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 متعال خداوندبه نام 

 سپاس گزاری

جمهوری، به تأسی از موارد مندرج در استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری دولت جمهوری اسالمی اداره امور ریاست ریاست عمومی 

وزارت ها و ادارات کشور را از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در  1398افغانستان، خرسند است که گزارش ساالنه سال مالی 

 ه علیه فساد اداری ارایه می نماید.به شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزترتیب و 

جمهوری، به منظور ترتیب بهتر  ریاست اداره امورریاست عمومی  حراست از قانونسکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری، معاونیت نظارت و 

و  1398بع سال مالی این گزارش، هماهنگی های الزم را با وزارت ها و ادارات حکومت در مورد دریافت گزارش های ربعوار در چهار ر

بر اساس آن، گزارش توحیدی ساالنه از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه علیه  است. اسناد و شواهد حمایوی اقدامات انجام شده، تامین نموده

 فساد اداری را جهت ارائه به شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری ترتیب نموده است.

گزارش فعلی که به شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری ارایه می گردد، نتیجة همکاری های مؤثر وزارت ها و ادارات با 

جمهوری است. بنابر این، از همکاری همة وزارت ها و ادارات در مراحل مختلف تهیه، ترتیب و تصدیق اداره امور ریاست ریاست عمومی 

 گزاری می نمایم.این گزارش سپاس 

و سایر همکارانی که در جمع  معاونیت نظارت و حراست از قانون از تالش و فعالیت مؤثر همکاران سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری

 اشته اند، اظهار قدردانی می کنم.آوری، ترتیب، تنظیم و توحید گزارش های وزارت ها و ادارات نقش ارزشمند د

ه شده به اعضای شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری، تصویر درست و دقیقی از اجراآت وزارت ها و امیدوارم گزارش ارائ

و شاخص های ارایه شده توسط وزارت ها و ادارات را فراهم  فساد اداری بااستراتیژی ملی مبارزه  هایادارات در راستای تطبیق شاخص 

نیز به کارکردها و فعالیت های حکومت در  ش از طریق رسانه ها، زمینة دسترسی مردم شریف افغانستاننشر این گزاربا  نماید. هم چنان،

 فراهم شود. 1398سال مالی  در مورد مبارزه با فساد اداری

 داکتر فضل محمود فضلی

 جمهوری اسالمی افغانستانرئیس عمومی اداره امور ریاست 
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 مهمقد

تصویب شد و بر  اداری فساد علیه مبارزه و قانون حاکمیت عالی شورای توسط 1396میزان  6به تاریخ ، فساد اداری بااستراتیژی ملی مبارزه 

مبارزه با پالن های عمل  مکلف به ترتیبادارات وزارت ها و  ،ریاست جمهوری مقام عالی 1396جدی  16رخ ؤم (34)شماره  فرماناساس 

و  1398و به ادامه آن در سال مالی  1397 گردیدند. ترتیب پالن های عمل در سال مالیبه منظور تطبیق استراتیژی فساد اداری خویش 

 ببخشد. قابل مالحظه بهبود و جام کشور را انسوزارت ها و ادارات تالش های مبارزه علیه فساد اداری در توانسته ، تطبیق آن

 1396جدی  16به تاریخ  آن،و به منظور نظارت از تطبیق  آنبه اساس  ،سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداریبه تعقیب تصویب استراتیژی، 

، 1399با آغاز سال مالی  شد. مقام عالی ریاست جمهوری ایجادریاست عمومی دفتر  معاونیت پالیسی، نظارت و بررسی در چوکات

سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری در تشکیل ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری مدغم شده است و در چوکات معاونیت نظارت و 

رت ها و ادارات این اداره به شکل دوامدار از تطبیق پالن های عمل مبارزه با فساد اداری وزا حراست از قانون این ریاست فعالیت می نماید.

 در راستای تطبیق استراتیژی نظارت می نماید.

 ملی استراتیژی زمینه، این در افغانستان تعهدات اساس بر و اداری فساد علیه مبارزه تداوم و مؤثر مبارزه منظور به که است یادآوری قابل

گردید و به  تجدید ،دولتی ادارات و ها وزارت و مدنی جامعه نهادهای المللی، بین نهادهای نظریات سازی شامل با اداری فساد با مبارزه

  .تصویب شد اداری فساد علیه مبارزه و قانون حاکمیت عالی شورای توسط 1397حوت  8تاریخ 

عالی بر اساس استراتیژی، یکی از مسئولیت های مهم سکرتریت ویژه، ارایه گزارش های ربعوار، شش ماه و ساالنه از تطبیق آن به شورای 

حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری، رسانه ها و مردم می باشد که گزارش ها، به طور معمول شامل اجراآت، دستآوردها، مشکالت و 

 چالش های تطبیق استراتیژی در وزارت ها و ادارات می شود.

لی، مردم و رسانه ها، یکی از مهم ترین اقدامات گزارش دهی دقیق از اجراآت عملی حکومت در بخش مبارزه با فساد اداری به شورای عا

به شمار می رود. در گزارش فعلی، روی اجراآت وزارت ها و ادارات دولتی از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه  اطالعاتدر تسهیل دسترسی به 

 باشد و نشان دهنده پیروی از اصول بحث شده است. ترتیب و ارایه این گزارش بر اساس استراتیژی می 1398با فساد اداری در سال مالی 

 شفاف و حسابده به مردم است. باز، تعهد حکومت افغانستان به حکومتداریو ارزش های دموکراسی است که 

 1398و گزارش های ربع اول، شش ماه و ربع سوم سال مالی  1397ربع اول، شش ماه، ربع سوم و ساالنه سال مالی  های تا هنوز گزارش

راتیژی ملی مبارزه با فساد اداری، به شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری، رسانه ها و مردم ارایه گردیده از تطبیق است

( و 1398 قوسالی ختم  1397)شروع جدی  1398است. گزارش فعلی شامل دستآوردها و چالش ها در تطبیق استراتیژی در سال مالی 

 ن می باشد.سفارشات، جهت بهبود در تطبیق آ
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 خالصه گزارش

اصلی دولت افغانستان در عرصه مبارزه با فساد اداری است که اولویت ها،  نقشه راه و برنامه عمل اداری فساد با مبارزه ملی استراتیژی

اولویت ها و اصالحات در راستای مبارزه با فساد اداری در سکتورهای مختلف تعریف می کند.  را اصالحات و اقدامات عمده دولت افغانستان

محور عمده، شامل نهادها و رهبری سیاسی، اصالحات در سکتور امنیتی، تعیینات بر اساس لیاقت و  6پیش بینی شده در این استراتیژی بر 

 پول و بهبود نهادهای اقتصادی تمرکز دارد.  تعقیبشایستگی بجای روابط، تعقیب عدلی مفسدین، 

اولویت ها و خطوط کلی اصالحات پیش بینی شده در استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری شامل ایجاد و تقویت نهادهای مبارزه با فساد 

ویت سازمان های مبارزه با فساد اداری اداری، تصویب و تعدیل اسناد تقنینی مبارزه با فساد اداری، تحکیم رهبری مبارزه با فساد اداری، تق

در سکتور امنیتی، حذف سربازان خیالی، تقویت مدیریت دارایی ها در نهادهای امنیتی، احیای مجدد خدمات عامه، بهبود پروسه های اداری، 

محاکم، تامین شفافیت در خدمات نهادهای عدلی و قضایی، کاهش فساد اداری در مردم به ایجاد نهادهای مقتدر قضایی، افزایش دسترسی 

 محاکمات، ایجاد سیستم های متقدر مالی، اصالحات در مدیریت مالی عامه، اصالح سکتور منابع طبیعی و تقویت سکتور تجارتی می باشند.

پیش  آن بر اساس اولویت ها و اهداف دقیقی، شاخص های اندازه گیری پیشرفت ها و تاثیرات استراتیژی در عملبرای نظارت از تطبیق و 

شاخص آن  44شاخص عمده است که از جملة آن ها به تعداد  102بینی شده است. به صورت کلی، نسخه تجدید شدۀ استراتیژی دارای 

تعیین شده است. پیشرفت ها در  1398شاخص دیگر آن با میعادهای زمانی مشخص اجرا برای سال مالی  58و  1397برای سال مالی 

 الی اخیر سال شاخص آن 40، به تعداد شاخص 44خوب بود، چنانچه از مجموع  1397ه برای سال مالی تطبیق شاخص های تعیین شد

بر اساس استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری قبلی تکمیل گردید که در  1397شاخص دیگر نیز در سال مالی  4تکمیل گردید و مالی 

  نسخه تجدید شده استراتیژی از آن ها ذکر نشده است.

در سال مالی پیشرفت ها و دستآوردهای عمده در تطبیق شاخص های مندرج محورهای استراتیژی  ارزیابی زارش فعلی، شامل نظارت وگ

، پیشرفت ها و دستآوردها در تطبیق شاخص های ارائه شده توسط وزارت ها و ادارات در جریان سال مالی و سفارشات برای بهبود 1398

شاخص  58) اداری فساد علیه مبارزه ملی استراتیژی شاخص مندرج 62اری وزارت ها و ادارات می باشد. از مجموع اجراآت مبارزه با فساد اد

 شاخص تکمیل گردیده، 49 به تعداد ،1398 مالی سال جریان در (،1397شاخص مربوط به سال مالی  4و  1398مربوط به سال مالی 

و تنها  داشته محدود پیشرفت شاخص 2 ،تکمیل شده قسماً شاخص 3 د،دار قرار اجراء نهایی مراحل در شاخص 5

شاخص آن از شاخص هایی است که مربوط به سال مالی  4از جمله شاخص های تکمیل شده،  .است شاخص بدون پیشرفت باقی مانده 3

 می باشد و در آن سال تکمیل نشده بود. 1397

به منظور به میان آمده است. از جمله، بازرس ریاست جمهوری  1398 مالی سال در ای عمده ها و دستآوردهای پیشرفت اول محور در

عالً کار روی تعیین شد که ف اتیشکا افتیدر قیاز طر یرتبه حکومت یعال نیاراک یها تیو نظارت از فعال یفساد ادار هیمبارزه مؤثر عل

 فساد با مبارزه کمیسیون به را اداری فساد با مبارزه درباره شاخص پنج الی سه دولتی ادارات و ها وزارت همهریان دارد. جقانون اداره بازرس 

وزارت و اداره انکشاف داده شده و  63)سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری( ارایه کرده اند و پالن عمل مبارزه با فساد اداری توسط  اداری

و  لیقانون تشکتعدیل بازنگری شده و  از اشتغال در دولتکد جزا جهت محروم کردن اشخاص محکوم شده به فساد تطبیق گردیده است. 

 .گردیدنیز تصویب کابینه  یمحاکم نظام تیصالح

برنامه های آگاهی دهی درباره قانون دسترسی به اطالعات توسط کمیسیون دسترسی به اطالعات برگزار شده و طرزالعمل ها و  هم چنان،

ب یافته و درحالت تطبیق قرار دارد. مجلسین شورای ملی نیز پالن های عمل مبارزه با پالیسی های تعقیب تقاضاهای اطالعات نیز ترتی

فساد اداری خویش را تصویب و تطبیق نموده اند و کنفرانس ساالنه مبارزه با فساد اداری نیز در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده است که 

 اداری در سال های آینده تاکید نموده اند. مبارزه با فسادمحورهای در آن مقام عالی ریاست جمهوری روی 

قابل مالحظه بوده است. تفتتیش  1398 مالی سالآن در  و دستآوردهای اکثریت بنچمارک ها تکمیل شده و پیشرفت هادوم  محور در

ریاست  به جنایی تحقیقات معاونیترا که خطر فساد و دستبرد در آن محسوس بوده بررسی نموده است. قرارداد  26داخلی وزارت دفاع ملی 
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به تعداد ده هزار و سه صد و پنجاه و هفت تحقیقات جرایم جنایی در وزارت دفاع ملی ارتقا نموده و تشکیل آن نیز افزایش یافته است. 

تن آن در سال  2،364 وقبل  یو سال ها 1397 یتن آن در سال مال 7،993 کهشده  یساز یملک ،ی( بست در وزارت دفاع مل10،357)

بست آن در سال  124شده که  یساز یبست ملک 637در مجموع، تا اکنون به تعداد در وزارت امور داخله نیز  .انجام شده است 1398 یمال

 صورت گرفته است. 1398 یبست آن در سال مال 513قبل بوده و  یها

تمام افراد می باشد. درصد  80.9سطح اکمال آن  ،یمل یاردو نیمنظور شده تمام منسوب لیدرصد تشک 100از مجموع  یدر وزارت دفاع مل

در وزارت امور داخله  کنند. یم افتیمعاش در ستمیس نیا قی( ثبت شده است و از طرAPPS) ستمیدر س درصد آن 100یا  بست شده نیتع

است که از طریق  ثبت شده (APPS) اپس سیستم درمنسوبین  تن( 122،700) صد هزار و هفت  بیست و دو و صد یک تعداد به تعدادنیز 

 نه بلکه از طریق بانک، معاشات شان را اخذ می کنند. (APPS) اپس سیستم

 برای که کسانی از نظارت جهت دیتابیس یک گنجانیده شده، مواد تدریسی مبارزه با فساد اداری در نصاب تعلیمی اردوی ملی هم چنان،

خودسرانه کارکنان،  یرخصت ن،یشهداء و معلولایجاد گردیده و یک دیتابس نیز برای  شوند می فرستاده و انتخاب تحصیلی های بورسیه

شهدای ارودی ملی در آن ثبت شده است. کار  درصد 80 اسنادایجاد شده که تاهنوز  (APPS) در سیستم اپس و جلب و جذب یجنگ یاسرا

و ارزیابی ساالنه عملکرد قومندانان در مرکز و سطح قول ارودهای وزارت دفاع ملی آغاز  (APPS)تفتیش ساالنه پرسونل در سیستم اپس 

های اردو قول سطح در ها ملکیت مادیولشده و  فعالوزارت دفاع  نظامی های ارنوالیڅ و محاکم در قضایا مدیریت سیستمشده است. 

وزارت امور داخله گسترش کندک های پولیس محلی و  ی وزارت دفاع ملیبه سطح لواها (Core IMSسیستم کورایمس )وزارت دفاع ملی و 

 یافته است. 

اصالحات  کمیسیون مستقلخوب بوده است.  1398 مالی پیشرفت ها در تطبیق بنچمارک های استراتیژی در سال نیزسوم  محور در

عدلی و قضایی  خداحافظی پر منفعت را که در سطح ادارات، با همکاری ادارات عدلی و قضایی و وزارت مالیه، طرح و خدمات ملکی اداری

که  ینیتمام متقاعد کیومتریمرحله اول ثبت با قرار گرفته است.در پرنسیپ مورد تصویب  ه کهجلسه کابینه ارائه نمودتطبیق می گردد، به 

و اداره  هیوزارت مال انیمرحله دوم آن به اساس تفاهمنامه امضاء شده م شده و لیتکمتوسط وزارت مالیه تقاعد مراجعه نموده اند  نهیبه خز

  .شروع می شود 1399سال  انیو معلومات در جر هیاحصائ یمل

به تقاعد شده، استعفا نموده اند و  قیتشو ف،یبا کارکرد ضع ایتن کارمند سالخورده  6،351، به تعداد 1398 یتا ختم شش ماه دوم سال مال

که شامل موضوعات مبارزه با فساد  یفراهم شده است. مسودۀ مقرره طرز سلوک کارکنان خدمات ملک یلیتحص یها فرصت ها آن یبرا ای

به وزارت  یمراحل بعد یو ط قیو جهت تدق دهیآماده گرد یو خدمات ملک یمستقل اصالحات ادار ونیسیباشد توسط کم یم زین یادار

 جادیها را ا ییدارا اشاعه به یدگیرس ستمیسنیز یک  ،یمقامات و کارکنان دولت یها ییدارا یبررساداره ثبت و . ارسال شده است هیعدل

 .نموده است

صورت گرفته است. جهت آوردن اصالحات در ریاست  1398قابل مالحظه ای در سال مالی  پیشرفت های چشمگیر و چهارم محور در

اعضای کمیته ستاژ . با فعالیت های مشخص تهیه و ترتیب شده است پالن های کاری های تقنین، حقوق و قضایای دولت در وزارت عدلیه

شمول نهادهای اکادمیک و ه های جامعه مدنی بمقننه، قضائیه، اجرائیه، و نهاد و مستقل قوایبا شمولیت نمایندگان دارای اهلیت 

 ظارت اعضای جدید کمیته برگزار شده است.یافته و سی و یکمین دور امتحان کانکور ستاژ تحت نافزایش  متخصصین خارجی

تدویر یافته،  کشور سراسر در حقوقی و جزائی های بخش در محاکم علنی جلسه( 40،451) یک و پنجاه و صد چهار و هزار چهلبه تعداد 

امن اعزام گردیده و تفاهمنامه همکاری میان دولت جمهوری  ناقبالً ولسوالی  17به  باشند، زن می څارنوالآن تن  2که  څارنوالتن  24

اسالمی افغانستان و دولت جمهوری ازبکستان در زمینه مبارزه با جرایم فرامرزی و مبارزه با جرایم مالی و اعاده دارایی های غیرقانونی 

 ناشی از جرایم امضا شده است. 

مرکز عدلی و قضائی مبارزه با محاکم فیصله های توسط ستره محکمه و  اد اداریراجع به قضایای مبارزه با فس هم چنان تصامیم محاکم

ها و  راجع به تحقیقات، محاکمات، محکومیتگزارش های ربعوار نشر شده است.  به شکل آنالین رنوالیلوی څاتوسط اداره فساد اداری 
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به شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با څارنوالی لوی  اجرای قرارهای توقیف مربوط به رسیدگی به قضایای فساد اداری توسط اداره

نیز   از محاکم مبارزه با فساد اداری نظارت صوتیفساد اداری ارایه شده و رسیدگی به قضایای فساد اداری سرعت یافته است. بر عالوه، 

 ایجاد شده است.

عضو به شمول  5از که مشتکل ی دولت ینظارت شرکت ها ئتیه جادیاشامل  1398پیشرفت های عمده در سال مالی  ،پنجم محور در

، می باشد، تطبیق شماری از معیارها و الزامات ابتکار مالیاتی آدیس یوزارت صنعت و تجارت و سه عضو از سکتور خصوص ه،یوزارت مال

 (Single Large Tax Office)گان بزرگ ایجاد بورد حل منازعات مالیاتی جهت رسیدگی به اعتراضات مالیه دهندگان، ایجاد واحد مالیه دهند

 ( می باشد. VATافزوده ) ارزش مقرره مالیه بر تصویب و نشرو 

به میان آمده است. از جمله، بست های کمیته تخنیکی معادن  1398نیز پیشرفت ها و دستآوردهای مهمی در سال مالی ششم  محور در

مسودۀ ابتدایی مقرره مالکیت ذینفع ترتیب شده است. خدمات زیر یک چتر اداره ثبت مرکزی و مالکیت های فکری به اعالن سپرده شده و 

مرکز خدمات زیر ( وصل گردیده اند. One Stop Shop) واحد خدمات چهیدروزارت و اداره به  19افغانستان در کابل تکمیل شده است و 

و پروسه های تدارکاتی فعال سازی مرکز خدمات زیر یک چتر واحد در  قندهار ایجاد شدهیک چتر واحد در والیت های بلخ، هرات و 

 .آغاز شده است شرکت ها عمالً یجواز ده ستمیس کیومتریکار باوالیت ننگرهار نیز جریان دارد. هم چنان، 

پالن های عمل مبارزه با  ن های انتخاباتیو کمیسیو به شمول مجلسین شورای ملیتمام وزارت ها و ادارات  ادارهوزارت و  63از مجموع 

انکشاف داده و غرض بررسی و نهایی سازی با سکرتریت ویژه در مطابق به استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری فساد اداری خویش را 

ایت سکرتریت ویژه مبارزه نهایی گردید و در ویب س 1398در ابتدای سال مالی  پالن عمل 63ها، به تعداد  شریک ساخته اند. از جملة آن

مطابق یکی از شاخص های  در پالن های عمل مبارزه با فساد اداری، هر وزارت و ادارهاست. قابل ذکر است که با فساد اداری نشر شده 

شاخص  از پنج( پنج )در موارد استثنایی بیشتراستراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری و ضرورت های مبارزه با فساد اداری خویش، از سه الی 

 .ها پالن نموده است مبارزه با فساد اداری را تعیین و فعالیت های مشخصی را برای تطبیق آن

تعیین شده است.  یا بنچمارک اولویت 285، وزارت ها و ادارات 1398پالن های عمل مبارزه با فساد اداری سال مالی به طور مجموعی، در 

تقویت شفافیت و حسابدهی در ادارات از طریق تطبیق قانون دسترسی به اطالعات و قانون حمایت شامل  ها از جمله اولویت های مهم آن

طرزالعمل ها و میکانیزم های کاری، تقویت شفافیت در جمع داری، تقویت چارچوب های قانونی، مقرره ها، فساد ا جرایم از اطالع دهندگان

تی، تقویت میکانیزم های نظارت و کنترول داخلی و مبارزه با فساد اداری، تقویت امور آوری عواید و مصارف با استفاده از تکنالوژی معلوما

ساده سازی تقویت مدیریت دارایی ها در نهادهای امنیتی، منابع بشری و شفافیت در استخدام، ثبت دارایی های مقامات و کارکنان دولتی، 

  الحات در مدیریت مالی ادارات می باشد.پروسه های کاری، بهبود امور مدیریت قراردادها و انجام اص

وزارت و اداره دولتی از تطبیق  63تمام ، 1398و در شش ماه دوم سال مالی  وزارت و اداره 57، به تعداد 1398در شش ماه اول سال مالی 

 285تحت  سال مالی جاری، پالن های عمل مبارزه با فساد اداری خویش گزارش ارائه نموده اند. به صورت کلی، وزارت ها و ادارات در

شده  تکمیلها درصد فعالیت  55جاری،  مالی پالن نموده بودند. الی ختم سال فعالیت مبارزه با فساد اداری را  1،119 ،/اولویتبنچمارک

درصد فعالیت ها پیشرفت محدود  7.2درصد فعالیت ها قسماً تکمیل شده،  10.9درصد فعالیت ها در مراحل نهایی اجرا قرار دارد،  13. است

 درصد فعالیت ها بدون پیشرفت باقی مانده است. 13.4داشته و 

ن های عمل مبارزه با فساد اداری خویش در اجرای فعالیت های پالبه اساس گزارش ها و اسناد حمایوی ارسال شده، وزارت ها و ادارات 

نا امنی در تعدادی از مناطق، عدم  تکمیل نشده، وزارت ها و ادارات دالیلی هم چونپیشرفت مناسبی داشته اند. در مورد فعالیت هایی که 

شرح  کههمکاری الزم ادارات شامل در تطبیق یک فعالیت، طویل بودن پروسه های کاری هم چون استخدام و تدارکات و عدم بودجه 

 یادآوری نموده اند.است،  آمدهگزارش  خالصه های در بیشتر آن
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 میتودولوژی
 در تهیه این گزارش از شیوه ذیل کار گرفته شده است:

  اساس آموخته ها از سال مالی مشخص در همآهنگی با وزارت ها و ادارات و بر واحد و تهیه و ترتیب یک فارمت و رهنمود

 ربعوار وزارت ها و ادارات؛بلند بردن کیفیت مناسب گزارش های جهت حصول اطمینان از  1397

  ،گزارش های  و ارسال در زمینة نحوۀ تهیه و ترتیبوزارت ها و ادارات با نمایندگان  جلسات دوامدار ارسال مکتوب وتماس

 و استراتیژی؛ مبارزه با فساد اداری عمل های فعالیت های مبارزه با فساد اداری مطابق پالنربعوار و چگونگی گزارش دهی از 

  حصول  به منظور حمایوی، به عنوان یک بخش الزامی مکلفیت های گزارش دهی وزارت ها و ادارات شواهدارسال اسناد و

اسناد و شواهد اثباتیه، شامل شده؛ )استراتیژی ملی و تصدیق فعالیت های گزارش پالن های عمل و اطمینان از تطبیق مؤثر 

عمل های تهیه شده در مورد موضوع فعالیت و گزارش ، اسناد و طرزال-که بیانگر طی مراحل یک فعالیت است–اسناد اداری 

 (های خبری نشر شده در ویب سایت های وزارت ها و ادارات که بیانگر انجام یک فعالیت باشد، می باشند.

