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 سازمان شفافیت بین المللی، حرکت جهانی است که یگانه هدف آن: ساختن محیط عاری از
 فساد برای حکومت، تجارت، فعالیت های مدنی و بشری و فعالیت های معیشتی مردم است.
 با داشتن بیشتر از )۱۰۰( نمایندگی در سراسر جهان و یک سکرتریت در برلین، ما مبارزه

 علیه فساد اداری را رهبری نموده تا این چشم انداز را به واقعیت مبدل نماییم

 از سال ۲۰۰۱ بدینسو، سازمان شفافیت بین المللی در افغانستان در موضوعات مبازره با
 فساد اداری از طریق راه اندازی کمپاین به منظور شفافیت و حساب دهی بهتر در ادارات

 دولتی، مشغول است. از ۲۰۱۴ به این طرف، شفافیت بین المللی در افغانستان با مؤسسات
 و ادارات جامعۀ مدنی باالخصوص با دیدبان شفافیت افغانستان در ساحه، همکاری دارد
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  :مطالب فھرست

  ٢           سپاسگزاری
  ٣            مقدمھ

  ٥      اداری دولت فساد با تعھدات مبارزه .مروری بر١

  ٥       اداری فساد با مبارزه تعھدات شناسایی

  ٦      اداری فساد با مبارزه تعھدات بندی اولویت

  ٧  شده) بندی مقدم (اولویت تعھدات مورد در معلومات جمع آوری و انسجام

 ٨        شده) بندی دم (اولویتقم . تعھدات٢

  ١١         ھا توصیھ و ھا . یافتھ٣

   ١١          ینھاد چارچوب

  ١٢        قضایی اصالحات عدلی و

  ١٣      عامھ ۀ خدماتعرضو  ملکی خدمات انسجام

  ١٤         تدارکات شفافیت

  ١٤         مدنی جامعۀشدن  سھیم

  ١٥          تجارت انکشاف

  ١٦         استخراجی صنایع

   ١٦        مساعدت دونر (تمویل کننده)

  

  ١٧                           منابع و مآخذ

  ٢١    شده) بندی (اولویتمقدم  تعھدات مورد در اطالعات : جدول١ۀ ضمیم

  ٣٩        کنندگان اشتراک پروفایل: ٢ضمیمۀ 

 ٤٣      فساد اداری با مبارزه تعھد ٥٠ لست: ٣ضمیمۀ 
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  :سپاسگزاری
 کنندگان شرکت و شوندگان مصاحبھ شمول بھ( ،اند کرده شرکت گزارش این تھیۀ در کھ ھمھ کسانی از دارد جا

 بھ کھ افغانستان دولت مقامات از ویژه سپاس. نماییم خویش را اظھار امتنان و قدردانی ترین عمیق )شفافیت گردھمایی
  .شریک ساختند ما با را داخلی کار اسناد ،گزارش این تھیۀ منظور
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  مقدمھ:
  

رد. رسیدگی پستغییر  ۀافغانستان وعدبھ مردم و نمود آغاز بھ کار   ٢٠١٤در سپتامبر  حکومت وحدت ملی افغانستان
اداری شھروندان افغان بھ طور مداوم فساد  زیرا ،اصالحات این حکومت قرار داشت ١بھ فساد اداری در سطر اجندای

  . ٢ه، تلقی مینمایندنمود متأثررا بھ عنوان یکی از مشکالت اساسی کھ  کشور شان را 
  

 ،تعھدات این ٣.دسپر اداری فساد بھ رسیدگی بخاطری را تعھد ٥٠ از بیش ملی وحدت حکومت بدینسو، ٢٠١٤ سال از
 متعدد ھای مکانیزم و سساتمؤ شامل و نموده عبور را زیادی سکتورھای ،فتھبرگر در را اداری  فساد مختلف اشکال
 ٢٠١٤ سال از ملی وحدت حکومت ٤.میباشد کننده گیج اکثرا و منابع فاقد ،جنجالی ،اصالحات انداز چشم. میباشد

  .میباشد مواجھ زیادی ھای چالش  با ،شد تسلیم را ادارۀ کشور زمانیکھبدینسو، 
  

 قدم در المللی بین جامعھ و ملی وحدت حکومت تمرکز و ٥شده وخیم، روز تا روز افغانستان امنیتی وضعیت چنانچھ
 شورشی و افگنان ھراس مختلف ھایھگرو با صلح فرآیندھای توسعۀ و بس آتش تضمین برای ھا تالش روی اول

 عملی نمودن با رابطھ در ملی وحدت حکومت توانایی وبوده افزایش رو بھ  امنی ناسبب  ،فساد ٦.است بوده مسلح
 محدود اداری، فساد با مبارزه اصالحات اجندای از فراتر و منجملھ ،را اولویت قرار گرفتھ در اصالحات از بسیاری

نیز  استراتژیک ضرورت یک ،بلکھ نھ مطلوب ھدف یک تنھا اداری فساد بھ رسیدگی زمینھ، این در. است نموده
  .میباشد

  
 در مؤثر مشارکت تدابیر موحودیت بنابرعدم، اداری اصالحات کلیدی ھای زمینھ در مدنی ۀمعجاو سھیم شدن  اشتراک

 اعتماد قابل و موثق داتایاطالعات یا  بھ دسترسی این، بر عالوه. ٧است بوده دشوار ،ریااد فساد ضد مسائل با رابطھ
 و متذکره تعھدات برابر در پیشرفت بررسی راستای در را مدنی ۀمعجا توانایی ،خود بنوبۀ این و بوده مشکل بسیار

 در کھ ییھا گزارش. است ساختھ محدود بیشتر کلیدی، اصالحات موضوعات در المللی بین ۀمعجا و دولت با ھمکاری
 مکانیزمروش یا  ،بلکھ نبوده ملی وحدت حکومت اداری فساد با مبارزه اصالحات اجندای حاوی ،میباشد معمو دسترس

 وحدت حکومت اداری فساد مبارزه با خبرھای محوری - رویداد ماھیت کنندۀ منعکس کھ( تدریجی دھی گزارش ھای
  .٨میباشد ،) است ملی

 سال دو طی در ملی وحدت حکومت کھ را اداری فساد با مبارزه تعھدات ،المللی بین شفافیتسازمان  زمینھ، این در
 بھ احتماالً  آن بھ رسیدگی صورت در کھ را تعھداتی و داده قرار باز نگری مورد و تنظیم ،بود نمودهابراز گذشتھ

   .است نموده بندی اولویت میگردد،منجر  افغانستان دراداری  فساد با مبارزه در واقعی پیشرفت

 دولتی ادارات افغانستان،ۀ پیشتجار  وجامعۀ مدنی  متخصص افراد ھایه دیدگا و نظریات مبنای بر کھ گزارش این
 اطالعات مجموع و المللی بین شفافیتسازمان  ھای یافتھ از مجموعھ یی گردیده، طراحی المللی بین جامعۀ و افغانستان
   .میباشد ،شده) بندی دم (اولویتقم تعھدات این برابر در ملی وحدت حکومت پیشرفت مبتنی بر

                                                             
  )٢٠١٦پتامبر س ٢٩غنی (  ١
 را اداری فساد است، حرکت در درست نا مسیر یک بھ شان مملکت گویا کھ ندبود نظر این بھ کھ ییھا افغان میالدی، ٢٠١٥ سال در  ٢

  .  نستندمیدا بیکاری، و امنی نا از بعد جدی مشکل سومین
  .شود مراجعھ ،گردیده حساب المللی بین شفافیتسازمان  توسط کھ تعھد ٥٠ لست دریافت برای ٣ ضمیمۀ بھ  ٣
 ھم روی حقیقت در این کھ نموده سیسأت اخیر ماه چند این در رااداری  فساد با مبارزه متعدد ھای نھاد ملی وحدت حکومت مثال، گونۀ بھ  ٤

  .است نموده ایجاد اداری، فساد با مبارزه برابر در نھاد ھر یھا توانایی و مسئولیت مورد در را سردرگمی  و نھادی گرفتن قرار
 ١٠( متحد ملل. است گردیده ثبت ،تعداد بیشترین بدینسو ٢٠٠١ سال از ٢٠١٦ اپریل ماه در طالبان توسط مسلحانھ جنگو حمالتآمار   ٥

  )٢٠١٦ جون
  )٢٠١٦ جون ١٠( متحد ملل  ٦
  د.شو مراجعھ گزارش این ھای توصیھ و ھا یافتھ بخش بھ لطفا بیشتر بحث برای  ٧
 ملی وحدت حکومت اداری فساد با مبارزه عمدۀ تعھدات. است ننموده نشر را اداری فساد با مبارزه جامع طرح یک ملی وحدت حکومت  ٨

  )شود رجوع ٣ ضمیمۀ بھ( میباشد اروپا اتحادیۀ و لندن اداری فساد با مبارزه کنفرانس ،SMAF, ANPDF اسناد درج
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 حاضر گزارش ،(اولویت بندی شده) دمقم تعھدات اینساختن  بر آوردهدر عرصۀ  ملی وحدت حکومت با کمکبخاطر 
 و )ماه ١٢ یال ٦از ( مدت کوتاه در شفافیت بین المللی توصیھ شدهسازمان را کھ توسط  ملی وحدت حکومت اقدامات

  تعیین مینماید. )آینده سال سھ( این حکومت باقیدر مدت 

 و کمک بخاطر ھمچنان و ملی وحدت حکومتدر   اداری فساد با مبارزه ھای اولویت از آگاھی منظور بھ گزارش این
اداری  فساد با مبارزه تعھداتاز  نظارت و حمایت ھای تالش رویجامعۀ مدنی  تا است شده تھیھجامعۀ مدنی  با ھمکاری

 غرض مدنی جامعۀ برای اساس یک ایجاد صدد در ارشگز این ،ضمن در .نمایدتمرکز  ،) کھ در اولویت قرار داده شده(
 سازمان گزارش، این تھیۀ با ٩.میباشد آینده، ھای سال در تعھدات این برابر در ملی وحدت حکومت پیشرفت بررسی
 تبادل زمینۀ وساختھ  ھماھنگ را ١٠ریااد فساد با مبارزه ھای تالش مورد در اطالعات تا دارد قصد المللی بین شفافیت

 طور بھ بایدجامعۀ مدنی  کھسازد  نشان خاطر المللی بین جامعۀ و ملی وحدت حکومت بھ باالنتیجھ و نماید فراھم را آن
 گزارش این. باشد سھیم آنھا تطبیق ردیابی و اداری فساد مبارزه با اصالحات ابداع مرتبط بھ فرآیندھای در جدی

  .است ساختھ برجستھ ،دارد فوری توجھ بھ نیاز و داشتھ قرار اولویت در کھ موضوعاتی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

                                                             
 در کھ ( شفافیتگردھمایی  کنندگان اشترک ھای بررسی ،desk research اساس بھ را المللی بین شفافیتسازمان  دیدگاھای گزارش، این ٩

 دولت، مدنی، جامعۀ نمایندگان و افراد با المللی بین شفافیتسازمان  توسط کھ ییھا مصاحبھ و )بود شده برگزار کابل در ٢٠١٦ آگست ماه
   .مینماید منعکس بود، گرفتھ صورت افغانستان در کنندگان تمویل و تجارت،سکتور 

 یا و وحدت ملی مت حکو توسط کھ اداری فساد با مبارزه عرصۀ در را متعددی ھای فرآیند المللی، بین شفاقیتسازمان  گزارش، این در  ١٠
 و افراد با المللی بین شفافیت ضمن، سازمان در. است نموده نگری ، باز میشود رھبری کنندکان تمویل جانبۀ چندین و دوجانبھ ادارات

  .است داشتھ ھایی صحبت نیز، کنندگان تمویل و تجار، دولت، مدنی، جامعۀ نمایندگان
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 :دولت اداری فساد با مبارزه تعھدات ی برمرور . ١
 

 ردهپس گذشتھ سال دو این طی در ملی وحدت حکومت کھ را اداری فساد با مبارزه تعھدات المللی بین شفافیتسازمان 
 کھ نموده شناسایی را محدود تعھدات  عده یک المللی بین سازمان شفافیت .است داده قرار بررسی مورد و تنظیم ،بود
 سازمان. دمیگردمنجر  افغانستان در فساد با مبارزه در واقعی پیشرفت بھ زیاد احتمال بھ ،آن بھ رسیدگی صورت در

 حمایوی ھای تالش و ملی وحدت حکومت توسط آن نمودن عملی بخاطر را تعھدات این بندی اولویت ،المللی بین شفافیت
 و داده انجام را  deskresearchتحقیق دفتری یا  المللی بین شفافیتسازمان . مینماید توصیھ مدنی، جامعۀ ینظارت و

  .است ساختھ سھیم بندی اولویت یندفرآ در را کشور در مختلف ذینفع افراد و ادارات

  

  اداری فساد با مبارزه تعھدات شناسایی
  

 اداری فساد با مبارزه ھای پالیسی اساس بھ را ملی وحدت حکومت فعلی تعھدات ،المللی بین شفافیتسازمان  اول، قدم در
  .است نموده آوری ،جمع

  
 حسابدھی چارچوب کھ »خودکفایی تحقق« اصالحات برای غنی جمھور رئیس ٢٠١٤ سال انداز چشم 

 حسابدھی چارچوب طریق از خودکفایی« در سند دو ، ١١.میبخشد توسعھ را توکیو کنفرانس متقابل
 ١٢.بود شده یکجاه »متقابل

 
 ھیأت بھ خویش تحلیف مراسم سخنرانی در را اداری فساد با مبارزه تعھدات غنی جمھور رئیس 

 تدویر ٢٠١٦ سال می ٥ تاریخ بھ کھ ( افغانستان در اداری فساد با مبارزه کنفرانس در اروپا اتحادیۀ
 ١٣.نمود ارایھ ،)بود شده

 
 مقالۀ و ٢٠١٦١٤ می ١٢ تاریخ بھ لندن در فساد با مبارزه سران اجالس در افغانستان کشور بیانیۀ 

 ١٥.لندن در فساد با مبارزه سران اجالس در غنی
 

 تھیھ افغانستان مورد در بروکسل کنفرانس برای کھ ١٦افغانستان ملی انکشاف و صلح کاری چارچوب 
 ١٧.بود گردیده

 

 گروپ وسیع ساحۀ در کھ نموده دریافت را اداری فساد با مبارزه تعھد ٥٠ حدود در المللی بین شفافیتسازمان  کل، در
  .است شده بندی

 ملکی، خدمات اصالحاتشامل  اتتعھد این: پذیر مسئولیتو حسابده، ،مقتدر حکومتداری تأسیس و توسعھ . ١
 میباشد. گیری تصمیم و حکومتداری در مدنی جامعۀ اشتراک و قضایی،عدلی و  سکتور اصالحات

                                                             
 TMAF توکیو کنفرانس متقابل حسابدھی چارچوب )/٢٠١٣( مالیھ وزارت  ١١
 SMAF)/٢٠١٥دولت افغانستان (  ١٢
  )٢٠١٦می  ٥غنی (  ١٣
  )٢٠١٦بیانیۀ مملکت/دولت افغانستان (می   ١٤
  )٢٠١٦می  ١٢غنی (  ١٥
  شد خواھد ییدأت ٢٠١٦ سال اکتوبر ٥ تاریخ بھ بروکسل کنفرانس در کھ ٢٠١٦ سپتامبر ۀمسود  ١٦
  بروکسل ،٢٠١٦ اکتوبر ٥  ١٧
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 توسعۀ شرکت، مالکیت در شفافیت استخراجی، صنایع شامل تعھدات این: اقتصادی حکومتداری بھبود و اصالح . ٢
 .میباشد زمین غصب علیھ مبارزه و خصوصی بخش

 با مجادلھ مالیاتی، امور شفافیت تدارکات، شفافیت اصالح دربرگیرندۀ تعھدات این: عامھ مالی مدیریت تقویت . ٣
 افغانستان بھ کننده تمویل مالی کمکدر  شفافیت و رفتھ، سرقت بھھای  دارایی مجدد آوردن بدست ،شویی پول
 .است

  

  اداری فساد با مبارزه تعھدات بندی اولویت
 تعھدات  بندی اولویت تا ساختھ سھیمدر این روند  را کشور در ذینفعمختلف  افراد و ھا ارگان ،المللی بین شفافیتسازمان 
 سال دو ینظارت و حمایوی ھای تالش بخاطر ھمچنان و ملی وحدت حکومت اقدام بخاطر را اداری فساد علیھ مبارزه

  .نماید گوشزد ،جامعۀ مدنی آیندۀ

 اگست ٢٢ تاریخ بھ دلیل ھمین بھ و بوده ساحھ در (inputs) آوردھا درون /نظریات دنبال بھ المللی بین شفافیتسازمان 
 و افغانستان دولتی ھای نھاد مدنی، جامعۀ گان نماینده آن در کھ نمود تشکیل را شفافیت گردھمایی کابل در ٢٠١٦ سال

 با مبارزه یافتۀ کاھشتعھدات  ه عد یک دادن قرار اولویت در نشست این ھدف. بودند ورزیده اشتراک المللی بین جامعۀ
 مدت این( آینده سال سھ در حتی و بوده کلیدی و مؤثر ،اداری فساد با مبارزهدر عرصۀ  افغانستان در کھبود  اداری فساد

  .    شود گیریپیو  ردیابی میتواند نیز) میباشد ملی وحدت حکومت ماندۀ باقی زمانی

 و اداری فساد برابر در ھا چالش روی بحث جھت گان کننده اشتراک برای را فرصت یک تنھا نھ شفافیت گردھمایی
 تبادل و روابط تحکیم برای خوب مناسبت یک بلکھ ،نمود فراھم اداری فساد با مبارزه) بندی شده اولویتمقدم ( ساحات

 گان کننده تمویل مدنی، جامعۀ گروھای ملی، وحدت حکومت بیناداری  فساد با مبارزه ھای تالش در مورد معلومات
  .  بود نیز ،تتجارمربوط بھ سکتور  ھای گروه و المللی بین

  :میباشد آتی طور بھ شفافیت گردھمایی در گان کننده اشتراک و شوندگان مصاحبھ تن پنج و چھل پروفایل

