فرهنگی به گروه های کاری تخنیکی مسلکی به منظور تدویر جلسات شورای عالی به گونه موثر

 ایجاد میکانیزم به منظور پیشبرد تطبیق پالن اصالح عدلی و قضایــی

 تراک نهاد های مستقل و جامعه مدنی در جلسات شورای عالی تصریح در مورد اش

 توضیح نقش داراالنشای ویژه در امر نظارت از تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری 

 مالحظات:
صداقت و درستکاری در تدارکات رو به بهبود است  و دولت اصالحات در این سکـتور را در اولویت قرار داده است. افزایش شفافیت 

 در این سکـتور قابل ستایش است.
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 توضیح ماهیت حقوقی تصامیم شورای عالی و مشخص کردن نقش شورای عالی در مقابل جلسات کابینه

 تقویت استقاللیت کمیسیون اصالحات اداری  ادامه حمایت از اصالحات در خدمات ملکی و

استفاده از گزینه های نظارت و کنترول در بودجه جدید افغانستان به منظور اصالحات مالی متداوم و کاهش وابستگی به کمک های 
 بیرونی

 به تمویل کنندگان:

 ا در نظر داشت حضور جامعه مدنیادامه گـفتگو های موثر در مورد اقدامات مبارزه با فساد اداری و پاسخگویــی متقابل ب

 ن و پولیس برای تطبیقارنواالحمایت از تطبیق کودجزای جدید و حصول از تجهیز قضات، 

 به دولت و تمویل کنندگان:

معیار های مربوط به جلوگیری و تعقیب فساد اداری باید بخشی از تعهدات دولت تحت چارچوب پاسخگویــی متقابل ژنیو باشد که باید 
عملی شوند. معیار ها باید مشخص، قابل پیمایش، قابل دستیابی، واقع بینانه و مبتنی بر میعاد زمانی  ۲۰۱۹/۲۰۲۰های  طی سال

 بوده میکانیزم غرض رعایت این معیار ها باید تقویت گردند

تراتیژی مبارزه با فساد اداری فرصتی است تا تعهدات مبتنی بر نتایج کوتاه مدت برخاسته از تطبیق اس ۲۰۱۸کنفرانس بین الوزارتی سال 
را تعریف کرده و اقدامات اصالحی کوتاه مدت استراتیژی را به درازت مدت که شامل بحث روی قانون مبارزه با فساد اداری می شود، 

 مبدل گردد.

 به جامعه مدنی:

های پیشگیرانه در استراتیژی مبارزه با فساد ادامه مشارکت با دولت در امر پیشبرد اصالحات مبارزه با فساد اداری و استفاده از گزینه 
 اداری.
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کشف، تحقیق، تعقیب عدلی و رسیدگی به جرایم فساد اداری و تدابیر مبارزه با . ۳
 در قوه قضائیه فساد اداری 

شفافیت  توانایــی تحقیق، تعقیب عدلی و اصدار حکم برای جرایم فساد اداری به اساس معیارهای بین المللی ، متکی به مؤثریت و
قضایــی یک مملکت می باشد. افغانستان جهت تکمیل خال های ظرفیت سیستم عدلی و زمینه سازی محاکمه قضایای جدی -سکـتور عدلی

تاسیس نمود. این مرکز یک محل کار  ۲۰۱۶و مغلق فساد اداری، افغانستان مرکز  عدلی و قضایــی جرایم سنگین فساد اداری را در سال 
ن از بخش های تخصصی یکجا با تیم تحقیقاتی ریاست جرایم سنگین فساد اداری ، قضایای فساد ارنواال  مصؤن است که قضات و 

که  ١٧٢اداری با مبالغ هنگـفت یا مظنونین عالیرتبه یا مقامات ارشد دولتی را موردرسیده گی قرار می دهند. با انفاذ کود جزای جدید
ود که میزان محاکمات قضایای فساد اداری افزایش یابد. این امر اهمیت مرکز عدلی و دربرگیرنده تعریف بهتر از فساد است، توقع می ر 

قضایــی جرایم سنگین فساد اداری در امر رهبری تفسیر ساختار حقوقی مرتبط که به نوبه خود منتج به رسیدگی به قضایای فساد اداری 
 در محاکم خواهد شد، می گردد. 

باوجود ٓان،  ١٧٣د اداری از ٓاغاز تاسیس ، دستاورد های خود را به طور مداوم افزایش داده است.مرکزعدلی و قضایــی جرایم سنگین فسا
صالحیت و ظرفیت محدود این مرکز بدین معنی است که این مرکز صرفا قادر خواهد بود تا تعداد کمی از قضایا را رسیده گی نموده ویک  

قضایــی باتوجه دوامدار بر اصالحات  -تماد مردم افغانستان باالی سیستم عدلیمرکز مکمل  محاکم عادی بوده می تواند. ایجاد مجدد اع
نشان می دهد  ۲۰۱۷عمومی سیستم عدلی منحیث اهمیت کلیدی باقی می ماند. سروی انجام شده توسط سازمان بنیاد ٓاسیایــی در سال 

جانبداری پرداخته می شود. همچنان این سروی که بلند ترین اوسط رشوه برای دریافت خدمات عامه در سکـتور عدلی و قضایــی برای 
استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری، نیاز برای  ١٧٤نشان می دهد که محاکم کم اعتبارترین میکانیزم در حل منازعات در افغانستان اند. 

 ١٧٥قضایــی  و دوباره بدست ٓاوردن اعتماد مردم افغانستان را تایید می نماید.  -تقویت بخش عدلی

  

                                                        
 در فوق مراجعه شود. ۲٫۴به بخش  ١٧٢
  ٣٫٢مراجعه شود به ذیل به بخش  ١٧٣
ت که برای گرفتن یک دالر بوده که دوبرابر بیشتر از پولی اس ۳۴۷دالر و پرداخت رشوه برای خدمات قضائی  ۲۷به گـفته افغانها اوسط پرداخت رشوه برای خدمات صحی  ١٧٤

مراجعه شود: سروی مردم افغانستان   ۲۰۱۷وظیفه عامه باید پرداخت. این مبلغ دومین مبلغ رتبه بندی پرداخت رشوه در لست است. به گزارش بنیاد ٓاسیایــی افغانستان در سال 
٢٠١٧/١١/٢٠١٧content/uploads/-https://asiafoundation.org/wp-Afghan-، این سروی در لینک ذیل موجود است :  ۱۰۳ – ۱۰۰، صفحه 

Survey_dari_lores.pdf   به این صفحه مراجعه شده است.) ۲۰۱۸اول مارچ ۱۳۹۶(بتاریخ 
 .۴محور  IIاستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری   ١٧٥
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 اصالحات در نهاد های عدلی و قضائی  .۳.۱
کابینه جمهوری اسالمی افغانستان یک پالن ملی پنج ساله اصالحات سکـتور عدلی و قضایــی را در مطابقت با  ۲۰۱۶دسمبر  ۲۷بتاریخ 

بهبود مبنی بر" طرح پالن و تطبیق اصالحات سکـتور عدلی جهت (سماف) تعهدات سند خودکـفائی از طریق چارچوب حسابدهی متقابل 
، منظور کرد. پالن اصالحات سکـتور عدلی ساختارعمومی دارای شش هدف  ١٧٦دسترسی به عدالت و حاکمیت قانون در سراسر کشور" 

) رسیده گی مؤثر به جرایم به شمول جرایم ۳) اطمینان از دسترسی به عدالت، (۲) ارائه خدمات مؤثر، (۱استراتیژیک ذیل می باشد: (
) ٓاگاهی دهی برای شهروندان . بتاریخ ۶) اصالحات قوانین و ساختار های قضایــی ، (۵صالحیت بخش قضایــی، ( ) ارتقا۴فساد اداری، (

ی ، وزارت عدلیه و انجمن مستقل وکالی ارنوال شورای عالی حاکمیت قانون، پالن های اصالحات ستره محکمه، لوی  ۲۰۱۷جون  ۲۲
دلی و قضایــی را تطبیق می نماید. افزون بر ٓان، وزارت امور داخله و کمیسیون مدافع را منظور کرد که پالن ملی اصالحات سکـتور ع

مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز مشمول پالن ملی اصالحات سکـتور عدلی و قضایــی شده، پالن های شان را طرح کرده هر 
این پالن به کمیته عدلی و قضایــی کابینه جمهوری چند این پالن ها از سوی شورای عالی نشر ویا تصویب نشده است. مسؤولیت تطبیق  

اسالمی افغانستان سپرده شده است که این کمیته به نوبه خود به شورای عالی گزارش می دهد. هرچند این میکانیزم بررسی در پیشبرد 
طبیق پالن پیشرفت ها شش ماه بعد تطبیق پالن موفقیت ٓامیز نبوده است. عالوتًا، نهاد های متذکره در ارائه گزارش های الزم در مورد ت

 ١٧٧شورای عالی ارائه شد. ۲۰۱۸اپریل  ۸از منظوری  ٓانها موفق نبودند. این گزارش ها صرفًا در جلسه مورخ 

پالن اصالحات سکـتور قضایــی و پالن های عملی مشمول عناصری است که جهت افزایش  توانایــی سازمان برای رسیده گی به فساد اداری  
در  ١٧٨بیر که بیطرفی، شفافیت و حسابدهی را تقویت کرده و استخدام مبتنی بر شایسته ساالری را افزایش می بخشد.به شمول  تدا

را تقویت خواهند کرد. حمایت بین المللی  برای تطبیق ٓان رو به افزایش  قضائیهصورتیکه این تدابیر به گونه کامل تطبیق شوند، قوه 
ی افزایش شفافیت از طریق اداره منابع بشری و سیستم رتب و ارنوال اتحادیه اروپا برای لوی  از  )DEVCO(است. مثًال، هدف پروژه 

ن می باشد. این پروژه همچنان نقش نگهبانی سازمان های جامعه مدنی را ارنواال معاشات و ارزیابی و اقدامات تادیبی/انظباطی برای 
ی و ارنوال صالحات سکـتور عدلی در مورد ستره محکمه، وزارت عدلیه ، لوی پروگرام انکشافی ملل متحد پالن ا ١٧٩تقویت می نماید.

انجمن مستقل وکالی مدافع را حمایت نموده توسط پروژه دسترسی به عدالت خویش با دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری در باره 
 ١٨٠همٓاهنگی تطبیق پالن متذکره همکاری می نماید.

یــی باعث کاهش فساد اداری میشود. به منظور رسیدگی به خال های ثبت، پیگیری و مدیریت افزایش شفافیت در سیستم عدلی و قضا
قضایا، دولت افغانستان با همکاری ریاست مبارزه با مواد مخدر و تنفیذ قانون ایاالت متحده سیستم مدیریت قضایا را ایجاد نموده است. 

تگیری در قضایای جزایــی الی فیصله نهایــی مانند رهایــی از زندان پیگیری سیستم مدیریت قضایا، قضایای مدنی و جزایــی را از زمان دس
می کند. در هر مرحله، معلومات مرتبط به قضیه درج سیستم شده و در دسترس تمامی افراد و نهاد های که صالحیت دسترسی به دوسیه 

والیت  ۳۴قضیه مدنی از  ۳۸۶۰۰۰ر حال حاضر بیش از را دارند، قرار می گیرند. هرچند کار باالی سیستم مدیریت قضایا جریان دارد، د
 کشور در ٓان ثبت شده است. 

 اصالحات در محاکم  .۳.۱.۱
کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه علیه فساد، با تشخیص اهمیت نقش فعالیت نهاد های قضایــی در عرصه مبارزه با فساد اداری، ، 

ری را جهت تقویت شفافیت و جلوگیری از فرصت ها برای فساد اداری در میان اعضای کشور های عضو خود را ملتزم می سازد تا " تدابی
طرزالعمل های   ١٨٢قانون اساسی تضمین شده است. ۱۱۶استقاللیت قوه قضائیه توسط ماده   ١٨١بخش قضایــی اتخاذ نمایند".

 وی قوه مجریه می باشد. استخدام و تدابیر در خصوص بیطرفی بیشتر در قوانین گنجانیده شده و نمایانگر مشارکت ق

 

                                                         
 ، بخش دوم.۲۰۱۵سپتامبر  ۵ (سماف)سند خودکـفائی از طریق چارچوب حسابدهی متقابل   ١٧٦
 برنامه ملی اصالحات عدلی و قضائی، صفحه پنجم.  ١٧٧
 .۲۹ – ۱۲برنامه ملی اصالحات عدلی و قضائی ، صفحات   ١٧٨
  لکرد ترویج اصالحات در بخش عدلی افغانستان.، سند عم ۲۰۱۷ضمیمه مصوبه کمیسیون تطبیق پالن عملکرد افغانستان در سال   ١٧٩
به لینک ذیل مراجعه شود:   ١٨٠

۷۲۰۱۸rations/projects/crisis_prevention_and_recovery/AAhttp://www.af.undp.org/content/afghanistan/en/home/ope۲J.html مارچ  ۷( به تاریخ
 مشاهده شد ). ۲۰۱۸

 کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه علیه فساد اداری، ماده یازدهم.   ١٨١
 . ۱۱۶قانون اساسی افغانستان، ماده   ١٨٢
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تمام قضات محاکم به استثنای ستره محکمه به اساس پیشنهاد ستره محکمه و  ١٨٣تمامی قضات توسط رئیس جمهور تعیین می شوند.
پس از پروسه انتخاب در سراسر کشور، طبق پیشنهاد ستره محکمه صورت می گیرد.تعیین تمام قضات ستره محکمه به شمول قاضی 

گام های را در راستای پروسه  قضائیه قوه  ١٨٤صوابدید رئیس جمهور  و تصویب ولسی جرگه شورای ملی صورت می گیرد.القضات، به 
استخدام مبتنی بر شایسته ساالری، عادالنه و شفاف را اتخاذ نموده است. موضوعات اداری بخش قضائی به شمول توظیف، تبدیلی، 

  ١٨٥حیت ستره محکمه بوده توسط شورایعالی ستره محکمه انجام می شود.ترفیع، مسایل انظباطی و تقاعد قضات تحت صال

به  قضائیه منحیث قاضی القضات، اقدامات روزافزون در مورد بیطرفی در قوه  ۲۰۱۵پس از انتصاب ٓاقای سید یوسف حلیم در سال 
یش تالش های شفافیت و مبارزه با فساد ستره محکمه ، بر اساس پالن اصالحاتی خو عنوان یک اولویت قابل ستایش به شمار می رود.

ریاست کنترول و مراقبت قضایــی مسئولیت کشف قضایای جرمی مربوط به وظیفه علیه  ١٨٦اداری را در تمام محاکم رهبری می نماید.
 قضات را به عهده دارد. این تخلفات توسط یک هیئت قضایــی شامل تمام قضات شورای عالی ستره محکمه مورد رسیدگی قرار می

در حالیکه در عمل  ١٨٨.. منظوری رئیس جمهور برای دستگیری، توقیف، تعقیب عدلی و برطرف نمودن یک قاضی الزم است١٨٧گیرد
چنین درخواستی هیچگاهی رد نگردیده است. به گـفته قاضی القضات محترم سید یوسف حلیم، این منظوری اختیاری نبوده و همیشه 

روند اتخاذ تدابیر مسئولیت پذیری مسؤولین قضایــی در قضایای فساد اداری باید تقویت باید منظور گردد. مؤثریت و شفافیت در 
علیرغم موجودیت احکام مشخص حقوقی، تعقیب عدلی مسؤولین قضائی در قضایای فساد اداری در سطح پائین قرار دارد. ١٨٩.شود

ستره محکمه به شش قضیه اخذ رشوه  ۱۳۹۶سال بر اساس معلوماتی که توسط ستره محکمه برای این گزارش تهیه شده، در جریان 
توسط قضات ، رسیده گی نموده است. در یکی ازین قضایا یک تن قاضی مجرم شناخته شد و به دو سال حبس و ممنوعیت از انجام 

دارد.  فعالیت قضایــی محکوم گردید. وظایف پنج تن قضات دیگر در محاکم به حالت تعلیق درٓامد و قضایای شان تحت تحقیق قرار
ستره ١٩٠ ۱۳۹۶چنین بنظر می رسد که تدابیر اداری برعلیه قضات در جرایم مرتبط به فساد اداری بیشتر معمول بوده است. در سال 

تن کسر معاش شدند  ۱۱تن توبیخ رسمی شده ،  ۱۰۹تن قضات اقدامات انظباطی انجام داده است که در نتیجه  ۱۴۳محکمه بر علیه 
به تعداد  ۱۳۹۶ریه رسمی داده شده است. تبدیلی نیز منحیث یک اقدام انظباطی بکار رفته است. در سال تن دیگر اخطا ۱۱و برای 

 تن قضات در جریان اقدامات انظباطی به محالت کاری مختلف تبدیل شده اند.  ۱۲

ه رعایت یک سلسله . قضات مکلف ب١٩١بدینسو نافذ می باشد ۲۰۰۷مقرره طرز سلوک که تنظیم کننده رفتار قضات است، از سال 
معیار های اخالقی که باالی سایر کارمندان خدمات ملکی نافذ می باشد، نیز هستند. قضات باید مانند دیگر کارمندان دولتی دارائی های 

جهت از هم گسیختن شبکه های واسطه بازی محلی، قضات باید بعد از هر ١٩٢خویش را در اداره امور ریاست جمهوری اشاعه نمایند. 
سال تحت صالحیت شورای عالی ستره محکمه به محالت کاری مختلف نیز تبدیل شوند . تبدیلی پیشتر از موعد سه ساله نیز براساس سه 

استفاده مختلط از تبدیلی ها منحیث تدابیر انظباطی وپاداشی، هدف این گونه  ١٩٣تصامیم اداری ویا تقاضای قاضی ها نیز ممکن است.
 است.  تبدیلی ها را کم رنگ کرده 

ارنوالی  .۳.۱.۲  تدابیر اصالحی در لوی 
ارنوالی روی دست گرفته  کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه علیه فساد توصیه می نماید تا تدابیر محافظتی در مورد استقاللیت و بیطرفی 

ی بخشی از قوه مجریه نوالار  . بر اساس قانون اساسی افغانستان، لوی ١٩٤شود حتی اگر چنین خدمات بخشی از قوه مجریه باشد

                                                        
 .۱۳۲قانون اساسی افغانستان ، ماده   ١٨٣
 .۱۱۷فغانستان ، ماده قانون اساسی ا  ١٨٤
، مؤرخ نهم سرطان  ۱۱۰۹، قانون تشکیل و صالحیت های قوه قضائیه جمهوری اسالمی افغانستان ، منتشره جریده رسمی شماره  ۱۳۲قانون اساسی افغانستان ، ماده   ١٨٥

 .۸۳و  ۳۲، مواد ۱۳۹۲
 . ۹۵ – ۹۲ قانون تشکیل و صالحیت های قوه قضائیه جمهوری اسالمی افغانستان، مواد   ١٨٦
 .۹۱،قانون تشکیل و صالحیت های قوه قضائیه جمهوری اسالمی افغانستان، ماده   ۱۳۳قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان، ماده   ١٨٧
 .۹۱قانون تشکیل و صالحیت های قوه قضائیه جمهوری اسالمی افغانستان ، ماده   ١٨٨
، پراگراف ۲۰۱۲یم، رهنمای قانونی برای تطبیق کنوانسیون ضد فساد اداری سازمان ملل متحد، چاپ دوم، طبع سال دفتر ملل متحد در امور مبارزه با مواد مخدر و جرا  ١٨٩

، قابل دسترسی در لینک ذیل می باشد: ۱۰۶
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/LegislativeGuide/UNCAC_Legislative_Guide_E.pdf  

 .۲۰۱۸مارچ  ۲۰الی  ۲۰۱۷مارچ  ۲۱از   ١٩٠
 ویب رسید.توسط شورای عالی ستره محکمه به تص ۱۳۸۶جوزا  ۲۴مقرره طرز سلوک قضات جمهوری اسالمی افغانستان، که به تاریخ   ١٩١
 مراجعه شود.در باال  ۲٫۸به بخش    ١٩٢
 ۸۴قانون تشکیل و صالحیت های قوه قضائیه جمهوری اسالمی افغانستان، ماده   ١٩٣
 )۲کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه علیه فساد اداری ، ماده یازدهم (  ١٩٤
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در امر  ارنوال استراتیژی مبارزه با فساد اداری نقش رهبری کننده را به لوی  ١٩٥بوده ولی در انجام امور کاری خویش مستقل است.
  ١٩٦.تطبیق این استراتیژی در تمام ادارات دولت می دهد

تعهد در جهت تطبیق فرید حمیدی  ،اسالمی افغانستان  جمهوری  جدید ارنواللوی ، ۲۰۱۶در ماه اپریل  اش از زمان گماشته شدن
تدابیر حسابدهی و شفافیت از خود نشان داده است. موصوف دفتر خود را یکبار در هفته به روی مراجعین باز میگذارد تا شخصًا شکایات 

ی تطبیق می کند. ارنوال اقت در اداره لوی و نگرانی ها ٓانها را استماع نماید. وی تدابیر متعدد را به هدف مبارزه با فساد و افزایش صد
ی از کمیسیون نظارت و ارزیابی جهت ارزیابی ٓاسیب پذیری ارنوال مثال از سهمگیری فعال در اصالحات داخلی می تواند درخواست لوی 

به نشر رسید، نشان  ۲۰۱۷ این اداره به منظور شناسایــی ساحات که نیاز به اصالحات دارد، باشد. یافته های گزارش ویژه که در جوالی
حمیدی متعهد به پیشبرد اصالحات است. باوجود ٓان، این گزارش به چالش هایــی در پروسه ثبت قضایا  ارنوال لوی ١٩٧می دهند که 

 در سیستم واحد مدیریت قضایا وپیگیری و تنظیم معلومات از ارگان های کشفی مختلف وجود دارند، نیز اشاره می کند. ارزیابی متذکره
همچنان دریافت که نیاز به اقداماتی در جهت تقویت میکانیزم های نظارت و گزارشدهی بود تا از سواستفاده در پیگیری و حفظ تحقیقات 

ٓاقای حمیدی  ١٩٨جلوگیری شود. گزارش ربعوار اول پیگیری ارزیابی ٓاسیب پذیری دریافت که سفارشات بصورت تدریجی تطبیق شده اند.
ی ایجاد نموده  و اقداماتی را جهت بهبود پروسه های استخدام و ارنوال ا نیزجهت کنترول فساد اداری در لوی میکانیزم های داخلی ر 

مدیریت اجراات اتخاذ نموده است. این ارگان تدابیری را تطبیق نموده است که موجب استخدام به اساس شایسته ساالری می گردد و 
در بهبود قوای بشری، سیستم های مدیریت اجراات و همچنان طرح  ١٩٩یل کننده همچنان همکاری خویش را با سازمان های تمو

 معاشات افزایش داده است. اتخاذ این تدابیر مؤثریت عملیاتی این ارگان را افزایش داده است. 

شغول ایفای وظیفه ی مارنوال ن در لوی ارنواال تن  ۲۰۸۲ی ، در حال حاضر مجموعا ارنوال به اساس معلومات بدست ٓامده از لوی 
دوسیه را طی مراحل می نماید. افزایش در  ۶۵ساالنه  ارنوال تن ٓانان در کابل کار می کند. بطور میانگین یک تن  ۶۲۲می باشند که 

ر تن به تقاعد سوق داده شدند. د ۱۲۷شد در حالیکه به تعداد  ۲۰۱۷در سال  ارنوال  ۱۹استفاده از تدابیر شفافیتی منجر به برطرفی 
کارمند  ۱۰۵و  ارنوال  ۲۲۱، به تعداد ۲۰۱۷توبیخ رسمی شده و کسر معاش شدند. در سال  ارنوال  ۱۲نتیجه اقدامات انظباطی 

ر گکارمند زن دی ۸۰، به تعداد ۲۰۱۸در سال کارمند زن نیز استخدام گردید.  ۲۹اداری از طریق پروسه رقابت ٓازاد استخدام شدند و 
به ولسوالی های امن کار  ارنوال  ۵۰ی در مورد اعزام ارنوال ت با استراتیژی مبارزه با فساد اداری، اداره لوی در مطابقاستخدام شدند. 

 .٢٠٠می کند

در سراسر کشور تحت بررسی قرار داده است. تعداد  ٢٠١۱۳۹۶قضیه فساد اداری را در سال  ۳۵۶۹ی ارنوال بصورت مجموعی لوی 
بط به سؤاستفاده از صالحیت وظیفوی یا سوء استفاده از وظیفه بوده اند اصطالحی  که در قضیه) مرت ۲۲۹۵وسیعی ازین قضایا (

فیصد قضایا)  ۱۰٫۸۱قضیه ( ۳۸۶قضایای مختلف سرمنشا جرایم دیگر بوده است. از ٓانجائیکه بصورت مقایسوی تعداد کمی از تخلفات 
 ) در  ۶۶,۸۲( ۲۳۸۵گرفتند تعداد کـثیری از قضایای فساد اداری ی اختصاصی مبارزه علیه فساد اداری مورد بررسی قرار ارنوال در 

 ی نظامی بررسی شدند. ارنوال

ی از طریق فرمان تقنینی رئیس جمهور تصویب شد که براساس این تعدیالت  ارنوال ، تعدیالت در قانون لوی ۲۰۱۸مارچ  ۳بتاریخ 
جاد گردید که مسئولیت های ٓان شامل وظایف معمول  تعقیب عدلی مانند ی در امور مبارزه علیه فساد اداری ایارنوال ت لوی یمعاون

با این تعدیالت، قانون نظارت و تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد  ٢٠٢تحقیق، ااعاده دارایــی، تعقیب و استیناف خواهی می باشد.
حل گردید. وضاحت در مورد فعالیت های جلوگیری و اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری من ٢٠٣اداری ملغی شد

 پست در چوکات معاونیت لوی  ۷۳۴ی در نظر دارد تا ارنوال کننده برای معاونیت مبارزه با فساد اداری در نظر گرفته خواهد شد.لوی 
                                                        ری کننده می باشند هرچند وظایف پست جلوگی ۴۳حد اکـثر  ی در امور مبارزه علیه فساد اداری داشته باشد که از میان این تعدادارنوال

 ۱۳۴قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان، ماده   ١٩٥
 محور چهارم  IIیه فساد اداری ، رکن استراتیژی مبارزه عل  ١٩٦
ارنوالی جمهوری اسالمی ا  ١٩٧ . ۱۳۹۶فغانستان، ماه سرطان کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری ، گزارش اختصاصی، ٓاسیب پذیری های فساد اداری در لوی 

 _ago_special_report_full_report_dari.pdf٢٠١٧_٠٧_١٩http://www.mec.af/files/  به این لینک مراجعه شد.) ۲۰۱۸مارچ  ۵(بتاریخ 
ارنوالی جمهوری کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری، پیگیری تطبیق سفارشات در مورد گزارش اختصاصی ، ٓاسیب پذیری ه  ١٩٨ ای فساد اداری در لوی 

 به این لینک مراجعه شد.) ۲۰۱۸مارچ  ۲۵( بتاریخ   /٢٠١٨http://www.mec.af/files_٠٣_٠٧_ago_st_followup.da.pdf١   ۲۰۱۸اسالمی افغانستان، مارچ 
 ، سند عملکرد ترویج اصالحات در بخش عدلی افغانستان. ۲۰۱۷ه مصوبه کمیسیون تطبیق پالن عملکرد افغانستان در سال ضمیم   ١٩٩
 محور چهارم IIاستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری ، رکن   ٢٠٠
 .۲۰۱۸مارچ  ۲۰الی  ۲۰۱۷مارچ  ۲۱از   ٢٠١
 م.ریاست جمهوری اسالمی افغانستان، ماده سو ۲۶۸فرمان شماره   ٢٠٢
 .۴همان، ماده   ٢٠٣
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بست ٓان احتماًال از اداره  ۴۰۳ی منظور شده اند که ارنوال پست برای لوی  ۵۸۳۷مشخص ٓانها تا هنوز تعریف نشده است. مجموعا 
مندان این این مسئله واضح نیست که کار  ٢٠٤ی منتقل میگردند.ارنوال عالی نظارت بر تطبیق ااستراتیژی مبارزه با فساد اداری به لوی 

از سوی شورای ملی برای اداره عالی نظارت تصویب  ۱۳۹۷اداره به کجا توظیف می گردند و همجنان چرا این پست ها در بودجه  سال 
 شد. 

بصورت فعاالنه در اصالحات علیه فساد اداری سهم گرفته و کمیته مبارزه علیه فساد اداری شورای  ارنوال همزمان با این تالش ها، لوی 
ی ارنوال ایجاد پالیسی جدید و فعالیت های پیش گیرنده میتواند برای لوی  ٢٠٥الی حاکمیت قانون و فساد اداری را رهبری می نماید.ع

مؤفقیت ٓامیز باشد. باوجود ٓان، نباید فشار بیش از حد کار باالی این اداره وارد شود. تعریف واضح از فعالیت های جلوگیری کننده در 
با فساد اداری نیاز است. معیارات بین المللی و مدارک به دست ٓامده از تحقیقاتی که توسط سازمان های جامعه مدنی معاونیت مبارزه 

انجام شده است، نشان می دهد که فعالیت های  جلوگیری کننده که در ماده ششم کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه علیه 
افغانستان در نظر گرفته نشده هرچند کنوانسیون ملل متحد  ارنوال مطلوب برای اداره لوی فساد اداری پیش بینی شده است، به گونه 

  ٢٠٦توسط عین ارگان به پیش برده شود. ۳۶و ماده  ۶برای مبارزه با فساد اداری در کل این اجازه را می دهد که وظایف مندرج ماده 

 اقدامات اصالحاتی در وزارت عدلیه. ۳.۱.۳ 
ن اصالحاتی خود را با پنج اولویت کلیدی بر مبنای پالن اصالح سکـتور عدلی و قضایــی ، ترتیب نمود: اصالحات وزارت عدلیه پال

وزارت عدلیه یگانه ارگانی است که پالن ٢٠٧ساختاری، ارتقای ظرفیت، ارائه خدمات ، مبارزه علیه فساد اداری و اصالحات تقنینی. 
پالن متذکره تدابیر مهمی را به شمول  ٢٠٨پشتو بصورت ٓانالین نشر نموده است. اصالحاتی خود را در سه لسان انگلیسی، دری و

تعهدات برای شفافیت، استخدام بر اساس شایسته ساالری ، مدیریت حرفوی بر اساس شرایط اهداف و بهبود ریاست تقنین در بر دارد. 
می سازد که وزارت عدلیه برای تطبیق اصالحات هرچند این پالن بخش های اختصاصی را در بعضی قسمت ها کمبود دارد و مشخص ن

مورد نیاز چه پالن ها را روی دست خواهد گرفت در حالیکه باید کارمندان خود را حفظ کند که بعضی از ٓانان ممکن است فاقذ شایستگی 
 های الزم باشند. 

درحالیکه ریاست  ٢٠٩شده اند.عالی تشخیص  اصالحات بخش خدمات حقوقی و ریاست قضایای دولت منحیث اولویت در شورای
حقوق جهت ارائه خدمات مانند مشوره و میانجیگری حقوقی اساسی در قضایای زمین ، مناقشات فامیلی و قراردادی در سراسر کشور 

حاتی مهم شمرده می شود نگرانی ها در مورد ظرفیت پائین ٓان در تطبیق فیصله های محاکم و قباله های زمین باقی می ماند. تدابیر اصال
مرور این قانون باید در پالن اصالحاتی وزارت  ٢١٠در ساختار ریاست حقوق زمانی می تواند مؤثر باشد که قانون نافذه نیز تعدیل گردد.

و یک گروپ کاری تشکیل گردد که سفارشات تخنیکی ارائه نماید. نیاز در جهت تسریع این تالش ها همچنان  ٢١١عدلیه گنجانیده شود
ارنوالی گردیدمنجر به بحث های   ٢١٢ .در شورای عالی جهت انتقال ریاست قضایای دولت از وزارت عدلیه به لوی 

، بنابر تاخیر های زیاد قوانین و مقررات در ریاست تقنین وزارت عدلیه، از توانایــی  وزارت عدلیه در پیشبرد ۲۰۱۷در جریان سال 
د به بازنگری  قوانین مشخص  در خصوص نیاز به اصالحات می پالن اصالحاتی وزارت عدلیه متعه ٢١٣اصالحات حقوقی کاسته شد.

باشد. به هرحال چنانچه در سازمان های دیگر نیز چنین است پالن اصالحاتی همسو با زمان بندی های استراتیژی مبارزه علیه فساد 
پیشبینی شده بود تکمیل  ۲۰۱۸ماه فبروری اداری نیست. (به گونه مثال، مرور تقنینی که در استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری  که در 

 ٢١٤نشده است.) 

