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 عمل نپال و رویکرد ،چارچوب

 یشه هایاندو بر اساس  حاکمیت قانون در افغانستانتعهد به تطبیق قانون اساسی و تقویت  حکومت وحدت ملی با

انو ن اساسی ق احکامدر تطبیق آن ایجاد گردیده است.  عدالت و نقش حکومت رابطه بادر  ، سیاسی و علمییدینعمیق 

. دارد وضاحت کامل ،و حفظ حقوق شان دان و رعایتشهرونبرای حمایت از  افغانستان در مورد مکلفیت های دولت

وندان و عرضه قانونی اش جهت بهبود وضعیت شهر وظایفتوانایی دولت افغانستان را در ایفای  ،فساد اداری و خشونت

عامه را   نظم و امن"خواهد تا  از همین جهت قانون اساسی افغانستان از دولت می خدمات رفاهی تضعیف می کند و

 ستان(.قانون اساسی افغان 75ماده  3 جزء) مفاد  ."را از بین ببرد فساد اداریاشکال  کرده و تماممین تأ

 یف می کندرا تضع دولت ها به شکلی از اشکال با فساد اداری مبارزه می کنند، زیرا فساد اداری اعتبار دولت ها همه 

ون را  حاکمیت قان ،پولحاکمیت و  ایگزینی فسادبا ج مشکل مواجه می سازد و  کاهش فقر را باوتالش ها جهت 

موفقیت در  ، بهبقای این ملت سرنوشت و  است. بزرگتردر افغانستان این مشکل از این هم اما  .دتضعیف می گردان

کشور را  ،انیاین غده سرط ،که علیه فساد مبارزه صورت نگیرد در صورتی و مبارزه علیه فساد اداری گره خورده است

 . ن مضمحل می کنداز درو

، بعد از رژیم ادکه حکومت جدید اقدامات کافی را جهت مبارزه علیه فس افغانها ناامیدی خود را از این 2001از سال 

د که متعهد به پایان ی دادندیدانی رأبه کان تعداد قابل مالحظه ای از مردم 2014داشتند. در ابراز  طالبان انجام نداده

ن جوانان می فساد هنوز شایع است و یکی از علل نارضایتی و خشم گسترده خصوصا در میا اامدادن به فساد بودند. 

 باشد. 

 ف افغانستان، خطر فساد اداری نسبت به بقا و انکشازمام امور را به دست گرفت 2014 سال حکومت وحدت ملی که در

بارزه علیه م کرده است،  تبیینرا مت حکو اصالحاتآجندای  که ژی تحقق خود اتکایی. استراتخوبی درک نمودبه  را

داده است.  بهبود کیفیت حکومتداری و تقویت حاکمیت قانون قرار با هدفپالن های خود  مرکزفساد اداری را در  

کمه عادالنه یک محااز  بانک پس قضیه فساد در کابلافراد دخیل در اقدامات الزم صورت گرفت و  پس از آن برخی از

 تیهای دول بانک اجتماعی، گمرکات، و امور مقامات وزارت کاربرخی  ات ادارات مختلف دولتی مانندشدند. مقام یزندان

افغانستان  . برای نخستین بار در تاریخمورد تعقیب عدلی و قضایی قرار گرفتند نیز شهر سازی و مسکنوزارت  و 

 شدند.  یروهای دفاعی به اتهام فساد اداری محاکمهمقامات بلندپایه ن

نیدن افراد پس از ر فرصت ها و  زمینه های فساد اداری کاهش داده نشود یا از بین نرود، استراتیژی به محاکمه کشااگ

به که نیست  یدارد. فساد اداری در افغانستان تنها محدود به افراد متمرد احتمال موفقیت کمتری ،فسادجرم وقوع 

می  هایی و کاستی ند؛ بلکه خود سیستم نیز دارای ضعف هاموفق به نقض قانون می شو ،کارآیک سیستم  رغم وجود 

راه حل های  باشد.  به محاکمه کشانیدن مرتکبین فساد یک بخش مهم چالش مبارزه علیه فساد است، اما این یکی از

 اتکایی افغانستان پیشنهاد کرده است.خود جامع و فراگیری است که استراتیژی تحقق 

ای هارچوب مفهومی چ این استراتیژی :است. اواللت افغانستان در مبارزه علیه فساد اداری ژی دواسترات بیانگر این سند

جهت حفظ  های عمومی دولت شرو :ثانیا  را فراهم می کند که برای ارزیابی دالیل شیوع فساد استفاده می شود.

ها و اقدامات مربوط  ترنامه عمل اولویب :رد. ثالثادا و تنبیهی را بیان می ممکن میان اقدامات پیشگیرانه ثر وتعادل مؤ

 . رده بیان می کنددولت را به شکل فش
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 :تنظیم نموده استدر پنج سکتور را ذیل اجرایی پنج اولویت  این استراتژی

 )سکتور سیاسی( ؛اصالحگرا شبکه هایو تقویت  ملیسیاسی تقویت رهبری  .1

 )سکتور امنیتی( وزارت امور داخله؛خاتمه دادن به فساد اداری در سکتور امنیتی، به خصوص در  .2

خدمات  تعیینات واسطه بازی درایجاد سیستم خدمات ملکی مبتنی بر شایستگی و پایان دادن به مداخالت و  .3

 )سکتور خدمات ملکی(ملکی؛

 )سکتور عدلی و قضایی(؛ متهمین فساد اداری اصالحات عدلی و قضایی و تعقیب .4

قررات ملی مطابق اصول و مو  قابل پیگیری بودهشفاف و  تمویل ها به نحوی که مالی و بودجویمدیریت سالم  .5

 )سکتور امور مالی( تفتیش گردد. national charter of accountsحسابات 

محور و اساس  ،را در بر دارد، اما این پنج اولویت راتیژی ریفورم ها و اقدامات گسترده تریاستاین در حالی که  

 بستگی دارد.راتیژی به آنها موفقیت استاستراتیژی را تشکیل داده و 

سئول مدیریت مهای  از اقدامات مبارزه علیه فساد اداری در وزارتارائه می کند یک تصویر کلی بخش دیگر این سند، 

  .رندمبارزه با فساد اداری نقش دا و نهادهایی که در امر دخیل ساختن مردم درمصارف و ادارات  عواید و

مکلفیت  ایایفمین امنیت و ثبات و برنامه های دولت جهت تأ تطبیق موفقانهدر  ،ایجاد کاررشد سکتور خصوصی و  

ف سکتور هایی که در انکشا و در روشنی آن به وزارت مین رفاه عامه ممد واقع می گردددر تأ دولت های اساسی

نیز می  بین المللی ما م تغییر نقش شرکایمبارزه با فساد مستلز .خصوصی نقش دارند توجه خاص صورت می گیرد

شاخص از ه جامع خالصاین سند ضمایم  می مبارزه علیه فساد کمک کنند.های دای باشد تا آنها بتوانند در ایجاد سیستم

 تفاده قرار می گیرد. استراتیژی مورد اساین ثیرات و  نظارت از تطبیق و تأ هامعیارتنظیم هایی را ارایه می کند که در 

ت. بزرگترین ین استراتژی صورت نخواهد گرفت، اما مقاومت شدیدی در مقابل آن صورت خواهد گرفمخالفت آشکار با ا

این استراتژی  رسند کهحت تاثیر تبلیغات به این باور بیا مردم عامه ت ت که این استراتژی سیاسی شود وخطر این اس

راتژی مبارزه با اولویت اول برای است ،ضوعبرای جلوگیری از این مونخبگان است.  معامله ای میانابزار دیگری برای 

و مذهبی یا  فساد اداری منحصر به گروه نژادی، سیاسیاالی همگان تطبیق شود. صورت یکسان به بفساد این است تا 

 وازن باشد وطرف، هدفمند، شفاف و متاستراتژی مبارزه با فساد اداری افغانستان باید بی حتی جنسیت خاص نیست. 

بارزه علیه مهای شورای عالی حاکمیت قانون و  از بی طرفی کامل و آگاهی عامه از مسئولیت باید  ببه همین ترتی

مه از طریق آگاهی عا. اطمینان حاصل شود ارنوالی افغانستانمکاری کمیسیون خدمات ملکی و لوی سفساد اداری با ه

 دف سبوتاژ مبارزهکه با هرا تحرکاتی  ،م معتبرو ارائه حقایق و ارقا مربوطه و نمایندگان ادارات  رسانه های همگانی

 خنثی می سازد.  علیه فساد اداری صورت می گیرند،

الش ت ما نیست. البته مبارزه با فساد اداری یک علم خاصاوال:  ابتدا دو موضوع مهم باید ذکر شود:اگرچه، در همین 

را در این استراتژی بگنجانیم.  ه علیه فساد اداریردهای مبارزویژگی های موفق ترین رویک کرده ایم تا اصول اساسی و

رهبری ملی،  :مرتبط به ویژگی های معنوی مانند ها به اینکه چه چیزی کارآ است، اکثر پاسخبه نظر می رسد که اما 

استراتژی های موفق مبارزه علیه فساد اداری برای کامل شدن به  ثانیا:اجتماعی است.  و مناسبات فرهنگ و تاریخ 

اکی از آن ح ،تحت عنوان انکشاف و منازعات در جهان 2011ان طوالنی نیاز دارد. گزارش بانک جهانی در سال زم

چهارچوب زمانی با در نظرداشت سال طول می کشد. این  35طور اوسط ه ب ،منازعات است که بازسازی موفق پسا
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راهی طوالنی سد. مبارزه علیه فساد اداری ل و مشکالت سازمانی که بستره فساد اداری است درست به نظر می رمسای

  1است.

را حساس ااین همگام با اقداماتی که  ،یک گفتمان سیاسی گسترده که ناامیدی عمومی را مورد رسیدگی قرار دهد

می تواند  ،وارد می شود به دوره ای از ثبات سیاسی بلند مدت حرکت می کند وکشور در مسیر درست ایجاد کند که 

هایی برای  عالیتفباشد بر ران در مشارکت ملی مبارزه علیه فساد اداری کمک کند. این اقدامات باید شامل به اصالح گ

پایان بر  نقطهدر گذاشتن  شود و این کهمی دهی به تقاضاهای عامه مردم در مورد این که صدای شان شنیده  پاسخ

 . نقشی داشته باشندباید این پدیده زشت 

 این استراتژی نقشه راه و نحوه تطبیق آن را بیان می کند. که به طور کلی باید گفت 

  

                                                      

یی مثل استونیا و جورجیا که سرعت مبارزه علیه فساد در آنها باال بوده، اصالحات مطالعه گسترده اتحادیه اروپا در مورد فساد نشان میدهد که در کشورها. 1

در کشورهایی مثل کوریای جنوبی که در آن سرعت مبارزه علیه فساد اداری بطی . مبارزه علیه فساد حدود دو دهه تالش های متواتر را در بر گرفته است

 (https://anticorrp.eu/. )ر گرفته استبوده است، اصالحات حدود بیش از نیم قرن را در ب

 

https://anticorrp.eu/
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ها عوامل و مشکالت تشخیص .1  آن

. مبارزه دارددر فطرت و اخالق مردم افغانستان وجود گردیده و نه وارد افغانستان  ه شکل طبیعینه بفساد اداری 

اهمیت حکومتداری خوب و  با مرتبط های فرهنگی، مذهبی و  علمی بر مبنای میراثافغانستان علیه فساد اداری  

دارد و بر کسب  قاطعاحکام صریح و  ،. دین مقدس اسالم در  مورد حصول عواید حاللصورت می گیردحاکمیت قانون 

. یق رشوت، سرقت و غصب به دست بیایداز طر و این که عواید یک مسلمان نباید کید می ورزدتأحالل  درآمد

 خوب و  نظریات ،داریمورد ابعاد مختلف عدالت در حکومت، در و دیگران علی شیر نواییافغان، مانند امیر  اندیشمندان

فرهنگی در  قوی عدالت است و  پشتوانه معتقد به. افغانستان یک کشور ارایه کرده اند ای قانع کنندههای استدالل 

این آفرینی به دیده قدر می نگرد. به نظام کار قائل است ومورد عدالت دارد و به قراردادها و حقوق مالکیت احترام 

مبارزه علیه  مثبت در امر تحقیقات بین المللی نشان داده که تحوالت احترام عنعنوی به حاکمیت قانون تظاهر نیست.