  دولتی کارمند  ١٥

  مدنی جامعۀ ھای نھاد از نماینده١٣

  خصوصی سکتور از تن یک

  جھانی جامعۀ از تن ١٦

  .بودند ورزیده اشتراک شفافیت گردھماییدر  زن تن ٧ و مرد تن ٣٨ کل در

 ،تعھد آیا) ١: (یافت کاھش ذیل معیارھای بھ توجھ با تعھد، ٣٠ کوتاه لست یک بھ تعھد ٥٠ لست شفافیت، گردھمایی در
 برای جدی اولویت یک ،تعھد آیا) ٢( ؟میباشد ملی وحدت حکومت آیندۀ یا و فعلیاداری  فساد با مبارزه تعھدات شامل

 ؟میشود افغانستان در واقعی پیشرفت بھ منجر تعھد موفقانۀ نمودن عملی آیا) ٣( ؟بودهجامعۀ مدنی  و ملی وحدت حکومت
 یا و شرکا و فرآیندھا آیا) ٥( ؟نماید پیگیری را پیشرفت تا دارد وجود مدنی جامعۀ دسترس در کافی داتای آیا) ٤(

  نمایند؟ پیگیری و گیری اندازه ،تعھد برابر در را پیشرفت تا دارند وجود افغانستان در ھمکارانی

 معیار حالیکھ رد ،گیرد قرار اولویت در تا ساخت قادر را اداری فساد با مبارزه کلیدی تعھدات،  ٣ و ٢ ،١ معیارھای
 جامعۀ کھ اند موجود ھمکارانی و مناسب داتای کھ دومطمئن ش تا ساخت قادر را المللی بین شفافیتان مساز ٥ و ٤ ھای
   .نمایند یاری و کمک آینده ھای سال یط در پیشرفت پیگیری در را مدنی

 در آنھا از نفر دو منجملھ کھ  داشت تن ١٣ با را فردیھای  مصاحبھ ازسلسلھ یی  نیز المللی بین شفافیتسازمان 
 تھیھ برای ملی وحدت حکومت فرآیند مورد در عمیق دانش و معلومات آنان تن یک و داشتند حضور شفافیت گردھمایی
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 افغانستان، مورد در بروکسل کنفرانس از قبل» افغانستان ملی انکشاف و صلح کاری چارچوب«جدید  (مسوده) نویس پیش
  .داشت

                                                                                                      اھمیت بھ اشاره با و فردی ھای مصاحبھ و شفافیت گردھمایی ھای یافتھ داشت نظر در با
 حکومت اداری فساد با مبارزه تعھد ٢٢ المللی بین شفافیتسازمان  ١٨،ملی وحدت حکومت فساد با مبارزه تعھدات ھمھ

 مدنی جامعۀ نظارتی و حمایوی ھای تالش و ملی وحدت حکومت تطبیق منظور بھ باید کھ ساختھ مشخص را ملی وحدت
 بخش در کھ گردیده تقسیم دستھ ھفت بھ خود بنوبۀ )شده قرارداده اولویت درمقدم ( تعھد ٢٢ این. دیرگ قرار اولویتدر 

  .١٩است شرح گردیده ،گزارش این اداری فساد با مبارزه مقدم تعھدات

  شده) بندی (اولویتمقدم  تعھدات مورد در معلومات جمع آوری و انسجام
 سال چند طی در تعھدات این برابر در ملی وحدت حکومت پیشرفت ارزیابی عرصۀ در مدنی جامعۀ از حمایت بخاطر
 در تعھد ٢٢ این از ھریک برابر در را  ملی وحدت حکومت پیشرفت کھ را معلوماتی ،المللی بین شفافیتسازمان  آینده،
 در اعتبار قابل داتای دسترسی بھ مشکالت داشت نظر در با ٢٠.است نموده آوری جمع میدھد، نشان اخیر سال دو طی
 درون تا ورزیده تالش ھمچنان و بوده ٢١ آگاه افراد با ھا مصاحبھ بھ متکی بیشتر المللی بین شفافیتسازمان  ان،تسافغان
 در المللی بین شفافیتسازمان . باشد داشتھ ٢٢شفافیت گردھمایی گان کننده اشتراک از  (inputs)نظریاتی /ھایی آورد

کھ در دسترس  داخلی کاری اسناد از نانھمچ و دارد قرار وممع دسترس در کھ ٢٣ھایی ارشگز از را معلومات ،ضمن
 جمع ،)بود شده گذاشتھ اشتراک المللی در بین شفافیتسازمان  با دولتی غیر و دولتی ارتباطات اثر در و( عموم نمیباشد

     .است نموده آوری

 یافتھبنا  ،میباشد) ١ ضمیمھ( معلومات جدول درج کھ معلوماتی اساس بھ عمدتاً  ارشگز این توصیھ ھای و ھا یافتھ بخش
  .است

  

  

 

  

                                                             
  .شود مراجعھ گردیده حساب المللی بین شفافیتسازمان  توسط کھ تعھد ٥٠ لست دریافت برای ٣ ضمیمۀ بھ  ١٨
  .گردد رجوع اداری فساد با مبارزه تعھدات ھای اولویت بخش بھ ٧ صفحۀ بھ  ١٩
  ١ ضمیمۀ  ٢٠
 تطبیق راستای در ملی وحدت حکومت کھ ییھا پیشرفت مورد در را کشور داخل متخصین ھای آورد درون المللی بین شفافیتسازمان   ٢١

 بررسی مدنی جامعۀ ھای نھاد و جھانی جامعۀ. نمود آوری جمع مصاحبھ، ١٣ برگزاری طریق از ،نموده اداری فساد با مبارزه در اصالحات
 عرصۀ در پیشرفت عدم دالیل بھ راجع را معلوماتی ولتید شوندگان مصاحبھ. نمود ارایھ تعھدات این تطبیق کیفییت مورد در را ھای خویش

 سکتورھای دولتی، ادارات باالی فساد ثیراتأت و افغانستان شرایط اتی را در موردتوضیح شوندگان مصاحبھ تمامی. توضیح داد تعھدات تطبیق
 شفافیتسازمان  کھ ندنمود اشاره مربوطھ ھای بررسی و ھا گزارش بھ شوندگان مصاحبھ. ندکرد ارایھ شھروندان روزمرۀ زندگی و عامھ خدمات

 آن پاسخ و تکمیل بھ شفاھی، مصاحبۀ عالوۀ بر شوندگان، مصاحبھ از بعضی. نماید رجوع آن بخاطر جمع آوری معلومات بھ میتواند المللی بین
  .    تندپرداختند،داش تخصصی دانش شان مورد در کھ سروی سوالھای عده

 مجتمع طی در  minutesیا  جلسھ صورت. دادند پاسخ خویش تخصصی دانش اساس بھ تحقیق االتؤس بھ شفافیت مجتمع کنندۀ شرکت پانزده  ٢٢
 در کنندگان شرکت نظرات و ھا دیدگاه و جزئیات حقایق چون تیموضوعا  کھ شد گرفتھ ،ھیگرو کار جلسات از ھم و عمومی جلسات از ھم

  .دارد دربر را پرمفھوم اصالحات برای فرصت و مھم ساحات فساد، ھای چالش مورد
   .نمود بررسی را مقدم تعھد ٢٢ این درتطبیق پیشرفت مورد در گزارش المللی بین شفافیت  ٢٣

 آسیب ارزیابی ، » متقابل حسابدھی چارچوب طریق از خودکفائی«  تعھدات مورد در ملی وحدت حکومت پیشرفت ھای گزارش شامل این
  » جھانی ناظر« استخراجی  صنایع گزارش و  (MEC) » فساد با ارزیابی مبارزه و مستقل مشترک نظارت ۀکمیت«  توسط فساد پذیری
 نیز فساد با مبارزه مقدم تعھد ٢٢  مورد در ملی وحدت حکومت بھ را MEC ھای توصیھ و ھا گزارش ،المللی بین شفافیتسازمان . میباشد

 مورد در علمی مقاالت ھمچنین و ملی وحدت حکومت پیشرفت مورد در را) UNAMA( گزارش المللی بین شفافیتسازمان . نمود بررسی
 بررسی مورد  )شد کار روی ملی وحدت حکومت زمانیکھ بدینسو ٢٠١٤ سال از بویژه( اخیر، ھای سال طی در را افغانستان در فساد و توسعھ

    .است نموده بازنگری و بررسی افغانستان مورد در را خود قبلی پژوھش المللی بین شفافیت ، سازماندر ضمن .است قرارداده
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 شده) بندی (اولویتدم قم تعھدات . ٢
  

 منظور بھ باید ملی وحدت حکومت اداری فساد با مبارزه تعھد ٢٢ کھ است رسیده نتیجھ این بھ المللی بین شفافیتسازمان 
 کتگوری ھفت بھ این تعھدات. گردد بندی اولویت مدنی جامعۀ نظارتی و حمایوی ھای تالش و ملی وحدت حکومت تطبیق
  .اندشده  تقسیم

 قضاییعدلی و  اصالحات .١
 ٢٤.شد خواھد آغاز ٢٠١٦ سال دسامبر ماه در قضایی عدلی و سکتور اصالحات طرح . ١
 ارنواالن برای ،ارتقا و شمولیت امتحانات ی نمودنسپربخاطر  جدید نیاز مورد تحصیلی مدارک شرایط . ٢

 ٢٥.است یافتھ افزایش قانونی دقت استانداردھای ھمچنان و گردیده معرفی ،قضات و
  تمامی جایگزینی  شمول بھ قضایی و عدلی ھای نھاد در الزم شرایط فاقد کاندیدان تقاعد ھم یا و مقام تغییر . ٣

 ٢٦.میگیرد صورت مستقل قضایی انتصابات نھاد یک توسط کھ والیتی ارشد قضات
 ٢٧.اند گرفتھ قرار قانونی پیگرد تحت ،تدارکات و تھیھ در فساد قضایای و موارد . ٤
 ٢٨.است گردیده تاسیس فساد با مبارزه قضایی و عدلی تخصصی مرکز یک . ٥

 
 عامھ خدمات عرضۀ و ملکی خدمات انسجام .٢

 
 نیمۀ در را خویش ھای دارایی اساسی، قانون ١٥٤ مادۀ تحت جدید، حکومت مقامات از درصد ٩٠ حداقل . ٦

 ٢٩.ندبود کرده اعالم ٢٠١٦ سال اول
 فعالیت مؤثر طور بھ و گردیدهتأسیس  اداری فساد با مبارزه و قانون حاکمیت حکومتداری، عالی شورای . ٧

 ٣٠.مینماید
 ٣١.ذیربط ھای وزارت بھ الکترونیکی تدارکات و الکترونیکی ھای پرداخت از استفاده گسترش . ٨
 ٣٢.است شده تطبیقخیالی  کارمندان شناسایی برای داخلھ وزارت کامپیوتری بشری منابع اطالعات سیستم . ٩

 ٣٣.گرفت خواھد قرار عام دسترس در معارف وزارت بھ مربوط محاکمۀ و تحقیقات نتایج .١٠
 وزارت صنایع، و تجارت وزارت پترولیم، و معادن وزارت مالیھ، وزارت( عایداتی ھای خانھ وزارت پنج .١١

 با مبارزه پالن میالدی سال اخیر تا) معلوماتی تکنالوژی و مخابرات وزارت و ھوانوردی و ترانسیورت
 سایر ھای پالن. است نموده آغاز بدینسو ٢٠١٦ سال اول نیمۀ از را آن تطبیق و نموده تھیھ را اداری فساد

 .٣٤شد خواھد تکمیل ٢٠١٦ سال آخر تا ھا خانھ وزارت
 میباشد، آب و زمین مدیریت برای باال کارآیی کھ دارای  جدید ادارۀ یک توسط را اراضی تطبیق دولت، .١٢

 ترتیب قبل از غصب شده قانونی غیر طور بھ کھ ھایی زمین تمامی  لست اداره این نموده است. آغاز
 شده، غصب ھای زمین تا میباشد الزمھ قانونی مراحل سازی آماده مصروف حاضر حال در و است نموده

 .٣٥شود تسلیم آن اصلی صاحبان بھ دوباره

                                                             
  SMAF)/٢٠١٥( افغانستان دولت  ٢٤
  )٢٠١٦ می ٥( غنی  ٢٥
  )٢٠١٦ می ٥( غنی ٢٦

  غنی (١٢ می ٢٠١٦) ٢٧
   )٢٠١٦ می( افغانستان دولت/مملکت بیانیۀ، )٢٠١٦ می ٥( غنی  ٢٨
  SMAF)/٢٠١٥( افغانستان دولت  ٢٩
  )٢٠١٦ می( افغانستان دولت/مملکت بیانیۀ  ٣٠
  FANDP)/٢٠١٦سپتامبر ( افغانستان دولت  ٣١
  )٢٠١٦ می ٥( غنی  ٣٢
  )٢٠١٦ می ٥( غنی  ٣٣
  SMAF)/٢٠١٥( افغانستان دولت  ٣٤
  )٢٠١٦ می ٥( غنی  ٣٥
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 تدارکات و تھیھ شفافیت .٣
تأسیس  فوقو با ارزش  بزرگ ھای قرارداد تمامی بررسی بخاطر را ملی تدارکات کمیسیون یک حکومت، .١٣

 ٣٦.نماید مساعد ساختمانی قرارداد تحکیم غرض را زمینھ تا نموده
 کار »باز قراردی داتای استاندارد/معیار« ھای پرنسیپ یی مرحلھ تطبیق روی حاضر حال در دولت .١٤

 ٣٧.میکند تمرکز  عمده اولویت مثابھ بھ بزرگ ھای پروژه روی و مینماید
 در داوطلبی معیار کھ است نموده نشر میباشد عموم دسترس بھ کھ سایتی ویب در را ھا قرارداد دولت، .١٥

 ٣٨.است نموده توضیح را خرید قوانین بررسی و مشخص واحد (قلم) ھای قیمت برابر
 مدنیۀ جامع تعھد .٤

 رسانھ مدنی  بھ شمولجامعۀ اداری  فساد با مبارزه فعالین با حکومت مشارکت و ھمکاری تقویت و تحکیم .١٦
 ٣٩تحقیقی ھای

 تجارت انکشاف .٥
  ٤٠پنی ھا را تأسیس نموده است.حاصلھ) کمعایدات دولت دفاتر مرکزی عامۀ ثبت معلومات مالکیت منافع ( .١٧
 ھای قرارداد و دارایی فروش در کھ ھایی کمپنی تمامی کنترول و مالکیت در شفافیت تضمین بخاطر دولت .١٨

   ٤١.است نموده اقدام اند، مشغول عامھ
 ساختمانی، جواز ثبت گیرندۀ بر در کھ مینماید تھیھ را تجارت یا کار و کسب سازی ساده راھبرد یک دولت  .١٩

 ٢٠١٦ سال دسامبر ماه تا و بوده زمین عاتمناز در قضاوت و برق بھ دسترسی مالیات، پرداخت و ثبت
 ٤٢.شد خواھد منظور کابینھ، توسط

 استخراجی صنایع .٦
 ٤٣باشد سازگار استخراجی صنایع در »ابتکار شفافیت« با کھ معادن قانون اصالح .٢٠
 مواد و گاز، تیل، فروش بخاطر دولت بھ ھا پرداخت با ارتباط در( را شرکت علنی سازی حکومت، .٢١

 ھمچنان و ساختھ مھیا جھانی گزارش معمول استاندارد یک برای را زمینھ تا  بخشد تقویت می) معدنی
 ٤٤.نماید فعالیت ساحھ، این در شفافیت تقویت و عامھ آگاھی برای

 کننده تمویل مساعدت .٧

 از خارج یا وشامل  مصارف شمول را بھ شانمساعدت  بھ راجع ،وماتمعل تمامی گان، کننده تمویل .٢٢
 ریاست پروسۀ طریق از انکشافی ھای کمک دیتابیس در ساالنھ کھ مینمایند ارایھ افغانستان در بودجھ،

  ٤٥.میشود ثبت و درج گردیده)، آغاز میالدی ٢٠١٥ سال سپتامبر ماه از (کھ  انکشافی ھای ھمکاری

  

  

  

                                                             
  )٢٠١٦ می ١٢( غنی ٣٦
  )٢٠١٦ می( افغانستان دولت/مملکت بیانیۀ  ٣٧
 )٢٠١٦ می ١٢( غنی ٣٨
٣٩   )2016NPA( 
  )٢٠١٦ می( افغانستان دولت/مملکت بیانیۀ  ٤٠
  )٢٠١٦ می( افغانستان دولت/مملکت بیانیۀ  ٤١
  SMAF)/٢٠١٥( افغانستان دولت  ٤٢
  ANDPF)/٢٠١٦ سپتامبر( افغانستان دولت  ٤٣
  )٢٠١٦ می( افغانستان دولت/مملکت بیانیۀ  ٤٤
  SMAF)/٢٠١٥( افغانستان دولت  ٤٥
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 ھا توصیھ و ھا یافتھ . ٣
 فساد با مبارزهنھادی  چارچوب مورد در ذیل کلیدی ھای یافتھ شده، آوری جمع معلومات سیبررتحلیل و  اساس بر

سازمان  عالوه، بر ٤٦.است مشاھده رسیدهبھ  ،اولویت بندی شدهھای  کتگوری ینااز یک ھربرای  ھمچنان واداری 
 ،اداری فساد اش با مبارزه تعھدات بھ شدن نایل راستای در ملی وحدت حکومت کمک بھ بخاطر المللی بین شفافیت
 کھ را اساسی بسیار تدابیر ھا توصیھ این.  مینماید پیشکشاولویت بندی شده،  یسکتور ھر در را آتی ھای توصیھ

 الی( حکومت باقیماندۀ زمان طی در ھمچنان و) آینده ماه ١٢ الی ٦ در( کوتاه مدت طی در میتواند ملی وحدت حکومت
  .مینماید برجستھ نماید، اتخاذ) سال سھ

 نھادیکاری  چارچوب . ١
. ه استتأسیس گردید ملی وحدت حکومت رھبری تحت ،اداری فساد با مبارزه متعدد ھای نھادادارات/ اخیر ماه چند در