                                                        
 . ۲۰۱۸فبروری  ۳، تاریخ ۱۳۹۷، منظوری تشکیل برای سال مالی ۴۸۲۳کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی، شماره  ٢٠٤
 ۲۰۱۶جون  ۲۹الیحه وظایف شورایعالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری ، مؤرخ   ٢٠٥
، کاپـی این بیانیه در لینک ذیل قابل دسترس می باشد: ۲۰۱۲نوامبر  ۲۷تا  ۲۶ارزه با فساد اداری، جاکارتا بیانیه جاکارتا درباره اصول سازمان های مب  ٢٠٦

corruption_bodies/JAKARTA_STATEMENT_en.pdf-Prevention/Art__Preventive_anti-documents/corruption/WG/https://www.unodc.org 
 به این لینک مراجعه شد. ) ۱۳۹۶حوت  ۱۶(بتاریخ 

 ۱۴۰۰ – ۱۳۹۶تطبیق برنامه ملی اصالحات سکـتور عدلی و قضائی مربوط به وزارت عدلیه برای پنج سال ٓاینده،   ٢٠٧
.pdf٢٠٪٢٠١٣٩٦-%٢٠١٤٠٠%reform٢٠%http://moj.gov.af/Content/files/moj به این لینک مراجعه شد.) ۲۰۱۸مارچ  ۱۴، (بتاریخ 
  http://moj.gov.afبه سایت انترنتی وزارت عدلیه در این لینک مراجعه شود:   ٢٠٨
 . ۲۰۱۷نوامبر  ۲۷جلسه شورای عالی بتاریخ های نهم اکـتوبر و   ٢٠٩
 .۱۳۷۸، سال ۷۸۶قانون طرز تحصیل حقوق ، منتشره جریده رسمی شماره   ٢١٠
 .gov.afhttp://moj به وبسایت وزارت عدلیه در لینک ذیل مراجعه شود:   ٢١١
 .۲۰۱۷نوامبر  ۲۷جلسات شورای عالی بتاریخ های نهم اکـتوبر و   ٢١٢
 .۲۰۱۸فبروری  ۲۲شورای عالی، تاریخ   ٢١٣
 ، جدول تطبیقی. ۴، محور IIاستراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری ،   ٢١٤
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 اصالحات در پولیس و ریاست مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری  .۳.۱.۴
استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری یکی  ٢١٥کشف جرایم مسؤولیت پولیس میباشد که تحت صالحیت  وزارت امور داخله قرار می گیرد.

به اصالحات در سکـتور امنیتی اختصاص داده است. با در نظرداشت همکاری موجود میان ناتو و قوای امنیتی از بخش های عمده خود را 
ه و دفاعی افغانستان که جز مهم مبارزه علیه فساد اداری می باشد استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری بر اصالحات در وزارت امور داخل

لیدی در این بخش شامل تبدیلی ها در بست های رهبری/عالیرتبه و معرفی میکانیزم های نظارتی تغییرات ک ٢١٦و پولیس ملی تمرکز دارد.
پالن اصالحی وزارت امور داخله الی اواخر ماه اپریل  به شورای عالی ارایه نشده بود هرچند به  ٢١٧و شکایات در پولیس ملی می باشد. 

 سکرتریت خاص  دریافت ٓان را تایید نمود. 

توسط شورای  ۲۰۱۷دسامبر  ۴ات در وزارت امور داخله بعد از تائید ویس احمد برمک منحیث وزیر جدید امور داخله در روند اصالح
منحیث سرپرست این وزارت ایفای وظیفه می نمود. برای تطبیق اصالحات داخلی، وزارت  ۲۰۱۷ماه ٓاگست  ۱۴ملی تسریع یافت. وی از 

را  ۲۰۲۱الی  ۲۰۱۸جدید این وزارت را منظور کرد که نتایج، وظایف و چارچوب زمانی از سال امور داخله پالن استراتیژیک چهارساله 
که  ٢١٨تشریح می نماید. پالن متذکره همٓاهنگ با اهداف عمومی استراتیژی مبارزه با فساد اداری می باشد که دارای چهار معیارات است

دیگری انجام دهد. بر اساس پالن استراتیژیک چهارساله تدابیر جهت مبارزه با  باید وزارت امور داخله ٓانرا به تنهایــی یا یکجا با سازمان
فساد اداری در تمام سطوح کاری وزارت امور داخله و پولیس ملی به شمول زون ها، والیات و ولسوالی ها تطبیق می گردد. این تدابیر 

ی و همچنان میکانیزم های نظارتی و گزارش دهی می باشد. شامل مرور طرزالعمل های داخلی، ایجاد برنامه های کنترول کننده داخل
مشخصًا، وزارت داخله ظرفیت ارگان های کنترول و تفتیش داخلی 
خود را تقویت کرده است. در صورت ارتکاب عمل جرمی، اقدامات 
تادبیبی و پیگرد عدلی و محاکمه به گونه روزافزون مورد استفاده قرار 

مات سطح اعتماد مردم باالی پولیس گرفت. توقع می ورد این اقدا
 ملی افغانستان را که پائین است، بلند ببرد. 

ریاست مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری  یک ریاست تخصصی 
قضایای سنگین فساد اداری،  شد که تاسیس ۲۰۰۹بوده و در سال 

 ٢١٩اختطاف و جرایم سازمان یافته را مورد رسیده گی قرار می دهد. 
حقیقات فدرال امریکا این ریاست را در عرصه تهیه سازمان ت

پرسونل، پروگرام های ٓاموزشی و تخصصی حمایت نموده است. 
با نمونه قرار دادن سازمان تحقیقات فدرال امریکا، ریاست   ٢٢٠

مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری  دارای مهارت های تحقیقی ، 
وزارت امور داخله استقاللیت کاری، قدمه گذارش دهی مختلط بین 

بعلت چنین ناهنجاری های   ٢٢١و ریاست امنیت ملی می باشد. 
تشکیالتی مشکل است بتوان ریاست مبارزه علیه جرایم سنگین 
فساد اداری را در ساختاریکی از ارگان های دولتی قرار داد. در جریان 
سال اول فعالیت خویش ، ریاست متذکره حمایت قابل مالحظه ای 

که باعث ترقی سریع قابلیت های ٓان ریاست گردید.  دریافت نمود

                                                        
 .۸۰قانون اساسی افغانستان ، ماده چهارم و قانون جرایم جنایــی، ماده   ٢١٥
 .۲محور  IIبارزه علیه فساد اداری ، استراتیژی م  ٢١٦
 و ضمیمه، جدول تطبیقی. ۲محور  IIاستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری ،   ٢١٧
 استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری ، ضمیمه، جدول تطبیقی.  ٢١٨
های ٓاموزشی فراهم نمودند اما به مسایل گزارش دهی و حق الزحمه شان  سیگار، سازمان های امریکایــی از ریاست مبارزه علیه حرایم سنگین فساد اداری حمایت کرده و برنامه  ٢١٩

به این لینک  ۲۰۱۸دهم مارچ (بتاریخ   /٢٠١١https://www.sigar.mil/pdf/audits-٠٧-audit١٩-١١-pdf١٢..  ۲۰۱۱جوالی   ۱۹رسیده گی شود،گزارش تفتیش منتشره 
 مراجعه شد).

یل گزارش دهی و حق الزحمه شان سیگار، سازمان های امریکایــی از ریاست مبارزه علیه حرایم سنگین فساد اداری حمایت کرده و برنامه های ٓاموزشی فراهم نمودند اما به مسا  ٢٢٠
به این لینک  ۲۰۱۸( بتاریخ دهم مارچ   /٠١١https://www.sigar.mil/pdf/audits-٠٧-audit١٩-١١-pdf١٢..  ۲۰۱۱جوالی   ۱۹رسیده گی شود، گزارش تفتیش منتشره 

 مراجعه شد).
، ۲۰۱۴و سال  در ٓاینده FBIای و بررسی تاثیرات برنامه های ارتقا ظرفیت  سیروس ، ریاست مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری افغاستان، مطالعه بشکل نمونه ،ستیفن  ٢٢١

 .به این صفحه مراجعه شد.) ۲۰۱۸(بتاریخ دهم مارچ   /٣٣٤٥https://www.hsaj.org/articlesاین مطالعه در لینک ذیل موجود است: 

یت احتمالی کشفی افغانستان: قضیه تیل وزارت دفاع: نمایانگر ظرف
معاون ریاست پالیسی معینیت استراتیژی و پالیسی وزارت دفاع که سمت 

به عهده داشت، متهم به تقاضای  ریاست کمیته ارزیابی قرارداد ها را نیز
دالر امریکایــی از یکی داوطلبان قرارداد تیل وزارت ۱۵۰۰۰۰رشوه به مبلغ 

اضای رشوه را به ریاست مبارزه با داوطلب مذکور موضوع تقداخله شد. 
و پس از ٓان مکالمات تلیفونی مظنون مورد شنود جرایم سنگین گزارش داد
قرار گرفت. در جریان عملیات مخفی، مظنون کارمند مخفی را به خانه خود 
پذیرایــی کرد و پول نشانی شده رشوه را دریافت نمود. موصوف هنگامی 

یرون خانه بدرقه می کرد و پول پرداخت توقیف شد که کارمند مخفی را به ب
، محکمه ابتداییه ۲۰۱۸جنوری  ۹شده نیز دوباره به دست ٓامد. به تاریخ 

سال حبس و پرداخت مبلغ معادل رشوه  ۸وی را مجرم شناخته و به 
گر مربوط محکوم به مجازات کرد. عالوه بر ٓان، متهم به اتهام تخلفات دی

رم شناخته شد. در مجموع، متهم به به جعل اسناد واسطه نقلیه نیز مج
سال حبس محکوم شد. محکمه استیناف نیز موصوف را مجرم قرار داده  ۱۴

سال تقلیل داد بدون اینکه دلیل ٓان را ذکر نماید.  ۱۲ولی مدت حبس را به 
افزون بر ٓان، مجکمه استیناف در مورد تحقیق از سایر مظنونین به شمول

"سوء استفاده از صالحیت" در خصوص  معین وزارت داخله در رابطه به
داوطلبی دیگر تیل حکم صادر کرد. فیصله محکمه استیناف در مورد قضیه 

 نیز قرار گرفت. محکمهمذکور که طی مراحل گردید، مورد تایید ستره 
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ولی این حمایت های مهم ملی و بین المللی دوامدار نبود. دستٓاورد های این ریاست با تغییرات متکرر در رهبری و ادعا های فساد  ٢٢٢
 اداری در مقامات ریاست مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری تضعیف گردیدند. 

، ریاست مبارزه علیه جرایم سنگین ۲۰۱۶این ریاست بعد از توظیف برید جنرال عبدالغیور اندرابی در ماه جنوری در سال اول فعالیت 
فساد اداری فعالیت های خود را ازدیاد بخشید و تحقیقات در مورد قضیه فساد اداری جنرال  عبدالواسع رووفی را که اولین قضیه مرکز 

. هرچند در گزارش های ربعوار دفتر ٢٢٣ی بود با همکاری سیگار توانست موفقانه رهبری نمایدعدلی و قضایــی مبارزه علیه فساد ادار 
، بر اساس ارقام ارائه شده توسط ماموریت قاطع نیرو های ناتو ، نتایج  ۲۰۱۸الی  ۲۰۱۷بازرس ویژه ایاالت متحده طی ماه های جنوری 

یه جرایم سنگین فساد اداری ارائه شده و کاهش عمومی را در قضایای مختلط در مورد کمیت و کیفیت فعالیت های ریاست مبارزه عل
ارنوالی راجع شده اند ثبت کرده است.  این مسئله همزمان با بحث ها در مورد تعیینات مجدد در سطح  ٢٢٤فساد اداری که به لوی 

 اساس حقوقی ریاست متذکره می باشد. ریاست مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری و ناکامی تالش ها برای اصالحات در ٢٢٥رهبری 
ارنوالی مرکز عدلی و قضایــی مبارزه با فسادا اداری به یوناما گـفت که ٢٢٦ قضیه توسط اداره مبارزه با جرایم  ۴۵۰قضیه از  ۲۵مسئولین 

ساد اداری باید سنگین ارجاع شده است. استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری تذکر می دهد که ریاست مبارزه علیه جرایم سنگین ف
اما استراتیژی مذکور تدابیری را جهت نیل به این اهداف مشخص  ٢٢٧استقاللیت، صالحیت ها و مهارت های خود را تقویت بخشد

 نمیکند. 

ارنوالی در مورد اساس حقوقی ریاست مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری  بحث ها در مورد اصالحات و مسوده تعدیالت لوی 
ای تنظیم کردن صالحیت ریاست متذکره صرفا در قضایای فساد اداری و تغییر در سلسله مراتب گزارش دهی ٓان به لوی پیشنهاد بر 

بطور ویژه ساختار وزارت امور داخله که رئیس ریاست مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری را مستقیما تحت  ٢٢٨ارنوالی نموده است.
لکه در تشکیل ریاست جرایم قرار میدهد برای توانایــی ریاست مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری هدایت وزیر امور داخله قرار نداده ب

در جهت کشف شیوه های فساد اداری در داخل وزارت امور داخله انچنانی که توسط حکومت اولویت داده شده است مؤثر نیست. 
برای کارمندان مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه فساد اداری و ریاست  علیرغم صدور فرمان ریاست جمهوری در مورد تقویت خدمات امنیتی

، تامین مصؤنیت پرسونل ریاست مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری هنوز ۲۰۱۷جون  ۳مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری در 
را به اتهام تالش برای دادن رشوه برای  مرکز عدلی و قضایــی مبارزه علیه فساد اداری دو تن ۲۰۱۷در سال  ٢٢٩یک چالش می باشد.

کارمندان ریاست مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری و یک تن را به اتهام تالش برای قتل کارمند ریاست متذکره مجرم شناخت. 
 محکوم نشدند. هیچ یک از کارمندان ریاست مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری تاکنون به اتهام مشارکت در فعالیت های جرمی٢٣٠

                                                        
ق الزحمه شان ی امریکایــی از ریاست مبارزه علیه حرایم سنگین فساد اداری حمایت کرده و برنامه های ٓاموزشی فراهم نمودند اما به مسایل گزارش دهی و حسیگار، سازمان ها   ٢٢٢

به این لینک  ۲۰۱۸( بتاریخ دهم مارچ   /٢٠١١https://www.sigar.mil/pdf/audits-٠٧-audit١٩-١١-pdf١٢..  ۲۰۱۱جوالی   ۱۹رسیده گی شود، گزارش تفتیش منتشره 
 مراجعه شد).

 ,، گزارش متذکره در لینک ذیل قابل دسترسی می باشد ۴۴، صفحه ۲۰۱۷جنوری  ۳۰گزارش ربعوار سیگار به کنگرس امریکا، منتشره   ٢٢٣
qr.pdf٢٠١٧-٠١-٣٠https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/ ، به این لینک مراجعه شد). ۲۰۱۸( بتاریخ دهم مارچ 

، تمام گزارشات فوق الذکر در لینک ۲۰۱۸جنوری  ۳۰و  ۱۷۲۰جوالی  ۳۰، ۲۰۱۷اپریل  ۳۰، ۲۰۱۷جنوری  ۳۰گزارش ربعوار سیگار به کنگرس امریکا، منتشره تاریخ های   ٢٢٤
 به این لینک مراجعه شد). ۲۰۱۸( بتاریخ دهم مارچ ،   ,=٦https://www.sigar.mil/quarterlyreports/index.aspx?SSR ,ذیل قابل دسترسی می باشند

 .۲۰۱۷جون  ۲۲نشست شورایعالی ، مؤرخ  ٢٢٥
 .۲۰۱۸جنوری  ۲۱و  ۲۰۱۷سپتمبر  ۲۸نشست شورایعالی ، مؤرخ  ٢٢٦
  gov.af/Content/files/ANTIcorruption-http://anti.%CURAPTION٢٠%STRATIGY_Eng.pdf٢٠. ۱۱استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری، صفحه   ٢٢٧
  ۲۰۱۷سپتمبر  ۲۸جلسه مورخ  ٢٢٨
 . ۲۰۱۷جون  ۳به منظور بهبود امور و امنیت و مصئونیت فزیکی پرسونل و دفاتر مرکز عدلی و قضایــی مبارزه علیه فساد اداری،  ۹۴۸فرمان شماره  ٢٢٩
 )۲۰۱۷می  ۹( ۱۹/۰۲/۱۳۹۶ – ۴) و قضیه شماره ۲۰۱۷نومبر  ۱( ۱۰/۸/۱۳۹۶ – ۱۵مراجعه شود به قضیمه شماره   ٢٣٠

 مالحظات:
شده است. تدابیر شفافیت و اصالحات در سکـتور های عدلی و قضایــی و انفاذ قانون بطی تر از ٓانچه پیش بینی شده بود، تطبیق 

قضایــی و مسئولین تنفیذ قانون هنوز بهبود و تقویت نیافته است. تطبیق پالن ملی اصالحات  –حسابدهی مقامات سکـتور عدلی 
ارنوالی در حال حاضر به قضایا زیاد فساد اداری رسیده گی می  سکـتور عدلی و قضایــی بشکل همٓاهنگ تطبیق نمی گردد. لوی 

 رسیده گی به این قضایا نباید با یکجا کردن فعالیت های جلوگیری کننده از فساد در راهبرد کاری ٓان کمرنگ شود.  نماید. ظرفیت
تنفیذ قانون در جهت کشف و تحقیق قضایای فساد اداری هنوز به تقویت نیاز دارد. با در نظرداشت اینکه ریاست مبارزه علیه جرایم 

ساد اداری به شمول چنین موارد در داخل پولیس متمرکز هستند، ساختار گزارشدهی باید سنگین فساد اداری روی کشف قضایای ف
به نحوی استقالل شان را تضمین کند. محدود نمودن ظرفیت پولیس به کشف و وظایف قبل از تحقیق، رسیدگی به قضایای پیچیده 

ارنوال نیاز  است. را با مشکل مواجه می سازد. همکاری نزدیکـتر میان پولیس و  
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  مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه فساد اداری . ۳.۲
ساختن تعهدات بین المللی اش در مورد مبارزه علیه فساد اداری که در نشست  ی، رئیس جمهور غنی، برای عمل۲۰۱۶جون  ۳۰بتاریخ 

("مرکز عدلی و قضائی") را  طی یک فرمان مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری  ٢٣١های بین المللی داده بود،
به عوض ایجاد یک  ٢٣٢ اجرایــی ایجاد کرد. هدف مرکز عدل و قضایــی تحقیق، پیگرد عدلی و فیصله در مورد قضایای جدی می باشد. 

یب و نهاد جدید، فرمان رئیس جمهور مرکز عدلی و قضایــی را به عنوان محل مصئون می شناسد جاییکه نهاد های ویژه کشف، تعق
رسیدگی قادر به همکاری در مورد قضایای فساد اداری هستند. در فرمان مذکور چنین ٓامده است که "همه ادارات دولتی به شمول وزارت 
ارنوالی مکلف اند تا با مرکز عدلی و قضایــی در تمام مراحل تعقیب  دفاع ملی، وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و لوی 

  ٢٣٣ ساد اداری همکاری نمایند."عدلی و قضایــی ف

میلیون افغانی در ٓان دخیل  ۱۰) قضایای فساد اداری که بیشتر از ۱مرکز عدلی و قضایــی صالحیت رسیدگی به قضایای ذیل را دارد: (
اج غیر ) قضایای ارتشاء، تطهیر پول، تخریب ویا فروش ٓاثار فرهنگی و تاریخی، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، استخر ۲باشد؛ (

) قضایای که در ٓان مقامات عالی رتبه دولتی مانند معین وزارت ۳میلیون افغانی؛ ویا ( ۵قانونی معادن، غصب زمین با ارزش بیشتر از 
فعْال مرکز عدلی و قضایــی  ٢٣٤ ها، جنرال ها، والی ها و اعضای شورای والیتی دخیل باشند بدون در نظر داشت مبلغ پولی دخیل.

رای محاکمه شان قانون اساسی ایجاد محکمه ویژه را حکم میکند مانند رئیس جمهور، وزراء، و قضات ستره محکمه، نمی مقاماتی را که ب
افزون  ٢٣٥تواند مورد محاکمه قرار دهد زیرا این مرکز طبق قانون اساسی شرایط محکمه ویژه را که در قوانین تصریح شده است، ندارد.

مبارزه علیه فساد اداری می تواند قضایا را جهت رسیدگی به مرکز عدلی و قضایــی راجع سازد حتی  بر ٓان، شورای عالی حاکمیت قانون و
قضایای  ٢٣٧هرچند این گزینه برای ارجاع قضایا تا کنون هرگز استفاده نشده است. ٢٣٦ اگر ٓان قضایا واجد شرایط فوق الذکر نباشد

ضایــی را نداشته باشد، کماکان از سوی محاکم عادی مورد تحقیق و تعقیب که شرایط و معیار های حیطه اختیارات قضایــی مرکز عدلی و ق
ارنوالی گزارش داد که در مجموع به تعداد  ٢٣٨ عدلی قرار می گیرد. در  ۲۰۱۷قضیه فساد اداری در جریان سال  ۳۵۶۹اداره لوی 

   ٢٣٩ سراسر کشور مورد تعقیب عدلی قرار گرفت.

ز سوی ستره محکمه نظر به شهرت نیک هر قاضی از لحاظ درستکاری و لیاقت انتخاب شد. قاضی فعلی مرکز عدلی و قضایــی اچهارده 
ن باید در قانون تصریح شده و نشر شوند. در ارتباط به گروه اول ارنواال معیار های شفاف و رقابتی انتخاب برای تمام قضات و  ٢٤٠

شده بودند، جامعه بین المللی با انجام ارزیابی پولیگراف حمایت ارنواالن و افسران تحقیق پولیس که در مرکز عدلی و قضایــی موظف 
. نتایج این ارزیابی به عنوان مبنی استفاده شده و پیامد های ناکامی در پولیگرافی در دور بعدی تطبیق خواهد ٢٤١های تخنیکی فراهم کرد

ارنوالی و در حال  ٢٤٢ وزارت امور داخله به موقع و موثر خواهد بود. شد. طرح رهنمود ها برای اجرای ارزیابی یا پولیگرافی در اداره لوی 
تن افزایش یابد. این  ۱۲۲به  ۱۳۹۷ارنوال در مرکز عدلی و قضایــی توظیف شده اند. قرار است این تعداد در سال  ۷۱حاضر، به تعدد 

محکمه را افزایش بخشد. قضات، رقم در مقایسه با تعداد قضات بسیار بلند است و از این جهت توقع می رود که ظرفیت تحقیقی 
ت که به خاطر تعقیب و محاکمه قضایای حساس فساد اداری در شرایط ناهنجار سیاسی به خرج می ئارنواالن و مستنطقین برای جر 

ولی و سای محاکم مرکز عدلی و قضایــی هریک قاضی منیب و قاضی رسؤ دهند، باید مورد  تقدیر قرار گیرند. قدردانی دانی ویژه باید از ر 
 ارشد عرفانی که به گونه مشخص در قضایا دخیل هستند، صورت گیرد.  ارنوال همچنان 

                                                        
 .۲۰۱۶؛ سند اعالمیه افغانستان در نشست لندن ۲۰۱۶ب چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان؛ کنفرانس مبارزه با فساد اداری اتحادیه اروپا،؛ کابل  ۵٫۳ماده  ٢٣١
 .۱۰/۰۴/۱۳۹۵)، مورخ ۵۳ئی مبارزه علیه فساد اداری (فرمان شماره فرمان رئیس جمهور در مورد ایجاد مرکز عدلی و قضا ٢٣٢
 .۲فقره  ۸، ماده ۵۳فرمان شماره  ٢٣٣
 (امریه شورای عالی ستره محکمه). ۲۹/۰۴/۱۳۹۵مورخ  ۳۸۵شورای عالی ستره محکمه، امریه شماره  ٢٣٤
 س جمهور فقط توسط محکمه خاص طبق قانون محاکمه شده می توانند. قانون اساسی صراحت دارد که وزراء، رئیس ستره محکمه و رئی ۱۲۷و  ۷۸، ۶۹مواد  ٢٣٥
 . ۵، ماده ۵۳فرمان شماره  ٢٣٦
 در فوق. ۹۷اما، مراجعه شود به پاورقی شماره  ٢٣٧
. ۴۹، صفحه ٢٠١٧. اپریل گزارش یوناما در مورد مبارزه علیه فساد اداری  ٢٣٨

.pdf١٧june١٥_may_mh_final_ac_report_dari_bw_final_edit_lh_revision٣١https://unama.unmissions.org/sites/default/files/  
 . ۱۳۹۶جدول جرایم فساد اداری در سال  ٢٣٩
 .۴۹، صفحه ٢٠١٧. اپریل د مبارزه علیه فساد اداری گزارش یوناما در مور  ٢٤٠

.pdf١٧june١٥ari_bw_final_edit_lh_revision_may_mh_final_ac_report_d٣١https://unama.unmissions.org/sites/default/files/  
 .۴۹، صفحه ٢٠١٧. اپریل گزارش یوناما در مورد مبارزه علیه فساد اداری   ٢٤١

.pdf١٧june١٥_may_mh_final_ac_report_dari_bw_final_edit_lh_revision٣١ama.unmissions.org/sites/default/files/https://un  
ارنوالی در برابر فساد، جوالی  ٢٤٢ ، قابل دسترس در اینجا: ۸، صفحه ۲۰۱۷کمیته نظارت و بررسی، گزارش ویژه: ٓاسیب پذیری های اداره لوی 
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جوالی، دستاورد های مرکز عدلی و قضایــی بطور چشم گیری  ۴، به ویژه بعد از انتقال به دفاتر دایمی اش به تاریخ ۲۰۱۷در سال 
که  ۲۰۱۶ر مرحله استیناف تکمیل نمود، در حالیکه در نیمه اول سال قضیه را د ۲۲قضیه را در مرحله ابتدائیه و  ۲۱افزایش یافت و 

را در مرحله استیناف  ٢٤٤را در مرحله ابتدائیه و یک قضیه ٢٤٣قضیه ۴اولین ماه های تاسیس مرکز عدلی و قضای بود، این مرکز 
شود تکمیل نمود و در محکمه  می ٢٤٥متهم ۱۴۲قضیه را که شامل  ۳۴، محکمه ابتدائیه ۲۰۱۸تکمیل نموده بود. الی ختم اپریل 

 متهم می شود، مورد رسیدگی قرار گرفت.  ۹۸قضیه که شامل  ۳۲استیناف 

 

 انواع قضایایــی مورد رسیدگی . ۳.۳
مرکز عدلی و قضایــی صالحیت رسیدگی به 
طیف وسیعی از جرایم فساد اداری طبق احکام 

ی بر یــشو قانون جزاء، جرایم پول ۱۹۷ماده 
هیر پول و عواید ناشی از اساس قانون منع تط

جرم ، تخریب و یا فروش ٓاثار تاریخی و 
فرهنگی، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، 
استخراج غیر قانونی معادن و غصب زمین را 

تمام جرایم و مجازات در داخل   ٢٤٦ دارد.
حیطه صالحیت های مرکز عدلی و قضائی 
اکنون در کود جزای جدید گنجانیده شده 

عدیلی برای وضاحت رابطه و به ت  ٢٤٧است
ضرورت  حوزه صالحیت مرکز عدلی و قضایــی

 عاجل احساس می شود.

متهم در محکمه ابتداییه،  ۱۴۲از مجموع 
اکـثریت ٓانها متهم به ارتکاب جرم سوء استفاده 

متهم) که به  ۶۳از صالحیت وظیفوی بودند (
 ۱۸متهم)، رشوه ( ۳۴دنبال ٓان جرم اختالس (

متهم)، و تطهیر پول  ۱۶متهم)، جعل اسناد (
متهم) قرار داشت. سایر جرایم شامل  ۱۲(

متهم)، تجاوز از  ۹استفاده از اسناد جعلی (
 ۳متهم)، فریبکاری ( ۶حدود صالحیت (

                                                        متهم) می شد. دو مورد  ۲متهم) و قاچاق (
ارنوالی (شماره ۱۲/۱۱/۲۰۱۶مورخ ( ۱قضیه شعبه قندهار عزیزی بانک شماره  ٢٤٣ ارنوال نظامی لوی  مورخ  ۸)؛ قضیه پولشویــی بغالن (شماره ۱۹/۱۱/۶۱مورخ  ۴)؛ قضیه 
 ). ۲۱/۱۲/۲۰۱۶مورخ  ۵) و  قضیه بانک ملی قندز و بغالن  (شماره ۱۰/۱۲/۱۶
 ). ۲۷/۱۲/۲۰۱۶مورخ ( ۱قضیه شعبه قندهار عزیزی بانک شماره  ٢٤٤
 دوسیه علیه دو متهم متوفی حفظ شد. ٢٤٥
، قابل دسترس در اینجا: ۴۹، صفحه ۲۰۱۷مبارزه افغانستان در برابر فساد: میدان نبرد دیگر، یوناما، ؛ ۲۹/۴/۱۳۹۵مورخ  ۳۸۵شورای عالی ستره محکمه، امریه شماره  ٢٤٦

.pdf١٧june١٥_may_mh_final_ac_report_dari_bw_final_edit_lh_revision٣١ites/default/files/https://unama.unmissions.org/s  بدنبال نافذ شدن
 . ن در این کود جزاء پیدا کردکود جزای جدید که تمام جرایم و مجازات را (به استثنای چند مورد معدود) در خود گنجانیده است، تمام جرایم فساد اداری را حاال می توا

 باال مراجعه شود. در ٢٫٤٫١به بخش  ٢٤٧

نشان دادن توانائی مرکز عدلی  میوند در والیت هلمند: ۲۱۵قضیه قول اردوی 
قضیه قول اردوی  و قضائی در پاسخگو قراردادن افسران عالی رتبه وزارت دفاع:

شان می  افسر زیردست ۴میوند شامل دو جنرال بلند پایه وزارت دفاع و  ۲۱۵
باشد.  تحقیقات در مورد این قضیه به دنبال گزارشی از سوی یک فرمانده ارتش 

میوند مستقر در والیت هلمند  ۲۱۵ایاالت متحده، ٓاغاز شد. فرمانده قول اردوی 
تن از سربازان کندکی در  ۳۰) توظیف ۱در اتهامات ٓاتی مجرم شناخته شد: (

اش در کابل، خالف مقررات اردوی والیت هلمند برای نگهبانی از خانه شخصی 
) ۳) گماشتن شش واسطه نقلیه دولتی برای اعضای خانواده اش؛ (۲ملی؛ (

) صدور اجازه برای ۴لیتر تیل برای مصارف خانواده اش؛ و ( ۱۱۸۵۰تخصیص 
شرکت قراردادی که در عوض اکماالت غذایــی، پول نقد پرداخت کند.  فرمانده 

ند نیز در اتهام سؤاستفاده از صالحیت محکوم میو ۲۱۵قول اردوی  ۲لوای غند 
میلیون افغانی را طور نقد از یک شرکت  ۳شناخته شد که در ٓان موصوف مبلغ 

قراردادی بدست ٓاورده در حالیکه با ٓان شرکت قرار داد شده بود که مواد غذایــی 
افسر قول اردو را اکمال کند ٓاما بعدْا از عهده ٓان کار بر ٓامده نتوانسته است. چهار 

ئت حاصل کردند. محکمه زیردست که متهم به شراکت در عمل جرمی بودند، برا
مبلغ پرداخت همچنان و به پنج سال و سه ماه حبس  ابتدائیه فرمانده قول اردو را 

دالر امریکایــی) به عنوان جریمه  ۱۰۰۰۰(معادل حدودًا افغانی  ۶۹۹۱۵۰
همچنان و  گردید و ماه حبسمحکوم به مجازات کرد. فرمانده غند به سه سال و د

دالر امریکایــی) به  ۴۶۰۰۰معادل حدودًا افغانی ( ۳۲۸۰۷۳۴پرداخت مبلغ 
عنوان جریمه محکوم شد. به رغم ابراز عدم قناعت باالی فیصله محکمه ابتداییه، 

 . تایید نمودندمحکمه استیناف و ستره محکمه فیصله را کامالً 

 مالحظات:
مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه فساد اداری با سرعت ستودنی ایجاد شد و باید به تقویت هرچه بیشتر ظرفیت خود ادامه دهد. 
ارنواالن هنوز نیاز به تقویت و معیاری سازی دارند. انتظار می رود که افزایش در  طرزالعمل های استخدام و بررسی سوابق قضات و 

ا رنواالن سبب افزایش دستاورد های این مرکز شود. از استقامت بزرگان مرکزی عدلی و قضائی و توانایــی ٓانان برای افزایش شمار 
مستمر دستاورد های این مرکز باید قدردانی شود و از این مرکز در رسیدگی به چالش هائی که با ٓان مواجه است، باید حمایت شود. 

