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من نظيف اهللا ساالرزی از دفتر سخنگوی . خانم ها و آقايان به کنفرانس مطبوعاتی ما خوش آمديد :يوناما
خانم مريم و خانم رنجنا مکرجی متخصص ارشد سکتور دولتی بانک جهانی يوناما هستم و خوش هستيم که 

يشان برای شما درمورد يک گزارش از ر عمومی بانک جهانی درافغانستان را با خود داريم، اشيرمن مدي
خدمت تان ارائه و متعاقب آن با که ولی قبل از آن چند اعالن کوتاه داريم بانک جهانی معلومات خواهند داد 

  . خوشی به سواالت شما جواب خواهيم داد
  

  کنفرانس پاريس
لی در پاريس در حمايت از  ماه جون در يک کنفرانس بين المل12حکومت افغانستان و جامعه جهانی به تاريخ 

افغانستان گردهم آمدند و اين کنفرانس از طرف رئيس جمهور کرزی، رئيس جمهور سارکوزی و سرمنشی 
  .ملل متحد بان کی مون مشترکًا رياست می شد

  
اين کنفرانس بيانگر يک تعهد تازه است که برمبنای آن جامعه جهانی تحت رهبری افغانستان در حمايت از 

در اين کنفرانس اولويت ها، به شمول تقويت نهاد های . ی انکشاف ملی افغانستان با هم کار می کننداستراتيژ
حکومت افغانستان خود را متعهد می داند . حکومتی و رشد اقتصادی، خصوصًا زراعت و انرژی تشخيص شد

بع بيشتر فراهم کرده و آن جامعه جهانی توافق کرده است تا منا. تا اصالحات سياسی و اقتصادی را ادامه بدهد
تمام شرکاء خود را متعهد می دانند تا در يک هماهنگی بيشتر . را به بهترين و موثر ترين وجه آن استفاده کنند

  .با هم کار کنند
  

يوناما از نتايج اين کنفرانس استقبال کرده تعهد خود نسبت به تقويت همکاری با حکومت افغانستان و جامعه 
ی افغانستان تاکيد کرده، و روی اولويت های توافق شده و مکلفيت های دو جانبه اصرار می جهانی تحت رهبر

ورزد و تالش می کند تا دورنمای يک افغانستان ديموکراتيک، آرام، کثرت گرا و مترقی را به واقعيت تبديل 
  .کند
 

  ورکشاپ در مورد ضرورت های قانونگذاری کنوانسيون مبارزه عليه فساد ملل متحد
پروگرام انکشافی ملل متحد و دفتر مبارزه عليه جرايم و مواد مخدر ملل متحد يکجا با حکومت افغانستان در 
حال اجرای يک ورکشاپ در مورد نيازمندی های قانونی کنوانسيون مبارزه عليه فساد اداری ملل متحد هستند 

 جون 17 الی 15جهانی از تاريخ که در آن شرکای کليدی و متخصصين از حکومت افغانستان و از جامعه 
  .دور هم جمع شده اند

  
پروگرام انکشافی ملل .  امضاء کرد2004افغانستان کنوانسيون مبارزه عليه فساد اداری ملل متحد را در سال 

متحد و دفتر مبارزه عليه جرايم و مواد مخدر ملل متحد حکومت افغانستان را در قسمت تطبيق احکام اين 
  .يث بخش از همکاری و حمايت در راستای مبارزه جدی عليه فساد اداری، کمک می کنندکنوانسيون، منح

  
به عنوان قدم اول در تطبيق اين کنوانسيون، پروگرام انکشافی ملل متحد يک مطالعه تحليلی در مورد خالء 

اد يک پالن عمل های در قوانين نافذه ملی در قسمت مبارزه عليه فساد را اجراء کرده و پيشهنادات برای ايج
  .برای مرور و تسويد قانون مطرح کرده است

  
ورکشاپ حاضر يافته های اين مطالعه را نيز مورد بررسی قرار داده و منحيث يک نکته آغاز برای ايجاد يک 