 و فساد با مبارزه براي متحد ملل سازمان کنوانسیون اساس بھ (کھ ریااد فساد با مبارزه مستقل اداراۀ یک تأسیس ولی
 افغانستان در اداری فساد با مبارزه برای باشد) اداری فساد با مبارزه ھای نھاد برای در مورد اصول جاکارتا مطابق بیانیۀ

رات مبارزه با ابوده و ھمۀ این نھاد ھا و اد متعدد افغانستان اداری فساد با مبارزه ھای نھاد. میباشد مھم و ارزنده بسیار
فساد از منابع زیادی استفاده می نمایند ، در حالیکھ شواھد بسیار اندک موفقیت این نھاد ھا در راستای مبارزه با فساد 

  بھ نظر میرسد. ری ااد

 افغانستان در افراد ملوث بھ فساد اداری قانونی یگردپ و کشف منع، بخاطر جامع قضایی چارچوب عدلی و برعالوه،
  .ندارد وجود

 در ارتقاو  ترفیع فرآیندھای و تبدیلی استخدام افراد، در فاسد ھای عملکرد و اقدامات سیاسی، و شخصی روابط ضمناً،
  .دارد وجود افغانستان، دولتی ادارات

 در اداری فساد با مبارزه بھبود در روند غرض را اداری یا نھادی اصالحات مجموعۀ یک المللی بین سازمان شفافیت
 بررسی مورد ٤٧کتگوری ھفت در کلیدی ھای توصیھ گزارش این در. مینماید توصیھ افغانستان دولتی ادارات سراسر

 بھ نھادی واصالحات ساختار تقویت و تأسیس روی تمرکز باید در ضمن ملی وحدت حکومت. است شده گرفتھ قرار
:  و نھاد ھایی چون  UNCACبر اساس اصول نقش شامل توضیح باید واین تالش نماید ملی، انسجام ایجاد سیستم منظور
 و اصالحات برای جمھور رئیس ویژه نمایندۀ ،اداری فساد با مبارزه و قانون حاکمیت حکومتداری، عالی شورای

لوی  یابی،ارز و نظارت کمیسیون ،فساد اداریاداره عالی نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه با  خوب، حکومتداری
  تفتیش، باشد. عالی اداره و نوالی؛ار

 بین روش ھای بھترین مطابق رااداری فساد  با مبارزه جامع قانون یک تصویب ھمچنین المللی بین سازمان شفافیت
  ٤٨.مینماید توصیھ ،UNCAC ادارۀ تحت افغانستان تعھدات و المللی

 مؤسسات در ارتقا و تبدیلی شایستگی، بر مبتنی استخدام مستقل فرآیندھای ایجاد بر باید ملی وحدت حکومت در ضمن،
 و ھا تقرری برای باید. نماید تمرکز ملکی، خدمات و عدلی و قضایی سیستم دادن قرار اولویت در افغانستان، دولتی
 یا سایر و سیاسی و شخصی روابط اساس بر ھا تقرری و خاتمۀ ساالری شایستھ از اطمینان و پیشرفت منظور بھ ترفیع
  .گردد ایجاد روشن ھای روش و ھا دستورالعمل فاسد، ھای شیوه

  

                                                             
 مدنی جامعۀ گان نماینده با فردی ھای مصاحبھ و شفافیت گردھمایی نتیجۀ در Desk Research یا دفتری تحقیق عالوۀ بر ھا یافتھ این  ٤٦

«  بھ. اند آمده بدست ،NIS برای المللی بین شفافیتسازمان  قبلی تحقیق و جھانی جامعۀ و افغانستان دولتی ادارات تجارت، سکتور افغانستان،
  . شود رجوع باال بھ » دولت اداری فساد با مبارزه تعھدات مرور بخش

  .  شود رجوع ذیل در » ھا توصیھ و ھا یافتھ«  فرعی ھای بخش بھ  ٤٧
  .شود رجوع ANDPF)/٢٠١٦ سپتامبر( افغانستان دولت بھ شده، بینی پیش  ANPDF در طوریکھ  ٤٨
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 قضایی عدلی و اصالحات . ٢

 ھای پرونده قانونی پیگرد بھ موظف کھ را  (ACJC) اداری فساد با مبارزه عدلی و قضایی مرکز ملی، وحدت حکومت
 پالیسی و ٤٩گردیده استخدام این مرکز کارمندان. است کرده ایجاد میباشد، باال مشخصات و بزرگ مقیاس با ریااد فساد

   ٥٠است. شدن آماده حال در آن ویژۀ عملیاتی ھای روش و ھا

 تصمیم قضایی، ھای تقرری در سیاسی دخالت. میباشد مشاھده قابل قضاییھ قوۀ در فساد با مبارزه در اندکی پیشرفت
. است رایج سکتور این سراسر در محکمھ روند تسریع بخاطر محکمھ مقامات سوی از رشوه درخواست و قضایی گیری

بودند،  قضایی فساد بھ متھم کھ را قضات) شمول (بھ قضایی مقامات کشور، محکمۀ ستره قضایی نظارت دیپارتمنت
 صداقت با ارتباط در را جدی مشکل یک طرف یک از البتھ این مسألھ. ٥١است قرار داده بازداشت، و تحقیق مورد

 قضایی فساد با مبارزه برای دولت ھای تالش از بعضی گرنمایان دیگر، سوی از و میسازد برمال قضایی قوۀ در قضایی
  .میباشد

 قضائیھ را قوه چھارم یک حدود دولت،. است داشتھ وجود قضات عملکرد اصالح و وتقرری انتصاب بھبود برای تالش
است  نموده تعیین مجدداً  کشور)، والیت ٣٤ جمع از والیت ٣٣ در »نظر تجدید محاکمھای  ریاست« قضات شمول (بھ
 باید گفت کھ این ولی، ٥٢.بخشد تقویت  محل، نفوذ پر افراد و قضات بین روابط تضعیف با را قضایی قوۀ استقاللیت تا

  .است نشده انجام یا و مشخص مستقل، قضایی کمیسیون یک توسط مجدد، ھای تقرری و ھا تبدیلی

   نماید: می توصیھ را آتی نکات المللی بین شفافیت

  )ماه ١٢الی  ٦ در(

 بھ رسیدگی قضایی، کارکنان و قضات آموزش و تعیین منظور بھ باید مستقل قضایی خدمات کمیسیون یک 
 الزم) شرایط فاقد قضات تقاعد اجرای شمول (بھ قضایی، کارکنان علیھ انضباطی ھای رویھ انجام و شکایات
 .گردد تأسیس

 امتحانات زودتر چھ ھر و تأمین باید تقرری، برای نیاز مورد ھای صالحیت و تحصیلی مدارک جدید شرایط 
 .گردد تکمیل قضات و ارنواالن جدید

 و قضایا تا باشد داشتھ دسترس در کافی منابع و مستقل بوده باید ،اداری فساد با مبارزه قضایی عدلی و مرکز 
عدلی  مرکز. دھد قرار قانونی پیگرد و تحقیق مورد فعال، طور بھ را باال سطح و بزرگ تدارکاتی ھای پرونده

 یا تیم نیرو. نماید ایجاد واقعی، و روشن اھداف ھا پرونده این تحقیق برای باید اداری فساد با مبارزه قضاییو 
 باید مینماید، حمایت رااداری  فساد با مبارزه تحقیقات و نموده بررسی را بزرگ جنایات و جرایم کھ کاری

 تعقیب ساالنھ برای مناسب اھداف. گردد تقویت ،اداری فساد با مبارزه قضاییو  عدلی مرکز بھ بخاطر کمک
 .شود ایجاداداری  فساد با مبارزه قضایی عدلی و مرکز باید  توسط فساد، ھای پرونده تحقیق و

  )سال ٣الی  ٢ در(

 شان پیشرفت تا( ھا پرونده راجستر و ثبت روی ویژه تمرکز با باید، محاکم یا دادگاه در پرونده مدیریت سیستم 
 حصول و ادارات بین ھماھنگی ایجاد ، آرشیفی مواد نگھداری و  حفظ ،)بتواند شده دنبال دادگاه سیستم طریق از

 منابع باید دولت. گردد تقویت اند، محاکم از خدمات ارایۀ دنبال بھ کھ کسانی اطالعات بھ دسترسی از اطمینان

                                                             
   صبوری (٢٠١٦) ٤٩

  )٢٠١٦ سپتامبر ١٩( دولتی ارشد کارمند با المللی بین شفافیتسازمان  بۀحمصا  ٥٠
  )٢٠١٦ جون ١٠( متحد ملل  ٥١
  )٢٠١٦ جون ١٠( متحد ملل  ٥٢
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 کشور سراسر در واحد پروندۀ مدیریت سیستم یک کھ این از و نماید فراھم را سازی ظرفیت ھای فرصت و
 .حاصل نماید اطمینان میشود، اجرا

 ھای تحقیق و مھارت مجموعھ یی از دارای شرایط واجد کارمندان ارنوالیلوی  کھ این از اطمینان حصول 
 جامع ھای آموزش باید ارنوالیلوی . است نموده موظف را ولسوالی) و والیات سطوح در ویژه بھ ( پیگرد

 حمایت و پشتیبانی ساختن ھماھنگمسئولیت  و ساختھ فراھم کارمندان بھ را بازآموزی مستمر ھای برنامھ و
 .بگیرد عھده بھ ضرورت را بنابر المللی بین  ھمکاران و شرکا

  عامھ خدمات ۀعرض و ملکی انسجام خدمات . ٣
 ضروری عامھ خدمات بھ دسترسی برای رشوه پرداخت گویا کھ شده ایجاد شھروندان میان ذھنیت یک عموم طور بھ

 قضاییھ، قوه (مانند شھروندان و دولتی مقامات بین تعامل سطح کھ ھایی سکتور و ھا بخش در ویژه بھ امر این ٥٣.میباشد
   .میباشد مالحظھ قابل بیشتر است، باال گمرکات) و پولیس

 گرفتھ قرار عام مردم دسترس بھ ملکی خدمات فرآیندھای و عامھ خدمات عرضۀ مورد در اندک بسیار داتای یا اطالعات
 افغانستان ھای وزارتخانھ ھای فعالیت و ھا پالیسی مورد در عام مردم آگاھی عدم و شفافیت عدم بھ منجر این. است

  .است گردیده

 تا رسمی طور بھ دولتی مقامات از درصد ٩٠ حداقل توسط ھا دارایی اعالم اثر در  ملی وحدت حکومت تعھد چھ اگر
ً  شده، ذکر اساسی قانون ١٥٤ مادۀ  تحت بوده کھ محدود مقاماتی بھ تنھا تعھد این ولی ٥٤،است شده برآورده حدی  ضمنا
  .است نشده تأیید مستقل طور بھ یا و نگرفتھ صورت شفاف طور یا بھ ھا دارایی اعالم این

  نماید: می توصیھ را آتی نکات المللی بین شفافیت

  )ماه ١٢الی  ٦ در(

 دولتی، ارشد مقامات تمام شامل و ٥٥یافتھ گسترش باید دارایی، اعالم با ارتباط در ملی وحدت حکومت تعھد  
 کارمندان دیگر و مالیاتی ادارات و گمرکات قانون، تطبیق قضائیھ، قوۀ مقننھ، ،اجرائیھ قوۀ کارمندان شمول (بھ

 .گردد دولت)

 عدم صورت در و شود برقرار باید دولتی ارشد مقامات ھمھ ھای دارایی اعالم بررسی منظور بھ سیستم یک 
 .گردد  برو رو مناسب ھای تحریم با باید ثبت،

 دستمزد و حقوق سیستم در شفافیت بھبود و الکترونیکی ھای پرداخت از استفاده گسترش 

  )سال ٣الی  ٢ در(

 نماید کمک الکترونیکی تدارکات ھای فعالیت تطبیق در تا ذیربط، ھای وزارتخانھ بھ زیربنا آوری فراھم. 

 ھای وزارت در شھروند، توسط نظارت ھای سیستم و شکایت مکانیزم مانند پاسخگویی، ھای مکانیزم ادغام 
 .خدمات عرضۀ کلیدی

                                                             
٥٣ Transparency International interviews (3 June 2015; 11 August 2015; 22 August 2015); The Asia Foundation 
(2015), p. 10.   

 در را خویش ھای دارایی اساسی، قانون ١٥٤ مادۀ طبق جدید، حکومت مقامات از درصد ٩٠ حداقل،  SMAF)/٢٠١٥( افغانستان دولت ٥٤
   .بود کرده اعالم ٢٠١٦ سال اول ۀنیم
 در را خویش ھای دارایی اساسی، قانون ١٥٤ مادۀ طبق جدید، حکومت مقامات از درصد ٩٠ حداقل ، SMAF)/٢٠١٥( افغانستان دولت ٥٥
  .بود کرده اعالم ٢٠١٦ سال اول ۀنیم
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 تدارکات شفافیت . ٤
 طی قراردادھا)  و عمومی تدارکات فرآیندھای برگزاری (در ملی تدارکات کمیسیون  جویی صرفھ و موفقیت شواھد

 بھ کلیدی، اصالحات  تعداد یک (NPA)ملی تدارکات ادارۀ ، این بر عالوه ٥٦.دارد وجود ھا، قرارداد وار ھفتھ بررسی
 شدیداً  تدارکات، اصالحات تطبیق ولی ٥٧،نموده است موفقانھ تطبیق اواخر، را درین تدارکات ملی قانون تصویب شمول
 در را عامھ تدارکات پایدار ھای نھاد و العمل طرز پایداری کھ میباشد باال سطح در نظارت  و سیاسی مداخلۀ بھ وابستھ
 اعضای از نشان میدھد بعضی کھ دارد وجود نیز ھایی گزارش برعالوه،. ٥٨میدھد قرار تھدید مورد دولت، سراسر
   ٥٩است. شده ملی تدارکات ادارۀ بھ مربوط مقررات و قوانین تطبیق مانع افغانستان پارلمان

  نماید: می را توصیھ آتی نکات المللی بین شفافیت

  ماه) ١٢الی  ٦در (

 سطح در مؤثر تدارکاتی سیستم گسترش برای را گیری اندازه قابل و روشن اھداف باید ملی وحدت حکومت 
 منابع و بوده الزم ھای شایستگی و ظرفیت دارای والیتی مقامات کارمندان کھ این از و نموده تنظیم والیات
 اند ، اطمینان حاصل نماید. داشتھ دسترس در میشود تمام موثر کار پیشرفت در کھ نیازی را مورد

 را در  منابع کافی و شده تضمین قانونی نظر از باید ،دارکاتت فرآیندھای بر نظارت در مدنی جامعۀ مشارکت
 . باشددسترس داشتھ 

 )سال ٣الی  ٢ در( 

 نماید. عملی را »باز  یقرارداد داتای ھای استاندارد« و  باز قرارداد اصول باید ملی وحدت حکومت 

 

  مدنی شدن جامعۀ سھیم . ٥
 در کنندگان شرکت عنوان بھ یا و دھد قرار ده حساب را دولت دیده بان، عنوان بھ کھ را جایگاھی مدنی جامعۀ ھای نھاد

 جامعۀ و دولت بین مؤثر ھمکاری تدابیر ویا توافق ھیچ. است ننموده کسب باشد، سھیم حکومتداری اصالحات و تطبیق
  .ندارد وجوداداری  فساد با مبارزه مسائل مورد در مدنی

 مبارزه اصالحات راستای در جامعۀ مدنی کھ پیرامون نقشی افغانستان در است کھ نموده درک المللی بین سازمان شفافیت
 برای عامھ اصالحات مدافع کل در کھ مدنی جامعۀ ھای گروه بین. ندارد وجود آگاھی میتواند، کرده بازی اداری فساد با

 مینماید) تطبیق را عامھ ھای پالیسی (کھ اند انتفاعی تدارکات قراردادھای دنبال بھ کھ ھایی گروه و اند افغانستان جامعۀ
 را در) NGO( دولتی غیر ھای سازمان معمول، طور بھ کنندگان ازتمویل بعضی. ندارد وجود روشنی تمایز ھیچ

 صورت باید بیشتر تالش ، ولی٦٠میسازند شامل کننده) تمویل ھای پروژه (در جامعھ توسط نظارت و ارزیابی فرآیندھای
  یابد.  ارتقا ،اداری فساد با مبارزه ھای تالش در شان بودن سھیم بخاطر )NGO( دولتی غیر ھای سازمان ظرفیت گیرد تا

  :نماید می را توصیھ آتی نکات المللی بین شفافیتسازمان 

                                                             
   )٢٠١٦ مارچ ٧( متحد ملل ٥٦
   )٢٠١٦ آگست( افغانستان تدارکات ملی قانون ٥٧
   .  شود مراجعھ ٣٫٢ و ٣٫١ ھای ولدج امتیازی، کارت بھ ٥٨
  )٢٠١٦ سپتامبر ١٩( دولتی ارشد کارمند با المللی بین شفافیتسازمان  مصاحبۀ  ٥٩

MEC(٣٠ جون ٢٠١٦) ٦٠     
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  )ماه ١٢الی  ٦در(

 نماید. تطبیق را باز دولتی مشارکت ملی وحدت حکومت 

 جمع بھبود منظور بھ حمایوی زیربنای قراردادن دراولویت اطالعات، بھ دسترسی ٢٠١٤ سال قانون  تطبیق 
 .افغانستان دولتی نھادھای تمام در آرشیف فرآیندھای و اطالعات آوری

 برای عالی شورای در ناظران یا و کنندگان شرکت عنوان بھ افغانستان پارلمان و مدنی جامعۀ نمایندگان شمول 
 .شده است تأسیس اواخر این در کھاداری فساد  با مبارزه و قانون حاکمیت حکومتداری،

 وزارتخانھ  در شھروندان نظارت تشویق ھمچنین و حکومتداری اصالحات پالیسی در مدنی جامعۀ شدن سھیم
 .تدارکات و تھیھ ھای فرآیند در  شمول بھ عامھ، خدمات ھای

 فساد با مبارزه ملی استراتژی نویس پیش در معنی پر و مؤثر طور بھ مدنی جامعۀ کھ ازین اطمینان حصول 
 .مینماید کمکاداری 

 تحقیقی ھای رسانھ و اداری فساد با مبارزه فعاالن محافظت و علنی حمایت. 