راه حل های تخنیکی برای محو فساد تا به  می در  حاکمیت قانون ارتباط داردبیشتر با پیشرفت عمو فساد اداری

  است. واری به  موفقیت مبارزه علیه فساد اداریخوبی برای امید دلیلافغان ها بر قانون و عدالت . عقیده راسخ 2اداری

در دارد.  مستقیمرابطه  سیاسی در حکومتدارینبود اجماع با بحران چهل ساله و افغانستان  در فساد اداری معضل

که  یداراتا فقدان در کمتر وشفافیت و ل ضعیف با کنتر هنگفت و پول  النوع سالح های مختلف ،جریان این بحران

و نظارت  دیریتپالنگذاری، ممانع  ،بازسازی عاجلیت،  2001 سال د؛ سرازیر شد. پس ازنتوانایی نظارت را داشته باش

این ا وادار به ، افغان ها رثبات سیاسی و امنیتی ازخاطر  اطمینان . در همین حال، بازگشت نا امنی، عدمخوب گردید

به دست  عطوفم رااولویت های آن ها ،عدم موجودیت ثبات درازمدتها به زنده ماندن قناعت بورزند. زیرا کرد که تن

در  گیرد. اما میناین استراتژی مورد بحث قرار در تاریخ ثبت گردیده و در  حقایقهای کوتاه مدت کرده است. این آورد

 اساسی مورد توجه قرار گیرد:مسألۀ چند  این جا باید

 ذکرثر از جنگ ی متأکشورها اصالحات دربه پروسه در مورد کمک  ”New Deal“ گفتمانکه در  طوری نخست:

که یکی از  .  افغانستاناستدولت ها  الل نظماخ ،ی خارجیوابستگی به کمک ها منفیثیرات ، یکی از تأاست گردیده

انجام  ضعف و کاستی دربا  و دهبو ل نظماخالشاهد  سطوح، ، در تماماستکشورهای وابسته به کمک های خارجی 

ل مؤثر  را ترمحیط عاری از نظارت یا کناین حالت، نرم می کند و  پنجهدست و  و مسؤولیت ها وظایف تداخلوظایف، 

 بار آورده است. ه ب

نخبه  گروه قدرت دوام یابه معن ،در زمان جنگ و بحرانو مدرن  انکشاف یافتهسیاسی  نهادهایعدم موجودیت   دوم:

ه عیف بمی باشد. در روش حکومتداری افغانستان که وحدت و یکپارچگی در آن ضفاسد اشخاص طریق شبکه های از 

سیاسی به  رهبران یکی از عوامل وفادارایو تخصیص بودجه  تیهای دول رسد ، قراردادها، تعیینات در پست نظر می

مایت های نقدی برای جلب ح از پرداختدل استفاده ، مهای انتخاباتی سیاست. باشدسیس می حکومت جدید التأ

امیان سیاست مداران ه مکافات به ح، نیز روش ارائمبتنی بر انتخابات سیاسی نظام هواداران را بیشتر تقویت کرده است. 

 است. ساخته  نهادینهرا 

یک دارد.  های اصالحی نیاز به اصالحگران دارند. در حال حاضر مشوق های کمی برای اصالحگران وجود جنبشسوم: 

بیشتر در معرض  ،مصونیت شغلی کمرنگ بوده و اصالحگران ارشدیک کارمند فقیر است. در حقیقت  ،بروکرات صادق

                                                      

2 .Pippidi-Alina Mungiuدرسهای آموخته : د، انتخابها براساس زمینه های موجود در مبارزه علیه فسا(NORAD, 2011 ) 
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به گونه ای نیست کارمندان خدمات ملکی در میان آموزش و مدیریت مداخله و انتقام گیری سیاسی قرار می گیرند. 

 کند. معی میان اصالحگران را ایجاد روحیه جکه 

رتمند جامعه به د قدوفادار ساختن افرا متعهد و جهت ابزارهایکی از  حیثاستفاده از فساد اداری  به به تدریج  رم:چها

سکتورهایی  تمام ، بلکه مربوط بهنقض قانون از طرف افراد نیستبه  است. فساد اداری دیگر محدود ترویج یافته دولت؛

 ند. رجیح می دهتای پول سازی را بر ارائه خدمات عامه ه فرصت ،سمیبا استفاده از عملکردها و قواعد غیر ر است که 

قدرتمند  ز همه، سکتور امنیتی به صحنه کشمکش افرادفرما است. بیشتر ادولت حکم های بخش فساد اداری در همه

 سادفگردیده و محسوب دسترسی به قراردادهای دفاعی یک منبع اساسی عاید است. جهت حصول پول مبدل گردیده 

ایر سکتورها د در سفاساست. فساد اداری در سکتور امنیتی برای افراد  شدهدر آن باعث تقویت اقتصادی این افراد 

حتا در را الزمه دامات را مهیا ساخته است، تا از این طریق جلو اق آناستفاده از خشونت  یا تهدید به استفاده از  زمینۀ

فاده از خشونت یا تی دیگر افراد فاسد را نیز قادر ساخته است تا با استفساد در سکتور امنیبگیرند. سکتورهای دیگر 

اقد قدرت احساس تهدید به انتقام گیری از فساد حتی در دیگر سکتورها نیز حمایت کنند. افغانهای جوان که خود را ف

که به گروه های ر صورتیکرده و انگیزه خود را از دست می دهند از انتقام گیری خشونت آمیز علیه خود و فامیل شان د

 فاسد نپیوندند هراس دارند. 
 

دهای سکتوری های فاسد نها مقاماست. گسترش یافته  در حکومت در انحصار گرفتن ادارات و سوء استفاده از صالحیت

ات عامه به . تدارکگرددل می کنترمقامات فاسد  توسطخدمات پاشانده است.  دسترسی به پست ها و ارائه  را از هم

دگان تبدیل مکافات به رشوه دهن یک وسیلۀکه یک میکانیزم دولتی جهت حصول منافع مالی دولت باشد، به  ی اینجا

از طریق  –حتی مکانیزمهای پاسخگویی می تواند منجر به ایجاد طرح های جدید پیدا کردن پول شود گردیده است. 

 تعقیب عدلی.  درخواست رشوه از مجرمان مالی بخاطر حفاظت ایشان از تادیب یا

 به همین و ندمکافات به پیروان خود هست  دریافت فکردر اخیر باید گفت، رهبران سیاسی به جای منافع ملی در 

مویل کمپاین افزایش یافته است. کمبود احزاب سیاسی، مقررات مبهم ت دولتی های پستو  اداراتسیاسی  اشغالاساس 

 ونه ای کهگبه  است، مان را از ناحیه غصب و فساد آسیب پذیر ساختهپارل ،پاسخگوییداخلی ها و نبود سیستم های 

 منجر به نارضایتی وسیع عمومی شده است. 

باعث گشته است تا دستگاه انتخابات و دموکراسی نیز از سوی منافع شخصی مورد سوء استفاده قرار  فساد سیاسی  

 اشغال. بدین ترتیب را در اختیار دارند. نونییر قاو غ سیاه پولمبالغ هنگفت   از سوی کسانی که به خصوصگیرد، 

به مقامات سیاسی این فرصت را میسر می سازد که کرده و تالش های دولت برای اصالحات را سبوتاژ  ،مقامات دولتی

سبوتاژ کردن ریفورم های داخلی استفاده  تعیین و از آن ها جهت خود راپیروان  ،خودقدرت سیاسی با استفاده از 

 . کنند
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 :مسیست اصالحبرای  تصمیم قاطع حکومت وحدت ملی .2

و  ها منصب لاشغا، پراکندگی رهبران سیاسیتشتت و  ،مبارزه  علیه فساد اداری برایژی دولت افغانستان در استرات

ال مناصب اشغ .استفساد اداری تلقی گردیده  اساسیاز عوامل عدلی و قضایی  از پیگرد معافیتست های دولتی و پ

 دارد. را در پی میان شهروندان و دولت  ، تضعیف وفاداری و تعهدولتی و سایر موارد فسادد

مجدد اعتماد  لوگیری از ضایعات نیست بلکه احیاییی و جعلیه فساد اداری تنها افزایش کارآهدف استراتژی مبارزه 

عده مقامات  اولیه فساد آندلیل  هر چند. ندان عرضه خدمات عامه نیز یک هدف اصلی استشهروندان به دولت و کارم

ن به فساد یک اگر چه تعهد در سطح باال برای پایان داد  به منافع ملی صدمه می زنند. ،فریب ستند که بادولتی ه

رای ایجاد است باز یک اقدام جمعی ناشی ما اصلی در این استراتژی راه حل پیش شرط الزم برای موفقیت است اما 

یاز به ن ثر،یک رهبری مؤبه تبدیل تعهد رهبری حکومت که فساد دیگر تحمل نمی شود.  مبنی بر ایناجماع ملی 

شهروندان و  بیق نمایندیسی ها را تطدارد تا بتوانند پالآنان توانمند و شبکه های  ها تیم واصالح گرا  از  رهبران حمایت

 . ندنظارت نمای شرفتیو از پ این مبارزه کنند را شامل

و تطبیق مؤیدات  ده های رقابتی و شفاف اداره گردناساس پروس بر ادارات دولتی و از بین بروند ادزافساگر فرصت های 

ساد اداری در مبارزه علیه ف ژی ملی.  استراتبه موفقیت می رسدمبارزه علیه فساد اداری  حتمی گردد،بر متخلفین 

ینات خدمات پولیس، تعیامور مربوط به  بر وصسکتور امنیتی، به خص در  قبل از همه، عامهتطبیق در سکتور  مرحلۀ

بیق می تط مصارف اموال عامهدر مورد  گیریتصمیم ذیصالح برای مالی  نظامعدلی و قضایی و ارگان های ملکی، 

برای واگر  فتهشیوع یاد، چون غصب زمین نگردد.  ادارات مسؤول مدیریت و توزیع زمین نیز باید مورد توجه قرار گیر

 . رودملکیت های عامه به هدر می اقدامات الزم صورت نگیرد  نجلوگیری از آ

ه مقامات متا محاکح علیه فساد اداری را ایجاد نکنند، برای مبارزههای الزم  این نهادهای اصلی پیش شرطکه  زمانیا ت

 . ایجاد نخواهد کردتغییر بنیادی  ،بروز فسادمحو زمینه های تشویق و در رتبه  عالی

 ادامه  ژی اتاستر این داشته است وقرار  آنمبارزه علیه فساد اداری در اولویت کاری  ، وحدت ملی حکومت آغازاز 

 . فعالیت های سه ساله این حکومت برای ریشه کن ساختن فساد اداری می باشد

ا برای ینه رتا زم پایه تمرکز نمودجهت محاکمه نمودن افراد بلند فوریبر اقدامات وحدت ملی حکومت  در سال نخست

ژی استرات ۀیبرای تهمکانیزمی را ، حکومت حالدر عین بود. آن کابل بانک مهمترین  ۀاصالحات هموار نماید که قضی

 ساساستخدام بر . این تدابیر شامل اعمل کندانفرادی برای اصالح سیستم  اقداماتایجاد نمود که فراتر از  درازمدت

اصالح  ،ت(مبارزه علیه فساد بوده اس روشاین یگانه و مؤثرترین شایستگی )مطالعات اخیر نشان می دهد که  اصل

  .تا زمینۀ نظارت پالیسی سازان از مصارف عامه را مهیا سازد بودمدیریت بودجه  بهبودتدارکات و 

ۀ دارای ه گردید، هشت ساحئبه کنفرانس بروکسل ارا 2016چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان که در اکتوبر 

 می سازد: برجستهل را اولویت ذی

 تدارکات عامه؛ پروسه اصالح .1

 ؛ایجاد شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری .2

 ؛وزارتخانه ها برایهیه پالن های عمل ت .3

 ؛م سنگینمرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد اداری به منظور تحقیق و بررسی جرایاز و حمایت  ایجاد .4

 ؛رنواالناڅقضات و  امتحانات داخل خدمتولیت وامتحان شم ساختن الزامی .5



10 
 

 والیت؛ 34 افیناست محاکم  رؤسای تغییر و تبدیل .6

 ؛استفاده از پرداخت و تدارکات الکترونیکی افزایش .7

  3.تطبیق پالن عمل ملی مبارزه علیه مواد مخدر پروسه تسریع .8

اداره ملی  ت ه، اجراآاز موارد برجسترار دارند. در حال تطبیق ق هم گانه فوق یا تکمیل گردیده و یا 8اولویت های  تمام

میلیون دالر  200بیشتر از مبلغ  آن قرارداد را بررسی نموده که در نتیجه 1500این اداره بیش از  .باشدتدارکات می

س در سال از بدو تأسی یبارزه علیه فساد ادارمرکز عدلی و قضایی مایجاد همچنین  .گردیدصرفه جویی امریکایی 

ضات و ق ارنواالنڅ از ،جهت تثبیت سویۀ دانش حقوقیو در  قضیه فساد را تعقیب نموده است 315به تعداد  2016

 .  شداخذ آزمون تحریری 

اقدامات  دی ازتعداد زیا ژی هااین استراتدر در استراتژی های مبارزه علیه فساد این است که  مشکالت شایع ی ازیک

ژی های د. استراتآنها وجود ندار ارتباط میانبرای ل منطقی ند، اما دلیچند مفیدکه هر گرددپیشنهاد می  غیر متجانس

ل منسجم راجع به نبوده است. در عدم موجودیت تحلی در اماناز این مشکل  نیز مبارزه علیه فساد اداری در افغانستان

ای مبارزه علیه فساد ژی هارند، استراتارتباط د با یکدیگرچگونه  گیرند وکه چرا بعضی فعالیت ها در اولویت قرار می این

 . مبدل می گرددو غیر عملی اما غیر مؤثر  رزوها و امیدهای خوبآ ی ازاداری به لیست

 

 

  

                                                      

 .2021-2017چهارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان،  3
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ولویت .3 تژی های ا  اداری فساد علیه مبارزه ملی استرا

این اولویت  .را مطرح کنیم تویموضوعات دارای اولبرخی ژی استرات این در تالش نموده ایمبر اساس آنچه گفته شد 

این اولویت ها  .زدفراهم می سا جهت آوردن اصالحات را اقدامات و تدابیر جدی و قابل اعتمادبه باور ما یک سلسله ها 

 ،و برای هر یک از این محورها، اقدامات دارای اولویت ستا محوربر پنج  یتکم -چنان که پیشتر نیز نام برده شد–

( 2019/2020)1398/1399( تا پایان حکومت در سال 2017)1396ی که حکومت بین سال هااست تعریف شده 

 آن ها را انجام خواهد داد:
 

 )سکتور سیاسی( ن توانمند:اصالحگرا شبکهرهبری سیاسی و  -اول محور

  :دارددارای اولویت تمرکز  در عرصه سیاسی، باالی سه مسألهعلیه فساد اداری  برای مبارزه افغانستان ژی ملیاسترات

ه انتخابات درازمدت خواهد بود اما ارتباط میان سیاست های پولی و پروسعلیه فساد اداری مبارزه ند هرچ  .1

ن و رقابتی باشد. ردد. انتخابات باید عادالنه، مصوتواند ممد واقع گ شود. در این عرصه تکنالوژی میباید قطع 

ی دهی ریک( و نصب ماشین های رأافغانستان پروسه های استفاده از کارت های هویت الکترونیکی )بیومت

رسیدن به ز جلوگیری اها تدابیر مهم برای کاهش تقلب انتخاباتی و  این کترونیکی را تسریع خواهد نمود.ال

 رزه با فساد اداریمبا یک پالنمقننه نیز باید همانند قوه اجرائیه و قضائیه، قوه  .می باشد قدرت از طریق فساد

ماید و نتایج آن را نقاطع علیه فساد اداری و اشاعه و نشر دارایی ها تهیه و تطبیق  را مبتنی بر تعهد به مبارزه

 برای عامه مردم نشر نماید.