  .برنامه عمل جهت رسيدگی به خالء های که در قانون تشخيص شده است، عمل خواهد کرد
 

  هراتشهرلل متحد در  به حمايت م تياتراجرای نمايش
يک سير نمايشی افغانی که توسط کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان و دفتر يوناما حمايت ميگردد، به روز 

اين سرگرمی ضرورت بررسی و به تحليل گرفتن مسئله معافيت .  جون، به هرات خواهد رسيد18چهارشنبه 
ه منازعه در افغانستان جريان داشت را مطرح می در برابر نقض حقوق بشر در گذشته که تقريبًا طی سه ده

  .خواهيم رساندتان در اين مورد ما آگهی مطبوعاتی خود را بعدتر به اطالع . کند
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  نکات بحث از جانب بانک جهانی
در پاريس، حکومت و شرکای کمک کننده آن اولويت . هفته گذشته يک هفته مهم برای انکشاف افغانستان بود

استراتيژی انکشاف ملی . و راه های تمويل آجندا يا برنامه انکشافی را مورد بحث قرار دادندهای بازسازی 
افغانستان که در نشست پاريس پيشکش گرديد چندين چيز را که بايد در بسياری از ساحات جهت ارائه خدمات 

غال دريافت عامه صورت گيرد فهرست بندی مينمايد، بخاطريکه برعالوه امنيت و فرصت ها برای اشت
  . خدمات اساسی توقع عمده مردم از حکومت است

  
اما شانس تحقق اهداف استراتيژی انکشاف ملی افغانستان و فراهم نمودن خدمات اساسی به شهروندان با توجه 

روبه کاهش خارجی بستگی به چگونگی فعاليت نظام حکومتی از جمله اصالح ادارات عامه  به کمکهای
اما ارائه خدمات خوب مستلزم چيزی بيشتر از ايجاد . ن موازی به تقويت خدمات ملکی بوداي. افغانستان دارد

 ماه را صرف کار با بخشهای مختلف 18بانک جهانی مدت . يک بيروکراسی قوی و متمرکز در کابل ميباشد
رائه حکومت و شرکای کمک کننده آن نمود تا مولفه های اصالح ادارات عامه را که از لحاظ کمک به ا

ازدياد تالشها در آينده بايد به تفويض صالحيت وزارت ذيربط به واليات و . خدمات موجهه بود تشخيص دهد
اما داشتن . ولسوالی ها و بهبود ظرفيت و هماهنگی فعاليتهای حکومت به سطح مرکز و واليات متمرکز گردد

گرقرار باشد که مسوولين بجائی اينکه به اداره ملکی توانا و خوب به سطح مرکز و واليات کافی نخواهد بود ا
آن نظام حکومت بايد توسط تقاضای مردم افغانستان مبنی بر . مردم  پاسخگو باشند برای خود خدمت نمايند

اظهار ) داشتن اداره و خدمات عامه خوب که از طريق انتخابات، نهاد های جامعه مدنی، رسانه ها وغيره
مانند شورای ملی و ادارات قضائی که ( که توسط ادارات رسمی نظارتی ميگردد و همچنان نظارت و موازنه

 . تحرک داده شود) حکومت را پاسخگو قرار ميدهد
 
آن طی  که يمدادم نجااا  رعهلامطه نندکيل تمو نکاراهمو تی دوللف ختای من هگا اراته بذشال گسدوطی در
  :دو شدم مرایربوب ت خدماضه خعربه  جرمنيت نهار د واندميتت دولک يقوی ر ناص عمادک که مبييادر
  

) نسخه طوالنی به زبان انگليسی و نسخه فشرده به زبان دری(گزارشی را که شما امروز مشاهده مينمائيد 
از . اد يک آجندا يا برنامه عمل کمک نموده استاين ما را در ايج. نتيجه برنامه کاری ما را خالصه ميسازد