  )سال ٣الی  ٢ در(

 ھای  آوری درون دولتی، نھادھای تمام تا است الزم(inputs) قانون و نوع ھر توسعۀ در را مدنی جامعھ 
 سازد.  سھیم فساد، با مبارزه یا و حکومتداری جدید  پالیسی

  تجارت انکشاف . ٦
 پروسیجر ٦١تجارتی ھای قرارداد مورد در افغانستان قانون. برد می رنج منسوخ نظارتی نظام یک از تجارت انکشاف

. کند می تحمیل کشور، داخل در تجارت پیشبرد یا تجارت نام ثبت در را منطقی غیر و عملی غیر بیروکراتیک شرایط و
 برای محاکم بھ تجار رفتن مانع و نموده تضعیف را شفافیت کھ است پیچیده و طوالنی فرایند یک تجارتی قرارداد اجرای

   ٦٢میشود. قراردادی منازعۀ حل

.  میشوند مواجھ رشوه درخواست با آورند بدست را تجارت رسمی جواز تا میورزند تالش کھ ھنگامی اجرانت و شھروندان
 است دشوار بسیار اداری فساد در شدن درگیر بدون برق، بھ دسترسی گمرکی و تسھیالت مانند تجارت، حمایوی خدمات

  .٦٣گیرد قرار دسترس بھ تا

  :نماید می توصیھ  را آتی نکات المللی بین شفافیت

  )ماه ١٢الی  ٦ در(

 نماید تأسیس را ھا کمپنی )حاصلھ عایدات( منافع مالکیت معلومات عامۀ مرکزی ثبت دفاتر دولت باید. 

 راه نقشۀ سازی ساده توسعۀ (roadmap) ،الزامات بررسی چون را خود تعھد باید حکومت وحدت ملی تجارت 
 . نماید عملی مالکیت، حق ساختن روشن و بیروکراسی کاھش جواز، صدور

 )سال ٣الی  ٢ در(

                                                             
  ) مراجعھ شود. ٢٠١٦، بھ شفافیت (اموال فروش و تجارتی ھای قرارداد قانون  ٦١
 گنگ تجارتی معضالت ثرؤم حل برای دعوا یک زمان مدت و قیمت طرزالعمل، مورد در اموال فروش و تجارتی ھای قرارداد قانون ٦٢

   . شود رجوع) ٢٠١٦( المللی بین شفافیتسازمان  بھ. است
  ٥٫٢ جدول. شود رجوع امتیازی کارت بھ  ٦٣
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 ھر  و ،جامع بوده ھا کمپنی منافع مالکیت معلومات عامۀ مرکزی ثبت دفاتر کھ نماید اطمینان حصول باید دولت
 .میگردد (update)روز تجدید 

 استخراجی صنایع . ٧
 برای یا قانونی الزامات موجودیت عدم شمول (بھ استخراجی صنایع سکتور برای اساسی ھای حمایت فاقد معادن قانون

 توسعۀ میباشد. ).شرکت توسط ھا پرداخت و تولید داتای انتشار برای یا و گردد نام ثبت باید کھ ھا شرکت منافع مالکیت
 بار بھ ملی وحدت حکومت برای را درآمد بیشتر زیان خطر اساسی، حمایت بدون استخراجی در آینده  صنایع سکتور
  .میشود کشور در نا امنی ازدیاد  سبب کل، در و آورده

 فعالیت خود ظرفیت حد اکثر در ھنوز تا افغانستان در امنیت فقدان دلیل بھ عمدتاً  استخراجی صنایع بخش این، بر عالوه
 از  سکتور این مقررات بھبود اثر در تا گردیده مھیا ملی وحدت حکومت برای فرصت یک حاضر حال در .کند نمی

 منافع مالکیت نام ثبت بخاطر ھا شرکت باالی قانونی تعھدات تحمیل. نماید جلوگیری آینده در درآمد بیشتر زیان و ضرر
  .میکند کمک بخش این در شفافیت بھبود در پرداخت و تولید داتای انتشار و )حاصلھ عایدات(

  :نماید می توصیھ  را آتی نکات المللی بین شفافیتسازمان 

  )ماه ١٢ال  ٦ در(

 و ھا شرکت )حاصلھ عایدات( منافع مالکیت نمودن راجستر و ثبت بھ افغانستان معادن استخراج قانون اصالح 
 دارد. نیاز ھا، شرکت توسط ھا پرداخت و تولید داتای انتشار

 نماید. منتشر را ھا شرکت توسط ھا پرداخت و تولید داتای باید پترولیم و معادن وزارت 

 نماید تسھیل و تشویق استخراجی، ھای فعالیت از را مردم جامعھ نظارت باید ملی وحدت حکومت 

 

 تمویل کننده)(دونر مساعدت  . ٨
 فساد با مبارزه در اصالحات شمول بھ مسایلی ، روی ٦٤المللی بین سازمان ٦٤ و کشور ٥٠ از نمایندگی ھای ھیئت
 ھم اما ھنوز است، بھبود حال ھا در کننده کمک ھماھنگی چھ اگر. داشتند ھایی ملی بحث وحدت حکومت با اداری

 کننده تمویل ھای پروژه. میباشد کمرنگ و کننده، محدود کمک ھای ھزینھ و ھا پروژه از ملی وحدت حکومت بررسی
 وحدت حکومت ھای تالش روی تمرکز دونر برای ھماھنگی. ھستند بودجھ از خارجھا  آن بسیاری و گسیختھ ھم از

  .میباشد ارزنده ، بسیار فساد با مبارزه کلیدی اصالحات راستای در المللی بین جامعھ و ملی

  :نماید می توصیھ  را آتی نکات المللی بین سازمان شفافیت

  )هما ١٢ الی ٦ در(

 دھند، قرار عامھ مردم دسترس در را کننده تمویل ھای کمک ھای برنامھ مورد در اطالعات باید کنندگان تمویل 
 نتایج، ھا، فعالیت برنامھ، اھداف ،)شده مصرف و شده داده تخصیص( بودجھ مورد در اطالعات منجملھ

 .ارزیابی ھای گزارش و مستفیدین

                                                             
  )٢٠١٥یوناما (  ٦٤
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 باید میگیرد، صورت را کھ ھایی تحریم و باشند شفاف بودجھ، از استفاده سوء مورد در باید کنندگان تمویل 
فعالیت  ھمھ برای را شکایات مکانیزم تا نمایند کار افغانستان دولتی نھادھای با باید کنندگان تمویل. نمایند منتشر

 .قرار دھند دسترس عموم در میگردد تمویل شان  کمکی ھای برنامھ طریق از کھ ھا

 و ھا تالش در آنان مشارکت بخاطر مدنی، جامعھ ظرفیت ارتقای و تقویت در عرصۀ باید کنندگان تمویل 
 تطبیق و ریزی برنامھ در را مدنی جامعھ باید کنندگان تمویل. کنند گذاری سرمایھ فساد، با مبارزه فرآیندھای

 .نمایند سھیم فساد، با مبازره ھای فعالیت و ھا پالیسی

  تالش راستای در ملی وحدت با حکومت و مدنی با جامعھ  ھمدیگر، با را خود ھماھنگی باید کنندگان تمویل 
 .نمایند تقویت  فساد، مبارزه با فرآیندھای و ھا

  )سال ٣الی  ٢ در(

 دھند قرار اولویت کار خود در را افغانستان دولت عامۀ مالی مدیریت سیستم تقویت باید کنندگان تمویل. 

  کاری چارچوب شمول بھ اصالحات، تعھدات تطبیق با رابطھ در را ملی وحدت حکومت باید کنندگان، تمویل 
 تا نمایند تسھیل را عمومی ھای گردھمایی باید کنندگان تمویل. دھند قرار پاسخگو جدید، ملی انکشاف و صلح

 باید را ملی وحدت حکومت ھمچنان باشد، بتواند پاسخگو مدنی جامعھ نھادھای و مردم بھ ملی وحدت حکومت
 برده پیش بھ مدنی جامعھ توسط کھ امتیازی کارت و (feedback)واکنش   فرآیندھای در کھ نمایند تشویق
 .ورزد اشتراک میشود،
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    مقدم تعھدات مورد در اطالعات جدول: ١ ضمیمۀ
  شده) بندی (اولویت

  اصالحات عدلی و قضایی . ١
  شفافیت بین المللیسازمان توصیۀ   وضعیت  تعھدات حکومت وحدت ملی

  

طرح اصالحات سکتور عدلی   ١٫١  
 ٢٠١٦و قضایی در ماه دسامبر سال 

   ٦٥آغاز خواھد شد.

  حکومت وحدت ملی یک
 کھ راکاری  (تیم) نیروی

متشکل از نماینده گان ھمھ 
ادارات سکتور عدلی و 

ایجاد و ، باشدمیقضایی 
را  یموظف نموده تا پالن

تحت نظارت مستقیم معاون 
ح طرجمھور،  رئیسدوم 
 .٦٦نماید

  کمیتۀ عدلی و قضایی
مسودۀ اول این پالن را 

 .٦٧منظور نموده است

  رئیسپالن مذکور بھ 
جمھور غنی تقدیم شده 

 .٦٨است

 »کاری صلح و  چارچوب
 »انکشاف ملی افغانستان

میگوید کھ ستره محکمھ و 
ارنوالی پالن ھای  لوی 

اصالحات را بھ خاطر 
مسلکی شدن خدمات شان و 
دسترسی قانونی برای تمام 
شھروندان، طرح نموده 

    ٦٩اند.

  دفتر معاون دوم رئیس
کھ مسئولیت طرح  رجمھو
حات در سکتور عدلی اصال

یک  ارد، بایدو قضایی را د
پیش نویس را تا اکتوبر سال 

میالدی در دسترس  ٢٠١٦
مدنی بخاطر اظھار  ۀجامع

 .نظر، قرار دھد

 ) :یک ١این طرح باید (
چشم انداز را کھ چگونھ 

کتور عدلی و قضایی در س
افغانستان،  ۀبھبود جامع

امنیت و توسعھ اقتصادی 
 ینتعیکمک خواھد کرد، 

) ارزیابی وضعیت ٢نماید. (
عدلی و فعلی سکتور 

قضایی و اولویت بندی 
) شناسایی ٣( کمبودی ھا

 ،اھداف قابل اندازه گیری
) رسیدگی بھ تطبیق بھ ٤(

شمول مالحظات بودجوی 
) ھماھنگ ساختن ٥(

چارچوب کاری « تعھدات 
صلح و انکشاف ملی 

و دیگر سکتور  » افغانستان
ھای عدلی و قضایی 

) ٦حکومت وحدت ملی (
یک کمیسیون سیس أت

 ستقلقضایی م

                                                             
  )٢٠١٥متقابل/دولت افغانستان ( حسابدھی چارچوب طریق از خودکفائی  ٦٥
 رھبری تحت وقضایی عدلی کمیتۀ توسط میالدی ٢٠١٦ فبروری ٢٧ تاریخ بھ قضایی و عدلی سکتور اصالحات پالن نخست مسودۀ  ٦٦

 کاری تیم. گردید تقدیم غنی جمھور رئیس بھ میالدی ٢٠١۶ سال جوالی ٢٧ تاریخ بھ بعداً  پالن این. گردید منظور جمھور، رئیس دوم معاون
 گنجانیدن روی حاضر حال در جمھور رئیس دوم معاون مستقیم نظارت تحت میباشد، قضایی و عدلی ادارات ھمھ گان نماینده از متشکل کھ

  .مینماید کار پالن این در  مجلس گان کننده اشتراک وسایر اجراییھ رئیس غنی، جمھور رئیس آقای مالحظات
  )٢٠١٦( مالیھ وزارت /»  متقابل حسابدھی چارچوب طریق از خودکفائی«  پیشرفت راپور  ٦٧
  )٢٠١٦( مالیھ وزارت/»  متقابل حسابدھی چارچوب طریق از خودکفائی«  پیشرفت راپور  ٦٨
  )٢٠١٦یتامبر دولت افغانستان (س/افغانستان ملی انکشاف و صلح کاری چارچوب  ٦٩
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شرایط مدارک تحصیلی مورد  ١٫٢
نیاز جدید بخاطر سپری نمودن 
امتحانات شمولیت و ارتقا، برای 

و قضات، معرفی گردیده و  ارنواالن
ھمچنان استانداردھای دقت قانونی 

  ٧٠.افزایش یافتھ است

 » چارچوب کاری صلح و
 »انکشاف ملی افغانستان

ریشھ  بھ خاطرمیگوید کھ 
 اداری، فساد کن ساختن

حکومت وحدت ملی 
را از قبل بھ  تیاصالحا

بھ شمول  ،است وجود آورده
شرایط مدارک نھادینھ شدن 

تحصیلی مورد نیاز جدید 
بخاطر سپری نمودن 
امتحانات شمولیت و ارتقا، 

و  ارنواالنبرای 
  ٧١.قضات

  گزارش ھا نشان میدھد کھ
اعمال غیر قانونی در 

صورت  ارنواالناستخدام 
  ٧٢میگیرد.

 

ستره محکمھ و دفتر لوی 
را  ییھاسارنوالی باید پالن 

بخاطر شناسایی 
نیازمندیھای آموزشی 

طرح،  ارنواالنقضات و 
 تجدید نظر و اجرا نمایند.

  حکومت وحدت ملی باید با
دونر ھماھنگی داشتھ و از 
منابع و برنامھ ھای 

بھ قدر کافی برای  آموزشی
دفتر  مربوط  ارنواالن

و قضات  ارنوالیلوی 
نان یاطم ،ستره محکمھ

  نماید.صل اح

  

تغییر مقام و یا ھم تقاعد  ١٫٣
کاندیدان فاقد شرایط الزم در نھاد 
ھای عدلی و قضایی بھ شمول  
جایگزینی تمامی  قضات ارشد 

کھ توسط یک نھاد والیت  ٣٤والیتی 
صورت  ،انتصابات قضایی مستقل

  ٧٣.میگیرد

  یک نھاد انتصابات قضایی
 .ایجاد گردیده استمستقل 

 قوۀ چھارم یک حدود 
 قضات شمول قضائیھ (بھ

 تجدید محاکم« ریاست
 از والیت ٣٣ در »نظر
 کشور)، والیت ٣٤ جمع

 است تا گردیده تعیین مجدداً 
 با را قضایی قوۀ استقاللیت
 قضات بین روابط تضعیف

  محل، نفوذ پر افراد و
 .٧٤.بخشد تقویت

 » چارچوب کاری صلح و
 »افغانستانانکشاف ملی 

میگوید کھ تمامی قضات 

  

  

  

 کمیسیون یک تأسیس 
 و در ضمن مستقل قضایی

 فرایندھای باید نھاد این
 برای را شفاف و روشن
 منفکی و استخدام تبدیلی،
 توسعھ قضایی، مقامات

  .دھد

                                                             
  )٢٠١٦می  ٥غنی (  ٧٠
)  میگوید: در ارتباط با سکتور عدلی وقضایی، حکومت ٢٠١٦پتمبر افغانستان (دولت افغانستان، س ملی انکشاف و صلح کاری چارچوب  ٧١

  ملی متعھد بھ ارتقای ظرفیت کارمندان تطبیق قانون در ھمھ سطوح میباشد.وحدت 
  )٢٠١٥، فبروری ٢٠١٥پتامبر ، سa ٢٠١٥(مارچ  اداری فساد علیھ مبارزه ارزیابی و نظارت مشترک مستقل کمیتۀ  ٧٢
  )٢٠١٦می  ٥غنی (  ٧٣
  )٢٠١٦ جون ١٠( متحد ملل  ٧٤
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نظر، ریاست محاکم تجدید 
 .٧٥جایگزین شده اند

 ارنوال  ٤٠ حدود در لوی 
کارمندی کلیدی جدید را 
استخدام و تبدیل نموده 

  ٧٦است.

 در فساد قضایای و موارد ١٫٤
 قرار قانونی پیگرد تحت تدارکات،

  ٧٧.اند گرفتھ

 در  فساد پروندۀ ھیچ
 پیگرد تحت ،تدارکات

 .است نگرفتھ قرار قانونی

 تعھد ملی وحدت حکومت 
 و کارایی  تا سپرده

 بخش در را پاسخگویی
 جدیدت در اثر قضایی
 و قضایی نھادھای ساختار
 سیستم« اجرایی

 پرونده مدیریت الکترونیکی
 ھا، پرونده ھمھ برای »ھا

  ٧٨.بخشد بھبود

  حکومت وحدت ملی باید
قانون را تطبیق نموده و 

کارمندان بلند پرونده ھای 
ۀ دولت ملوث در فساد را پای

قرار قانونی  پیگردتحت 
 دھد.

  جامعۀ بین المللی ادارات
حکومت وحدت ملی را در 

 اقدامات آوردنبوجود 
در برابر افراد مقتدر  قانونی

   و فاسد، حمایت نماید.  