ارد. اما دقانونی و تجارب عملی در عرصه حراست از آزادی رسانه ها و جامعه مدنی های  تضمینافغانستان  .2

ین آنان و و روابط کاری مناسب ب شوند شتهگما ادارات درنیز  اصالح گرانباید یک شبکه قوی و متعهد از 

ون مصیاسی سز حمالت انتقام گیری و از امتیازات مناسب برخوردار و ا آنان بایدایجاد شود و  جامعه مدنی

ون حمایت از رهبری ملی است. باید با تصویب قان لیت های اساسیمسئو باشند. فراهم ساختن این اقدامات، از

انین واضح در حال حاضر، حکومت قورکنان مبارزه علیه فساد اداری تضمین شود. افشاگران فساد، مصونیت کا

ار دارند و قر و ابهاماتاصالحگران در معرض اتهامات  و به همین اساس  و محکومیت ندارد تبرئه حالت برای

 و دولتساختن جامعه اصالحگران در داخل  ی برای جامعه مدنی به منظور منسجمی کمها فرصت همچنین

 یا برای آموزش عامه در مورد نقش آنها در پیشبرد اصالحات وجود دارد. 



12 
 

سازند. ایجاد و تقویت  و شریک دخیلرهبران سیاسی افغانستان باید مردم را در امر مبارزه علیه فساد اداری  .3

 یید و جوان فعالین سیاسی و رهبران سیاسمستلزم بحث ها و اتفاق آرای نسل جد ،سیاست های ارزش محور

نه تنها در کابل بلکه در اخالقی مربوطه را  ضوعات مبارزه علیه فساد و اصولموباید  رئیس جمهورمی باشد. 

شفافیت بیشتر در   به حاکمیت قانون، مقاماتتعهد  رهبری نماید.سفرهای والیتی خویش در سراسر کشور 

 توانمند گران اصالح شبکه و یاسیس یرهبر :اول محور

سی سیا ستان از تعهد  ساد اداری و  مقامات عالی افغان برای مبارزه علیه ف

. اما برای تبدیل نمودن تعهدات سیاسی برخوردار استدر حکومت  شفافیتاعاده 

و شالالبکه یای  ت و حمایت کنیم به اصالالاحات مر،ر، باید اصالالاا  ران را م اف 

امور ذیل را  2019و  2017یم. حکومت در بین سالالالالهای دی ارتقااصالالالاحات را 

 انجام خواید داد:

سطح ملی و راه اندازی ب ساالنه در  ست یای  ش  ث یا در مورد تماس یا و ن

رئیس جمهور و رئیس  به ریبریاسالالالتراتمی مبارزه علیه فسالالالالاد اداری 

 اجرائیه؛

 تی برای انتخابا شفافیتتدویر شورای مشورتی ملی برای حصول اطمینان از

 ؛2019انتخابات ریاست جمهوری سال 

دیی مبتنی بر بیومتریک در تمام شهریای   سترش استفاده از تکنالوژی رأی

 بزرگ؛

 مقامات بلند  یدارایی یا بررسی و نشر ،بت،شرایط تأکید بر رعایت کامل

 ؛پایه

پارلمانی مبارزه علیه فساد  عمل تهیه پانبه  شورای ملی ریبری تعهد

 ؛تطبیق آن و اداری

به من مدنی و جزایی  یای قوانین  مل   ور بهبود بازنگری مواد و طرزالع

سد و شخاص فا ست  ضبط دارایی یایی که به تعقیب عدلی ا شکل غیرقانونی بد

 آمده اند،

؛حصول اطمینان از عدم شمولیت اشخاص م کوم به فساد در تعیینات دولتی 

و  فسالالاد اداری شالالا رانافاز کارکنان و  و حمایت تصالالویب قانون م اف ت

 قوانین الزم دیگر؛

؛مبارزه علیه فساد اداری انسجام و تقویت شورای عالی حاکمیت قانون و 

 ایجاد  رویی از بازرسان مستقل مرتبط با لوی سارنوالی برای دفتر رییس

 ؛جمهور 

 تقدیر دسالالالتدورد یای فردی و  روپی برنامه اعطای جوایز جهت معرفی 

 ی در امر مبارزه علیه فساد اداری؛ خدمات ملک کارمندان

 مقامات ارشد برای ب ث روی پیشرفت  توسط  عامهآ ایی  سترش فعالیت یای

 فساد در رسانه یای ملی؛ لیهعیای مربوط به مبارزه 

 و وزارت  عایداتی در وزارت مالیه و وزارت یایایجاد شالالبکه یای اصالالاحی

 ؛یای دارای مصارف باال

 مصرف کننده عایداتی و " در وزارت یای باز"حکومت قوانین تنفیذن ارت از

 عواید؛
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اقتصادی، آزادی مداوم برای عالین فو  انه ها، حمایت از سوی رهبری دینیحکومت، کار بیشتر با رست اجراآ

گروه های دادخواهی و افشاگر و آگاهی بیشتر مردم در مورد حقوق مدنی و انکشافی، از جمله اقدامات مهم 

 شمار میروند. ه بپاسخدهی دولت برای باال بردن 

  

 :سکتور امنیتی ازمحو فساد  -دوممحور 

را از  میلیاردها دالرکه ساالنه  ان استکارمندسوبین نظامی و من 350000سکتور امنیتی افغانستان دارای بیش از 

مهم در امر مبارزه علیه فساد  عاملدریافت می نماید. اصالح سکتور امنیتی کمک های بین المللی  داخلی وبودجه 

از  یمتبه قو پولیس  اداری خواهد بود. افغانستان کشوری است که در حال جنگ قرار دارد. فساد در نیروهای دفاعی

 تمام می شود. و اعتماد مردم سرزمین  ،زندگی دست دادن

 امنیتی سکتور اصالح :دوم محور

( 1پان سکتور امنیتی برای مبارزه علیه فساد اداری شامل پنج بخش می باشد: )

و  دفاعی ( حصول اطمینان از پانگذاری2ایجاد یک پروسه واضح برای استخدام؛ )

؛ معتبر ملکی نترول و ن ارت ( راه اندازی سیستم یای ک3بودجه سازی شفاف ؛ )

ستخدام( 4) سران پولیس خیالی؛ ) م و پدیده ا سترش ب ث و 5سربازان و اف   )

  فتگوی سکتور امنیتی با جامعه مدنی.

 ذیل خوایند بود: اقدامات شامل 2019و  2017یای  تدابیر مشخص بین سال

 ؛ریبری توانمند و شایسته در وزارت امور داخله 

 تیش مقرری یا و ترفیعات مربوط به بسالالالالت یای ارشالالالالد رینمود و تف ئهارا

 امنیتی؛

 به  ونه پولیس تمام معینان، رؤسای عمومی و قوماندان یای  تعیینو  بررسی

 ؛ای که برنامه اصاحات ایجاب می کند

  پولیس امن و ن م  انتقالدفاعی و پولیس، مقامات وظایف ایجاد وضالالالاحت در

کارکردیای بررسی کامل وزارت دفاع و سرحدی وزارت داخله به  پولیسو عامه 

 ؛ارشدنان تمام قوماندا

  تعدیل قوانینی که در اصاا سکتور امنیتی الزم است؛تشخیص و 

  سکتور امنیتی؛ معتبر شناسیتکمیل آسیب 

 سونل و برکناری و تعقیب عدلی قوماندیتکمیل ل سئویای  انست موجودی پر  لم

 پولیس خیالی؛

 که برنامه اصالالاحات  طوری ،والیتی ان امنیهنبررسالالی و تبدیل تمام قوماندا

 ؛ایجاب می کند

 تمام ولسالالالوالی یای قابل  درالکترونیک  به طور  سالالالترش پرداخت معاشالالالات

 ؛دسترسی

 .ایجاد یک ییأت برای رسید ی به تخطی یا و سمع شکایات 
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ت حمایت قاطع تهیه گردید. به همکاری هیأ 4پالن عمومی اصالحات است. به شکل خوبی در جریانملی اصالح اردوی 

کلی  ها و مسلکی سازیسبب کاهش فساد، افزایش مؤثریت نیرومی تواند ناظرین مستقل تأیید نموده اند که این پالن 

کارهای زیادی مبارزه علیه فساد خواهد بود.  در امروزارت دفاع  برای . پالن متذکره یک راهنماگردد خدمات نظامی

 ثریت نیروهای دفاعی در حال بهبود است. روند عمومی مثبت است و روحیه و مؤاما است که باید انجام شود. 

زیابی نماید از جمله اولویت های مهم ما می باشد. در نتیجه ارآوردن اصالحات در وزارت داخله که پولیس را اداره می 

 پولیس خیالی، فروش چوکی ها، فروش غیر قانونی اسلحه و تجهیزات، استفاده پولیس  حکومت در مورد وزارت داخله،

د رسیدگی لی بوده که باید در مبارزه علیه فساد اداری و جرایم سازمان یافته، موربرای مقاصد شخصی و قاچاق، مسای

آسیب ها در  5مبارزه علیه فساد اداری شامل بررسی مسلکی از افسران ارشد و ارزیابی مؤثقدر امر  قرار گیرد. تالش

 د خواهد بود. عاجل افراد فاس عدلی و پیگرد قانونی سکتور امنیتی یکجا با تعقیب

 

ستخدام در ا ضوابط بر روابط برتریسیستم خدمات ملکی مبتنی بر شایسته ساالری و  نهادینه ساختن -سوممحور 

 :)سکتور خدمات ملکی( 

سته بط )شاینشان می دهد که یگانه و مهمترین راه برای مبارزه علیه فساد در اکثر کشورها جایگزینی ضوا واهدش

اهد رسید که می باشد. هر نوع آسیب سنجی فساد اداری افغانستان به این نتیجه خو ساالری( بر روابط در استخدام

بلکه ست امقرری های مبتنی بر روابط در خدمات ملکی خیلی شایع است که نه تنها منجر به فساد اداری گردیده 

اصل روابط در  روابط شده است. از بین بردن بر ای متکی قومیکفایتی ها، عملکرد ضعیف و  کشمکش های سبب بی

 علیه فساد اداری است، ولیرزه ا راه تالش های مبایکی از بزرگترین چالش ها فر ،افغانستان های خدمات ملکیمقرری

صالح ا به دست آمد.میالدی با تجدید تشکیل کمیسیون خدمات ملکی یک دستآورد بزرگ  2017در نیمه اول سال 

شامل  ، بایدخود نیدر دیزا کلی از باال به پاییناین استراتژی خدمات ملکی از طریق سه مرحله بزرگ آغاز خواهد شد: 

جزء مبارزه  های خطرناک که هایی باشد که به اصالحگران انگیزه دهد تا بر مشکالت و حتا چالش ا و حفاظته مشوق

و  ات و امتیازاتفساد، تغییرات در ارتقای معاش حفاظت از افشاگران ها شامل مکافات و اینبا فساد است فایق آیند. 

 هد بود. انفکاک کارمندان خواتفتیش مستقل از پروسه های استخدام و 

 

دام ذیل آغاز ، با سه اقسی های ملی باشدیکه دوباره ابزار دولت در اجرای پال اصالح سیستم خدمات ملکی برای این

  خواهد شد:

ملکی  بست های خدمات محدودی ازطرفانه و رقابتی باشد. در حال حاضر تعداد  پروسه استخدام باید بی .1

های  که ریاست بدیهی استدشوار و  خودسرانه می سازد.  که حسابدهی را دارای الیحه وظایف مشخص است

دید جمات ملکی قرار گرفته اند. کمیسیون خد مفسدیناستخدام کننده در سطح وزارت ها مورد توجه خاص 

 را در بررسی کاندیدان و ارزیابی روش های استخدام خواهد داشت. التشکیل نقش گسترده ای

                                                      

 2006ساله، حکومت افغانستان، پالن کمپاین ملی پنج .  4

( 4)یت قراردادها؛ تدارکات و مدیر( 3)حسابداری و راپوردهی؛ ( 2)پالنگذاری و تعیین بودجه؛ ( 1: )یک ارزیابی موثق شامل این موارد می شود.  5

 . اجراآت مالی( 6)مدیریت  اقالم موجود و استفاده از آنها؛ و ( 5)پرداخت معاشات مدیریت پرسونل؛ 
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و تعلیمات  آموزشتواند تا یک اندازه از طریق فراهم ساختن  . این میفرهنگ خدمات ملکی باید تغییر یابد  .2

ل های بهتر دیریتی، تا حدی هم با معرفی کنترشغلی بهتر، با استفاده بهتر از مدیریت عملکرد و تکنالوژی م

 لی را که به نامش پرداخت می شود،همان مقدار پو الی کسب گردد تا اطمینان حاصل شود که هر شخصیم

 گردد.  و عملی اصالحباید بسیار با احتیاط های رتب و معاشات اً دریافت نماید. شیوه واقع

 

ل و چشم سرمایه گذاری بیشتری در مشاغل باید صورت گیرد. از بین بردن فرهنگ تالش برای ابقا در مشاغ .3

ت یا طوالنی مدت ن مدانداز کوتاه برای مشاغل دولتی باید با حالتی که در آن اعتماد به تداوم وظیفه برای میا

ری برای تقویت مرکز آموزش خدمات ملکی و توسعه ی کورسهای مدیریت و رهبوجود داشته باشد تغییر کند. 