حکومت و شرکای کمک کننده آن ميخواهد تا درک نمايند که اصالح اداره عامه يک کار درازمدت بوده که 
برای حکومت مهم است تا . مستلزم رهبری قوی و هماهنگی موثر ميان حکومت و مراجع کمک کننده ميباشد

ويش را به اطالع عامه برساند و مراجع کمک کننده بايد در چارچوب اولويت های اصالح اداره عامه خ
اصالح اداره عامه بايد از باال رهبری گرديده و کابينه بايد همه پيشنهادات عمده در مورد . حکومت کار نمايند

  . اصالحات را مورد بحث و  به امضاء رساند
  

تعين معاشات بلند بمنظور جلب . صويب رسانيده استاخيرآ پارلمان قانون جديد معاشات برای مامورين را به ت
اما تطبيق آن نياز به تدابير متعدد همراهی . و حفظ اشخاص باتجربه در ادارات ملکی صورت گرفته است

کننده در مورد پست های موجود، پرکردن پست های مورد نظر براساس شايستگی، موجوديت استراتيژی 
مراجع کمک کننده بايد . شوند و همچنان ارتباط ميان اجراآت و ارتقاع داردبرای آنهائيکه در رقابت موفق نمي
اگر آنها برای اشخاصيکه با برنامه های خود شان مرتبط اند معاشات . از خود خويشتن داری نشان دهند

  .    اضافی بپردازند، معاشات بلند جديد جهت پرکردن پست های ارشد حکومتی هنوز هم کافی نخواهد بود
  
تراتيژی انکشاف ملی افغانستان مسئوليت ايجاد پاليسی حاکميت در سطح محلی، طرح مديريت محلی و س

رياست مستقل ادارات محلی نيز . ظرفيت سازی در اين سطوح را به عهده رياست مستقل ادارات محلی سپرد
هت يابی، اولويت اخيرأ پالن کاری خود را منتشر نمود، اما برای ميزان صرف مساعی تخنيکی الزم به ج

رياست مستقل ادارات محلی به واضح ساختن نقش اش در برابر ديگر . بندی و تدارکات واقع بينانه نياز دارد
سازمان ها مانند کميسيون مستقل انتخابات در ارتباط به مسئله انتخابات، وزارت زراعت و آبياری در مسئله 

  . جه و غيره نياز داردزمين و در برابر وزارت ماليه در مسئله تهيه بود
  

معه مدنی  با اينکه مطبوعات و سازمان های جا.من نياز به حسابدهی اجرائی در برابر مردم را متذکر شدم
طوری ساخته شده اند که می توانند در مورد پروگرام ها و اجرائات دولت اطالعات بخواهند، دولت هم بايد به 
نوبه خود در مورد اين پروگرام ها اطالعات ارايه دهد و پروسه های خود را بخاطر رسيدگی و مشارکت 

 گزارش ما  .ودد بفسا يه علرزهمبا دمور درزارشگاين ل ازبق  ماايیدتاب فايوظز ای يک .مردم آشکار سازد
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اقدامات کوتاه مدت مبارزه با فساد . ميل خود در مبارزه عليه فساد را نشان دهدپيشنهاد می کند تا دولت اراده و 
می تواند روی يک تعداد نمايندگی ها  که در آن مردم با ارايه دهندگان خدمات بار ها در تماس اند، تمرکز 

  . کند
  

 کشافانی ملژی تيراستا با له راحاص دافاهيشه و هم در اخير، تنها تطبيق اصالحات کافی نمی باشد
ای تمويل کننده در پيشبرد نظارت بر اصالحات ما پيشنهاد نموده ايم تا دولت و شرک. ردکيسه اقمايد  بانانستافغ

اداره عامه و تجديد نظر بر اصالحاتی که اهداف آنها را برآورده نمی سازند، تالش های جدی شان را مبذول 
  شکرت. بدارند

  
  :بخش سواالت وجوابات

 
 اينکه همانطوريکه جامعه جهانی در مورد فساد اداری نگران است، آيا کدام جزياتی در مورد: بی بی سی