 و عدلی تخصصی مرکز یک ١٫٥
 تأسیس فساد با مبارزه قضایی
  ٧٩است گردیده

 قضایی و عدلی مرکز 
  اداری فساد با مبارزه

(ACJC) ٢٣ تاریخ بھ  
 ایجاد میالدی ٢٠١٦ آگست

 .شد

 قضایی مرکز کارمندان 
 اداری فساد با مبارزه
 ٨٠اند . گردیده استخدام

  ھای روش و ھا پالیسی 
 حال در آن ویژۀ عملیاتی

 ٨١.است شدن آماده

 »قضایی و عدلی مرکز 
 در »اداری فساد با مبارزه

 کھ نمود اعالن اواخر این

  

 باید ملی وحدت حکومت 
 کھ نماید لاصحاطمینان 

 قضایی و عدلی مرکز
 منابع ،اداری فساد با مبارزه

 شایستھ افراد شمول بھ کافی
 دسترس در شرایط واجد و

 استخدام. باشد داشتھ
 قضایی مرکز کارمندان

 باید ،اداری فساد با مبارزه
 دنبال را شفاف روند یک

 اساس بھ افراد باید و نموده
 مدرک و ھا صالحیت
 ،نیاز مورد تحصیلی
  .گردند استخدام

                                                             
)  میگوید: در ارتباط با سکتور عدلی وقضایی، دولت ٢٠١٦پتمبر افغانستان (دولت افغانستان، س ملی انکشاف و صلح کاری چارچوب  ٧٥

  قانون در ھمھ سطوح میباشد.حکومت ملی متعھد بھ ارتقای ظرفیت کارمندان تطبیق 
  )٢٠١٦ جون ١٠( متحد ملل  ٧٦
  )٢٠١٦می  ١٢غنی (  ٧٧
 )٢٠١٦پتامبر دولت افغانستان (س/ملی انکشاف و صلح کاری چارچوب  ٧٨
  )٢٠١٦می  ١٢، ٢٠١٦می  ٥غنی(  ٧٩
  )٢٠١٦صبوری (  ٨٠
  پایۀ دولتیمصاحبۀ سازمان شفافیت بین المللی با کارمند بلند   ٨١
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 بزرگ پروندۀ ٥ حدود در
 تحقیق مورد را اداری فساد

. است داده قرار بررسی و
٨٢   

 اینکھ از اطمینان حصول 
 قضایی و عدلی مرکز

 ،اداری فساد با مبارزه
 .بماند باقی مستقل

 قضاییو  عدلی مرکز 
 بایداداری  فساد با مبارزه

 ،ھا پرونده تحقیق برای
 و  واقعی، روشن، اھداف
 را مشخص زمان دارای
 .نماید ایجاد

 آموزش ساختن فراھم 
 کارمندان برای تخصصی

 با مبارزه قضایی مرکز
 مسایل مورد دراداری  فساد

 در ھمچنان و افغانستان
 بین ھای روش بھترین مورد
      اداری فساد با مبارزه المللی

  

  عامھ خدمات عرضۀ و ملکی خدمات انسجام. ٢

  المللی بین شفافیتسازمان  توصیۀ  وضعیت  ملی وحدت حکومت تعھدات

  

 مقامات از درصد ٩٠ داقلح ٢٫١
 ١٥٤ مادۀ تحت جدید، حکومت

 را خویش ھای دارایی اساسی، قانون
 کرده اعالم ٢٠١٦ سال اول نیمۀ در

  ٨٣.بودند

 اداره عالی نظارت بر «  بھ
تطبیق ستراتیژی مبارزه با 

 داده دستور » اداری  فساد
 اعالم از نظارت تا شد

تحت ( مقامات یھا دارایی
 ،)اساسی قانون ١٥٤ مادۀ
 نماید.را 

 مقامات %٩٠ از بیشتر 
 ١٥٤ مادۀ تحت دولتی،
 ھای دارایی اساسی، قانون

  ٨٤اند. داشتھ اعالم را خویش

 ملی وحدت حکومت تعھد 
 ،دارایی اعالم با ارتباط در
 شامل و یافتھ گسترش باید
 بھ  دولتی ارشد مقامات تمام

 قوۀ کارمندان شمول
 قضائیھ،قوۀ  مقننھ، ،ئیھااجر

 و گمرکات قانون، تطبیق
 رسای و مالیاتی ادارات

 .ددگر دولت، کارمندان
 المللی بین تشفافیسازمان 

 چارچوب« جدید تعھدات از
 ملی انکشاف و صلح کاری

 مینماید. استقبال »افغانستان
 و صلح کاری چارچوب«

 »افغانستان ملی انکشاف

                                                             
  )٢٠١٦شھید (  ٨٢
  )٢٠١٥دولت افغانستان (/متقابل حسابدھی چارچوب طریق از خودکفائی  ٨٣
قانون  ١٥٤کارمند دولتی است و تحت مادۀ  ٣٧لست » ادارۀ عالی نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه با فساد اداری « در ویب سایت   ٨٤

  مراجعھ شود.  1733corruption.gov.af/en/page/http://anti.اساسی، دارایی ھای خویش را اعالم نموده اند. لطفاً بھ  
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 اعالم گشترش: میگوید
 ھای سکتور در باید دارایی
 گمرکات، قانون، تطبیق
 صورت نیز مالیاتی ادارات

 .٨٥گیرد

 یک بھ باید دارایی اعالم 
  .شود مبدل نھادینھ روند

 اساس بھ ھا دارایی اعالم 
 بررسی شواھد و اسناد
 اعالم سیستم یک  ٨٦.شود

 گردد تأسیس باید ھا دارایی
 و کوتاھی صورت در و

 تحریم باید ،دارایی ثبت عدم
  .  گردد وضع مناسب ھای

  

  

 حکومتداری، عالی شورای  ٢٫٢
 فساد با مبارزه و قانون حاکمیت

 طور بھ و  گردیده تأسیس ،اداری
  ٨٧مینماید. فعالیت مؤثر

 

 

 و گردیده ایجاد شورا این 
 ٢٨ تاریخ بھ مجلس یک

 نیز میالدی ٢٠١٦ جوالی
  ٨٨.است داشتھ

 حکومتداری، عالی شورای 
 با مبارزه و قانون حاکمیت

 برنامۀ روی بایداداری  فساد
 با ارتباط در ویژه بھ ٨٩عمده
 مسیر و استراتیژی تعیین

 .نمایدتمرکز  پالیسی،

 حکومتداری، عالی شورای 
 با مبارزه و قانون حاکمیت

 طور بھ باید ،اداری فساد
 و داده گزارش ماھوار
 دسترس قابل باید ھا گزارش

 .باشد

 حکومتداری، عالی شورای 
 با مبارزه و قانون حاکمیت

 متخصین باید ،اداری فساد
 جامعۀ از فساد با ارزهمب

 کاری روند در را مدنی
 یک و ساختھ سھیم اش فعلی

 با مبارزه ملی استراتیژی

                                                             
  )٢٠١٦ملی/دولت افغانستان ( انکشاف و صلح کاری چارچوب  ٨٥
 الزاماتھمواره  ،مجلس نمایندگان کھ میدھد کھ نشان ٢٠١٥توسط سازمان شفافیت بین المللی در سال » شفافیت  سیستم ملی« بررسی  ٨٦

 سختھر قدر یک شخص در چوکات دولت، مقام باال داشتھ است  بھ ھمان اندازه  ورا مورد اعتراض قرار داده اند  دارایی اعالم برای قانونی
    .ببینید را) ٢٠١٦( المللی بین شفافیتلطفا سازمان . سازند وادار دارایی اعالم ھب بوده تا او را  تر
  )٢٠١٦بیانیۀ مملکت/دولت افغانستان (می   ٨٧
  )٢٠١٦جوالی  ٢٨غنی (  ٨٨
  شورا مسئولیت: ٣مادۀ   ٨٩
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 توسعھ رااداری  فساد
 .ببخشد

 اینکھ از اطمینان حصول 
 ھای میکانیزم و تخصص

 تنھا نھاداری  فساد با مبارزه
 دفتر و عالی شورای در

 در بلکھ جمھوری ریاست
) ادارات( سیستم  سراسر
 .گردد نھادینھ دولتی

  

  

  

 پرداخت از استفاده گسترش ٢٫٣
 تدارکات و الکترونیکی ھای

 ھای وزارت بھ الکترونیکی
  ٩٠.ذیربط

 

 قبل از داخلھ امور وزارت 
 ،کمپیوتری ھای سیستم

 را بشری منابع معملومات
  .٩١است نموده معرفی

 مورد در را قانونی ، دولت 
 تدوین ٩٢الکترونیکی  تذکره
 توقع آن، اثر در کھ نموده

 توسعۀ برای را راه میرود،
 پرداخت سیستم یک

 تمامی در جامع الکترونیکی
 ھمھ برای دولتی ادارات
  .نماید ھموار عامھ، خدمات

 ذھنیت یک عموم طور بھ 
 شده ایجاد شھروندان میان

 رشوه پرداخت گویا کھ
 خدمات بھ دسترسی برای
 این. میباشد ضروری عامھ
 و ھا بخش در ویژه بھ امر

 سطح کھ ھایی سکتور
 و دولتی مقامات بین تعامل

 قوه (مانند شھروندان
 باال گمرکات) و قضاییھ
 مالحظھ قابل بیشتر است،
  ٩٣.میباشد

 

 باید ملی وحدت حکومت  
 تطبیق از را خود حمایت
 بھ تعھد اینوار  مرحلھ
 آمادگی ارزیابی یک شمول

 توسعۀ بعداً  و الکترونیکی
 برای پالن یا برنامھ یک

 تدارکات تطبیق
 .دھد ادامھ الکترونیکی،

 باید ملی وحدت حکومت 
 و زیرساخت ایجاد روی

 خانھ وزارت در ھا زیربنا
 آماده و مجھز کھ ذیربط ھای

 نیستند، تعھد این تطبیق بھ
  .نماید تمرکز

 باید  ملی وحدت حکومت
تحقق  تالش ورزد تا بخاطر

و ایجاد  این تعھد پذیری
 قانونیبھ آن،  قانونی اساس

  .نماید تصویب را

                                                             
  )٢٠١٥متقابل/دولت افغانستان ( حسابدھی چارچوب طریق از خودکفائی  ٩٠
  )٢٠١٦می  ٥غنی (  ٩١
  پریس)؛خامھ ٢٠١٦پتامبر س ١٩( ۀ دولتیپایشفافیت بین المللی با کارمند بلند سازمان مصاحبۀ   ٩٢
  .10p)، ٢٠١٥): ایشیا فوندیشن (٢٠١٥آگست  ١٢؛ ٢٠١٥آگست  ١١؛ ٢٠١٥جون  ٣( شفافیت بین المللیسازمان  ھای مصاحبھ  ٩٣
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 بشری منابع اطالعات سیستم ٢٫٤
 برای داخلھ امور وزارت کامپیوتری

 شده تطبیق خیالی کارمندان شناسایی
  ٩٤.است

 سیستم داخلھامور  وزارت 
 کامپیوتری اطالعات
 را بشری منابع مدیریت
 ھمھ در ولی نموده معرفی
  .نمیباشد موجود والیات

 داتایی اطالعات یا حال بھ تا 
 در پیشرفت  دھندۀ نشان کھ

 کارمندان کشف عرصۀ
 دسترس در باشد خیالی
 .است نگرفتھ قرار عموم

 الی گزارش یک است قرار 
 مورد در کسلوبر کنفرانس
 ٥( تاریخ بھ افغانستان

  .  گردد نشر) ٢٠١٦ اکتوبر

 کشف بخاطر کھ سیستمی 
 شده، ایجاد خیالی کارمندان

 .باشد شفاف باید

 شده افشا خیالی کارمندان 
 معاشات ھای ستمسی از باید

 وزارتاین  بشری منابع و
 .گردند حذف

 کارمندان کھ کارمندانی 
 ،اند نموده حمایت را خیالی

قرار  قانونی پیگرد تحت باید
  .گیرند

 مربوط محاکمۀ و تحقیقات نتایج ٢٫٥
 عام محضر در معارف وزارت بھ

  ٩٥.گرفت خواھد قرار

 پیگرد( تحقیقات کھ داتایی 
 شدن محاکمھ و) قانونی

 معارف وزارت کارمندان
 وماتمعل یۀاار بھ متھم

 مکاتب مورد در را نادرست
 ارایھ خیالی معلمین و

 عموم دسترس در نموده،
 .است نگرفتھ قرار

 تحقیقات ،گزارش اساس بھ 
 شناسایی برای ھا بررسی و

 این در خیالی ھای بست
 و گرفتھ صورت وزارت

 ریاست دفتر بھ گزارش یک
 گردیده تسلیم نیز جمھوری

 ٩٦است.

 و مکاتب از زیادی شمار 
 نا ساحات در خیالی معلمین

 خارج کھدارند  موقعیت امن
 در تا است دولت توان از

  

  

  حکومت وحدت ملی باید ھر
چی زود تر معلومات  در 
 مورد وضعیت تحقیقات

جاری و نتایج محاکمھ را 
 نشر نماید. 

  

                                                             
  )٢٠١٦می  ٥غنی (  ٩٤
  )٢٠١٦می  ٥غنی (  ٩٥
). توقع میرود کھ ٢٠١٦آگست  ٢٢و تجمع شفافیت ( )٢٠١٦پتامبر س ١٩ۀ دولتی (پایشفافیت بین المللی با کارمند بلند سازمان مصاحبۀ   ٩٦

مبر سپتا ١٩دولتی (ۀ پایشفافیت بین المللی با کارمند بلند سازمان مصاحبۀ میالدی نشر گردد.  ٢٠١٦ماه اکتوبر سال  ١٠بھ تاریخ پور رااین 
٢٠١٦(  
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 چک و بررسیبھ  آنجا
 ٩٧.بپردازند

  

 عایداتی خانۀ وزارت پنج ٢٫٦
 و معادن وزارت مالیھ، وزارت(

 صنایع، و تجارت وزارت پترولیم،
 و ھوانوردی و ترانسیورت وزارت
 تکنالوژی و مخابرات وزارت

 پالن میالدی سال اخیر تا) معلوماتی
 نموده تھیھ را اداری فساد با مبارزه

 سال اول نیمۀ از را آن تطبیق و
. است نموده آغاز بدینسو ٢٠١٦

 تا ھا خانھ وزارت سایر ھای پالن
 خواھد تکمیل ٢٠١٦ سال آخر
  ٩٨.شد

 پالن ،خانھ وزارت پنج 
  اداری فساد با مبارزه

. اند نموده تھیھ را یشخو
 مالیھ وزارت بھ ھا پالن این

 جوالی ٢٦ تاریخ بھ و تسلیم
 رئیس بھ میالدی ٢٠١٦
 .٩٩ه استشد ارایھ جمھور

پیش فرآیند  رجامعۀ مدنی د
بھ  پالناین  نویسی (مسوده)

 ١٠٠طور فعال سھیم نبود.

 وزارت سایر سوی از تأخیر 
 پالن است قرار کھ ھا خانھ
اداری  فساد با مبارزه ھای

 سال آخر تا را خویش
 ،نمایند تکمیل ٢٠١٦

    ١٠١.است شده داده گزارش

 در مدنی جامعۀ با باید 
 تطبیق و توسعھ ۀعرص
 فساد با مبارزه ھای پالن

 صورت مشورتاداری 
  .گیرد

 فساد با مبارزه ھای پالن 
 ھا خانھ وزارت ھمھاداری 

 ھر ،شدن تکمیل از بعد باید
 نشر الین آن زودتر چھ

  .گردد

 کھ را »اراضی« تطبیق ،دولت ٢٫٧
 برای باال کارآیی با جدید سازمان یک

 آغاز میباشد، آب و زمین مدیریت
 تمامی  لست سازمان این و نموده
 قانونی غیر طور بھ کھ ھایی را زمین

 است نموده ترتیب قبل از غصب شده
 آماده مصروف حاضر حال در و

 تا است الزمھ قانونی مراحل سازی
 بھ دوباره مذکور، ھای زمین

  ١٠٢.شود تسلیم اش اصلی صاحبان

 غاصب تن ١٥٨٣١ لست 
 کارمندان شمول بھ زمین

 پر افراد و دولتی پایۀ بلند
 ریاست دفتر بھ نفوذ

 تسلیم پارلمان و جمھوری
 حاضر، حال در. است شده
 ،زمین غصب پروندۀ شش
 بررسی و تحقیق تحت

 جرایم تحقیقات دیپارتمنت
 ارنوالی لوی دفتر

 .١٠٣میباشد

 در) اصالحات( تغییرات 
 نامھ تفاھم تطبیق و قانون
 ستره و اراضی میان

  

 »در را داتایی باید »اراضی 
 غصب مشکل اندازۀ مورد
 نماید  تا بھ نشر زمین

 .گیرد قرار عموم دسترس

 در را داتایی باید اراضی 
مستردی  زمین مورد

 )شده آورده بدست دوباره(
 و دھد قرار عام دسترس بھ

 ریاست با را آن ھمچنان
 و محل ارگانھای مستقل

                                                             
  )٦٢٠١مبر سپتا ١٩پایۀ دولتی (شفافیت بین المللی با کارمند بلند سازمان مصاحبۀ   ٩٧
  )٢٠١٥( افغانستان دولت /»  متقابل حسابدھی چارچوب طریق از خودکفائی« پیشرفت گزارش   ٩٨
  )٢٠١٦وزارت مالیھ ( متقابل/ حسابدھی چارچوب طریق از خودکفائی  ٩٩

  )٢٠١٦مبر سپتا ١٩( نمایندۀ ارشد جامعۀ مدنیشفافیت بین المللی با سازمان مصاحبۀ   ١٠٠
  )٢٠١٦مبر سپتا ١٩پایۀ دولتی (شفافیت بین المللی با کارمند بلند سازمان مصاحبۀ   ١٠١
  )٢٠١٦می  ٥غنی (  ١٠٢
جمھور، ارقام  رئیسدفتر تعیین آمار دقیق در مورد زمین ھای دوباره تسلیم شده، بسیار مشکل است. ریاست مستقل ارگان ھای محل و   ١٠٣

 متفاوت را در مورد دوباره تسلیمی زمین ھای غصب شده، نشر نموده اند. 
 ) رجوع نمایید.٢٠١٦)؛ فیضی (٢٠١٦)؛ غبار (٢٠١٦لطفا بھ قلب آسیا (
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 بررسی حالت در محکمھ
 مسئولیت باالوسیلھ تا میباشد

 از زمین ثبت و انتقال 
 سپرده اراضی بھ محکمھ

 حاضر حال در ١٠٤.شود
 این در نمیتواند اراضی
مسودۀ . نماید عمل ساحات
 ساختار مورد در قانون

 بھ ممکن ،دولت اساسی
 ھر وظایف ساختن روشن

 از و نموده کمک ارگان دو
بھ  جلوگیریکار ھا  تکرار

  .١٠٥عمل آید

 ادارۀ« برنامۀ یک اراضی 
 را »گذاری عنوان ملی

 بھ عناوین تطبیق بخاطر
 ایجاد ھا دارایی و ھازمین

  .١٠٦مینماید

 از جلوگیری کمیتۀ یک 
 دفتر در زمین غصب
 ایجاد جمھوری ریاست
  ١٠٧.است گردیده

 جمھوری ریاست دفتر
  ١٠٨.نماید ھماھنگ

  

  تدارکات و تھیھ شفافیت. ٣
  المللی بین شفافیتسازمان  توصیۀ  وضعیت  ملی وحدت حکومت تعھدات

 و تھیھ کمیسیون یک حکومت، ٣٫١
 تمامی بررسی بخاطر را ملی تدارکات
 ،فوق ارزش با و بزرگ ھای قرارداد
 غرض را زمینھ تا نموده تأسیس
 مساعد ساختمانی قرارداد تحکیم
  ١٠٩.نماید

 بھ ملی تدارکات کمیسیون 
 سال دسامبر ١٣ تاریخ

 ١١٠گردید. تأسیس ٢٠١٤

 تدارکات کمیسیون قطعنامۀ 
 تمام بررسی شامل ،ملی

 و باال ارزش با قراردادھای

 باید ملی وحدت حکومت 
 و باز قرارداد اصول

 یداتا ھای استاندارد
 .نماید عملی را باز قرارداد

 در مدنی جامعۀ اشتراک 
 تدارکات و تھیھ فرآیندھای

  .شود نھادینھ باید

                                                             
  )٢٠١٦(جون  کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیھ فساد اداری  ١٠٤
  )٢٠١٦(جون  علیھ فساد اداری کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه  ١٠٥
  )٢٠١٦(جون  کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیھ فساد اداری  ١٠٦
  )٢٠١٦مبر سپتا ١٩پایۀ دولتی (شفافیت بین المللی با کارمند بلند سازمان مصاحبۀ   ١٠٧
  )٢٠١٦(جون  کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیھ فساد اداری  ١٠٨
  )٢٠١٦می  ١٢غنی (  ١٠٩
  /procurementnationalofdirectorategeneral/59http://aop.gov.af/englishجمھور:  رئیسویب سایت دفتر   ١١٠
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 ھای قرارداد تحکیم
 .١١١میباشد ساختمانی

  ملی تدارکات کمیسیون 
 کھ داشتھ وار ھفتھ جلسات
 جمھور رئیس توسط

 از ناظران و میشود رھبری
ادارۀ  افغانستان، پارلمان

قوماندانی مشترک انتقال 
مفتش و   امنیت افغانستان

خاص برای بازسازی 
افغانستان، نیز در این جلسھ 

 ١١٢اشتراک میورزند.