 باید در قانون جدید مبارزه علیه فساد اداری تسجیل شود.  مبنای حقوقی مرکز عدلی و قضائی 
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به اتهام استخراج غیر قانونی  تن متهم به تخریب ٓاثار فرهنگی شد. هیچ فردی ۴مورد رسیدگی قرار گرفت در حالیکه  ٢٤٨غصب زمین
یا جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی محاکمه نشد.  یک سلسله جرایمی که تحت صالحیت های مرکز عدلی  وقضایــی قرار نمی  معادن

  ٢٤٩ گیرد ولی به عنوان بخشی از جرایم فساد ارتکاب یافته بود، نیز در مرکز عدلی و قضایــی مورد رسیدگی قرار گرفت.

 

یت کسانیکه که علیه ٓانان صورت دعوی ترتیب داده شد، کارمندان برحال ویا اسبق وزارت امور داخله بودند که در مجموع، علیه اکـثر
نفر ٓانان گردید. بقیه متهمین قرار ذیل  ۴۳نفر از منسوبین برحال و اسبق ٓان وزارت صورت دعوی ترتیب شد که منجر به محکومیت  ۴۷

)، وزارت مالیه ۶)، وزارت معارف (۷)، وزارت ترانسپورت (۱۲)، شاروالی (۱۳نفر)، وزارت دفاع ( ۲۲بانک (تقسیم شده اند: کارمندان 
ارنوالی (٢٥٠)۲)، اعضای شورا های والیتی (۲)، وزارت حج و اوقاف (۴)، وزارت شهرسازی (۶( )، د افغانستان ۱، کارکنان لوی 

ارده تاجر خصوصی. دو تن از متهمین سابق معین وزارتخانه ها بودند و یک ) و چه۱)، صندوق وجهی انکشاف زراعت (۳برشنا شرکت (
از جمع این سه معین، فقط یک نفر ٓانان به محکمه حاضر شد در  ٢٥١تن از متهمین هنگام محاکمه، معین برحال یک وزارتخانه بود.

) تن از متهمین رتبه جنرالی داشتند. ۱۴( حالیه دو تن دیگر ٓانان، به شمول معین برحال، به صورت غیابی محاکمه شدند. چهارده

                                                        
 محکمه ابتدائیه، (قضیه لیگو گلوبل).  ۶قضیه شماره  ٢٤٨
متهم به اقدام به قتل یک افسر ریاست مبارزه علیه جرایم سنگین که هنگام دستیگری مظنونین به ۱۳ٓامر حوزه  –امنیتی پولیس، متهم اصلی  ۱۳برای مثال، در قضیه حوزه  ٢٤٩

 بود و نیز اتهام شراب نوشی نیز بر او وارد شده بود.  مرمی زده شده 
 رئیس شورای والیتی هرات و ، عضو شورای والیتی بلخ.  ٢٥٠
افغانی  ۱۲۰۰۰نقدی مبلغ  معین وزارت حج و اوقاف، ، معین وزارت معارف و ، معین تامینات وزارت امو داخله. معین وزارت معارف، مقصر شناخته شد و محکوم به جریمه ٢٥١
 د.   ش

63
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تعداد متهمين به اساس جرايم که صورت دعوای عليه شان 
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به استثنای یک مورد، تمام قضایای که به مرکز عدلی و قضایــی ٓاورده شد واجد شرایط حد اقل مبلغ پولی و رتبه تعیین شده در امریه 
رابری می کردند. قضیه پولیس ستره محکمه بودند. دوازده قضیه شامل مقامات عالی رتبه می شد و بقیه قضایا با معیار پولی تعیین شده ب

و مبلغ پول دخیل در قضیه بالغ داشت در این قضیه، بلند پایه ترین مقام رتبه دگروالی  ٢٥٢ کابل یگانه استثناء بوده است. ۱۳حوزه 
شوه میلیون افغانی در قضیه ر  ۵افغانی) می شد که کمتر از حد اقل معیار تعیین شده  ۳۱۰۰۰۰۰دالر امریکایــی (حدود  ۴۵۰۰۰به 

  ٢٥٣ستانی است.

 

 خالها در تعقیب عدلی اتهامات فساد اداری . ۳.۴
قانون اساسی صراحت دارد که بلند پایه ترین مقامات دولت مانند وزرا که متهم به ارتکاب جرم شوند، در محکمه خاص مورد محاکمه 

ارنوالی و ستره محکمه به ، هیچ قضیه فساد در محکمه خاص مورد رسیدگی قرار ن۲۰۱۷در طول سال  ٢٥٤قرار میگیرند. گرفت. لوی 
یوناما اظهار داشتند که چهار قضیه که محاکمه مدعی علیه های ٓان نیازمند ایجاد محکمه خاص است، در حال حاضر تحت جریان قرار 

د مبارزه با فساد ، رئیس جمهور غنی طی بیانیه خود در چهارمین کنفرانس ساالنه اتحادیه اروپا در مور ۲۰۱۸اپریل  ۲۴دارد. به تاریخ 
محاکماتی هیئت  ٢٥٥به وی اطالع داده است.از این قضایا در ستره محکمه اداری اعالن کرد که قاضی القضات از دریافت دو قضیه 

ویژه تحت مرکز عدلی و قضایــی مرجع خوبی برای رسیدگی به این گونه قضایا خواهد بود. با توجه به اینکه مرکز عدلی و قضایــی در حال 
 رایط محکمه خاص را ندارد، تعدیالت مربوطه در قانون در مطابقت با پیگرد عدلی باید در نظر گرفته شود. حاضر ش

خالء دیگر در تعقیب قضایای فساد اداری اینست که یافته های گزارش کمیته نظارت و ارزیابی به گونه مستمر مورد تحقیق و تعقیب قرار 
ارنوالی  ۲۰۱۷در ماه اکـتوبر  ٢٥٧پذیری وزارت معارف به فساد اداری بطور مثال، ارزیابی ٓاسیب  ٢٥٦نگرفته است. فرصت را برای لوی 

از دوران گذشته به شمول قضایای ناشی از یافته  ٢٥٨مساعد میسازد تا این اداره، قضایای فساد اداری انباشته شده در سکـتور معارف
. به رغم تشابه یافته ٢٥٩ن را به گونه فعال مورد رسیدگی قرار دهدهای کمیته نظارت و ارزیابی در مورد اجراات نادرست در تقرر معلمی

، تنها یک قضیه فساد اداری از وزارت معارف در مرکز عدلی و قضایــی مبارزه با فساد ٢٦٠ها قبل از گزارش بررسی کمیته نظارت و ارزیابی
  ٢٦١اداری مورد رسیدگی قرار گرفته است.

اری در وزارت دفاع است که در برگیرنده فساد در داوطلبی تهیه تیل به ارزش حدود یک قضیه دیگری در رابطه به ادعا های فساد اد
، رییس جمهور ۲۰۱۵میلیارد دالر امریکای می باشد. پس از تحقیقات توسط اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان در سال 

. متعاقبًا، رئیس ٢٦٢عدادی از کارمندان بلند پایه وزارت دفاع را اخراج کردغنی قرارداد را فسخ نموده، پروسه تدارکات را از سر گرفته و ت
جمهور فرمان تحقیق در مورد قرارداد را صادر و کمیته تحقیقاتی تحت ریاست حمیدهللا فاروقی، استاد دانشگاه کابل و وزیر اسبق اقتصاد 

                                                        گونه رسمی نشر نشد و تا اکنون فقط رئیس سابق کمیسیون را موظف ساخت. بآانهم، یافته های گزارش تحقیقات کمیته هیچگاهی به 
 . ۱۳/۱/۱۳۹۶محکمه ابتدائیه مورخ  ۵دوسیه شماره  ٢٥٢
مطابق قانون تشکیل و صالحیت های محاکم  ۲۰۱۸فبروری  ۲۸مورخ  ۱۱۰۴صالحیت رسیدگی به این قضیه به مرکز عدلی و قضائیه از سوی شورای عالی طبق فیصله شماره  ٢٥٣

 تفویض شد.
وزراء، رئیس ستره محکمه و رئیس جمهور فقط توسط محکمه خاص طبق قانون محاکمه شده می توانند؛ همچنان قانون اساسی صراحت دارد که  ۱۲۷و  ۷۸، ۶۹مواد  ٢٥٤

 ). ۱۲/۴/۲۰۱۴( ۲۳/۱/۱۳۹۳مورخ  ۱۱۳۰مراجعه شود به قانون محاکم خاص، جریده رسمی شماره 
 .۲۰۱۸اپریل  ۲۴چهارمین کنفرانس ساالنه اتحادیه اروپا در مورد فساد اداری، کابل،   ٢٥٥
ارنوالی در پاسخ به یوناما اظهار داشت که  ٢٥٦  ". دوسیه از سالهای گذشته در قضایای فساد اداری ملکی و نظامی به دلیل نبود اسناد و مدارک کافی حفظ شد... ۳۰۰"حدود لوی 
 .۲۰۱۸مارچ  ۶قابل دسترس می باشد. تاریخ مراجعه به سایت:  http://www.mec.af/files/٢٠١٧_٢٣_moe_dari.pdf١٠_ در سایت   ٢٥٧
 . ۵همان، صفحه   ٢٥٨
 .۳همان، صفحه   ٢٥٩
، که در سایت ذیل قابل دسترس است، مراجعه شود: ۲۰۱۵به ٓاسیب پذیری استخدام معلمین در برابر ارزیابی فساد اداری در وزارت معارف، کابل، جوالی   ٢٦٠

_MOE_Teacher_Recruitment_VCA_(Dari).pdf٢٠١٥_٠٨_٢٢http://www.mec.af/files/ 
  قضیه علیه معین وزارت معارف و دیگران  ٢٦١
، در سایت ذیل قابل دسترس می باشد: ۲۰۱۷جنوری  ۳۰سازی افغانستان به کانگرس ایاالت متحده، گزارش ربعوار اداره بازرس ویژه ایاالت متحده برای باز   ٢٦٢

qr.pdf٢٠١٧-٠١-٣٠https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/  :۸۲۰۱مارچ  ۱۵(تاریخ مراجعه به سایت.( 

 مالحظات:
رم سوء استفاده از صالحیت وظیفوی مورد تعقیب عدلی قرار گرفتند. کود جزاء جدید، با تعریف در اکـثر قضایا، متهمین به ج

واضح تر از جرایم ، پالیسی ترتیب صورت دعوای را سهل خواهد کرد. اکـثریت مطلق قضایا مربوط به متهمین از وزارت داخله 
 میشد.
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ه ارزیابی قرارداد های وزارت داخله و معین اسبق وزارت دافع مورد پیگرد قرار گرفته اند. شبهات ناشی از یافته های پروسه های تدارکات ک
ارنوالی یا ریاست مبارزه با جرایم  منجر به عدم توانایــی اشتراک در اعالنات داوطلبی عمومی شده و از طرف اداره تدارکات ملی به لوی 

 سنگین ارسال شده است، تا هنوز مورد تعقیب عدلی قرار نگرفته است. 

سرنوشت تعداد زیاد قضایای مشکوک فساد اداری که از سوی نهاد های دولتی ذیربط که غرض تحقیق و تعقیب عدلی به افزون بر ٓان، 
ارنوالی ارسال شده است  ٢٦٤. بطور مثال، مرکز تحلیل معامالت و گزارش های مالی افغانستان (فنتراکا)٢٦٣، معلوم نیستاداره لوی 

مورد مانند قضیه تطهیر پول، تمویل تروریزم، قاچاق مواد  ۲۶بررسی  ۲۰۱۶خود نوشت که این اداره در سال  ۲۰۱۷در گزارش سال 
ارنوالی در میان گذاشت. در سال  مخدر، فساد اداری و سایر جرایم پیش بینی شده را تایید و یافته ، ۲۰۱۷های خود را با اداره لوی 

ارنوالی] ارسال کرد ۲۸این اداره  . باوجود ٓان، قضایای جرایم مالی معموًال پیچیده بوده و تحقیق ٓان زمان ٢٦٥قضیه دیگر را [به لوی 
ضایــی مورد رسیدگی قرار گرفت، افزایش رونما ، در تعداد قضایای تطهیر پول که توسط مرکز عدلی و ق۲۰۱۸گیر می باشد. در سال 

ارنوالی هدایت ٢٦٧محاکم مرکز عدلی و قضایــی مبارزه با فساد اداری حین صدور فیصله باالی تعداد از قضایا ٢٦٦گردید. ، به لوی 
قرار دهد. در اکـثر دادند تا شرکای جرمی را که در جریان جلسات قضایــی در ٓان محاکم شناسایــی نموده اند، مورد تحقیق و تعقیب عدلی 

ارنوالی در دسترس نیست. فنتراکا همچنان  قضایا، هیچ نوع معلومات در رابطه به پیشرفت این قضایا پس از ارسال ٓانها به اداره لوی 
ارنوالی در مورد اقامه دعوا اتهامات پیچیده را نادیده میگیرد که ا ین امر این معضل را به یوناما گزارش داد که در چندین مورد لوی 

باعث می شود که محکومیت برای یک بخش قابل مالحظه خسارات وارده در دوسیه مد نظر گـفته نشده و در نتیجه پول ها بدست 
 نیامد.  

مرکز عدلی و قضایــی معیار ها برای انتخاب قضایا یا استراتیژی تعریف شده پیگرد عدلی را نشر نکرده است. از این جهت، این مرکز حین 
خود در برابر انتقادات در مورد نحوه انتخاب قضایا احتماًال با مشکل مواجه خواهد شد. این موضوع خصوصًا در افغانستان دفاع از 

بیشتر صدق می کند زیرا ادعا های فساد در تمام سطوح دولت موجود بوده و  به سادگی می توان اهداف سیاسی در عقب انتخاب قضایا 
حیطه صالحیت قضایــی مرکز عدلی و قضایــی مبارزه با فساد اداری مانع انجام تحقیق در مورد بلند پایه  تعبیر (سوء تعبیر) کرد. هرچند

ترین مقامات دولت (مانند وزرا) می شود، این مرکز همچنان فاقد میکانیزم ارسال قضایای ساده به محاکم والیتی می باشد. پالیسی واضح 
شریک ساخته  ارنوال ی را به حداقل برساند. این پالیسی باید از طریق سخنگوی لوی تعقیب عدلی نیاز است تا خال های پیگرد عدل

 شود. 

 

 

 

                                                         
 ۲۱، ۱۶، ۱۱ – ۱۰قانون نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری (اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری)؛ مواد  ۱۳ماده بطور مثال، به   ٢٦٣

 .(فنتراکا)مراجعه شود. قانون منع تطهیر پول  ۳۷ – ۳۶قانون تفتیش (اداره عالی تفتیش)؛ مواد 
کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد اداری را  ۵۸مسئولیت تطبیق ماده قانون منع تطهیر پول ایجاد شده و  ۲۵راکا یک نهاد استخبارات مالی است که به اساس ماده فنت  ٢٦٤

کی مرکزی افغانستان (د افغانستان بانک) ایجاد شد، این نهاد به عهده داشته و مکلف است تا از رعایت قانون منع تطهیر پول اطمینان حاصل نماید. هرچند فنتراکا در چوکات بان
 قانون منع تطهیر پول مراجعه شود.  ۲۵) ماده ۴، ۳، ۱در عمل مستقل می باشد (به فقره های 

، در سایت ذیل به نشر رسید: ۲۰۱۷واحد استخبارات مالی د افغانستان بانک، گزارش ساالنه   ٢٦٥
 .pdf٢٠١٧Report_٢٠%Report/FinTRACA_Annual٢٠%https://www.fintraca.gov.af/assets/Annual  ۲۴صفحه  . 

 تا کنون حد اقل علیه نه نفر اقامه دعوا صورت گرفته است.  ۲۰۱۸از ماه جنوری  ٢٦٦
 ل وزارت دفاع، محکمه ابتداییه فیصله کرد تا پنج مظنون دیگر مورد تحقیق و تعقیب عدلی قرار گیرند. در قضیه تی  ٢٦٧

 مالحظات:
اری باید روی دست گرفته شود. بازنگری مبنای حقوقی به شکلی که امکان تالش های بیشتر برای تعقیب عدلی قضایای فساد اد

تعقیب عدلی عالی رتبه ترین مقامات را مطابق قانون اساسی میسر سازد، می تواند تعقیب عدلی این قضایای را تسهیل کند. لوی 
ا به انتقادات در مورد اولویت بندی قضایا پاسخ ارنوالی باید پالیسی خود در مورد نحوه گزینش و تعقیب عدلی قضایا را منتشر کند ت

گـفته باشد. مرکز عدلی و قضائی باید ظرفیت خود را بیشتر تقویت کند تا بتواند بخش های پیچده تر قضایای تطهیر پول را نیز مورد 
 رسیدگی قرار دهد. 
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 مشاهدات از اجراات مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه فساد اداری  .۳.۵
 مشاهدات از جلسات استماعیه مرکز عدلی و قضایــی مبارزه با فسا اداری  .۳.۵.۱

رزه با فساد اداری، یوناما همراه با سایر ناظرین، و مشخصًا دیدبان شفافیت افغانستان از اجراات از بدو تاسیس مرکز عدلی و قضایــی مبا
یوناما مالحظه نمود که مرکز عدلی و قضایــی مبارزه با فساد اداری در راستای  ٢٦٨محاکم [مرکز عدلی و قضایــی] نظارت به عمل ٓاورد.

کند و قضات باالی جریانات محکمه کنترول دارند. اما ، شهادت شهود بسیار تامین حق دسترسی متهمین به محاکمه عادالنه کار می 
نادر است و اگر شهود در محکمه ادای شهادت نمایند، ٓان را از قسمت اشتراک کننده های عمومی انجام می دهند زیرا جای مخصوص 

و اجراات ٓان برای نظام قضائی افغانستان موضوع برای شهود در سالون محکمه وجود ندارد. تجزیه و تحلیل علنی قضایای فساد اداری 
 جدیدی است. هدف از این مالحظات و ارزیابی بهتر ساختن اجراات است.  

 – ٢٧٠به استثنای یک جلسه – ٢٦٩با توجه به حق دسترسی به محاکمه علنی، و علی الرغم تهدید های امنیتی، تما جلسات محاکماتی
و در حضور مردم و رسانه ها تدویر یافت. مرکز عدلی و قضایــی مبارزه با  ٢٧١به گونه علنی اداری در مرکز عدلی و قضایــی مبارزه با فساد 

فساد اداری باوجود ٓانکه در حومه شهر واقع است،  توانست توجه رسانه ها را به خود جلب نماید. اگرچه جریان محاکمات مرکز عدلی 
هیچ استراتیژی ٓاگاهی دهی وجود ندارد. تعیین یک نفر سخنگوی اختصاصی  و قضائی از سوی رسانه ها عمومْا پوشش داده می شود، اما

ارنوا ی و محاکم که انکشافات در محاکمات قضایای فساد اداری را به سمع مردم برساند سبب تقویت کار مرکز عدلی و قضایــی لدر لوی 
اهی دهی باید شامل گبرنامه های آ ا افزایش خواهد داد. نسبت به تعهد حکومت برای مبارزه با فساد از طریق محاکم ر مردم شده و اعتماد 

رفته است باشد. فیصله های نهائی به شمول دالیل ٓان باید بطور علنی در گی قرار گنشر مطالب در مورد قضایایــی که موفقانه مورد رسید 
 دسترس مردم قرار داده شود.  

وکیل مدافع را دارد. تمام  نظم به متهمین تفهیم می کردند که حق داشتقضات بطور مندر ارتباط به کنترول جریانات محکمه، بطور کلی 
که در مرکز عدلی و قضایــی مبارزه با فساد اداری مورد محاکمه قرار گرفتند به شمول ٓانانیکه در مورد شان محاکمه غیابی  ٢٧٢متهمین

ه شخصی استخدام شده بود و یا از طرف ریاست برگزار شد، به وکیل مدافع دسترسی داشتند؛ وکالی مدافع یا توسط متهمین به گون
مساعدت های حقوقی وزارت عدلیه موظف گردیده بودند.. وکالی مدافع معموًال از این ناحیه شاکی بودند که محکمه ابتدائیه به اندازه 

. در اکـثر ٢٧٣تر داشته باشندکافی قبل از وقت برای شان در مورد تاریخ جلسه محاکماتی اطالع نمیدهد تا فرصت بیشتر برای ٓامادگی به
 دفاعیه ها ٓامده است که در جریان تحقیقات برای مظنون مساعدت وکیل مدافع فراهم نشده است. 

در رابطه به مدیریت و کنترول جریان جلسه، قضات که ریاست جلسات را در محکمه ابتداییه و استیناف به عهده دارند ثابت کردند که 
ٓاداب محکمه را دارند. باوجود اینکه در چند مورد معدود، جلسه با تاخیر برگزار شد که دلیل ٓان دیر رسیدن  درایت الزم برای تامین نظم و

. اکـثر متهمین  دفاعیه کـتبی خویش را از قبل به محکمه ارایه می کردند. متاسفانه، هنگامیکه ٢٧٤وکیل مدافع به  جلسه محاکماتی بود. 
ه می شود، تعدادی از ٓانها به عوض اینکه دالیل کلیدی و عمده را برجسته سازند، دفاعیه کـتبی فرصت ارایه دفاعیه به وکالی مدافع داد

شان را لفظ به لفظ قرائت می کردند. در بعضی موارد، قضات واضحًا به استدالل های وکیل مدافع اهمیت قایل نشده و اظهارات شفاهی 
نمی شد مشخصًا، قضات به گونه مستمر نتوانستند به این ادعای وکیل مدافع  وکیل مدافع مبنی بر ارایه مدارک در محکمه مدنظر گرفته

موکل وی مبنی بر داشتن وکیل مدافع در جریان پروسه تحقیق نقض گردیده، چه در جریان جلسه محاکماتی و یا  ٢٧٥که حق قانونی
نظر در جریان محاکمات طبق قانون اجراات . در عمل، حق متهم برای اظهار ٢٧٦در متن فیصله کـتبی به گونه مستقیم رسیدگی نمایند

                                                        
  می کند.) تسهیالت ترجمه را فراهم UNDPبرنامه انکشافی ملل متحد (  ٢٦٨
 برگزار کرد. ۲۰۱۷سپتامبر  ۱۰ریخ در قضیه پشتنی بانک، محکمه استیناف جلسه محاکماتی را از طریق نصب کمره در داخل صالون محکمه به تا  ٢٦٩
 ۲۰۱۸جلسه محاکماتی در محکمه استیناف الی ٓاخر اپریل  ۲۷جلسه محاکماتی در محکمه ابتداییه و  ۳۴  ٢٧٠

م ٓان را نظر به دالیل "جلسه قضایــی علنی بوده، هر شخص می تواند در ٓان حضور یابد، مگر اینکه، رئیس بخشی از جلسه یا تماقانون اجراات جزایــی،  ۲۱۳به اساس ماده   ٢٧١
 اخالقی، حفظ اسرار خانوادگی یا حفظ نظم یا امن عامه، سری اعالن نماید." 

تند تا خود از قضیه معین سابق وزارت معارف و شش تن دیگر بود که به رغم ٓاگاهی در مورد اینکه متهمین حق داشتن وکیل مدافع را دارند، ٓانها تصمیم گرفیگانه استثناء   ٢٧٢
 دفاع کنند و  معین سابق وزارت معارف  را به عنوان وکیل خویش تعیین کردند. حقوق شان 

 برای مثال، قضیه داوی گروپ، قضیه ریاست اوپراسیون وزارت دفاع، و قضیه قومندان سابق محبس پلچرخی.  ٢٧٣
اکـتوبر  ۹در قضیه اوپراسیون وزارت دفاع در محکمه استیناف به تاریخ ؛ ۲۰۱۸فبروری  ۱۴بطور مثال، در قضیه د افغانستان برشنا شرکت در محکمه ابتداییه به تاریخ   ٢٧٤

۲۰۱۷ . 
 در جریان جلسه قضایــی محکمه استیناف در مورد قضیه پشتنی بانک.  ٢٧٥
ارنوال مکلف است یک وکیل مدافع برای متهم معرفی نماید. عدم مراعات احکا ۱۵۲به اساس ماده   ٢٧٦ م قانون در یکی از موارد اجراات قانون اجراات جزایــی، در جرم جنایت 

 قانون اجراات جزایــی). ۲۸۹اساسی، موجب بطالن ٓان می گردد (ماده 
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به گونه استفاده می شد که وقت  ٢٧٧جزایــی
زیادی صرف گوش دادن به متهمین که 
مطالبی را که قبْال از سوی وکیل مدافع شان 

 بیان شده بود، تکرار می کردند، می شد. 

در برخی موارد، در جریان جلسه قضایــی 
ر بعضی موارد غیرعادی به وقوع پیوست. د

، رییس هیئت قضایــی در ٢٧٨یک مورد
محکمه استیناف از قضات که شامل هیئت 
قضایــی نبوده ولی در محکمه حاضر بودند، 
تقاضا کرد تا نظر شان را در مورد قضیه ابراز 
نمایند. در بعضی موارد دیگر، به افرادی که 
در بخش گالری حضور داشتند، فرصت داده 

گـفته شد شد تا اسناد و ٓانچه که ادای شهادت 
را ارایه نمایند. در جریان جلسه قضایــی در 

 ۱۳محکمه استیناف در قضیه ٓامر حوزه 
امنیتی کابل) به خانم یکی از متهمین و یک 
تن از بزرگان اجازه داده شد تا شهادت دهند و 
ارنوال فرصت داده نشد  به سایر متهمین یا 
تا پاسخ ارایه نمایند. معلوم نبود که ٓایا این 

بًال به گونه رسمی مورد پرسش قرار افراد ق
گرفته بودند و یا اینکه رسمًا به عنوان شاهد 
محسوب شدند؛ همچنان واضح نبود اسنادی 
را که ٓانها در محکمه ارایه کردند به عنوان 
مدارک شمرده شد و اینکه چه اعتباری به این 

داده شد.  مداخله رئیس هیئت قضایــی  اسناد
"شهود" و متهم این در جریان این گـفتگو بین 

ذهنیت را بوجود ٓاورد که  محکمه مایل است 
متهم را حتی قبل از  ختم جلسه قضایــی، 

 محکوم نماید. 

طبق احکام قانون اجراات جزایــی، رییس و 
اعضای هیئت قضایــی در جریان رای 

حقوق مساوی داشته و اگر یکی از  ٢٧٩گیری 
ف مکلف است تا رای و استدالل خویش را بعد از صدور فیصله به گونه کـتبی اعضای هیئت قضای با سایر اعضا موافق نباشد، موصو

. به رغم موجودیت این احکام، به نظر میرسد که تمامی فیصله های مرکز عدلی و قضایــی مبارزه با فساد اداری با توافق ٢٨٠ثبت نماید
 مجازات ثبت نشده است. ٓارا صادر شده است. در هیچ فیصله کـتبی نظر یا رای مخالف چه در مورد حکم یا 

 

                                                        
 قانون اجراات جزایــی.  ۲۲۸) ماده ۲فقره (  ٢٧٧
 قضیه داوی گروپ. در جریان جلسه قضایــی محکمه استیناف   ٢٧٨
 .۲۳۰) ماده ۳فقره (قانون اجراات جزایــی،   ٢٧٩
 . ۲۳۱) ماده ۱( قانون اجراات جزایــی، فقره  ٢٨٠

: عدم اجرای حکم دستگیری و اجرای عدالتی که رئیس شورای والیتی هراتقضیه 
نمونه ای است از برخی  رئیس شورای والیتی هرات قضیهوم به نظر می رسد. مخت

فساد،  افراد زورمند، از جمله در قضایای مشکالتی که افغانستان در تعقیب عدلی
. تبلیغاتی که در مورد این قضیه از همان ٓاغاز شروع شد ضرورت با ٓان مواجه است

از رئیس شورای والیتی هنگامی که  برای اجرای عدالت در این قضیه را افزایش داد:
ارنوالی  وارد، ۲۰۱۶ٓاگست  ۱۷بتاریخ  با سیزده تن از محافظین اش  ریاست 

شد تا مظنونی را که تحت بازجویــی قرار داشت از ٓانجا خارج کند،  والیت هرات
ارنوال دستور تعلیق فیلمبرداری شده بود. این فیلم بعدْا در انترنت نشر شد.  لوی 

و  ممنوع الخروجی وی را صادر کرده و به وزارت امور  س شورای والیتیرئیوظیفه 
را برای انجام تحقیقات دستگیر کند.  اما، حکم دستگیری  اوداخله هدایت داد که 

 به وظیفه اش ادامه داد.  رئیس شوری والیتیاجرا نشد و 
دعوی  در پیشگاه مرکز عدلی و قضایــی اقامهارنوال لوی  ۲۰۱۷فبروری  ۶بتاریخ 

 ۲۷کرد و چندین حکم جلب صادر کرد. ولی مظنون به محکمه حاضر نشد و بتاریخ 
را به شکل غیابی  بعد از نشر حکم جلب، متهم محکمه ابتدائیه ،۲۰۱۷مارچ 

 اومحکمه ابتدائیه  برای او یک نفر وکیل مدافع تعیین شده بود. گرچه محاکمه کرد
به دو سال و شش  ی مقصر شناخته وز صالحیت وظیفورا در قضیه سوء استفاده ا

 ماه حبس محکوم کرد. 
ارنوالی علیه فیصله محکمه ابتدائیه استیناف خواهی نکرد. اما بعد از  لوی 

و بعد از یک جلسه استماعیه که متهم در ٓان حضور داشت و  ی مهتماستیناف طلب
یک نفر وکیل مدافع خصوصی از وی نمایندگی می کرد، محکمه استیناف مدت 

کاهش مدت حبس ناشی از تغییر اندک مجازات او را به هشت ماه حبس کاهش داد. 
در محکومیت متهم بود. این تغییر ایجاب استدال و دالیل همه جانبه در نص حکم 
محکمه را می کرد که چنین استداللی در نص حکم صورت نگرفت.  محکمه 

نفیذ حکم مجازات را به بدون اینکه مدعی علیه خود تقاضا کرده باشد، تاستیناف، 
حالت تعلیق در ٓاورده و تا زمان معلوم شدن فرجام خواهی احتمالی مدعی علیه، او 

که صرفْا از سوی را به قید ضمانت رها کرد. ستره محکمه، بعد از فرجام خواهی 
حکم محکومیت متهم را تایید کرد ولی مجازات  محکوم علیه صورت گرفته بود،

افغانی تقلیل داد. ستره محکمه، مثل  ۱۲۰۰۰دی مبلغ حبس او را به جزای نق
یصله به جزای نقدی را در فحبس محکمه استیناف، دالیل خود برای کاهش مجازات 

 فعْال در وظیفه اش برحال است.      رئس شورای والیتیکـتبی اش، بیان نکرد. 
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  محاکمه غیابی قضایا .۳.۵.۲
کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه علیه فساد اداری   ۳۰ماده 

حکم می کند که کشورهای عضو تدابیر مناسبی را در مطابقت با 
قوانین داخلی شان اتخاذ نمایند تا اطمینان حاصل گردد که فرد 

انون اجرآات جزایــی ق ٢٨١ متهم در جریان محاکمه حضور یابد.
نیز حضور متهم یا وکیل مدافع را در قضایای جنحه ویا جنایت 

 ٢٨٢ از اساسی ترین شرایط تشکیل محاکمه عادالنه  می پندارد.
با ٓانهم این قانون، برگزاری جلسه قضایــی بدون حضور متهم را 
به شرطی که به متهم طبق طرزالعمل مربوطه اطالع داده شده 

احکام مربوط به حضـور متهم  در   ٢٨٣ د.باشد، مجاز می دان
جلسات قضائی محکمۀ ابتدائیه در مورد حضور ٓانها به محکمۀ 

ولی در مواردی که فرد متهم  ٢٨٤ استیناف نیز تطبیق می شود.
از سوی محکمه ابتداییه به حبس محکوم شده باشد و جزا هنوز 
باالی فرد تطبیق نشده باشد، محکمه استیناف، نمی تواند 

ف را تا زمانی  بپذیردکه شخص مستٔانف خود را برای تنفیذ استینا
 ٢٨٥ مجازات  تسلیم نماید.