 به لحاظ کیفی در مطابقت با بنچمارک ها و  مرور، ارزیابی و بررسی گزارش های ربعوار دریافت شده از وزارت ها و ادارات

حصول اطمینان از اجرای فعالیت ارسال شده، جهت  مدارک و شواهد ای استراتیژی و پالن های عمل با در نظرداشتشاخص ه

 ن های عمل مبارزه با فساد اداری؛ها در مطابقت با استراتیژی و پال

  ادارات در ت ها و معلومات و گزارش های نشر شده از فعالیت های وزاراستفاده از و  گزارش های ارسال شدهتجزیه و تحلیل

یافته های مرتبط نشر شده توسط نهاد های نظارت کننده داخلی و بین المللی که در زمینه مبارزه علیه فساد ویب سایت آن ها، 

تقویت و تصدیق فعالیت های گزارش شده ، به هدف اداری، حاکمیت قانون، حکومتداری و تامین شفافیت فعالیت می نمایند

 ها؛ یه و سنجش نتایج و تاثیرات آنشواهد و مدارک اثبات

  تهیه و ترتیب خالصه های گزارش وزارت ها و ادارات؛درخواست معلومات اضافی از وزارت و اداره در صورت نیاز و 

  ن های عمل مبارزه و بهبود تطبیق پال آن هارفع مشکالت و چالش های  منظوربه هماهنگی و همکاری با وزارت ها و ادارات

های  مشکالتی که به همکاری ها و هماهنگی ها در سطوح بلند نیاز دارد، در یک بخش گزارشارایه هم چنان، با فساد اداری. 

به میان آمدن امیم و تصجهت اتخاذ اعضای شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری  ربعوار و سفارشات برای

 ن های عمل مبارزه با فساد اداری؛تطبیق هر چه بهتر استراتیژی ملی و پال هماهنگی های بهتر و

 قبل از  و دریافت نظریات آنان با وزارت ها و ادارات جهت تصدیق و یا عدم تصدیق محتوا نهایی گزارش مسودۀ شریک سازی

 .ساد اداریقانون و مبارزه علیه فارایه به شورای عالی حاکمیت 

 اداری فساد با مبارزه ملی استراتیژی تطبیق از نظارت یها محدودیت و ها چالش

 چالش ها و محدودیت های نظارت از استراتیژی و تهیه گزارش قرار ذیل است:

  عدم ارائه گزارش در ربع اول توسط مشرانو جرگه، ولسی جرگه، دفتر وزیر دولت در امور شهدا و معلولین و اداره تنظیم نفت و

 در ربع دوم توسط مشرانو جرگه، ولسی جرگه و اداره تنظیم نفت و گاز؛گاز و عدم ارایه گزارش 

  توسط ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، وزارت مالیه، اداره ارگان های محلی،  چهار ربعتاخیر در ارایه گزارش های

وزارت عدلیه، وزارت تحصیالت عالی، ، وزارت امور داخله، وزارت دفاع ملی، بورد تعیینات، ستره محکمه، ارنوالیڅ اداره لوی

وزارت ترانسپورت، وزارت معارف، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، وزارت شهرسازی و اراضی، شرکت هوایی آریانا، اداره 

 هوانوردی ملکی، کمیسیون دسترسی به اطالعات، د افغانستان بانک و وزارت امور خارجه؛

  در وزارت مالیه، کمیسیون دسترسی به اطالعات، جمعیت هالل احمر افغانی، ریاست عدم موجودیت یک فوکل پاینت ثابت

 گزارش ها شده است؛ ارائه در انسجام امور کوچی ها و مشرانو جرگه که باعث مشکالت در هماهنگی و تاخیر

 اراضی، وزارت  عدم موجودیت همکاری کافی ریاست های وزارت ها و ادارات )وزارت تحصیالت عالی، وزارت شهرسازی و

ترانسپورت، وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله، کمیسیون دسترسی به اطالعات، اداره ارگان های محلی، ولسی جرگه، مشرانو 

جرگه، شرکت هوایی آریانا، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، وزارت مالیه، وزارت کار و امور اجتماعی، ریاست عمومی رادیو 
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ی افغانستان( با نمایندگان )فوکل پاینت( معرفی شدۀ وزارت ها و ادارات جهت گزارش دهی از تطبیق فعالیت های و تلویزیون مل

 مبارزه با فساد اداری آنان؛

  تأخیر در تدوین و طی مراحل پالن های عمل و در بعضی موارد عدم اولویت دهی و توجه کافی به مبارزه با فساد اداری توسط

 خلی وزارت ها و ادارات؛برخی از ادارات دا

  بیان کلی و مبهم و ارائه توضیحات ناکافی از پروسه و نتایج و تاثیرات فعالیت های مبارزه با فساد اداری توسط وزارت ها و

 ادارات؛

   عدم ارائه اسناد و شواهد حمایوی کافی توسط شماری از وزرات ها و ادارات )لست آن در ضمیمه گزارش آمده است(. تکمیل

ودن و در بعضی موارد غیر مرتبط بودن اسناد و شواهد بعضی از ادارات در رابطه با فعالیت های انجام شده و همچنین عدم نب

 ارائه دالیل از نبود پیشرفت در خصوص تعدادی از بنچمارک ها و فعالیت ها توسط بعضی از وزارت ها و ادارات.

 ، بهبود پیدا کرده است.1397ادارات نسبت به سال مالی الزم به ذکر است که کیفیت گزارش دهی وزارت ها و 
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 استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری در محورهای های مندرج تطبیق شاخصدر  وضعیت پیشرفت

با  استراتیژی ملی مبارزه محور شش بنچمارک/شاخص ها را در تطبیق( شده حاصل های پیشرفت) وضعیت کلی صورت به بخش، این

ضرب االجل آن روی بنچمارک/شاخص هایی بحث شده است که  در این گزارش .دهد می انعکاس 1398 مالی فساد اداری، طی سال

 باشد. می 2019 دسمبریا ماه  1398الی ختم سال مالی 

 :است گردیده ارزیابی ذیل تطبیق های وضعیت اساس بر استراتیژی شش گانه محورهای بنچمارک/شاخص تطبیق در ها پیشرفت

 های فعالیت کامل تطبیق از مربوطه ادارات و ها وزارت که دهد می نشان را بنچمارک/شاخص هایی وضعیت :%(100) تکمیل شده

 .است شده تکمیل کامل شکل به آن های شاخص یا ها بنچمارکو  داده گزارش بنچمارک/شاخص هر تطبیق برای الزم

وضعیت بنچمارک/شاخص هایی را نشان می دهد که وزارت ها و ادارات مربوطه از تطبیق اکثریت فعالیت  :%(75) مراحل نهایی اجرا

 های الزم برای تکمیل بنچمارک/شاخص، گزارش ارایه نموده و فقط تعداد بسیار اندکی از فعالیت ها باقی مانده است.

 های فعالیت از قسمتی تکمیل از ادارات و ها وزارت که دهد می نشان را بنچمارک/شاخص هایی وضعیت :%(50) شده تکمیل قسماً

 قسمی صورت به نظر مورد بنچمارک که دده می نشان شده انجام های فعالیت و اند داده گزارش بنچمارک هر تطبیق برای اساسی

 . است پیشرفت داشته

 تکمیل شدن راستای در اندک و ابتدائی های فعالیت که دهد می نشان را بنچمارک/شاخص هایی وضعیت :%(25) محدود پیشرفت

 .دارد قرار ابتدائی مراحل در تطبیق لحاظ از بنچمارک و گرفته صورت ها آن

 یا و نگرفته صورت ها آن تکمیل شدن برای فعالیتی هیچ که دهد می نشان را بنچمارک/شاخص هایی وضعیت :%(0بدون پیشرفت )

 .ارایه نشده است آن تطبیق برای شده انجام های فعالیت از گزارشی

شده ارزیابی  فوقگانه  پنجبر اساس وضعیت های نیز   وضعیت پیشرفت در بنچمارک ها و فعالیت های وزارت ها و ادارات :1یادداشت 

 است.

 جدول فیصدی پیشرفت در بنچمارک/شاخص ها

 محور
مجموع 

 عمومی

در  تکمیل شده

 1397سال مالی 

در  تکمیل شده

 1398سال مالی 

مراحل 

 نهایی اجرا

قسماً تکمیل 

 شده

پیشرفت 

 محدود

بدون 

 پیشرفت

   1 1 8 15 25 محور اول

   1 1 17 4 23 محور دوم

 1 2   5 3 11 محور سوم

 1    14 4 19 محور چهارم

    1 2 10 13 محور پنجم

 1  1 2 3 4 11 محور ششم

 3 2 3 5 49 40 102 مجموع
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 محور اول: نهادهای و رهبری سیاسی
مالی بنچمارک آن در سال  15بنچمارک موجود در نسخه تجدید شدۀ استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری،  25در این محور، از مجموع 

بنچمارک  1در مراحل نهایی اجرا قرار دارد و تنها  بنچمارک آن 2به تعداد  و تطبیق گردیده 1398بنچمارک آن در سال مالی  7و  1397
 . جزئیات پیشرفت این بنچمارک ها به شرح ذیل است.شده است قسماً تکمیل آن

 محور اول

 ایجاد نهادهای قوی مبارزه با فساد اداری

 

1. 
 اداری فساد با مبارزه کمیسیون اعضای تعیین

  ریاست جمهوری  تطبیق کننده:  2019مارچ موعد اجرا: 

 نموده صادر اداری فساد با مبارزه کمیسیون اعضای تعیین مورد در را 12/12/1397 مؤرخ( 354) شماره فرمان جمهوری، ریاست عالی مقام
 وزارت محکمه، ستره مقام به را 10/1/1398 مورخ( 183) شماره مکتوب ملکی، خدمات و اداری اصالحات مستقل کمیسیون آن، از پس. است

 را شرایط واجد افراد تن پنج نهاد هر تا کرده ارسال افغانستان بشر حقوق مستقل کمیسیون و ارنوالیڅ لوی اداره زنان، امور و عدلیه های

 را 26/2/1398 مؤرخ( 903) شماره مکتوب اداری، اصالحات کمیسیون چنان هم. کنند معرفی اداری فساد با مبارزه کمیسیون در عضویت برای
نهاد . است نموده ارسال اداری، فساد با مبارزه کمیسیون در عضویت برای شرایط واجد افراد تن 25 معرفی جهت مدنی جامعه نهادهای برای

 مستقل کمیسیون به را خویش شرایط واجد کاندیدای تن 5 تعداد به کدام هر دولتی، متذکره نهاد پنجتن و  20تعداد ه های جامعه مدنی ب
 اسناد ملکی جهت بررسی خدمات و اداری اصالحات مستقل کمیسیون کمیته گزینش دراند.  نموده معرفی ملکی خدمات و اداری اصالحات

ان جامعه مدنی می یددر حال بررسی اسناد کاند است. فعالً این کمیته نموده دولتی را بررسی کاندیدان تعیین شده و این کمیته اسناد کاندیدان
  .است تکمیل شده بنچمارک قسماً این نگردیده، ایجاد هنوز تا اداری فساد با مبارزه مستقل کمیسیون که این باشد. از

 

2. 
 جمهوری ریاست ویژه بازرس تعیین

 ریاست جمهوریتطبیق کننده:  2019مارچ موعد اجرا: 

 سال اسد 19 تاریخ به افغانستان اسالمی جمهوری بازرس ادارۀ افغانستان، اسالمی جمهوری ریاست عالی مقام( 56) شماره فرمان اساس بر
 آمده فرمان در. گردید مقرر افغانستان، اسالمی جمهوری بازرس اداره رئیس حیث به رتبه خارج بست در حارس غزال خانمشد و  ایجاد 1398
 شکایات، دریافت طریق از حکومتی رتبه عالی اراکین های فعالیت از نظارت و اداری فساد علیه ثرمؤ مبارزه منظور به بازرس ادارۀ که است
 اداره اینفعالً  .دارد را اداری فساد علیه مبارزه و قانون حاکمیت عالی شورای عضویت افغانستان اسالمی جمهوری بازرساست.  گردیده ایجاد

 چارت اکنون تا آن ایجاد آغاز از بازرس اداره. باشد می ذیربط ادارات با هماهنگی در شده یاد اداره قانون طرح مراحل طی و ترتیب حال در
  .است نموده استخدام نیز را کارمندان از تعداد یک و نهایی را خویش تشکیالتی

 

3. 

 کمیسیون به دولتی ادارات و ها وزارت همه توسط اداری فساد با مبارزه درباره شاخص پنج الی سه هارای

 .گردد هارای اداری فساد با مبارزه کمیسیون به و تجدید سال هر باید کاری های پالن. اداری فساد با مبارزه

 همه وزارت ها و ادارات دولتیتطبیق کننده:   2019جون موعد اجرا: 

 در قالب پالن شاخص/بنچمارک را پنج الی خویش، سه 1398سال مالی  اداره، در پالن های عمل مبارزه با فساد اداری و وزارت 63تعداد ه ب
 انجام شده است. اداری فساد با مبارزه ویژه سکرتریت همکاری در هماهنگی و این کارکرده اند.  تعیینهای عمل مبارزه با فساد اداری 

 

4. 
 گزارش پیرامون مبارزه با فساد اداری توسط کمیسیون مبارزه با فساد اداری تکمیل حداقل دو

 کمیسیون مبارزه با فساد اداری تطبیق کننده: 2019 دسمبر موعد اجرا:

50% 50% 

100% 

100% 

100% 
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 تطبیق از نظارت ویژه سکرتریت ایجاددر مورد تطبیق استراتیژی و  را 14/10/1396 رخمؤ ،(34) شماره فرمان جمهوری، ریاست عالی قامم
 ریاست عالی مقام فرمان اساس بر. ه استنمود صادردر ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری  اداری فساد با مبارزه ملی استراتیژی
 گردیده اند. استراتیژی تطبیق منظور به خویش اداری فساد با مبارزه عمل های پالن ترتیب به مکلف ادارات و ها وزارت جمهوری،
 با مبارزه ملی استراتیژی تطبیق زگزارش ا سه 1398 مالی سال درو  گزارش چهار، 1397 مالی سال در اداری فساد با مبارزه ویژه سکرتریت

لینک دسترسی  .است نموده نشردر ویب سایت خویش  اداری فساد با مبارزه و قانون حاکمیت عالی شورای به ارائه از بعد و تهیه را اداری فساد
  https://www.sacs.gov.af/drا: به گزارش ه

 اداری فساد با مبارزه اسناد تقنینی تصویب

 

5. 
 محکوم اشخاص کردن محروم و شده غصب های دارایی مصادره جهت در مدنی کد و جزا کد بازنگری

 دولت در اشتغال از فساد به شده

  وزارت عدلیهتطبیق کننده:  2019جون موعد اجرا: 

 ها، ضمانت دولتی و های بستدر تعدیل کد جزا و قانون خدمات ملکی، برای محروم کردن اشخاص محکوم شده به فساد اداری از اشتغال در 
 موظف مرتکب، صورتی که در ،(390در ماده ) اختالس و (375در ماده ) رشوت مرتکبین برای جزا کد. است شده بینی پیش مشخصی تدابیر

 شده محکوم افراد که مقاماتی برای وظیفه را پیش بینی کرده است. هم چنان، از انفصال یا مسلک از طرد شرایط، به نظر باشند، عامه خدمات
 .است نموده بینی پیش قصیر حبس نمایند، پیشنهاد کننده منظور ذیصالح مقامات به تقرر غرض را مسلک از طرد به

 متهم اداری فساد جرایم به یا و منفک وظیفه از که ملکی خدمات کارکنان ملکی، خدمات قانون (30) فقره پنجم ماده تعدیل مطابق بر عالوه،
 ارتکاب اتهام به ملکی خدمات کارمند یک اگر. می گردند محکوم حبس سال یک محروم و به سال 5 برای دولتی وظیفه در از تقرر شوند، می

 .شود می محروم دولتی وظایف در اشتغال از دایم طور به گردد، محکوم حبس سال یک از بیش به اداری فساد جرایم
دیالت وزارت عدلیه از ادارات ذیربط، خواهان ارایه تعه دارایی های غضب شده، در ضمن، در مورد تعدیل کد جزا در جهت تقویت مصادر

  نظریات پشنهادی شان را غرض تعدیل کد جزا به وزارت عدلیه ارسال نموده است. ارنوالیڅدر زمینه شده، که لوی پیشنهادی شان 

تعدیالت  ارسال نموده است که ارنوالیڅلوی سپس نظریات خویش را به را مطالعه نموده و  ارنوالیڅلوی وزارت عدلیه تعدیالت پیشنهادی 

 نمی نماید. را در قوانین افغانستان پیش بینی شده و در نتیجه قوانین مذکور ایجاب تعدیل پشنهادی قبالً

 

6. 
 تعدیل قانون تشکیل و صالحیت محاکم نظامی

 وزارت دفاع ملی تطبیق کننده: 2019دسمبر موعد اجرا: 

امور قانون گذاری تدقیق و در جلسه مؤرخ  عسکری در انستیتوت محاکم صالحیت و ( ماده چهاردهم قانون تشکیل2طرح تعدیل جز )
غرض تصویب به کابینه  24/06/1398( مؤرخ 3326ذریعه مکتوب شماره ) است. این قانون کمیته قوانین مورد تائید قرار گرفته 20/06/1398

  جمهوری اسالمی افغانستان ارسال گردیده است.

 

7. 
 های پاسخ بودن موقع به و کیفیت اطالعات، تقاضاهای تعقیب درباره ها طرزالعمل و ها پالیسی تطبیق

 ماه سه هر در گزارش نشر و شده ارائه

 کمیسیون دسترسی به اطالعات تطبیق کننده: 2019دسمبر موعد اجرا: 

ها  این طرزالعمل. است نموده نشر و اطالعات را ترتیب تقاضاهای تعقیب درباره طرزالعمل 7 تعداد اطالعات تا اکنون به به دسترسی کمیسیون
 (4 اطالعات؛ به دسترسی مقررۀ طرح (3 اطالعات؛ به دسترسی کمیسیون سلوک طرز رهنمود (2 رسانی؛ اطالع شیوۀ ( رهنمود1 عبارت اند از:

 و تنظیم ( طرزالعمل6 اطالعات؛ به دسترسی کمیسیون داخلی انتخابات ( طرزالعمل5 اطالعات؛ به دسترسی کمیسیون داخلی امور طرزالعمل

 .اطالعات متقاضی شکایات به رسیدگی و ثبت طرزالعمل (7 و اسناد نگهداری

 نشر به اداره )ویب سایت( رسمی صفحه در اداره این ربعوار و وار هفته ، گزارشات1398 نظر به سال مالی کمیسیون، این گزارش اساس به
  است. شده ارسال تطبیق غرض رسانی اطالع مراجع مسئولین تمام به ی فوقها طرزالعمل ضمن، در. است رسیده

100% 

75% 

25% 

100% 

https://www.sacs.gov.af/dr
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8. 
 ه برنامه های آگاهی دهی درباره قانون دسترسی به اطالعاتانکشاف و ارای

 کمیسیون دسترسی به اطالعاتتطبیق کننده:   2019دسمبر موعد اجرا: 

 اطالعات و مرکز همکاری به ها رسانه اطالعات را با به دسترسی قانون درباره دهی آگاهی برنامه 5تعداد ه ب، اطالعات به دسترسیکمیسیون 
 .حکومت دایر نموده است های رسانه

 

9. 
 ملی شورای اداری فساد با مبارزه عمل پالن تصویب

 شورای ملی تطبیق کننده 2019دسمبر موعد اجرا: 

 فساد با مبارزه ویژه سکرتریت به و ترتیب 1398 مالی سال برای را خویش اداری فساد با مبارزه عملهای  پالن ،جرگه مشرانو و جرگه ولسی
 .است نموده ارسال اداری

 

10. 

 برگزاری کنفرانس ساالنه مبارزه با فساد اداری

 ریاست جمهوری/کمیسیون مبارزه با فساد اداریتطبیق کننده:  2019دسمبر موعد اجرا: 

 یجمهور استیقصر چارچنار ارگ ر را در ی، کنفرانس ساالنه مبارزه با فساد ادار1398قوس  24 خیافغانستان به تار یاسالم یدولت جمهور
و  کایمتحده امر االتیا رانیسف ،یجمهور استیاستاد سرور دانش معاون دوم ر ،یجمهور محمد اشرف غن سیرئجاللتمآب برگزار نمود. 

 یخارج یکشورها کیپلوماتیکورد یاعضا ،یدولت هیبلند پا نیکنفرانس، اراک نیا گانداشتند. اشتراک کنند یسخنراندر این کنفرانس انگلستان 
 یو بحث و تبادل نظر رو یمحو فساد ادار یتعهدات دولت افغانستان در راستا دیبرنامه تجد نیاز ا هدف د.بودن یمدن یکابل و نهادها میمق

ها و  ییاعاده دارا تیتقو ،یدر مبارزه با فساد ادار یمدن ینقش نهادها تیباز و تقو یحکومتدار ،یفساد ادار یایبه قضا یدگیرس تیتقو
 د.عامه بو یامور مال تیریاصالحات در مد

نموده، گفتند که  یادآوری یمبارزه با فساد ادار یحکومت افغانستان در راستا یها  جمهور از اقدامات و تالش سیبرنامه، جاللتمآب رئ نیا در
امر کوتاه  کینمودند: مبارزه با فساد  دیجمهور تاک سیرئدولت افغانستان بوده است.  یها تیدر پنج سال گذشته از اولو یمبارزه با فساد ادار

عرصه به کار مستمر و هدفمند دولت، نهاد  نیدر ا تیموفق ی. برارسد ینم تیاز طرف حکومت به موفق ییمبارزه به تنها نیو ا ستیمدت ن
 است.  ازیمردم ما ن ی گسترده تیو حما ،ییو روستا یشهر یِمدن یها
 ،یمبارزه بافساد ادار یایبه قضا یدگیرس تیموضوعات، تقو یو مسئوالن نهادها در چهار پنل رو یدولت یها بخش دوم برنامه، مقام در

عامه بحث  یامور مال تیریو اصالحات در مد ها ییاعاده دارا تیتقو ،یدر مبارزه با فساد ادار یمدن ینقش نهادها تیباز و تقو یحکومت دار
 نموده و به سواالت اشتراک کنندگان پاسخ گفتند.