ام خدمات ایجاد یک نیروی خدمات ملکی مسلکی که فراتر از تغییرات در وزرا و رهبری حکومت قادر به انج

برای  ان می تواند مشوق های ملموس بیشتری رادولت همچنخود باشند از اهمیت باالیی برخوردار است. 

ین امتیازات عملکرد خوب کارمندان همچون مسکن دولتی و افزایش معاشات متقاعدین ارائه نماید، که البته ا

 در صورت محکومیت کارمند به جرایم یا اخراج به دالیل دیگر از دست خواهند رفت. 

 

بلندتر ساخته شوند. استانداردهای بهتر تعریف شده از عملکرد د معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان دولتی بای .4

 کارمندان بیرون ساختن کارمندان ضعیف از تشکیالت دولتی را آسان تر می سازد. 

 

 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیستم خدمات ملکی مبتنی بر شایسته ساالری و  ساختن نهینهاد :محور سوم

 در استخدام روابط بر ضوابط یبرتر

که ایجاد خدمات ملکی مبتنی بر شالالایسالالتگی یک تاش  قبول دارد افغانسالالتان

شد ساز .درازمدت می با ساد و روابط در خدمات  یزمینه  برای از بین بردن ف

تصمیم داریم اصاحات  2019و  2017یای  آغاز  ردیده است. بین سال  ملکی قباا 

 :انجام دییمذیل را 

ل قوانین و مقرره یایی که در نهادینه ساختن سیستم شفاف تصویب و تعدی

 خدمات ملکی الزم است؛

بست یا؛ رقابتی برای تمامانتخاب  و اعان عمومی کاریابی 

 حصول اطمینان از انتخاب بر اساس رقابت؛ 

و اعتباردیی برای تمام بخش یای  آموزشانتخاب رقابتی،  پروسالالاله مرکزی

 دیریت مالی، انکشاف منابع بشری(؛عمومی وزارت یا )تدارکات، م

 5000، که حداقل و تجدید نصالالاب آن مرکز آموزش خدمات ملکی مجدداحیای  

جدید التقرر در کورس یای اداره عامه، پالیسی یای جندر خدمات کارمند 

 ؛دیدملکی و مبارزه علیه فساد اداری آموزش خوایند 

با معاشات بازار؛ معاشات کارمندان ارشد خدمات ملکی  متعادل ساختن 

 شناسایی، م اف ت و ارتقای کارمندان صادق و پرتاش؛ 

 سال که دارای ت صیات  65و  55کارمند ملکی بین سنین  1000به تعداد

به تقاعد سوق  الزامیطور ه تر از آن می باشند، ب یینیا پای 12صنف 

 داده خوایند شد؛

 ضعیف 5000حد اقل سالخورده یا با کارکرد  ستعفا  ،کارمند  شویق به ا ت

یا   ردیده یا فرصالالت یای ت صالالیلی فرایم می  ردد که بعد از این فرصالالت

که خدمات ملکی را ترک  و یا این خوایند شالالالالدآنها یا واجد شالالالرایط 

 ؛خوایند نمود

 تقویت ادارات مرکزی و والیتی کمیسالالیون مسالالتقل خدمات ملکی جهت بهبود

 حکومتداری م لی؛ 

ی عامه جهت ترویج فرینگ حسابدیی؛ راه اندازی یک کمپاین آ ای 

شهروندان در کمیسیون مستقل خدمات ملکی؛ ایجاد مکانیزم اخذ ن ریات 

ن ارت بر پروسه برای جامعه مدنی و رسانه یا جهت  یایجاد میکانیزم یای

 ؛ یای بزرگ استخدام

 استخدام سیستماتیک معلمان جهت حصول اطمینان از تعیینات و ارتقاء

 ساالری.  براساس شایسته
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 )سکتور عدلی و قضایی(: اصالحات عدلی و قضایی و تعقیب متهمین فساد اداری -چهارم محور

 یجزا کود فساد آغاز کرده است. یعدل بیتعق ییوتوانا یبهبود چارچوب حقوقرا از قبل به منظور  ییکارها دولت

ماه  در است، هشد یانگار جرمملل متحد  یمبارزه با فساد ادار ونیموارد فساد در مطابقت با کنوانس آن در که دیجد

به  روعش ،ده استر کریجدیداً تغی هاکه ساختار آن و لوی سارنوالی ستره محکمه. شد خواهدنافذ  2018 یفبرور

 کرده اند. در نتیجه   در این نهادهااصالحات همه جانبه 

ب تقرر صد کارمندان بعد از بازبینی در صالحیت و شرایط ایشان در بست های مناس سی فیمرکز عدلی و قضایی 

و قضایی  عدلیب شده است تا قضایای کالن فساد را مورد تعقی سیسأت 2016مبارزه با فساد در اواسط سال  یافته اند.

را دریافت ه به شمول مقامات متعدد بلند رتبقضیه نظامی(  72 قضیه ملکی و 243قضیه ) 315ا اکنون قرار دهد و ت

 ن قضایامتخلف به مجازات حبس میان مدت و دراز مدت محکوم شده اند. برخی از ایفرد  70نموده است. بیش از 

وم شده اند. حکال از وزارت های  دفاع و داخله به مجازات سنگینی مهفت جنرگردد.  شامل اشخاص بلند رتبه نیز می

دان شده اند. معارف و مبارزه با مواد مخدر محکوم  به زن  ترانسپورت، هایمعین های وزارت  از جمع افراد ملکی،

 رسیدگی به این تعداد قضایای فساد اداری در نفس خود در افغانستان بی پیشینه بوده است.

بارزه علیه مو کاهش مؤثریت تالش ها برای باعث رکود در این سکتور و قضایی سکتور عدلی  ها در شیدگیاز هم پا 

فساد اداری  شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه دولت گونه مشکالت، این فساد شده است. برای فایق شدن بر

س رأ ایجاد کرده است. این شورا در 2016را تحت ریاست جاللت مآب رییس جمهوری افغانستان در اواخر سال 

 پیشرفت می باشد. برو نظارت حل مشکل تداخالت وظیفوی  جاد استراتژی،گفتگوها و مباحث برای ای

جدید  مرستیال ،منسجم خواهد ساخت. لوی سارنوال یدولت تمام ادارات مبارزه علیه فساد را تحت اداره لوی سارنوال

است که  به این معنا یمقرر خواهد نمود. توحید این ادارات تحت اداره لوی سارنوالد و توانمند را برای مبارزه با فسا

 حاکمیت قانون می . با6گردند ادارات متذکره تحت ساختار عمومی دولت قرار گرفته و از طریق بودجه ملی تمویل می

 را بهبود بخشیده و تنفیذ نمود. توان پیگرد عدلی و قضایی افراد فاسد

ی بر قانون اساسی قابل پیشبینی و مبتن ،منصفانه رسیدگی عدلی و قضایی ستان باید به این باور برسند که مردم افغان

ضایی ملی و ق. ایجاد سیستم عدلی و سیاسی یقوم های  یا وابستگیو  شخصیتصامیم  اساس ، نه برخواهد بودکشور 

ا ملزم به رغانستان و دین مقدس اسالم  دولت . جای خوشی است که قانون اساسی افمی خواهد بلندمدتثر کار و مؤ

د. فعال  تطبیق مین عدالت از قبل ایجاد کرده انن چارچوب اصوووولی فراگیر را برای تأتطبیق قانون می دانند و همچنا

 یر خواهد کرد.یتغاین وضعیت  به زودیاما  نگ استقانون در سطوح محلی کمر

ستراتژی، ساس این ا سطوح سارنواالن آموزش دید بر ا سوالی هاه در  شد ول سط  موظف خواهند   2018که الی اوا

شرایط  سارنوال واجد  سوالی هایرا به حداقل پنجاه  شد.امن  ول اجراآت محاکم قسمی تغییر خواهد  فرستاده خواهد 

ی افغانستان قانون اساس 128صورت دست اول به مردم ارایه گردد. ماده ه ب و قضایی عدلی مسلکییافت که خدمات 

                                                      

به عنوان  مثال پروسهء تایید دارایی های مقامات عالی رتبه وظیفه ادارهء أمور ریاست  6

 جمهوری خواهد بود.  
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ستان، "صریح می نماید که ت شخص حق دارد با رعایت  صورت علنی دایر میه محاکمه بدر محاکم افغان گردد و هر 

در حاالتی که در قانون تصوووریح گردیده، یا سوووری بودن محاکمه  تواند ه میماحکام قانون در آن حضوووور یابد. محک

   "ر حال علنی باشد.ضروری تشخیص گردد، جلسات سری دایر کند ولی اعالم حکم باید به ه

ند میثاق شوووهروندی  برای کمک به گسوووترش آگاهی محلی از حقوق قانونی جامعه مدنی و برنامه های ملی مان

سوالی ها نیز  و همچنان امور شهروندان سطح والیات و ول سئولین ارتباطی در  اجرایی مانند جدول زمانی محاکم و م

 هد گرفت. امورد استفاده قرار خو

 
 فساد به متهمین تعقیب و قضایی و عدلی اصالحات چهارم: محور

دولت اصاحات آتی را  2019تا  2017در بین سالهای 

اتخاذ خواید نمود تا بهبود پایه یای  عدلی و قضایی 

 را از پان به واقعیت تبدیل نماید:

تشخیص و تعدیل قوانینی که در مبارزه علیه فساد اداری در عرصه 

 امور عدلی و قضایی الزم است؛

 ایجاد کمیته یای تعیینات داخلی جهت ن ارت بر تقرری یا و

جلو یری از مداخات اشخاص دیگر به شمول قوای اجرائیه و مققنه در 

 امور قوه قضائیه؛

 ارتقای ظرفیت مسلکی قوه قضائیه و توسعه دسترسی شهروندان به

 و منصفانه؛ عدالت و م اکمه علنی 

بازبینی منابع بشری و اجرای پان کاری که شامل ارتقای  تکمیل

ظرفیت قاضیان و حارنواالن برای رسیده  ی به قضایای فساد باشد. 

این برنامه یمچنان شامل آموزش م ررین در یمهء م اکم در روشنی 

 قانون جزای جدید خواید بود. 

رک ادارات مبارزه علیه فساد به غیر از  کمیته مشت انسجام تمام

 ؛( ت ت ریبری لوی سارنوالیMEC) ،ن ارت و ارزیابی

 ایجاد پست مرستیال مبارزه علیه فساد اداری در اداره لوی

  ؛سارنوالی

؛حقوق و قضایای دولت در وزارت عدلیه ،تقنین اصاا ادارات 

 استرداد و تعقیب عدلی متهمین فساد اداری که در خارج از کشور

 بین المللی؛  یستند از طریق موافقتنامه یای

 که توسط اداره شفافیت در سال  یتمام قضایایبازبینی و پیگیری

 سارنوالی؛توسط لوی  ،شناسایی شده بود 2013

که تمام والیات سارنواالن واجدالشرایط دارند  حصول اطمینان از این

 سارنوال به ولسوالی یای امن؛  50حد اقل و معرفی 

ایت مالی بر اساس بودجه برای یای حقوقی به شمول حم  سترش مساعدت

 ؛ جامعه مدنی فرایم کننده آن مساعدتها

ایی یا برای افزایش آ یای مطبوعاتی و فعالیت بر زاری کنفرانس 

 عامه و حمایت از این پروسه؛

 اجرای برنامه تقاعد پر منفعت برای کارمندان و منسوبین عدلی و

 قضایی.
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 ولسوووالی 441والیت و  34حکومتداری خوب به  تحکیماولویت ملی برای  برنامهاز طریق و قضووایی  سووکتور عدلی

سترش خواهد یافت.  ست برنامه گ شدن ا ستای تحقق عدالت در  برنامه و این  در حال تدوین  سی در را سا یک قدم ا

 رسد. رف میسطح جامعه بوده که در آن بیشترین انرژی برای جلب همکاری مردم با دولت به مص

 لی(:)سکتور امور ما مدیریت سالم مالی و بودجوی و رد گیری پول به نحو شفاف و قابل تفتیش: پنجممحور 

ی است که ضرور گ زده مانند افغانستانهای جن کلیدی برای هر دولت می باشد. در دولت مولفهمالی  سالم مدیریت

قش اقتصادی داشته استفاده قرار گیرد. بودجه نه تنها باید ن برای انکشاف ملی مورد ای عنوان وسیلهه پالیسی مالی ب

شد بلکه باید مجرا سی را یبا سی و پالی سیا شد که دولت از طریق آن تعهدات  ساد مبار . هرچنداجرا کندی با زه با ف

شکل  ستماتیک م صوص در ارتباط با بودجه؛سی ست، بخ ر قرار تواند در معرض خط جایی که میلیاردها افغانی می ا

 گیرد. 