محکمه ابتدائیه مرکز عدلی و قضائی محاکمه سیزده فرد متهم را در غیاب ٓانان برگزار کرده است. از میان این سیزده متهم، شش تن ٓانان 
و دو   ٢٨٧، دو عضوی  شورای والیتی٢٨٦رفته بود:  دو معین وزارت مقامات عالیرتبه دولت بودند که علیه ٓانان اقامه دعوا صورت گ

غیابًا محاکمه گردیده اند،  اعتبار مرکز   ٢٨٩رقم باالی مقامات ارشد حکومتی که علی الرغم حضورشان در داخل کشور،  ٢٨٨جنرال.
ی کند را کاهش می دهد. غیابت متهمین عدلی و قضایــی و توانایــی ٓان در نشان دادن این که عدالت را باالی همه متهمین یکسان تطبیق م

محکمه استیناف، استیناف طلبی دو مقام  ٢٩٠گاهی منجر به نقض احکام قانون شکلی شده است. برای مثال، خالف نورم های شکلی،
شود را استماع عالی رتبه، قومندان امنیه والیت میدان وردک و شریک جرمی اش را پیش از ٓانکه فیصله محکمه ابتدائیه باالی ٓانان تطبیق 

این روش محکمه استیناف موقف خود مرکز عدلی و قضائی در قضیه وزارت شهر سازی را که چندی قبل اتخاذ کرده بود،   ٢٩١نمود.
نقض می کند؛ در ٓان زمان محکمه استیناف اظهار داشته بود که  "از ٓانجاییکه فیصله محکمه ابتداییه علیه متهم در غیاب وی صورت 

قانون اجرآات جزایــی، قبل از تنفیذ حکم محکمه ابتداییه، این قضیه قابل استیناف  ۲۶۳ماده  ۳بق حکم فقره گرفته است، مطا
قابل یادٓاوری است که محکمه استیناف در قضیه معین وزارت حج و اوقاف، عضوی شورای والیتی بلخ، و معین وزارت  ٢٩٢نیست."

  مودن محکومین به تنفیذ فیصله محکمه ابتداییه، ابا ورزیده است.امور داخله  از قبول استیناف طلبی ٓانان الی تمکین ن

 

                                                        
): در صورت وقوع جرائمی که در مطابقت با این کنوانسیون ثابت شده باشد، هر یک از کشور های UNCACکنوانسیون ملل متحد علیه فساد اداری ( ۲۰فقره چهارم ماده    ٢٨١

دافع، باید از این امر اطمینان حاصل نمایند که شرایط وضع شده در ارتباط با عضو تدابیر مناسبی را در مطابقت با قوانین داخلی خویش و با رعایت کامل حق بهره مندی از وکیل م
 اشته باشند.فیصله ها مبنی بر ٓازادی الی برگزاری محکمه و یا استیناف خواهی، ضرورت یقینی ساختن حضور متهم در رسیدگی های جزائی بعدی را مد نظر د

). هرگاه متهم درجرایم قباحـت بـا وجود دریافت اطالعیۀ حضور به تاریخ معینه در جلسۀ ۱، فقره (۲۱۲ماده  ۱۳۹۳ال ثور س ۱۵، ۱۱۳۲قانون اجرآات جزائی، جریده رسمی  ٢٨٢
 )۱، فقره (۲۰۹قضائی حاضر نگـردد،محکمه می تواند در غیـاب او حکـم صادر نماید. ماده 

در جـرایم جنحـه و جنایت با وجـود دریافـت اطالعیـۀ حضور بـه تـاریخ معینـه درجلسـۀ قضائی حاضر  هرگاه متهم) قانون اجرآات جزائی چنین تصریح دارد: ۲فقره ( ۲۰۹ماده    ٢٨٣ 
طریق اعالن به ٓاگـاهی وی رسانیده می نـه گـردد،  محکمـه رسيدگی به دعوی را معطل و امر احضار یا امـر گرفتـاری وی را صـادرمی نماید.درصورت عدم حضور بـار دوم موضوع از 

قانون اجراات جزایــی  ۲۱۲) ماده ۰۶) و ۵فقره های (.. در صورتی که طـی مدت اعالن شده حاضر نه شود، برای وی مساعد حقوقی تعیین ومحکمه حکم خود راصادر می نمایدشود
 موارد دیگری را نیز پیش بینی می کند که در ٓان جلسه قضائی در غیاب متهم می تواند تدویر شود. 

 .۲۵۶ائی ماده  قانون اجرآات جز   ٢٨٤
 ) .۳فقره ( ۲۶۳قانون اجرآات جزائی، ماده   ٢٨٥
 معین وزارت امور داخله و معین وزارت ارشاد حج و اوقاف. ٢٨٦
 رئیس شورای والیتی والیت هرات، و عضور شورای والیتی والیت بلخ.  ٢٨٧
 قوماندان امنیه والیت وردک، و قوماندان پولیس نظم عامه.  ٢٨٨
بود و گـفته شد که از کشور نشانی در دست نمتهم دیگر نها معین وزارت حج و اوقاف گـفته شده بود که به سفر رسمی به خارج رفته بود، در حالیکه از متهم ، ت ۱۳از جمله   ٢٨٩

 .فرار کرده است
 قانون اجراات جزایــی.  ۲۶۳) ماده ۳فقره ( ٢٩٠
 را به دلیل سوء استفاده از صالحیت وظیفوی به سه سال حبس محکوم نموده بود. امنیه میدان وردکقومندان  محکمه ابتدائیه مرکز عدلی و قضائی ۲۰۱۷اکـتوبر  ۲۳بتاریخ   ٢٩١
 ۷ه ، محکمه استیناف فیصله شمار  قضیه وزارت شهر سازی   ٢٩٢
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در حالیکه گـفته می شود معین وزارت حج و اوقاف بعد از رهایــی  به قید وثیقه به خارج از حوزه صالحیت قضائی سفر نموده است، تا 
پیشگاه محکمه و اشتراک در جریان محاکمه با کنون مشخص نیست که چرا سایر متهمان با بی اعتنایــی به ابالغیه محکمه از حضور در 

نقض تعهد شان در ضمانت  رهایــی، سر باز زده اند. همچنین هیچ توجیهی  از سوی ریاست مبارزه با جرائم سنگین و نیز وزارت امور 
دلی و قضائی برگزار شده داخله به خاطر عدم تنفیذ احکام جلب محکمه ارائه نگردیده است. در جلساتی که توسط یوناما در مورد مرکز ع

از عطف توجه شورای عالی به این  ٢٩٣ است، موضوع تنفیذ فیصله ها و احکام جلب محکمه به تکرار مورد بحث قرار گرفته است.
 موضوع خاص قدردانی خواهد شد. مراجع تنفیذ قانون باید ظرفیت های خود برای اجرای احکام محکمه را تقویت کنند. 

  و تنفیذ ٓاناصدار احکام . ۳.۵.۳
ارنوالی را مکلف می دارد که در اتهام نامه حاالت مخففه و مشدده جرم را استدالل کند. دالیل تعیین مجازات  ٢٩٤نورم های شکلی لوی 

. در فیصله جزائی باید ماده های قانونی که حکم بر ٓان بنا یافته و صادر شده است  نیز ٢٩٥نیز باید  در فیصله کـتبی مستدل بیان شود
اما، در عمل دیده می شود، که توجه کمتری به نحوه اصدار حکم صورت می گیرد و این نورم ها اکـثرْا نا دیده گرفته می  ٢٩٦گردد.ذکر 

 شود. 

شخص برائت  ۲۴متهم را محکوم نموده بود. به تعداد  ۱۱۷، محکمه ابتدائیه مرکز عدلی و قضائی افغانستان  ۲۰۱۸الی ختم ماه اپریل  
محکمه استتیناف فیصله محکمه ابتدائیه را نقض نموده و اشخاصی که در فیصله  ٢٩٧د.حد اقل در سه قضیه،حاصل نموده بودن

محکمه ابتدائیه مجرم شناخته نشده بودند، را مجرم شناخته است. اگرچه بعضی محکومیت های اشخاص در مرحله استیناف طلبی رد 
 ل نکرد. شد، اما هیچ متهمی در مرحله استیناف کامْال برائت حاص

الگو های اصدار فیصله های صادر شده از سوی مرکز عدلی و قضائی به زحمت، قابل تشخیص دهی است زیرا دالیل صدور فیصله ها به 
ندرت در فیصله ها تحریر می گردد. در حدود تقریبًا نیمی از قضایا، محکمه استیناف مجازات های تعیین شده از سوی محکمه ابتدائیه  

و قضیه  قضیه  رئیس شورای والیت هرات  ٢٩٨ . اما در بسیاری از قضایا این تخفیف مجازات ها حاشیه ای بوده اند.را کاهش داد
که در ٓان مجازات ها به بیش از نیم کاهش داده شد(مجازات حبس برای رئیس شورای والیتی هرات وردگ  قومندانان امنیه والیت میدان 

از سه سال به یک سال کاهش داده شد)استثناءات قابل مالحظه وردگ قومندان امنیه میدان  از دو سال به هشت ماه، و مجازات حبس
 متهمین قدرتمند جاری نمی شود.    برخی ای اند. اما همین دو استثناء این ذهنیت را بوجود ٓاورد که  عدالت باالی

ساله ایست که در قضیه مقامات   ۲۰مدت حبس  شدید ترین مجازاتی که تا کنون از سوی مرکز عدلی و قضائی تعیین گردیده است،
صادر شده است. در هر دو قضیه علیه مدعین علیهم به اتهام  ٣٠٠، و نیز در ریاست اوپراسیون وزارت دفاع٢٩٩ پولیس ولسوالی 

مه دعوا دالر امریکایــی در قضیه وزارت دفاع اقا ۹۸۲۱۵۷٫۱۲میلیون افغانی در قضیه ولسوالی معروف و اختالس مبلغ  ۲۲اختالس 
میلیون افغانی به مجازات بسیار خفیف تری  ۵۰صورت گرفته بود. در تفاوتی ٓاشکار، در قضیه پشتنی بانک متهمین به اتهام اختالس 

از مداخله در یافته های محکمه استیناف چه در  ٣٠٢ستره محکمه دربسیاری از موارد  ٣٠١یعنی پنج سال حبس محکوم شده بودند.
 مورد مجازت های وضع شده، خودداری نموده است. و چه در  مورد فیصله ها

ارنوالی و پولیس مسئولیت تنفیذ فیصله های محاکم در قضایای جزایــی را  ٣٠٣حکم مجازات زمانیکه نهایــی شد قابل تنفیذ می باشد.
ارنوالی مربوط به فیصله های محاکم می باشد. ف حکم های جلب  و تنفیذ  ضعی  ٣٠٤بدوش دارند و پولیس مکلف به تنفیذ قرار های 

                                                        گرفتاری محاکم نه تنها منجر به برگزاری محاکمات در غیاب متهم گردید بلکه سبب عدم تطبیق فیصله های محکمه نیز شد یک معین 
 .۲۰۱۷دسمبر  ۶نومبر  و  ۲۲صورت جلسه در مرکز عدلی و قضائی مورخ    ٢٩٣
 ).۵فقره ( ۱۶۵قانون اجرآات جزائی، ماده   ٢٩٤
 قانون اجراات جزایــی. ۲۳۹ ماده ٢٩٥
 ).۲فقره ( ۲۳۹قانون اجرآات جزائی ماده  ٢٩٦
مورخ  ۲۶محکمه استیناف و فیصله شماره  ۳/۳/۲۰۱۸مورخ  ۷۲۷محکمه استیناف؛ فیصله شماره  ۲۵/۱۰/۲۰۱۷مورخ  ۱۷قضیه پولیس ولسوالی معروف، فیصله شماره   ٢٩٧
 محکمه استیناف.  ۸/۳/۲۰۱۸

 دالر امریکایــی کاهش داده شد. ۱۶،۰۰۰دالر امریکایــی به  ۸۰۰،۰۰۰جریمه نقدی از  GCPSUتا  سه سال بوده اند. در قضیه  این کاهش از چندین ماه   ٢٩٨
یافته های  حبس محکوم نمود. ستره محمه نیز فیصله محکمه استیناف و ۲۰را نقض نموده و وی را به  یکی از متهمینمحکمه استیناف فیصله محکمه ابتدائیه مبنی بر برائت ،   ٢٩٩

 ٓان را تایید نمود.
 قضیه اوپراسیون وزارت دفاع ٣٠٠
اما این توضیحات حکم  محکمه استیناف توضیح داد که در قضیه ریاست اوپراسیون وزارت دفاع، تعدد اختالس وجود داشت و چندین حکم مجازات مشترکْا صادر شده بود. ٣٠١

 می کند. مجازات سنگین در قضیه پولیس ولسوالی معروف را توجیه ن
 نفر را تعدیل نمود. ۶۱نفر از مجموع  ۱۷ستره محکمه احکام صادره علیه   ٣٠٢
 قانون اجراات جزایــی. ۳۰۱) ماده ۲فقره ( ٣٠٣
 قانون اجراات جزایــی. ۳۰۳) ماده ۲و  ۱فقره های ( ٣٠٤
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برحال وزارت که  در جریان محاکمه اش به دلیل سفر رسمی اش به خارج از کشور، در محکمه ابتدائیه حضور نیافت، تا کنون حتی بعد 
شت از سفر رسمی خویش به داخل کشور، به تنفیذ فیصله محکمه تمکین ننموده است. وزارت داخله نیز در امر حاضر کردن دو از برگ

تن از جنراالن سابق خویش، قومندان عمومی امن و نظم عامه و قومندانان امنیه میدان وردک کوتاهی کرده است. اجرای یکسان فیصله 
نظر از منصب رسمی و جایگاه شان در جامعه در باورمند ساختن مردم به این مسئله که عدالت  فهای محاکم باالی همه افراد، صر 

باالی همه یکسان تطبیق می شود، ضروری می باشد. بی توجهی به تنفیذ احکام و دستورات محاکم، صالحیت ٓانرا در چشم مردم خدشه 
 دار می سازد. 

دارد که  در موارد اعطای ٓازادی زود تر از موعد و یا ٓازادی به قید وثیقه در قضایای فساد  کنوانسیون ملل متحد علیه فساد اداری مقرر می
قانون اساسی افغانستان و سایر قوانین کشور این صالحیت   ٣٠٥ اداری، موضوع شدت و خّفت جرائم منسوبه باید  در نظر گرفته شود

ولی مجازات حبس برای  ٣٠٦ یق صدور فرمان عفو نموده و یا کاهش دهد.را به رئیس جمهور می دهد تا مجازات های تعیین شده را از طر
 ٣٠٧ اشخاصی که محکوم به جرائم فساد اداری و برخی جرائم دیگر شده باشند مشمول این صالحیت نبوده و عفو شده نمی توانند.

 ٣٠٨ سه چهارم مدت حبس نباشد. مدت حبس به جرم ارتکاب فساد اداری ممکن است تخفیف یابد به شرطی که این تخفیف زیاد تر از
به همین ترتیب، در حالیکه مجازات های حبس صادر شده از سوی مرکز عدلی و قضائی مبارزه با فساد اداری مورد عفو قرار گرفته نمی 

 تواند، این مجازات ها می توانند تا یک حد معینی مورد تخفیف قرار گیرند.

هش داده شوند. رئیس جمهور می تواند، نظر به صوابدید خود، فرمان عفو و یا کاهش مجازات های غیر حبسی ممکن است عفو و یا کا
، رئیس جمهور ۲۰۱۷طی سال ٣٠٩ مجازات را در هر زمانی، و یا در  مناسبت هایــی که در قانون تصریح گردیده است، صادر نماید.

حبس به دلیل جرائم فساد اداری مشروط به تخفیف مجازات در مجازات های  ٣١٠شش فرمان عفو و تخفیف مجازات را صادر نمود.
برگرداندن مبالغی شده است که فرد محکوم ٓانها را از ناحیه ارتکاب اعمال فساد به دست ٓاورده و به اساس ٓان محکوم به مجازات گردیده 

ٓازاد شده بوند، از  و یا بعد از ختم دوره حبس شان ندددر برخی موارد، محبوسینی که از فرمان تخفیف بهره مند شده بو ٣١١ است.
  ٣١٢ پرداخت جریمه های نقدی نیز معاف شدند.

 

 صالحیت های قضائی ستره محکمه درمورد قضایای فساد اداری . ۳.۶
هیچ گونه جلسه قضایــی در  ٣١٣هر دو طرف قضیه می توانند علیه فیصله های مرکز عدلی و قضائی در ستره محکمه فرجام خواهی  کنند.

قانون اجراات  ۲۳۴، ماده با این حال ٣١٤ود بلکه ستره محکمه تنها اظهارات کـتبی طرفین را بررسی می کند.ستره محکمه برگزار نمی ش
                                                        مقرر می دارد  که حکم باید به طور علنی ابالغ شود. با وجود صراحت این ماده در قانون، ستره محکمه حتی یک فیصله ی خود   جزائی

 .۵، فقره ۱۳۰ماده   ٣٠٥
 ).۱فقره ( ۳۴۸)؛ قانون اجرآات جزائی ماده ۱۸فقره ( ۶۴قانون اساسی ماده    ٣٠٦
 .۴) پاراگراف ۲جزء ( ۳۵۰قانون اجرآات جزائی ماده   ٣٠٧
 ).۴فقره ( ۳۵۰قانون اجرآات جزائی ماده  ٣٠٨
 .۳۵۴، ماده قانون اجرآات جزایــی  ٣٠٩
به مناسبت روز  ۱۱۰ به مناسبت عید فطر؛ فرمان شماره ۸۲؛ فرمان شماره دبه مناسبت روز پیروزی جها ۶۴به مناسبت روز جهانی زن؛ فرمان شماره  ۲۵۹فرماه شماه  ٣١٠

 به مناسبت مولود شریف. ۱۶۸استقالل؛ و فرمان شماره 
 . ۱۶۸فرمان شماره  ۳و فقره  ۲فقره  ۶برای مثال، مراجعه شود به ماده  ٣١١
 .۱۱۰برای مثال، مراجعه شود به ماده فرمان شماره  ٣١٢
 .قانون اجراات جزایــی ۲۷۸و ماده  ۲۷۰) ماده ۱فقره (  ٣١٣
 .جراات جزایــیقانون ا ۲۷۷ماده   ٣١٤

 مالحظات:
یجاد نکرده است و فیصله های قضائی معموْال فاقد بحث های همه مرکز عدلی و قضائی تاکنون الگو مشخصی برای اصدار مجازات ا

جانبه در مورد مالحظات مربوطه به اصدار حکم می باشد. با انفاذ کود جزای جدید که اختیارات قضائی قضات در اصدار حکم را 
عدلی و قضائی در مورد دستگیری  محدود کرده است، امید است که انسجام بیشتری در این زمینه بوجود ٓاید. دفتر ثبت احکام مرکز

افراد که موفقانه تنفیذ شده است باید ایجاد شود تا اعتبار این مرکز در پیشگاه مردم خدشه دار نشود. شش تن از ارشد ترین متهمینی 
طور غیابی که علیه ٓانها در مرکز عدلی و قضائیه اقامه دعوا شد، باوجودی که در قلمرو تحت صالحیت این مرکز قرار داشتند، ب

ارنوالی و فیصله های محکمه بهتر سازد.     محاکمه شدند. در این رابطه، وزارت داخله باید عملکرد خود را در تنفیذ قرار های 
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و قضایــی مبارزه با فساد اداری را به طور علنی اعالن نکرده است . در جریان یکی از در مورد فیصله های محکمه استیناف مرکز عدلی 
های یوناما در مورد مسایل مربوط به مرکز عدلی و قضایــی، یک قاضی از دیوان جزای شورای عالی ستره محکمه متعهد به افزایش  جلسه

ه محکمه کماکان دسترسی به فیصله های خود در مورد قضایای ، ستر با این حال ٣١٥.شفافیت در کار محکمه برای رفع این نقیصه شد
هرچند ستره محکمه با یوناما در جریان تهیه این گزارش همکاری نزدیک داشت، محکمه به تقاضای  .فساد اداری را محدود کرده است

ه در مورد قضایای فساد نهایت محرم یوناما مبنی بر ارائه کاپـی فیصله ها در مورد قضایای فساد چنین پاسخ داده است: "فیصله محکم
فیصله های ستره محکمه  ٣١٦بوده از اینرو ستره محکمه کاپـی فیصله جات را نه بلکه تعدادٓانها را می تواند در اختیار یوناما قرار دهد".

 که در این گزارش به ٓان اشاره شده است، از اصحاب دعوای بدست ٓامده است. 

) هرگاه فیصله ۱( ٣١٧عدلی و قضایــی به ستره محکمه صرف در موارد ذیل صورت گرفته می تواند:درخواست تجدید نظر از محکمه مرکز 
) هرگاه در حکم محکمه تحتانی بطالن رخ داده باشد، ۲در مغایرت با قانون بوده یا خطا در تطبیق یا تفسیر قانون صورت گرفته باشد، (

فیصله  ۲۱، ستره محکمه ۲۰۱۸مارچ  ۵. الی تاریخ ٣١٨ر حکم موثر باشد.) هرگاه در اجرآات چنان بطالن به عمل ٓامده باشد که ب۳(
تا کنون، تنها قضیه ی مرکز عدلی و قضایــی  که نه در محکمه استیناف مرکز عدلی و قضایــی و نه در ستره محکمه  نهایــی را صادر کرده بود. 

 ٣١٩ .مورد استناف طلبی قرار گرفته است، قضیه علیه معین وزارت معارف  می باشد

در اکـثریت فیصله های خود، ستره محکمه از دخالت در فیصله های محکمه استیناف خودداری کرده و محکومیت و فیصله هر دو را 
در این موارد، فیصله ستره محکمه خالصه بوده و در ٓان ذکر می شود که درخواست تجدید نظر در مطابقت با هیچ  .تایید کرده است

ای از ستره محکمه وجود ندارد که محکومیت قانون اجراات جزائی نبوده است. تقریبًا هیچ فیصله ۲۷۰ماده  )۱یک از شرایط اجزای فقره (
 .برائت متهم را رد نموده باشد یا

چنین اقدامی را  ، ستره محکمه از بازگرداندن قضیه ها به محکمه استیناف در مواردی که به این نتیجه می رسد که قانونبا این حال
، محکمه استیناف محکومیت  مستانفین، که همه شان ٣٢٠در قضیه وزارت شهرسازی و مسکن .کند، خودداری نکرده است تجویز می

میلیون افغانی و سوءاستفاده از صالحیت  ۸۶از مقامات بلند رتبه سابق وزارت شهرسازی و مسکن بودند، را به جرم اختالس بیش از 
، محکمه استیناف حکم با این حالشهرک در کابل توسط محکمه ابتداییه تایید کرد.  ۷ساخت وظیفوی در ارتباط با اعطای قرارداد برای 

محکمه ابتداییه مبنی بر جبران خساره مبالغ اختالس شده را لغو کرد. ستره محکمه، در حالی که از فیصله محکمه استیناف در مورد 
بران خسارات وارده توسط متهمان اشتباه بوده و درخواست کرد محکومیت حمایت کرد، متوجه شد که حکم محکمه تحتانی در مورد ج

از ٓانجا که پس از غور مجدد،  ٣٢١ .قانون اجراات جزایــی به محکمه استیناف برای غور مجدد بازگردانده شود ۲۷۵قضیه طبق ماده 
تیناف خواهی دوم، دوسیه را به محکمه استیناف باز هم از اجرای هدایت ستره محکمه اجتناب کرد، ستره محکمه بنا بر درخواست اس

 ٣٢٢محکمه استیناف والیت کابل فرستاد.

حکم میکند که هرگاه ستره محکمه حکمی را رد می کند، قضیه را به محکمه ذیصالح غرض  قانون اجراات جزائی ۲۷۵٣٢٣اگرچه ماده 
ضیه کامران علیزائی، محکمه ابتداییه غور مجدد ارسال کند، محکمه در چندین موارد خود در خصوص مجازات فیصله نموده است. در ق

                                                        مجرم تشخیص داده و او را  ٣٢٤قانون جزا ۲۸۵) ماده ۲متهم را به شکل غیابی به اتهام سوء استفاده از صالحیت وظیفوی طبق فقره (
 .۲۰۱۷دسامبر  ۶به تاریخ  ای یوناما در مورد مسایل مربوط به مرکز عدلی و قضایــیجلسه  ٣١٥
ستره محکمه در نظریات رسمی اش در مورد پیش نویس اولیه این  .محکمهفیصله های  ارسال در پاسخ به درخواست یوناما برایستره محکمه  ۲۰۱۸مارچ  ۱۸ مورخ ایمیل  ٣١٦

"به منظور احترام به حقوق بشری ٓانها، نام هایشان (حتی توضیح داد که ارسال کاپـی فیصله ها و افشای نام های متهمین خالف اصل محرمیت بوده و تقاضا نمود که  گزارش، بیشتر
 اگر محکوم هم شناخته شده باشند) از این گزارش حذف شود. 

ار حکم در صورتی که  ،۲۷۰به اساس ماده   ٣١٧ احوال مندرج تابع یکی از  نوال مکلف است درین حالت قضیه را به ستره محکمه ارسال بدارد حتی اگر حکماعدام صادر شود، 
 .نباشد ۲۷۰) ماده ۱(فقره ) ۳ – ۱اجزای (

 قانون اجراات جزائی. ۲۷۰ماده ) ۱فقره ( ۳و  ۲، ۱اجزای    ٣١٨
 )۱۹/۶/۲۰۱۷( ۲۹/۳/۱۳۹۶مورخ  ۲۴قضیه شماره   ٣١٩
 )۲۰/۶/۲۰۱۷(۳۰/۳/۱۳۹۶به تاریخ  ۷رکز عدلی و قضایــی مبارزه با فساد اداری  شماره حکم محکمه استیناف م  ٣٢٠
 )۲۹/۷/۲۰۱۷( ۷/۵/۱۳۹۶به تاریخ  ۷۸۰قرار قضایــی ستره محکمه شماره  ٣٢١
 )۲۳/۱۰/۲۰۱۷( ۱/۸/۱۳۹۶به تاریخ  ۱۲۳۳قرار قضایــی ستره محکمه شماره  ٣٢٢
رجام خواهی را موجه تشخیص داده و حکم را نقض نماید، موضوع را با ذکر دالیل غرض صدور حکم مجدد به محکمه هرگاه ستره محکمه دالیل ف  :۲۷۵لغو یک حکم: ماده  ٣٢٣

در صورتی که فیصله جدید بار دیگر حاکمه راجع می سازد. محکمه حاکمه قضیه را به اشتراک اعضایــی که در فیصله قبلی شرکت نکرده باشند، مجددا بررسی و فیصله صادر می کند، 
 مطابق احکام قانون نقض گردد، ستره محکمه ٓان را غرض رسیدگی مجدد به محکمه مماثل ارجاع می نماید. 

ع با صالحیت ) هر گاه موظف خدمات عامه با استفاده از صالحیت وظیفوی خود عمدا احکام قوانین، مقررات، حکم، قرار و امر محکمه یا اوامر صادره مراج۱(: ۲۸۵ماده   ٣٢٤
نباشد یا جزای نقدی تحصیل اموال و مالیاتی را که به حکم قانون تعیین گردیده، بدون مجوز قانونی متوقف سازد، حسب احوال به حبس قصیری که از سه ماه کمتر حکومت و یا 
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با در  ، محکمه استیناف محکومیت وی را تایید کرده و٣٢٦در اثر درخواست تجدید نظر متهم ٣٢٥.به دو ونیم سال زندان محکوم کرد
فیصله محکمه استیناف شامل"تعیین اندازه  .جزا، مدت حبس را به هشت ماه کاهش داد۲۸۵قانون  ۲۸۵) ماده ۱نظر داشت فقره (

قانون اجراات جزائی ٓان را الزامی ساخته، نمی شود. ستره  ۲۴۳) ماده ۱۰مجازات با درنظر داشت خفت و شدت جرم" طبق فقره (
قانون جزا تایید کرد، اما این حکم را به جریمه  ۲۸۵) ماده ۱د نظر متهم، محکومیت را به اساس فقره (محکمه، بر اثر درخواست تجدی

در تجزیه و تحلیل ٓان، محکمه به سادگی مالحظه کرد که "محکمه تحتانی اصل تناسب میان  ٣٢٧.افغانی کاهش داد ۱۲۰۰۰نقدی 
" محکمه مدارکی را که به اساس ٓان فیصله خود را صادر نمود، به ٣٢٨.مجازات و حجم و شدت جرم ارتکابی ... را رعایت نکرده است

  .قابل تطبیق است ، را اعالم نکرد ۲۸۵) ماده ۱نه بلکه فقره ( ۲۸۵) ماده ۲ویژه دالیل خود در مورد اینکه فقره (

وٓامر  ٣٢٩پولیس کابل ۱۳بر خالف قضیه رئیس شورای والیتی هرات که در ٓان محکمه مجازات را کاهش داد، در قضیه ٓامر حوزه 
، محکمه ۱۳، مجازات ها افزایش یافتند. در قضیه ٓامر حوزه ٣٣٠لوژیستیک قومندانی امنیه والیت ارزگان(قضیه پولیس ارزگان) 

 .استیناف متهم را به دلیل سوء استفاده از صالحیت وظیفوی  و مقاومت در برابر دستگیری قانونی به چهار سال حبس محکوم کرده بود
ای را که در زمان صدور فیصله در نظر افزایش داد اما عوامل مشدده –حد اکـثر مجازات  –کمه این حکم را به شش سال حبس ستره مح

در قضیه پولیس ارزگان، مدعی علیه به جرم پولشویــی مجرم شناخته شده بود و بر اساس فیصله هر دو محکمه  .گرفته بود، اعالم نکرد
ارنوال استدالل کرد که محکمه های تحتانی در  .حبس محکوم شده بود ابتداییه و استیناف به سه سال طی درخواست تجدید نظر، 

تطبیق قانون به خطا رفته اند، زیرا مجازات در نظر گرفته شده کمتر از نصف حداکـثر مجازات تعیین شده برای این جرم می باشد. ستره 
افغانی، دالیل خود  ۳۰۰۰۰۰افغانی به  ۱۰۰۰۰۰افزایش جریمه نقدی از محکمه، با افزایش مدت زندان به چهار سال و شش ماه و 

 داخله  در فیصله های محکمه های تحتانی را اعالم نکرد.  برایم

 

  ابزار استرداد دارایــی ها. ۳.۷
ه و کشور های کنوانسیون تلقی نمود ٣٣١کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد اداری استرداد دارایــی را بعنوان یک اصل اساسی

قانون مبارزه علیۀ  ٣٣٢ عضو را به تطبیق تدابیر مختلف جهت استرداد دارایــی های سرقت شده و عواید ناشی از جرایم مکلف میسازد.
یک چارچوب حقوقی جامع را برای تالش جهت استرداد دارایــی ها در افغانستان ارائه میکند. این  ٣٣٣پول شویــی و عواید ناشی از جرایم

که جرایم و مجازاتی که در قانون مبارزه علیۀ پول شویــی پیش بینی شده است را بطور بهتر  ٣٣٤تنفیذ کود جزاء بازنگری شده چارچوب با
تعریف مینماید، قوت بیشتر پیدا کرد. باوجود ٓانهم، کود جزای جدید احکام بازدارنده قانون مبارزه علیۀ پول شویــی را ملغی قرار نمیدهد 

، گروه کاری اقدامات مالی از "پیشرفت قابل مالحظۀ افغانستان در ۲۰۱۷مرعی االجرا می باشد. در ماه جون و این احکام هنوز هم 
راستای بهبود قانون مبارزه با تطیهر پول اش استقبال نموده و متذکر گردید که "افغانستان چارچوب حقوقی و مقرراتی الزم را جهت عملی 

 ۲۰۱۲خصوص کمبودی های استراتیژیک که از سوی گروه کاری اقدامات مالی در ماه جون نمودن تعهدات اش در پالن عمل خویش در 

                                                        
فوق در اجرای پالن های دولت تاخیر یا معطلی رونما گردد و ) اگر به اثر توقف مندرج فقره ۲ای که از سه هزار افغانی کمتر و از دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد، محکوم می گردد. (

 یا به دارایــی عامه صدمه برسد، مرتکب حسب احوال به حبس طویل یا متوسط محکوم می گردد. 
 .محکمه ابتداییه ۶/۲/۲۰۱۷مورخ  ۱۸فیصله شماره  ٣٢٥
 محکمه استیناف ۱۳۹۶ /۳۰/۱مورخ  ۲فیصله شماره  ٣٢٦
 ستره محکمه. ۲۰۱۷ /۱۱/۷مورخ  ۷۹۱فیصله شماره  ٣٢٧
 (ترجمه غیر رسمی) همان  ٣٢٨
 ستره محکمه. ۲۰۱۷ /۱۴/۸مورخ  ۱۰۲۵قرار قضایــی شماره  ٣٢٩
 ستره محکمه. ۱۴/۸/۲۰۱۷مورخ  ۵۱۳قرار قضایــی شماره  ٣٣٠
 . ۵۱کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، ماده  ٣٣١
 . ۵۹ – ۵۲کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، مواد  ٣٣٢
 . ۲۰۱۴جوالی  ۲۳مورخ  ۱۱۴۲تعدیل قانون مبارزه علیه تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم، جریده رسمی شماره  ٣٣٣
 در فوق مراجعه شود. ٢٫٤٫١به شماره  ٣٣٤

 مالحظات:
ستره محکمه در رسیدگی به قضایای فساد اداری فوق العاده فعال بود. شفافیت در این قضایا، به خصوص، اعالن فیصله ها در 

 لنی طوریکه قانون مقرر داشته است، و نشر فیصله های نهای و دالیل ٓان امر حیاتی است. محکمه ع
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درنتیجه، گروه کاری اقدامات مالی افغانستان را از لست نظارت خویش تحت پروسۀ  ٣٣٥ شناسایــی گردیده بود" ایجاد نموده است.
 خارج کرد.  AML/CFTجهانی پیروی از 

ری در محور پنجم اش روی اهمیت مدیریت هوشمندانه مالی تٔاکید نموده و اصالحات در تدارکات، استراتیژی ملی مبارزه علیۀ فساد ادا
استراتیژی مبارزه علیۀ فساد اداری روی استفاده از "ابزار مبارزه علیۀ پول  ٣٣٦ گمرکات و پیگیری مالی را در اولویت قرار داده است.