  فساد اداری به چه پيمانه ای در داخل حکومت وجود دارد در دست داريد؟ 
  

فکر ميکنم ما در نگرانی های مردم افغانستان در مورد فساد اداری شريک هستيم و آگاهی در : بانک جهانی
ياسی دارند که اگر به اداره شفافيت بين المللی نگاه نمائيد آنها يک مق. مورد فساد اداری در کشور بلند است

اما به فکر من مهم است . ميتواند يک مفکوره ای را مبنی بربلند بودن آگاهی از فساد اداری به شما ارائه نمايد
ما در بانک جهانی کمک خود را از طريق حکومت افغانستان ارائه ميداريم که . تا به جهت ديگر آن ديده شود

 ميليارد 2.4برعالوه، ما توانستيم مبلغ .  ميشود دالرامريکائی ميليارد1.6 بالغ به تا حالمجموع کمکهای ما 
و از طريق .  از طريق حکومت افغانستان ارائه نمائيمو از سوی مراجع کمک کننده  رادالر امريکائی ديگر

بطورمثال، برنامه همبستگی ملی که در سراسر . همان کمکهای مالی ما شاهد نتايج برای مردم افغانستان بوديم
چيزمهم ديگر اينست که ما با . ر وجود دارد يک برنامه ايست که از بودجه حکومت تمويل ميگرددکشو

کارهای زيادی در مورد تهيه و . حکومت افغانستان جهت کمک برای بهبود اداره کمکهای مالی کار مينمائيم
  . رت گرفته استپيگيری اداره مالی وجود دارد و يقينآ بهبود قابل مالحظه در طی چندسال گذشته صو

  
مردم نگران اند .  شما در مورد جذب و استخدام متخصصين در بخش خدمات ملکی صحبت کرديد:راديوکليد

آيا . که اين کار سال های قبل هم صورت گرفته بود، اما روی کارکردگی حکومت هيچ گونه تاثير نکرد
  د واقع گردد؟ضمانت وجود دارد که اين کار در ارتقای ظرفيت حکومت در آينده مم

  
   سوال شما در مورد متخصصين بين المللی يا ملی است؟:بانک جهانی

بلی، در حال حاضر تعداد زيادی مشاورين خارجی در افغانستان مصروف کار اند و در واقع اولويت حکومت 
سد که همه اما در شرايط فعلی محتمل به نظر نمير. هم اين است که شمار اينها بايد به مرور زمان کاهش يابد

ی اين ها را بصورت کامل از بين برد، خصوصًا در پروژه های بزرگ زيربينايی که واقعًا در کوتاه مدت به 
اما در حالت ديگر، آنهاييکه در بخش های کار می کنند که بايد آن . اينها در کشور ضرورت محسوس می شود

بد، و از اينرو پيشنهاد ما اين بوده که همزمان با اينکه را کارمندان ملکی انجام بدهند، بايد تا درازمدت ادامه نيا
تمويل کنندگان کمک ميکنند بايد کارمندان ملکی را آموزش داده و سطح توانايی آنها را باال ببرند تا اينکه 
بتوانند برای کوتاه مدت از عهده انجام امور بدر آيند و همچنان اقدامات برای درازمدت مانند اعمار پوهنتون 

د ي باش خوبیا، نهاد های آموزشی وغيره روی دست گرفته شود تا اينکه در ده سال آينده شما شاهد افغان هایه
  .که به خدمات ملکی جذب شوند

  
در حاليکه جامعه جهانی بصورت .  سوال من در مورد حسابدهی و تمرکز زدايی است:ژورناليست آزاد

ی کند، اما يک نوع گريز در قسمت تمرکز زدايی سياسی در فزاينده در مورد تمرکز زدايی در اداره صحبت م
اگر شما به شورا های واليتی نظر کنيد، اينها نقش خود را دارند و اما اگر شما به . افغانستان وجود دارد

، به شمول مشوره در مورد استراتيژی انکشاف ملی  گيریتصميم شورای ملی ببيند، اين نهاد در پروسه
 در اين رابطه وجود دارد که اين نهاد های سياسی یآيا در گزارش شما پيشنهاد. زده شده اندافغانستان، کنار 