 را ساالنه کنفرانس پنجمین 1398 سرطان 19 تاریخ به افغانستان در اروپا اتحادیه ماموریت و افغانستان اسالمی جمهوری دولتهمچنان 
 ارگ ارچنارچ قصر درنیز  مراسم این. نمود برگزاررا  "حسابدهی برای فرصت صلح، سوی به حرکت" عنوان تحت فساد علیه مبارزه پیرامون
 کور نمایندگان و سفیران ،کابینه اعضای از شماری و کشور اول بانوی جمهوری، ریاست عالی مقام گردید که در آن برگزار جمهوری ریاست

 اساسسخنرانی داشتند و تاکید کردند که  کنفرانس این در افغانستان اسالمی جمهوری  رئیس بجاللتمآ. داشتند حضور کابل مقیم دیپلوماتیک
  .  است افغانستان جامعه تمام و دولت کار بلکه نیست، فرد یک کار فساد با مبارزهاست و  شده گذاشته فساد برابر در واضح

. بود اداری فساد با مبارزه مرتبط موضوعات روی تخصصی های بحث منظور به ردهامیزگ و ها سخنرانی عمده، بخش دو شامل کنفرانس این
 مطالعات انستیتوت رئیس متحد، ملل سازمان ویژه نماینده اروپا، اتحادیه سفیر جمهوری، ریاست عالی مقام برعالوه کنفرانس، این در

 تاکید افغانستان در اروپا اتحادیه سفیر. نمودند صحبت نیز ملکی خدماتسیون مستقل اصالحات اداری و یکم رئیس افغانستان، ژیکیاسترات
است.  افغانستان در فساد ساختن کن ریشه و پایدار صلح تحقق و جنگ به دادن پایان جهت گفتگو یک آغاز کنفرانس این هدف که نمود

  لینک سخنرانی های جاللتمآب رئیس جمهور در این کنفرانس ها قرار ذیل است:
https://www.youtube.com/watch?v=AuxvrJeBN0Q 

78Iruu1https://www.youtube.com/watch?v=tHBI 

100% 

100% 

100% 

https://www.youtube.com/watch?v=AuxvrJeBN0Q
https://www.youtube.com/watch?v=AuxvrJeBN0Q
https://www.youtube.com/watch?v=tHBI1Iruu78
https://www.youtube.com/watch?v=tHBI1Iruu78
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 محور دوم: اصالحات در سکتور امنیتی
 و گذشته سال در آن بنچمارک 4 اداری، فساد با مبارزه ملی استراتیژی شدۀ تجدید نسخه در موجود بنچمارک 23 مجموع از محور، این در
 آن دیگر بنچمارک 1 و دارد قرار اجرا نهایی احلمر در آن بنچمارک 1. است گردیده تکمیل 1398 مالی سال در آن دیگر بنچمارک 17

 .است ذیل شرح به ها بنچمارک این در پیشرفت جزئیات است. گردیده تکمیل قسماً

 دوم محور

 یتیمبارزه با فساد در سکتور امن یتوسعه سازمان ها

 

1. 
 اعطاء قراردادهای با رابطه در را ها پروژه قیمت برآوردهای( ماه شش هر) منظم بشکل باید داخلی تفتیش

 دهد قرار بازرسی مورد شده،

 ملیوزارت دفاع  کننده: تطبیق  2018دسمبر موعد اجرا: 

قرارداد آن را بررسی نموده است. قرارداد های بررسی شده  26قرارداد انجام شده، به تعداد  28، از مجموع 1398وزارت دفاع ملی در سال مالی 
بوده  محسوس آن ها در دستبرد و فساد خطر نیز و می نماید احتوا را بودجه بخش می باشد که بیشترینشامل مواد خوراکی و قرطاسیه باب 

  .نموده استکاپی از این قراردادها را دریافت یک  ویژه مبارزه با فساد اداری است. سکرتریت

 

2. 
 تحت ملی دفاع وزارت در مستقل نهاد یک عنوان به ملی اردوی منسوبین جرایم تحقیقات ریاست ارتقای

 ملی دفاع وزیر شخص مستقیم نظارت

 ملی وزارت دفاع تطبیق کننده:  2019جون موعد اجرا: 

 که داشت وجود مسلح قوای ستردرستیز نظامی محاکم ارنوالیڅ ریاست بدنه در جنایی تحقیقات معاونیت نام به قبالً جنایی، تحقیقات ریاست

 تحقیقات معاونیت ،1398 مالی سال تشکیالت منظوری از پس. شد می ساحوی اردوهای قول و مرکز در افسر تن 66 شامل آن تشکیل
 های بست شامل تعداد این که یافت افزایش تن 217 به آن تشکیل و کرد نام تغییر ملی دفاع وزارت جنایی تحقیقات ریاست نام به جنایی،
 مالی سال ثور برج کاری اجراآت از صرف حال، به تا ملی اردوی جنایی تحقیقات ریاست. گردد می والیات و مرکز در سرباز و بریدمل افسر،

 در سال استیر نیااست.  نموده ارایه کتبی گزارش ملی دفاع وزارت مقام دفتر ریاست به 7/3/1398 مورخ( 263) شماره مکتوب ذریعه جاری،

 ارنوالیڅقضیه آن به لوی  74 است.در رابطه به فساد اداری بوده  آن هیقض 91 از جمله که نموده یرا بررس هیقض  843تعداد ه ب ،1398مالی 

 قرار دارد.قضیه دیگر تحت بررسی  17ارجاع گردیده است و متباقی 

 

3. 

 بشری تدارکات و منابع اداری، های بخش در ملی دفاع وزارت غیرنظامی های پست اکثریت سازی ملکی

 (باشد داشته نظامی عضو چند باید تدارکات بخش که داشت باید خاطر به)

 ملی وزارت دفاع تطبیق کننده: 2019دسمبر موعد اجرا: 

 آن از. است شده سازی ملکی ملی، دفاع وزارت در موجود پرسونل از بست (10،357) تعداد ده هزار و سه صد و پنجاه و هفت به اکنون، تا
 در آن تن 2،364 متباقی و شده بست تعیین آزاد رقابت پروسه طریق از قبل های سال و 1397 مالی سال در آن تن 7،993 تعداد به جمله
 23و  تدارکات بخش در تن 25 اداری، بخش تن در 92 اکنون، الی شده بست تعیین افراد جملة از اند. گردیده بست تعیین 1398 مالی سال
 در ملکی های بست تعداد یک انجام می شود، ماه شش هر که ملی دفاع وزارت تشکیالتی در مرورهای می باشد. بشری منابع بخش در تن

 .گیرد می صورت پرسونل و تعلیمات معاونیت بشری منابع ریاست طریق از ها بست سازی ملکی و شود می افزوده تشکیل

 

4. 

 بشری منابع و تدارکات اداری، های بخش در داخله امور وزارت نظامی های پست اکثریت سازی ملکی
 (باشد داشته نظامی عضو چند باید تدارکات بخش که داشت باید خاطر به)

 داخلهامور وزارت  تطبیق کننده:  2019دسمبر موعد اجرا: 

100% 

100% 

100% 

100% 
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ه ب وزارتاین  چوکات در مخدر مواد علیه مبارزه وزارت بست 271 شدن مدغم با 1398 مالی سال در داخله امور وزارت ملکی تشکیل مجموع
 2،116 تعداده ب ،1398 مالی سال در بود قرار ،اداری فساد با مبارزه عمل پالن و سازی ملکی پالن اساس به. رسیده است بست 7،457 تعداد
 .گردد سازی ملکی وزارت این اداری و بشری منابع تدارکات، های ریاست در بست

 در آن بست 513 و بوده قبل های سال در آن بست 124 که شده سازی ملکی داخله امور وزارت در بست 637 تعداده ب اکنون تا ،مجموع در
 و کافی بودجه نبود  را وزارت در سازی ملکی پروسه تحقق جهت موجود های چالش از یکی داخله امور وزارت. می باشد 1398 مالی سال
 جاری مالی سال در را بست 513 تنها است توانسته وزارت این دلیل، همین به. است نموده بیان کنندگان، تمویل طرف از مالی حمایت عدم
  ذیل آمده است: در سازی ملکی جزئیات. نماید تثبیت سازی ملکی برای

 از آن های بست تمام. باشد می ملکی بست 55 آن پرسونل تعداد کرد که نام یریتغ تدارکات ریاست به 1384 سال در خریداری ریاست. 1
  .است گردیده اکمال ملکی خدمات و اداری اصالحاتمستقل  کمیسیون آزاد رقابت پروسه طریق

 سطح در ملکی ساختار با ملکی خدمات و اداری اصالحات مستقل کمیسیون میان نامه تفاهم اساس به 1389 سال در بشری منابع ریاست. 2

 .دارد فعالیت بست 69 کمیت به اکنون تا وشده است  ایجاد داخله امور وزارت
 اصالحات مستقل کمیسیون به ها بست این تائیدی برای آن پوزلوپر و شده تثبیت سازی ملکی جهت بست 118 تعداد به اداری، بخش در. 3

 .است شده ارسال ملکی خدمات و اداری
که  شده تثبیت سازی ملکی برای بست 395 تعداد به بودجه، و مالی و تعمیرات، لوژیستک، های ریاست شامل دیگر، های ریاست بعضی در 

 راجع نموده است. یجمهور استیر یمقام عال به یو جهت منظور دیتائ بیسبست ها را در پرن نیا یو خدمات ملک یاصالحات ادار ونیسیکم

 

5. 
 ریاست عمومی و ملی امنیت شورای به را خویش ماهه شش گزارشات ملی دفاع وزارت داخلی تفتیش

 نماید ارایه ریاست جمهوری امور اداره

 دفاع ملی وزارت تطبیق کننده:  2019دسمبر موعد اجرا: 

به ریاست عمومی اداره امور  28/10/1398( مورخ 2619نمبر شماره ) صادره عهیذر دفاع ملی تفتیش داخلی وزارت شش ماه اول و دومگزارش 
 در این وزارت شعبات کارکردهای تیم های تفتیش داخلی وزارت دفاع ملی ازریاست جمهوری و دفتر شورای امنیت ملی ارسال گردیده است. 

   .نماید تفتیش می سالم، و اداره شفافیت، حسابدهی استخبارات، بر نظارت تربیه، و تعلیم مساعدت، بخش های

 

6. 

 ریاست عمومی و ملی امنیت شورای به را خویش ماهه شش گزارشات امور داخله وزارت داخلی تفتیش

 نماید ارایهریاست جمهوری  امور اداره

 امور داخله وزارت تطبیق کننده:  2019دسمبر موعد اجرا: 

 گزارش و 2/4/1398 مؤرخ( 721) و( 720) شماره های مکتوب طی داخله امور وزارت داخلی تفتیش جاری مالی سال اول ماه شش گزارش
 ارسال جمهوری ریاست امور اداره عمومی ریاست و ملی امنیت شورای دفتر به 10/9/1398 مورخ (1783) شماره مکتوب طی دوم ماه شش
 تفتیش نامه تعلیم تفتیش، استندرد نامه تعلیم احکام وظایف، الیحه اساس به را وزارت این شعبات، داخلی تفتیش ریاست مفتشین. است شده

 .است نموده بررسی و کنترول مربوطه، های پالیسی و تدارکات طرزالعمل و قانون مشترک، عینیات محاسبه نامه تعلیم عینیات،

 حذف سربازان خیالی

 

7. 
 حداقل اعتبار و دقت با شد، خواهند راجستر (APPS)بایومتریک  سیستم در ملی اردوی منسوبین همه

95% 

 ملی وزارت دفاع تطبیق کننده: 2019مارچ موعد اجرا: 

می درصد  80.9سطح اکمال آن به ، 1398ی در سال مل یاردو نیتمام منسوبدرصد تشکیل منظور شده  100از مجموع  ،یدر وزارت دفاع مل
 کنند.  یم افتیمعاش در ستمیس نیا قی( ثبت شده است و از طرAPPS) ستمیدر سدرصد آن،  100رسد. تمام افراد تعین بست شده یا 

100% 

100% 

100% 
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8. 

 %95 حداقل اعتبار و دقت با شد، خواهند راجستر( APPS) بایومتریک سیستم در پولیس منسوبین همه

 امور داخلهوزارت  تطبیق کننده: 2019جون موعد اجرا: 

که شامل افسر، ساتنمن، سرباز، پولیس ملی، پولیس محلی و ملکی می باشد،  پولیس قوای تشکیل اصل داخله، امور وزارت گزارشات اساس به
 مالی سال ماه جدی الی ختم پولیس قوای اکمال سطح( تن می رسد. 161،150) تعداد یک صد و شصت و یک هزار و یک صد و پنجاه به

   . رسد می تن( 150،625) یک صد و پنجاه هزار و شش صد و بیست و پنج تعداد ، به1398
 اپس سیستم در باشد می درصد 82.11 با برابر که تن( 123،676) شش صد و هفتاد و شش و هزار بیست و سه و صد یک تعداد به اکنون تا

  .است مانده باقی آن تن( 26،949) نه چهل و و صد نه و هزار شش و بیست تعداد به و شده ثبت
خارج از تشکیل می باشد. از جمله بست های خارج از ( بست 20،396) بیست هزار و سه صد و نود و شش قابل یاد آوری است که به تعداد

( بست آن 13،136محابس و توقیف خانه ها، و تعداد سیزده هزار و یک صد و سی و شش )مربوط ریاست آن بست  7260 تعدادتشکیل، به 
 در سیستم اپس ثبت نمی گردد. می باشد که عمومی محافظت عامه ربوط ریاست م

 شرایط واجد آن، درصد 81.46اپس،  سیستم در شده ثبت تن منسوبین( 122،700) صد هفتهزار و   بیست و دو و صد یک تعداد از مجموع
 باشد. می سیستم این طریق از معاش پرداخت برای

 

9. 
 شود گنجانیده اداری فساد با مبارزه تدریسی مواد باید ملی اردوی تعلیمی نصاب در

 وزارت دفاع تطبیق کننده: 2019 جونموعد اجرا: 

 ،کاستراتیژی عاتمطال انستیتوت دیپارتمنت در که است شده گنجانیده اداری فساد با مبارزهتدریسی  مواد ،ملی اردوی تعلیمی نصاب در
 قوماندانان آمادگی کورس و ارشد، بریدمالن و لواء قوماندانان آمادگی کورس تکتیکی، دیپارتمنت دوم و اول مرحله اوپراتیفی، دیپارتمنت

 با مبارزه تدریسی مواد است قرار وزارت، این تدریسی پالن به مطابقت در همچنان،. گردد می تدریس، این موضوعات ارشد بریدمالن و کندک
 بریدمالن و افسران های اکادمی مداومین و محصلین. گردد تدریس سمستر دو طی ملی اردوی برای مشخص بندی زمان در اداری فساد

 .نده ادید آموزش نیز این موضوعات را رسد، می تن بریدمل 52 و افسر تن 908 به شان تعداد که فهیم مارشال دفاعی پوهنتون

 

10. 

طریق مبایل معاش بگیرند، با دقت  پرسونل وزارت داخله و دفاع باید از طریق سیستم بانکی یا پرداخت از

 %90و اعتبار حداقل 

 وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله تطبیق کننده: 2019 دسمبرموعد اجرا: 

می درصد  80.9سطح اکمال آن به ، 1398ی در سال مل یاردو نیتمام منسوبدرصد تشکیل منظور شده  100از مجموع  ،یدر وزارت دفاع مل
 کنند. یم افتیمعاش در ستمیس نیا قی( ثبت شده است و از طرAPPS) ستمیدر سدرصد آن،  100رسد. تمام افراد تعین بست شده یا 
، 1398خرین گزارشات دریافت شده از سیستم اپس تا اخیر ماه جدی سال ، نظر به آ1398امور داخله در سال سقف تشکیالتی منسوبین وزارت 

و سطح اکمال منسوبین در این وزارت به تعداد یک صد و است ( تن بوده 161،150) شصت و یک هزار و یک صد و پنجاهبه تعداد یک صد و 
 که برابر باتن ( 122،700) صد هفتهزار و  بیست و دو و صد یکبه تعداد  .می باشد( بست 150،625) پنجاه هزار و شش صد و بیست و پنج

از طریق سیستم آن ها  معاشاتکه تا اکنون  برای پرداخت معاشات از طریق سیستم اپس می باشد واجد شرایطمی باشد،  آن درصد 81.46
 بلکه به شکل ذیل پرداخت صورت می گیرد: پرداخت نگردیده اپس

 ( تن می باشد که 124،629) یک صد و بیست و چهار هزار و شش صد و بیست و نه در بخش پولیس ملی، مجموع تشکیل آن
درصد از طریق بانک  89 باشد. از این میان، معاشاتتن می  (110،917) یک صد و ده هزار و نه صد و هفدهسطح اکمال آن 
 پرداخت می شود.

 بیست و هفت هزار و چهار صد و تن می باشد، که سطح اکمال آن  (30،000) سی هزار در بخش پولیس محلی، مجموع تشکیل آن
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 .درصد آن از طریق بانک معاشات خویش را اخذ می کنند 58( است. از این میان، 27،453) پنجاه و سه

  درصد آن از  100تن می رسد.  6971سطح اکمال آن به تن می باشد، که  7456در بخش پولیس محابس، مجموع تشکیل آن
 .طریق بانک معاشات خویش را اخذ می کنند

 

11. 

 (APPS) سیستم در پرسونل ساالنه تفتیش

 امور داخلهوزارت دفاع ملی، وزارت  تطبیق کننده: 2019 دسمبرموعد اجرا: 

، نظر به زمان وزارت این به نسبت مشکالت موجود در (APPS) اپس تفتیش ساالنه پرسونل در سیستمبه اساس گزارشات وزارت دفاع ملی، 
پرسونل ارودی ملی را ارزیابی نماید که برابر ن شده آن انجام نشده است. ولی این وزارت تا اکنون توانسته است بخش افسران و بریدمالن یتعی
 درصد پیشرفت در بنچمارک می شود. 62به 

 

12. 

 اردوها قول سطح و مرکز در قومندانان عملکرد ساالنه ارزیابی

 دفاع وزارت :کننده تطبیق 2019 دسمبر: اجرا موعد

 تهیکم ،چنان داده است. هم بیبنچمارک ترت نیا قیجهت تطب 1398سال  یجد یپالن عمل دو ماهه را از ماه قوس ال یوزارت دفاع مل
 جهیاست. در نت شده جادیوزارت ا نیها در اقومندانان قول اردوها و لوا یتمام یابیجهت ارز زیدرست یمعاون لو استیتحت ر یهشت نفره ا

 5 شده، یابیشده است. از مجموع قوماندان ارز یابی، ارز(اردوهامربوط قول تن  54تن در مرکز و  16) قومندان 70مجموع  ته،یمک نیا یابیارز
ها تن در بخش قومندانان لوا 9 ستند،فعال ه شیخو یشده اند که اکنون در بست ها یمعرف اطیتن در بست احت 5ند، ه ابست نمود یتن ارتقا

 اند. دهیبست گرد لیو تبد رییدر بخش قومندانان قول اردو تغ گریتن د 11بست شده و  نییتع داًیجد

 

13. 
 شوند می فرستاده و انتخاب تحصیلی های  بورسیه برای که کسانی از نظارت جهت دیتابیس یک ایجاد

 وزارت دفاع ملی تطبیق کننده: 2019 دسمبرموعد اجرا: 

 و پالنگذاری ریاست المللی بین مدیریت چوکات در که دیتابیس آمریت در ،(Excel Sheetشیت ) اکسیل از استفاده با ابتدایی دیتابیس یک
. دگیر می صورت دیتابیس این طریق از خارجی های بورسیه به کاندیدان انتخاب. است گردیده ایجاد می باشد تحصیالت و تعلیمات انکشاف

 اند گردیده دیتابیس ثبت باشند می خارجی کشورهای تحصیلی های بورسیه شرایط واجد که ملی اردوی منسوبین تن 1،895 تعداد به اکنون تا
 این تکمیل که شود می اجرا سیستم این طریق از خارجی کشورهای های بورسیه به کاندیدان انتخاب درصد 70 فعالً،. دارد ادامه این کار و

 به و انتخاب سیستم این طریق از چین کشور بورسیه در کاندیدان تن 73 تعداد به بار، اولین برای ضمن، در. دارد زمان مدت یک به نیاز پروسه
 .باشد نمی اپس سیستم شامل دیتابیس اینقابل یادآوری است که . اند شده معرفی امتحان پروسه

 تقویت مدیریت دارایی ها

 

14. 
 (انترنت موجودیت داشت نظر در با) اردو قول سطح به( Core IMS) کورایمس سیستم گسترش

  داخلهامور وزارت  تطبیق کننده: 2019جون موعد اجرا: 

 در اس.ام.آی.کور سیستم اما. نماید می فعالیت ملی دفاع وزارت تشکیل جنب در بلکه نه داخله امور وزارت چوکات در اردو قول های قوماندانی
 .است یافته گسترش داخله امور وزارت در( انترنت موجودیت داشت نظر در با) امنیه قوماندانی سه سطح
 روی کار میالدی، 2014 سال در سیستیکا اداره با همکاری در داخله امور وزارت لوژستیکی، اجناس توزیع و ثبت سیستم سازی شفاف جهت
 امر کورایمس، سیستم گسترش جهت داخله امور وزارت مقام آن، از پس. نمود آغاز را (Core IMS) کورایمس سیستم گسترش و سازی فعال

  است. نموده صادر را 30/03/1398 مورخ( 17) شماره
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 و مرکزی قطعه 46 اکماالت و بلخ و کابل هلمند، پکتیکا، والیات شامل امنیه قوماندانی 4 در کشور، در امنیه قوماندانی 34 مجموع از اکنون تا
 صحیه، عمومی ریاست دیپوهای صحیه، عمومی ریاست ،25 بانکر ،22 بانکر حمایوی، قوماندانی عینیات اداره و تنظیم والیتی، ریاست

 سیستم این طریق از جذب و جلب عمومی قوماندانی و بستر صد سه شفاخانه مرکز، دایره عمومی ریاست خاص، قطعات عمومی قوماندانی
 ثبت اجناس والیت، این در و است فعال نیز شهر میدان در واقع مرکزی، دیپوهای دفاتر در کور.آی.ام.اس سیستم برعالوه،. می گیرد صورت
  است. گردیده ثبت کورایمس سیستم در اجناس قلم 3،240 تعداد به اکنون تا. گردد می توزیع آن از بعد و شود می سیستم

 بامیان، والیات، شامل امنیه قوماندانی 6 در سیستم این سازی فعال کار که طوری است، گرفته صورت سیستم این روند تسریع جهت اقداماتی
 جریان است. حال در ننگرهار و کاپیسا پروان، پنجشیر، وردک، میدان

 

15. 

 نظامی های ارنوالیڅ و محاکم در قضایا مدیریت سیستم کامل ساختن فعال

 ملی وزارت دفاع تطبیق کننده: 2019جون موعد اجرا: 

( مورخ 01)است. به اساس تشکیل شماره  گردیده ایجاد قضایی و عدلی های ارگان در میالدی 2008 سال در قضایا، مدیریت سیستم

  شده اند. وزارت دفاع ملی شامل تشکیل بست قاضی، 42و  ارنوالڅبست  89به تعداد ، 25/1/1398

 و قطعات تمام در( Justice Sector Support Program) افغانستان عدلی سکتور حمایت از دفتر همکاری به این سیستم عمالً تطبیق کار
عبارت از مشاوریت حقوقی قول  ،که این سیستم در آن فعالیت داردی هایجریان دارد. قول اردوها و لواو والیات اردوی ملی  مرکز های جزوتام

مرکزی،  111پامیر، قول اردوی عملیات خاص، فرقه  217میوند،  215شاهین،  209ظفر،  207اتل،  205تندر،  203سیالب،  201اردوی های 

و محاکم نظامی،  ارنوالیڅقرارگاه وزارت دفاع ملی مربوط ریاست  ،اوریت حقوقی مرکز تعلیمی نظامی کابلمحکمه ابتدائیه مرکزی، مش

ریاست محکمه استیناف نظامی، مشاوریت حقوقی قوماندانی تعلیم و تربیه، ریاست کشف و استخبارات ستردرستیز، آمریت حقوقی لوای قول 
تندر  203قول اردوی  آمریت حقوق لوای اول و ظفر والیت فراه 207وای اول قول اردوی شاهین مقیم فاریاب، آمریت حقوق ل 209اردوی 

 باشد. میوالیت خوست 
( قضیه در 24،900صد ) ه تعداد بیست و چهار هزار و نهب ،1398( الی ختم ربع دوم سال مالی 2008از سال تاسیس سیستم مدیریت قضایا )

 .استقضیه ثبت این سیستم شده  2،540به تعداد  1398 مالی سال درکه از آن جمله، سیستم ثبت گردیده 

 

16. 

 جدید جذب و جلب و جنگی اسرای کارکنان، خودسرانه رخصتی معلولین، و شهداء دیتابیس ایجاد

 وزارت دفاع تطبیق کننده: 2019 جونموعد اجرا: 

 این. است نموده ایجاد پرسونل و کادر ریاست پالنگذاری معاونیت چوکات در را جذب و جلب و معلولین شهداء، دیتابیس ملی دفاع وزارت

 مدیریت می شود. اپس سیستم طریق از دیتابیس

 بخش در. باشد می کار تحت آندرصد  20 متباقی و است گردیده دیتابیس ثبت ملی اردوی درصد شهدای 80 اسناد اکنون تا شهدا، بخش در
 2،537 و بریدمل تن 1،376 تعداد به جذب، و جلب بخش در. است گردیده جدید فارمت ثبت معلولین سند 3،039 تعداد به اکنون تا معلولین،

 رخصتی بخش در و است گردیده ثبت دیتابیس این در تن 51 تعداده ب ،جنگی اسرای بخش در. است گردیده دیتابیس ثبت سرباز تن
 .است شده شناسایی تن 680 تعداد به ،دایمی بتغی یا و کارکنان خودسرانه

 

17. 

 (انترنت موجودیت داشت نظر در با) اردو قول سطح در ها ملکیت مادیول توسعه

 وزارت دفاع ملی تطبیق کننده: 2019 اگستموعد اجرا: 

گسترش یافته و ثبت ملکیت های وزارت دفاع ملی در مرکز و  اردو قول سطح در ها ملکیت مادیول ملی، دفاع وزارت گزارشات اساس به
 هزار و ده یک صدو مساحت به زمین قطعه 212 و والیات، شامل مرکز در ملی دفاع وزارت مالکیت های والیات در این مادیول جریان دارد.

 آن زمین جریب( 28،678) هشت هفتاد و شش صد و و هزار هشت و بیست این جمله، می شود که از جریب (110،706شش ) صد و هفت

100% 

100% 

100% 



یمبارزه با فساد ادار یمل یژیاسترات قیاز تطب 1398 یگزارش ساالنه سال مال   

 

21 

 .می باشد ثبت سیستم
 (6،049.69مساحت شش هزار و چهل و نه اعشاریه شصت و نه ) به زمین قطعه 12 شامل که وزارت این شده غضب های مجموع ملکیتاز 

 .است این سیستم ثبت آن زمین ( جریب4،863.9) چهار هزار و هشت صد و شصت و سه اعشاریه نه زمین می باشد، جریب

 

18. 