تٔاکید میورزد. برعالوه، این استراتیژی خواهان تجدید نظر در  ٣٣٧ری"شویــی جهت کشف، پیگیری و ضبط عواید ناشی از فساد ادا
قوانین ماهوی و شکلی مدنی و جزایــی گردیده تا پیگرد قانونی افراد فاسد و استرداد دارایــی های که بطور غیرقانونی بدست ٓامده 

 تعین نموده است. ۲۰۱۷را ماه دسمبر  ، تقویت پیدا کند. استراتیژی مبارزه علیۀ فساد اداری زمان برای تطبیق این هدف٣٣٨است
درحالیکه کود جزاء جدید این هدف را بطور قسمی تامین کرده است، اما بازنگری احکام مربوط به دارایــی های از دست رفتۀ مل ٣٣٩

انونی به در چارچوب قانونی تاهنوز صورت نگرفته است. انتقال صالحیت تحصیل دوبارۀ دارایــی های بدست ٓامده از راه های غیرق
ارنوالی و ایجاد دفتر استرداد دارایــی ها در چوکات این مرستیالی جدید گام دیگری در راستای تطبیق این  ٣٤٠مرستیال جدید لوی 

 استراتیژی است. 

ها نیز تٔاکید استراتیژی ملی مبارزه علیۀ فساد اداری روی پیشبرد مذاکرات و توافقنامه ها پیرامون استرداد، جرایم مرزی و استرداد دارایــی 
همچنان این استراتیژی استفاده از دارایــی های دوباره بدست  ٣٤١ را زمان تحقق این هدف تعین نموده است. ۲۰۱۸مینماید و ماه جون 

جهت  ٣٤٣. در این خصوص، استراتیژی روی اتخاذ تدابیر٣٤٢ٓامده را بعنوان مکافات مالی به اصالح طلبان نیز پیشنهاد نموده است
کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه علیۀ فساد  ۶۶ای منجمد شده، مصادره شده و یا ضبط شده در مطابقت به مادۀ مدیریت دارایــی ه

  ٣٤٤اداری و پشنهادات تطبیقی از سوی گروه بین المللی بررسی تطبیق کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه علیۀ فساد اداری تاکید مینماید.

ی مبارزه علیۀ فساد اداری و اداره فنتراکا به دو نهاد بسیار مهم دولت در راستای عملی نمودن طی دو سال گذشته، مرکز عدلی و قضایــ
 قوانین جزایــی و مدنی در خصوص استرداد دارایــی ها و عواید ناشی از فساد اداری تبدیل شده اند. 

ر بحث ها پیرامون استرداد عواید ناشی از فساد ، انگیزۀ تازه ای را د۲۰۱۶ایجاد مرکز عدلی و قضایــی مبارزه علیۀ فساد اداری در سال 
افغانی،   ۲۷۰۴۴۹۳۱۷، مرکز عدلی و قضایــی مبارزه علیۀ فساد اداری حکم اعاده مبلغ ۲۰۱۸ماه مارچ  ۵اداری بمیان ٓاورد. الی تاریخ 

 ۷۱۷۶۰۹۷افغانی و  ۸۴۹۰۰۲۷۴۳دالر امریکایــی   پول اختالس شده را صادر نموده است. محکمه به پرداخت مبلغ  ۲۱۳۷۶۰۰۸و  
دالر امریکایــی به عنوان جبران  ۲۱۳۵۰۴۰۲افغانی و  ۴۰۸۳۲۱۸۰دالر جریمه نقدی نیز حکم کرده است. محکمه به پرداخت مبلغ 

روپیه پاکستانی مصادره پول نیز دستور داده است. از جمله مبالغی که  ۲۹۹۵۰۰دالر و  ۳۵۲۲۰۰افغانی،  ۷۰۶۳۰۰۰خساره و مبلغ 
ٓان به عنوان جبران خساره، جریمۀ نقدی ویا رد پول اختالس شده صادر گردیده، مرکز عدلی و قضایــی مبارزه علیۀ  حکم به پرداخت

روپیۀ پاکستانی را بطور مؤفقانه حصول نموده است.  ,۲۹۹۵۰۰دالر امریکایــی و   ۲۸۱۲۰۰افغانی،  ۶۷۶۲۴۲۹٫۶۱فساد اداری مبلغ  
حصول گردیده است تاهنوز هم بی نهایت پائین است، اما پیشرفت امیدوار کننده را نشان  اگرچه فیصدی پولی که بطور مؤفقانه دوباره

ارنوالی که مسئوولیت تطبیق جدی و بموقع تصامیم و فیصله های محکمه را بعهده دارد، باید تنفیذ  میدهد. باوجود این، ادارۀ لوی 
  ٣٤٥ قرار دهد. احکام و فیصله های محکمه را در قضایای فساد اداری در اولویت

 

                                                        
  :riskandnon-gafi.org/publications/high-http://www.fatf-قابل دسترس در اینجا: ۲۰۱۷جون  FATF( ،۲۳اعالمیه اداره ( ٣٣٥

.html٢٠١٧-june-compliance-cooperativejurisdictions/documents/fatf   ۲۰۱۸مارچ  ۱تاریخ مراجعه به سایت . 
 : تعقیب کردن پول. ۵فساد اداری، محور  استراتیژی مبارزه علیه ٣٣٦
 : تعقیب کردن پول. ۵محور استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری،  ٣٣٧
 گران.: رهبری سیاسی و توانمند ساختن اصالح۱استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری، محور  ٣٣٨
  .۲۳ : متریک تطبیق برنامه مبارزه علیه فساد اداری افغانستان، صفحه۱همان، ضمیمه  ٣٣٩
ارنوالی، فقره ( ٣٤٠  . ۱۲) ماده ۲تعدیل و ایزاد برخی مواد قانون تشکیل و صالحیت های اداره لوی 
 ،: متریک تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری افغانستان ۱استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری، ضمیمه  ٣٤١
 دن واسطه بازی با شایسته ساالری. گزین کر : جای۳محور استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری،  ٣٤٢
  .۲۹، صفحه ۲استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری، ضمیمه  ٣٤٣
 گروه بین الحکومتی باز بین کشور های عضو ٣٤٤
 . ۳۰۳قانون اجرآات جزایــی، ماده  ٣٤٥
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را بعهده دارد، از یک  ٣٤٦اداره فنتراکا که مسئوولیت حصول اطمینان از پیروی از قانون مبارزه علیۀ پول شویــی و مقررات مربوطه
درصدی در حصول جریمۀ  ۲۳اداره فنتراکا از یک افزایش   ٣٤٧ خبر داد. ۲۰۱۷سلسله پیشرفت های قابل مالحظه در کارش در سال 

درصدی در حصول جریمۀ های مالی وضع شده باالی ادارات فراهم کنندۀ خدمات پولی  ۱۷ده باالی بانک ها و افزایش های مالی وضع ش
 ملیون افغانی میرسد. ۷٫۳۹۱به  ۲۰۱۷گزارش داده است که این مبالغ حصول شده از هر دو نهاد در سال  ۲۰۱۶(صرافی ها) در سال 

و  ٣٤٩نهاد فراهم کنندۀ خدمات پولی لغو و یا هم به حالت تعلیق درٓاورده شد ۳۴ برعالوه، طبق گزارش فنتراکا، جواز کاری  ٣٤٨
 ٣٥٠ ملیون افغانی بود، منجمد گردید. ۶٫۷۹دالر امریکایــی،  ۷۹۲حساب بانکی که بیالنس ٓانها بیشتر از  ۹۱همچنان به تعداد مجموعٓا 
گزارشات بانک های تجارتی در مورد معامالت مشکوک خبر  ، اداره فنتراکا از بهبود در کیفیت و کمیت۲۰۱۷برعالوه، در جریان سال 

مورد گزارش، اداره فنتراکا  ۴۵۹از جمله  ٣٥١ مورد افزایش یافته است. ۴۵۹به  ۲۰۱۶مورد در سال  ۲۸۹داده که رقم این گزارشات از 
مورد  ۲۸تحلیل و ارزیابی قرار داد و  مورد گزارش را در اولویت قرار داده و ٓانها را در مطابقت به جدول خطرات احتمالی خود مورد ۵۹

   ٣٥٢ٓانرا به ادارات تنفیذ قانون جهت تحقیق ارجاع نمود.

دالر امریکایــی  ۸۲۲و۴۳۴۸۴مورد اظهار نامه انتقال پول و اسناد قابل معامله بی اسم  با ارزش مجموعی   ۲۳۸۴ریاست گمرکات به تعداد 
را در تعداد فورمه ها و همچنان در مبالغ پولی که در میدان های هوایــی بین المللی اما گزارش اداره فنتراکا کاهشی  ٣٥٣ را گزارش داد.

برعالوه، گزارش اظهار نامه مبالغ پولی را که در گمرکات عمده زمینی ارائه  ٣٥٤ ارائه گردیده نشان میدهد. ۲۰۱۷افغانستان در سال 
فاهمنامه را با ادارات اطالعاتی مالی همتا جهت سهولت در جمع ، اداره فنتراکا سه ت۲۰۱۷گردیده اند، شامل نساخته است. در سال 

تفاهمنامه رسیده  ۱۶ٓاوری، تجزیه و تحلیل و تبادل اطالعات به امضاء رسانید که به این ترتیب، تعداد مجموعی این تفاهمنامه ها به 
افغانستان ،  تفاهمنامه ی عقد نکرده  که امارات متحدۀ عربی، باوجود  اهمیت معامالت مالی اش با  ٣٥٦قابل تذکر است ٣٥٥ است.

 است. 

سایر برنامه ها که می توانست رژیم اعاده دارایــی های افغانستان را هرچه بیشتر منسجم بسازد، بطور جدی دنبال نشد. بطور مثال، 
رنامه اعاده دارایــی افغانستان هنوز هم گـفتگوها با بانک جهانی و ب ۲۰۱۶،٣٥٧باوجود ارائه درخواست رسمی برای همکاری در سال 

های سرقت شدۀ ادارۀ مواد مخدر و جرایم ملل متحد که کمک های تخنیکی برای برنامه های فعلی ٓاینده استرداد دارایــی ها فراهم خواهد 
 کرد را نهایــی نکرده است. 

                                                        
  /٠١١٠١http://moj.gov.af/Content/files/OfficialGazette/_pdf٠١١٤٢OG.. ۲۴قانون مبارزه علی تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم، ماده  ٣٤٦
، در این سایت منتشر شده است: ۲۰۱۷واحد استخبارات مالی د افغانستان بانک، گزارش ساالنه  ٣٤٧

.pdf٢٠١٧Report_٢٠%Report/FinTRACA_Annual٢٠%https://www.fintraca.gov.af/assets/Annual،  :۲۰۱۸فبروری  ۲۸تاریخ مراجعه به سایت . 
 .۵واحد استخبارات مالی، صفحه  ۲۰۱۷گزارش سال  ٣٤٨
 . ۱۸، صفحه واحد استخبارات مالی ۲۰۱۷گزارش سال  ٣٤٩
 . ۵واحد استخبارات مالی، صفحه  ۲۰۱۷گزارش سال  ٣٥٠
  .۱۲واحد استخبارات مالی، صفحه  ۲۰۱۷گزارش سال  ٣٥١
 .  ۱۷واحد استخبارات مالی، صفحه  ۲۰۱۷گزارش سال  ٣٥٢
سایر فلزات قیمتی یا احجار کریمه از سرحدات جمهوری اسالمی  مقرره تنظیم  گزارشدهی و کنترول انتقال فزیکی پول، اسناد قابل معامله بی اسم، طال، ۵) ماده ۳در فقره ( ٣٥٣

یر فلزات قیمتی یا احجار کریمه به افغانستان ٓامده است که شخصی که کشور جمهوری اسالمی افغانستان را ترک می نماید، و پول، اسعار، اسناد قابل معامله بی اسم، طال یا سا
ی یا معادل ٓان به سایر اسعار را با خود انتقال دهد یا برای انتقال اقالم مذکور به خارج از کشور از طریق سیستم های حمل و نقل بار ) دالر امریکایــ۱۰۰۰۰هزار ( دهارزش بیشتر از 

 گمرک تسلیم نماید. مسئول  و کاال، ارسال پستی یا سایر روش های انتقاالت فزیکی به نحوی از انحاء استفاده نماید، باید فورم اظهار نامه را خانه پری نموده و به
 .۱۴، صفحه در میدان های هوایــی افغانستان ، کنترول پول نقد و اسناد قابل معامله بی اسم۲۰۱۷واحد استخبارات مالی د افغانستان بانک، گزارش ساالنه  ٣٥٤
 ، در این سایت منتشر شده است: ۲۰۱۷واحد استخبارات مالی د افغانستان بانک، گزارش ساالنه  ٣٥٥
 ره فنتراکا اذعان کرد که امارات متحده عرب به عنوان مکانی که سرمایه های نامشروع از افغانستان به ٓانجا برده می شود، شهرت دارد. رئیس ادا ٣٥٦
 ٢٠١٧. اپریل گزارش یوناما در مورد مبارزه علیه فساد اداری  ٣٥٧
 

 مالحظات:
، گروه کاری اقدامات مالی بیان داشت که افغانستان چارچوب حقوقی و مقرراتی به منظور تحقق تعهدات اش طبق ۲۰۱۷در سال 

فینتراکا و هم مرکز عدلی و قضائی در تطبیق قانون در خصوص دارایــی  قانون مبارزه علیه تطهیر پول را ایجاد کرده است. هم اداره
های سرقت شده و عواید ناشی از جرایم، منجمله فساد اداری، نقشی مهمی داشتند. فیصدی مبالغی که مرکزی عدلی و قضائی به 

ان باید راه های دیگری برای عنوان جریمه نقدی، جبران خساره و یا رد پول تحصیل کرده است، دلگرم کننده است. افغانست
 جلوگیری از سرقت دارایــی ها و اعاده دارایــی های سرقت شده، منجمله از طریق موافقتنامه های دوجانبه، را جستجو کند.   
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ارنواال. ۳.۸  و تحقیق کنندگان متخصص در قضیه های فساد نامنیت قضات، 
و کشفی، به خصوص افرادی که با قضایای حساس سروکار دارند، همچنان یک چالش در فضای کْال دشوار تامین امنیت مقامات قضایــی 

ارنوال و سه عضو قضایــی کشته و دو قاضی و چهار نفر از اعضای ٓان در ۲۰۱۷امنیتی افغانستان است. در سال  ، سه قاضی، پنج 
ارن۲۰۱۷در  ٣٥٨حمالت هدفمند مجروح شدند. جون  ۲۰در  ٣٥٩و کارکنان قضایــی توسط طالبان انجام شد. نواال، چهار حمله باالی 

شده نوع تهیه یک قاضی محکمه محلی مبارزه با فساد اداری شهر جالل ٓاباد در  مسیر راه به سمت وظیفه اش با استفاده از مواد منفجره 
در مورد این حادثه هیچ نتیجه ای در ، تحقیق ۲۰۱۷بر سال ودر اواخر اکـت ٣٦٠که به موتر شخصی اش چسبانیده شده بود،ترور شد. 

اکـتبر در جالل ٓاباد، یک مقام بلند رتبه وزارت عدلیه در والیت لغمان، پس از ادای نماز خفتن  ۳۰همچنین به تاریخ  ٣٦١پـی نداشت.
   ٣٦٢در یک مسجد محلی هنگام بازگشت به خانه کشته شد؛ تحقیق در مورد این قتل شروع شده است اما هنوز تکمیل نشده است.

مرکز عدلی و   نیاز به تامین امنیت کافی برای مقامات مسئول رسیدگی به جرائم سنگین از جمله قضایای فساد، بخشی از دلیل تاسیس 
ارنوالی و مسئولین تنفیذ قانون جهت رسیدگی  قضایــی مبارزه با فساد اداری بود که به منظور تامین فضایــی برای متخصصین قضایــی، 

به تعمیر مدرن و   ، مرکز عدلی و قضایــی۲۰۱۷جوالی  ۴در تاریخ  .ی حساس در یک محیط کاری امن طراحی شدبه قضیه های سیاس
 ٣٦٣ٓاماده شده بود. لستانگو حمایت مالی دولت ان با تخصص بین المللی این مرکز دائمی خود در کمپ هیت نقل مکان کرد که برای

فزایش محکومیت ها و محاکمات در دوره تعقیبی بعد از ٓان بود. در اواسط سال انتقال به یک محیط کاری موثر و مصئون، همزمان با ا
جهت مشوره دهی در راستای افزایش امنیت تعمیرات  مرکز عدلی و قضایــی ، ماموریت حمایت قاطع یک متخصص امور امنیتی را به۲۰۱۷

 فرستاد. مرکز عدلی و قضائی و حفاظت شخصی کارکنان

را صادر و دستور داد تا اقدامات خاص امنیتی برای مرکز عدلی و قضائی گرفته  ۹۴۸، رییس جمهور غنی فرمان شماره ۲۰۱۷جون  ۳در 
 این اقدامات شامل تخصیص تیم امنیتی شخصی برای مقامات عالی رتبه مرکز عدلی و قضایــی و مامورین امنیتی برای تعمیر ٣٦٤شود.

 و اختصاص موترهای زرهی از سوی وزارت داخله برای مرکز عدلی و قضائی اماکن مسکونی امن برای کارکنان، تعیین  مرکز عدلی و قضائی
مرکز عدلی و  در مورد مسایل مربوط به جامعه بین المللی اجرای این فرمان را از طریق جلسات ماهانه یوناما .بود مرکز عدلی و قضائی
دلیل کندی کار را  قضائی اظهار داشتند که اجرای این فرمان، به کندی پیش می رود  ونمایندگی مرکز عدلی و  ٣٦٥قضائی پیگیری کرد.

اطالع داد  مرکز عدلی و قضائی وزارت امور داخله به ٣٦٦به حمایت ناکافی از سوی وزارت ها، به ویژه وزارت امور داخله نسبت دادند.
، خواستار حفاظت ۲ماده  .ایر بخش های این فرمان انجام شده استبا این حال، پیشرفت در س .که قادر به ارائه موترهای زرهی نیست

مرکز عدلی و قضائی بود که با انتقال مجدد افسران امنیتی از سایر ادارات، از جمله قطعه خاص امنیتی ریاست  شخصی از کارکنان 
ارنوال، وزیر شهرسازی و فبروری  ۲۱مسکن و وزیر مالیه در تاریخ  جمهوری انجام شد. عالوه بر این، امضای تفاهم نامه توسط لوی 

 ٣٦٧.مراحل اجرای احکام این  این فرمان در مورد فراهم ٓاوری مسکن امن برای مقامات مرکز عدلی و قضایــی را مشخص کرد ۲۰۱۸

 سه افسررخ داد که باعث مرگ  مرکز عدلی و قضائی و ریاست مبارزه با جرایم سنگین  ، سه حمله عمدی باالی کارکنان۲۰۱۷در سال 
در زمان بازگشت از وظیفه،  اروالی مبارزه با جرایم سنگین  ، دو کارمند۲۰۱۷ٓاپریل  ۱۰در تاریخ  شد. ریاست مبارزه با جرایم سنگین 

در مقابل خانه اش  اروالی مبارزه با جرایم سنگین  ، یک افسر دیگر۲۰۱۷بر سال واکـت ۱۵در پیش روی منازل شان کشته شدند. در 
نوامبر، یک گروه از مردان مسلح ناشناس در کابل باالی  ۳حت شرایط مشابه زخمی شده و سه روز بعد فوت کرد. در تاریخ در کابل ت

                                                        زمانی که بیرون از خانه خود بود حمله کردند. هیچکدام از این موارد به طور کامل مورد بررسی قرار  مرکز عدلی و قضائی رئیس اجراییه
ارنوالی توسطدفاتر ساحوی یوناما، تایید شده نظارتی معلومات   ٣٥٨  .محاکم و لوی 
، تاریخ  reports-civilians-of-http://unama.unmissions.org/protection، قابل دسترسی در: ۲۰۱۷یوناما، حفاظت از افراد ملکی در منازعات مسلحانه، گزارش سال  ٣٥٩

 ۲۰۱۸مارچ  ۵دسترسی
 .از دفتر ساحوی یوناما در جالل ٓابادمعلومات  ٣٦٠
 .۲۰۱۷ اکـتبر ۲۴ییس بخش حاکمیت قانون یوناما با رییس دادگاه استیناف جالل ٓاباد در مالقات ر ٣٦١
 .معلومات از دفتر ساحوی یوناما در جالل ٓاباد ٣٦٢
ریاست بین المللی مبارزه با مواد مخدر و تنفیذ قوانین وزارت خارجه و  کرد و  قاطع ٓانرا اجرا حمایتانگستان تمویل شد و   ٓاماده سازی تعمیر مرکز عدلی و قضایــی از سوی   ٣٦٣

ن حمایت کردندبرنامه انکشافی ملل متحد  و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرائم ملل متحدامریکا،   . از آ
 .۲۰۱۷جون  ۳، مرکز عدلی و قضایــی ره عالی مبارزه با فساد اداری برای بهبود امور و اطمینان از مصونیت و امنیت کارکنان و دفتر مرکزی ادا ۹۴۸فرمان شماره  ٣٦٤
 ۲۰۱۷نوامبر  ۲۲ و اکـتبر ۱۱سپتامبر،  ۱۳اگست، ۳۰اگست،  ۹جوالی، ۵ جون، ۱۴مرکز عدلی و قضایــی به تاریخ یوناما، جلسه با  ٣٦٥
پاسخ داده است که موترهای  مرکز عدلی و قضایــیه وزارت امور داخله به طور کـتبی به در جلسه با یوناما اعالم کرد ک مرکز عدلی و قضایــیاگست، مدیر اجراییه  ۳۰به تاریخ   ٣٦٦

 زرهی در اختیار این اداره قرار نمی دهد.
 ۲۰۱۸فبروری   ۲۱مرکز عدلی و قضایــی، و وزارت شهرسازی و مسکن جهت تامین مسکن کارکنان  ارنوالیتفاهم نامه میان وزارت مالیه، اداره لوی   ٣٦٧
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با وجود شباهت ظاهری در اشکال جرم، و به همین دلیل،  ر پیوند به این قضایا  دستگیر نشده است. نگرفته و هیچ کسی تاکنون د
برای جلوگیری از چنین حوادثی هیچ   و نه ریاست مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری  قابل پیش بینی بودن ٓان، نه مرکز عدلی و قضائی

 ٣٦٨.اقدامات امنیتی را معرفی نکردند

ریاست بین المللی مبارزه با مواد  لستان، گاز تجهیزات و کمک های تخصصی که از سوی جامعه بین المللی از قبیل انن، عالوه بر ای
باید  است مبارزه با جرایم سنگین اهدا شده ریاست  به مرکز عدلی و قضائی ومخدر و تنفیذ قانون وزارت خارجه امریکا و حمایت قاطع 

 رد. یگبه وجه احسن استفاده صورت 

 

 پیشنهادات فصل سوم:

 به حکومت:

توجه به تطبیق پالن ملی اصالح سکـتور عدلی و قضائی بیشتر شود و اطمینان حاصل شود که یک مکانیزم نظارتی کارا تحت چتر شورای 
 عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری ایجاد می شود؛

قانون بازنگری شود و همینگونه قوانین مربوط به مسئولیت های جزایــی قضات  به منظور تقویت استقاللیت و پاسخگویــی قوه قضائیه،
 اصالح شود تا مطابق به ضمانت های محاکمه عادالنه، حسابدهی تامین شود؛

ارنوالی تحلیل و بررسی شود و نقش هر نهاد در یک  چگونگی عملی بودن ادغام وظیفه جلوگیری از جرایم فساد اداری در اداره لوی 
 ون جامع مبارزه علیه فساد اداری مشخص شود؛قان

ظرفیت های پولیس تقویت شود تا امکان کشف و تحقیق موثر جرایم فساد اداری میسر شود، این ارتقای ظرفیت باید شامل اصالح 
 مبنای حقوقی ریاست مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری به منظور تقویت هرچه بیشتر این نهاد شود؛

 ظور بلند بردن توانایــی های نهاد های تنفیذ قانون جهت اجرای احکام دستگیری و جلب اتخاذ شود؛تدابیر به من

 تدابیر داخلی به منظور تامین شفافیت و درستکاری در داخل وزارت داخله تقویت شود؛

ارنوالی و  تنفیذ قانون، منجمله کارکنانی که در قضایای حس اس کار می کنند و شناخته شده به منظور تامین امنیت مقامات قضائی، 
 اند، استراتیژی طرح شود؛

در مورد امنیت مرکزی عدلی و قضائی تامین شود و در عین حال به مرکز عدلی و قضائی کمک شود که  ۹۴۸تطبیق کامل فرمان شماره 
 ده کمتر متکی باشد؛به تدریج مسئولیت امنیت خود را بدوش گیرد و به تخصص تخنیکی و حمایت های مالی جامعه تمویل کنن

) و سایر طرف ها در StARنهاد های استرداد دارای ها تقویت شود و گـفتگو ها و توافقات با برنامه استرداد دارایــی های سرقت شده (
 مورد استرداد، جرایم بین المرزی و اعاده دارایــی ها نهایــی شود"

 ور ها مذاکره صورت گیرد و یا در این مورد تفاهم نامه ها امضاء شود.روی موافقتنامه ها در مورد کمک های حقوقی دوجانبه با سایر کش

                                                        
 .۲۰۱۷رئیس بخش حاکمیت قانون یوناما با اندرابی رئیس عمومی واحد مبارزه با جرایم سنگین در نوامبر جلسه   ٣٦٨

 مالحظات:
م سنگین وضعیت امنیتی بی ثبات افغانستان تٔاثیر قابل توجهی در توانایــی سیستم قضایــی برای تحقیق، تعقیب عدلی و محاکمه جرای

ارنواالن و مستنطقین که در قضیه های حساس فساد کار می کنند، به طور نا  .از جمله قضایای فساد برجای گذاشت قضات، 
به محکمه امکان داده است که به کار خود ادامه دهد،  مرکز عدلی و قضائی توجه ویژه به نگرانی های امنیتی .متناسبی متاثر شده اند
الزم است که اقدامات امنیتی  بیشتری روی  ریاست مبارزه با جرایم سنگین  و مرکز عدلی و قضائی ت کارکناناما برای تضمین امنی

 .دست گرفته شود
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ارنوالی  به قوه قضائیه/

تدابیر داخلی حسابدهی و درستکاری تقویت شود و در عین حال استقاللیت قوه قضائیه حفظ شود و سیستم تادیبی برای قضات اصالح 
 گردد؛

 برای قضات فراهم شود؛ و قوانین دیگر فساد اداری  جدید برنامه های ٓاموزشی کافی به خصوص در مورد کود جزای

برنامه های ٓاگاهی دهی استراتیژیک در مورد محاکمه جرایم فساد اداری روی دست گرفته شود و موفقیت ها به سمع مردم رسانیده شود 
 از جمله در قضایای مرکز عدلی و قضائی نشر شود؛ با دالیلش و تمام فیصله های نهائی

ارنواالن و پولیس موظف در ریاست مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری  طرزالعمل های معیاری برای بررسی سوابق و استخدام قضات، 
 که در مرکز عدلی و قضائی کار می کنند، وضع شود؛

 روی بلند بردن وجوه دارایــی های سرقت شده کار شود.
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 تدابیر برای مبارزه با فساد اداری در قوه مقننه. ۴
مصالح عمومي و منافع علياي مردم ” انون اساسی افغانستان تصریح می کند که اعضای شورای ملي افغانستان باید در موقع اظهار رایق

در عمل، بن بست های طوالنی برای دستیابی به اجماع در زمینه سازو کار های تقنینی   ٣٦٩“.افغانستان را مدار قضاوت قرار دهند 
را مبنی بر اینکه ٓایا اعضای این شورا وظایف شان را در مطابقت با قانون اساسی انجام می دهند یا خیر، بر مرکزی، شک و گمان هایــی 

می انگیزد. تعدادی از قوانین بسیار مهم هنوز به تصویب شورای ملي نرسیده است. اشخاصی که در شورای ملي با ٓانها گـفتگو صورت 
حمایت تخنیکی از کمیته های که طرح های قوانین را بازبینی می کنند، یکی از مهم ترین گرفته است، اظهار نموده اند که نبود ظرفیت 

دالیل تاخیر در تصویب این قوانین است. به عالوه دالیل تخنیکی، اختالفات بنیادین میان قوه مجریه و مقننه نیز باعث این بن بست 
برگزار گردد، تا کنون برگزار نشده  ۲۰۱۵ی جرگه که قرار بود در سال ها می گرد. این نکـته نیز قابل یادٓاوری است که انتخابات ولس

 . است.  تمدید دوره کار ولسی جرگه به فرا تر از دوره کاری ٓان، منجر به مطرح شدن سواالتی را در رابطه با مشروعیت ٓان گردیده است
نی در فعالیت های یه است.) موضوع عدم قابلیت پیشبتنظیم گردید ۲۰۱۸(در حال حاضر تاریخ برگزاری این انتخابات در ماه اکـتوبر 

در قانون اساسی  ۷۹سی از حکم ماده أ تقنینی باعث گردیده است تا قوه مجریه به شکل مکرر از صالحیت های تقنینی رسمی خود با ت
ن مبنی بر پاسخگویــی در تا برنامه اصالحات خویش را تطبیق نموده و خواسته های تمویل کنندگا ٣٧٠ حاالت اضطرار استفاده نماید.

سند تقنینی با استفاده از صادر نمودن فرمان های تقنینی به توشیح  ۳۶، ۲۰۱۷برابر مساعدتهای ارائه شده را برٓاورده سازد. طی سال 
ب قانون از سوی شورای ملي تصوی ۱۴رئیس جمهور رسید که از صالحیت های اضطراری وی می باشد. در حالیکه طی مدت یاد شده تنها 

 ٣٧١گردیده است. 

حیثیت شورای ملی افغانستان از ناحیه اتهامات در مورد اقدامات ٓالوده به فساد از سوی این نهاد چه  در درون شورای ملي و چه از ناحیه 
 تهامات در موارد متعددی به ویژه در جریان پروسهااین  ۲۰۱۷عضای این شورا به طور عام، صدمه دیده است. در سال اعملکرد های 

در رابطه با اتهامات مبنی بر اینکه اعضای شورای ملي در برابر اعطای   ٣٧٢رای گیری برای تایید یا رد نامزد وزیران مورد بحث قرار گرفتند.
رای موافق خواهان رشوه گردیده بوده اند، یک سخنگوی ریاست جمهوری اظهار داشت که رئیس جمهور به کابینه هشدار داده است 

اتهامات ارتشاء در جریان  ٣٧٣ری که تالش کند به قانونگذاران رشوه دهد، نامزدی وی به پست وزارت ملغی خواهد شد.که هر نامزد وزی
در سال  ٣٧٥و در جریان پروسه تصویب بودجه ملی نیز باال گرفته بود. ٣٧٤انتخابات داخلی برای تعیین هیئت های اداری پارلمان

حالیکه این سطح اعتماد نسبت به  ردرصد ثبت شده بود د ۳۵٫۴جرگه  اعتماد مردم نسبت به اعضای ولسی ٣٧٦، شاخص۲۰۱۷
بوده، که این پایین ترین رقم در میان همه نهاد هایــی بوده است که مورد سروی قرار گرفته اند. این عدم  ۳۶٫۸ شورای ملی به طور عموم

  سایر نهاد های دولت را محدود ساخته است. اعتماد نسبت به شورای ملي توانایــی های ٓان در زمینه اعمال نقش نظارتی اش بر 

سازمان جهانی پارلمانیان برای مبارزه با فساد اداری در راستای رشد نقش پارلمان ها و اعضای پارلمان در تطبیق کنوانسیون ملل متحد 
تا بازنگری قوانین باید به نحو  علیه فساد اداری کار می کند.  این سازمان تاکید دارد که همه وظایف اعضای پارلمان از تصویب بودجه

سازمان یاد شده پیشنهاد دارد که پارلمان همکاری فعال در طراحی   ٣٧٧سختکوشانه ای به هدف مبارزه با فساد اداری انجام گیرد. 
در راستای به  پالیسی های مبارزه علیه فساد، تقویت نهاد های مبارزه با فساد اداری، نظارت، همکاری با نهاد های جامعه مدنی و تالش

گزارش هذا عمدتًا نگاهی بر تدابیر اتخاذ شده برای مبارزه  ٣٧٨کار بستن کنوانسیون ملل متحد علیه فساد اداری در پروسه های تقنینی.
                                                         علیه فساد اداری در شورای ملی و  و نقش این شورا در انجام فعالیتهای نظارتی دارد. 