را بايد تقويت کرد؟ سوال دوم، در مور ارزيابی های تخنيکی است، بانک جهانی تا چی حد توانسته است آنچه 
  .را که مثًال در مورد کاهش کمک های تخنيکی خارجی صحبت ميکند، عملی کند
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بلی ما در تمام مراحل کوشش کرده :  در قسمت کاهش همکاری تخنيکی در پروژه بانک جهانی:هانیبانک ج
 ميليون دالر برای تقويت کميسيون 24-23طور مثال، ما پروژه به ارزش . ايم که چنين کاری را انجام بدهيم

. ت گزارش داده می شودو تمام همکاری تخنيکی که ما در آنجا انجام ميدهيم، به حکوم. خدمات ملکی داريم
  .اين در داخل کميسيون جا افتاده و گزارش ها کامًال ميان حکومت و کميسيون است و نه به ما

  
يوناما . تحت قانون اساسی افغانستان برای قوه اجرائيه و مقننه افغانستان نقش واضح داده شده است :يوناما

استراتيژی انکشاف ملی افغانستان .  احترام قايل استاز قانون اساسی افغانستان حمايت نموده و به آنهميشه 
 5يک سند خيلی جامع است که در کنفرانس پاريس تقديم شد و جامعه بين المللی به عنوان يک نقشه راه برای 

  .اين نشان دهنده اولويت های حکومت افغانستان است. سال آينده از آن حمايت کرد
  

ز سوی مراجع کمک کننده بين المللی فراهم ميگردد بيجا بمصرف گفته ميشود پولی که ا: تلويزيون طلوع
  رسيده يا به سازمانهای بين المللی داده ميشود، آيا اين موضوع در گزارش تان انعکاس يافته است؟ 

  
استفاده موثر . اين موضوع يک گزارش ديگر است که در پاريس مورد بحث قرار گرفته است: بانک جهانی

يکی از نظرياتی که . ی بزرگ برای ما است و ما در زمينه پيشنهاداتی را ارائه نموده ايماز کمکها يک نگران
ما مطرح نموديم اينست که ما ميخواهيم توانائی حکومت جهت اداره کمکهای مالی بلند برود و همچنان از 

  . دهندجامعه جهانی ميخواهيم تا تمايل بيشتر نسبت به ارائه کمکهای شان از طريق حکومت نشان 
  

صرف ميخواهم عالوه نمايم، کمکهائی که منبعد از سوی جامعه جهانی صورت ميگيرد بايد به شيوه  :يوناما
  .  مورد بحث کنفرانس پاريس بود يک مسئله کليدیاين موضوع. موثر تر آن بمصرف برسند

  
کيد کرد عبارت از  يکی از بخش های که حکومت افغانستان در کنفرانس پاريس روی آن تا:تلويزيون آينه

اين يک مسئله مهم بود و حکومت افغانستان . مسئله هماهنگی کمک ها به افغانستان در پنج سال آينده بود
ميخواهد که کمک ها بايد در مطابقت با استراتيژی انکشاف ملی افغانستان به مصرف برسد، بانک جهانی به 

ين است که اين کمک ها در مطابقت به معيار ها و عنوان يکی از کمک کنندگان عمده افغانستان، چقدر مطم
  اولويت های وضع شده در استراتيژی انکشاف ملی افغانستان به مصرف خواهد رسيد؟

  
 شما به يک نکته خيلی خوب در مورد هماهنگی بهتر اشاره کرديد که در کنفرانس پاريس تمام :بانک جهانی

ريم که بودجه حکومت يک وسيله بسيار خوب هماهنگی است که ما باور دا. اشتراک کنندگان متعهد به آن شدند
در ايجاد اولويت ها برای مصرف پول کمک می کند، و به همين اساس ما تمام کمک های خود را در مطابقت 
با بودجه حکومت افغانستان و اولويت های که از جانب حکومت افغانستان تشخيص و تثبيت ميگردند، قرار 