 افغانستان تدارکاتی قانون 
 ٢٠١٦ آگست ماه در

 .گردید تصویب

  کمیسیون نظارتبخش 
 از افغانستان ملی تدارکات

 دولت تأسیس بدینسو، آغاز
 اقل حد تا نموده کمک را

 امریکایی دالر میلیون ٣٥٠
 را تدارکاتی انداز پس

   .نماید شناسایی

 باید ملی وحدت حکومت 
 یک و توسعھ را پالن یک

 نماید تعیین را االجل ضرب
 بررسی کار آن اثر در تا

 والیات سطح بھ تدارکات
  .یابد گسترش نیز

 روی حاضر حال در دولت ٣٫٢
 ھای پرنسیپ یی مرحلھ تطبیق

» باز قراردی داتای استاندرد/معیار«
 ھای پروژه روی و مینماید کار

 تمرکز  عمده اولویت مثابھ بھ بزرگ
  ١١٣.میکند

 ٢٠١٦ سپتامبر ماه در، 
 تفاھم ملی تدارکات کمیسیون
 ھمکاری« با را نامھ یی
 دیدبان و »باز قرارداد
 امضا بھ افغانستان شفافیت
 شامل نامھ تفاھم این. رسانید

 بررسی: چون تعھداتی
 و شفافیت فعلی سطوح
 سیستم در دھی حساب

 افغانستان؛ عامۀ تدارکات
 عرصۀ در ظرفیت ارتقای

 واکنش یا و تدارکات
 ھمکاری آغاز فیدبک؛
 تطبیق نظارت امتحانی
 ھای پروژه برای قرارداد
 توزیع و استناد و بزرگ

 باید ملی تدارکات کمیسیون 
 ھماھنگی با را نامھ تفاھم

 و »باز قرارداد ھمکاری«
 افغانستان، شفافیت دیدبان
  .نماید تطبیق

 باید ملی وحدت حکومت 
 و باز قرارداد اصول

 داتای ھای استاندارد
  نماید عملی را باز قرارداد

                                                             
  ، صادر شد ١٣٩٣/١٢/١٣، بھ تاریخ ٧٢فرمان تقنینی شماره  ١١١
  )٢٠١٦ مبرادارۀ تدارکات ملی (سپتا  ١١٢
  )٢٠١٦بیانیۀ مملکت/دولت افغانستان (می   ١١٣
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 گرفتن درس نتایج
(lessened learned) از 

  ١١٤پروژه

 ویب در را ھا قرارداد دولت، ٣٫٣
 میباشد عموم دسترس بھ کھ سایتی

 داوطلبی معیار کھ است نموده نشر
) قلم( واحد ھای قیمت برابر در

 را خرید قوانین بررسی و مشخص
  ١١٥.است نموده توضیح

 ملی تدارکات کمیسیون 
 یک تطبیق و ایجاد مسئولیت

 تدارکات الکترونیکی سیستم
 .دارد عھده بھ را

 ملی تدارکات کمیسیون 
 نشر را ھا قرارداد بعضی
 این تا دارد قصد و نموده
 ٢٠١٦ سال آخر تا را  روند

  .بخشد گسترش

 ملی تدارکات کمیسیون 
 در کھ، میدھد گزارش
 ھای شاخص با ارتباط

 طریق از خودکفائی
، متقابل حسابدھی چارچوب

در پالن کمیسیون مذکور 
 دارد کھ میکانیزم ھای 

را  بخاطر  آنالین ردیابی
 گیریتسھیل سازی/پی
ایجاد  پرونده ھای تدارکانی

شامل  ھا ماید. این میکانیزمن
 تسھیالت ردیابی سیستم«

سیتم نظارت «، »تدارکات
، »از تطبیق قرارداد ھا

گذاری تدارکات و پالن
پرونده ھای سیستم ردیابی 

 ھای تدارکات ملی   دقراردا
 تدارکات کمیسیون .میباشد

 ردیابی سیستم«در ابتدا  ملی
و ، »تدارکات تسھیالت

سیتم نظارت از تطبیق «
آغاز را  ،»قرارداد ھا

 اھد نمود و بھ تعقیب آنخو
گذاری تدارکات و پالن

پرونده ھای سیستم ردیابی 
ھای تدارکات ملی   دقراردا

  

  

  

  

 باید ملی وحدت حکومت 
«  و »باز قرارداد«  اصول

 داتای ھای استاندارد
  نماید عملی را »باز قرارداد

                                                             
  ) ٢٠١٦سپتامبر  ١٦( OCP  ،IWA، ادارۀ تدارکات ملیتفاھم نامھ میان   ١١٤
  )٢٠١٦می  ١٢غنی (  ١١٥
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نیز ھر چھ زودتر عملی 
 ١١٦  خواھد شد. 

 بھ تا ملی تدارکات کمیسیون 
 یک کھ است نشده قادر حال

 الکترونیکی تدارکات سیستم
 کھ بخاطری .نماید تطبیق را
 مورد در قوانین سیستم این

 و الکترونیکی حکومتداری
 را سایبری امنیت ھمچنان
 ھمچنان و. میکند ایجاب
 این مدنآ کار روی بخاطر

 زیربنای بھ سیستم نوع
 و ١١٧معلوماتی تکنالوژی

 ضرورت ظرفیت ارتقای
  ١١٨.میباشد

  در ملی تدارکات کمیسیون 
 ظرفیت یک نبود اثر

 گردیده مختل تکنالوژی
  .است

 قصد عامھ فواید وزارت 
 برای جامع داتابیس تا دارد
 بھ زیربنایی ھای پروژه ھمھ

 تخنیکی، معلومات شمول
 ١١٩.نماید ایجاد

  

  

  مدنی جامعۀ بودن سھیم . ٩
 المللی بین شفافیتسازمان  توصیۀ وضعیت ملی وحدت حکومت تعھدات

 و مشارکت تقویت و تحکیم ٤٫١
 با مبارزه فعالین با حکومت ھمکاری

 رسانھ شمول بھ  مدنی جامعۀ فساد
  ١٢٠.تحقیقی ھای

 در مؤثر ھمکاری تدابیر 
 مبارزه موضوعات عرصۀ

 .ندارد وجود فساد با

 فرایند در مدنی جامعۀ 
 کاری چارچوب« مسودۀ
 ملی انکشاف و صلح

 بھ دسترسی قانون  تطبیق 
 اولویت کھ ٢٠١٤ اطالعات

 منظور بھ را ھا زیرساخت
 اطالعات آوری جمع بھبود

 تمام در آرشیف فرآیندھای و

                                                             
  )٢٠١٦آگست ادارۀ تدارکات ملی (  ١١٦
  )٢٠١٦(جون  کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیھ فساد اداری  ١١٧
  دارای تخصص تدارکاتیۀ دولت پایمصاحبۀ سازمان شفافیت بین المللی با کارمندان بلند   ١١٨
  )٢٠١٦(جون  کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیھ فساد اداری  ١١٩
  )٢٠١٦ادارۀ تدارکات ملی (آگست   ١٢٠
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 مؤثر طور بھ »افغانستان
  .١٢١ھ استنداشت سھم

 دیپارتمنت گزارش، طبق 
 وزارت پالیسی) ریاست(

 را دولتی پالن یک مالیھ
 حاضر حال در و طرح
 را ھمکاری تا مینماید تطبیق

 تقویت مدنی جامعۀ با
  .١٢٢بخشد

 المللی بین دونران، 
 و مدنی جامعۀ مؤسسات

 در را محلی ھایه گرو
 ھا پالن نظارت و ارزیابی

 برنامھ و ھا پروژه برای
  .   اند نموده سھیم شان ھای

 در دولتی نھادھای
 .مینماید حمایت افغانستان،

 اینکھ از اطمینان حصول 
 مسودۀ در مدنی جامعۀ

 فساد با مبارزه استراتیژی
  .است سھیم فعاالنھ ملی

 محافظت و علنی حمایت 
 و فساد با مبارزه فعالین
 .تحقیقی ھای رسانھ

 ادارات ھمھ است الزم 
 ھای آورد درون دولتی

(inputs)  را مدنی جامعۀ 
 پالیسی نوع ھر ساختن در
 بھ مربوط جدید قانون ویا ھا

 با مبارزه یا و حکومتداری
  .بگنجانند ،اداری فساد

 باید ملی وحدت حکومت 
 را باز دولتی ھمکاری

  .سازد مروج

 و مدنی جامعۀ نمایندگان 
 افغانستان پارلمان اعضای

 و کنندگان اشتراک حیث بھ
 عالی شورای در ناناظر یا

 قانون حاکمیت حکومتداری،
 شامل فساد با مبارزه و

  .گردند

  

  

  تجارت انکشاف . ١٠
 المللی بین شفافیتسازمان  توصیۀ وضعیت ملی وحدت حکومت تعھدات

 ثبت عامۀ مرکزی دفاتر ،دولت ٥٫١
 عایدات( منافع مالکیت معلومات

 نموده تأسیس را ھا کمپنی) حاصلھ
  ١٢٣است

 حق معلومات عمومی ثبت 
 عایدات( منافع مالکیت
) شرکت( کمپنی ) حاصلھ
 .ندارد وجود

 در را خود تعھد باید ،دولت 
 نام ثبت یک ایجاد قبال

 کھ عمومی مرکزی
 مورد در را معلومات

                                                             
  )٢٠١٦مبر سپتا ١٩نمایندۀ ارشد جامعۀ بین المللی ( مصاحبۀ سازمان شفافیت بین المللی با  ١٢١
  بھ دسترس قرار گرفتھ شده است) ٢٠١٦ (سند کاری داخلی دولت افغانستان، بھ تاریخ سپتامبر اصالحات ماتریس  ١٢٢
  )٢٠١٦بیانیۀ مملکت/دولت افغانستان (می   ١٢٣
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 مرکزی ثبت ریاست 
 در وصنایع تجارت وزارت
 حدود در خود داتابیس

 را شرکت جواز ١٣٠٠٠٠
 این ١٢٤.است نموده ثبت

 معمو دسترس بھ معلومات
  .نمیباشد

 وصنایع تجارت وزارت 
 سیستم یک کھ دارد قصد

 بررسی بخاطر را )الین آن(
 شرکت ھمھ مالیاتی پرداخت

  ١٢٥.نماید ایجاد ھا،

 عایدات( منافع مالکیت
 ارایھ شرکت)  حاصلھ
  .نماید عملی میدارد،

 در شفافیت تضمین بخاطر دولت ٥٫٢
 ھایی کمپنی تمامی کنترول و مالکیت

 ھای قرارداد و دارایی فروش در کھ
 نموده اقدام اند، مشغول عامھ
  ١٢٦.است

 دادی قرار ھای گروه ھویت 
ادارۀ   ١٢٧سایت ویب در

 ولی شده نشر ملی تدارکات
 مالکیت    بھ راجع معلومات

) حاصلھ عایدات( منافع
 ادارۀ. است نگردیده رایھا

 کھ میگوید ملی تدارکات
 ویب در قراردادیان ھویت
 نیز تدارکاتی ادارۀ سایت
   .١٢٨است گردیده نشر

 قصد عامھ فواید وزارت 
 برای جامع داتابیس تا دارد
 بھ زیربنایی ھای پروژه ھمھ

 تخنیکی، معلومات شمول
  ١٢٩.نماید ایجاد

  

  

 نام ثبت یک تعھد باید دولت 
 مالکیت عامۀ مرکزی
 را منافع مالکیت و کمپنی
  .نماید ایجاد

 سازی ساده راھبرد یک دولت ٥٫٣
 مینماید تھیھ را تجارت یا کار و کسب

 جواز ثبت گیرندۀ بر در کھ
 مالیات، پرداخت و ثبت ساختمانی،

 در قضاوت و برق بھ دسترسی
 دسامبر ماه تا و بوده زمین منازعات

 میگوید ملی وحدت حکومت 
 سازی ساده برای راھبرد کھ

) کار و کسب( تجارت محیط
 توسط و  گردیده تھیھ

 و تأیید اقتصاد عالی شورای
 .١٣١است گردیده منظور

 ملی وحدت حکومت 
 نظر تجدید چون تعھداتی
 صدور وشرایط الزامات
 تشریفات کاھش جواز،
 ساختن روشن زائد،

 را  مالکیت مشخصات
 راھبرد برای تحکیم بخاطر

 در. نماید عملی سازی، ساده

                                                             
  )٢٠١٦(جون  کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیھ فساد اداری  ١٢٤
  )٢٠١٦(جون  کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیھ فساد اداری  ١٢٥
  )٢٠١٦بیانیۀ مملکت/دولت افغانستان (می   ١٢٦
  .www.ppu.gov.afۀ تدارکات ملی مراجعھ نمایید: لطفا بھ ویب سایت ادار  ١٢٧
  )٢٠١٦(جون  کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیھ فساد اداری  ١٢٨
  )٢٠١٦(جون  کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیھ فساد اداری  ١٢٩

  )٢٠١٦( مالیھ وزارت /متقابل حسابدھی چارچوب طریق از خودکفائی  ١٣١
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 منظور کابینھ، توسط ٢٠١٦ سال
  ١٣٠شد خواھد

 تجارت ھای شاخص پالن 
 ریاست توسط DBI یا کردن

 خصوصی سکتور انکشاف
 طرح  ٢٠١٦ مارچ ماه در

 ،پالن این. گردید ریزی
 توسط منظوری انتظار

  ١٣٢دارد را وزیران شورای

 تعھد ملی وحدت حکومت 
 وشرایط الزامات تا سپرده
 نظر تجدید را جواز صدور
 را زاید تشریفات نماید،
 مشخصات دھد، کاھش

 سازد، روشن را مالکیت
 تسھیل را صادرات

 قابل برق بھ نماید،دسترسی
 یا نقل و حمل و اعتماد

 سازد فراھم را ترانسپورت
 ایمنی از اطمینان حصول و

 تجار، و متشبثین شخصی
  .١٣٣نماید

 ھای قرارداد قانون 
 ،افغانستان ١٣٤تجارتی

 شرایط و ھا طرزالعمل
 و عملی غیر بیروکراتیک

 عرصۀ در را مناسب غیر
 در تجارت پیشبرد و ثبت

 نموده تحمیل افغانستان
 قرارداد تطبیق. است

 پروسۀ یک ،تجارتی
 کھ بوده پیچیده و طوالنی
 مردم و تضعیف را شفافیت

 بھ رفتن از را پیشھ تجار
 حل بخاطر تجارتی محکمۀ

 تجارتی ھای قرارداد قانون
باید اصالحات  نیز افغانستان
  .١٣٦گیرد صورت

 راھبرد ملی وحدت حکومت 
 در را تجارت سازی ساده

  .دھد قرار عموم دسترس

                                                             
  )٢٠١٥( افغانستان دولت/متقابل حسابدھی چارچوب طریق از خودکفائی  ١٣٠
  )٢٠١٦ جون( اداری فساد علیھ مبارزه ارزیابی و نظارت مشترک مستقل کمیتۀ  ١٣٢
 مراحل دارای آن عملی تطبیق ولی بوده قبول قابل اصول شامل معموال دولتی قانونی مراحل: میگوید ملی انکشاف و صلح کاری چارچوب ١٣٣

 را جواز اخذ الزامات و شرایط تا میسپارد تعھد ملی وحدت حکومت. میسازد مساعد کار در مؤثریت عدم و رشوه بھ را زمینھ کھ میباشد متعدد
 مرکز و کابل در بسیط الکترونیکی تجارت مدیریت خدمات ۀایرا غرض واحد مرکز یک تاسیس و ضروری غیز مراحل بردن بین از اثر در

  )٢٠١٦( افغانستان دولت/ملی انکشاف و صلح کاری چارچوب. نماید بازنگری دیگر والیت ھفت
  .شود مراجعھ) ٢٠١٦( المللی بین شفافیت سازمان بھ: اموال فروش و تجارتی ھای قرارداد قانون  ١٣٤
  تنظیم میگردد.  قانون قرارداد ھای تجارتی و فروش اموالدر حال حاضر تحت   ١٣٦
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 دلسرد ،شان منازعات
  ١٣٥.دنمینمای

  