 سطح لواها )با در نظر داشت موجودیت انترنت(به  (Core IMS)گسترش سیستم کورایمس 

 وزارت دفاع تطبیق کننده: 2019 دسمبرموعد اجرا: 

 ننگرهار، 201 اردوی قول چون گانه، هفت اردوهای قول تمام در باشد، می وزارت این لوژستیکی عینیات موجودی اداره که کورایمس سیستم
 اردوی قول و هلمند، 215 اردوی قول مزارشریف، 209 اردوی قول هرات، 207 اردوی قول قندهار، 205 اردوی قول پکتیا، 203 اردوی قول
 .شود می استفاده آن از که است شده فعال و ایجاد 217

 استفاده عمالً از آن و است فعال کورایمس سیستم لوا، 14 در است، گردیده ایجاد کورایمس های سایت آن در که لوا 42 جملة از ضمن، در
 سیستم از انترنت موجودیت عدم شمول به تخنیکی مشکالت و تشکیالتی ادغام تربیه، تعلیم پرسونل، نبود دلیل به لوا 28 متباقی. شود می

 .کنند نمی استفاده

 

19. 

( به سطح کندک های پولیس محلی )با در نظر داشت موجودیت Core IMSگسترش سیستم کورایمس )

 انترنت(

 وزارت داخله تطبیق کننده: 2019جون موعد اجرا: 

 طریق از محلی پولیس اکماالت کندک های حمایوی پولیس محلی در این وزارت وجود ندارد و تمام ،بر اساس معلومات وزارت امور داخله
حمایوی اکماالت های قوای پولیس که از طریق کندک های  قطعات و جزوتام .گیرد می صورت والیات و یا پولیس ملی امنیه های قوماندانی

 303شمشاد مقیم والیت ننگرهار،  202قوماندانی کندک های حمایوی سیستم کورایمس در قوماندانی کندک می باشد که  7گردد شامل  می
پامیر مقیم  707انصار مقیم والیت هرات،  606بست مقیم والیت هلمند،  505میوند مقیم والیت کندهار،  404سپین غر مقیم والیت پکتیا، 

 باشد. شمول قطعات امن عامه، مراکز تعلیمی و سرحدی فعال میه سپین زر مقیم والیت کندز ب 808والیت بلخ و 
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 لیاقت و شایستگی بجای روابط محور سوم: تعیینات بر اساس

 2، 1بنچمارک آن تکمیل گردیده 8بنچمارک موجود در نسخه تجدید شدۀ استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری،  11در این محور، از مجموع 

 .است آمده ذیل در ها بنچمارک ایندر  پیشرفتجزئیات . است نگردیده آغاز آن دیگر بنچمارک 1کار  وبنچمارک آن پیشرفت محدود داشته 

 محور سوم

 احیای مجدد خدمات عامه 

 

1. 
موضوعات اداره عامه و احیای مجدد انستیتوت خدمات ملکی جهت برگزاری کورس های مختلف پیرامون 

 تن افراد جدید الشمول 4،000مبارزه با فساد اداری به حد اقل 

 کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی تطبیق کننده: 2019جون موعد اجرا: 

 فساد با مبارزه ملی استراتیژی تطبیق از ساالنه گزارش در آن مفصل گزارش و شده تکمیل 1397 مالی سال چهارم ربع ختم در شاخص این
 .است دسترس قابل 1397 مالی سال اداری

 

2. 
وزارت کار و امور اجتماعی یک بسته تقاعد به نام )بسته تقاعد پر منفعت( و گزینه های تحصیلی را برای 

 کارکنان خدمات ملکی ای که از بخش خدمات ملکی مرخص میشوند، آماده خواهد ساخت

 وزارت کار و امور اجتماعی تطبیق کننده:  2019جون موعد اجرا: 

 کار وزارت از اداری فساد با مبارزه و قانون حاکمیت عالی شورای7/1/1398 مورخ( 1) شماره جلسه در بنچمارک این تطبیق مسئولیت و مالکیت
تطبیق یک بسته تقاعد پر منفعت در سطح تمام  مالیه، از آنجائی که به اساس ارزیابی های وزارت. یافت انتقال مالیه وزارت به اجتماعی امور و

نبود، کمیسیون اصالحات اداری، با همکاری ادارات عدلی و قضایی  تطبیق قابل 1398های بودجوی در سال مالی  چالش وجود دلیل به ادارات
به جلسه کابینه ارائه  28/10/1398خ و وزارت مالیه، طرح خداحافظی پر منفعت را که در سطح ادارات عدلی و قضایی تطبیق می گردد، به تاری

نمود. کابینه، طرح مذکور را در پرنسیپ مورد تصویب قرارداده است و کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی را موظف نمود تا طرح 
واجد شرایط را تخمین، بار را طبق تذکر جلسه تصحیح نماید. هم چنان، جهت اجرایی شدن طرح به همکاری وزارت مالیه، نخست تعداد افراد 

 مالی آن را ارزیابی و دیتابیس مشخص را در این زمینه با درنظرداشت اولویت بندی ادارات ایجاد نماید.

 

3. 
از کمیسیون  2018انتقال فورم های اشاعه دارایی های ثبت شده کاندیدان برنده انتخابات پارلمانی سال 

 دارایی های مقامات و کارکنان دولتیمستقل انتخابات به اداره ثبت و بررسی 

           کمیسیون مستقل انتخابات/ ریاست جمهوریتطبیق کننده:  2019جون موعد اجرا: 

 و مقامات های دارایی بررسی و ثبت اداره انتخابات، مستقل کمیسیون رئیسان میان هماهنگی جلسه یک 27/3/1398 تاریخ به منظور، بدین
 که گرفت صورت توافق جلسه این در. گردید برگزار انتخابات مستقل کمیسیون مقر در ویژه مبارزه با فساد اداری، سکرتریت و دولتی کارمندان

شده باشد، به کمیسیون  ثبت های دارایی اشاعه های فورم انتقال تقاضای حاوی رسمی را که مکتوب یک ها دارایی بررسی و ثبت اداره
 در موضوع این چون کند، پیدا خاتمه انتخابات نامزدان در کمیسیون های دارایی ثبت مسئولیت که شد فیصله چنان،هم . نماید ارسال انتخابات

 به را متذکره مکتوب جمهوری، ریاست امور اداره عمومی است. ریاست نشده تصریح دولتی کارکنان و مقامات های دارایی ثبت و اشاعه قانون
است. اما کمیسیون در پاسخ  نموده ارسال انتخابات مستقل کمیسیون به 8/10/1398تعقیبی دیگر را به تاریخ و یک مکتوب  21/3/1398 تاریخ

به مکاتیب فوق، درج معلومات کاندیدان به شمول معلومات در مورد دارایی های منقول و غیرمنقول کاندیدان را از وظایف قانونی خویش 
 انسته و بر محرمیت فورم های اشاعه دارایی های ثبت شده تاکید نموده است.مطابق الیحه تنظیم امور مالی کاندیدان د

                                                           
1
تکمیل شده بود که برای مطالعه جزئیات آن به گزارش ساالنه از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری در سال مالی  1397در سال مالی  آنبنچمارک  سه.  

 https://www.sacs.gov.af/dr/reports/report_details/79 مراجعه نمائید: 1397

100% 

100% 

25% 

75% 

https://www.sacs.gov.af/dr/reports/report_details/79


یمبارزه با فساد ادار یمل یژیاسترات قیاز تطب 1398 یگزارش ساالنه سال مال   

 

23 

 بهبود پروسه های اداری فعلی

 

4. 
 وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت مالیه پروسه ثبت همه متقاعدین را در سیستم بایومتریک تکمیل نماید 

 اجتماعی و وزارت مالیهوزارت کار و امور  تطبیق کننده: 2019جون موعد اجرا: 

 جدا اجتماعی امور و کار وزارت از تقاعد خزینه عمومی ریاست جمهوری، ریاست عالی مقام 29/11/1398 مورخ( 2704) شماره حکم اساس به
 سیستم تطبیق ادامه و شده منتقل مالیه وزارت به بنچمارک این تطبیق مسئولیت و مالکیت نتیجه، در. است یافته انتقال مالیه وزارت به و شده

 از وزارت این اجتماعی، امور و کار وزارت گزارشات اساس به که است ذکر قابل. برده می شود پیش به مالیه وزارت توسط متقاعدین بایومتریک
 و صد هشت و هزار سیزده و صد یک تعداد به والیات، و در مرکز متقاعدین تن( 154،031) یک و سی و هزار چهار و پنجاه و صد یک مجموع

  .است نموده بایومتریک ثبت والیات را در تن( 13،554) چهار و پنجاه و پنجصد و هزار سیزده و مرکز در را تن( 113،851) یک و پنجاه
( 154،000) هزار چهار و پنجاه و صد یکطوری که از مجموع را تکمیل نموده است.  اول ثبت بایومتریک تمام متقاعدینوزارت مالیه مرحله 

( تن دیگر در 19،977( تن در مرکز و نوزده هزار و نه صد و هفتاد و هفت )134،014، یک صد و سی و چهار هزار و چهارده )متقاعدین تن
مرحله دوم آن که شامل ثبت مجدد بایومتریک به اساس طرزالعمل جدید و توزیع تذکره  والیات در سیستم بایومتریک ثبت گردیده اند.

اداره ملی احصائیه و معلومات  میان وزارت مالیه و 18/09/1398اعدین می باشد، به اساس تفاهمنامه امضاء شده به تاریخ الکترونیکی به متق
 و در جریان سه سال آینده تکمیل خواهد شد.است آغاز گردیده 

 

5. 

 راه اندازی سروی مکاتب در سراسر کشور توسط اداره ملی احصائیه و معلومات

 اداره ملی احصائیه و معلومات تطبیق کننده:  2019جون موعد اجرا: 

 و سوال نامه ها بعضی انکشاف سروی و تخنیکی تیم ایجاد شامل مقدماتی های از فعالیت بعضی زمینه این در اداره ملی احصائیه و معلومات،
و کمبود  تشکیالتی سقف تغییر و اداره این با نفوس احوال ثبت مرکزی اداره ادغام. است داده انجام سروی را انجام برای نیاز مورد ابزارهای

بوده است. اداره ملی احصائیه و معلومات یک سروی دیگر را از طریق  1398 مالی سال در شاخص این تطبیق در چالش یک بودجه در آن اداره
اتب انجام شده است. سروی مبارزه با فساد اداری که هوا با استفاده از جی.پی.آر.اس از مکاتب انجام داده که بخاطر تثبیت موقعیت فزیکی مک

 یاز دارد تا حال انجام نشده است.برای سنجش میزان رضایت شهروندان از خدمات مکاتب و شناسایی ساحاتی که به بهبود ن

 

6. 
تن کارکن خدمات عامه که کارکرد ضعیف دارند، به تقاعد سوق داده شوند و یا برای آن ها   5،000حداقل 

 گزینه های تحصیلی فراهم شود تا معیارهای عملکرد را برآورده سازند یا خدمات ملکی را ترک نمایند

 تمام وزارت ها و ادارات تطبیق کننده: 2019آگست  موعد اجرا:

 ،1398ماه دوم سال مالی ختم شش  اداری تا فساد مبارزه علیه ملی استراتیژی تصویب زمان از ادارات،/ها وزارت از واصله گزارشات اساس به

 فراهم تحصیلی های فرصت آن ها برای یا و نموده اند استعفا تقاعد شده، به تشویق ضعیف، کارکرد با یا سالخورده کارمند تن 6،351 تعداد به

 و اند شده استعفا و تقاعد به تشویق یا شده داده سوق تقاعد به سال 65 و 55 سنین بین ملکی کارمند تن 2،208 تعداد به جمله، از. است شده

 .اند گردیده معرفی تحصیلی های فرصت به ضعیف، کارکرد با ملکی کارمند تن 4،143 تعداد به

 

7 . 
 اداری فساد با مبارزه بخش شمول به دولتی، ادارات کارکنان برای سلوک طرز ساختن آماده

           اصالحات اداری و خدمات ملکی  مستقلکمیسیون  تطبیق کننده: 2019دسمبر موعد اجرا: 

اصالحات  مستقل توسط کمیسیون که شامل موضوعات مبارزه با فساد اداری نیز می باشد مسودۀ مقرره طرز سلوک کارکنان خدمات ملکی

طی مراحل بعدی به وزارت عدلیه ارسال شده است. برای غنامندی بیشتر مقرره،  تدقیق و جهتاداری و خدمات ملکی آماده گردیده و 

دوباره به وزارت عدلیه ارسال نموده  1398قوس  19کمیسیون اصالحات اداری مسودۀ ابتدایی را دوباره بازنگری نموده و جهت تدقیق به تاریخ 

 است. 
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8. 

دولتی یک سیستم رسیدگی را ایجاد کند که شامل اداره ثبت و بررسی دارایی های مقامات و کارکنان 

 تفاهمنامه های امضاشده با ادارات دیگر نیز باشد

           ریاست جمهوریتطبیق کننده:  2020جون موعد اجرا: 

سیستم رسیدگی به دارایی ها را ایجاد نموده است. بدین منظور، نشست  ،در این زمینه، اداره ثبت و بررسی دارایی های مقامات و کارکنان دولتی

برگزار گردیده است. مطابق توافقات صورت  1398ادارات در جریان سال مالی  رئیسانها و جلسات جمعی و انفرادی مختلف در سطح معینان و 

اشاعه دارایی ها، از طریق ارسال استعالم ها و مکاتیب جلب می  گرفته در جلسات، همکاری ادارات در زمینه ارائه معلومات و بررسی فورم های

معلومات را در اختیار این اداره قرار  ،گردد. ادارات وعده سپرده اند که مطابق میعادهای زمانی تعیین شده توسط اداره ثبت و بررسی دارایی ها

بررسی دارایی ها تعدیل گردیده و مسوده مقرره ثبت و بررسی دارایی ها  ، طرز العمل ثبت ونمایند. برای تنظیم بهتر امور و با آن همکاری دهند

و غرض تدقیق و طی مراحل بعدی به وزارت  می شوددر مراحل نهایی ترتیب قرار دارد که در همکاری با سکرتریت ویژه به زودی نهایی 

 عدلیه ارسال می گردد.

 

9. 

اداره ملی احصائیه و معلومات را در پالن ساالنه  وزارت های معارف و تحصیالت عالی یافته های سروی

 مبارزه با فساد اداری شان می گنجانند

           وزارت های معارف و تحصیالت عالی تطبیق کننده:  2019دسمبر موعد اجرا: 

 و اداره این با نفوس احوال ثبت مرکزی اداره که سروی مکاتب در سراسر کشور توسط اداره ملی احصائیه و معلومات به دلیل ادغام از آنجائی
 .پیشرفت نداشته استبنچمارک نیز این ، انجام نشده تشکیالتی و کمبود بودجه سقف تغییر
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 نیمفسد یعدل گردیمحور چهارم: پ

بنچمارک آن در سال گذشته  4 ،یمبارزه با فساد ادار یمل یژیاسترات ۀشد دیبنچمارک موجود در نسخه تجد 19محور، از مجموع  نیدر ا

است.  دهیآن تا حال آغاز نگرد گریبنچمارک د 1است. تنها کار  دهیگرد لیتکم 1398 یآن در سال مال گریبنچمارک د 14شده  و  لیتکم

 .است لیبنچمارک ها به شرح ذ نیدر ا شرفتیپ اتیجزئ

 محور چهارم

 ایجاد نهادهای مقتدر قضایی 

 

1. 

 پالن کاری جهت آوردن اصالحات در ریاست تقنینتهیه و ترتیب یک 

  وزارت عدلیه تطبیق کننده: 2019فبروری موعد اجرا: 

پالن کاری جهت آوردن اصالحات در ریاست تقنین وزارت عدلیه تهیه و ترتیب گردیده است که روی ایجاد اصالحات ساختاری، ارتقای 

 تمرکز دارد.ظرفیت و اشتراک مردم در پروسه های قانونگذاری 

 پیشرفت های عمده در تطبیق پالن کاری این ریاست قرار ذیل اند:

 16/11/1397( مؤرخ 5827ترتیب و ذریعه پیشنهاد شماره ) حقوقی -گذاری و تحقیقات علمی طرح تشکیالتی انستیتوت امور قانون 
منظوری تشکیل تا حال به انستیتوت مواصلت  المی افغانستان ارسال گردیده است کهغرض منظوری به مقام عالی ریاست جمهوری اس

 نورزیده است.

 ارتقای معیارهای جذب کادر ، ایزاد دیپارتمنت مطالعه، تشریح و آموزش قوانین گذاری به منظور طرح تعدیل اساسنامه انستیتوت قانون
نظر به عدم مواصلت طرح تشکیل شده و  و تدقیق ، ترتیباز طریق ایجاد ستاژ تقنینی و دیپارتمنت ترجمه اسناد تقنینی علمی انستیتوت

 حقوقی تا حال نهایی نگردیده است.-انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی

  یک تفاهمنامه میان وزارت عدلیه و وزارت تحصیالت عالی جهت معرفی اعضای کادر علمی انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات
تن از اعضای مسلکی انستیتوت غرض  20تری به امضاء رسیده است. به اساس آن، خلص سوانح حقوقی به برنامه های ماس –علمی

 تن آن ها به برنامه ماستری معرفی گردیده اند. 13نامه های ماستری جمع آوری گردیده که به تعداد معرفی به بر

  تن که  70ر گردیده است. از این میان، به تعداد تن متقاضی برگزا 300با اشتراک  29/1/1398امتحان شمولیت ستاژ تقنینی به تاریخ
تن آن ها به عنوان ستاژر از طریق بودجه دولتی مورد حمایت قرار می گیرد  20باالترین نمرات را اخذ نموده جذب گردیده اند. به تعداد 

 گردند.  و متباقی توسط همکاران بین المللی تمویل می

 های قوانین و مقررات در مطابقت به  جهت اشتراک در جلسات مشورتی متعدد روی طرح از نمایندگان جامعه مدنی و سکتور خصوصی
 ماده چهل و یکم قانون طی مراحل اسناد تقنینی دعوت به عمل آمده است.

 

2. 

 تهیه و ترتیب یک پالن کاری جهت آوردن اصالحات در ریاست حقوق

 وزارت عدلیه تطبیق کننده: 2019مارچ  موعد اجرا:

پالن کاری جهت آوردن اصالحات در ریاست حقوق وزارت عدلیه تهیه و ترتیب گردیده است که روی تقویت میکانیزم ها و طرزالعمل های 

 اداری و اجرائی، ارتقای ظرفیت و تقویت شفافیت در اجراآت اداره تمرکز دارد.

 پیشرفت های عمده در تطبیق پالن کاری این ریاست قرار ذیل اند:

  طرزالعمل های اجرائی مطابق به احکام قانون طرز تحصیل حقوق شامل، طرزالعمل بررسی عرایض حقوقی، طرزالعمل تحصیل حق
الثبت عرایض حقوقی و محصول حقوق، طرزالعمل اخذ ضمانت و احضار معروض علیه، طرزالعمل مصالحه در قضایای حقوقی و 

 یه و ترتیب و چاپ گردیده است.طرزالعمل تطبیق احکام قطعی و نهائی محاکم، ته

 ( 60به منظور اولویت دهی به اشخاص واجد شرایطِ دارای سند فراغت ستاژ حقوقی حین استخدام در بست های ریاست حقوق، ماده )
مقام عالی  14/12/1398( مورخ 358قانون طرز تحصیل حقوق تعدیل شده که بعد از تصویب توسط کابینه، ذریعه فرمان شماره )

100
% 

100% 
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 ت جمهوری توشیح گردیده است.ریاس

  هیئت موظف کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی با همکاری ریاست منابع بشری وزارت عدلیه، به اساس مصوبه شماره
تن از اعضای مسلکی حقوق را  811شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری، اسناد تحصیلی تعداد  6/9/1397( مورخ 10)

 400به منظور تشخیص افراد مسلکی و مجرب و شناسایی خالهای ظرفیتی موجود در اداره، ارزیابی نموده است. در نتیجه، به تعداد 
از طریق ویب سایت های کمیسیون مستقل  1398در ربع سوم سال مالی  بست اعضای مسلکی حقوق )مربوط به مرکز و والیات(

، 3بست رتبه  23تن به شمول  135رقم، به تعداد  نیاز ا عدلیه به اعالن گذاشته شده است. اصالحات اداری و خدمات ملکی و وزارت
  بست یاست. در متباق دهیگرد لیها تکم آن یکه پروسه تقرر دهیتا حال استخدام گرد اتیبست مشابه در وال 112در مرکز و  5و  4

 دارد. انیجر یو خدمات ملک یارمستقل اصالحات اد ونیسیکم یها، روند استخدام افراد با همکار

 ،با اشتراک نمایندگان از ستره  ( قانون طرز تحصیل حقوق42وفق مادۀ ) به منظور دریافت قرضه های صعب الحصول، یک کمیته

ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، وزارت مالیه، ریاست عمومی امنیت ملی و  ،ارنوالیڅ لویمحکمه، وزارت امور داخله، 

 تیو صالح فیوظا ینیب شیعدم پ لیحال به دلاین کمیته از بدو تشکیل تا اما انجمن مستقل وکالی مدافع تشکیل گردیده است. 
و  لیتحص ونیسیکم نه،یزم نیقابل ذکر است که در ا .آغاز ننموده است تیحقوق به فعال لیآن در ماده فوق قانون طرز تحص یها

( 2219/910به اساس حکم شماره ) آن ة( و امالک تحت منازعیردولتیو غ یدولت ی)بانک ها یقروض صعب الحصول بانک هیتصف

وزارت امور خارجه، د افغانستان  ،یارنوالڅ یوزارت امور داخله، لو ه،یوزارت عدل ه،یوزارت مال ندگانیبا اشتراک نما 20/9/1398رخ ؤم

 ت.نموده اس تیو آغاز به فعال سیکابل تاس یو شاروال یمحل یها بانک، اداره ارگان

  ریاست حقوق در والیت کابل مورد ارزیابی قرار گرفته است. اما اعضای مسلکی حقوق در اعضای مسلکی مسلکی  ظرفیتدر ربع سوم
 بامیان ارزیابی نگردیده اند. برنامه ستاژ حقوقی نیز به نسبت کمبود بودجه برگزار نشده است.والیات ننگرهار، هرات، قندهار و 

 

3. 

 تهیه و ترتیب یک پالن کاری جهت آوردن اصالحات در ریاست قضایای دولت

          وزارت عدلیه تطبیق کننده: 2019جون موعد اجرا: 

قضایای دولت وزارت عدلیه تهیه و ترتیب گردیده است که روی ارتقای ظرفیت، تعدیل قانون پالن کاری جهت آوردن اصالحات در ریاست 

 پیشرفت های عمده در تطبیق پالن کاری این ریاست قرار ذیل اند: قضایای دولت و تقویت سیستم ثبت و پیگیری قضایا، تمرکز دارد.

 ( مورخ 4به اساس مصوبه شماره )تعدیل و قانون قضایای دولتنون و مبارزه علیه فساد اداری، شورای عالی حاکمیت قا 3/4/1397 
مقام عالی ریاست جمهوری توشیح گردیده و  14/12/1397( مورخ 360ذریعه فرمان شماره ) است. این قانون توسط کابینه تصویب شده

ربط و ایجاد تسهیالت در امر دفاع و در جریده رسمی نشر شده است. ایجاد بورد قضایای دولت به منظور ایفای مکلفیت های ادارات ذی
حراست از حقوق و دارایی های عامه و اولویت دهی به اشخاص واجد شرایط دارای سند فراغت ستاژ حقوقی حین استخدام در بست 

 های ریاست قضایای دولت از تعدیالت ایجاد شده در این قانون می باشند.

  تن کارشناس در ریاست عمومی قضایای  3گردیده است. برای تقویت این کمیته، کمیته تدقیق در ریاست عمومی قضایای دولت ایجاد
طرزالعمل را در بخش  2کابل، استخدام گردیده است. این کمیته یک رهنمود و  در تن کارشناس در ریاست قضایای دولت 5دولت و 

طرزالعمل کاری کمیته  -3یای دولت و طرزالعمل کاری بورد عالی قضا -2رهنمود کاری قضایای دولت،  -1های کاری اداره )
 7/9/1398( مورخ 2هماهنگی و پیگیری قضایای غصب امالک دولتی و عامه( تدوین نموده است. دو طرزالعمل اول، در جلسه شماره )

که  شورای رهبری مقام وزارت تصویب گردیده است. طرزالعمل رسیدگی به قضایای تجارتی تا حال تهیه نشده است. قابل ذکر است
های مربوط مشوره  جلد دوسیه قضایای دولت برای بخش 68قطعه مکتوب و  78کمیته تدقیق در ربع چهارم سال مالی در رابطه به 

مورد ترتیب صورت دعوا،  14مورد ترتیب قرار استرداد،  8الدفع،  مورد دفع 5مورد دفاعیه،  25مورد دفع دعوی،  20داده است و نیز در 
 مورد تصحیح قرار استردادی با اعضای مسلکی قضایای دولت همکاری نموده است. 5امی و مورد اعتراض فرج 20

 20 ،15که استخدام  بست غیرمسلکی از طریق کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی به اعالن عمومی گذاشته شده است 
 .استبست دیگر خالی  2شود و  داره میبست دیگر از طریق سرپرست ا 3بست از طریق رقابت آزاد تکمیل گردیده است. 