  .ميدهيم
 

طوريکه ميدانيد، رئيس جمهور افغانستان ديروز دولت پاکستان را هشدار داد که افغانستان : ادیراديو آز
آيا شما از اين تصميم دولت . بخاطر مبارزه با شورشيان در خارج از مرز های کشور شايد نيرو بفرستد

  حمايت می کنيد؟ 
ن کشور در پروسه ايجاد صلح در افغانستان يوناما تمام همسايه های افغانستان را به مثابه شرکای اي: يوناما

ما به وضاحت گفته ايم که خواهان همکاری نزديک افغانستان و پاکستان در مبارزه با مشکل . می دانند
افغانستان و پاکستان در راستای رفع اين . شورشگری هستيم، زيرا ثبات دو کشور به همديگر پيوسته است

ثر ساخته و نفوذ و قدرت هر دو کشور را تحت سوال قرار می دهد، مشکل که هر دو را بصورت يکسان متأ
  . نفع حياتی دارند

  
شما گفتيد که بودجه حکومت يک وسيله موثر هماهنگی است، اما بعضی وزارتهائی مانند : آل انديا راديو

. ندارد نمايند زيرا ظرفيت وجود جذبوزارت احيا و انکشاف دهات وجود دارد که نتوانسته اند کمک را 
گزارش هائی وجود دارد که آنها قادر نيستند کمک را بگيرند، زيرا نميتوانند آنرا ارائه نمايند، پس چطور فکر 

  صورت گيرد؟ آنها ميکنيد که بجاست تا کمک از طريق بودجه 
  

. محدوديت های ظرفيتی يک معضله است و به همين خاطر ما در باره آن زياد صحبت نموديم: بانک جهانی
ياز است تا بهبوديهای زيادی در خدمات عامه آورده شود، اما تعجب کردم که شما از وزارت احيا و انکشاف ن
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دهات بعنوان مثال ياد آوری کرديد، زيرا در حقيقت اين وزارت از موثرترين وزارتها بوده که مبالغ انگفت 
حکومت نگاه نمائيد، مبلغی را که همچنان اگر به مصارف عمومی . پول را در سراسر کشور سرازير مينمايد
.  بمصرف رسانيد به باور من دوچند مصارف دوسال قبل بود1386از طريق بودجه انکشافی خود در سال 

شما ميتوانيد ارقام را با وزارت ماليه يکبار ديگر تطبيق نمائيد، اما فکر ميکنم که ظرفيت از لحاظ جلب و 
  .مصرف پول واقعآ باال رفته و باال ميرود

  
آيا بصورت .  اشاره کرديدتقنينیدر اظهارات اوليه خويش شما به بعضی از خالء های : تلويزيون نورين

  مشخص می توانيد برای ما بگوييد که چه اقداماتی را برای حل اين مشکل پيشنهاد نموده ايد؟ 
  

يعنی قانون جديد خدمات اجازه دهيد تا در مورد قانون جديدی که از سوی پارلمان تائيد شده؛ : بانک جهانی
طوريکه گفتم که ميزان . ملکی و همچنان دادن ميزان پرداخت جديد به کارمندان ملکی برای شما مثال بزنم

پرداخت های جديد کافی نيست، پس بايد اقدامات ضميمه ای زيادی وجود داشته باشد و بر اساس مقررات 
 ها را دريافت می کنند و آن شخص برای دريافت انجام شود و بايد مشخص شود که چه کسی ميزان پرداخت

آن بايد چه کاری را انجام دهد؟ اين همه کار به مقررات نياز دارد که يک تعداد آنها قبأل ايجاد شده و به نظر 
من يک يا دو مقرره ديگر در مرحله نهايی شدن قبل از رفتن به کابينه می باشد، و اين مسايلی اند که بانک 

  .   اس بزرگ از آن حمايت می کندجهانی در مقي
  
  

  بسيار تشکر: يوناما 
 

  