سیر  سو دینب 2015 سال از ستان م شفافیت  5افغان ست. کمبود  ساله برای بهبود مدیریت مالی را تعقیب نموده ا

ستان سه بودجه افغان سترش داده و کار  ،فعلی در پرو ساد را گ ستای را ف شان در را صالح طلب و تیم  برای وزرای ا

صورت مشخص ساحاتی که مشکالت ه مشکل می سازد. ب ،زمانی از دست رفته است که پول درکجا و چه دریافت این

نقشووه راه بهبود و تفتیش می باشوود.  پرداخت بر اسوواس قراردادها مالی، پیگیری ،7از مدیریت گمرکات ارند عبارتد

 ت مالی شامل اصالحات در هر یک از ساحات فوق الذکر می شود. اجراآ

                                                      

و حفاظتی بیشتر  حکومت در حمایت از این تالشها تمهیدات امنیتی. مشکالت و خطر فیزیکی موجود در امر اصالح گمرکات را نباید دست کم گرفت.  7

 . را فراهم خواهد ساخت
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سه بودجه ملی  صالحات در پرو سیلها صلی  و صبرنامه ا شد.ا صالح بودجه،  الحات مدیریت مالی دولت می با سه ا پرو

سالمیاز طریق پالجمع آوری عواید  ست.حذف مقررات غیر مؤثر که از را به سی های جدید و مدیریت  شیده ا بود بخ

شفافیت و که  گزارش دهی و آسان فهم جدید معیارهایو  گردند یی ندارند و باعث افزایش خطر میلحاظ اداری کارآ

چارچوب اصالحات مدیریت مالی  8.یک ضرورت جدی است سازند را فراهم می اری دولتی هی در سرمایه گذحسابد

 سال آینده گسترش خواهد یافت. 5های عایداتی و مصرفی در جریان  تدریجاً به تمام وزارت

                                                      

 آدریس عالوه گردد -----در ویبسایت وزارت مالیه موجود است) مراجعه شود  2016به دولت افغانستان  . 8

 پول ردگیری و بودجوی و مالی سالم مدیریت پنجم: محور

یای ت فعالی ، در تمامیکه پول کجاست و چه زمانی مفقود می  ردد رد یری  پول و این

در بین   ،برای افزایش شفافیت بودجه ، نقش بسیار اساسی دارد.مبارزه علیه فساد

 اصاحات بنیادی در مدیریت مالی عامه رابه قرار ذیل را انجام می  0202-2017سالهای  

:دییم  

امل برنامه بهبود عملکرد مالی )برای مثال نقشه راه اصاا بودجه( تا سال تطبیق ک

 ؛2019/2020

 ،تقویت دیپارتمنت عواید و  مرکات وزارت مالیه بمن ور اعام اجباری دارایی یا

 اصاحات در تعیینات، و  زارشدیی 

 ساده سازی و اتوماسیون پروسه یای عواید کلیدی )مالیات(؛ 

ی تفتیش از طریق اصاا قانون اداره عالی تفتیش؛ تقویت اداره عال 

مفتش آموزش دیده به اداره عالی تفتیش؛  150 به کار  یری 

 تقویت دفاتر تفتیش داخلی در وزارت یای مربوطه؛ 

 مفتش داخلی در در وزارتهای کلیدی امنیتی، مصرفی و عایداتی؛  200آموزش 

حساب داری برای تمام ادارات عامه  تسوید قانون حساب داری که استانداردیای ملی

 ؛را تعیین می نماید

 تشخیص و تعدیل قوانینی که در مبارزه علیه فساد اداری در عرصه امور مالی الزم

 است؛

 استفاده از ابزار ضد پولشویی برای تشخیص،ردیابی و توقیف در آمد حاصله از فساد 

جوازدیی به مفتشین و شرکت یای حسابداری؛ 

؛پ کاری مبارزه با جرایم مالی به اداره لوی سارنوالیانتقال  رو 

؛یای ساالنه بودجه و حساب قطعیه نشر پان 

 یا  امنیتی نشر آن تدارکات و تفتیش که به خاطر ماح اتنشر تمام مطالب مربوطه به

 یای نهادیای مربوطه منع نشده باشد؛  در وبسایت

و ظرفیت سازی، یات تخنیکی  ستردهه تجربست از شرکای بین المللی برای ارائدرخوا 

 ؛ن ارت از انکشاف و مصارف امنیتی

حفظ سوابق آن  در اسرع وقتیای الکترونیکی،  ،بت و   سترش استفاده از پرداخت.   
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می باشد و به همین الی در سطح جزییات دچار ل کافی باالی نظارت از جریانات من کنترافغانستان هنوز هم به فقدا

 دلیل اقدامات ذیل ضروری است:

ماییم. برای این منظورما اداره عالی تفتیش را  یکم: باید تق اصوووالح می ن تا عدیلانون اداره عالی تفتیش   شوووود 

 . متناسب گرددبا وظایف مربوطه شان  اداره عالی تفتیش یها صالحیت

اری از قبیل اسووتاندارد حسووابد. کنیمم ادارات دولتی تطبیق ما باید سوویسووتم های اسووتاندارد مالی را در تما دوم:

هیم مفاو گزارش دهی مالی  حسابداری ،لوژی معلوماتی(، سیستم های  تکناdouble entryحسابداری مضاعف )

اندازه کافی  ها حرکت نماییم تا تضمین شود که جریانات مالی به . ما باید در جهت تطبیق این سیستمندستهجدید 

 ولت می باشیم.دیات معاشات از طریق موبایل برای کارمندان ده سوی تأدر حال حرکت ب تدریج ه ه اند. ما بثبت شد

سابداری که معیارهای سوم: ستان هنوز هم به فقدان قانون ح سابداری را تأ افغان شد. از اینمین نماید دچار مح  ی با

د که برای مسوووتقلی را ایجاد خواهد نمو یم کنندهتنظ ی را تصوووویب خواهیم نمود که ادارهسووواب داررو ما قانون ح

 محاسبان جواز صادر نماید.

تی تبدیل شود. های دول تصدی ها و شرکت ،وزارتها روند معمول در تمام ادارات دولتی،تفتیش مالی باید به  چهارم:

سوی این هدف حرکت نموده ایم؛ما ب سمی که اولین تفتیش ه  شرکت ق شهای هوایی دو های مالی از    رکتلتی و 

 گسترش بدهیم. دولتی اداراتما باید تعداد تفتیش ها را بیشتر نموده و به تمام  برشنا در جریان می باشد. هرچند

 عوایدیری و توقیف پنجم: حکومت استفاده اش را از ابزار ضد پولشویی گسترش خواهد داد تا بتواند به تشخیص، پیگ

الی در مورد اشخاص موارد خواهد شد: الف( د افغانستان بانک به نهادهای فساد بپردازد. اقدامات اصلی شامل این م

ن با نظارت دخیل در پولشویی در  داخل و مدیریت خطر رهنمایی ارایه خواهد کرد؛ د افغانستان بانک همچنا

   ت و راپورهایتحلیل معامال مرکزهدفمند به تطبیق موثر مبارزه ضد پولشویی خواهد پرداخت؛ و ب(

FINTRACA   در تحلیل های علمیاتی و استراتیژیک خویش اولویت خواهد داد.  را فسادارزیابی 

 

می  تبیینا مالی ر پاسخدهیو سایر اسنادی که  ها مالکیت انتفاعی شرکت تفتیش، گزارشات نکتهء آخر این که

 جهتیجاد تقاضا برای ا وای به سکتور دولتی انتقال یابد تا قابل بررسی گردیده  صورت گستردهه باید ب ،نماید

 .استفاده گردد حسابدهی
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 که در اولویت قرار دارند یهای وزارت .4

فساد  علیهه معتبر مبارز برنامهپیش شرطها برای تدوین  ،داده شداین استراتژی شرح  محوری که در بخش قبلیپنچ 

پاین عمومی که کم گیرد. در حالی می مبارزه علیه فساد در وزارتهای کلیدی تمرکز صورت ند. دراین بخش برمی باش

ر عواید و ثیر را دی که بیشووترین تأهای وزارت این پالن روی سوواد شووامل تمام اجزای دولت می شووود،مبارزه علیه ف

 مصارف دارند تمرکز خواهد نمود. 

سادهای مشخص وزارت ها در مبارزه علیه  کار روی پالن ست؛ زمانی که پنج  ف شده ا شروع  سال قبل   ارت پالنزواز 

گزار بر 2016که در اکتوبر   مشوووترک نظارت و هماهنگی بوردهای کاری مبارزه علیه فسووواد خویش را در جلسوووه 

با  تطابقیش را در های مبارزه علیه فساد خو وزارت دیگر هم پالن 20گردیده بود ارایه نمودند. از آن وقت تا به حال 

ه و تطیبق صورت چشم گیری متفاوت بوده ها ب ه کیفیت این پالنتعهد دونرها تهیه نموده اند. جای تعجب نیست ک

ست. خاله آنها هم ب صورت گرفته ا صر به فرد  ت داری ساختار حکوم فقدان ،های کاری های عمده پالنءصورت منح

یطه کنترل حبسوویاری از اصووالحات الزم در  که و این را فراهم کند ل  کیفیت کنتر که راهنمایی برایاسووت  فراگیر

مدیریتی  های تواقعی منجر به  ،از باال به پایین سووخت اطاعت که در افغانسووتان یک مدل  و این ها نبوده اند زارتو

یت و مین احسوواس قوی مالکتأیی قادر به تنهامرکز به   اسووت، در حالی که شووده کیتاحسوواس ضووعیف مال و فعلی 

  نیست.  مدیریت

تعداد عمومی نهادهای  دیگر با آن جمع شووود،ن های عالی و ادارات وزارت دارد. اگر کمیسوویو 25فغانسووتان بیش از ا

که  رغم این هم بیشووتر خواهد شوود. علیاداره  70دولتی که یک پالن جامع بتواند آن را تحت پوشووش قرار بدهد از 

صوود  فی% 70 تقریباهایی را که   وزارتفسوواد علیه نیاز اسووت تا اسووتراتژی ملی مبارزه  ها مهم می باشووند، نتمام آ

 . 9تمرکز نمایدو بر آنها در اولویت قرار داده  عواید و مصارف را به خود اختصاص داده اند،

، انرژی و آب -4، و آبیاری لداریزراعت و ما -3 فواید عامه، -2معادن و پطرولیم،  -1: های وزارت در بخش عواید،

وزارت  بخش مصووارف،و در  رت و صوونایعت تجاوزار -7، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی -6ترانسووپورت و  -5

در کنار آن ها  جتماعی شامل می باشند.کار و امور ا -4احیا و انکشاف دهات و  -3معارف،  -2صحت عامه،  -1: های

 است.  تنظیم کننده عواید و مصارف وزارت مالیه نیز اهمیت خاص خود را دارد، زیرا وزارت مالیه،

شرف  پالنهای تطبیقی مبارزه علیه صالح و یا در  ساد وزارت ها در حال ا ست. این  آمادهف  پالن ،وزارت دوازدهشدن ا

مسوده پالن برای کاهش فساد در صنایع  4.1تطبیق می نمایند. جدول  2017های اصالح شده شان را تا آخر سال 

باشد تا منابع طبیعی را ارایه می نماید. هدف پالن تضمین شفافیت می  هایی شاخصاستخراجی را خالصه نموده و 

سالم کمک نماید صاد ملی  ستان به توسعه اقت ساد،نه به  ،افغان که پالن مشخص  رغم این بی ثباتی و خشونت. علی ف

همه جانبه مبارزه علیه فسوواد برای صوونایع اسووتخراجی همچنان  برنامه گیری می انجامد،وزارت ها به بهبود چشووم 

                                                      

له قبال تحت محور دوم وزارت دفاع و وزارت داخ. پیشنهاد کامل این است که وزارتهای مهم امنیتی، عایداتی و مصرفی را در این مرحله شامل سازیم.  9

 . زارت مالیه تحت محور پنجممورد بحث قرار گرفته اند، و و
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می باشد که نقشی اساسی در ریشه  یبانک مرکزی و سایر نهادهای ت، مالیه،ها با وزارت های ترانسپور شامل همکاری

 های فساد زا در صنایع استخراجی دارند. کن نمودن فعالیت

شده و مکلف به تهیه پالن های مبارزه عل ستراتژی از آن ها نام برده  شده در کنار اداراتی که در این ا ساد اداری  یه ف

ورای عالی حاکمیت نیز مکلف هستند که پالن های مبارزه علیه فساد خود را تهیه و به شاند، وزارت ها و ادارات دیگر 

 قانون ارائه نمایند.

 

 : مبارزه علیه فساد در صنایع استخراجی4،1جدول 

    

 تاریخ ختم مسولیت معیار عملکرد

 June 2018 وزارت معادن انتفاعیملکیت  رسمیثبت  تقویت شفافیت

 

انتشار اجباری قراردادهای منابع 

 دهیطبیعی بعنوان شرطی برای اعتبار

 

 June 2018 وزارت معادن

 

نشر قانون افغانستان تعدیل یافته تا 

الزامی سطح پروژه  ارقام تولید در

 گردد.