  برای تقویت سیستم ثبت و پیگیری قضایای مدنی مربوط به ریاست عمومی قضایای دولت در یک سیستم معیاری، یک پیشنهاد و طرح
 ( جریان دارد.UNDPروی ایجاد سیستم با سفارت هندوستان و دفتر )است. کار  مشخص آماده گردیده

100% 
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 افزایش دسترسی و کیفیت نهادهای عدلی 

 

4. 
افزایش اعضای کمیته ستاژ جهت شمولیت نمایندگان دارای اهلیت و مستقل قوای مقننه، قضائیه، اجرائیه، و 

 نهاد های جامعه مدنی به شمول نهادهای اکادمیک و متخصصین خارجی

 ستره محکمه تطبیق کننده: 2019می  موعد اجرا:

شورای  15/12/1397( مورخ 1037اعضای کمیته ستاژ قضایی که قبالً تنها متشکل از نهادهای عدلی و قضایی بود، به اساس مصوبه شماره )
عالی ستره محکمه، با شمولیت نمایندگان جدید از ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، مجلسین شورای ملی، وزارت عدلیه، لوی 

مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، پوهنتون کابل، اکادمی علوم افغانستان، ، کمیسیون ارنوالیڅ

ایش دفتر یوناما، کمیته ملی امتحانات، دیدبان شفافیت افغانستان، انجمن مستقل وکالی مدافع و اتحادیه حقوقدانان افغانستان، اعضای آن افز
، کار روی ایجاد سواالت با کلید جوابات آن ها را در اداره ملی امتحانات آغاز نموده و به تاریخ 24/1/1398به تاریخ  یافته است. کمیته نظارت

از جانب ستره محکمه به اداره ملی امتحانات  9/3/1398این ماموریت را به اتمام رسانیده است. بانک سواالت ایجاد شده به تاریخ  9/3/1398
 28/04/1398متقاضی، به تاریخ تن  9،520به تعقیب آن، سی و یکمین دور امتحان کانکور ستاژ قضایی، با اشتراک  تسلیم داده شده است.

 تحت نظارت اعضای جدید کمیته ستاژ قضایی برگزار گردید. 

 

5. 
 انجام بحث ها و توافقات پیرامون استرداد مجرمین و جرایم فرامرزی

 2019مارچ  موعد اجرا:
، ارنوالیڅلوی ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه،  کننده:تطبیق 

 وزارت عدلیه و ستره محکمه 

 دولت افغانستان بحث ها و توافقات مختلفی را با کشورهای مختلف منطقه در زمینه استرداد مجرمین و مبارزه با جرایم فرامرزی انجام داده
تفاهمنامه همکاری دو جانبه عدلی و قضایی را در این زمینه ها با کشورهای منطقه  9است. در نتیجه، دولت افغانستان توانسته است به تعداد 

، هند، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان ،کشورهای ایران باتفاهمنامة آن در زمینه استرداد مجرمین بوده است که  7امضاء برساند. از جمله،  به
دولت جمهوری اسالمی افغانستان میان  1397سنبله  30امارات متحده عربی و چین به امضاء رسیده است. یک تفاهمنامه دیگر آن که به تاریخ 

و فدراسیون روسیه به امضا رسیده است، شامل همکاری های دو جانبه عدلی و قضایی در هر دو زمینه استرداد مجرمین و جرایم فرامرزی می 
لت ازبکستان در زمینه میان دولت جمهوری اسالمی افغانستان و دو 1398جوزای  31باشد. همچنین، یک تفاهم نامة دیگر آن اخیراً به تاریخ 

و تجهیز و مدرن سازی واحدهای  لوی څارنوالیمبارزه با جرایم فرامرزی به امضاء رسیده است. ارتقای ظرفیت کارمندان مسلکی و اداری 

اداره خاص افغانستان از موارد عمدۀ شامل در این تفاهم نامه می باشد. هم چنان قابل یادآوری است که ستره محکمه  لوی څارنوالیاداری 

 تنظیم امور استراداد مجرمین را در چوکات ریاست داراالنشای شورای عالی ستره محکمه ایجاد نموده است.

 

6. 
هایی که در  به تمام محاکم هدایت داده شود که تمام محاکمات بصورت علنی صورت گیرند بجز از آن

 قانون ذکر شده که به صورت محرم صورت بگیرد

 ستره محکمه           تطبیق کننده:  2019جون  موعد اجرا:

 را خویش قضائی جلسات که است شده داده هدایت محاکم تمام به محکمه، ستره 11/1/1398 مورخ( 155 الی 122) شماره مکتوب اساس به
به تعقیب آن، شورای عالی ستره محکمه نیز در . باشد شده بینی پیش قانون توسط آن بودن سری که این مگر نمایند، دایر علنی صورت به

هدایت داده است که جلسات قضایی را به شکل علنی برگزار نمایند و جلسات علنی را در خویش به تمام محاکم  1398ثور  19جلسه مورخ 
هشتاد و پنج هزار و  تعداد به ،1398 مالی سال اول شش ماه در محکمه، ستره توسط شده ارائه آمار اساس بهمحاکمات شان نهادینه سازند. 

 ثبت برای که، است ذکر قابل. است گردیده دایر کشور سراسر در حقوقی و جزائی های بخش در علنی جلسه( 85،433) چهار صد و سی و سه
 سیستم در محاکم جلسات برگزاری نحوه درج ربع، هر در والیات و مرکز در شده برگزار علنی جلسات به مربوط اطالعات و آمار منظم و دقیق

برای مطالعه هدایت شورای عالی ستره محکمه به محاکم راجع به محاکمات به صورت علنی به این لینک  .باشد می ضروری قضایا مدیریت
(https://bit.ly/2XWDA8U) راجعه نمائید.م 

 

100% 

100% 

100
% 
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7. 

اضافه  څارنوال  20ندارند شناسایی و حد اقل  رنوالڅاباید ولسوالی های نا امن را که  څارنوالیلوی 

 دیگر را به آن ولسوالی ها معرفی نماید.

  لوی څارنوالی تطبیق کننده: 2019جون  موعد اجرا:

 څارنوالتن آن  2که  څارنوالتن  24موجود نبوده را شناسایی نموده است. به تعداد  څارنوالولسوالی که در آن  193به تعداد  لوی څارنوالی

 نا امن اعزام شده اند. قبالً ولسوالی 17زن می باشد، به 

 

8. 
 انجام بحث ها و توافقات در مورد اعاده دارایی های غیرقانونی

 2019جون  موعد اجرا:
، لوی څارنوالیریاست جمهوری، وزارت امور خارجه،  تطبیق کننده:

 وزارت عدلیه و ستره محکمه

دولت افغانستان بحث ها و توافقات مختلفی را در زمینه اعاده دارایی های غیرقانونی با کشورهای مختلف به شمول دولت های روسیه و 

میان دولت جمهوری اسالمی افغانستان و فدراسیون روسیه شامل  1397سنبله  30ازبکستان انجام داده است. تفاهمنامه امضاء شده به تاریخ 

همکاری های عدلی و قضایی میان دو کشور در زمینه اعاده دارایی های غیر قانونی ناشی از جرایم نیز می باشد. همچنین، یک تفاهم نامة 

و دولت ازبکستان در زمینه مبارزه با جرایم فرامرزی به امضاء میان دولت جمهوری اسالمی افغانستان  1398جوزای  31دیگر که اخیراً به تاریخ 

 رسید، شامل همکاری های عدلی و قضایی در زمینه مبارزه با جرایم مالی و اعاده دارایی های غیرقانونی ناشی از جرایم نیز می باشد. 

 کاهش فساد اداری در محاکم

 

9. 
با فساد اداری به استثنای مواردی که در قانون، عدم نشر نشر تمام تصامیم محکمه راجع به قضایای مبارزه 

 آن پیش بینی گردیده است

 ستره محکمه  تطبیق کننده:  2018دسمبر موعد اجرا: 

، تصامیم و اجراآت محاکم رسیدگی به قضایای فساد اداری به شمول محاکم مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین جاری در سال مالی
سایت ستره محکمه نشر گردیده  بیشماره مجله خاص خپرونه به زبان انگلیسی و در مجله ماهوار قضاء به زبان دری در و 21اداری در فساد 
 عالوه از ارائه ارقام اجراآت محاکم یاد شده، فیصله های آن ها نیز بازتاب می یابد. "بولتن"در مجله است. 

 

10. 
در هر محکمه، میزان محکومیت، مدت زمان آغاز رسیدگی به قضیه در نشر آمار مرتبط به تعداد قضایا 

 محاکم الی صدور حکم، تعداد فیصله های قضایای مدنی، تعداد محاکمات مدنی

 ستره محکمه تطبیق کننده: 2019جنوری  موعد اجرا:

را در ویب سایت خویش نشر نموده است. در  1398و چهار ربع سال مالی  1397ستره محکمه آمار قضایای مربوط به چهار ربع سال مالی 
قضیة قطعی و نهایی محاکم با تفکیک دیوان  (83.799، آمار مربوط به تعداد هشتاد و سه هزار و هفت صد و نود و نه )1398جریان سال مالی 

سایت ستره محکمه به نشر  بیو های ستره محکمه، دیوان های محاکم استیناف مرکز و والیات و محاکم ابتدائیه مرکز و والیات از طریق
رسیده است. این آمار شامل تعداد قضایای وارده/ثبت شده، مسترد شده، حکم شده و باقی مانده یا تحت دوران محاکماتی، تعداد فیصله های 

ه، به لینک زیر مراجعه صادر شده راجع به قضایا و محاکمات مدنی و میعادهای رسیدگی به قضایا می باشد. برای معلومات بیشتر در این زمین

   https://bit.ly/2YI1a62نمائید. 

 

11. 
ایجاد نظارت صوتی از محاکم مبارزه با فساد اداری، به منظور افزایش شفافیت و اطمینان از تطبیق عادالنه 

 قانون، تمام اجراآت رسیدگی به قضایای فساد اداری ثبت شوند

            ستره محکمه تطبیق کننده:   2019جون موعد اجرا: 
آله های ثبت جریان رسیدگی به قضایای فساد اداری توسط محاکم رسیدگی به جرایم فساد اداری و مواد مخدر خریداری گردیده و به این 

و اجراآت رسیدگی به  است و مواد مخدر آغاز گردیدهمحاکم توزیع گردیده است. استفاده از سیستم در محاکم رسیدگی به جرایم فساد اداری 

100
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 قضایای فساد اداری در آن ها ثبت می گردند.

 کاهش فساد اداری در جریان محاکمه

 

12. 

باید تمام فیصله های مرکز عدلی و قضائی مبارزه با فساد اداری را به شکل آنالین، مطابق  لوی څارنوالی

 احکام قانون نشر کند

  ارنوالیڅلوی تطبیق کننده:  2018دسمبر موعد اجرا: 

، معلومات و احصائیه محکومیت ها و فیصله های صادر شده توسط محاکم ابتدائیه و استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه لوی څارنوالی

م فساد اداری که در آن ها نشر فیصله ها تصریح گردیده است را نشر نموده است. احصائیه نشر شده، شامل تعداد افراد محاکمه شده در هر کدا
ساس کتگوری های مقامات بلند پایه، مقامات ارشد، اعضای پارلمان، جنراالن و کسانی که وظایف آن ها را به عهده دارند، از این محاکم به ا

، رئیسان و مدیران ارشد شرکت های دولتی، سایر مقامات دولتی )به شمول کارمندان کمپنی های دولتی( و شهروندان خصوصی، با څارنواالن

. معلومات نشر شده از فیصله های محاکم مرکز عدلی و باشداست می  2018الی  2016ب به آن ها، از سال تفکیک اتهامات/جرایم منسو
قضایی شامل نوع قضیه یا اتهام، اسم و ولد محکوم علیه، اداره مربوطه، مجازات وضع شده، مبلغ مسترد شده، جریمه نقدی وضع شده، تاریخ 

 . محاکمه و دارایی های مصادره شده می باشند
 برای معلومات بیشتر در مورد این آمار به لینک های زیر مراجعه نمائید:

https://bit.ly/2HrXjEe  وhttps://bit.ly/2FKbFyz  :و یا//ago.gov.af/en/node/4132https:  

مطابق آن، فیصله های محاکم  مجازات تکمیلی پیش بینی گردیده است. ( کد جزا به عنوان یکی از انواع178نشر فیصله های محاکم در ماده )

 فیصله نظر به این محدودیت قانونی، تنها لوی څارنوالیتنها در صورتی نشر می گردد که در فیصله ها تصریح شده باشد. به همین دلیل، 

 .است شده تصریح ها فیصله نشر آن ها در که است نموده نشر را هایی

 

13. 

باید گزارشات ربع وار به شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری راجع به  ارنوالیڅلوی 

 تحقیقات، محاکمات، محکومیت ها و اجرای قرارهای توقیف ارائه کند

  لوی څارنوالیتطبیق کننده:  2019جون  موعد اجرا:

در مورد تحقیقات، محاکمات، محکومیت ها و اجرای قرارهای توقیف مرتبط به  1398گزارش های چهار ربع سال مالی لوی څارنوالی 

قضایای فساد اداری را برای ارائه به جلسات شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری ارسال داشته است که شامل گزارش حاضر 

گزارش های مختلفی را به شمول گزارش تطبیق  لوی څارنوالیمی باشد. همچنین،  څارنوالیلوی در بخش خالصه گزارش اجراآت 

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با  1397قرارهای توقیف، گرفتاری، جلب و احضارهای صادر شده به وزارت امور داخله، گزارش اجراآت سال مالی 
ن پنجم را به جلسات شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری ارائه نموده فساد اداری و گزارش پیرامون قضیه پروژه فاز اول مکروریا

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری شامل گزارش اجراآت در مورد قضایای فساد اداری و ارائه  1397است. گزارش اجراآت سال مالی 
گزارش مرتبط به قضایای جلب و گرفتاری مظنونین، متهمین و محکومین  آمار و ارقام قضایای فساد اداری رسیدگی شده در مرکز عدلی،

قضایای جرایم سنگین فساد اداری و گزارش پیرامون چگونگی تطبیق تفاهمنامه در خصوص محل بودوباش کارکنان مرکز عدلی و قضایی 
 مبارزه با فساد اداری بوده است.

 

14. 

 یریگیرا ثبت و پ یفساد ادار یایبه طور موثر و مثمر قضا څارنوالی یلو یمبارزه با فساد ادار یها بخش

 قاتی( از تحق2و  قات؛ی( ارجاع به تحق1که از:  ییایقضا یصدینموده، از آن گزارش داده و به طور ساالنه ف
 دهند شیرا افزا ابند،ی یبه محاکمه انتقال م

  لوی څارنوالیتطبیق کننده:  2019جون  موعد اجرا:

 1،400به تعداد  1397به شمول مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، در جریان سال مالی  څارنوالی یلومرستیالی مبارزه با فساد اداری 

 ( از2( ارجاع به تحقیقات؛ و 1قضیه فساد اداری را مورد رسیدگی قرار داده است. برای افزایش فیصدی قضایایی که از قضیه در هر ربع(  350)

قضیه در هر ربع( را در پالن عمل مبارزه با  400قضیه )رسیدگی به  1،600رسیدگی به  څارنوالی یلوتحقیقات به محاکمه انتقال می یابند، 

100% 

100% 

100
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قضیه را  1،920توانسته است به تعداد  1398در جریان سال مالی  څارنوالی یلوپالن نموده است.  1398فساد اداری خویش برای سال مالی 

قضیه آن نیز  210قضیه را با محاکم تعقیب نموده است که از این جمله به تعداد  595قضیه را بررسی و تحقیق و به تعداد  1،326تعداد ثبت، به 
 فیصله شده است.

 

15. 
 ایجاد یک شبکه تلویزیونی برای نشر محاکمات و اجراآت محاکم

 ستره محکمهتطبیق کننده:  2019دسمبر  موعد اجرا:

 متخصص افراد به کمک مالی کمک دریافت جهت را پروپوزل یک که است نظر داشته در محکمه ستره مقام بنچمارک، این تطبیق برای
 قادر محکمه ستره مقام و نگرفته صورت همکاری بخش این در مالیه وزارت جانب از محکمه، ستره مقام گزارش اساس دهد. به ترتیب بیرونی

 .است نبوده زمینه این در مالی کمک دریافت به
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 پول بیتعقمحور پنجم: 
 3شده است. از جمله  لیتکم 1397 یشاخص آن در سال مال 10باشد که به تعداد  یشاخص/بنچمارک م 13 یدارا یژیمحور پنجم استرات

 .اجرا قرار دارد ییشاخص در مراحل نها 1 و شده است لیشاخص تکم 2است،  1398 یآن در سال مال لیتکم عادیشاخص که م

 پول تعقیبمحور پنجم: 

 ایجاد سیستم های مقتدر مالی

 

1. 

 دولتی های شرکت نظارت هیئت ایجاد

 وزارت مالیه تطبیق کننده: 2019جون  موعد اجرا:

مرجع تصمیم گیری و رهبری امور شرکت  ترین به عنوان عالی هیئت نظارت شرکت های دولتیقانون شرکت های دولتی،  15اس ماده به اس
وزارت صنعت و تجارت و سه  ه،یعضو به شمول وزارت مال 5از  یدولت ینظارت شرکت ها ئتیهشده است.  های دولتی به رسمیت شناخته

 یکار رو ئتیه نیشروع نموده است. ا شیخو تیبه فعال یجمهور استیر یمقام عال یشده که بعد از منظور لیتشک یعضو از سکتور خصوص
 را آغاز نموده است. یدولت یها یتصدشرکت ها و  یاساسنامه ها یمخصوصاً بازنگر ،یدیکل یبخش ها

 استیر یو مشاور ارشد مقام عال هیسرپرست وزارت مال ،یومیق ونیمحمد هما استیتحت ر 1398سنبله  12 خیبه تار ئتیجلسه ه نینخست
 .دیگرد ریدا هیدر مقر وزارت مال ربناءیدر امور ز یجمهور

 

2. 
 و دولتی قراردادهای اعطای کامل متن نشر که گردد تعدیل طوری باید ملی تدارکات اداره طرزالعمل

 باشد ها آن شدن عملی برای شرط یک باید قرارداد در تغییرات

 اداره تدارکات ملی تطبیق کننده: 2019جون  موعد اجرا:
اطالعات و  ،یتدارکات مل ادارهندارد.  لیبه تعد ازیو ن دینما یرا تکافو م یفعل اتیضرور یطرزالعمل تدارکات تمام ،یبه نظر اداره تدارکات مل

معلومات امور تدارکات عامه را با رعایت احکام قانون و طرزالعمل تدارکات و در مطابقت به معیارهای پذیرفته شدۀ بین المللی به شمول 

 ( و شاخص های ابتکار شفافیت سکتور زیر بنا )کاست( نشر می نماید. Open Contracting Data Standardsمعیارهای قرارداد باز )

باز افغانستان را ایجاد نموده است که در آن معلومات  ت ملی سیستم تدارکات الکترونیکیبه منظور تحقق احکام و معیارهای فوق، اداره تدارکا

رداد، تعدیالت قراردادها و مدیریت قراردادها نشر می گردد. این معلومات شامل نام یا عنوان قرارداد، شماره مرتبط به پروسه داوطلبی، اعطای قرا

ماره و قمیت قرارداد، نوعیت تدارکات، اعالن تدارکات، نهاد تدارکاتی، روش تدارکاتی، تاریخ آغاز و ختم قرارداد، نمبر تشخیصیه مالیاتی و ش

، اسناد عمده قراردادها به شمول اسناد داوطلبی، اسناد تعدیالت قرارداد به شمول دالیل تعدیالت، اسناد پرداخت جواز قراردادی، منبع تمویل

از نشر های مالی و پیشرفت فزیکی قراردادها می باشند. اداره تدارکات ملی نشر معلومات و اسناد فوق را که عمدتاً به اساس معیارهای قرارداد ب

 این بنچمارک می داند. گردیده است، فراتر از

راجع به اعالن تدارکات و نشر  ،نوزدهم ق مادهقرارداد باز و مطاب یارهاینشر معلومات و اسناد فوق را که عمدتاً به اساس مع یاداره تدارکات مل

 و کصدیو ماده  یپروسه تدارکات تیو شفاف یمراحل تدارکات یو ماده چهل و دوم قانون تدارکات راجع به نشر معلومات و اسناد در مورد ط ،آن

و هجدهم  کصدیماده  2داند. مطابق فقره  یبنچمارک م نیذکر شده در ا یارهایفراتر از مع رسند، یهجدهم طرزالعمل تدارکات به نشر م

 یم لیذ فیوظا یراماده پنجاه و سوم ]طرزالعمل تدارکات[، شعبه تدارکات مکلف به اج 5مندرج فقره  فیعالوه بر وظا»طرزالعمل تدارکات 

 هیاعالن تدارکات، اطالع ،یابراز عالقمند یو دعوت نامه برا یقبل یابیاسناد ارز ،یقبل یابیدعوت نامه ها جهت ارز عیه، نشر و توزیته -1باشد: 

 «شوند. یکه الزم م یرا زمان یمراحل تدارکات یاسناد مربوط به ط ریعقد قرارداد و سا میتصم

 مالیهاصالحات در وزارت 

 

3. 

 و معیارهای عمومی گزارش دهی (Addis Tax)ابتکار مالیاتی آدیس  تطبیق

 وزارت مالیه تطبیق کننده: 2019دسمبر  موعد اجرا:
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فعالیت های ذیل را انجام داده ( Addis Taxمطابق پالن عمل مبارزه با فساد اداری، وزارت مالیه جهت تطبیق معیارهای ابتکار مالیاتی آدیس )
  است:

 بست است که 5متشکل از  بورد این مالیات امور اداره قانون 55 ماده حکم به مطابقت در مالیاتی: منازعات حل بورد ایجاد 

 دنمای می فعالیت مالیه وزارت اصلی مقر در . بورد مذکوراست شده انتخاب که پس از به اعالن گذاری بست ها، افراد آن شده ایجاد
 دریافت گزارش جاری سال در شده فصل و حل دهندگان مالیه اعتراضات تعداد از .وزارت می باشد 1398 و شامل تشکیل سال مالی

 .است نشده

 بزرگ دهندگان مالیه واحد اداره (Single Large Tax Office) حمل 14 مؤرخ اقتصادی عالی شورای سوم شماره فیصله اساس به 
 والیت پنج های مستوفیت و کوچک متوسط، دهندگان مالیه ریاست از بزرگ های شرکت دوسیه 633 است. گردیده ایجاد 1397
 ؛است تکمیل آن انتقال کار و شده منتقل 1398 مالی سال جریان در اداره این به( کندز ننگرهار، بلخ، هرات، قندهار،) بزرگ

 افزوده ارزش بر مالیه مقرره مسودۀ (VAT) کابینه جمهوری  1398عقرب  21( مؤرخ 9در جلسه شماره ) ماده 60 و فصل 10 طی
 در جریده رسمی به نشر رسیده است. 1398جدی  3به تاریخ  واسالمی افغانستان مورد تصویب قرار گرفته 

 این. است گرفته صورت مذاکرات نیز عرب متحده امارات با کشور ترکیه امضا شده و با مضاعف مالیات از جلوگیری موافقتنامه 
 می گردد. امضا کشور از خارج در افغان اتباع و افغانستان در کشورها دیگر اتباع برای دهی مالیه پروسه تسهیل جهت ها وافقنامهت

 فعالً امضای موافقتنامه ها در حالت تعلیق قرار دارد.