 . ۸۱قانون اساسی افغانستان ماده   ٣٦٩
 .۷۹قانون اساسی ماده  ٣٧٠
 این ارقام در نتیجه یک بازنگری در جریده رسمی به دست ٓامده است.   ٣٧١
(تاریخ مراجعه به سایت:  =٣٦٥٩http://csrskabul.com/pa/?p ، ۲۰۱۷جوالی  ۱۵ش پست های دولتی؛ حکایت ناگـفته فساد، مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی، فرو  ٣٧٢
 .)۲۰۱۸مارچ  ۲۸
(تاریخ مراجعه به سایت:  ؛html٢٨٧٩٠٠٧٦bribes/-president-parliament-https://gandhara.rferl.org/a/afghanistan.، ۲۰۱۷اکـتوبر  ۱۲رادیو ٓازاد افغانستان،  ٣٧٣
 .)۲۰۱۸مارچ  ۲۸

 . ۲۰۱۸مارچ  ۱۷وبسایت ولسی جرگه، خالصه مجلس  ٣٧٤
١٢/٢٠١٧content/uploads/-https://iwaweb.org/wp/IWA__National-. ٢٠١٧، دسمبر ٢٠١٨لیل بودجه ملی دیده بان شفافیت، بازی اعداد: تح  ٣٧٥

..pdf٦Budget__English_ 
 ٢٠١٧/١١/٢٠١٧content/uploads/-https://asiafoundation.org/wp-.۹۸، صفحه ۲۰۱۷مردم افغانستان،  : سروی۲۰۱۷ٓاسیا فوندیشن، افغانستان در سال   ٣٧٦

Survey_dari_lores.pdf-Afghan   
 رهنمای کاربر برای پارلمانیان -ه فساد اداری، ابزار ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری سازمان جهانی پارلمانیان علی  ٣٧٧

http://gopacnetwork.org/Docs/AntiCorruptionAssessmentTool_EN.pdf   :٢٠١٧ارچ م ١٣(تاریخ مراجعه به سایت( 
 .٤همان، صفحه   ٣٧٨
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 اداری  تدابیر شورای ملی برای مبارزه با فساد .۴.۱
با وجود اجماع بر اینکه جلوگیری از فساد باید به همه قوای دولت گسترش یابد، ولی معیار های مبارزه با فساد در تعهدات تمویل 

مندرج در سند خودکـفایــی از طریق چارچوب  ۲۰۱۸/۲۰۱۷کنندگان عمدتًا متمرکز به قوه اجرائیه بوده است. اهداف کوتاه مدت 
استراتیژی مبارزه علیه فساد  ٣٧٩ می دارد که یک استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری برای "تمام دولت" تهیه شود.حسابدهی متقابل مقرر 

اداری، در محور اول خود، حاوی مقرراتی است که مستقیما روی شورای ملی تاثیر گذاشته و دولت را به حمایت از رهبری شورای ملی 
طبق این   ٣٨٠اداری متعهد می سازد، هرچند میعاد مشخصی برای ٓان تعیین نشده است.در تهیه و تطبیق پالن مبارزه با فساد 

استراتیژی، این پالن باید حاوی معیارهایــی از جمله تصویب مقرره طرز سلوک، ثبت و اشاعه دارایــی های تثبیت شده و کارت های گزارش 
عدلی و قضایــی ولسی جرگه اظهار داشت که دخیل نبودن در نشستی با یوناما، یکی از اعضای کمیسیون  ٣٨١برای عامه مردم باشد. 

شورای ملی در تهیه استراتیژی منجر به کم عالقگی اعضای این شورا در همکاری برای تطبیق ٓان شده است. او همچنان اظهار داشت که 
خالف ٓانچه در مورد استراتژی اتفاق نیاز است تا یک قانون جامع مبارزه علیه فساد اداری تدوین و تصویب شود. تهیه و تدوین قانون، بر 

افتاد مستلزم همکاری شورای ملی بوده و می تواند باعث دخیل شدن دوباره اعضای ٓان در یک گـفتگوی جدی پیرامون معیارهای مبارزه 
 علیه فساد شود. 

را عالقمندی شدیدی برای نشان انجام شده که نمایانگر سطح پایینی از اعتماد نسبت به قوه ی مقننه است، شو  های در پرتو نظرسنجی
دادن تعهد به معیارهای شفافیت دارد. تعهد حکومت وحدت ملی نسبت به جلوگیری از فساد زمینه خوبی را برای شورا فراهم می کند تا 

جای بگذارد. شورا معیارهای مبارزه با فساد خود را در جریان مدتی باقیمانده از دوره کاری شان تقویت نموده و میراثی پایدار از خود بر 
باید افزایش شفافیت و حسابدهی را در پروسه های کاری خویش مد نظر قرار دهد که می تواند به شکل فزاینده ای توانایــی های ٓان را در 
اعمال حق نظارت مبتنی بر قانون اساسی بهبود بخشد. استندردهای پذیرفته شده ی بین المللی و تجارب خوب پارلمان ها توصیه می 

ند که ابزارهای شفافیت از قبیل قواعد پیرامون پروسه های تصمیم گیری مشارکـتی، طرزالعمل های شفاف پیرامون تعارض منافع، ک
  ٣٨٢طرزالعمل ها و مقررات انضباطی و مقررات پیرامون دسترسی به معلومات باید در نظر گرفته شود.

سله اقدامات تادیبی را در صورت ارتکاب عملی خالف قانون اجرای یک سل ٣٨٤و مشرانو جرگه ٣٨٣اصول وظایف داخلی ولسی جرگه
در طی مدت کاری شان باز داشته و   ٣٨٥اساسی پیش بینی نموده است. قواعد مذکور اعضای شورای ملی را از پرداختن به مشاغل دیگر

برکناری یکی از اعضا را  موضوع ٣٨٧اصول وظایف داخلی مشرانو جرگه ٣٨٦نیز احکامی را برای تعقیب عدلی اعضای شورا در بردارد.
در صورت ارتکاب عملی خالف قانون اساسی در نظر گرفته است. ٓاخرین نمونه تطبیق حاضری اعضای ولسی جرگه، توانایــی ولسی جرگه 

را علیه نه عضو این  ٣٨٨ولسی جرگه تصمیم گرفت تا تدابیر انضباطی ،۲۰۱۷در اعمال تدابیر انضباطی را به نمایش گذاشت. در اپریل 
رگه که به شکل متداوم در جلسات عمومی کمیته ها بدون هیچ گونه عذر موجهی غیرحاضر بودند اعمال کند. این اقدام منجر به بهبود ج

سریع میزان حاضری در جلسات عمومی مجلس شد. با وجود مورد استقبال قرار گرفتن این اقدام، تطبیق جدی تر قواعد به دلیل اینکه 
لیق اکـثریت اعضای ولسی جرگه گردیده و زمینه تکمیل شدن نصاب الزم برای تصویب بودجه و یا تصویب قوانین مبادا این کار باعث تع

فراهم نگردد، متوقف شد. یک مقرره طرز سلوک رسمی و یا یک مکانیزم کنترل داخلی که تقویت کننده شفافیت و تضمین کننده نظارت 
عمل پیاده نشده است. کار باالی قانون خدمات پارلمانی، در اتحادیه بین المجالس که سازمانی بر جلوگیری از فساد باشد تا کنون در 

 ٓاغاز شده بود تاکنون نهایــی نشده است.  ۲۰۱۶در سال 

 

                                                        
سند خود کـفایــی از طریق چارچوب حسابدهی متقابل در اینجا:  SMART (۲۰۱۸/۲۰۱۷مراجعه شود به: اهداف کوتاه مدت ( ٣٧٩

.pdf٢٦١٠٢٠١٦١١٣٠٣٣٦١٣٥٥٣٣٢٥٣٢٥http://mfa.gov.af/Content/Media/Documents/agreed_smaf_smart_deliverables_final  تاریخ مراجعه به)
 ).۲۰۱۸مارچ  ۳سایت: 

 محور اول. IIاستراتیژی ملی مبارزه علیه فساد ادرای،   ٣٨٠
 محور اول. IIاستراتیژی ملی مبارزه علیه فساد ادرای،  ٣٨١
ارلمان، ابزار نظارت و گزارش جعبه ابزار پارلمانی بنیاد بین المللی سیستم های انتخاباتی، مدل گزارش پارلمان: چارچوب، بهترین روش های جهانی: مدل ساالنه گزارش پ  ٣٨٢

 راهبردی برای تقویت پارلمان های دموکراتیک در سراسر جهان
 .۷۰ اصول وظایف داخلی ولسی جرگه، فصل دوازدهم، ماده ٣٨٣
 اصول وظایف داخلی مشرانو جرگه، فصل دوازدهم.  ٣٨٤
 ١٥٢قانون اساسی، ماده   ٣٨٥
 ١٠٢قانون اساسی، ماده   ٣٨٦
 .١٢، ماده ٣اصول وظایف داخلی مشرانو جرگه، فصل   ٣٨٧
 اصول وظایف داخلی ولسی جرگه، فصل بیست و دوم.  ٣٨٨
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قانون جدید ثبت و اشاعه دارایــی های مقامات و کارکنان دولتی اعضای شورا را مکلف می سازد تا دارایــی های خود را ثبت کنند. این 
، از سوی ولسی جرگه تصویب شد، کمیسیون ۲۰۱۷ماه نوامبر  ۲۷با فرمان رئیس جمهور نافذ و بتاریخ  ۲۰۱۷سپتمبر  ۵تاریخ قانون به 

میزان پیروی از این قانون در میان  ٣٨٩مشترک مجلسین تاکنون درمورد تعدیالت پیشنهاد شده از سوی مشرانو جرگه اختالف نظر دارد.
ت، تاکنون مطابق معلومات یوناما تنها دو عضو پارلمان به اعالم دارایــی های شان مبادرت ورزیده اعضای شورای ملی بسیار پایین اس

برگزار گردد، شاید محرک بیشتری برای اعضای پارلمان باشد تا دارایــی  ۲۰۱۸اکـتوبر سال  ۲۰اند. انتخابات پارلمانی که قرار است  بتاریخ 
، نامزدان انتخابات پارلمانی مکلف اند تا قبل از اقدام به ورود در کارزار های ٢٠١٦سال  های شان را اعالم کنند. طبق قانون انتخابات

شورای ملی در همکاری با اداره ثبت و اشاعه دارایــی ها باید مکانیزیمی را جهت حصول  ٣٩٠انتخاباتی، دارایــی های شان را اعالم کنند .
 ده و به شکل ساالنه طوری که الزم است به روزٓاوری می گردد، ایجاد کند. اطمینان از اینکه ثبت دارایــی ها به این اداره منتقل ش

بدینسو،  ۲۰۱۶طی سال های اخیر پیشرفت های ملموسی در ارتباط با بهبود شفافیت در شورای ملی به دست ٓامده است. از سال 
ین معلومات را در دسترس عموم قرار داده ولسی جرگه صورت حاضری اعضای پارلمان را به صورت انالین منتشر کرده و هر دو مجلس ا

بدینسو، هر دو مجلس ٓاجندای جلسات عمومی و نشست های کمیته های خود و همین قسم گزارشات مختصر  ۲۰۱۷اند. از اوایل 
 ، هردو مجلس شورای ملی از طریق وبسایت های شان تمام۲۰۱۷مربوطه را در وبسایت های شان نشر کرده اند. سر از ماه دسمبر 

قوانین زیر بررسی پارلمان، قوانین تصویب شده و کنوانسیون ها، معاهدات و میثاق های بین المللی تصویب شده را منتشر کرده اند. 
اعضای هر دو مجلس گزارشات سفرهای ساحوی ٣٩١ اصول وظایف داخلی هردو مجلس نیز در وبسایت هایشان قابل دسترس است.

این گزارشات در خالصه اجراات عمومی بازتاب می یابد. این شگردها باید مبنای خوبی برای  خود را بطور منظم پیشکش می کنند که
 انجام گـفتگوهایــی شدیدا مورد نیاز با شهروندان، جامعه مدنی و رسانه ها فراهم کنند. 

دهنده دیگر است. کاکس  گام نویدتعهد کاکس پارلمانی مبارزه علیه فساد اداری با قوه مجریه پیرامون مسائل مبارزه با فساد اداری یک 
 ٣٩٣با هدف کاهش فساد اداری ایجاد شد.  ۲۰۱۳٣٩٢یاد شده که اعضای ٓان را اکـثرا زنان تشکیل می دهد، در مارچ 

، کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری کار روی ارزیابی ٓاسیب پذیری در برابر فساد در هر دو ۲۰۱۷در سال 
را ٓاغاز نمود که اولین ارزیابی جامع از شورای ملی خواهد بود. این ارزیابی احکام اصول وظایف داخلی، تعارض منافع، منابع  اتاق مجلس

بشری و روش های تدارکاتی، ضوابط و معیارهای شفافیت و مصونیت و استقالل اعضای پارلمان را به تحلیل خواهد گرفت. هدف این 
ر دارای خطر بالقوه یا ٓاشکار فساد؛ بررسی سیستم حقوقی شورای ملی و شیوه های اجرای صالحیت های ارزیابی بررسی نقاط ٓاسیب پذی

ٓان، همچنین سلوک و رفتار اعضای ٓان؛ شناسایــی خالها، کاستی ها و گریزگاه های قانونی در کارهای تقنینی بوده؛ و توصیه ها و 
 نهایــی و منتشر گردد.  ۲۰۱۸ی در سال معیارهایــی را پیشنهاد می کند. توقع می رود این ارزیاب

 

 پاسخگویــی جزایــی و شورای ملی  .۴.۲
کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، کشور های عضو را ملزم می سازد تا اقدامات الزم را جهت "ایجاد و حفظ [...] توازن مناسب 

ه منظور اجرای وظایف برای مقامات دولت در نظر گرفته میان هر نوع امتیازات قضایــی یا مصئونیت که در چارچوب سیستم حقوقی ب
. این ٣٩٤اند و در صورت لزوم، به شکل موثر تحقیق، پیگرد عدلی و رسیدگی به تخلفات به اساس این کنوانسیون" را روی دست گیرند

رت ارتکاب جرایم فساد می حکم به این منظور تهیه گردیده است تا اطمینان حاصل شود که مقامات تابع معیارهای پاسخگویــی در صو 
مقامات افغانستان به اهمیت این اصل واقف هستند و در چارچوب بررسی منظم کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد  ٣٩٥باشند. 

                                                         . ٣٩٦اظهار می دارند که معافیت کامل از مجازات تحت اصول بنیادین قوانین جزای افغانستان ممکن نمی باشد
 . ٤. ٢و نیز مراجعه کنید به شماره ، ۲۰۱۷اکـتوبر  ۲۸، ۱۲۷۱ده رسمی شماره قانون ثبت و اشاعه دارایــی های مقامات و کارکنان دولتی  جری  ٣٨٩
 .۷۳، ماده ۲۰۱۶قانون انتخابات سال    ٣٩٠
١٠٣ ٣٩١http://www.wolesi.website/pvd/document.aspx?Cat=  :۲۰۱۸مارچ  ١٣(تاریخ مراجعه به سایت.( 

http://files.wolesi.com/Osol-؛ و اصول وظایف مشرانو جرگه Procedure-of-Rules-http://file.wolesi.com/PDF/New-pdf١٣٩٦.اصول وظایف داخلی ولسی جرگه 
Dakhli.pdf-Wazayif۲۰۱۸مارچ  ۲۸(تاریخ مراجعه به سایت:  ؛.( 

 ).۲۰۱۸مارچ  ١٣مراجعه به سایت: (تاریخ   SK.pdf١K٠٠http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA,اساسنامه کاکس پارلمانی مبارزه علیه فساد اداری،   ٣٩٢
 ).۲۰۱۸مارچ  ١٣(تاریخ مراجعه به سایت:   SK.pdf١K٠٠http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA,اساسنامه کاکس پارلمانی مبارزه علیه فساد اداری،   ٣٩٣
 ). ٢( ٣٠ملل متحد ، ماده  کنوانسیون مبارزه با فساد اداری   ٣٩٤
 . ۳۸۷ – ۳۸۶، فقره های ۲۰۱۲دفتر مواد مخدر و جرایم ملل متحد، رهنمود تقنینی برای تطبیق کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، نسخه دوم، چاپ سال   ٣٩٥
می که در لینک ذیل قابل دسترس  ۴صفحه  CAC/COSP/IRG/٢٠١٦/.٢٠CRP ، ۲۰۱۶جون  ۲۲گروه بررسی تطبیق، خالصه گزارش: جمهوری اسالمی افغانستان،   ٣٩٦

 ): ۲۰۱۸مارچ  ۱۰باشد (تاریخ مراجعه به سایت 
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معافیت از پیگرد قانونی اعضای شورای ملی حین اجرای وظیفه حکم می کند که هیچ عضو شورای ملی به قانون اساسی در خصوص 
. جدای از این مصونیت وظیفوی، ٣٩٧ای که در هنگام اجرای وظیفه ابراز می دارند، مورد تعقیب عدلی قرار نمی گیرند علت رای یا نظریه

مان می توانند برای سایر جرایم مورد اتهام و پیگرد قرار گیرند و مجلس مربوطه باید قانون اساسی صراحت دارد که اعضای پارل  ۱۰۲ماده 
در رابطه با موضوع تعقیب عدلی عضو ٓان مجلس اطالع داده شود. موافقت مجلس تنها در صورت توقیف یا سایر تدابیر محدودیت رفت 

ی مکلف است تاییدی را ارنوال ی تمکین نکند، لوی رنوالا . در جریان تحقیق چنانچه مظنون به احضاریه لوی ٣٩٨و ٓامد شرط است
دو بار تقاضای تایید  ارنوال ی، لوی ارنوال از مجلس درخواست کرده و مظنون را با زور به استجواب حاضر سازد. بنابر اظهارات لوی 
ت ولی تصمیم برای رفع مصونیت هرگز گرفته بازداشت اعضای ولسی جرگه را و دو بار هم تقاضای تایید اعضای مشرانو جرگه را نموده اس

قانون اساسی موقت بوده و بعد از ختم دوره کاری عضو مجلس منقضی گردیده و عضو مذکور  ۱۰۲نشد.  حمایت اعطا شده براساس ماده 
شان در برابر دیگر مستحق هیچ نوع حمایت ویژه در موارد قضایای جزایــی نمی باشد. بی میلی هر دو مجلس در تطبیق حضور اعضای 

مقامات قضایــی و مجری قانون و یا اعطای تاییدیه برای تدابیر محدویت  در مقابل اعضای پارلمان، در عمل فرهنگ مصونیت را پیاده 
کرده است. گذشته از احکام قانون اساسی، قواعد بیشتری برای تنظیم مصونیت های اعضای پارلمان وجود ندارد. با ٓان هم مکانیزم 

 در هر دو مجلس وجود دارد که به مصونیت های اعضای پارلمان می پردازد. های داخلی

، معاون اول ولسی جرگه اتهاماتی مبنی بر فساد را علیه شخص رئیس و منشی این مجلس مطرح نمود از جمله این که ۲۰۱۷در اواسط 
بعد از گـفتگو های داغی که  ٣٩٩ کرده است. شخص رئیس ولسی جرگه از راه تادیه های غیرمناسب برای مصارف رهایشی خود استفاده

، ولسی جرگه یک کمیسیون پنج نفره حقیقت یاب را تحت ریاست معاون داراالنشاء و ۲۰۱۷در ولسی جرگه به راه افتاد در سپتمبر
حقوق عضویت چهار عضو از کمیسیون های ولسی جرگه: کمیسیون تفتیش داخلی؛ کمیسیون امور مالی و بودجه؛ کمیسیون مصونیت، 

، کمیسیون مذکور یافته ها ۲۰۱۷نوامبر  ۴و امتیازات وکالء، و کمیسیون اصالحات اداری و مبارزه با فساد اداری، تشکیل داد. بتاریخ 
ولی از علنی نمودن کامل گزارش به دلیل حفظ حرمت شورای ملی خودداری نمود.  ٤٠٠و توصیه هایش را در ولسی جرگه ارائه نمود،

این  ٤٠١ ی محول گردید که این تصمیم بعدًا در یک جلسه رای دهی پر جنجال لغو گردید.ارنوال بیشتر به لوی  قضیه برای تحقیقات
قضیه که در ٓان برای اولین بار یکی از اعضای ولسی جرگه به طور علنی عضو دیگری را به فساد متهم می ساخت، باعث شکاف در ولسی 

با معیار های سلوک در شورای ملی کلید زد. این رویداد در جریان مرحله نهایــی سازی  جرگه گردیده و مباحثات بیشتری را در رابطه
رخ داد که نهایتًا منجر به تعهد حکومت به حمایت از رهبری ولسی جرگه برای ایجاد یک برنامه عمل در  ۲۰۱۷استراتیژی ملی در اکـتوبر 

 این راستا و حمایت از تطبیق ٓان گردید.

 

 در پرتو معیارهای مبارزه علیه فساد اداری  یننظارت پارلما .۴.۳ 
در هر دولت مردم ساالر، شورای ملی نقش مهمی را در نظارت از اعمال قوه مجریه و قسما از عملکرد نهادهای مستقل ٓان کشور ایفا کرده 

ای تقنینی، تصویب پالن قانون اساسی افغانستان به شورای ملی صالحیت تصویب قوانین و فرمان ه ٤٠٢و شفافیت را تقویت می کند.
ها برای انکشاف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تکنالوژیکی، تصویب بودجه دولت، ایجاد و تعدیل واحدهای اداری و تصدیق 

قانون اساسی همچنان به طور خاص به ولسی جرگه صالحیت تایید تعینات در وزارت ها، استیضاح  ٤٠٣معاهدات بین المللی را می دهد.
استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری مشتمل بر  ٤٠٤ب صالحیت شان از طریق اعطای رای اعتماد و یا عدم ٓان، می دهد.وزیران و سل

                                                        
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/٢٤-٢٠June٢٠١٦/V١٦٠٣٨٢٢e.pdf. 

 .۱۰۱قانون اساسی ماده   ٣٩٧
  .١٠٢قانون اساسی ماده   ٣٩٨
مارچ  ۲۸(تاریخ مراجعه به سایت:  ٥٨٤٨tp://www.wolesi.website/pvd/showdoc.aspx?Id=ht ,۲۰۱۷سپتمبر  ۲۳ ویب سایت ولسی جرگه خالصه صورت جلسه  ٣٩٩

۲۰۱۸.( 
مارچ  ۲۸(تاریخ مراجعه به سایت:  =٨٦٣٦http://www.wolesi.website/pvd/showdoc.aspx?Id ,۲۰۱۷نوامبر  ۴ویب سایت ولسی جرگه خالصه صورت جلسه  ٤٠٠

۲۰۱۸.( 
مارچ  ۲۸(تاریخ مراجعه به سایت:  =٨٦٣٨http://www.wolesi.website/pvd/showdoc.aspx?Id ,۲۰۱۷نوامبر  ۱۱ ویب سایت ولسی جرگه خالصه صورت جلسه   ٤٠١

۲۰۱۸.( 
 

، ٢٠٠٥) ، کنترل فساد اداری: کـتاب دستی برای پارلمانیان اگست GOPACسازمان جهانی پارلمانیان علیه فساد اداری (   ٤٠٢
http://www.gopacnetwork.org/Docs/CCH_Final_EN.pdf  ٨٢٠١مارچ  ٢٨( تاریخ مراجعه به سایت( 

 .٩٠قانون اساسی، ماده   ٤٠٣ 
 . ٩٢و  ٩١قانون اساسی، ماده   ٤٠٤
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کمتر به این احکام   چندین حکم که صراحتا شورای ملی را در مکانیزم های پیشنهاد شده حسابدهی می گنجاند. ولی تاکنون شورای ملی
 پرداخته است. 

یه تمایل اندکی را در همکاری با قوه مقننه برای تسهیل عملکردهای نظارتی ٓان از خود تبارز داده است. در بخش از سوی دیگر، قوه مجر
حاوی معیار مربوط به نظارت  ٤٠٥مربوط به اصالحات در سکـتور امنیتی، ماتریکس تطبیق قوانین مبارزه علیه فساد اداری افغانستان

خواست می کند تا گزارش های حسابرسی با جزییات مرتبط با سکـتورهای امنیتی و دفاعی بر تدارکات مخفی ، از شورای امنیت ملی در 
را به عنوان ضرب االجل برای ارائه این گزارش ها تعیین کرده است، ولی تاکنون نه  ۲۰۱۷برای پارلمان ارائه کند. ماتریکس دسمبر 

یچ یک از جلسات پارلمان مطرح گردیده است. منابعی در شورای شورای امنیت ملی به این تعهد پابندی نشان داده و نه موضوع در ه
امنیت ملی نسبت به اشتراک گذاری این گزارش های محرمانه به شمول گزارش های مالی به مراجعی غیر از ریاست جمهوری تمایل نشان 

ه درخواست می کند که عضویت شامل یک معیار است که از وزارت عدلیه و ستره محکم ٤٠٦نداده است. به طور جداگانه، ماتریکس
کمیته امتحانات دولتی را با نمایندگان مستقل که سوابق شان مورد مطالعه قرار گرفته باشد، از جمله در سکـتور تقنینی گسترش دهد. 

 است، اما تاکنون شورا حاضر به همکاری در این مکانیزم نگردیده است.  ۲۰۱۸ضرب االجل برای این قانون جون 

 

 پیشنهادات 

 به شورای ملی: 

همکاری در راستای اجرای اصالحات در بخش مبارزه با فساد اداری در همکاری با قوه مجریه به شمول همکاری در تطبیق استراتژی 
 مبارزه با فساد اداری؛

 تقویت حسابدهی داخلی، تقویت شفافیت و معیارهای امانتداری و پیروی از این قوانین؛

 رای تقویت میزان پیروی از مکلفیت ثبت دارایــی ها؛ایجاد مکانیزم های داخلی ب

بهبود بخشیدن به موثریت روند بازبینی قوانین و پروسه های تصویب، به شمول بهبود بخشیدن در تصویب و بازبینی قوانین مربوط به 
 فساد اداری؛

 همکاری با جامعه مدنی در امر مبارزه با فساد اداری؛

 ی:ارنوال به لوی 

 وارده علیه اعضای شورای ملی و کارمندان ٓان در مطابقت با چارچوب حقوقی افغانستان به شکل متعهدانه و شفاف؛ تاتعقیب اتهام

 به حکومت و جامعه مدنی :

  حمایت از شورای ملی در تطبیق معیارهای مبارزه با فساد اداری؛

                                                        
 .٢٤، صفحه ٢استراتژی مبارزه با فساد اداری، ضمیمه یک محور   ٤٠٥
 .٢٤، صفحه ٣استراتژی مبارزه با فساد اداری، ضمیمه یک محور   ٤٠٦
 

 مالحظات:
، شفافیت و حسابدهی در هر دو مجلس شورای ملی و نیز اجرای قواعد انضباطی و پیروی درستکاری تدوین قواعد بیشتری برای 
اعالم دارایــی ها می تواند بر سهم گیری شورای ملی در مبارزه با فساد بیفزاید. تاخیر در تصویب قوانین بیشتر از تعهدات از جمله 

در شورای ملی پروسه دموکراتیک را از مسیرش منحرف ساخته است و این کار قوه مجریه را وا می دارد تا به خاطر پیشبرد 
متوسل شود. حسابده نبودن اعضای پارلمان  حاالت عاجلدر  اصالحات در کشور به صالحیت خویش مبنی بر تصویب قوانین

 منفی از پارلمان و اعضای ٓان داشته باشند.   برداشتعامه مردم  کهموجب شده است 
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 کار نهاد های مستقل در امر مبارزه با فساد اداری . ۵
و جرائم  رتان از الگوی داشتن یک نهاد اختصاصی پیشگیر در زمینه مبارزه با فساد اداری  که در دفتر مواد مخدافغانس ۲۰۱۷در سال 

کنوانسیون ملل متحد علیه فساد اداری ثبت گردید بود، به توزیع این وظایف  ٦به عنوان نهاد مورد تقاضای ماده   سازمان ملل متحد 
ییکه بسته شدن اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری فرصتی خوبی را میان چندین نهاد گذار نمود. از ٓانجا

ایش موثریت و استقاللیت فعالیت مربوط به مبارزه علیه فساد اداری فراهم می کند، ولی تداوم وجود چنین نهاد های مستقل و ز برای اف
، شفافیت بین الملل نهاد های مستقل ۲۰۱۷د ارزیابی قرار نگرفته است. در سال حکومتی مسئول اجرای این وظایف به شکل کافی مور 

مبارزه با فساد اداری افغانستان را بر اساس ویژگی های پیشنهادی شش گانه ماده ششم کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد اداری 
) تضمین ۳) پـی ریزی به شکل دائمی؛ (۲ی و کنترول فساد اداری؛ () تمرکز بر جلوگیر ۱ارزیابی نمود که این ویژگی ها عبارتند از : (

) ۶) مکلفیت به جمع ٓاوری معلومات پیرامون فساد اداری؛ و (۵) پاسخگویــی به پارلمان یا قوه مجریه (۴تمویل ٓان از سوی حکومت؛ (
فساد در افغانستان واجد این معیار ها نمی هیچ یک از نهادهای مستقل مبارزه با  ٤٠٧مورد تایید و قابل دسترس بودن برای عامه مردم.

 ٤٠٨باشد.

 بسته شدن تدریجی اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری  .۵.۱
تا استراتیژی مبارزه با فساد اداری سال  ٤٠٩با حمایت قابل مالحظه تمویل کنندگان ایجاد گردید ۲۰۰۸اداره عالی نظارت در سال 

در حالیکه  ٤١٠و تعمیل ٓان را سرعت بخشد و همچنان سایر وظایف در ارتباط به جلوگیری از فساد اداری را اجرا نماید. را نظارت ۲۰۰۸
ابهام در نقش و وظایف ٓان، عدم کارایــی کارمندان ٓان در تثبیت کردن نقش  از بدو ایجاد اداره عالی نظارت موثریت این نهاد بنا بر وجود

نگ ساختن استقالل ٓان، بشمول صالحیت ریاست جمهوری در تغییر الیحه وظایف و انتصاب روسای ٓان، خال های ساختاری در کمر 
محکومیت عبدالرازق زاللی معاون پیشین اداره عالی نظارت به خاطر سوء استفاده از صالحیت وظیفوی  ٤١١ٓان، مورد سوال قرارگرفت.

سال حبس حیثیت این نهاد بیش از پیش  نیم داری و مجازات وی به دودر وظیفه قبلی وی از طرف مرکز عدلی و قضایــی مبارزه با فساد ا
  ٤١٢پایین ٓاورده است.

اهمیت اداره عالی نظارت بنا بر کاهش اعتبار و ناچیز بودن دست ٓاورد های بتدریج تقلیل یافته و وظایف کلیدی ٓان به نهاد های دیگر 
داء در چهارچوب تشکیالتی اداره عالی نظارت به منظور بهبود بخشیدن به محول گردید. از ٓانجاییکه کمیته مشترک نظارت و ارزیابی ابت

از این اداره مجزا گردید و وظیفه نظارت و گزارشدهی اداره عالی را نیز به خود اختصاص  ۲۰۱۶عملکرد این اداره ایجاد شد ولی در سال 
  ٤١٣داد. 