 December وزارت معادن
2019 

تایید اعتبار ابتکار 

شفافیت صنایع 

 استخراجی

 

ردادی تفتیش تمام کمپنی های قرا

 شودتکمیل 

 June 2018 وزارت معادن

 
(>5%) 

 یابدتفتیش داخلی افزایش 
 December وزارت معادن

2018 

 

(EITI)  
ابتکار شفافیت صنایع دهی اعتبار 

 استخراجی

 June 2019 وزارت معادن

 

شفاف بطور الزامی در د  یک حساب

افغانستان بانک برای تمام عایدات 

هد شد سکتور استخراجی ایجاد خوا

که بطور منظم به نشر سپرده شود  و 

از کمپنی ها از طریق قانون ملزم به 

استفاده از آن بعنوان شرطی برای 

 دریافت پرداختهای ایشان گردند

  June 2018 وزارت مالیه
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 هایدروکاربن

با ایجاد اداره مستقل هایدروکاربن 

 میانه ،باالدستدر مسولیت تنظیم 

  پایین دستو ا دست

تنظیم نفت و گاز  اداره

 افغانستان
June 2018 

 
واردات سوخت تحت جواز 

(license) 

اداره تنظیم نفت و گاز 

 افغانستان
June 2018 

 نظارت اجتماعی

با جامعه برای مشوره  رهنمودهایی

, و بازنگری پالنهای نشر, محلی 

 و کاهشمعدنکاری پیشنهادی 

 خطرات

 June 2018 وزارت معادن

 

مل برای جامعه محلی تهیه دستورالع

مناسب از دریافت سهم به منظو ر 

منافع حاصل از قانونی یا  عواید

 استخراج

 June 2018 وزارت معادن
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ز اعتماد احیای .5  شهروندان رفته دست ا

،  دهای دولتکارکرکه گردند  متیقنکه شووهروندان  خواهد بود برای مبارزه علیه فسووادای وسوویله  اداره زمانیاصووالح 

ردم سووه نوع از دولت برای احیای اعتماد مبه نفع عامه بوده و مبارزه شووان علیه فسوواد پیروز خواهد شوود. منصووفانه و 

 اقدامات را انجام خواهد داد:

ای در دست  بلکه وسیله ها شامل دسترسی شهروندان به عدالت خواهد بودنه تن و قضایی پاکسازی سکتور عدلی اول: 

 وجهتنیز می گردد. این مبارزه  نشوواء بی عدالتی در این سووکتورکه ماسووت ارش از تخلفاتی مردم جهت نظارت و گز

ضی صب ارا صی به غ شت خا سیده .10خواهد دا صویب ر و مقررات فرعی برای تقویت عناوین و  قانون زمین داری به ت

 .در حال آماده شدن برای ارائه به کابینه می باشدها  حقوق ملکیت

 باشند. هیمل فساد سند تا شهروندان هم در سیستم کنترتر می گرد ساده و شفافه خدمات ملی : معیارهای ارائدوم 

ولت را پاسخگو درسانه های آزاد و جامعه مدنی پویا و فعال افغانستان هم نظارت مستقل را ممکن ساخته و هم  سوم: 

 می سازد. 

شهروندان ما  ند. اما اکثرح کشوری تعیین می گردعنوان یک کشور واحد، دستور کار وزارت های افغانستان در سطه ب

جود وکه در آن سوویسووتم های حکومتداری سوونتی در کنار نهادهای ملی  را در سووطح محلی تجربه می نمایند فسوواد

شویق می نمایند در آن وجود دارند. ساد دولتی را ت شخاص زیادی که ف شبکه ها و ا شروع دارند و  تطبیق این  پس از 

سترات شورایا سطح محلی در آجندای خوی ژی  ساد در  ساختن ف شامل  ش و عالی حاکمیت قانون توجه ویژه ای به 

 همکاری با دیگر برنامه ها همچون شورای عالی صلح و کمیسیون مستقل خدمات ملکی خواهد داشت.

ی زگروه کاری حکومتداری محلی که از سوووی اداره مسووتقل ارگان های محلی رهبری می شووود در حال آماده سووا

سئولیت ساد از طریق انتقال م سی حکومتداری محلی با توجه ویژه به ایجاد ظرفیت ها جهت کنترل ف ها از مرکز  پالی

اهی در مورد اقدامات ویژه شامل یک استراتیژی دسترسی عامه جهت افزایش اگ به والیات بر اساس این پالیسی است.

کتی و ر والیان؛ و اسووتفاده گسووترده از تفتیش مشووارحقوق شووهروندان؛ بخش های دریافت شووکایات در تمامی دفات

یش پایبندی که وزارت ها به تعهدات خو ینا نظریات عامه مردم در مورد اجراآت وزارت ها برای حصوووول اطمینان از

 باشد. دارند، می

ش پیدا طور سوویسووتماتیک افزایه ژیک در حال بهبود اسووت. این تالش ها باید ببرای ارتباطات اسووتراتتالش های ما 

شهروندان م صدای آنانکرده و تداوم یابند تا  سند که  شده و اطمینان یابند که اطالعاتی که  ا به این باور بر شنیده 

که اقدامات عملی بسیار مؤثرتر از حرف است، مردم  کنند حاکی از اصالحات اساسی است. با توجه به این دریافت می

د از سوی رهبری عالیرتبه دولتی باشند. دولت برنامه هایی برای بازدید باید شاهد رهبری تالش های مبارزه علیه فسا

طور مسووتقیم و یا از طریق رسووانه های ملی خواهد داشووت. چندین برنامه ملی ه از مراکز والیات و مشوووره با مردم ب

                                                      

ود برای ایجاد خبرگزار شد، ستره محکمه تصمیم  2017اگست  30در یکی از جلسات شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری که در . 10

 . محاکم ویژه اراضی که مهارتها و صالحیت الزم برای استماع قضایای مربوط به اراضی را دارا باشد اعالن نمود
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شهروندان می شریک ن توانند از طریق آن خطوط ارتباطی دارند که  ساد را  ضایای ف شکایات علیه ق سانه ها  مایند. ر

ه های اجتماعی بسویار فعال در افغانسوتان منبع دیگری از معلومات در مورد نگرانی های شوهروندان میباشود و باید ب

 فزاینده ای از سوی مقامات ارشد مورد استفاده قرار گیرد.طور 

رسانه های اجتماعی و  تر و گسترده تر خواهد شد. افزایش استفاده از آسان ،بازخورد گزارش دهی و با گذشت زمان،

 "من رشوت دادم "تی که معادل وبسایتیوبساگزارشدهی بدون ترس از فشار را ممکن می سازد.  ،دیگر تکنالوژی ها

www.efshagar.af .جلسووات  ،ارنوالی در امور مبارزه علیه فسووادمرسووتیال لوی سوو می باشوود فعال شووده اسووت

این پالن ی ای را با جامعه مدنی و رسووانه ها جهت تهیه و ترتیب پالن عمل جامع نظارتی برگزار خواهد کرد. مشووورت

 های مبارزه علیه فساد نظارت کنند.  رسانه ها و جامعه مدنی را قادر می سازد تا از تالش ،عمل

شد، نیم  صالح دولت می با ساد منوط به ا ستراتژی مبارزه علیه ف ساگر نیمی از ا سته به ر شم دیگر آن واب یدگی به خ

ستراتژی دولت  سی ا سا شار خارجی بخش ا ستقل و ف شد. نظارت م ساد در درون دولت می با ی معمومی پیرامون ف

ود. ش( حمایت می MECباشد. نقش جامعه مدنی در راستای همکاری و آگاهی دهی توسط کمیته نظارت و ارزیابی)

ساد اداری درهبران مذهبی نقش مؤثری در هدایت، حم ارند. دولت در ایت و افزایش آگاهی عامه از اهمیت مبارزه با ف

رای براسووتای حمایت و حفاظت از رسووانه های مسووتقل افغانسووتان، به شوومول تعهد به فراهم آوری امنیت بیشووتر 

سانه ها، به تالش های خود  ساختن ر ستان برای مرعوب  ستان با توجه به تالش های اخیر تروری امه خواهد داژورنالی

 داد. 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.efshagar.af/
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 خصوصی سکتور به کمک .6

شبکه های خصوصی  سکتور و  شارکت نزدیک با  سایی کرده و دولت در م شنا محیط  کار می کند تا منابع رشوت را 

ستان به دو نوع می صی افغان صو سکتور خ ساد اداری در  ساد را ایجاد نماید. ف شد: سرمایه گذاری عاری از ف  ،اول با

شوت دادن به مق سی به مزیت امات دولتی برایر ستر سکتور های دولتی. دوم،  د ساد دخیلخود  صی در ف صو می  خ

 های دروغین مالی و مالیاتی.  ارایه ادویه بی کیفیت به بازار یا ایجاد گزارشباشد، مثل 

ی دست های فسادزا و افزایش هزینه فساد رو دولت اقداماتی را جهت کاهش فرصت ،رسیدگی به این نگرانی هابرای 

ست که فرصت دریافت رشوت  خواهد گرفت.  دولت برنامه سازی روند اجراآت روی دست گرفته ا ساده  جامعی برای 

ایجاد مرکز واحد برای طی مراحل صدور جواز  شامل های این اجراآت مثالدهد.  را کاهش میدر مقابل دریافت جواز 

برای سنگین تجارتی می شود.  اده سازی اخیر پروسه جوازاند و سو اجازه نامه ها که در سطح والیات گسترش یافته 

تر کردن هزینه فسوواد، دولت یک مکانیزم عالی گزارشوودهی را تحت اداره شووورای عالی اقتصووادی جهت رسوویدگی 

 . 11ارنوالی ایجاد خواهد نمودها به لوی س مستقیم به شکایات تجارتی و یا ارجاع آن

است. طور  لیسی های حمایوی دولت از طریق سکتور خصوصی نیز امکان پذیرراه حل ها برای معضله فساد نیز با پا

صی یا غیر دولتی می صو شرکت های خ ستندرد کیفیت تولید را ارائه نم مثال، نهادها یا  نهاد ملی ایند. توانند جواز ا

شووور کالیت و 24باشوود که در  ( یک مثال از برنامه داوطلبی سووکتور باغداری میANNGOنهال پرور افغانسووتان )

شورها نیز ازین روش ها برای ارائه مجوز ک سایر ک صدیق می نماید.   سی و ت یفیت در بخش درختان مثمر را ثبت، برر

 تبر باشند، میایجاد کود بررسی استفاده نموده اند. اگر خود مفتشین ثبت شده و مع و های مختلف مانند دارو سازی

  ه فعالیت برای کارآفرینان افغانستان فراهم نمایند.توانند راه های کم مصرف را برای ایجاد عرص

 

 

 

 

  

                                                      

به را چنین ، این مکانیزم عالی رتبزنس یبرا رتبه یعال زمیمکان کی یطراحسازمان همکاری های اقتصادی و انکشاف که در سندی با عنوان . 11

ای مشابه در یک پروسه درون کشوری برای دریافت، بررسی، و حل سریع شکایات کمپنی ها که با رشوت طلبی یا دیگر نگرانی ه" تعریف می نماید 

ا و پیشنهاد یک ههدف اولیه فراهم آوری یک منبع مستقل و سریع برای کمپنی . پروسه های مشخص اداری یا پروژه های دولتی با آن مواجه می گردند

 ."قبل از تشدید مشکل مربوطه می باشد" راه حل سریع"
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 همکاریهای بین المللی .7

  لی افغانستان سه نقش کلیدی دارند:همکاران بین المل

ساد اد دت و قابل پیش بینی،حمایت دراز م یکم: صالحات مبارزه علیه ف ود. برای این شاری نهادینه امکان می دهد ا

صندوق ا منظور سترش  ستان )دوام و گ سازی افغان شافی که ARTFمانی باز شوراهای انک دف ه( و کار از طریق 

 ثرمی باشد، حائز اهمیت فراوان است. سیستم های دولتی قابل اعتماد و مؤاصلی آنها ایجاد 

مقامات  فراهم آوری حمایت کافی، امنیت برای ،دوم: حفاظت از  اصووالحگران در مقابل تهدیدات فسووادپیشووه گان

 خصوص در سکتور امنیتی. ارشد، به 

چشم  بودنداد ی که موجب فسیدر برهه هایی از زمان از کارکردها کننددونرهایی که افغانستان را حمایت می  سوم:

شی نموده اند. حکومت در همکاری نزدیک با جا  کارها،عقیب گزارش دهی و ت معه بین المللی برای تقویت نظارت،پو

 کار خواهد نمود.
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یزممیکا .8  گزارشدهی و نظارت ن

اشد. برای نظارت بمی « شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری»نظارت بر تطبیق این استراتژی به عهده 

 اقدامات ذیل صورت می گیرد: ،دقیق و دوامدار

ایجاد ی در دفتر ریاست جمهورشورای عالی یک سکرتریت ویژه را برای نظارت و گزارش گیری و گزارش دهی  .1

 می نماید. 

ین استراتژی هر یک از ادارات مربوطه ای که در این سند از آن ها نام برده شده، مکلف است پالن تطبیقی ا .2

 را در خالل مدت یک ماه بعد از نهایی شدن آن تهیه نموده و به تأیید شورای عالی برساند. 

ت که حد اقل ستراتژی نام برده شده، مکلف اسهر یک از اداراتی که در این سند از آن ها برای تطبیق این ا .3

 خود را به شورای عالی تقدیم نماید.فعالیت ها و پیشرفت های در هر سه ماه گزارش 

یق رسانه سکرتریت ویژه در هر شش ماه یک بار، گزارش عمومی از پیشرفت و تطبیق این استراتژی را از طر .4

 های همگانی نشر می کند. 
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 گیری جهنتی .9

 یانون و اجراق تیحاکم تیمدت واضح است. مبارزه با فساد در افغانستان مترادف با تقو یطوالن یاستراتژ یلک ریتصو

معه جا یتمام بخشووها یهسووتند که انعکاس دهنده آرزوها یمل یقو یها ارزش نهایا یباشوود که هر دو یعدالت م

ست. ما بر ا یافغان پروژه  شبردیوب پشده اند چهارچ فیپروگرام تعر نیا لمرحله او یکه پنج محور که برا میباور نیا

هد گرفت در مرکز توجه قرار خوا یا ندهیطرز افزاه عامه ب جیخواهد ماند، و بسووو یقانون در کشوووور باق تیحاکم

س نانیو مردم اطم افتهی شیاعتبار دولت افزا کهیدرحال ستگاه  ستفاده از د سیو اعتماد به نفس ا  رییتغ جادیا یابر یا

ر مرحله دوم د تعداد بیشووتری بهاین متن نام برده شووده، در  آنچهکنند. تعداد وزارتخانه ها از  یاصوول مح رامثبت 

 ت. خواهند گش داریفساد پ هیدر رابطه با مبارزه عل یدیمرور زمان موضوعات جد بهو  افتیخواهد  شیافزا

ست که به دولت ا یچهارچوب دند، فراهم آورپالن جامع مبارزه با فساد را ارائه کن که نیا یبه جا یاستراتژ نیا هدف

ها  با آن شیوو وفق دادن خ یریادگیکه به مرور زمان قادر به  یبه نحوبدهد، با مشوووکالت موجود  هما امکان مواجه

ش ستراتژ نی. چند ماه قبل از ختم مرحله اول امیبا ستور  ،قانون تیحاکم یعال یشورا ،یا س کید ستقالنه م یبرر

حکومت  یارا بر یشوونهاداتیپ ،قانون تیحاکم یعال یشوووراکه بر اسوواس آن  آن را خواهد داد راتیتاث یابیجهت ارز

که  ییها رند و آنکه به بهبود ضوورورت دا ییها آن ای ابند،یتداوم  دیمبارزه با فسوواد که با یکردهایدر مورد رو یبعد

  .خواهد نمود هیشوند ته نیگزیجا دیبا اقدامات و ابتکارات جد دیبا

اصالحات  سلسله ژی چارچوب و یکدر این استراتبه پایان می رسانیم.  انهژی را با یک یادداشت متواضعا این استراتم

دم افغانستان را تجدید را ذکر کردیم که به باور ما  دارای نتایج  قابل مالحظه بوده و قرارداد اجتماعی میان دولت و مر

 می کند. 