 کاهش به ارتباط در شده انجام اقدامات از اطمینان حصول جهت مالیاتی ادارات در خطرات پروسه تقویت جهت داخلی سروی کار 
 انجام نشده است. دولت عواید اتالفو  خطرات

 نگردیده است.  بیبر ارزش افزوده مطابق پالن عمل ترت هیمال یبر ارزش افزوده و طرزالعملها هیمال یرهنمودها و فورم ها 
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 محور ششم: بهبود نهادهای اقتصادی

 یعادهایشاخص که م 7شده است. از مجموع  لیتکم 1397 یشاخص آن در سال مال 4شاخص/بنچمارک است، که  11محور ششم شامل 

 شاخص در مراحل نهایی اجرا قرار دارد، 2 ،است دهیگرد لیشاخص آن تکم 3، در نظر گرفته شده 1398 یسال مال یآن برا قیتطب یزمان

 .باشد یم شرفتیشاخص بدون پ 1و  است شده لیقسماً تکم آن شاخص 1

 اقتصادی نهادهای بهبود: ششم محور

 اصالح سکتورهای منابع طبیعی

 

1. 

 گاز و نفت تنظیم جدیدالتاسیس اداره بودجه و تشکیل تصویب

 اداره تنظیم نفت و گاز تطبیق کننده: 2018دسمبر  موعد اجرا:

 سیو از طرف جاللتمآب رئ بیترت یو خدمات ملک یمستقل اصالحات ادار ونیسیکم ینفت و گاز افغانستان با همکار میاداره تنظ التتشکی
ارسال شده است. اما به  قیجهت تصد ه،یآن به وزارت مال 1398 یهمراه با طرح بودجه سال مال گردیده وافغانستان منظور  یاسالم یجمهور

( مؤرخ 2708کم شماره )افغانستان منظور نشده، بر اساس ح یاسالم ینفت و گاز از طرف پارلمان جمهور میاداره تنظ التیکه تشک نیا لیدل
 .برده شود شیبه پ کاری آننفت و گاز سپرده شده است تا امور  میاداره تنظ شبردیپ یبرا یمنابع کاف ه،یمال ریوز 29/11/1397

 

2. 
 ایجاد کمیته تخنیکی منرال ها

 پترولیموزارت معادن و  تطبیق کننده: 2019جون  موعد اجرا:

 وزارت مالیه، وزارت وری،جمه ریاست عالی مقام دفتر عمومی ریاست گان نمایند از متشکل ،معادن تخنیکی کمیته انتصابی اعضای گزینش کمیته
 نموده برگزار حال تا که جلساتی طی کمیته این. است شده ایجاد 1398 سال در ملکی خدمات و اداری اصالحات مستقل کمیسیون و اقتصاد
  .است نموده ارسال. ا.ا.ج کابینه به منظوری جهت و کرده نهایی را تخنیکی کمیته امیتازات پالیسی است،

 وقت تمام موجودیت به مشروط افغانستان اسالمی جمهوری کابینه 1398 ثور 2 مورخ( 4) شماره مصوبه طی تخنیکی کمیته امتیازات پالیسی
  .است گرفته قرار تایید مورد نمایند، می وظیفه ایفای پترولیم و معادن وزارت در که کمیته اعضای

 اعضای های بست وظایف الیحة عالوه، بر. است گردیده ارسال مالیه وزارت به (901) شماره نامه طی 1398 ثور 30 تاریخ به پالیسی این
 اعالن به معادن تخنیکی کمیته های بست مالیه وزارت طرف از معاشات پالیسی منظوری از پس .است شده نهایی نیز متذکره کمیته انتصابی

 .2شدند سپرده

 

3. 
 اداره تنظیم نفت و گاز مقرراتی را در ارتباط با واردات تیل ترتیب خواهد کرد

 اداره تنظیم نفت و گاز تطبیق کننده: 2019دسمبر  موعد اجرا:

 مشکالتیداشتن  از هیچ گونه پیشرفتی نداشته است. این اداره 1398در تطبیق این بنچمارک در سال مالی  افغانستان گاز نفت و تنظیم اداره
 واجد مسلکی افراد موجودیت عدم (3 و یومیه امور پیشبرد جهت الزم های سهولت موجودیت عدم (2 کاری، محل موجودیت عدم (1 همچون،

 این بنچمارک ذکر کرده است.در تطبیق  اداره این خالی های بست برای شرایط

 تقویت سکتور تجارتی

                                                           
2
 https://momp.gov.af/dr/open-vacancies 

100% 

50% 50% 
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4. 
 نفعیذ تیمقرره مالک ایقانون  بیتصو

 تجارتصنعت  وزارتوزارت عدلیه/ تطبیق کننده: 2019 مارچ موعد اجرا:

 یجهت ط هیبه وزارت عدل 1398 یجوزا 20 خیماده به تار 10فصل و  3 یبار نخست ط نفعیذ تیو نشر مالک یاشاعه، ثبت، بررس ۀمقرر ۀمسود
. بار دوم، نسخه دیآن، به وزارت صنعت و تجارت راجع گرد یرو شتریموجود در آن، جهت کار ب ییها یمراحل ارسال شده بود، اما به علت کاست

به  هی. وزارت عدلدیدمراحل ارسال گر یجهت ط هیبه وزارت عدل 28/7/1398 خیماده به تار 13فصل و  3مسودۀ مقرره مذکور در  هاصالح شد
برگزار نمود که  یمبارزه با فساد ادار ژهیو تیوزارت صنعت و تجارت و سکرتر ندگانیرا با اشتراک نما یجلسه مشورت کی 1398قوس  9 خیتار

مجدد قرار  یشد که طرح مذکور مورد بازنگر صلهیوزارت صنعت و تجارت ف ندگانیو تفاهم نما ژهیو تیسکرتر شنهادیپ سدر آن جلسه به اسا
  د.ریگ

فصل و  5داخل ه توسط وزارت صنعت و تجارت، ب دیو بعد از تائ دهیگرد یبازنگر یمبارزه با فساد ادار ژهیو تیمسوده مقرره توسط سکرتر طرح
طرح  یساز یینها یرا برا یجلسات مشورت هی. وزارت عدلدیمراحل ارسال گرد یجهت ط هیدوباره به وزارت عدل 15/11/1398 خیماده به تار 36

 دبانید اتیمجدد و درج نظر یبرگزار نمود. طرح مسوده پس از بررس ژهیو تیوزارت صنعت و تجارت و سکرتر ندگانیبا اشتراک نما همسود
جمهور ارسال  سیمطالعه جاللتمآب رئ یبرا12/12/1398( مورخ 4295-7003شماره ) ادداشتی یو ط قیدر آن، تدق سیو گلوبل وتن تیشفاف
نموده اند. قرار است وزارت صنعت و تجارت  انیرا جهت بهبود آن ب شیخو اتینظر یتیهدا یمقرره را مطالعه نموده، ط همسود ،یمقام عال .دیگرد

 .  دیمراحل نما یمقرره، ط بیفرصت غرض تصو نینموده و به زودتر یبازنگر یمقام عال تیهدا ییمسوده را در روشنا هیو وزارت عدل

 

5. 

 در کابلافغانستان  یچتر اداره ثبت مرکز کی ریخدمات ز لیتکم

 /اداره ثبت مرکزی افغانستانصنعت و تجارت وزارت تطبیق کننده: 2019 جون موعد اجرا:

 را انجام داده است؛ ذیل اقدامات کابل در افغانستان مرکزی ثبت اداره چتر، یک زیر خدمات تکمیل جهت

 است. رسیده اتمام به کابل در فکری های مالکیت و مرکزی ثبت اداره در خدمات واحد چتر یک زیر خدمات 

 بر عمالً و است نموده ترتیب ماده 69 و فصل 12 طی را ریاست این کاری طرزالعمل ،فکری های مالکیت و مرکزی ثبت عمومی ریاست 
  می نماید. اجراآت آن اساس

 باشد می اجرا حال در و شده آغاز مرکزی ثبت اداره طریق از سکتوری ادارات جوازهای توزیع خدمات. 

 19 خدمات  واحد دریچه به اداره و وزارت(One Stop Shop )تکنالوژی و مخابرات وزارت شامل ادارات و ها وزارت این. اند گردیده وصل 
 وزارت دهات، انکشاف و احیا وزارت اقتصاد، وزارت ،(مخابراتی خدمات کننده تنظیم ادراه و پوستی خدمات کننده تنظیم اداره) معلوماتی
 وزارت پترولیم، و معادن وزارت ترانسپورت، وزارت آب، و انرژی وزارت عدلیه، وزارت فرهنگ، و اطالعات وزارت مالداری، و آبیاری زارعت،

 حفاظت ملی اداره مسلکی، و تخنیکی تعلیمات اداره بانک، افغانستان د اجتماعی، امور و کار وزارت عامه، صحت وزارت اراضی، و سازی شهر
 .است جریان در نیز ملکی هوانوردی اداره سازی وصل پروسه. شود می کابل شاروالی و زیست محیط

 یک و هشتاد و هزار دو و چهل مجموع در که نمایند، میتوزیع  جواز، خدمات واحد دریچه از عمالً اداره و وزارت 11 که است ذکر قابل 
 .است گردیده توزیع 1398 مالی سوم ربع اخیر الی جواز( 42،081)

 ( جواز است 39،893بیشترین تعداد جواز توزیع شده از وزارت کار و امور اجتماعی می باشد که به تعداد سی و نه هزار و هشتصد و نود و سه )
 می رسد. 4و کمترین تعداد جواز توزیع شده از وزارت معادن و پترولیم است که تعداد آن به 

 

6. 

 سه والیت در افغانستان مرکزی ثبت اداره چتر یک زیر خدمات تکمیل

 /اداره ثبت مرکزی افغانستانصنعت و تجارت وزارت تطبیق کننده: 2019دسمبر  موعد اجرا:

بلخ و هرات تحت چتر واحد  اتیدر وال یشده است. پروسه جواز ده جادیبلخ، هرات و قندهار ا یها تیچتر واحد در وال کی ریمرکز خدمات ز
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 :وزارت یشده از سو افتیعمالً آغاز شده است، که به اساس آمار و ارقام در

 خ؛( در بلیانفراد تیو مالک تیمحدود المسؤل ی)شرکت ها یو حکم یقیجواز اشخاص حق 1،822 به تعداد 

  ( در هراتیانفراد تیو مالک تیمحدود المسؤل ی)شرکت ها یو حکم یقیجواز حق 7،772تعداد به 
 دارد. ننگرهار تحت کار قرار قندهار و اتیچتر واحد در وال ریمرکز خدمات ز یو تدارکات یراتیتعم یشده است. پروسه ها عیچتر واحد توز قیطر از

 

7. 
 مالکیت و مرکزی ثبت اداره توسط شده تجدید یا جدید های جواز صدور هنگام اطالعات بیومتریک ثبت

 فکری های

 /اداره ثبت مرکزی افغانستانصنعت و تجارت وزارت تطبیق کننده: 2019دسمبر  موعد اجرا:

دفاتر بایومتریک نیز با کمپیوتر،  است. وصل گردیده ثبت جوازهای تجارتی بایومتریک جوازها خریداری شده و با سیستم عمومیدو دستگاه 
سیستم ثبت بیومتریک  13/11/1398صورت آزمایشی استفاده شده است و به تاریخ مره های امنیتی مجهز شده است. از سیستم به انترنت و ک

 کیومتریمتشبث با 320 ،شده افتیآمار در نیکه به اساس آخر و عمالً آغاز به کار نموده است شده صدور جوازهای جدید و یا تجدید شده افتتاح
 اند. دهیگرد
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 اداراتخالصه گزارش وزارت ها و 

 ها وزارت الف:

مکلف  ،یوزارت ها و ادارات دولت ی، تمام1398 یدر سال مال یفساد ادار بامبارزه  یمل یژیاسترات یبنچمارک/شاخص ها قیبه منظور تطب

 یارفساد اد هیعمل مبارزه عل یوزارت کشور، پالن ها 24 منظور، تمام نی. به همدندیگرد یعمل مبارزه با فساد ادار یپالن ها بیبه ترت

  د.انکشاف دادن شیخو داخلی و مراجع ذیدخل ملی و بین المللیبا ادارات  یشان را در هماهنگ

پالن شده بود که  یمبارزه با فساد ادار تیفعال 508 ،یا بنچمارک تیاولو 112وزارت ها در  یفساد ادار هیعمل مبارزه عل یپالن ها در

 لیتسه ت،یشفاف تیتقو ،یو حسابده ییپاسخگو تیاداره، تقو ات دراصالح تقویت پروسه یرو یفساد ادار هیمبارزه عل یها تیفعال تیاکثر

فساد  هیاجراآت مبارزه عل تیظرفو بلند بردن  تیمؤثر شیافزاایجاد مراجع اطالع گیری داخلی، انجام تفتیش و تقویت آن، ها،  ییثبت دارا

  .وزارت ها متمرکز بوده است یادار

در مراحل  تیفعالدرصد(  13.9) 71 ،شده است لیوزارت ها تکم تیفعال درصد( 57.4) 292پالن شده،  تیفعال %(100) 508مجموع  از

 50و تنها  درصد( فعالیت پیشرفت محدود داشته است 6.8) 35 درصد( فعالیت قسماً تکمیل شده است، 11.8) 60نهایی اجرا قرار دارد، 

 . بدون پیشرفت باقی مانده استاز وزارت ها  یدر بعض تیفعال درصد( 9.8)

و معارف کمترین تعداد فعالیت های تکمیل  ، ترانسپورت، صحت عامهکنالوژی معلوماتی، مالیه، عدلیهوزارت مخابرات و ت 6 ،در این میان

مدیونین، ضعف در هماهنگی بین الوزارتی عدم تکمیل فعالیت ها را بیشتر نا امنی در مسیر راه ها، مشکالت دالیل وزارت ها، شده را دارد. 

و میان وزارت ها و ادارات در فعالیت هایی که چندین وزارت و اداره دخیل اند، بطی بودن پروسه های تدارکاتی، طوالنی بودن روند 

تعدادی از وزارت ها برای  استخدام، کمبود بودجه، زمان گیر بودن طی مراحل اسناد تقنینی و تغییر در تشکیالت ذکر نموده است. هم چنان،

 تکمیل نشدن فعالیت های شان، هیچ گونه دلیلی ارایه نکرده اند.

جدول صحفه بعدی ارایه شده در  در هر وزارت به شکل جداگانه پیشرفت فعالیت ها به صورت مجموعی در گراف ذیل و به صورت عموم،

 است.
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شماره
 

 نام وزارت
های  بنچمارک

 پالن شده

های فعالیت 

 پالن شده

تکمیل 

 شده

مراحل 

 اجرا نهایی

قسماً 

 تکمیل شده

پیشرفت 

 محدود

بدون 

 پیشرفت

 0 6 8 8 9 31 7 وزارت مالیه 1

 11 0 10 6 15 42 7 وزارت عدلیه 2

 0 0 1 2 7 10 5 وزارت صنعت و تجارت 3

 2 5 1 3 29 40 3 امور داخلهوزارت  4

 4 2 6 0 7 19 4 وزارت ترانسپورت 5

 420 11 3 2 2 2 وزارت دفاع ملی 6

 1 1 0 2 13 17 4 وزارت کار و امور اجتماعی 7

 2 0 1 1 33 37 9 وزارت معادن و پترولیم 8

 5 2 1 6 11 25 6 وزارت صحت عامه 9

 2 2 0 1 9 14 5 وزارت احیا و انکشاف دهات 10

11 
وزارت مخابرات و تکنالوژی 

 معلوماتی
5 23 3 9 4 7 0 

 0 3 8 3 5 19 5 معارف وزارت 12

 0 0 2 2 8 12 4 وزارت انرژی و آب 13

 6 0 2 4 7 19 5 وزارت اقتصاد 14

 2 0 3 6 14 25 4 وزارت تحصیالت عالی 15

 6 0 0 3 5 14 4 وزارت امور خارجه 16

 0 0 0 1 13 14 3 وزارت امور سرحدات و قبایل 17

 2 0 4 1 20 27 4 وزارت ارشاد، حج و اوقاف 18

 0 1 5 1 6 13 4 وزارت اطالعات و فرهنگ 19

 0 0 0 0 15 15 3 وزارت امور زنان 20

 3 0 2 0 16 21 5 وزارت شهرسازی و اراضی 21

22 
زراعت، آبیاری و  وزارت

 مالداری
4 26 15 7 0 2 2 

 0 1 0 0 10 11 4 دولت در امور پارلمانیوزارت  23

24 
وزارت امور مهاجرین و عودت 

 کنندگان
4 14 11 2 0 1 0 

 50 35 60 71 292 508 112 مجموع

 %9.8 %6.8 %11.8 %13.9 %57.4 %100 به فیصدیپیشرفت وضعیت 
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 http://customs.mof.gov.af/da/all-procedure/ 

 وزارت مالیه

 

فعالیت را پالن نموده  31بنچمارک،  7، تحت 1398وزارت مالیه برای سال مالی 

قرار  نهایی اجرافعالیت در مراحل  8، است فعالیت تکمیل شده 9جمله، این از  .است
فعالیت نیز پیشرفت محدود داشته است.  6فعالیت قسماً تکمیل شده و  8، دارد

دستآورد و پیشرفت های مهم تطبیق پالن عمل این وزارت به شرح ذیل می باشد. 
 و محور پنجم قابل یادآوری است که تعدادی از فعالیت های وزارت در محور دوم

 ز تکرار آن در این جا خودداری شده است.استراتیژی انعکاس داده شده و ا

 ایجاد هیئت نظارت شرکت های دولتی بنچمارک اول:

  ترین مرجع تصمیم گیری و رهبری امور شرکت های دولتی  قانون شرکت های دولتی، هیئت نظارت شرکت های دولتی عالی 15به اساس ماده
 عالی مقام منظوری از بعد خصوصی سکتور از عضو سه و تجارت و صنعت وزارت مالیه، وزارت به شمول عضو 5است. این هیئت متشکل از 

   .است نموده آغاز را دولتی های تصدی و ها شرکت های اساسنامه بازنگری روی کار و کرده فعالیت به شروع جمهوری ریاست

  ترتیب  های دولتی جایدادها و دارایی های شرکت طرزالعمل نظارت از سرمایه، سهام وجهت صیانت از ملکیت ها و دارایی های عامه، مسودۀ
شده است. پس از روشن شدن مدیریت امالک و جایدادهای دولتی توسط وزارت مالیه و وزارت شهرسازی و اراضی، این طرزالعمل تصویب می 

 گردد. 

  د افتنتو، کارت، افغان افغان، نساجی، طیور غاناف ملی افغان، بیمهشرکت دولتی ) 12جهت تامین شفافیت در فعالیت های شرکت های دولتی، از 
، افغان تیلی کام، د آریانا افغان هوایی شرکت، هوتل انتر کانتیننتال، هجاری و شهری کانالیزاسیون و آبرسانی، بغالن شکر شرکت، برشنا افغانستان

 نظارت به عمل آمده است.) نجاری هلمند و صنایع دستی

  و دو  و چهار صد و بیست   هزار صد و بیست   و سه و پنج میلیون   هشتاد و یک صد و  یک میلیارد و  مبلغ مجموعی طلبات وزارت سی
شرکت  14با توجه به آخرین بیالنس، از  ،1398سال مالی  طی .است 1397الی  1394از سال های  که( افغانی می باشد 31،185،320،422)

( افغانی، طلبات 22،095،663،141میلیون و شش صد و شصت و سه هزار و یک صد و چهل و یک )دولتی بالغ بر بیست و دو میلیارد و نود و پنج 
 حصول گردیده است.

 و معیارهای عمومی گزارشدهی (Addis Taxتطبیق ابتکار مالیاتی آدیس ) بنچمارک دوم:
 است.جزئیات پیشرفت در تمام فعالیت های تحت این بنچمارک در محور پنجم گزارش فعلی آمده 

 روشا و سازمان جهانی گمرکاتخدمات گمرکی مطابق اصول اعالمیه آاصالح  بنچمارک سوم:

  طرزالعمل تصویب شده  59طرزالعمل پالن شده برای نشر، به تعداد  70ریاست عمومی گمرکات وزارت، در طول سال مالی توانسته از مجموع
 سرحدات و دفاتر گمرکی در ویب سایت اداره قابل دسترس نبوده و به نشر نرسیده است.. نرخ های 3را به نشر برساند 1397-1385سال های 

 (مرکز فرماندهی و کنترولCommand and Control Center) ده و جهت جلوگیری از فرار عواید و کنترول بهتر محموله های گمرکی ایجاد ش
 است. نشدهدریافت  این فعالیت)ترتیب( می باشد. اسناد حمایوی از تطبیق  فعالً در حالت کنفیگوریشن تجهیزات آن نصب گردیده است و

 امور  و ز فساد نصب گردیده استکمره های امنیتی در گمرک محصولی هرات، ننگرهار، قندهار، نیمروز و آقینه جهت تامین امنیت و جلوگیری ا
مسودۀ طرزالعمل جدید قیمت بر عالوه،  ز نظارت و بررسی شده است.مدیریت عمومی البراتوار گمرک های محصولی والیت های قندهار و نیمرو

گذاری جهت عیار نمودن پروسه قیمت گذاری مطابق معیارهای سازمان جهانی تجارت، سازمان جهانی گمرکات و قانون گمرکات ترتیب گردیده 
 که پس اخذ منظوری مقام وزارت تطبیق می گردد.

  کودهای تخنیکی قیمت گذاری(Tariffs Specification Codesکه شا ) منظوری به مقام  کود می باشد، تجدید شده و جهت دریافت 349مل
. در ارتباط به این که با تجدید شودوزارت مالیه پیشنهاد شده است. تجدید این کودها باعث اصالح سیستم قیمت گذاری و افزایش عواید می 

 دریافت نشده است.آن گزارش ا وجود درخواست های مکرر، باین کودها چه تغییرات در قیمت ها آمده، 

 16  کود ملی تعرفوی، طی دو ربع اول سال مالی ایجاد گردیده است. این کودها جهت جلوگیری استفاده از یک کود توسط چند نفر و ایجاد
البراتوارها در چند گمرک  یپروسه هاین کودها در با ایجاد ا در مورد این که سهولت در پروسه تعرفه و اخذ احصائیه دقیق از سیستم می باشد.

یکسان سازی سیستم قیمت گذاری، کودهای تعرفوی، و افزایش  جهت همچنان، محصولی اصالحات آورده شده، گزارش دریافت نشده است.
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 یارابنصر فابو میدان هوایی محلی و (ندهارقو  حامد کرزی) المللی افغانستان سیستم جدید قیمت گذاری در دو میدان هوایی بین ،عواید گمرکی
 است. شدهتطبیق 

 نظارت و کنترول از شعبات و اداراتقویت شفافیت و حسابدهی در وزارت، ت بنچمارک چهارم:

  های  قانون دسترسی به اطالعات به نشر آن تاکید شده است، تعدادی از آن چون گزارش اجراآت بخش 15موردی که در ماده  17از مجموع
مورادی چون  .وزارت به شمول پالیسی ها، استراتیژی ها و اسناد تقنینی در ویب سایت وزارت و صفحات اجتماعی به نشر رسیده استمختلف 

 قانون، به نشر نرسیده است.   16، و 10، 5، 4، 1تشکیل، وضعیت مالی اداره و بندهای 

 وزارت ها بررسی شده  مدیریت های کنترول ها و عایداتی، مالیاتی، مستوفیت گمرکی، اجرائیوی و جاری نهادهای عایداتی، اداری، محاسبوی، امور
مرجع مدیریت عمومی کنترول  7والیت و  4گمرک  والیت، 17مستوفیت های  شامل کهمرجع پالن شده  160مرجع از مجموع  148است. 