که وظایف ایجاد پالیسی و هماهنگی را به عهده داشت، اداره  ۲۰۱۶ ایجاد شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری در سال
در مورد اداره عالی  استراتیژی مبارزه با فساد اداری  ٤١٤عالی نظارت را بیش از پیش از ساختار مبازه با فساد اداری، به حاشیه راند. 
به عنوان  ٤١٥نظارت را به سایر نهادها محول نموده است نظارت هیچ یادٓاوری نمی کند. ولی استراتیژی مذکور برخی از وظایف اداره عالی 

و خاطر نشان می سازد که نهاد  ٤١٦مثال، نظارت از تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری به داراالنشای ویژه محول گردیده است.
قانون  ٤١٧ارزه با فساد اداری مدغم شوند.ی در امور مبارنوال های مبارزه با فساد اداری باید کارٓامد تر شده و در زیر چتر معاونیت لوی 

قانون اداره عالی نظارت  ۱۲توسط فرمان رئیس جمهور توشیح گردید ماده  ۲۰۱۷سپتمبر سال  ۵جدید ثبت و اشاعه دارایــی ها که بتاریخ 

                                                        
   .۷صفحه شفافیت بین الملل، پر کردن خالء ها: تقویت موثریت ای سی ای اس افغانستان   ٤٠٧  

  .٦-٥صفحات  ٢٠١٧. اپریل گزارش یوناما در مورد مبارزه علیه فساد اداری    ٤٠٨
) مبالغ هنگـفتی را در حمایت از اداره A٤اداره انکشاف بین المللی ایاالت متحده (یو اس اید)، از طریق برنامه مساعدت هایش برای نهاد مبارزه علیه فساد اداری افغانستان ( ٤٠٩

-٩٩s-anticorruption٪٨٠٪https://www.usaid.gov/news-information/fact-sheets/assistance-afghanistan%E٢هد کرد. مراجعه شود به این سایت: عالی نظارت تع
authority-٤a 

) (قانون نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با ۸/۵/۱۳۸۷( ۲۰۰۸جوالی  ۲۹) ۹۵۷قانون نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری (جریده رسمی شماره  ۹و  ۶مواد   ٤١٠
 .فساد اداری)

  .۶صفحه  ٢٠١٧. اپریل گزارش یوناما در مورد مبارزه علیه فساد اداری   ٤١١
  .در فوق مالحظه شود ۳بخش    ٤١٢
ای کمیته مشترک نظارت و ارزیابی (فرمان شماره .  و حکم ریاست جمهوری مبنی بر تعدیل شخصیت حقوقی، وظایف و صالحیت ه٢. ٥مراجعه شود به بخش ذیل شماره    ٤١٣

 .٢٠١٦سپتمبر  ١٨)، ١١٥
 .در فوق ۲.۲بخش    ٤١٤
 باال مراجعه شود.  ٣. ٢به بخش   ٤١٥
 .VIIاستراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری   ٤١٦
 .در فوق ۳بخش    ٤١٧
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قال این صالحیت را استراتیژی انت ٤١٩و صالحیت اشاعه و ثبت دارایــی ها را به ریاست اداره امور انتقال داده است.  ٤١٨را ملغی کرد
تایید نموده و مشخص ساخته است که ریاست اداره امور مسئول است تا پیروی از احکام اشاعه دارایــی ها توسط مقامات عالی را یقینی 

پروسه تقنینی ای که اداره عالی مبارزه با فساد اداری را منحل کرد فاقد شفافیت و مشوره با نهاد های ذیدخل بوده است.  ٤٢٠بسازد.
 ۲۰۱۸فبروری  ۱۷مورخ  ۸۶۳مورد تایید قرار گرفت، فرمان شماره  ۲۰۱۸بعد از اینکه تمام بست های اداره عالی نظارت در بودجه سال 

 ی در امور مبارزه با فساد اداری منتقل نمود. ارنوال ریاست جمهوری تمام بست های اداره عالی نظارت را به معاون لوی 

این  ٤٢١، بالخره اداره عالی نظارت را ملغی نمود۲۰۱۸ی در سوم مارچ ارنوال یل و صالحیت های لوی تعدیالت وارده در قانون تشک
ی ارنوال ی در امور مبارزه با فساد اداری بصورت کافی شرح داده نشده است. لوی ارنوال در حالیست که وظایف وقائی معاونیت لوی 

 وظایف مهم به شکل درستی انجام شود.  باید اطمینان حاصل نماید که پروسه مدیریت انتقال

در حالیکه جامعه مدنی و جامعه بین المللی مدت ها پیش سفارش نموده بودند که در اداره عالی نظارت اصالحات بوجود ٓاید، و تالش 
فساد اداری در افغانستان  استراتیژی برای یکی ساختن نهاد ها با پیشنهاد های قبلی برای کارٓامد سازی شمار زیادی از نهاد های مبارزه با

ی باید مورد بازبینی قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که چهارچوب ارنوال وظایف محول شده به معاونیت لوی  ٤٢٢منطبق می باشد
به تاسی از ماده های ششم و سی و ششم   ٤٢٣سازمانی به طور کامل در مطابقت با کنوانسیون ملل متحد علیه فساد اداری است.

بناًء به منظور  ٤٢٤ون ملل متحد علیه فساد اداری، وظایف پیشگیرانه و مجری قانون را می توان به یک نهاد واحد واگذار کرد. کنوانسی
اجرای این دو وظیفه، نهاد یاد شده باید منابع و کارمندان کافی در اختیار داشته باشد تا استقالل ٓان تامین شده و بتواند وظایفش را 

نیاز است تا یک قانون جامع مبارزه با فساد اداری وظایف همه نهاد های مبارزه با فساد  ٤٢٥ی مورد" به پیش ببرد.بدون "اعمال نفوذ ب
   ٤٢٦اداری را شرح نماید. یک پروسه فراگیر تهیه پیش نویس قانون باید متضمن مشورت با همه طرف های ذینفع باشد.

 

 )مکۀ فساد اداری(کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علی .۵.۲
کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیۀ فساد اداری نقش حیاتی نظارت، ارزیابی و گزارش دهی پیرامون مبارزه علیۀ فساد 

کمیتۀ مشترک نظارت و ارزیابی براساس یک فرمان اجرایــی مقام ریاست جمهوری در سال  ٤٢٧.اداری در افغانستان را ایفاء مینماید
ستان، گاین کمیته از سوی ان ٤٢٨ ه عنوان بخشی از اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری ایجاد گردید.ب ۲۰۱۰

اهلیت حقوقی، وظایف سفارتخانه های ناروی کانادا و اداره انکشاف بین المللی ایاالت متحده امریکا (یوس اید) حمایت مالی می شود. 
به تفصیل بیان گردید که بر اساس ٓان این کمیته مستقل و خود مختار شد و کار ٓان به پنج  ۲۰۱۶٤٢٩ماه سپمتبر  و ترکیب ٓان در فرمان

) نظارت و ارزیابی از فعالیت های مبارزه علیۀ فساد اداری از سوی ۱متمرکز گردید که این ساحات عبارتند از: ( ٤٣٠ساحۀ مشخص
) نظارت و ارزیابی از مؤثریت، شفافیت و حسابدهی کمک ۳ظور معرفی اصالحات؛ () ارائه پیشنهادات بمن۲حکومت و جامعۀ جهانی؛ (

)  گزارش پیرامون چگونگی تطبیق پیشنهادات کمیته و وضعیت ۵) نظارت از تطبیق پیشنهادات ارائه شده؛ و (۴های جامعۀ جهانی؛ (
                                                        جایگاه حقوقی کمیته مستقل مشترک نظارت  ٤٣١ .عمومی فساد اداری در کشور به مقام ریاست جمهوری، شورای ملی و جامعۀ جهانی

 ۱۶قانون ثبت و اشاعه دارایــی ها ، ماده   ٤١٨
 .۱۶ده قانون ثبت و اشاعه دارایــی ها ، ما  ٤١٩
 استراتیژی مبارزه با فساد اداری، محور چهارم، پالن تطبیق.  ٤٢٠
 .، جریده رسمی {محل برای متن}۲۰۱۸ارنوالی {محل برای متن} مارچ لوي تعدیالت در قانون تشکیل و صالحیت  ٤٢١
 وظیف شده برای مبارزه با فساد اداری. نهاد های مجزا ت ۱۸شماره  ۵صفحه  ٢٠١٧. اپریل گزارش یوناما در مورد مبارزه علیه فساد اداری   ٤٢٢
 .٤محور   IIاستراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری   ٤٢٣
. ۲۲دفتر ملل متحد برای مبارزه با جرم و مواد مخدر، رهنمود حقوقی برای تطبیق کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد اداری صفحه   ٤٢٤

,https://www.unodc.org/pdf/corruption/CoC_LegislativeGuide.pdf  ۲۰۱۸مارچ  ۱تاریخ مراجه به سایت. 
  .۰۲دفتر ملل متحد برای مبارزه با جرم و مواد مخدر، رهنمود حقوقی برای تطبیق کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد اداری صفحه   ٤٢٥
 .در فوق  ٢٫٤٫٢بخش   ٤٢٦
 .)۳فقره ( ۶۲و ماده  ۱۰) ماده ۵فقره ( ۵) ماده UNCACمراجعه شود: کنوانسیون ملل متحد علیه فساد اداری ( ٤٢٧
ظارت هدایت داده شده است تا ، در ماده هشتم این فرمان به اداره عالی ن۲۰۱۰مارچ  ۱۸) موخ ۶۱فرمان ریاست جمهوری پیرامون مبارزه موثر علیه فساد اداری (فرمان شمار  ٤٢٨

داری باشد." این کمیته موظف گردیده بود تا "یک کمیته نظارت و ارزیابی را در چهارچوب این اداره ایجاد نماید که متشکل از کارشناسان ملی و بین المللی در ساحه مبارزه با فساد ا
کشافی همکاری نموده گزارش شش ماهه کار شان را به رئیس جمهور، شورای ملی، و جامعه بین المللی و عامه " با نظارت و ارزیابی شان نهاد های دولتی را در تعیین شاخص های ان

 نماید".ه بین المللی و تمویل کنندگان ارائه مردم در رابطه با فعالیت های انجام شده در زمینه مبارزه با فساد اداری در سطح ملی و نیز پیرامون مساعدت های انجام شده از سوی جامع
 .۲۰۱۶سپتمبر  ۱۸)، ۱۱۵فرمان رئیس جموری پیرامون تغییر شخصیت حقوقی، مکلفیت ها و ظایف و صالحیت کمیته مستقل نظارت و ارزیابی (فرمان شماره  ٤٢٩
 .۲و  ۱همان ماخذ. ماده های  ٤٣٠
ان ریاست جمهوری پیرامون تغییر شخصیت حقوقی، مکلفیت ها، وظایف و فرم ضمیمهالیحه وظایف، صالحیت ها، وظائـف و تشکیل کمیته مستقل نظارت و ارزیابی  ۵ماده  ٤٣١

 .)MEC TORs( ۲۰۱۶سپتمبر  ۱۸) ۱۱۵صالحیت های کمیته مستقل نظارت و ارزیابی (فرمان شماره 
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و ارزیابی که بر پایه یک فرمان اجرائی بنا شده است و می تواند در هر زمانی دستخوش تغییر شود، در برابر اعمال نفوذ سیاسی ٓاسیب 
 پذیر است.

ی رود در برابر منافع حزبی داخلی و کمیتۀ مشترک نظارت و ارزیابی متشکل از سه عضو داخلی و سه عضو بین المللی است که توقع م 
منافع ویژه بین المللی غیر قابل نفوذ باشد. مطابق به الیحۀ وظایف کمیتۀ مشترک نظارت و ارزیابی، اعضای بین المللی ٓان از سوی رئیس 

کنندۀ اصلی در عمل، یک کمیتۀ دایمی گزینش متشکل از سه مرجع تمویل  ٤٣٢ جمهور به پیشنهاد جامعۀ جهانی تعیین میگردند.
. کمیته نظارت و ارزیابی و یوناما پست های خالی را اعالن، کاندیدان واجد شرایط را انتخاب و ٓانها را به رئیس جمهور پیشنهاد می نمایند

الئحه وظایف کمیته مشخص می سازد که اعضای داخلی کمیته تنها از سوی رئیس جمهور انتخاب می شوند که این امر نمایانگر نوعی از 
همه اعضای شش گانه این کمیته باید از طریق پروسه استخدام شفاف، مبتنی بر رقابت ٓازاد و   ٤٣٣ ٓاسیب پذیری سیاسی است.

شایستگی برگزیده شوند تا همه گونه احتماالت اعمال نفوذ سیاسی در گزینش شان منتفی گردد و ترجیح داده می شود که جامعه مدنی 
اراالنشای تخنیکی با کارمندان داخلی و بین المللی کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی را یک د  . ٤٣٤در این پروسه دخیل باشد

همکاری می کند در حالیکه ترکیب مختلط کمیته مشترک نظارت و ارزیابی و مهارتهای کارشناسی بین المللی ان به عنوان نقطه قوت این 
نده ای توانایــی های این کمیته برای جذب کارشناسان ورزیده و واجد شرایط کمیته برشمرده می شود، نگرانی های امنیتی به شکل فزای

 با محدودیت روبرو می سازد. تجربه استخدام مستشاران برای ارزیابی های انفرادی، منجر به عدم انسجام در کیفیت ارزیابی ها می گردد. 

دی ساحات و ادارات جهت بازنگری تطبیق مینماید که عبارتند را برای انتخاب و اولویت بن ٤٣٥کمیتۀ مشترک نظارت و ارزیابی سه معیار
) تٔاثیر بالقوه باالی وزارت یا مؤسسه، بخصوص اینکه یافته ۲) تعهد وزیر، کارکنان ارشد و ٓان موسسه نسبت به ایجاد اصالحات؛ (۱از (

و یا اینکه وزارت یا مؤسسه خودشان منابع در های کمیتۀ مشترک نظارت و ارزیابی میتواند وجوه مالی مراجع تمویل کننده را جلب کند 
) اولویت دهی عمدی کار حکومت در مؤسسات ارائه کنندۀ خدمات عامه، ۳اختیار دارند که برای تطبیق پیشنهادات اختصاص دهند؛ و (

در مورد تطبیق وزرات های تولید عواید، سکـتور امنیتی، پروسه های سیستمیک در سراسر حکومت، وغیره. اما، هیچگونه وضاحتی 
  ٤٣٦ این معیار ها هنگامی که رئیس جمهور به این کمیته وظیفه می دهد که یک ارزیابی موردی انجام دهد، وجود ندارد.

کمیته مشترک نظارت و ارزیابی سهم خویش را در ایجاد اصالحات از طریق ابراز نظر در مورد قوانین و پالیسی ها و اکـثرًا از طریق تهیه 
، این ۲۰۱۸مارچ  ۵پیرامون ٓاسیب پذیری در برابر فساد در نهاد های کلیدی ایفاء نموده است.. از ٓاغاز ایجاد تا  دی متعدگزارش های ها

ارزیابی ٓاسیب پذیری به فساد اداری  ٤٣٧، این کمیته یک گزارش۲۰۱۷پیشنهاد را ارائه نموده است. در سال  ۷۸۹کمیته بطور مجموعی 
به نشر رساند.  ٤٤٠و پنج گزارش پیگیری  ٤٣٩پذیری در برابر فساد اداری، یک گزارش ویژه،ٓاسیب  ٤٣٨به سطح وزارت، دو گزارش

همچنان این کمیته پالن های مبارزه علیۀ فساد اداری شش وزارت را مرور نمود. در بعضی موارد، گزارشات کمیته حمایت سیاسی قابل 
بطور مثال، گزارش ٓاسیب پذیری در برابر فساد این کمیته در مالحظه ای را کسب نمود که باعث تعهد حکومت برای اصالحات گردید. 

که پس از ٓان رئیس جمهور روی  ٤٤١مورد وزارت معارف برای بحث در شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیۀ فساد اداری ارائه گردید
ادات کمیته مشترک نظارت و ارزیابی به هذا پیشنهه همکاری حکومت در تطبیق گزارشات کمیتۀ مشترک نظارت و ارزیابی تٔاکید نمود. مع

شکل سیستماتیک در پالن های اصالحاتی نهاد ها و یا پالن های مبارزه با فساد ادارات مربوطه گنجانیده نشدند. و نه هم این گزارش ها 

                                                        
 .)۲فقره ( ۲الیحه وظایف کمیته مستقل نظارت و ارزیابی، ماده  ٤٣٢
 .)۱فقره ( ۲الیحه وظایف کمیته مستقل نظارت و ارزیابی، ماده  ٤٣٣
 رفته باشد.این  به عنوان یک تدبیر پیشگیرانه پیشنهاد می گردد و به هیچوجه به این معنی نیست که در انتخاب کمشنران فعلی کدام خالف ورزی صورت گ  ٤٣٤
 دریابید: را در این سایت ۲۰۱۸تا نومبر  ۲۰۱۶پالن استراتیژیک کمیته مستقل مشترک مبارزه با فساد اداری و ارزیابی (جوالی  ٤٣٥

.pdf٢٠١٧http://www.mec.af/files/MEC_Strategy_vr :۲۰۱۸مارچ  ۴ تاریخ مراجعه به سایت. 
برای شان وظیفه سپرده شده است تا بخشی از سه تیم های ویژه  گـفته اند که از جانب رئیس جمهور  ۲۰۱۷بطور مثال کمیته نظارت و ارزیابی در گزارش ربعوارش در ماه اپریل  ٤٣٦

 را در این سایت مالحظه نمایید: ۲۰۱۷تحلیل باشند. گزارش ربعوار ماه اپریل 
  dari.pdf_٢٠١٧_st_quarterly_report_١http://www.mec.af/files/ :۲۰۱۸مارچ  ۳ تاریخ مراجعه به سایت. 

 را در این سایت دریابید:  ۲۰۱۷، اکـتوبر در برابر فساد اداری  تحلیل ٓاسیب پذیری وزارت معارف ٤٣٧
_moe_dari.pdf٢٠١٧_٢٣_١٠http://www.mec.af/files/  

.   /٢٠١٧http://mec.af/files_١٢_dabs_full_report_da.pdf٠٩_ .شرکت برشنا افغانستان و برنامه جامع زراعت و انکشاف دهات در مورد ٤٣٨
_cardf_report_da.pdf٢٠١٧_٢٩_١٠://mec.af/files/http  

 ارنوالی افغانستان در برابر فساد اداری را در این سایت یابید:گزارش ویژه: ٓاسیب پذیری دفتر لوی  ٤٣٩
_ago_special_report_full_report_dari.pdf ٢٠١٧_٠٧_١٩c.af/files/http://www.me 

  reports-up-http://www.mec.af/da/index.php/reports/followمراجعه شود به وبسایت مک:  ٤٤٠
 .۲۰۱۷اکـتوبر  ۲۵بارزه با فساد اداری بتاریخ نشست شورای عالی حاکمیت قانون و م ٤٤١
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یت در قضایای فساد توانستند تاثیر مطلوب را در راه اندازی اقدامات سیستماتیک تعقیبی به جا بگذارند که در نتیجه به محکوم
 ٤٤٢بیانجامد.

منتشر نموده  ٤٤٣کمیتۀ مشترک نظارت و ارزیابی دو گزارش را در مورد فساد اداری مربوط به کمک های ارائه شده از سوی جامعۀ جهانی
رت کمیتۀ مشترک نظا ٤٤٥ ۲۰۱۷ماه اکـتوبر  گزارش ٤٤٤(لوتفا) است. و فعًال در حال ارزیابی صندوق وجهی نظم و قانون افغانستان

خارج از بودجه تمویل  ٤٤٦ دنمارک و   ستان و گانو ارزیابی در مورد "برنامۀ جامع زراعت و انکشاف دهات" است که این پروژه از سوی 
رئیس جمهور موظف گردیده  ۱۱۵می گردد. گزارش یاد شده نشان داد که ازانجاییکه کمیته مشترک نظارت و ارزیابی در اثر فرمان شماره 

ی مستقالنه ای از همه طرفها به شمول تمویل کنندگان انجام دهد، کمیته مذکور در مورد  گزارشدهی در باره دونران با است تا ارزیاب
ٓاسیب پذیری در برابر فساد در شورای ملی  پالن کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبنی بر اجرای ارزیابی  مشکالت عمده ای روبرو است.

ه در نظر گرفته شده است، کامال به موقع است، و اگر چنانچه از سوی شورای ملی نیز حمایت گردد، ٓان کمیت ۲۰۱۸که در پالن کاری 
  ٤٤٧می تواند موجب ِاعمال اصالحات جدی در زمینه مبارزه با فساد اداری در قوه مقننه گردد.

ش داشته است. ولی با ٓانهم نگرانی ها کمیته مشترک نظارت و ارزیابی بدون شک در اصالحات مبارزه با فساد اداری در افغانستان نق
پیرامون عدم انسجام در کیفیت گزارش های ٓان، و نیز از ناحیه بسته شدن اداره عالی نظارت، باید باعث راه اندازی مناقشاتی در باره 

ستراتیژی خروج و یا حد ٓاینده کمیته مشترک نظارت و ارزیابی گردد. از ٓانجاییکه ایجاد این کمیته به شکل موقت اشاره به داشتن یک ا
اقل داشتِن یک پالن برای کاهِش تدریجِی وابستگی ٓان به تمویل و حمایت کارشناسان بین المللی دارد، نیاز به داشتن یک نهاد پیشگیر 

ر روی کنوانسیون ملل متحد علیه فساد اداری، ایجاب می کند تا کمیته مشترک نظارت و ارزیابی به خاط ۶مستقل در مطابقت با ماده 
دست گرفتن وظایف پیشگیرانه بیشتر تقویت شده و بر یک بنیاد حقوقی محکم استوار گردیده و کامًال ملی ساخته شود.  استراتیژی ملی 
مبارزه با فساداری در حالیکه به احیای مجدد این نهاد "به منظور حمایت از نقش و مشارکت جامعه مدنی" فرا می خواند، رهنمود مفصلی 

در واقع، همکاری بهتر کمیته مشترک نظارت و ارزیابی با جامعه مدنی همراه  ٤٤٨نقش پیش بینی شده این کمیته ارائه نمی کند.پیرامون 
با رشد ظرفیت های جامعه مدنی به شکل استراتیژیک، می تواند زمینه ساز این شود که برخی از وظایف و کاردانی این کمیته به شکل 

گردد. تعیین سه عضو جدید بین المللی کمیته مشترک نظارت و ارزیابی باید به ٓاغاز گـفتگو پیرامون این  تدریجی به جامعه مدنی منتقل
گزینه ها کمک نماید. با وجود سایر اصالحات سازمانی ایکه فعال روی دست گرفته شده است، این مقرون به احتیاط خواهد بود تا کمیته 

استقرار نهاد های قضائی قابل اعتماد مبارزه با فساد اداری، به شکلی از اشکال حفظ  مشترک نظارت و ارزیابی تا زمان شکل گیری و
 گردد.

 کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی .۵.۳
ایجاد  ۲۰۰۸کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی (کمیسیون خدمات ملکی) که به اساس قانون خدمات ملکی سال 

یوناما به مشکالت موجود  ۲۰۱۷گزارش   ٤٤٩رهبری پروسه اصالحات اداری در افغانستان را به عهده دارد. گردیده است، مسئولیت 
فراراه اعاده شفافیت سازمانی و هماهنگی در سیستم استخدام مبتنی بر شایسته ساالری اشاره نمود. اصالحات قابل مالحظه ای کمیسیون 

عنوان رئیس این کمیسیون تقرر یافت، اعمال گردید.  پیشنهاد به  ۲۰۱۷ماه مارچ  خدمات ملکی تحت رهبری احمد نادر نادری که در
و بورد تعیینات کمیسیون  ٤٥١مبنی بر اعاده همه مسئولیت های مربوط به استخدام به کمیسیون خدمات ملکی پذیرفته شد  ٤٥٠یوناما

                                                        در نتیجه این واگذاری مسئولیت، کمیسیون اصالحات مقامات ارشد را عهده دار شد.  ۲و  ۱خدمات ملکی مسئولیت استخدام بست های 
  ٣supra.،٩صفحه  ٢٠١٧. اپریل گزارش یوناما در مورد مبارزه علیه فساد اداری   ٤٤٢
 مرور برنامه های عملی شده کمک های خارجی در افغانستان در این سایت قابل دسترسی است: ٤٤٣

_Review_of_Selected_Aid_Programs_(Dari_Full_Report).pdf٢٠١٥_١١_٠٨http://www.mec.af/files/  
 بررسی برنامه جامع زراعت و انکشاف دهات در این سایت قابل دسترسی است:و 
 _cardf_report_da.pdf٢٠١٧_٢٩_١٠http://mec.af/files/  :۲۰۱۸مارچ  ۴تاریخ مراجعه به سایت. 

وتفا، که از ل ارایه گردید. ۲۰۱۸فبروری  ۲۶ئیس اجرایــی کمیته نظارت و ارزیابی در نشستی با یوناما به تاریخ ) که توسط ر ۲۰۱۸رهنمود پالن کاری کمیته نظارت و ارزیابی ( ٤٤٤
نظر به تقاضای اداره موقت افغانستان ایجاد شد تا پولیس ملی را  ۲۰۰۲سوی برنامه انکشافی ملل متحد اداره می شود، و از سوی وزارت امور داخله تطبیق می گردد، در سال 

 .http://moi.gov.af/fa/faq/lotfaکمک کند که فعالیت هایش را از سر گیرد (مراجعه شود به: 
 در این سایت قابل دسترسی است: ۲۰۱۷، اکـتوبر برنامه جامع زراعت و انکشاف دهات بررسی ٤٤٥

_cardf_report_da.pdf٢٠١٧_٢٩_١٠http://mec.af/files/  ۲۰۱۸مارچ  ۳به سایت:  تاریخ مراجعه. 
 . ۳همان، صفحه  ٤٤٦
 ٤، و نیز نگاه کنید فصل ١استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری، فصل دوم، محور   ٤٤٧
 استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری.  ٤٤٨
 . ۲۰۰۸جون  ۸مورخ  ۹۵۱قانون خدمات ملکی، جریده رسمی شماره  ٤٤٩
  . ۱۲، صفحه ٢٠١٧. اپریل اداری گزارش یوناما در مورد مبارزه علیه فساد  ٤٥٠
 ).  ۲۰۱۸مارچ  ۱۸(تاریخ مراجعه به سایت:   / /https://iarcsc.gov.af/fa: دری  کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی، وبسایت ٤٥١
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اداری نقش رهبری و نظارتی خود در پروسه های استخدام انفرادی و گروهی کارمندان را در همکاری با وزارتخانه ها و نهاد های ذیربط دو 
را  که  ٤٥٣ ه وزارتخانه و نهاد هاب ۲۰۱۵٤٥٢در سال  ۲و   ۱باره عهده دارد شد. این رویداد روند انتقال صالحیت استخدام بست های 

 ٤٥٤ با ٓان رئیس جمهور نقش کمیسیون خدمات ملکی را در پروسه استخدام به یک نقش بیشتر نظارتی تقلیل داده بود، دگرگون نمود.

مبارزه با فساد استراتیژی مبارزه با فساد اداری به درستی جذب و استخدام مبتنی بر شایستگی را به عنوان رکن اساسی اصالحات مبتنی بر 
، کمیسیون اصالحات اداری ظرفیت خود در عرصه مدیریت پروسه های جذب و استخدام را به ۲۰۱۷طی سال ٤٥٥ اداری می داند.

کمیسیون اصالحات  ٤٥٧و شفافیت بیشتری را از طریق نشر منظم معلومات در روی ویبسایت خویش بروز داد. ٤٥٦ نمایش گذاشت.
می باشد.  عالوه بر ٓان،  ۶و  ۵ی امتحانات سراسری کانکور ساالنه در سرتاسر کشور برای بست های اداری، اینک مکلف به راه انداز 

به  کمیسیون باید طرزالعمل هایــی به منظور جلوگیری از مداخله و نفوذ افراد در این پروسه ها را تهیه و ترتیب نماید.  این طرزالعمل ها با
ها و نهاد های مستقل دولتی، از طریق ایجاد شفافیت بیشتر در پروسه استخدام، و نتیجتًا، منظور بهتر ساختن ساختار های وزارتخانه 

بلند رفتن کیفیت استخدام شدگان، روی دست گرفته می شود. تعهد جدی رئیس کمیسیون و موفقیت هایــی که تا کنون به رهبری وی به 
دارکاتی بر اساس شایستگی، و پیشرفت چشمگیر در استخدام دست ٓامده است، از قبیل استخدام کارمندان جدید در همه وظایف ت

مبتنی بر شایسته ساالری در وزارت معارف، می تواند باعث تحکیم هرچه بیشتر استقاللیت این کمیسیون گردد. طی نشستی با یوناما، 
اتی غیر قابل برگشتی را در کمیسیون نادر نادری تعهد سپرد تا از طریق ٓاوردن یک سلسله تغییرات سازمانی در ساختار کمیسیون تغییر 

 ٤٥٨اعمال نماید و به این ترتیب کمیسیون ار از وابستگی به رهبری شخص وی بی نیاز نماید.

 

 پیشنهادات: 

 به حکومت: 

اداری کنوانسیون ملل متحد علیه فساد  ٦تدوین یک قانون جامع برای مبارزه با فساد اداری که چهارچوب سازمانی را در مطابقت با ماده 
 به عنوان مبنای حقوقی برای نهاد های مبارزه با فساد اداری تشریح نماید. 

ی در امور مبارزه علیه فساد اداری روی دست گرفته ارنوال ارزیابی اینکه چه اقدامات پیشگیرانه ای نمی تواند از طریق معاونت لوی 
اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری باید از برای نهاد های اختصاصی ایجاد گردد. تداوم وظایف باید شود که 

  طریق روی دست گرفتن ترتیبات کافی برای انتقال مسئولیت ها یقینی گردد.

                                                        
 . ۱۷/۰۶/۱۳۹۴)، مورخ ۸۲ی (فرمان شماره فرمان رئیس جمهور در مورد استخدام کارکنان خدمات ملک ٤٥٢
یابی افغانستان، ٓاگست هاشمی، حشمت هللا سید  و الوت، جیرهارد اصالحات خدمات ملکی در افغانستان: وظایف و مسئولیت های سکـتور خدمات ملکی، واحد تحقیق و ارز  ٤٥٣

 Afghanistan-in-Reform-Service-Civil-D١٦١٦/٠٤/٢٠١٧content/uploads/-https://areu.org.af/wp-، قابل دسترس در اینجا:۱۱ – ۱۰، صفحه های ۲۰۱۶
Sector.pdf-viceSer-Civil-the-of-Functions-and-Roles   :۲۰۱۸مارچ  ۱۸(تاریخ مراجعه به سایت  .( 

https://iarcsc.gov.af/fa/%D٪A٨٪D٨٪٨٨٪D٩٪B٨٪D١٪AF٨-کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی، تشکیل، قابل دسترس در اینجا:    ٤٥٤
AA/ ٨٪D٧٪A٨٪D٨٦٪٩٪C%D٨%C%DB٨%DB٩٪B٨٪AA%D٨٪%D  /  :۲۰۱۸ارچ م ۱۸(تاریخ مراجعه به سایت .( 

 استراتیژی مبارزه با فساد اداری. ٤٥٥
 .۲۰۱۸فبروری  ۱۸، ۱ داراالنشای ویژه مبارزه با فساد اداری برای تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری، گزارش ویژه، جلد ٤٥٦
https://iarcsc.gov.af/fa/%D٪A٨٪D٧٪B٨٪D٣٪٨٦٪D٩٪A٨٪D٧٪AF٨-به ٓادرس ذیل مراجعه فرمایید:    ٤٥٧
C٨%DB٨٦٪٩٪C%D٨%DB٨٦٪٩٪D٨٢٪٩٪AA%D٨٪%D   / :٢٠١٨مارچ  ٥(تاریخ مراجعه به سایت( 

 اپریل. ١٨مالقات یوناما در   ٤٥٨

 مالحظات:
 استقاللیت ٓان عده از نهاد های افغانستان که در زمینه مبارزه با فساد اداری کار می کنند، از ناحیه اجرائی به طور عموم دچار

ضعف بوده و  در برابر اعمال نفوذ سیاسی احتمالی کامًال مصون نیستند. رئیس جمهور پیوسته در تقرر مقامات ارشد دخیل می 
فقط بر اساس فرمان اجرائی ایجاد شده و مبتنی بر قانون نمی باشند. ولی با ٓانهم حتی نهاد های که در  ها باشد و برخی از نهاد

 د ٓامده اند، نیز از بازبینی مکرر عملکرد های شان در امان نیستند. بسته شدن اداره عالی نظارت برنتیجه یک قانون ویژه به وجو
مبارزه علیه فساد اداری به دلیل عدم موفقیت ٓان، بر نیاز به ایجاد اصالحات در کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی با  تطبیق

دارایــی ها به یک اداره مستقل  شاعهمی افزاید. دشواری سپردن وظیفه ا  ٓان به یک نهاد بازدارنده  قوی تر،کردن هدف تبدیل 
 بیشتر کاستی های موجود را بر مال می سازد. 
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پیرامون ناکامی اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری و همینطور عوامل این سیستماتیک اجرای یک تحلیل 
 کامی تا اطمینان حاصل شود که اشتباهات گذشته در ترتیبات سازمانی جدید تکرار نشود.نا

 تقویت بیشتر استقاللیت کمیسیون خدمات ملکی و کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی.