  استخراجی صنایع . ١١
 المللی بین شفافیتسازمان  توصیۀ وضعیت ملی وحدت حکومت تعھدات

 با کھ معادن قانون اصالح ٦٫١
 صنایع در »شفافیت ابتکار«

  ١٣٧باشد سازگار استخراجی

 بعضی فعلی معادن قانون 
 نفع از را پایھ بلند کارمندان

 مستقیم غیر یا و مستقیم
 مستثنی معادن جواز

 این در کسانیکھ. مینماید
 عمدتاً  نمیباشند شامل لست

 کارمندان و پارلمان اعضای
  .اند مسلح قوای

 قانون در تغییرات مسودۀ 
 شریک جامعھ با ،معادن

 .١٣٨است شدهن

  ساختن ھماھنگمسؤولیت 
 ابتکار« ھای فعالیت
 صنایعدر  شفافیت

 بنا ،»افغانستان استخراجی
 مشاور بھ ھا، گزارش بھ

 دفتر در ملی اقتصادی
 خواھد واگذار جمھور رئیس

  ١٣٩.شد

 در) اصالحات( تغییرات 
 مستلزم باید معادن قانون
 مالکیت عمومی نام ثبت

) ھا کمپنی( ھا شرکت منافع
 و تولیدات داتای نشر و

 ھا کمپنی توسط ،ھا پرداخت
  .باشد

 باید ،ملی وحدت حکومت 
 ھای فعالیت محلی نظارت

 و تشویق را استخراجی
  نماید فراھم

 شرکت سازی علنی حکومت، ٦٫٢
 دولت بھ ھا پرداخت با ارتباط در(

 مواد و گاز، تیل، فروش بخاطر
 زمینھ تا  بخشد می تقویت را) معدنی

 معمول استاندارد یک برای را
 و ساختھ مھیا ،جھانی گزارش
 تقویت و عامھ آگاھی برای ھمچنان

 وزارت ،ھا گزارش طبق 
 پالن پترولیم و معادن

 استخراجی صنایع انکشافی
 نموده ریزی طرح را

 در پالن این ١٤١.است
  .نمیباشد عموم دسترس

 ھای پرداخت مورد در داتا 
 و دولت بھ) کمپنی( شرکت
 تولیدات داتای ھمچنان

 پترولیم و معادن وزارت 
 و تولیدات داتای باید

 ھا کمپنی توسط ھا پرداخت
  .نماید نشر را

                                                             
  در مورد طرزالعمل، قیمت و مدت زمان یک دعوا برای حل مؤثریت منازعھ، گنگ میباشد.    تجارتی و فروش اموالقانون قرارداد ھای   ١٣٥
  )٢٠١٦ملی/دولت افغانستان ( انکشاف و صلح کاری چارچوب  ١٣٧
  در صنایع استخراجی ۀ دولت دارای تخصصپایمصاحبۀ سازمان شفافیت بین المللی با کارمندان بلند   ١٣٨
مصاحبۀ سازمان ؛ بھ دسترس قرار گرفتھ شده است) ٢٠١٦مبر داخلی دولت افغانستان، بھ تاریخ سپتااصالحات (سند کاری  ماتریس  ١٣٩

  )٢٠١٦سپتنامبر ( شفافیت بین المللی
مصاحبۀ سازمان بھ دسترس قرار گرفتھ شده است)؛  ٢٠١٦مبر اخلی دولت افغانستان، بھ تاریخ سپتااصالحات (سند کاری د ماتریس  ١٤١

  )٢٠١٦سپتامبر شفافیت بین المللی (
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 فعالیت ساحھ، این در شفافیت
  ١٤٠.نماید

 عموم دسترس در کمپنی
  ١٤٢.نمیباشد

  

  گان کننده تمویل مساعدت . ١٢
 المللی بین شفافیتسازمان  توصیۀ وضعیت ملی وحدت حکومت تعھدات

 تمامی گان، کننده تمویل ٧٫١
 را شان مالی کمک بھ راجع معلومات

 خارج یا و شامل مصارف شمول بھ
 مینمایند ارایھ افغانستان در بودجھ از
 ھای کمک دیتابیس در ساالنھ کھ

 ریاست پروسۀ طریق از انکشافی
 ماه از کھ(  انکشافی ھای ھمکاری
 آغاز میالدی ٢٠١٥ سال سپتامبر
  ١٤٣میشود ثبت و درج ،)گردیده

 ملی وحدت حکومت 
 جوالی ٣١ تاریخ تا: میگوید
 %٩٣ میالدی ٢٠١٦
 سال برای کھ ODA تمامی
 بود، شده تعھد ٢٠١٦  مالی

 ھای کمک داتابیس در
 گردیده ثبت انکشافی

 .١٤٤است

 در ارزیابی و نظارت کمیتھ 
 شش از میالدی ٢٠١٥ سال

 تقاضا بزرگ کنندۀ تمویل
 خویش ھای برنامھ تا نمود

 انکشافی ھای اولویت با را
 ،ملی وحدت حکومت
 دو جملھ از. نمایند ھماھنگ

 این کھ نمود تأیید دونر
 ویا گرفتھ صورت ھماھنگی

 جریان آن روی کار ھم
 .١٤٥دارد

 ارزیابی و نظارت کمیتۀ، 
 بسیاری کھ میدھد گزارش

 بیرون ،دونر ھای پروژه از
 حکومت و بوده بودجھ از

 ھیچ آنھا باالی ملی وحدت
  ١٤٦ ندارد کنترول نوع

 انکشافی ھای کمک داتابیس 
 تعھدات مورد در یمعلومات
 و ھا نامھبر المدت طویل

 نتایج، آن، محتوای

 معلومات باید کنندگان تمویل 
 ھای برنامھ مورد در

 شمول بھ ،خویش مساعدتی
 بودجھ مورد در معلومات

 مصرف و شده تخصیص(
 ھا، فعالیت اھداف، ،)شده

 گزارش و مستفیدین نتایج،
 در را برنامھ ارزیابی ھای

  .دھد قرار عموم دسترس

 جامعۀ باید کنندگان تمویل 
 پالنگداری در را مدنی

 فعالیت و ھا پالیسی وتطبیق
 شامل فساد، با مبارزه ھای

 .نماید سھیم و

 تقویت باید کنندگان تمویل 
 مالی مدیریت ھای سیستم
 در را افغانستان دولت عامۀ

 .دھند قرار شان کار اولویت

 باید کنندگان تمویل 
 با را خود ھماھنگی
 و مدنی جامعھ با ،ھمدیگر
 در ملی وحدت حکومت
 و ھا تالش راستای

 تقویت فساد، ضد فرآیندھای
با  باید کنندگان تمویل. دننمای

 شھروند، توسط نظارت
 گزارشی ھای کارت

 و نموده فراھم را شھروند
 و مشارکتی ھای سیستم

                                                             
  )٢٠١٦مملکت/دولت افغانستان (می بیانیۀ   ١٤٠
١٤٢  ).2016Global Witness (  
  )٢٠١٥افغانستان (متقابل/دولت  حسابدھی چارچوب طریق از خودکفائی  ١٤٣
  )٢٠١٦متقابل/ وزارت مالیھ ( حسابدھی چارچوب طریق از خودکفائی پیشرفتگزارش   ١٤٤
  )٢٠١٦(جون  کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیھ فساد اداری  ١٤٥
  )٢٠١٦(جون  کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیھ فساد اداری  ١٤٦
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 ھای گزارش و ،مستفیدین
 در ھا، برنامھ ارزیابی
  .قرار نمیدھد عموم دسترس

 حال در ملی وحدت حکومت 
 جدیدراھبرد  یک ،حاضر

 تحت را عامھ مالی مدیریت
 با مالیھ وزارت رھبری
 قادر روی ویژه تمرکز
 منظور بھ دونرھا ساختن
 داخل ھای مساعدت ازدیاد

 تھیھ بودجھ،) شامل(
پالن در این  ١٤٧.مینماید

    دسترس عموم نمیباشد.

 شمول بھ( دھی حساب
 شکایات تماس خطوط
 داشتن با مساعدت بھ مربوط

 بخاطر الزم ھای زیرساخت
 را )شکایات بھ رسیدگی

  .نماید ایجاد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

                                                             
مصاحبۀ سازمان شفافیت بھ دسترس قرار گرفتھ است)؛  ٢٠١٦ داخلی دولت افغانستان، بھ تاریخ سپتامبرکاری  اصالحات (سند ماتریس  ١٤٧

  )٢٠١٦امبر سپتبین المللی (
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  گانه کنند اشتراک پروفایل: ٢ ضمیمۀ

 گردھماییمصاحبھ/ تأریخ موقف و سکتور تخصص زن مرد/ خارجی /افغان
 شفافیت/ھر دو

صنایع  مرد خارجی
 استخراجی 

عضو ارشد 
  جامعۀ مدنی

 مصاحبھ 11/7/2016

 صنایع زن خارجی
 و استخراجی
 عدلی اصالحات

 قضایی و

 ارشد عضو
 مدنی جامعۀ

 مصاحبھ 21/7/2016

 مبارزه با فساد مرد افغان
(ھمھ  اداری

 سکتور ھا)

 پایۀ بلند کارمند
 دولتی

 مصاحبھ 25/7/2016

 فساد با مبارزه مرد افغان
 ھمھ( اداری

و  )ھا سکتور
 تفتیش

 ۀپایبلند  کارمند
 دولتی

 ھردو 31/7/2016

حاکمیت قانون و  مرد خارجی
اصالحات عدلی 

 و قضایی

پایۀ  بلند کارمند
 جامعۀ جھانی

 مصاحبھ 8/8/2016

 و قانون حاکمیت مرد خارجی
 عدلی اصالحات

 قضایی و

 مصاحبھ 8/8/2016 جھانی جامعۀ

 و قانون حاکمیت مرد خارجی
 عدلی اصالحات

 قضایی و

 8/8/2016 جھانی جامعۀ

22/8/2016 

 

 ھر دو

قانون و  حاکمیت  مرد خارجی
 حکومتداری

 پایۀ بلند کارمند
 جھانی جامعۀ

 مصاحبھ 11/8/2016

  پایۀ بلند کارمند قانون حاکمیت  مرد خارجی
 جھانی جامعۀ

GIZ)   ١٤٨( 

11/8/2016  

22/8/2016 

 ھر دو

                                                             
١٤٨  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit  
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 فساد با مبارزه مرد افغان
 ھمھ( اداری

 ھا) سکتور

 پایۀ بلند کارمند
دولتی (وزارت 

 مالیھ)

 مصاحبھ 30/8/2016

 فساد با مبارزه مرد افغان
 ھمھ( اداری

 ھا) سکتور

 پایۀ بلند کارمند
 دولتی

22/8/2016 

30/8/2016 

 

 ھر دو

 فساد با مبارزه  مرد  افغان
 ھمھ( اداری

  )ھا سکتور

 پایۀ بلند کارمند
  دولتی

29/8/2016 

19/9/2016 

 

  مصاحبھ

اصالحات  مرد افغان
 خدمات ملکی

 پایۀ بلند کارمند
 دولتی

 شفافیت گردھمایی 22/8/2016

 پایۀ بلند کارمند تھیھ و تدارکات مرد افغان
 دولتی

22/8/2016 

19/9/2016 

 ھر دو

 قانون و حاکمیت زن افغان
فساد  با مبارزه
 اداری

 22/8/2016 پارلمانعضو 

 

 شفافیت گردھمایی

 فساد با مبارزه مرد افغان
 اداری

 پایۀ بلند کارمند
 دولتی

22/8/2016 

 

 شفافیت گردھمایی

مدیریت مالی  مرد افغان
 عامھ

 پایۀ بلند کارمند
 دولتی

22/8/2016 

 

 شفافیت گردھمایی

 22/8/2016 مدنی جامعۀ حقوق بشر مرد افغان

 

 شفافیت گردھمایی

 و قانون حاکمیت مرد خارجی
 فساد با مبارزه
 اداری

 22/8/2016 جھانی جامعۀ

 

 شفافیت گردھمایی

سکتور  تجارتمدیریت  مرد افغان
 خصوصی

22/8/2016 

 

 شفافیت گردھمایی

 فساد با مبارزه مرد افغان
 تفتیش و اداری

 پایۀ بلند کارمند
 دولتی

22/8/2016 

 

 شفافیت گردھمایی
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 22/8/2016 جھانی جامعۀ  زن خارجی

 

 شفافیت گردھمایی

 22/8/2016 جھانی جامعۀ  مرد خارجی

 

 شفافیت گردھمایی

 پایۀ بلند کارمند اقلیتحقوق  مرد افغان
 دولتی

22/8/2016 

 

 شفافیت گردھمایی

 فساد با مبارزه مرد افغان
 اداری

 22/8/2016 مدنی جامعۀ

 

 شفافیت گردھمایی

 ارشد عضو تجارت مدیریت مرد افغان
 مدنی جامعۀ

22/8/2016 

 

  شفافیت گردھمایی

  شفافیت گردھمایی  22/8/2016 جھانی جامعۀ  مرد خارجی

 22/8/2016 جھانی جامعۀ  مرد خارجی

 

  شفافیت گردھمایی

و  قانون حاکمیت مرد افغان
 سکتور قضایی

 22/8/2016 مدنی جامعۀ

 

  شفافیت گردھمایی

ۀ خدمات ادار زن افغان
 عامھ

 پایۀ بلند کارمند
 دولتی

22/8/2016 

 

  شفافیت گردھمایی

 22/8/2016 جھانی جامعۀ  مرد خارجی

 

  شفافیت گردھمایی

 پایۀ بلند کارمند حقوق بشر زن افغان
 دولتی

22/8/2016 

 

  شفافیت گردھمایی

 و قانون حاکمیت مرد افغان
 قضایی سکتور

 22/8/2016 مدنی جامعۀ

 

  شفافیت گردھمایی

 22/8/2016 جھانی جامعۀ  مرد خارجی

 

  شفافیت گردھمایی

  شفافیت گردھمایی 22/8/2016 جھانی جامعۀ  مرد خارجی
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 فساد با مبارزه مرد افغان
 اداری

 22/8/2016 مدنی جامعۀ

 

  شفافیت گردھمایی

 و قانون حاکمیت مرد افغان
 قضایی سکتور

 22/8/2016 مدنی جامعۀ

 

  شفافیت گردھمایی

 22/8/2016 دولت خدمات ملکی مرد افغان

 

  شفافیت گردھمایی

 22/8/2016 جھانی جامعۀ  مرد خارجی

 

  شفافیت گردھمایی

 فساد با مبارزه مرد افغان
 اداری

 22/8/2016 مدنی جامعۀ

 

  شفافیت گردھمایی

قانون و  حاکمیت مرد افغان
 انتخابات

 22/8/2016 مدنی جامعۀ

 

  شفافیت گردھمایی

  شفافیت گردھمایی 22/8/2016  جھانی جامعۀ  مرد خارجی

 فساد با مبارزه مرد افغان
 اداری

  شفافیت گردھمایی 22/8/2016  مدنی جامعۀ

  شفافیت گردھمایی 22/8/2016  جھانی جامعۀ  مرد افغان
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  اداری: فساد با مبارزه تعھد ٥٠ لست: ٣ ضمیمۀ
  :سخگوو پا حسابده  حکومتداریایجاد : ١کتگوری 

  گردیده است:مختلف تنظیم ری کتگوپنج تعھد وجود دارد کھ در  ١٦در این کتگوری 

  جامعۀ مدنی. سھیم شدنو اداری مبارزه با فساددولت، سکتور عدلی و قضایی، ادارات 

  :دولت

 ١٤٩د.تلقی نمایفساد، فساد را جرم  با در برابر مبارزه متحد ملل سازمان تصویب قوانین کھ مطابق کنوانسیون . ١
 ١٥٠چارچوب کاری حقوقیپالن ملی مبازره با فساد اداری و تطبیق  . ٢
 اول نیمۀ در را خویش ھای دارایی اساسی، قانون ١٥٤ مادۀ طبق جدید، حکومت مقامات از درصد ٩٠ حداقل . ٣

» افغانستان ملی انکشاف و صلح کاری چارچوب«این تعھد میتواند با بیانیۀ  ١٥١.بودند کرده اعالم ٢٠١٦ سال
 مالیاتی.  ادارات و گمرکات قانون، حاکمیتبھ  دارایی اعالم عمومی تقویت گردد. گسترش

 تعھد این ١٥٢.شد خواھد نشر ٢٠١٦ سال دوم نیمۀ آخر در و گردیده تھیھ عامھ مالی مدیریت جدید راھبرد . ٤
تدابیر مصارف و حساب  تجدید مورد در» افغانستان ملی انکشاف و صلح کاری چارچوب« بیانیۀ با میتواند

مدیریت  (کھ یک ذریعۀ شناختھ شدۀ بین المللی برای  PEFAمطابق   المللی افغانستان بین شدۀ دھی شناختھ
 .گردد تقویتو یا   تغیرخطر است)، 

  قضایی و عدلی سکتور

 ١٥٣.شد خواھد نشر میالدی ٢٠١٦ سال دسامبر در قضایی و عدلی سکتور در اصالحات پالن . ٥
و  ارنواالنشرایط مدارک تحصیلی مورد نیاز جدید بخاطر سپری نمودن امتحانات شمولیت و ارتقا، برای  . ٦

 ١٥٤.قضات، معرفی گردیده و ھمچنان استانداردھای دقت قانونی افزایش یافتھ است
بھ شمول  جایگزینی تمامی  (تغییر مقام و یا ھم تقاعد کاندیدان فاقد شرایط الزم در نھاد ھای عدلی و قضایی  . ٧

 ١٥٥.کھ توسط یک نھاد انتصابات قضایی مستقل صورت میگیرد )والیت ٣٤قضات ارشد والیتی 
 ١٥٦.است گرفتھ قرار قانونی پیگرد و تحقیق مورد ،تدارکات بخش در فساد ھای پرونده . ٨
 ١٥٧است گردیده تأسیس فساد با مبارزه قضایی و عدلی تخصصی مرکز یک . ٩

  فساد با مبارزه ادارات

 فعالیت مؤثر طور بھ و  گردیده تأسیس »فساد با مبارزه و قانون حاکمیت حکومتداری، عالی شورای« .١٠
 ١٥٨.مینماید