دو  و (هرات و نیمروز)گمرک تفتیش ناگهانی دو بر عالوه، لیه دهندگان بزرگ و متوسط می شود، بررسی شده است. وزارت ها و ریاست های ما
 ( نیز انجام یافته است.دوم و چهارم)حوزه 

 منفعت برای کارکنان خدمات ملکی و آماده ساختن بسته تقاعد پر تکمیل پروسۀ ثبت بایومتریک متقاعدین :پنجمبنچمارک 
 محور پنجم گزارش فعلی آمده است.جزئیات پیشرفت در تمام فعالیت های تحت این بنچمارک در 

 تقویت مدیریت امور مالی و پروسه بودجه سازی :ششمبنچمارک 

  اداره )شاروالی کابل، شرکت برشنا، اداره  4وزارت )احیا و انکشاف دهات، فواید عامه، حج و اوقاف، ترانسپورت و صحت عامه(،  5امور مالی
است. برنامه  شده( وصل AFMISشفاخانه ) نور و استقالل( با سیستم میز کمکی آنالین ) 2کابل( و تعلیمات تخنیکی و مسلکی و نواحی شاروالی 

  از وصل موفقانه سیستم به وزارت ها و ادارات مذکور اطمینان داده نشده است. گردیده، اماهای آموزشی برای کارمندان نهادهای مذکور برگزار 

 طرزالعمل هاتعدیل قوانین، مقررات و : هفتمبنچمارک 

 قانون مالیات بر عایدات( مطابق کنوانسیون مبارزه با فساد اداری سازمان ملل  انون )قانون اداره امور مالیات واین بنچمارک شامل تعدیل دو ق
باشد. مقرره اعاده  متحد و درج مفاد کنوانسیون در قوانین متذکره و ترتیب مقرره اعاده دارایی ها توسط وزارت مالیه و سایر نهاد های ذیدخل می

شده است. در ارتباط به تعدیل قانون اداره امور  تصویب جمهوری اسالمی افغانستان کابینه 1398حوت  14و در جلسه مؤرخ دارایی ها  ترتیب 
در وزارت مالیه به این نظر است که در تعدیل گذشته قانون منتشره  ،مبنای مفاد کنوانسیون مبارزه با فساد اداری سازمان ملل متحد بر مالیات

به اساس دومین دور اما  مه های مالیاتی انعکاس یافته است.بحث اندارج اظهار نا 25در ماده  ،10/07/1397( مؤرخ 1310جریده رسمی شماره )
ثبت جهت گزارش ارزیابی خودی افغانستان از تطبیق احکام فصل پنجم کنوانسیون مبارزه با فساد اداری سازمان ملل متحد، میکانیزم مشخص 

عواید و مصارف در شرکت های خصوصی و پیگیری عوایدی که منبع آن معلوم  دفاتر اندراج اظهار نامه های مالیاتی و سایر موراد مربوط به
 نیست، در قانون اداره امور مالیات موجود نمی باشد.

تا موارد در نتیجه، با درنظر داشت تمام موارد مذکور و در صورت عدم تعدیل قانون اداره امور مالیات، نیاز است مقرره ای در این مورد طرح گردد 
 1397سنبله  21( مؤرخ 6کنواسیون مبارزه با فساد اداری ملل متحد، در آن گنجانیده شود. اضافه نمودن این موارد در جلسة شماره ) ذکر شدۀ

 . 4شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری مورد تصویب قرار گرفته است
بر مبنای مفاد کنوانسیون گزارش دریافت نشده است، که نشان دهنده عدم پیشرفت قابل ذکر است که در ارتباط با تعدیل قانون مالیات بر عایدات 

 فعالیت می باشد. 

 مشکالت و چالش های تطبیق پالن عمل
، نا امنی در مسیر راه والیات و موجودیت دو دستگی میان آن مدیونین از دولتی شرکت های طلبات صولت مالیه از موجودیت مشکالت در حوزار

در تطبیق پالن عمل خویش وزارت مالیه و وزارت شهر سازی و اراضی در ارتباط با مدیریت جایدادها و امالک دولتی تصدی ها و شرکت های دولتی 
 ، یاد آوری نموده است.1398مالی  در سال
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 وزارت عدلیه

 

 7خههویش،  1398وزارت عدلیههه در پههالن عمههل مبههارزه بهها فسههاد اداری سههال مههالی      
 15فعالیت تعیین نموده است. از مجمهوع فعالیهت هها، بهه تعهداد       42بنچمارک/شاخص را با 
فعالیهت قسهماً تکمیهل     10فعالیت در مراحل نهایی اجرا قرار دارد،  6فعالیت تکمیل گردیده، 

هها   فت باقی مانده است که دلیل عدم پیشهرفت اکثریهت آن  فعالیت بدون پیشر 11گردیده و 
عدم مواصلت طرح تعدیل اسناد تقنینی از سوی ادارات مربوط به وزارت عدلیه است. جزئیات 

 پیشرفت در فعالیت ها و دستآوردهای آن به شرح ذیل است.

 بنچمارک اول: تصویب و تعدیل قوانین و مقررات مرتبط به مبارزه با فساد اداری
  ید کمیته قوانین مورد تائ 20/6/1398 ماده چهاردهم قانون محاکم عسکری در وزارت عدلیه تدقیق گردیده و در جلسه مورخ 2طرح تعدیل جزء

 است. این طرح برای تصویب در کابینه، به ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ارسال گردیده است. قرار گرفته

 ( مورخ 7948و اسناد تقنینی و بررسی مطابقت آن ها با قانون اساسی افغانستان ذریعه مکتوب شماره ) طرح قانون تفسیر قانون اساسی
از طرف ستره محکمه ج.ا.ا به وزارت عدلیه مواصلت ورزیده است. پس از آن، طی دو جلسه کاری با اشتراک نمایندگان ستره  9/11/1397

 گردد. فته و به زودی غرض طی مراحل بعدی آماده میمحکمه و کمیسیون مورد مطالعه و ارزیابی قرار گر

 دیدبان شفافیت، کمیسیون څارنوالی  لویغیرقانونی طی جلسات کاری با اشتراک نمایندگان ستره محکمه، های  طرح مقرره اعاده دارایی ،

به کمیته قوانین کابینه ارسال گردیده است. مستقل حقوق بشر، سکرتریت ویژه و وزارت مالیه مورد ارزیابی قرار گرفته و برای طی مراحل بعدی 
المللی و بعضی نظریات پیشنهادی اعضای کمیته بازنگری گردیده  طبق فیصله کمیته قوانین، طرح مقرره دوباره برای درج نظریات همکاران بین

از سوی کابینه جمهوری اسالمی  1398حوت  14به تاریخ ید قرار گرفته و طرح مقرره از سوی کمیته مورد تائ پس از بررسی مجدد، .است
 . افغانستان تصویب گردید

 یعال یشورا 28/9/1398( مورخ 5مصوبه شماره ) صلهیو به اساس ف ییو قضا یعدل تهیکم 27/8/1398( مورخ 8جلسه شماره ) صلهیبه اساس ف 
و انکشاف مسوده  هیته یکار رو یمرتبط به مبارزه با فساد ادار یو نهادها یکشف ،ییقضا ،یعدل ینهادها ،یقانون و مبارز با فساد ادار تیحاکم

 5در  ایقضا تیریمد ستمیس یرهبر اتیه ،یکیتخن تهیکم ییسند از سو هیرا آغاز نمودند. پس از ته ایقضا تیریمد ستمیس میتنظ قررهسند م
ارسال کرده است. وزارت  هیمراحل به وزارت عدل یط یبراو  بیآن را ترت ییسند مسوده را مورد بحث قرار داده و نسخه نها شیخو یجلسه کار

به  21/12/1398( مورخ 4472-7400مکتوب شماره ) یط یمراحل بعد یسند را انجام داده و غرض ط نیا یو مشوره رو قیکار تدق هیعدل
  ت.اس دهیارسال گرد نیقوان تهیکم

  به وزارت عدلیه ارسال گردیده 19/9/1398رخ ( مؤ7351/5418)ذریعه مکتوب شماره  رره طرز سلوک کارکنان خدمات ملکیطرح تعدیل مق 
 دارد. و تحت تدقیق قرار است

 پس از درج نظریات ادارات ذیربط و تدقیق، طرح بازنگری قانون اداره عالی بررسی که از سوی آن اداره به وزارت عدلیه مواصلت ورزیده است ،
 کابینه تصویب گردید.   از سوی 1398حوت  15در جلسه مورخ در کمیته قوانین تایید گردیده و 

 وزارت  قوانین، است. کمیته شدهید به کمیته قوانین ارسال رت عدلیه تدقیق گردیده و برای تائطرح تعدیل قانون موسسات غیردولتی از سوی وزا
تا طرح قانون را با نمایندگان وزارت اقتصاد، اتاق های تجارت و سرمایه گذاری و دیدبان شفافیت بازنگری و تدقیق نموده  هموظف نمودرا لیه عد

 به کمیته ارسال نماید. پس از درج نظریات ادارات فوق، طرح قانون به کمیته قوانین ارسال گردیده است.

  المللی، با آنان شریک نموده است. نظریات که  بازرس تهیه گردیده و به منظور اخذ نظریات همکاران بینمسوده قانون بازرس از جانب اداره
وزارت عدلیه،  است. این طرح پس از تدقیق از سویالمللی در مورد مسوده قانون ارایه کرده اند، در طرح مسوده در نظر گرفته شده  همکاران بین

العاده  در جلسه فوق 1398حوت 13طرح را به تاریخ ینه ارسال شده است. کمیته قوانین، این برای بررسی و طی مراحل به کمیته قوانین کاب
با صالحیت و جایگاه اداره بازرس، رابطه آن کاری خویش مورد بحث و بررسی قرار داده است. کمیته برای بهتر شدن طرح قانون در مورد 

  ط، فیصله نموده است که کمیتهاین اداره با بعضی از ادارات مرتب وظیفویکمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری و جلوگیری از تداخل کاری و 
ارایه و جهت تایید به کمیته قوانین ی تحت ریاست وزارت عدلیه و با اشتراک ادارات و نهادهای مربوط، طرح را دوباره مورد بررسی قرار داده ا

 .نماید

 ها با وزارت عدلیه و وزارت دولت  اداره ثبت دارایی میانها مقامات و کارکنان دولتی در جلسات کاری  موضوع تعدیل قانون اشاعه و ثبت دارایی
یل این قانون المللی در قسمت موارد پیشنهادی شورای ملی برای تعد که همکاران بین  در امور پارلمانی مورد بحث قرار گرفته است. از این
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ها و تعهدات کالن دولت در راستای مبارزه با فساد اداری را متاثر خواهد ساخت، تعدیالت پیشنهادی  مالحظه دارند و نیز موارد پیشنهادی برنامه
 کند. لی پیگیری میها موضوع را از طریق وزارت دولت در امور پارلمانی با مجلسین شورای م نماید. اداره ثبت دارایی ایجاب دقت بیشتر را می

تهیه و ترتیب پالن کاری جهت آوردن اصالحات در ریاست تقنین بنچمارک دوم:  
 در محور چهارم این گزارش آمده است.فعالیت های این بنچمارک، گزارش پیشرفت 

تهیه وترتیب یک پالن کاری جهت آوردن اصالحات در ریاست حقوقبنچمارک سوم:   
 در محور چهارم این گزارش آمده است.فعالیت های این بنچمارک، گزارش پیشرفت 

 تهیه و ترتیب یک پالن کاری جهت آوردن اصالحات در ریاست عمومی قضایای دولت بنچمارک چهارم:

 در محور چهارم این گزارش آمده است.فعالیت های این بنچمارک، گزارش پیشرفت 

 در اداره و پاسخگوئی شفافیت، : تقویت تفتیش داخلیبنچمارک پنجم

 همچنان طبق سایت وزارت و صفحات اجتماعی آن به نشر رسیده است.  بیهای مختلف وزارت در جریان سال مالی در و گزارش اجراآت بخش
از طریق  اطالعات به یدسترس قانون پانزدهم ماده مطابق اداره والیتی تحت اثر وزارت در این ربع 4به تعداد  ،چک لست های ترتیب شده

 نشر نشده است. در ویب سایت وزارت مفتشین مورد بازرسی صورت گرفته است. اما تمام موارد مندرج ماده پانزدهم قانون دسترسی به اطالعات 

 ایجاد چتر واحد ارایه خدمات و بهبود سیستم مدیریت و ثبت قضایا: بنچمارک ششم

  آمریت سیستم ثبت قضایا ایجاد گردیده است. این آمریت مسئولیت مدیریت و هماهنگی امور ثبت وزارت عدلیه،  1398در تشکیل سال مالی
 قضایا را به عهده دارد.

  دفتر خدمات مراجعین در ریاست قضایای دولت ایجاد گردیده است. برای تنظیم اجراآت این بخش، موادی در طرزالعمل کاری قضایای دولت
 گنجانیده شده است. 

 عمل پالن تطبیق های چالش و مشکالت

ادارات به  ت طرح تعدیل اسناد تقنینی از سویها عدم مواصل طبق پالن پیشرفت نداشته است که دلیل عدم پیشرفت اکثریت آنوزارت  فعالیت  11
 است.  بوده وزارت عدلیه

 (؛قانون تشکیالت اساسی دولت )طرح قانون از اداره مربوط به وزارت عدلیه مواصلت نکرده است 

 بازنگری قانون ادارات محلی )طرح بازنگری قانون از اداره مربوط به وزارت عدلیه مواصلت نکرده است(؛ 

 طی مراحل قانون عواید شاروالی ها )طرح قانون به وزارت عدلیه مواصلت نورزیده است(؛ 

 لت نکرده است(؛تعدیل قانون اداره امور مالیاتی )طرح قانون از سوی اداره مربوط به وزارت عدلیه مواص 

 تعدیل قانون مالیات بر عایدات )طرح تعدیل قانون از سوی اداره مربوط به وزارت عدلیه مواصلت نکرده است(؛ 

 طرح تعدیل به وزارت عدلیه مواصلت نورزیده است(؛ ارنوالیڅ تعدیل قانون تشکیل و صالحیت های لوی( 

  اطالع دهندگان فساد اداری و رسیدگی به شکایات و ایجاد طرزالعمل مرجع اطالع ایجاد مرجع اطالع گیری داخلی مطابق قانون حمایت از
 گیری داخلی برای تنظیم اجراآت آن؛

  تن، جهت آگاهی دهی حقوقی به منظور اجراآت موثر در وظایف محوله در مرکز و والیات؛ 154برنامه برای  5تدویر 

  لویایجاد کمیته مشترک نظارت از احزاب سیاسی )متشکل از نمایندگان وزارت عدلیه، وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و اداره 
 ارنوالی( )در قسمت پیشرفت این فعالیت، اقدام صورت نگرفته است(؛څ

  ن مربوط ریاست های حقوق و قضایای دولت است )این بخش آ 2ایجاد یک چتر واحد مرکز ارایه خدمات برای مراجعین وزارت عدلیه که
 مرکز تنها در بخش قضایای دولت ایجاد گردیده است(؛

 څارنوالیو ارجاع قضایای فساد اداری به لوی متهمین فساد اداری معرفی. 
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 وزارت امور داخله

 

از است. فعالیت را پالن نموده  40بنچمارک،  3، تحت 1398وزارت امور داخله برای سال مالی 
 فعالیت قسماً 1، ا قرار دارداجر نهایی حلامردر فعالیت  3، شده است فعالیت تکمیل 29جمله 

 باقی مانده فعالیت هم بدون پیشرفت 2و  داشته پیشرفت محدودفعالیت هم  5 ،تکمیل شده
و پیشرفت های مهم تطبیق پالن عمل این وزارت در هر بنچمارک  هادستآوردجزئیات  است.

 می باشد.ذیل به شرح 

 و ارتقای ظرفیت بهبود سیستم منابع بشری بنچمارک اول:

 درسطح ریاست عمومی پیژنتون و قوماندانی از تطبیق طرزالعمل منابع بشری پولیس ملی و کارکنان خدمات ملکی  ریاست عمومی تفتیش
تن  1،000 ، صرفاجرا شده استینات و ترفیعات به اساس طرزالعمل متذکره یتمام تع ،است. در نتیجهنموده نظارت  جذب عمومی جلب و

تن  51تن افسر و  9و اجرای ترفیعات فوق العاده تعداد  شده ین بستیی امنیه والیت کابل تعسطح قوماندان ساتنمن خالف این طرزالعمل در
 قانون امور ذاتی افسران، شناسایی شده است. 42و  38ساتنمن در مغایرت به ماده 

  ،سیاسیون و زورمندان در میکانیزم طرح و تدوین طرزالعمل پذیرش مراجعین جهت کاهش در امر فساد، محو و جلوگیری از مداخالت وکال
 است.  ، اما متن میکانیزم با سکرتریت ویژه شریک نشدهتعیینات و ترفیعات منسوبین در ریاست عمومی دفتر مقام وزارت ایجاد گردیده

  به اساس قانون خدمات ملکی و رقابت آزاد استخدام گردیده است. 8 الی، 3نظر به تشکیل در بست های  تن 489تعداد 

 تن شامل افسر،  620، در نتیجه. کرد تمام منسوبین پولیس وزارت امور داخله به شمول قوماندانان ارشد تدوین گردیده استپالیسی عمل
دوسیه کشفی جرایم فساد اداری،  344فساد اداری گرفتار گردیده است. از مجموع  به دلیل اتهام هایتن ملکی  174ساتنمن و ساتونکی و 

تن شامل افسر، ساتنمن و ساتونکی گرفتار گردیده است. بر  34به تعداد  ،در بخش جلوگیری از نفوذ دشمن. دوسیه آن بررسی شده است 38
( عملیه پیکاس بر پرسونل ریاست عمومی استخبارات صورت گرفته است. همچنان 21،027) عالوه بیست و یک هزار و بیست و هفت

 ارزیابی با سکرتریت ویژه شریک نشده است. نتایج این گردیده امازیابی ار سال تن قوماندانان امنیه والیات در طول 34عملکرد 

  است. شدهانجام  ملکیکارکنان خدمات ز و والیات طبق قانون تن از کارمندان این وزارت در مرک 3،486ارزیابی حضوری از عملکرد 

 بار در سال  2و از این روند شده  تطبیق 1398 لیالعمل حصول نظریات عامه در رابطه به تعیینات بست های ارشد در طول سال مادستور
 . درصد از این روند راضی نبوده اند 32و نشان داده  رضایت درصد 68 ،در نتیجه. گزارشدهی شده است

 17 تن  318تن منسوبین ریاست عمومی تفتیش و  69منسوبین ریاست عمومی امنیت داخلی، از تن  828برای  برنامه آموزشی و مسلکی
 مقررات و سمینار آگاهی دهی از قوانین این وزارت تن از کارمندان ملکی 243برای  ،بر عالوه کارمندان ملکی این وزارت دایر گردیده است.

 دایر شده است.

 121  انگلستان کشورهایجهت ارتقای ظرفیت کارکنان به برنامه آموزشی  8تن آن از طبقه اناث می باشند، به  42تن از منسوبین که ،
 تاجکستان، چین، هندوستان، ترکیه و روسیه فرستاده شده است.

 است. شده سازی بست در تشکیل این وزارت ملکی 637اداری، تنها  و بشری منابع تدارکات، های ریاست در بست 2،116 از مجموع تعداد  

 که شامل افسر، ساتنمن، سرباز، پولیس ملی، پولیس محلی و ملکی می باشد، یک صد و شصت و یک هزار و یک  پولیس قوای تشکیل اصل
، یک صد و پنجاه هزار و شش صد و 1398 مالی سال ماه جدی الی ختم پولیس قوای اکمال . سطحشودتن می  (161،150)صد و پنجاه 
 82.11 با برابر که تن( 123،676) شش صد و هفتاد و شش و هزار بیست و سه و صد یک، اکنون تا .باشد می تن (150،625)بیست و پنج 

  .است مانده باقی آن تن( 26،949) نو چهل و و صد نه و هزار شش و بیست تعداد به و شده ثبت اپس سیستم در باشد می درصد

خارج از تشکیل می باشد. از جمله بست های خارج از  ( بست20،396) بیست هزار و سه صد و نود و ششقابل یاد آوریست که به تعداد 
بست آن مربوط ریاست  (13،136سیزده هزار و یک صد و سی و شش ) ، و بوط ریاست محابس و توقیف خانه هابست آن مر 7260تشکیل، 

 عمومی محافظت عامه می باشد که در سیستم اپس ثبت نمی گردد. 
 81.46تن یا ( 122،700) صد هفتهزار و  بیست و دو و صد یک تعداد به اکنون تا اپس، ستمسی در شده ثبت منسوبین تعداد از مجموع 

 .باشد می سیستم این طریق از معاش پرداخت برای شرایط واجد آن، درصد
  گردیده است. ااجر 1398زمان معین طی سال مالی  سجل ترفیعات شامل افسر و ساتنمن به وقت 7،264کار 

  تن  4،939نظارت ازپروسه تقاعد توسط هئیت مؤظف مدیریت عمومی متقاعدین ریاست عمومی پیژنتون صورت گرفته، که در نتیجه
 جلد کارتوتیک منسوبین تحت کار این هئیت قرار دارد.  634 ،بر عالوهمنسوبین به تقاعد سوق داده شده است. 

72.5% 

10.5% 

7.5% 

2.5% 

5% 
 تکمیل شده

 مراحل نهایی اجرا

 قسماً تکمیل شده

 پیشرفت محدود

 بدون پیشرفت
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 بودجه بر اساس برنامهبنچمارک دوم: ایجاد مؤثریت در پالنگذاری و مصرف 

  به وزارت مالیه پیشنهاد گردیده،  می شود که ( افغانی57،000،000،000) پنجاه و هفت میلیارد این وزارت، جمعاً مبلغ 1399مالی بودجه سال
 ( در سند بودجه تصویب شده است. 53،700،000،000)  که از جمله مبلغ پنجاه و سه میلیارد و هفت صد میلیون

  صد  از مجموع پنجاه و هفت میلیارد و هشت میلیون و نه ،، ترتیب گردیده است. در نتیجه1398در سال مالی  این وزارتپالن مصرف بودجه
و پنجاه و دو هزار  و دو صدپنجاه میلیارد و هشتاد و شش میلیون ( افغانی، مبلغ 57،008،958،508) صد و هشتنج و پنجاه و هشت هزار و پ

 به مصرف رسیده است.  1398( افغانی در سال مالی 50،086،252،284) و هشتاد و چهار و دو صد

 صد هزار و هفت بیست و دو و صد ، یکدر وزارت ( تن منسوبین موجود150،625) یک صد و پنجاه هزار و شش صد و بیست و پنج لهاز جم 
برای پرداخت معاشات از طریق سیستم اپس می باشد که تا اکنون معاشات آن می باشد، واجد شرایط  درصد 81.46تن که برابر با ( 122،700)

 می شود:ها از طریق سیستم اپس پرداخت نگردیده بلکه به شکل ذیل پرداخت  آن
تن می باشد، که تا  (124،629) در بخش پولیس ملی، مجموع تشکیل آن یک صد و بیست و چهار هزار و شش صد و بیست و نه -

بانک معاشات خویش  درصد آن از طریق 89تن می رسد که  (110،917) یک صد و ده هزار و نه صد و هفده آن بهاکنون سطح اکمال 
 را اخذ می کنند.