 به کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی:

یسیون و کارمندان ٓان برای حصول اطمینان از استخدام مبتنی بر پیشنهاد اعمال تعدیالت بر طرزالعمل های استخدام به همه اعضای کم
 شفافیت، رقابت ٓازاد و احترام به اصل شایستگی؛

پیشنهاد طرح یک برنامه انکشافی برای کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی با گزینه های مبنی بر کم کردن حمایت بین المللی و یا 
 زه با فساد اداری؛ تکامل یافتن به یک نهاد قوی تر مبار 

حصول اطمینان از طرز العمل های کاری مبتنی بر معیار های عینی به ویژه در رابطه با انتخاب ساحات برای ارزیابی در نظر گرفته می 
 شوند.

 به کمیسیون خدمات ملکی:

 کمیسیون؛ پیشنهاد تدابیر حفاظتی در برابر خطرات احتمالی اعمال نفوذ سیاسی و غیر از ٓان در عملکرد های

می تواند شامل مدیریت منابع بشری، اجرای بودجه، و برٓاورده  رتعمیم و تنفیذ معیار های برای ارزیابی کارمندان خدمات ملکی. این معیا
 ؛باشد نمودن اهداف استراتیژیک

 حمایت و مشارکت فعال در بازبینی عملکرد کمیسیون  و نهاد های مربوطه ٓان.
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 نی در راستای مبارزه با فساد اداری اقدامات جامعه مد. ۶  
کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه علیه فساد اداری به روی دست گرفتن " اقدامات مقتضی [...] برای تقویت مشارکت افراد و گروه های 

و مبارزه علیه فساد خارج از سکـتور دولتی مانند جامعه مدنی، موسسات غیر دولتی و سازمان های اجتماعی محلی را در زمینه جلوگیری 
در افغانستان مهم  ٤٥٩وجود فساد، عوامل و میزان شدت و تهدید ناشی از ٓان" فرا می خواند. هو نیز باال بردن اگاهی عمومی در رابطه ب

تننظیم می گردد و  ۲۰۰۵ترین بخش جامعه مدنی را موسسات غیر دولتی که امور ٓانها توسط قانون موسسات غیر دولتی مصوب سال 
طبق قوانین  ٤٦٠ تنظیم می گردد تشکیل می دهد. ۲۰۱۳ن های اجتماعی که امور شان توسط قانون انجمن های مصوب سال انجم

مذکور سازمان ها باید حسب لزوم در وزارتهای اقتصاد وعدلیه ثبت و راجستر شوند و اساسنامه های شان را که ساختار کاری داخلی شان 
یند که حد اقل تشکیل ٓانها شامل رئیس و مجمع عمومی باشد. سازمان های غیر دولتی روی خدمات را شرح می نماید ترتیب و ارائه نما

رسانی، ترویج حقوق بشر و نظارت از فعالیت های حکومتی تمرکز می نمایند در حالیکه که انجمن های اجتماعی شامل اتحادیه مسلکی، 
دبی، شورا های علما و انجمن های قومی بوده ولی محدود به اینها نمی انجمن های حقوق بشری، انجمن های حقوق زنان، انجمن های ا

اتهامات وارده مبنی بر نبود شفافیت در میان سازمان های جامعه مدنی باید از طریق بهبود چهارچوب ضوابط شان مورد   ٤٦١ باشند.
 رسیدگی قرار گیرد.

فساد اداری در افغانستان داشته اند، عبارت اند از دیدبان شفافیت گروه های جامعه مدنی که بیشترین نقش را در راستای مبارزه با 
موسسه مطالعات عامه افغانستان ، موسسه مساوات برای دیموکراسی ، واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان. فعالیت  ٤٦٢افغانستان،

معه تمویل کنندگان بین المللی مبنی بر های موسسات یاد شده شامل موارد زیر است: نظارت از روند تطبیق تعهدات دولت در برابر جا
مبارزه با فساد اداری؛ دادخواهی و نظارت از روند خدمات رسانی از سوی دولت و شرکای ٓان در سطح ملی و والیتی؛ و همکاری با شورا 

دنی همچنین در عرصه های والیتی در راستای حساب خواهی از مسئولین دولتی در رابطه با اجرآات شان در زمینه حکومتداری. جامعه م
های مهمی از قبیل دسترسی به اطالعات؛ حمایت از اطالع دهندگان؛ پاسخگویــی اجتماعی؛ نظارت از مردم محل؛ و صداقت و 
راستکاری نهاد های مبارزه با فساد اداری، جریان های سیاسی، و تدارکات در سکـتور عدلی و قضائی؛ شفافیت انتخابات، فعالیت های 

امور مالی دولتی و ساخت و ساز ها، و سکـتور های استخراج منابع، محابس و صحت نیز فعال می باشد. ٓانها فعالیت های شاروالی ها، 
نیز دارند. در مواردی   محدود تری در زمینه امور گمرکی، عواید و مالیات، موثریت مساعدتها، واردات و صادرات و درستکاری قوه مقننه

ا برای سازمان های بین الملی و ماموریت های دیپلوماتیک به ویژه در راستای همکاری با طرف های بین ٓانها در انجام برخی فعالیت ه
 المللی ذینفع به منظور فایق ٓامدن بر محدودیت رفت و ٓامد نیز سهم می گیرند. 

یاری از این نهاد ها به دلیل بدینسو پیوسته در حال رشد بوده است ولی بس ۲۰۰۱ظرفیت نهاد های جامعه مدنی در افغانستان از سال 
وضعیت امنیتی، مقاومت موسسات دولتی در برابر نقش این نهاد ها و به دلیل وضعیت مالی نابسامان این نهاد ها که ٓانها را تا کنون به 

تی پیرامون تامین کمک مالی دونران وابسته نگه داشته است، با چالش هایــی روبرو بوده اند. نهاد های جامعه مدنی در مواردی با مشکال
درستکاری در داخل نهاد های خودشان و حفظ هماهنگی بین سازمان های مربوطه شان به گریبان بوده اند که این کار تالش های شان 

 در راستای گذار از فعالیت های پروژه ای به برنامه های پایدار درازمدت و استراتیژیک، با چالش روبرو ساخته است. 

 جامعه مدنی، مشارکت دولت داری باز  افزایش سهم  .۶.۱
که بر اساس ٓان حکومت ها فعالین غیر دولتی را در  ٤٦٣ افغانستان یکی از شرکت کنندگان طرح جهانی مشارکت دولت داری باز است

نه سازی تالش شان برای تحقق حکومتداری پاسخگو همکاری می کنند. این طرح در حال حاضر نشانگر تالش های همه جانبه برای نهادی
رئیس جمهور غنی انجمن مشارکت دولت داری  ۲۰۱۷اکـتوبر  ۲همکاری میان جامعه مدنی، حکومت و سکـتور خصوصی است. به تاریخ 
نماینده حکومت  ۱۷عضو به شمول  ۳۴این انجمن دارای  ٤٦٤ باز را تاسیس نمود تا توافقنامه مشارکت دولت داری باز را عملیاتی نماید.

نماینده جامعه مدنی، یک نماینده از بخش خصوصی، یک نماینده از جامعه اکادمیک می باشد. به  ۱۵تخانه ها، در سطح معینان وزار 

                                                        
 .۱۳)، ماده CACUNکنوانسیون ملل متحد علیه فساد اداری (   ٤٥٩
 .۵]، ماده ۲۰۰۵هجری شمسی [ ۱۳۸۴( ۸۵۷؛ قانون موسسات غیر دولتی ، جریده رسمی ۲]، ماده ۲۰۱۳هجری شمسی [ ۱۳۹۲( ۱۱۱۴قانون انجمن ها، جریده رسمی    ٤٦٠
 ل دسترس در ٓادرس انترنتی ذیل:قاب ١٤٥صفحه  ٢٠١٦فبروری  ١٦ارزیابی سیستم شفافیت ملی، دیدبان شفافیت افغانستان، شفافیت بین المللی ،   ٤٦١

 _national_integrity_system_assessment٢٠١٥https://www.transparency.org/whatwedo/publication/afghanistan_ 
  .ال اس ای - ۲۰۱۰الیزابیت وینتر  -به ٓان دسترسی صورت گرفت)؛ انکشاف جامعه مدنی در افغانستان  ۲۰۱۸مارچ   ۲۰به تاریخ ( 

 .رفت)به ٓان دسترسی صورت گ ۲۰۱۸مارچ  ۲۰(به تاریخ    /https://iwaweb.org/drبه ٓادرس انترنتی ذیل مراجعه نمایید  ٤٦٢
 این توافقنامه یک توافقنامه جهانی پیرامون مشارکت دولت داری باز  میان اعضای ٓان است.    ٤٦٣
 .۲۰۱۷اکـتوبر  ۲مورخ  ۱۷۱فرمان رئیس جمهور شماره    ٤٦٤
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اکـتوبر انجمن توسط رئیس جمهور، در حضور اعضای کابینه، اعضای شورای ملی و نمایندگان جامعه دیپلوماتیک به شمول  ۳تاریخ 
 نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد افتتاح گردید.

را طوریکه در توافقنامه جهانی ٓامده است، تصویب  ٤٦٥، کابینه برنامه عمل ملی مشارکت دولت داری باز ۲۰۱۷نوامبر  ۱۵تاریخ  به
نمود که تاسیس کمیته مشترک نهاد های دولتی و جامعه مدنی به منظور نظارت از استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری نیز بخشی از ٓان 

تصویب از سوی شورای عالی، تحت ریاست رئیس داراالنشای ویژه با عضویت نماینده های سازمان های جامعه  است. این کمیته بعد از
در امور مبارزه با فساد به شکل  ارنوال مدنی مربوط مشارکت دولتداری باز، مشاور رئیس اجرائیه در زمینه مبارزه با فسا و معاون لوی 

استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری و پالن های اصالحی وزارتخانه ها نظارت به عمل ٓاورد. این ماهوار دایر می گرد تا از روند تطبیق 
برنامه عمل ملی شامل ایجاد میکانیزمی برای جامعه مدنی است برای نظارت از پروسه تثبیت دارایــی ها، و برنامه عملی برای تقویت کانال 

نهاد دولتی است.  برنامه عمل مذکور به جامعه مدنی یک  ۶۰ات در حدود کم از کم های ارتباطی برای بهبود دسترسی عامه به اطالع
نقش رسمی در امر نظارت از سیاست های مبارزه با فساد اداری، پاسخگویــی دولتی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه را اعطاء می نماید. و از این 

کنوانسیون ملل متحد برای  ۱۳ی جامعه مدنی در مطابقت با ماده رو این یک گام بسیار مهم برای بهبود شفافیت و افزایش سهمگیر 
 مبارزه با فساد اداری تلقی می گردد.

 سهم بیشتر جامعه مدنی در پالیسی سازی و نظارت .۶.۲
 ، منجمله از طریق اشتراک٤٦٦، جامعه مدنی سهم سازنده ای در تهیه و ترتیب استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری ۲۰۱۷در سال 

 ٤٦٨ ، دو جلسه با معاون دوم رئیس جمهوری و ارائه مشورت های تخصصی، داشت.٤٦٧بر حسب نیاز در جلسات شورای عالی
 پیشنهاد اصلی دیدبان شفافیت افغانستان در مورد استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری که ایجاد یک اداره توانا و مستقل مبارزه علیه

 ٤٧٠بود، قبول نشد. ٤٦٩ه ششم کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد اداری و اصول جاکارتافساد اداری مطابق به احکام ماد
اما، سایر پیشنهادات مهم جامعه مدنی، از جمله پیشنهاد در مورد ایجاد یک کمیسیون مستقل خدمات قضائی، بازنگری قانون دسترسی 

ویت کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطالعات و تعیین بورد عالی نظارت به اطالعات به منظور تامین معیار های بین المللی در ٓان، تق
این استراتیژی فرصت های بیشتری برای سهم گیری و  ٤٧١ به منظور نظارت بر تعیینات و ترفیعات در سکـتور امنیتی پذیرفته شد.

مثال به موارد ذیل اشاره کرد: سهم بیشتر مشارکت جامعه مدنی در تطبیق برنامه های اصالحی فراهم کرده است، که می توان به عنوان 
جامعه مدنی در اصالحات در سکـتور امنیتی، نظارت بر تعیینات بر اساس شایسته ساالری در سکـتور خدمات عامه و راه اندازی کمپاین 

بودن شان در پروسه  نهاد های جامعه مدنی باید از این فرصت ها به شکل استراتیژیک بهره برداری نموده و مرتبط٤٧٢ های ٓاگاهی دهی.
 اصالحات را افزایش دهند. به ویژه ٓانها باید موضوع هماهنگسازی و نمایندگی در داخل گروه شان را واضح سازند.

طی سال گذشته، نهاد های جامعه مدنی با بهره گیری از روند های تصمیم گیری که بطور روز افزون شفاف تر شده است، همکاری های 
، جامعه مدنی همکاری فعالی با نهاد هایــی چون کمیسیون ملی تدارکات، ۲۰۱۷تی را گسترش داده اند. در سال خود با نهاد های دول

کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطالعات و کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی داشت. از طریق این فعالیت ها، نهاد های جامعه مدنی 
دات مشخص به منظور بلند بردن موثریت نهاد ها نشان داده اند. برای مثال، نهاد های از خود ٓامادگی و ظرفیت قویــی برای ارائه پیشنها

جامعه مدنی پیشنهاد کردند که اداره ملی تدارکات و کمیسیون ملی تدارکات از تشکیل اداره امور ریاست جمهوری خارج ساخته شود تا 
    ٤٧٣ استقاللیت این دو نهاد تضمین شود.

                                                        
 .مشارکت دولت داری باز  افغانستان ۲۰۱۹-۲۰۱۸ ۱-برنامه عمل ملی    ٤٦٥
 در صفحات باال. ۲٫۳مراجعه به بخش   ٤٦٦
دعوت شده است که در جلسات شورای عالی اشتراک کنند، اما مشارکت ٓانان در شورای عالی هنوز به شکل رسمی تنظیم نشده فزاینده نمایندگان جامعه مدنی بطور اگرچه از  ٤٦٧

 در فوق مراجعه شود.  ۲٫۲است. به بخش  
 .۲۰۱۷سپتمبر  ۴جلسه شورای عالی بتاریخ  ٤٦٨
، قابل دسترس در اینجا: ۲۰۱۷نومبر  ۲۷ – ۲۶د های مبارزه علیه فساد اداری، اعالمیه جاکارتا در مورد اصول برای نها ٤٦٩

corruption_bodies/JAKARTA_STATEMENT_en.pdf-_Preventive_anti٦evention/Art_Pr-https://www.unodc.org/documents/corruption/WG 
 .)۲۰۱۸مارچ  ۲۰(تاریخ مراجعه به سایت: 

 به ٓان مراجعه شده بود، مراجعه شود: ۲۰۱۸مارچ  ۵به لینک ذیل که به تاریخ   ٤٧٠
-C٨%DB٨٦٪٩٪AF%D٨٪D٨٥٪٩٪%D-C٨%DB٧٪A٨٪D٨٧٪٩٪%D-AF٨٪D٧٪A٨٪D٨٧٪٩٪D٨٦٪٩٪https://iwaweb.org/dr/%D
-C٨%DB٨٤٪٩٪D٨٥٪٩٪%D-C٨%DB٩٨٪%C%DA٨%AA%DB٨٪D٧٪A٨٪D١٪B٨٪AA%D٨٪D٣٪B٨٪D٧٪A٨٪%D

C٨%DB٨٤٪٩٪D٩٪B٨٪%D-٨٧٪٩D٢٪B٨٪D١٪B٨٪D٧٪A٨٪D٨٪A٨٪D٨٥٪٩٪%D  / :٢٠١٨مارچ  ٥(تاریخ مراجعه( 
 .  برگزار شد ۲۰۱۷جوالی  ۹پیام های کلیدی جامعه مدنی به جلسه بورد مشترک نظارت و انسجام که بتاریخ  ٤٧١
 . IV؛ ۴، ۳، ۲محور  IIاستراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری،  ٤٧٢
 برگزار شد.   در کابل افغانستان ۲۰۱۷جوالی  ۹پیام های کلیدی جامعه مدنی به جلسه بورد مشترک نظارت و انسجام که بتاریخ  ٤٧٣
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در کنفرانس های عالی رتبه بین دولت و تمویل کنندگان بین المللی، منجمله در تمام کنفرانس های پروسه کابل جامعه مدنی بطور منظم 
نیز اشتراک کرد و با استفاده از این کنفرانس ها، یافته های کلیدی و پیشنهادات خود در سطح پالیسی را مطرح کرد و برای بلند بردن 

، در نشست مقامات عالی رتبه، جامعه ۲۰۱۷اکـتوبر  ۵ی انکشافی ملی، دادخواهی نمود. بتاریخ شفافیت و حسابدهی در تمام برنامه ها
ه مدنی ارزیابی کلی خود از استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری را ارائه کرده و ناکامی دولت در ایجاد یک کمیسیون مستقل مبارزه علی

، در جلسه بورد مشترک نظارت و انسجام، جامعه مدنی بر عدم موفقیت ۲۰۱۷اکـتوبر  ۹بتاریخ  ٤٧٤فساد اداری را برجسته ساخت.
 مرکز عدلی و قضایــی مبارزه علیه فساد اداری در رسیدگی به قضایای بزرگـفساد اداری تاکید کرد.  

مواجه می شوند.  باوجود این، نهاد های جامعه مدنی هنوز هم در تالش های خود برای پاسخگو قراردادن ادارات دولتی با چالش هائی
رهبران جامعه مدنی و نمایندگان ارشد دولت  ٤٧٥سپتمبر، در سومین نشست ساالنه مشارکت برای منفعت عامه در کابل، ۲۴بتاریخ 

سطح پایین فراگیر بودن و شفافیت در عرضه خدمات را به عنوان چالش عمده فراراه مبارزه علیه فساد اداری شناسایــی نمودند. توانایــی 
ی جامعه مدنی در ایفای نقش موثر در نظارت بر عرضه خدمات عامه به سبب نبود شفافیت و فساد ٓاشکار در تنظیم امور کاری و نهاد ها

  ٤٧٦ روش های تمویلی برای نهاد های جامعه مدنی نیز با موانع مواجه است.

 افزایش مشارکت جامعه مدنی در دادخواهی و گزارش دهی. ۶.۳
در شناسایــی نیازمندی های اصالحات و بسیج کردن حمایت از تالش ها برای اصالحات سودمند بوده  تخصص نهادهای جامعه مدنی

، ٓازار و اذیت در ٤٧٧، جامعه مدنی گزارش های گسترده ای از جمله بررسی عرضه خدمات در سکـتور صحت۲۰۱۷است. در سال 
زرگراه ها، و فساد در ریاست پاسپورت و اداره توزیع تذکره را افسران امنیتی در ب وظیفه و انتصاب پولیس، فعالیت های ٓالوده به فساد

نشر کرده است. گزارش های منتشر شده از سوی جامعه مدنی همچنین تٔاثیرات زیانبار فساد، مانند نقش ٓان در تسریع افزایش جرائم 
ستدالل می کنند که عدم موفقیت خشونت ٓامیز در شهرهای بزرگ را واضح کرده است. به شکل گسترده تر، نهادهای جامعه مدنی ا

 این مسائل، نقض قرارداد اجتماعی با شهروندان بوده و بنابراین اعتماد مردم به دولت را کاهش می دهد. به دولت در رسیدگی موثر

شها کمپاین ، این تالش ها منتج به تصویب اصالحات برخی پالیسی های مهم شده است. یکی از نمونه های واضح از این تالبه طور کلی  
نهادهای جامعه مدنی برای حمایت از اصالحات در ارتباط با دسترسی به معلومات است که منجر به  تصویب قانون دسترسی به اطالعات 

شد. جامعه مدنی در مورد این مسئله مشارکت فعال داشته و تعدیالت پیشنها  ۲۰۱۵و ایجاد کمیسیون نظارت در سال  ۲۰۱۴در سال 
به  ٤٧٨تصویب شد. ۲۰۱۸مارچ  ۳های جامعه مدنی در ارتباط با قانون دسترسی به اطالعات توسط کابینه به تاریخ  شده توسط نهاد

، در زمینه ٤٧٩، یک نهاد جامعه مدنی گزارشی را تحت عنوان "مراقبت از با ارزش ترین منابع کشور"۲۰۱۷همین ترتیب، در ٓاگست 
تعدادی از پیشنهادات این گزارش در اصالحات بعدی که توسط دولت اجرا شد، عرضه خدمات صحت عامه در افغانستان منتشر کرد. 

 ارائه شد، استقبال کرد.  ۲۰۱۷گنجانیده شده است. دولت از طرح جامعه مدنی که برای سکـتور معارف که در سال 

فعالیت های عمدتًا در مراکز والیات در حالیکه اقدامات جامعه مدنی بیشتر در کابل متمرکز بوده است، برخی از تالش ها برای افزایش 
در مزار شریف، جامعه مدنی در یک جلسه عمومی شرکت کردند که در ٓان رسانه ها از  ۲۰۱۷سپتامبر  ۱۸نیز به نتیجه رسید. به تاریخ 

معه مدنی در مقامات محلی خواستند تا شفافیت و پاسخگویــی در عرضه خدمات را افزایش دهند. پیام مشابه دیگری توسط گروه های جا
ارسال شد.   ۲۰۱۷اکـتوبر  ۲۶تا  ۱۲دو زمینه به منظور تقویت همکاری با مقامات محلی برای حکومتداری خوب در والیت دایکندی بین 

، در دو کنفرانس میزگرد در مورد نقش رسانه های اجتماعی برای حکومتداری خوب بالترتیب در شهرهای ۲۰۱۷اکـتوبر سال  ۲۵و  ۲۳در 
پیسا، جامعه مدنی با ادارات والیتی مربوطه برای استفاده از رسانه های اجتماعی در راستای تقویت شفافیت و پاسخگویــی در کابل و کا

 دامنه این اقدامات باید به منظور ایفای نقش ملموس تر جامعه مدنی در سطح محلی، گسترش یابد. .عرضه خدمات، موافقت کردند

                                                        
 در کابل، افغانستان ارائه شد. ۱۷۲۰اکـتوبر  ۵ سند شرح دیدگاه جامعه مدنی که در نشست مقامات عالی رتبه بتاریخ ٤٧٤
 . قابل دسترس در اینجا:SEECA (۲۰۱۷): وضعیت محیط مساعد برای نهاد های جامعه مدنی در افغانستان (۲۰۱۷سپتمبر  ۲۷انستیتوت جامعه مدنی افغانستان. (  ٤٧٥

 .pdf١٥٠٩٥١١٠٩٨٩٤٤pload/http://www.acbar.org/u  :۲۰۱۸ چمار  ۲۱(تاریخ مراجعه به سایت  .( 
 . همان ٤٧٦
 .۲۰۱۷نظر سنجی دیدبان شفافیت افغانستان براساس وضعیت عرضه خدمات در افغانستان، ٓاگست  ٤٧٧
٤٧٨  
مطالعه مبتنی بر نظرسنجی از وضعیت عرضع خدمات صحت عامه  -): زندگی مهم است: مراقبت از با ارزش ترین منابع کشور ۲۰۱۷ٓاگست  ۳۱. (دیدبان شفافیت افغانستان ٤٧٩

 >study-based-survey-resource-precious-most-s-country-caring-matters-an/lifehttps://reliefweb.int/report/afghanist-در افغانستان. قابل دسترسی در 
>state   ۲۰۱۸مارچ  ۲۱( دسترسی به تاریخ.( 
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 پیشنهادات:

 برای حکومت:

 همکاری با جامعه مدنی برای اصالحات مبارزه با فساد اداری و ایجاد محیط مناسب برای فعالیت های نهاد های جامعه مدنی؛ تداوم

 اشتراک جامعه مدنی در پروسه هایــی مانند شورای عالی باید از طریق تعدیل قوانین رسمیت پیدا کند؛

عه مدنی را برای نظارت بر تطبیق اقدامات مبارزه با فساد اداری همانطور که دولت باید کمیته مشترکی از ادارات دولتی و نهاد های جام
 در پالن عملیاتی ملی مشارکت حکومت باز، ٓامده است، ایجاد کند؛

تجارب به دست ٓامده از اشتراک موفقیت ٓامیز نهاد های جامعه مدنی در سطح ملی باید برای تقویت مشارکت این نهاد ها در سطح محلی 
 شود؛استفاده 

دولت باید اقداماتی را روی دست بگیرد تا همه نهادهای جامعه مدنی مالیات خود را به موقع پرداخت کنند، هرچند توسل به جریمه ها 
 می تواند روی توانایــی های نهاد های جامعه مدنی برای انجام وظایف شان به شکل جدی تاثیرگذار باشد؛ 

از جمله طی مراحل طوالنی برای شروع، ادامه دادن و ختم پروژه  -خصوصًا در سطح محلی  -تی موانع فراراه فعالیت سازمان های غیردول
 ها باید کاهش یافته یا حذف شوند. این پروسه ها باید تجدید نظر شوند تا شفافیت و موثریت افزایش یابد.

 

 برای تمویل کنندگان:

 فساد اداری؛تداوم شامل ساختن نهاد های جامعه مدنی در کار مبارزه با 

 ادامه حمایت از نهادهای جامعه مدنی با هدف زمینه سازی عبور از تمویل مبتنی بر پروژه به بودجه مبتنی بر برنامه؛ 

 

 برای نهاد های جامعه مدنی:

 تقویت پاسخگویــی و امانتداری از جمله از طریق طرح مقرره طرز سلوک و افزایش شفافیت؛

فقیت ٓامیز نهادهای جامعه مدنی در سطوح ملی باید برای تقویت مشارکت نهادهای جامعه مدنی در تجارب به دست ٓامده از اشتراک مو
 سطح محلی استفاده شود؛

 افزایش همٓاهنگی، به خصوص در میان ٓان عده از نهادهای جامعه مدنی که در راستای مبارزه با فساد اداری کار می کنند. 

در زمینه نظارت و گزارشدهی و همکاری روزافزون با کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی برای اتخاذ تدابیر برای بلند بردن توانایــی ها 
 پیشبرد برخی از وظایف ٓان.

 

 مالحظات:
با وجود ادامه چالش های برای دستیابی به ثبات، جامعه مدنی افغانستان با توجه به تخصص و سازماندهی منسجم قادر است به 

، دولت از تخصص جامعه ۲۰۱۷دولت برای مبارزه با فساد اداری حصه بگیرد. در جریان سال  شکل سازنده ای در تالش های
 مدنی مستفید شده و اقدامات الزم را برای رسمیت دادن به نقش جامعه مدنی روی دست گرفت.
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 مبارزۀ افغانستان علیه فساد از استراتـیژی تا تطـبیق

 نتیجه گیری . ۷ 
، افغانستان اقدامات مبتنی بر مبارزه با فساد اداری را به طور پیوسته ادامه داده است. ۲۰۱۸و ماه های نخست سال  ۲۰۱۷طی سال 

مدتًا از سوی قوه مجریه به پیش برده شده و به ویژه از  تعهد شخصی رئیس جمهوری در این زمینه نشٔات گرفته است. ایجاد این مساعی ع
قانون جدید و تصویب استراتیژی جدید مبارزه با فساد اداری و ایجاد اصالحات در مدیریت مالی دولتی به شمول تدارکات دولتی، و روند 

تحکمی را برای تطبیق استراتیژی های ایجاد اصالحات تشکیل می دهد. اگر رئیس جمهور بتواند از تحقق های تعیین بودجه تهداب مس
این اصالحات در همه سکـتور و در سطوح ملی و محلی اطمینان حاصل کند، سطح گسترده فساد در افغانستان ممکن است کاهش 

ه روند اصالحات را با سرعتی که توقع می رفت تطبیق نمایند. اعاده صداقت نتوانسته اند ثابت کنند ک ها یابد. ولی همه وزارت ها و نهاد
و راستکاری در بخش خدمات عامه از طریق پیشبرد اصالحات در خدمات ملکی  و حصول اطمینان از پایبندی دقیق به مکلفیت هایــی 

  چون اعالم دارایــی ها همچنان چالش برانگیز است.

هبود یافته توانست توانایــی فزاینده اش در امر تعقیب عدلی و محاکمه قضایای فساد در مرکز عدلی و قوه قضائیه با چهارچوب حقوقی ب
ی موفقانه به قضایای فساد اداری را نشان گر هنوز از خود توانایــی رسید گ. محاکم دیقضایــی مبارزه با فساد اداری را به نمایش بگذارد

سکـتور عدلی و قضائی، معیار های قدیمی درستکاری و صداقت در سکـتور یاد شده و کند تطبیق اصالحات در  روند  نداده اند. اما،
کمبود ظرفیت تنفیذ قانون منجر به کاهش بازدارندگی موارد تعقیب عدلی قضایای فساد اداری گردیده است. گنجانیدن جرائم فساد 

کار تعقیب عدلی قضایای فساد در مرکز عدلی و قضائی اداری در قانون جزاء در مطابقت با کنوانسیون ملل متحد علیه فساد اداری، 
د مبارزه با فساد اداری را تسهیل خواهد نمود به شرطی که مرکز عدلی و قضائی مبارزه با فساد اداری و مراجع تنفیذ قانون به بهبود عملکر 

به عنوان نیروی محرکه تا اکنون می رفت شان ادامه دهند.  به استثنای کمیسیون خدمات ملکی، سایر اداره های مستقل چنانچه توقع 
در راستای اصالحات در زمینه مبارزه با فساد کار نکرده اند. این قسمًا به دلیل جایگاه حقوقی ضعیف شان و نیز ناشی از ضعف موجود 

امکان را فراهم می کند  در ساختار های شان می باشد. تقرر جدید یک کمشنر بین المللی در کمیته مشترک مستقل نظارت و ارزیابی  این
جامعه  در عین زمان، که اصالحاتی در داخل این کمیته رونما گردد و تاثیرات کلی این کمیته روی کار مبارزه با فساد بیشتر تقویت شود.

یکه بهبود . در حاله استبه نمایش گذاشترا مدنی ظرفیت بهبود یافته اش در زمینه سهمگیری در پالیسی سازی و اجرای وظایف نظارتی 
در زمینه صداقت و راستکاری در بین جامعه مدنی هنوز نیاز به کار بیشتری دارد، حکومت و تمویل کنندگان باید همچنان به سهم دهی 

 ادامه دهند. و مبتکرانه به شیوه های جدید بیشتر نمایندگان جامعه مدنی در کار مبارزه با فساد اداری 

ته است وضعیت حسابدهی و امانتداری داخلی اش را بهبود بخشد و نه هم توانایــی اش را در اعمال طی مدت گزارش، قوه مقننه نه توانس
وظایف نظارتی بهتر نماید. در حالیکه طی مدت باقی مانده از فعالیت ولسی جرگه فعلی احتمال اعمال برخی اصالحات در بخش میکانیزم 

تغییرات بعد از برگزاری این دور از انتخابات شورای ملی ممکن است زمینه از های صداقت و درستکاری، امکان پذیر می نماید، ایجاد 
 بین بردن موانع را فراهم نموده و برداشت عامه از شورای ملی را بهبود بخشد. 

اداری در راستای مبارزه با فساد ها طی سال های پیش رو، حمایت کنندگان بین المللی افغانستان باید به حمایت جدی شان از تالش 
. این امر، به ویژه در حالی حایز اهمیت است که وجوه ارائه شده از سوی تمویل تا انکشاف پایدار و ثبات دوامدار تامین شود ادامه دهند

کنندگان به شکل فزاینده ای به منازعات و اولویت های دیگری سوق داده می شوند.  چهارچوب بازبینی شده حسابدهی متقابل میان 
نستان و تمویل کنندگان، باید به گنجانیدن تعهدات موثر در زمینه مبارزه با فساد اداری ادامه دهد که مبتنی بر ٓاموخته حکومت افغا

با توجه به اینکه فساد یکی از عوامل اصلی نارضایتی مردم افغانستان از  هایــی از ٓانچه کار داده است و ٓانچه کار نداده است باشد.
عامل محرک منازعات می باشد، پیشرفت واقعی در امر مبارزه علیه فساد اداری تنها یک مسئله  حکومت است و به این ترتیب،

  حکومتداری نبوده بلکه در امر ٓاوردن صلح به افغانستان نیز نقش بارزی خواهد داشت.  