ست.  ما در اسریع و آسان صورت نمی گیرد. آسیب های فساد اداری بسیار عمیق  اما مبارزه با فساد اداری به شکل

 می شناسدنکه فساد اداری قومیت، مکان یا جنسیت  این مبارزه بدون کمک مردم افغانستان موفق نمی شویم. طوری

اسووخ بدهد که پ پرسووشبه این ، مبارزه در مقابل آن نیز باید افغانسووتان شوومول باشوود. این مبارزه بایدو فراگیر اسووت

 "برای اطفال خود چگونه کشوری  را باقی خواهیم گذاشت؟"ما

سترات صالحاتژی در این ا این  ذکر نمودیم. هد داد،حکومتداری را تغییر خوا روشمرتبط با یکدیگر را که  به باور ما  ا

سی و در  سا صالحات در دین، تاریخ، فرهنگ، قانون ا شه دارد.ملی ما در مورد خود اتک گفتمانا ، عالوه بر آن ایی ری

سن سادآلود را  ساد را کاهش و هزینه رفتار ف شد که احتمال ف ست گرفته خواهد  گین خواهد برنامه هایی نیز روی د

شکیل دهند ساخت. این اقدامات زمینه را مساعد خواهد کرد تا  اصالحگران در داخل و خارج حکومت شبکه ای را ت

د. ما می دانیم و جنبش اصوالحات را به پیش ببرند. این برنامه برای جوانان می باشو دفاع کرده ،و در مقابل تعرضوات

ست، شده ا صالحاتی که ارائه  شت، اما این ا صالحگران ر که این مبارزه فراتر از حکومت فعلی نیز ادامه خواهد دا ا با ا

 ند. ایبنیادین را ایجاد نمو ات الزم م  تجهیز می کند تا امروز  تغییرابزارهای الز

 

 



 
 

 

قدامات جدول 1 شماره ضمیمه فغانستان ملی استراتژی ا   اداری فساد علیه مبارزه برای ا
 

Pillar موعد اجرا تطبیق کننده  شاخص 

ستون اول: رهبری 

سیاسی و تقویت 

 اصالحگران 

 February 2018  اداره امور ریاست جمهوری رتبه اشاعه دارایی های مقامات عالیثبت و تطبیق کامل برنامه 

 اجالس ساالنه مشورتی ریاست جمهوری در مورد مبارزه علیه

 فساد اداری 

و ریاست  دفتر رییس جمهور

 اجرائیه

December 2017 

 (2) ظت از افشاگران،افتصویب قانون ح ( 1) تقویت قوانین:

 تعدیل قانون دسترسی به اطالعات جهت مطابقت با معیارهای

ن جدیدالتاسیس نظارت از بین المللی و تقویت کمیسیو

هت ( بازبینی قوانین مدنی و جزایی ج3، )دسترسی به اطالعات

ضبط دارایی هایی که بطور غیرقانونی حاصل گشته اند و 

 جلوگیری از شمولیت افرادی که به فساد محکوم شده اند در

  پستهای سیاسی

 December 2017 وزارت عدلیه 

وردهای فردی و گروهی معرفی برنامه تشویق و مکافات دستا

 کارمندان خدمات ملکی در امر مبارزه علیه فساد اداری  

کمیسیون اصالحات اداری و 

 خدمات ملکی 

December 2017 

در دفتر رییس جمهور ایجاد گروه خاص بازرسان مستقل   December 2017 دفتر رییس جمهور  

سی واحد حکومتداری محلی یتصویب پال  February 2018 حلی اداره ارگانهای م 

ایجاد قوه قضائیه مستقل، محاکمه های علنی، دخیل ساختن 

 مردم، کمیته تعیینات قضایی

دفتر رییس ستره محکمه/

 جمهور 

June 2018 
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Pillar موعد اجرا تطبیق کننده  شاخص 

: اصالح سکتور دومستون 

 امنیتی 

شد ارائه رهنمودها و تفتیش ازتعیینات و ترفیعات مقامات ار

 امنیتی

وزارت  –شورای امنیت ملی 

 ور داخلهام

December 2017 

صول تهیه دستورالعمل ها برای پروگرامهای آزمایشی در مورد ح

 نظریات عامه مردم در رابطه با تعیینات ارشد 

 June 2018 وزارت داخله

ه انتقال پولیس نظم عامه و پولیس سرحدی از وزارت داخله ب

   هاوزارت دفاع ملی، بررسی کامل عملکرد قومندانهای ارشد آن

وزارت دفاع ملی و وزارت امور 

 داخله 

June 2018 

الکترونیکی به ولسوالی های قابل  یش پرداخت هاگستر

 دسترس

 June 2018 وزارت امور داخله 

ی نشر استراتژ -1، بودجه سازی و استراوژی دفاعی  پالنگذاری

عمل مبارزه علیه فساد  نشر یک پالن -2غیر مشروط دفاعی 

  برای این سکتور

 December 2017 شورای امنیت ملی 

وزارت مالیه/وزارت   یتیدر سکتور امن خطراتاز  معتبر یابیارز کی لیتکم

   داخله/وزارت دفاع

June 2018 

 وارد کردن نظریات جامعه مدنی در تدوین قوانین و پالیسی

 های حکومتداری و یا مبارزه علیه فساد اداری 

 December 2017  دفتر رئیس جمهور 

پالن کنترل و تصدیق تدوین  -1سربازان و پولیس خیالی: 

ایجاد  -2طرزالعمل های پرداخت به پرسونل سکتور امنیتی 

حصول  -3سیستم حضور و غیاب با استفاده از شماره شناسایی 

اطمینان از استفاده سیستم عملیاتی الکترونیک جهت ردگیری 

وزارت  –شورای امنیت ملی 

 امور داخله

December 2017 
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Pillar موعد اجرا تطبیق کننده  شاخص 

برنامه های آموزشی  ارائه -4معلومات درباره پرداخت معاشات  

 برای مفتشین داخلی و ادارات تفتیش کننده 

های نظارتی موجود  نشر مکانیزم -1نظارت بر تدارکات سری: 

ات مفصل تفتیش در ارائه گزارش -2برای  تدارکات محرم 

 ارتباط با سکتور دفاعی و امنیتی به پارلمان

 December 2017 شورای امنیت ملی 

 نهینهادستون سوم: 

سیستم خدمات  ساختن

ملکی مبتنی بر شایسته 

 ساالری

 

 

 

 

 

 

 

 نصاب و یملک خدمات ونیسیکم یموزشمجدد مرکز آ یایاح

ر هزار مامو پنج حداقل  دادن قرار پوشش تحت تیظرف با آنها

ا اد رفس هیاداره عامه و مبارزه عل یکه کورسها دالتقرریجد

 .ندبگذران

 اصالحات مستقل ونیسیکم

 یملک خدمات و یادار

December 

2018 

کمیسیون مستقل اصالحات  پست ها  یتمام یبرا یو انتخاب رقابت یاعالن گذار به

 اداری و خدمات ملکی 

December 

2017 

حداقل پنج هزار کارمند ضعیف خدمات ملکی که اجراات خوب 

ه شوند عفا شوند و یا زمینه آموزش دادنداشته اند تشویق به است

رک که بعد از آن یا واجد شرایط شوند و یا خدمات ملکی را ت

 کنند.  

کمیسیون مستقل اصالحات 

  اداری و خدمات ملکی

December 2018 

عضویت در کمیته ستاژ  شیافزا -1تعیینات و ستاژ قضایی: 

ا آنه جهت شامل ساختن نمایندگان مستقل که گذشته و سوابق

، قضاییه و سازمانهای محتلف  همقننبررسی شده باشد از قوای 

جامعه مدنی به شمول اعضای کادرهای علمی و متخصصین 

 June 2018 ستره محکمه
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Pillar موعد اجرا تطبیق کننده  شاخص 

جلوگیری قاطع از تعیینات خارج از پروسه ستاژ  -2خارجی 

 قضایی و حصول اطمینان از یک پروسه شفاف و رقابتی 

ستون چهارم: اصالحات 

و قضایی و تعقیب  عدلی

 افراد متهم به فساد 

 

 

 

 

 

 

ایجاد کمیسیون مستقل قضایی جهت نظارت و تفتیش از 

 تعیینات قضایی 

 June 2018  دفتر رئیس جمهور 

داره اادغام تمامی ادارات مبارزه علیه فساد اداری تحت رهبری 

بی  لوی سارنوالی  به استثنای  کمیته مشترک  نظارت و ارزیا  

  December 2017 ئیس جمهوردفتر ر

 June 2018 وزارت عدلیه  آوردن اصالحات در اداره تقنین، حقوق و قضایای دولت 

، بحثهای پیشرفته و حصول توافقات در مورد استرداد مجرمین

 جرایم بین السرحدی، و حصول دارایی های دزدیده شده 

دفتر رئیس جمهور، وزارت 

  امور خارجه، دفتر لوی سارنوال

June 2018 

 September 2018 لوی سارنوالی  اعزام حداقل پنجاه سارنوال به ولسوالی های امن 

ی شهروندان به عدالت در بهبود دسترس -1دسترسی به عدالت: 

مدیریت قضایا در محاکم به  تقویت سیستم -2سراسر کشور 

گی میان قوه تقویت هماهن -3شمول تطبیق ارشیو مصئون 

گانهای تنفیذ قانون قضاییه و ار  

ستره محکمه و دفتر لوی 

سارنوال و وزارت عدلیه و 

 پولیس

December 2018 

تا اطمینان حاصل گردد که تمامی  -1محاکمات علنی: 

صدور و تنفیذ هدایات  -2محاکمات مطابق قانون علنی باشد. 

 -3واضح جهت برگزاری محاکمه های علنی مطابق قانون 

حصول اطمینان از اینکه فیصله های  تشویق نظارت جامعه و

 December 2018 مه کستره مح
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Pillar موعد اجرا تطبیق کننده  شاخص 

محاکم علنی بوده و در سطح محلی به اطالع عامه رسانیده 

 شود. 

رس ایجاد کانالی که شهروندان گزارش مقامات فاسد را بدون ت

ا باید بتوان از راین شکایات  -1از انتقام گیری ارائه کنند. 

ش کرد، انهایی که فساد را گزار طریق یک شبکه عمومی نظارت

 ومی دهند باید قادر به مشاهده پیشرفت قضایای شان باشند 

ایی از سیستم شکایات باید تفتیشه -2بازخورد دریافت کنند. 

ه وجود داشته باشد که در دسترس عامه مردم باشد به نحوی ک

ایجاد  -3شهروندان قادر به دیدن آنچه اتقال می افتد باشند. 

بازرسان ) یک سیستم مدیریت سمع شکایات موثر سیستم 

 نیازمند پروه بازرسان جهت حصول اطمینان از اینکه پروسه

 شفاف ، مصئون موثر باشد. (

 December 2018 ستره محکمه

رای پیشنهاد قانون حسابداری که معیارهای ملی حسابداری را ب

ای تمام نهادهای دولتی تنظیم کند. به مفتشین جواز و شرکته

 حسابداری 

 February 2018  وزارت مالیه 

 Decmeber 2019  وزارت مالیه  اجرای کامل پروگرام بهبود اجراآت مالی 

 December 2017 لوی سارنوالی  رنوالانتقال گروپ کاری مبارزه با جرایم مالی به دفتر لوی سا
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Pillar موعد اجرا تطبیق کننده  شاخص 

: مدیریت سالم 5ستون 

امور مالی و بودجه و رد 

 گیری پول

قوانین افغانستان با هدف اینکه نشر متن کامل  تعدیل 

یی قراردادهای دولتی و تغییرات قراردادها یکی از شروط نها

 شدن و اعتبار آن ها باشد. 