                                                             
  )٢٠١٦ملی/دولت افغانستان ( انکشاف و صلح کاری چارچوب  ١٤٩
  )٢٠١٦ملی/دولت افغانستان ( انکشاف و صلح کاری چارچوب  ١٥٠
  )٢٠١٥متقابل/دولت افغانستان ( حسابدھی چارچوب طریق از خودکفائی  ١٥١
  )٢٠١٥متقابل/دولت افغانستان ( حسابدھی چارچوب طریق از خودکفائی  ١٥٢
  )٢٠١٥متقابل/دولت افغانستان ( حسابدھی چارچوب طریق از خودکفائی  ١٥٣
  )٢٠١٦می  ٥غنی (؛ )٢٠١٦ سپتامبرملی/دولت افغانستان ( انکشاف و صلح کاری چارچوب  ١٥٤
  )٢٠١٦می  ٥غنی ()؛ ٢٠١٦ سپتامبرملی/دولت افغانستان ( انکشاف و صلح کاری چارچوب ١٥٥
  )٢٠١٦می  ١٢غنی (  ١٥٦
  )٢٠١٦بیانیۀ مملکت/دولت افغانستان (می )؛ ٢٠١٦می  ٥غنی (  ١٥٧
  )٢٠١٦بیانیۀ مملکت/دولت افغانستان (می   ١٥٨
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 صحت و پترولیم و معادن ھوانوردی، و ترانسپورت داخلھ، امور ھای وزارت( دولت یھا خانھ وزارت در اصالحات
 سایر برای را اھدافی ضمن در .است داده قرار اولویت در ١٥٩میالدی ٢٠١٦ سال در کاری تصفیھ منظور بھ عامھ

  .)است نموده تعییننیز  ھا خانھ وزارت

 ١٦٠.ذیربط ھای وزارت بھ الکترونیکی تدارکات و الکترونیکی ھای پرداخت از استفاده گسترش .١١
 ١٦١.است شده تطبیق خیالی کارمندان شناسایی برای داخلھ وزارت کامپیوتری بشری منابع اطالعات سیستم .١٢
تحقیقات جاری است تا  با پاسخساختار وزارت در  دروسیع و عمیق تغییرات  در حال آوردن معارف وزارت .١٣

 ١٦٢گردد.ھا درین وزارت ایجاد  عملکردد رارتباط بھ  رونده ھاپنی وقان گردپیزمینھ برای 
 ١٦٣گرفت. خواھد قرار عموم دسترس بھ معارف وزارت بھ مربوط محاکمۀ و تحقیقات نتایج .١٤
 وزارت صنایع، و تجارت وزارت پترولیم، و معادن وزارت مالیھ، وزارت( عایداتی خانۀ وزارت پنج .١٥

 فساد با مبارزه پالن ،میالدی سال اخیر تا) معلوماتی تکنالوژی و مخابرات وزارت و ھوانوردی و ترانسیورت
 وزارت سایر ھای پالن. است نموده آغاز بدینسو ٢٠١٦ سال اول نیمۀ از را آن تطبیق و نموده تھیھ را اداری
 ١٦٤.شد خواھد تکمیل ٢٠١٦ سال آخر تا ھا خانھ

  مدنیجامعۀ سھیم بودن 

) تحقیقی ھای رسانھ شمول بھ( مدنی جامعۀ فساد با مبارزه فعالین با دولت ھمکاری و روابط تقویت و گسترش .١٦
١٦٥ 

  اقتصادی حکومتداری بھبود: ٢ کتگوری

 ،استخراجی صنایع: ددار دربر را دیگری فرعی کتگوری چھار ،کتگوری این. میباشد کتگوری این شامل ،تعھد سیزده
  .زمین غصب با مجادلھ و خصوصی سکتور انکشاف کمپنی، مالکیت شفافیت

 ١٦٦.استخراجی صنایع در شفافیت ابتکار -شکایات سیستم ایجاد بخاطر معادن قانوناصالح  . ١
 ،شود داده کمپنی کدام بھ آنکھ از قبل را طبیعی منابع برداری بھره ھای قرارداد ھمھ مفصل معلومات ،دولت . ٢

    ١٦٧.مینماید نشر
 مردم کھنماید  لاصحاطمینان  تا میکند تطبیق را محلی ارتنظ و محل با مشاورت اصول و ھا پرنسیپ ،دولت . ٣

 ١٦٨.میگردد فصل و حل مناسب طور بھ تنازعات و هدش اشتھارج گذ شان حقوق بھ ،اند هدینگرد متضرر محل
) معادن و گاز تیل، فروش بخاطر دولت بھ ھا پرداخت چون موضوعاتی در( را ھا شرکت سازیعلنی  ،دولت . ٤

 ادراک ایجاد بخاط ھمکاری ، جھانی گزارش مشترک استاندارد یک برای را توجھ باالنتیجھ کھ  میبخشد تقویت
  ١٦٩.میاورد بار بھ زمینھ این در شفافیت برای شواھد تقویت و مشترک

 بعضی توسط و  استخراجی صنایع در شفافیت ابتکار گزارشدھی طریق از داوطلبانھ سازی علنی از دولت . ٥
   ١٧٠.مینماید حمایت )معادن و گاز تیل، فروش برای دولت بھ ھا پرداخت مورد در( بزرگ ھای کمینی

                                                             
  )٢٠١٦می  ٥غنی (  ١٥٩
  )٢٠١٦ سپتامبرملی/دولت افغانستان ( انکشاف و صلح کاری چارچوب  ١٦٠
  )٢٠١٦می  ٥غنی (  ١٦١
  )٢٠١٦می  ٥غنی (  ١٦٢
  )٢٠١٦می  ٥غنی (  ١٦٣
  )٢٠١٥متقابل/دولت افغانستان ( حسابدھی چارچوب طریق از خودکفائی  ١٦٤
  )٢٠١٦می  ١٢غنی (  ١٦٥
  )٢٠١٦ سپتامبرافغانستان (ملی/دولت  انکشاف و صلح کاری چارچوب  ١٦٦
  )٢٠١٦می  ٥غنی (  ١٦٧
  )٢٠١٦می  ٥غنی (  ١٦٨
  )٢٠١٦بیانیۀ مملکت/دولت افغانستان (می   ١٦٩
  )٢٠١٦بیانیۀ مملکت/دولت افغانستان (می   ١٧٠
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 در شرایط یا الزامات ویژه بھ( را استخراجی صنایع در شفافیت ابتکار میالدی ٢٠١٦ سال جدید معیار ،دولت . ٦
 ١٧١.مینماید حمایت )دولتیتولید  اسھام فروش و منافع مالکیت بھ ارتباط

 منافع مالکیت شفافیت بھبود

 ١٧٢.است نموده تأسیس را ھا کمپنی) حاصلھ عایدات( منافع مالکیت معلومات ثبت عامۀ مرکزی دفاتر ،دولت . ٧
 نھاد سایر و ھا کمپنی برای منافع مالکیت معلومات بھ را قانون تطبیق ادارات مؤثر و مکمل دسترسی ،دولت . ٨

 ١٧٣.تضمین مینماید اند، ثبت آنھا قضایی حوزه در کھحقوقی  ھای
 در مورد معلومات بھ قانون تطبیق کارمندان کھ گردد مطمئن تا مینماید عملی را) جانیھ دو( متقابل تدابیر دولت . ٩

 مکمل دسترسی اند،شده  ثبت ھا) کمپنیدر آنجا (این  کھ ھمکاردوست و  کشور یک در ھا کمپنی منافع مالکیت
 ١٧٤.باشند داشتھمؤثر  و

 فروش بھ کھرا  ھایی کمپنی تمامی تا برداشتھ را ھایی گام ،مالکیت شفافیت از اطمینان حصول برای  دولت .١٠
 ١٧٥.نماید کنترول اند، مشغول عامھ قراردادھای و دارایی

 خصوصی سکتور انکشاف

 ساختمانی، جواز ثبت گیرندۀ بر در کھ مینماید تھیھ را تجارت یا کار و کسب سازی ساده راھبرد یک ،دولت .١١
 توسط ٢٠١٦ سال دسامبر ماه تا و بوده زمین منازعات در قضاوت و برق بھ دسترسی مالیات، پرداخت و ثبت

 ١٧٦.شد خواھد منظور کابینھ،

 زمین غصب با مجادلھ

 دسامبر ماه آخر در دولت ،میسازد متأثر را شھری غریب طبقۀ کھ زمین غصب خاتمۀ و امنیت تأمین بخاطر .١٢
 قبالۀ فیصد صد ھمچنان و نموده سروی را رسمی غیر ھای مسکن تا نمود افتتاح را ملی برنامۀ یک ٢٠١٥
 ١٧٧.نماید فراھم آباد، جالل و شریف مزار کندھار، ھرات، کابل، ھای شھر در را مالکیت

 نموده آغاز میباشد، آب و زمین مدیریت برای باال کارآیی با جدید سازمان یک کھ را »اراضی« تطبیق ،دولت .١٣
 است نموده ترتیب قبل از غصب شده اند قانونی غیر طور بھ کھرا  ھایی زمین تمامی  لست سازمان این و و
 بھ دوباره،  شده غصب ھای زمین تا است الزمھ قانونی مراحل سازی آماده مصروف حاضر حال در و

 ١٧٨.گردد تسلیم شان اصلی صاحبان

  

  عامھ مالی مدیریت تقویت :٣ کتگوری

 شفافیت ،تدارکات شفافیت بھبود: دارد دربر را آتی  فرعی کتگوری چھار و میباشد کتگوری این شامل تعھد یک و بیست
  )کننده تمویل( دونر مساعدت شفافیت و شده دزدی دارایی بازیابی و شویی پول با مبازره ،مالیاتی امور

  

  

                                                             
  )٢٠١٦بیانیۀ مملکت/دولت افغانستان (می   ١٧١
  )٢٠١٦بیانیۀ مملکت/دولت افغانستان (می   ١٧٢
  )٢٠١٦ن (می بیانیۀ مملکت/دولت افغانستا  ١٧٣
  )٢٠١٦بیانیۀ مملکت/دولت افغانستان (می   ١٧٤
  )٢٠١٦بیانیۀ مملکت/دولت افغانستان (می   ١٧٥
  )٢٠١٥متقابل/دولت افغانستان ( حسابدھی چارچوب طریق از خودکفائی  ١٧٦
  )٢٠١٥متقابل/دولت افغانستان ( حسابدھی چارچوب طریق از خودکفائی  ١٧٧
  )٢٠١٦می  ٥غنی (  ١٧٨
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  تدارکات شفافیت بھبود

 باال ارزش با و بزرگ ھای قرارداد تمامی بازنگری و بررسی بخاطر را ملی تدارکات کمیسیون یک دولت . ١
 ١٧٩.نماید مساعد ،ساختمانی قرارداد تحکیم غرض را زمینھ تا ،نموده ایجاد

 ١٨٠.است نموده ایجاد ،عامھ ھای کار منظور بھ ملی تدارکات شورای در را تخصصی ادارۀ یک دولت . ٢
 قرارداد مدیریت منظور بھ )است دولتی شرکت یک کھ( ملی تدارکات شورای در را تخصصی ادارۀ یک ،دولت . ٣

 ١٨١.است نموده ایجاد دولتی ھای
 برابر در داوطلبی معیار کھ است نموده نشر میباشد عموم دسترس بھ کھ سایتی ویب در را ھا قرارداد دولت، . ٤

 ١٨٢..است نموده توضیح را خرید قوانین بررسی و مشخص) قلم( واحد ھای قیمت
 اصالح کھ یطور( افغانستان ٢٠٠٩ سال تدارکات قانون مطابق را خدمات معیارھای ملی تدارکات سیونکمی . ٥

 ١٨٣. مینماید تطبیق ٢٠١٦ دوم نیمۀ در) گردیده
 اود فرآیند در ی ھای خارجی کھمپنیک دفتر مرکزی شفاف ثبت برای کتأسیس دولت حمایت خویش را از  . ٦

  ١٨٤.د ھای داخلی و خرید دارایی اشتراک میورزنداقرارطلبی 
 پروژه روی و نموده کار »باز قرارد داتای معیار«  ھای پرنسیپ یی مرحلھ تطبیق روی حاضر حال در دولت . ٧

 ١٨٥.مینماید تمرکز  اولیھ اولویت مثابھ بھ بزرگ ھای
 عموم دسترس در کھ است کرده ایجاد نھاییو راسخ اطمینان بارا  ھا کمپنی مرکزی داتابیس یک ،دولت . ٨

 ١٨٦.میباشد
 جستجو مرز، از خارج مفسد ھای قراردادی مورد در معلومات گذاشتن اشتراک بھ برای را ھایی هرا ،دولت . ٩

  ١٨٧.مینماید

  مالیاتی امور در شفافیت بھبود

 در عمومی ھای پرنسیپ و اصول تا نمود موظف ٢٠١٥ سال دسامبر ماه در را مشترک کاری گروه ،دولت .١٠
 این کھ نماید ارایھ ٢٠١٦  سال جون ماه اخر تا ،عرصھ این در را ھایی توصیھ و شرح را مالیات با ارتباط
 ١٨٨.شدخواھد  گذاشتھ اشتراک بھ  دوجانبھ ھای بحث در ھا توصیھ و اصول

 ١٨٩.است نموده معرفی را مالیات با رابطھ در عمومی دھی گزارش معیار ابتکار دولت .١١
 ١٩٠اشتراک ورزیده است  )Addid Tax Initiative( مالیات آدیس ابتکار در دولت .١٢
 اند نتوانستھ کھ ھایی کمپنی شمول بھ (را  مالیھ پرداخت از فرار مرتکبین علیھ اقدامات سایر و جزا ،دولت .١٣

   ١٩١.مینماید بررسی و نظر تجدید )گردند مالیھ از کارمندانفرار  مانع
 مالیاتی معلومات ارایۀ با ارتباط در راکشور بھ کشور از عمومی دھی گزارش جھانی تعھد یک توسعۀ ،دولت .١٤

 ١٩٢.مینماید حمایت ،

  

                                                             
  )٢٠١٦می  ١٢غنی (  ١٧٩
  )٢٠١٦می  ١٢غنی (  ١٨٠
  )٢٠١٦می  ١٢غنی (  ١٨١
  )٢٠١٦می  ١٢غنی (  ١٨٢
  )٢٠١٥متقابل/دولت افغانستان ( حسابدھی چارچوب طریق از خودکفائی  ١٨٣
  )٢٠١٦بیانیۀ مملکت/دولت افغانستان (می   ١٨٤
  )٢٠١٦بیانیۀ مملکت/دولت افغانستان (می   ١٨٥
  )٢٠١٦بیانیۀ مملکت/دولت افغانستان (می   ١٨٦
  )٢٠١٦بیانیۀ مملکت/دولت افغانستان (می   ١٨٧
  )٢٠١٥( افغانستان دولت/متقابل حسابدھی چارچوب طریق از خودکفائی  ١٨٨
  )٢٠١٦ می( افغانستان دولت/مملکت بیانیۀ  ١٨٩
  )٢٠١٦ می( افغانستان دولت/مملکت بیانیۀ  ١٩٠
  )٢٠١٦ می( افغانستان دولت/مملکت بیانیۀ  ١٩١
  )٢٠١٦ می( افغانستان دولت/مملکت بیانیۀ  ١٩٢
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  شده دزدی ھای دارایی بازیابی و شویی پول با مبارزه

 و قانون تطبیق ادارات ،ھا دولت بین) دولتی( عامۀ-خصوصی معلومات ساختن شریک ھمکاریھای ،دولت .١٥
 ١٩٣.نماید مختل و منع کشف، را فساد بھ مرتبط شویی پول تا میدھد گسترش را مالی سکتور

 پول برابر در و داشتھمعلومات  متذکره ھای عرصھ در تا دارد تنگاتنگھای  ھمکاری ،ھا کشور ھمھ با دولت .١٦
 ١٩٤.نماید اقدامات المللی بین شویی

 معرفی و راسخ اعتقادنبود  بر مبتنی ھایی قدرت توقیف طریق از و شمول بھ را دارایی بازیابی قانون دولت .١٧
 ١٩٥.مینماید تقویت شده، توضیح غیر دارایی سفارشات

 توسعھ را شده تأیید المللی بین دستورالعمل یک ،شده دزدی ھای دارایی حسابده و شفاف مدیریت برای ،دولت .١٨
  ١٩٦.میبخشد

 تا میباشد متأثر ھای کشور بھ غرامت پرداخت  کنترول بخاطر ھایی پرنسیپ و اصول توسعۀ صدد در دولت .١٩
    ١٩٧.میگیرد صورت شفاف و مناسب ،محفوظ طور بھ ھا پرداخت ھمچو کھ نماید اطمینان حصول

  افغانستان بھ گان کننده تمویل مساعدت در تیشفاف

مقیاس ر ومنظ(ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج) دولتی را بھ  CBRھای  مقیاس، دونر شدۀ تمویل قراردادیان .٢٠
 ١٩٨.مینماید پیگیری، ملی فنی کمکصورتحساب 

 از خارج چی و بودجھ داخل چی در (مصارف شمول بھ را ھا کمک بھ راجع معلومات تمام کنندگان تمویل .٢١
 طریق از ساالنھ طور بھ انکشافی ھای کمک بیسداتا دراین معلومات  و نموده ارایھ افغانستان در )بودجھ
 ١٩٩د.میشو ثبت ،است  گردیده آغاز ٢٠١٥ سپتامبر ماه در کھ DCD پروسۀ

                                                             
  )٢٠١٦ می( افغانستان دولت/مملکت بیانیۀ  ١٩٣
  )٢٠١٦ می( افغانستان دولت/مملکت بیانیۀ  ١٩٤
  )٢٠١٦ می( افغانستان دولت/مملکت بیانیۀ  ١٩٥
  )٢٠١٦ می( افغانستان دولت/مملکت بیانیۀ  ١٩٦
  )٢٠١٦( لندن اداری، فساد با مبارزه  اجالس افغانستان، دولت/مملکت بیانیۀ  ١٩٧
  )٢٠١٥( متقابل حسابدھی چارچوب طریق از خودکفائی  ١٩٨
  )٢٠١٥( متقابل حسابدھی چارچوب طریق از خودکفائی  ١٩٩
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