 December 2017 اداره تدارکات ملی 

 June 2018  اداره عالی تفتیش  ش تقویت اداره عالی تفتیش از طریق بازبینی قانون عالی تفتی

فیت و منابع الزم جهت توانایی ظرفیتهای مقامات تامین ظر

ی مربوطه برای گردآوری، نشر، نگهداری، دسترسی ، و شریک ساز

 معلومات قراردادهاو اجرای یک سیستم شفاف  تدارات عامه 

 December 2017 اداره تدارکات ملی  

تطبیق ابتکار مالیاتی آدیس، و معیارهای معمول گزارشدهی 

نان از عواید مالیاتی بهتر، شفافیت  و جهت حصول اطمی

 حسابدهی

 December 2017 وزارت مالیه 

گمرکی در  اصالح خدمات -1اصالحات گمرگی و شفافیت: 

سازمان جهانی   Arusha راستای حصوص بیانیه آروشای

و طرزالعملها در سرحدات و دیپوهای  اعالن نرخها -2گمرکات 

 ز طریق خدمات دولتی کمرگی داخل کشور در وبسایت و یا ا

 February 2018 وزارت مالیه 

 اجرای مکلفیتهای  شفافیت سازمان تجارت جهانی با  تصویب و

لحاق تطبیق قوانین ، مقررات و طرزالعملهایی که بر اساس بسته ا

 به این سازمان  جهانی الزامی است. 

 December 2018 وزارت تجارت و صنایع
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 (UNCACفساد اداری سازمان ملل متحد ) علیهمبارزه  : کنوانسیون2ضمیمه 

 سالاء و در میالدی امض 2004 سال فساد اداری سازمان ملل متحد را در علیهافغانستان کنوانسیون مبارزه . 1

مفاد  موضوعات کلیدیژیک استرات جزئیات چگونگی تطبیق ئه. هدف از این ضمیمه اراتصویب کرده است 2008

 دولت افغانستاند فساد اداری ملل متحد از طریق تطبیق و تنفیذ استراتیژی مبارزه با فسا علیه کنوانسیون مبارزه

 می باشد.  

د مطابقت اری ملل متحفساد اداری افغانستان با احکام اساسی کنوانسیون مبارزه با فساد اد علیهژی مبارزه استرات. 2

لیه فساد اداری ملل ختن به جزئیات مفاد کنوانسیون مبارزه عبه جای پردا ژی ما این است کهدارد. اما تمایز استرات

 د. ناشته باشدکنوانسیون را  این که توانایی تطبیق احکام تأکید می ورزد افغانستان بر ایجاد اداراتیمتحد، 

 :تحد می باشدمفساد اداری ملل  علیهکنوانسیون مبارزه استراتژی  مفاد ذیل در بر گیرندهکلیدی پنج موضوع . 3

طرز سلوک  فساد اداری، علیهادارات مبارزه  ؛پالیسی ها و اجراآت از طریق: پیشگیرانه تدابیر 1-3

 ؛کارمندان دولتی، مدیریت تدارکات و  امور مالی عامه و گزارشدهی از اجراآت عامه

مقامات  و  یرشوت ستانی مقامات دولت ارتباط دارد: این مسائل که باتنفیذ قانون جرم انگاری و  2-3

ات اجراآت غیرقانونی و مصرف غیر قانونی اموال عامه توسط مقام ؛اختالس ؛خارجی یدولت

الس اموال رشوه ستانی و اخت ؛حصول غیرقانونی پول ؛سوء استفاده از وظایف نفوذ؛ اعمال ؛دولتی

 ایاجر از ، ممانعتاخفای اجراآت غیرقانونی ؛تطهیر پول حاصله از جرم ؛در سکتور خصوصی

 مصادره؛ و تصرف، انجماد و مجازات؛  ، قضاوت،تعقیب عدلی ؛ر زمان آوردن جرایمزیر مرو عدالت؛

 لکی؛کارمندان مس آن؛ و گزارش دهندگان جرم شاهدان عینی، کارشناسان، قربانیان حفاظت از

 اریپنهانک ؛و سکتور خصوصی سکتور عامهمقامات  میانهمکاری  دولتی؛مقامات میان  همکاری

 حوزه قضایی؛ ؛ وجنایی سوابق ها؛ بانک

نفیذ تدر  همکاری های متقابل محکومین، انتقال استرداد مجرمین، شامل: المللی بین همکاری 3-3

 ایه روش و مشترک تحقیقات در تنفیذ قانون، همکاری جنایی، هایدوسیه انتقال قانون،

 تحقیقاتی خاص؛

ی اعادۀ اجراآت برا ، جرم از حاصله درآمد انتقال شناسایی وجلوگیری از شامل: یاعاده دارای 4-3

 ی،الملل بین همکاری های طریق از اموال تحت مصادره اعاده های مستقیم ملکیت، مکانیزم

 مالی؛ عاتاطال و دریافت ها دارایی باز گرداندن مصادره، به هدف المللیبین همکاری های

 عجم آموزش ها و حمایت های تخنیکی، در برگیرندۀ اطالعات تبادل و همکاری های تخنیکی 5-3

 نسیون؛عملی نمودن مفاد مواد کنوا و فساد مورد در اطالعات تحلیل و تجزیه و تبادل آوری،
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 خواهد استفاده کنوانسیون مبارزه با فساد اداری سازمان ملل متحد عملی مکانیزم ارزیابی از همچنان . دولت4

یک  که می شود نظارت و رهبری ونارزیابی تطبیق این کنوانسی گروه توسط این مکانیزم فعالیت و عملکرد. کرد

 که شمولیت در آن برای کشورهای عضو باز است.  الحکومتی بودهبین گروه

انجام می  رهبری وزارت مالیه  ( بهFPIPدر افغانستان از طریق برنامۀ بهبود عملکرد مالی ) اقدامات پیشگیرانه. 5

صورت می گیرد. بهبود عملکرد مالی  ارنوالڅی کلیدی مبارزه علیه فساد اداری به رهبری لو و ابتکارات شود

FPIP   ادارات عدلی، پیگرد  ارنوال،څبر تدارکات عامه و مدیریت مالی عامه تمرکز خواهد کرد، در حالی که لوی

عدلی، پول شویی، و نهادهای مبارزه علیه فساد را تحت پوشش قرار می دهد. کمیسیون خدمات ملکی، سکتور 

 ارمندان حکومتی را تنظیم می نماید. حکومتی و طرز سلوک ک

و مقررات  قوانین تطبیق آن، منتج به تقویت فساد است. بامبارزه  ۀجزءکلیدی برنام جرم انگاری و تنفیذ قانون. 6

دولتی داخلی  کارمندان ستانی ( رشوهi  خواهد شد:ساحه کنوانسیون مبارزه علیه فساد اداری ملل متحد  26در 

اشکال یا سایر  سوء استفادهختالس، ا  (ii بین المللی؛ عمومیهای سازمان کارمندانو  ارجیخ و کارمندان دولتی

جمع  (v ؛وظیفهسوء استفاده از  (iv ؛غیرقانونی نفوذ  (iii ،دولتی اتتوسط مقاماستفادۀ غیر قانونی از ملکیت ها 

 (vii خصوصی؛ سکتوردر  تانیسهرشو (vi (؛در مدت محدود )افزایش دارایی یک مقام پول غیرقانونیآوری 

 پنهانکاری و جلوگیری از تطبیق (ix از جرم؛پول شویی عواید حاصله   (viiiخصوصی؛ سکتور هایدارائیاختالس 

وضع  (xiii جرم؛ ارادۀ قصد و  (xii فساد؛ شرکت و یا تالش برای (xi ؛اشخاص حقوقیلیت ؤوعدالت؛ الف( مس

شاهدان،  حفاظت از (xvi ؛و ضبط مصادره انجماد، (xv ؛مجازاتاوت و پیگرد، قض (xiv ؛قوانین به مرور زمان

 ادارات (xx ؛تجبران خسار (xix ؛اداری فساداعمال پیامدهای  (xviii ؛دهندگان کارشناسان، قربانیان و گزارش

 میانهمکاری  (xxiii ؛داخلی ادارات میانهمکاری  (xxii ؛تنفیذ قانونهمکاری با مقامات  (xxi ؛اختصاصی

 صالحیت قضائی.  (xxvi و جرمی ۀسابق (xxv بانکی؛پنهانگاری  (xxiv خصوصی؛ سکتورو  ادارات دولتی

مرور پیشنهادات گروه نظارت از تطبیق کنوانسیون مبارزه علیه فساد اداری ملل متحد  در حال افغانستان دولت. 7

حقوقی مبارزه با فساد اداری تلقی وب چارچدر برای بهبود سیستماتیک  محکمیمبنای  پیشنهاداتاین  می باشد.

 برخی از پیشنهادات کلیدی برای جرم انگاری و تنفیذ قانون عبارت اند از:.می گردد

 دولتی؛ جرم انگاری صریح رشوه ستانی مقامات 

  مدنظر قرار دادن  بین المللی و سازمان های کارمندانخارجی و  مقامات دولتی ستانیرشوه جرم انگاری

 غیرمستقیم این افراد؛ ستانیشوه ر جرم انگاری

 کارمندانتوسط  ملکیت اشکال سوء استفاده از، اختالس و دیگر اعمال غیر قانونی جرم انگاری به طور کامل 

 ؛و به خصوص تحت پوشش قراردادن اموال غیر منقول دولتی

 سکتوراختالس در  و ستانی( رشوه 3؛ و موقف وظیفوی( سوء استفاده از 2 نفوذ غیر قانونی( 1 جرم انگاری 

 .خصوصی
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  مقامات دولتی؛های تمام  دارایی ثبتمعرفی  سیستم 

 ؛افزایش غیر قانونی دارایی جرم انگاری برای ها ادامه تالش 

  از تطبیق مویدات قانونی بر متخلفین احکام کنوانسیون مبارزه با فساد اداری سازمان ملل  اطمینانحصول

دارات دولتی، ریاستها و تشبثات خصوصی که دارای شرایط متحد بر تمام اشخاص حقوقی به شمول ا

 ؛شرکت ها نمی باشند

  تشخیص جرایم فسادی که توسط مقامات دولتی انجام ، خاصتاً؛ اداری جرائم فساد دسته بندی واضحارائه

 یافته باشد با توجه به شدت وخفت آن جرایم؛

 تصدی پست های سازمان ها و ادارات  در نظرداشت شرایط و ضوابط روشن جهت جلوگیری و ممانعت از

 دولتی توسط اشخاص محکوم به فساد اداری؛

  تصریح واضح امکان جابجایی شاهدان و متخصصان ؛ 

 د.دارن فساد میجراعدلی  بیتعق ای قاتیتحق در یتوجه قابل یهمکار که یمتهمان مجازات کاهش امکان 

 

ری ها شامل استرداد مجرمین، انتقال محکومین، همکاری نیز تقویت خواهد شد. این همکا همکاری بین المللی. 8

متقابل حقوقی، انتقال دوسیه های جنایی، همکاری در اجرای قوانین، تحقیقات مشترک و تخنیکهای خاص 

 تحقیقات.

کنوانسیون مبارزه با فساد اداری سازمان تطبیق  یبازنگر گروپ توسط شده ارائه یدیکل یها هیتوص از یبرخ. 9

 :از عبارتندشده  گرفته نظر در یالملل نیب یهمکار تحت که دملل متح

 تدوین رهنمودها  برای استرداد مجرمین و طرزالعملهای همکاری متقابل حقوقی ؛ 

  حصول اطمینان از اینکه تمامی متخلفین از مفاد کنوانسیون مبارزه علیه فساد اداری ملل متحد، در

 باشد.رداد میروشنی قوانین جزایی هر دوکشور؛ قابل است

 .مجاز دانستن استرداد شریک جرم 

  در نظر گرفتن کنوانسیون به حیث بنیاد حقوقی جهت استرداد مربوط به رشوه خوری و همچنان حصول

اطمینان از اینکه تمام تخطی ها از این کنوانسیون از طریق تمام معاهدات دوجانبه استراداد مجرمین 

 قابل استرداد می باشند. 

  سرمنشی سازمان ملل متحد از اینکه افغانستان این کنوانسیون را منحیث بنیاد حقوقی برای اطالع به

 گیرد.استرداد مجرمین در نظر می

 .اتخاذ اقدامات برای ساده سازی و تسریع طرزالعمل های استرداد 

 انسیون.در نظر گرفتن اقدامات برای آماده سازی امکان انتقال دوسیه های جرمی بین کشورهای عضو کنو 
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در محراق توجه قرار خواهد داشت. اولویت های کنوانسیون مبارزه علیه فساد  اعاده دارائی ها. تالشها برای 10

باشد: کشف و جلوگیری از انتقال در آمدهای جرمی، اقدامات برای اداری ملل متحد، در این مورد از این قرار می

طریق همکاری بین المللی برای مصادره، همکاری های بین  اعادۀ مستقیم ملکیت، مکانیزمهای اعادۀ ملکیت از

 المللی به هدف مصادره، همکاریهای خاص، بازگرداندن و در دسترس قرار دادن دارایی ها و اطالعات مالی. 

. دولت افغانستان در حال رسیدگی به یک موضوع خاص که از سوی گروپ  بررسی تطبیق کنوانسیون مبارزه 11

قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان در   ۶۶ی ملل متحد مطرح گردیده است؛ می باشد. مادۀ علیه فساد ادار

گردد ها صراحت دارد. ولی مالحظه میرابطه به تأسیس صندوق وجهی برای بازگرداندن و شریک ساختن دارایی

وجود نه دارد. این که معیارهای مشخصی جهت مدیریت دارایی های منجمد شده، ضبط شده و مصادره شده، 

 طرزالعمل ها تهیه و اجراء خواهند شد.

ادامه خواهد یافت.کمک به آموزش ها و همکاری تخنیکی از طریق همکاران  کمک تخنیکی و تبادل اطالعات. 12

انکشافی، بخصوص در راستای ادامه توسعه همکاری های تخنیکی با ادارات معتبر جهانی مبارزه علیه فساد، 

شد. گردآوری، تبادله و تحلیل اطالعات در مورد فساد، مکلفیت اصلی ادارات اصلی افغانستان برای  جستجو خواهد

 کنوانسیون خواهان کمک خواهیم شد. مبارزه علیه فساد اداری خواهد بود و در راستای تطبیق مؤثر وکارای این