بیست و هفت هزار و پنج  تن می باشد، که تا اکنون سطح اکمال آن به (30،000) سی هزار در بخش پولیس محلی، مجموع تشکیل آن -
 بانک معاشات خویش را اخذ می کنند. درصد آن از طریق 58د که تن می رس (27،453) صد و چهل و سه

درصد  100تن می رسد که  6،971تن می باشد، که تا اکنون سطح اکمال آن به  7،456در بخش پولیس محابس، مجموع تشکیل آن  -
 بانک معاشات خویش را اخذ می کنند. آن از طریق

  ملی دارای اولویت برنامه های، به منظور تسریع حواله جاتاین وزارت (National Priority Programs )است. در نتیجه نمودهارزیابی  را، 
فمس، معاشات، ایجاد امالی، تنظیم امور  دادیان به داخل ریاست عمومیقطع روابط قرار ثر نظارت بر مصرف اجرای حواله جات،ؤمیکانیزم م

 تطبیق شده است. افراد مسلکی و متعهد،های وزارت، استخدام م نظارت تصویری در دفاتر و دهلیزسیست

 10فورمه های م  ،عالوهبر ایجاد گردیده است. پالن سیستم جدید مدیریت مالی در این وزارت ترتیب و دیتابس به منظور ثبت فورم ها 
پالن تدارکاتی این همچنان است.  شدهجیب خرچ ترتیب  جهت اجرای 13م  اجرای سفریه و مساعدت به مریضان و 12تحویلی پیشکی، م 

 است. شدهترتیب نیز  1398وزارت طی سال مالی 

  آمریت عمومی دایره مرکز خارج از تشکیل توسط در نزد افراد  جنس( 89،551هشتاد و نه هزار و پنج صد و پنجاه و یک ) ی،مجموعبه طور
 است. جمع آوری شدهعراده وسایط مختلف النوع  12 ،است. از جمله شدهشناسایی  این وزارت

 بنچمارک سوم: اصالح ساختار ادارات وزارت امور داخله بادرنظرداشت اصل مؤثریت و مثمریت

  بازنگری شده است.به منظور ایجاد سیستم مدیریت تفتیش این وزارت  1398تشکیل سال مالی 

  این وزارت بعد از انجام بررسی، نتایج آن رسماً غرض اصدار هدایت به مقام  ،پولیس 119از مرکز  دریافتی مورد شکایات 150از مجموع
 است.  ارسال شده

 8 شده است.سال نشر  در طول شبکه خبر رسانی و اجتماعی 15با حضور  گزارش در مورد نتایج مبارزه با فساد 

  سایت و جزوتام ها فعال می باشد. کار فعال سازی این  22و )پکتیکا، هلمند، بلخ و کابل( های  تقوماندانی امنیه والی 4در  ایمسکورسیستم
نفر از  2 ،برعالوه( در حال جریان است. پنجشیر، پروان، کاپیسا و ننگرهار)بامیان، میدان وردک،  قوماندانی امنیه والیات 6سیستم در 

رهار و بامیان( جهت آموزش از طرف کمپنی گپیسا، ننکا )کابل، میدان وردک، هرات پروان، قومندانی امنیه والیات 6در  مسکارشناسان کورای
(OT Training Solutions) .اداره سیستیکا معرفی و اعزام گردیده است 

  و 2/4/1398 مؤرخ( 721) و( 720) شماره های مکتوب طی ،1398گزارشات شش ماه اول و دوم تفتیش داخلی این وزارت در سال مالی 
 . است شده ارسال جمهوری ریاست امور اداره عمومی ریاست و ملی امنیت شورای دفتر به 10/9/1398 مورخ (1783) شماره مکتوب

  که در نتیجه جدول مقروضیت شرکت های مربوطه که مبلغ هفده میلیون و پنج  تفتیش گردیده،قدمه های ریاست عمومی محافظت عامه
امریکائی و مبلغ سه صد و ده میلیون و هفت صد و پانزده هزار و هفت صد و بیست ( دالر 17،528،400) صد و بیست و هشت هزار و چهارصد

قوماندانی امنیه  7و م  8کاپی فورم های م  ،است. بر عالوهگرفته  دسترس این وزارت قراره ب می شد، ( افغانی310،715،728) و هشت
محاسبوی مدیریت عمومی مالی و بودجه و ریاست عمومی لوژستیک ندهار، نورستان، کاپیسا و پنجشیر( با اسناد قن، )کابل، پروا والیات

افغانی ( 140،861،649)  صد و چهل میلیون و هشت صد و شصت و یک هزار و شش صد و چهل و نه تطبیق مقایسوی گردیده که مبلغ یک
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تفتیش تصدی فعالیت  اما به ریاست عمومی امنیت داخلی محول گردیده است. های قانونی غرض پیگیریو گردیده  تفاوت حسابی برمال
 تطبیق نشده است.  ،این وزارتبخش مربوطه اسناد به مفتشین به دلیل عدم ارائه امنیتی 

  ی گردیده است.ترتیب و نهای 1398مالی  سالمیکانیزم و پالن به منظور نظارت و ارزیابی از تطبیق پالن عمل مبارزه با فساد اداری طی 

 عالی  تن از کارمندان 86 فورم های ثبت دارایی تنها نموده است.این وزارت از رقم مجموعی کارمندان واجد شرایط ثبت دارایی گزارش ارائه ن
 امور ریاست جمهوری ارسال گردیده است. ریاست عمومی ادارهبه این وزارت  رتبه

 ( تن پولیس سرحدی و نظم عامه به وزارت دفاع ملی انتقال گردیده است.15،681) سوانح پانزده هزار و شش صد و هشتاد و یک 

  سپین  808پامیر و  707انصار،  606بست،  505میوند،  404سپین غر،  303شمشاد،  202) قوماندانی کندک حمائیوی 7سیستم کورایمس در
 زر( به شمول قطعات امن عامه، مراکز تعلیمی و سرحدی فعال می باشد. 

 تن در خارج از کشور تثبیت شده و متباقی   25، شده است قرار تطبیق 66تعداد به  ،قرار مبنی بر گرفتاری، جلب و احضاریت 127ز مجموع ا
قرار خارج از کشور  2 ،قرار دارد قرار تحت کار 52، شده است قرار تطبیق 40تعداد  ، بهقرار 128از مجموع  تن تحت کار قرار دارد. 36به تعداد 

 ارسال شده است.  های مربوطه ارنوالیڅ مرکز عدلی و قضائی به  ارنوالیڅقرار از طریق  34و اوراق  است تثبیت شده

 به شکل الکترونکی به 1398سال  جدیریاست مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری از ماه حمل الی ماه  هایگزارشات اجراآت و دستآورد  ،
 سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری مقام عالی ریاست ج.ا.ا. ارسال گردیده است.

 عمل پالن تطبیق های چالش و مشکالت
بنابر مرتبط  آن فعالیت 3اما  .است نکرده ذکر را موضوعی خویش، اداری فساد با مبارزه عمل پالن تطبیق در مشکالت داشتن از وزارت امور داخله

 :پالن شده بود، ولی تطبیق نگردیده، قرار ذیل است 1398نبودن با موضوع درج گزارش کنونی نشده است. فعالیت هایی که در سال مالی 

 ؛نظارت از تطبیق پالیسی کنترول امور داخلی 

 سیستم  ارزیابی ساالنه پرسونل در(APPS.) 
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 یوزارت دفاع مل

 

. است نموده پالن را فعالیت 20 بنچمارک، 4 تحت ،1398 مالی سال برای یوزارت دفاع مل
 2فعالیت در مراحل نهایی اجرا قرار دارد،  3فعالیت تکمیل شده است،  11در طول سال، 

فعالیت بدون پیشرفت باقی  2فعالیت پیشرفت محدود داشته و  2فعالیت قسماً تکمیل شده، 
 مانده است. جزئیات بیشتر فعالیت ها و دستآوردهای آن قرار ذیل است. 

   یمبارزه با فساد ادار یها زمیکانیم تیتقو بنچمارک اول:

  ی شده است.ابیموظف ارز تهیکم طرف ازآن قرارداد  26، قرارداد این وزارت 28از جمله  

   ،در  یمل یاردو یجزوتام ها در ادارات، قطعات و شیتفت میت 41جمعاً به تعداد و  آنی و تعقیبی را راه اندازی نمودهاین وزارت تفتیش های پالنی
و  میمساعدت، تعلتفتیش خاص، تفتیش پالنی،  یها ت وزارت دفاع در بخشاادار یهااز کارکرداست. در نتیجه،  دهیگرد فیمختلف توظ یعرصه ها

شش ماه اول و گزارش  .انجام شده است شیتفت ، و مبارزه با فساد اداریاداره سالم ،یحسابده ت،ینظارت بر استخبارات، شفافارتقای ظرفیت،  ه،یترب
ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری و دفتر شورای  به 28/10/1398( مورخ 2619)شماره نمبر  صادره عهیذردوم تفتیش داخلی این وزارت 
 امنیت ملی ارسال گردیده است.

 یرا بررس هیقض  843، استیر نیااست.  فعال شده اتیدر مرکز و وال و سرباز دملی، برافسر تن 217با  یوزارت دفاع مل ییجنا قاتیتحق استیر 

قضیه دیگر تحت بررسی  17متباقی شده و ارجاع  ارنوالیڅلوی قضیه آن به  74و به تعداد  در رابطه به فساد اداری بوده آن هیقض 91که  نموده

  است.

 به  25/1/1398مورخ  (01)شماره  لیبه اساس تشک و دهیگرد جادیا ییو قضا یعدل یها در ارگان یالدیم 2008در سال  یایقضا تیریمد ستمیس

 افغانستان یاز سکتور عدل تیدفتر حما یبه همکار عمالً ستمیس نیا قیشده اند. کار تطب لیشامل تشک اضیبست ق 42و  ارنوالڅبست  89تعداد 

(Justice Sector Support Program )و  و چهار هزار ستیتعداد به دارد. تا اکنون ب تیفعال یمل یاردو اتیمرکز و وال یدر تمام قطعات و جزوتام ها
 ثبت این سیستم گردیده است.  1398قضیه در سال مالی  2،504، که از جمله است دهیثبت گرد ستمیدر س هی( قض24،900صد )ه ن

 جلسه مؤرخ در  انستیتوت امور قانون گذاری، دیئتا بعد از عسکری محاکم یها تیو صالح لیقانون تشک( ماده چهاردهم 2جز ) لیطرح تعد
  است.قرار گرفته مورد تائید کمیته قوانین  20/06/1398

 یدر بخش منابع بشر تیشفاف تیتقو بنچمارک دوم:

  و لواها را ارزیابی نموده است. ان قول اردوهاانقومند ،عضو، تحت ریاست معاون اول ستردرستیز 8یک کمیسیون متشکل از 

 اپس درصد افسران و بریدمالن که شامل سیستم 100 از مجموع (APPS)  درصد آنان در سیستم اپس ارزیابی شده است. 62می باشد، وزارت 

  درصد آن که  50ملی،  سطح اکمال پرسونل ملکی وزارت دفاعدرصد  100از مجموع( شامل بودجه داخلیOn-budgetمی باشد )، سیستم  در(APPS) 
 . شود شان از طریق این سیستم پرداخت میشده اند و معاشات ثبت 

 درصد می رسد.  80.9، سطح اکمال آن به 1398سال ی در مل یاردو نیتمام منسوبدرصد تشکیل منظور شده  100از مجموع  ،یدر وزارت دفاع مل

 کنند.  یم افتیمعاش در ستمیس نیا قیت شده است و از طر( ثبAPPS) ستمیدر سدرصد آن،  100تمام افراد تعین بست شده یا 

 به جمله آن از. است شده سازی ملکی ملی، دفاع وزارت در موجود پرسونل از بست (10،357) تعداد ده هزار و سه صد و پنجاه و هفت به اکنون، تا 
 1398 مالی سال در آن تن 2،364 متباقی و شده بست تعیین آزاد رقابت پروسه طریق از قبل های سال و 1397 مالی سال در آن تن 7،993 تعداد
 در تن 23 و تدارکات بخش در تن 25 اداری، بخش تن در 92تن ) 140 به تعداد اکنون، الی شده بست تعیین افراد جملة اند. از گردیده بست تعیین
   . اند استخدام شده ملکی ( در بخشبشری منابع بخش

 افسر  تن 908که تعداد شان به  میمارشال فه یپوهنتون دفاع نیمحصلو  شده است دهیگنجان یفساد ادارمواد مبارزه با  ،یمل یاردو یمیدر نصاب تعل
 .نده ادیآموزش دبا استفاده از این نصاب  ،می رسد دملیبر تن  52 و

 تیش لیبا استفاده از اکس ییابتدا سیتابید کی (Excel Sheet) د شون یانتخاب و فرستاده م یلیتحص یها  هیبورس یبرا که یجهت نظارت از کسان
تا اکنون به  ت.اس دهیگرد جادیا ،باشد یم التیو تحص ماتیو انکشاف تعل یپالنگذار استیر یالملل نیب تیریکه در چوکات مد سیتابید تیدر آمر
در  دانیکاندتن  73به تعداد و از جمله  است دهیگرد سیتابیثبت د یخارج یکشور ها یلیتحص یها هیبورسبه  یمل یاردو نیتن منسوب 1،895تعداد 
 .شده اند یپروسه امتحان معرفانتخاب و به  ستمیس نیا قیاز طر نیکشور چ هیبورس

55% 
15% 

10% 
%10 

%10   

 تکمیل شده

 مراحل نهایی اجرا

 قسمآ تطبیق شده 

 پیشرفت محدود 

 تطبیق ناشده 
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 ستمیس قیطر از سیتابید نیا. است گردیده جادیا پرسونل و کادر استیر یپالنگذار تیمعاون چوکات در جذب و جلب و نیمعلول شهداء، سیتابید 
 کار تحت آندرصد  20 یمتباق و است دهیگرد سیتابید ثبت یمل یاردو یشهدا درصد 80 اسناد اکنون تا شهدا، بخش در .شود یم تیریمد اپس

تن  1،376 تعداد به جذب، و جلب بخش در. است دهیگرد دیجد فارمت ثبت نیمعلول سند 3،039 تعداد به اکنون تا ن،یمعلول بخش در. قرار دارد
 یرخصت بخش در و دهیگرد ثبت سیتابید نیا در تن 51 تعداد به ،یجنگ یاسرا بخش در. است دهیگرد سیتابید ثبت سرباز تن 2،537 و دملیبر

 .است شده ییشناسا تن 680 تعداد به ،یمیدا بتیغ ای و کارکنان خودسرانه

 ها ییدارا تیریدر بخش مد تیشفاف تیتقو بنچمارک سوم:

 یهادر تمام قول اردواین سیستم  ،شده است. در ضمن، طی شش ماه اولایجاد وزارت  نیا یکیلوژست اتینیع یاداره موجود در مسیکورا ستمیس 
 نیا لوا 14است در  دهیگرد جادیا مسیکورا یها تیکه در آن سا لوا 42 ةاز جمل. صورت می گیرد استفاده از آنو  فعال گردیده وزارت گانه هفت

این سیستم فعال  یکیو مشکالت تخن یالتیادغام تشک ه،یترب مینبود پرسونل، تعل لیبه دل دیگر لوا 28در می شود. استفاده  شده و از آنفعال  ستمیس
 هیچ پیشرفت نداشته است. و شبکه  یارتباطات انترنت تموجودی این سیستم در شش ماه دوم سال مالی جاری به دلیل عدمکار گسترش . است نشده

 ( جریب آن ثبت دیتابیس ملکیت های 135،214دوصد و چهارده ) و هزار جو سی و پن صد ملکیت وزارت دفاع ملی، یک نیقطعه زم 212 از مجموع
  .( جریب زمین آن از ملکیت غصب شده این وزارت می باشد10،987وزارت شده است که از جمله ده هزار و نه صد و هشتاد و هفت )

 در اداره یو حسابده تیشفاف تیتقو بنچمارک چهارم:

  :جهت پاسخ  یونیزیو تلو ییویمختلف راد یبرنامه ها ها،سمینار ها، اتیمصاحبه ها، عمل ،یمطبوعات یکنفرانس ها ریتدونشریه های این وزارت چون
 است. دهیوزارت نشر گرد نیا تیسا بیدر و یمل یاردو یروهایبهبود ن یآوردهاها، و دست تیها، فعال اطالعات در رابطه به پالن هیو ارا یده

  .نشر شده است 5ی این وزارت در لینک ذیلهمچنان، کنفرانس ها و مصاحبه ها

 مرجع گزارش  نی، که اگردیده جادیو امور عامه ا کیژیارتباطات سترات استیر در چوکات لیاز تشک خارج 14/3/1396 خیتاربه  یریبانک اطالع گ
 .دینما ینموده و ثبت دفتر م هیو تجز لیتحل افت،یوزارت را در یها استیها و ر تیمعاون یها

 عمل پالن تطبیق در های چالش و مشکالت
 :است بوده مواجهبه مشکالت و چالش های ذیل  شیخو 1398سال  مبارزه با فساد اداری پالن عمل قیتطب گزارش نموده که در یوزارت دفاع مل

 در  طیشرا پرسونل واجد یکندک ها و کمبود و قدمه لوا یال یساحو یهاقطعات و جزوتام قول اردو ریو شبکه در سا یارتباطات انترنت تیعدم موجود
 ؛سیمیکورافعال سازی سیستم متذکره، در بخش  یقدمه ها

 با  ،یداخل شیتفت یبرنامه ها قی( قبل از مرحله تطبشیتفت ی)اداره عال یخارج شیموظف تفت یها میخطرات بلند توسط ت یساحات دارا یبازرس
 ه است؛دیگرد یداخل شیپالن تفتدرصد  100 ییها که سبب نارسا وصف ارسال پالن سال به آن

 :وزارت نیز تطبیق نشده که در ذیل آمده استبنچمارک/فعالیت های یک تعداد 

 قومندانان ارشد وزارت دفاع ملی؛ ارزیابی 

  ارزیابی ساالنه پرسونل در سیستم(APPS؛) 

  معیاری بر اساس معیارهای بین المللی در مشوره با ماموریت قاطع برای نشر قراردادها و معلومات تدارکاتی اداره؛عدم ایجاد یک طرزالعمل 

  در ویب سایت این وزارت. اتینات و ترفیعنشر تعیو همچنان عدم  "تعیینات و ترفیعات این وزارت"عدم تطبیق فعالیت 
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 وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

 

 23بنچمارک،  5، تحت 1398وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی برای سال مالی 

فعالیت در  9، شده است تکمیل آن فعالیت 3از جمله، پالن نموده است.  فعالیت را

پیشرفت محدود فعالیت  7 فعالیت قسماً تکمیل شده و 4قرار دارد،  مراحل نهایی اجرا

دستآوردها و پیشرفت های مهم تطبیق پالن عمل این وزارت به جزئیات داشته است. 

 شرح ذیل است.

 کام تیلی افغان شرکت عواید و( فیصد 10) مخابراتی خدمات محصول مالیات، شفاف آوری جمع و بنچمارک اول: افزایش

  قانون محصول خدمات مخابراتی تعدیل گردیده است. مجموع محصول خدمات  13و  7طرزالعمل محصول خدمات مخابراتی به اساس احکام مواد
میلیارد و سه ه دو کام( ب سیم، اتصاالت، ام.اتی.ان و افغان تیلی از شرکت های مخابراتی )افغان بی 1398مخابراتی جمع آوری شده در سال مالی 

 ( افغانی می رسد. 2،359،259،141هزار و یک صد و چهل و یک ) صدو پنجاه و نه و میلیون و دو صدو پنجاه و نه

 خدمات محصول قانون 12 ماده اول بند طبق افغانی میلیون بیست پرداخت به مکلف روشن مخابراتی سیم و شرکت شرکت مخابراتی افغان بی 
 .یابد می در د افغانستان بانک انتقال مخابرات وزارت واردات حساب به مخابراتی، خدمات محصول درصد 10 پول تمام. است گردیده مخابراتی

 سیستم ریل تایم دیتا منجمنت ،جهت جمع آوری شفاف عواید (RTDMS) ( ایجاد شده است و با کمپنی های BUSTOS  GROUP LLCوLATRO 

Networking Services  ) .عقد قرارداد صورت گرفته است. طرزالعمل سیستم ترتیب شده و تطبیق می گردد 

 اتاق ساخت کار ( نظارتNetwork Operation Center،) مرکز ساختمان دیزاین سروی و کارهای ( معلوماتData Center )تجهیزات خریداری و 
. نمایند وظیفه می یها از طرف شرکت لترو ایفا تن آن 6باشد که  تن می 9 ،ریل تایمسیستم مجموع کارمندان . است شده تکمیل پروژه تخنیکی

 است. گردیده ایجاد مخابراتی خدمات محصول درصد 10 برای سیستم( Dashboardداشبورد )

 ( جهت تقویت کنترول از توزیع باندویت های انترنت برای شرکت ها، سیستم توزیع باندویتBandwidth Management System)  است  شدهنصب
بر اساس آن به شرکت هایی که به مشتریان خویش تخفیف در  وتعدیل شده  نیز و عمالً از آن استفاده می شود. طرزالعمل توزیع باندویت انترنت

که در ه بود تخفیف مدنظر گرفته می شود. جهت تقویت شفافیت در توزیع باندویت با شرکت اسمارت گروپ عقد قرارداد شد درصد 40نظر بگیرند تا 
 .شودجهت محدود ساختن باندویت انترنت استفاده می  (QoSاز شیوۀ دیگر ) فعالًناکام شد و کار دوباره آن برای موفقیت جریان دارد.  اول تطبیق آن

 الکترونیک سازی، تسهیل و ایجاد شفافیت در عرضۀ خدمات عامهبنچمارک دوم: 

  مطابق سیستم جدید از سوی کمیته مشترک وزارت ترانسپورت، ریاست ترافیک، نهاد آسان خدمت و کمپنی طرح تعدیل مقرره جواز سیر و رانندگی
(GTR) است.   شدهو جهت تصویب به کابینه ارسال  شده، ترتیب در توزیع جوازها جهت مدرن سازی سیستم ترافیک افغانستان و شفافیت 

  سیستم جواز سیر قرار است به زودی  کار به گونه آزمایشی استفاده به عمل آمده است. 1398سنبله  9سیستم جواز رانندگی ایجاد شده و از آن در
پس از  و جواز رانندگی( جواز سیرهای مذکور )سیستم است.  شده تهیه( جواز سیر و جواز رانندگی Smart Cardsتکمیل گردد. کارت های هوشمند )

 .می شود و به فعالیت آغاز می کندرره جواز سیر و جواز رانندگی نصب تصویب تعدیل مق

 ( سیستمGovernment Resource Planning و منابع بشری )( از سوی اداره آسان خدمت در شرکت افغان تیلی کام در بخش تدارکات )لوجیستیک
 مالً مورد استفاده قرار می گیرد.تکمیل گردیده و ع

 تجهیزات اکمال قرارداد است. گردیده سازی عصری و ترمیم ،اول ریاست افغان پُست فاز تعمیرهای (IFS) 75 مدت برای گروپ سمارت شرکت با 
 نظارت و عملیاتی نصب شده است شعبات در امنیتی کامره عدد 18باشد.  می تطبیق تحال در و گردیده عقد افغانی( 6،975،000)  مبلغ به روز

 میدان پروان، بغالن،) در والیات( Express Mail Service) سریع پستی خدمات ریاست افغان پُست ادامه دارد. رهبری هیئت طرف از آن دوامدار
 مشارکت سکتور خصوصی ریاست سمنگان( توسعه یافته است و پارسل الکرها ترتیب شده که مسؤلیت تطبیق پارسل الکر ها مربوط وردگ و

 گردد. وزارت مالیه می

 مؤثرانکشاف منابع بشری و داشتن تشکیل بنچمارک سوم: 
 فعالیت های این بنچمارک، پیشرفت نداشته است.

 تقویت شفافیت و حسابدهی بنچمارک چهارم:

  و  والیت )کابل، پروان، بلخ، کنر، کاپیسا، هرات، سمنگان، تخار، هلمند، ننگرهار، سرپل، میدان وردگ و جوزجان( بررسی12ریاست های مخابرات
تا هنوز  یبررس یاداره عال یاز سو 1398و  1397سال  یاست، برا دهیگرد قیتطب یبررس یقبل اداره عال یها سفارشات سالتفتیش شده است. 

 نشده است. افتیسفارش در

13% 

39% 
17% 

30% 

 تکمیل شده

 مراحل نهایی اجرا

 قسماً تکمیل شده

 پیشرفت محدود
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 جنوب غرب( شرکت افغان تیلی کام در بخش های اداری، منابع بشری، تخنیکی، مالی، شرق و  عمومی زون های )شرق، شمال مدیریت های
گردیده است. از تعداد مجموعی شکایات مشتریان افغان تیلی کام و شکایات مورد رسیدگی قرار گرفته شده و از تفتیش تجارتی و فروشات تفتیش 

 تیلی شاپ ها  گزارش دریافت نشده است.

 از طریق موبایل، در سیستم شانوالیت کشور به استثنای ارزگان و نورستان جهت تادیه معاشات  32 دولتی کارمندان (Mobile Salary Payment) 
معاشات شان را از طریق موبایل دریافت می نمایند. برای این که در پروسه  ،کارمند وزارت کار و امور اجتماعی 6،000به تعداد  اند.به ثبت رسیده 

ارزیابی نماید و بعد از  کمپنی ها راقد شود تا آفرهای دریافت شده از مذکور شفافیت مراعات گردد با یک کمپنی تفتیش خارجی قرار است قرارداد ع
کندهار، پروان و ننگرهار( بیست ارمند وزارت معارف در سه والیت )( ک32،000آن با شرکت برنده، قرارداد عقد شود. از مجموع تعداد سی و دو هزار )

( تن معاشات شان را از 17،300و به تعداد هفده هزار و سه صد )ثبت شده  (MSP) در سیستم( تن از کارمندان 28،500و هشت هزار و پنج صد )
 طریق این سیستم بدست می آورند. 

 میکانیزم  مخابرات ایجاد شده است، که مسودۀ کال سنتر )مرکز خدمات مشتریان و مرکز جمع آوری شکایات( از سوی اداره آسان خدمت در وزارت
 به آن ترتیب شده است.  پروسیجرهای جمع آوری شکایات و رسیدگیو ها 

 های داخلی، بخش تماس با فوکل  وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، به منظور ایجاد سهولت دسترسی به اطالعات و هماهنگی با ریاست
ویب سایت به نشر می  درصد محصول خدمات مخابراتی و سایر عواید وزارت، به گونه ماهوار در 10های ریاست ها را ایجاد نموده است. عواید  پاینت

و  ستیصد و ب کیو  ونیلیم کیو هفت صد و  اردیلیهشت مبه شمول عواید محصول مخابراتی به  1398رسد. مجموع عواید وزارت در سال مالی 
  د.رس یم یافغان ( 8،701،127،584.75هفتاد و پنج ) هیصد و هشتاد و چهار اعشار هفت هزار و پنج

 داخلی تدوین مرجع اطالع گیری سایت وزارت به نشر رسیده است. طرزالعمل  قانون دسترسی به اطالعات، در ویب 17ماده  ذکر شده در موارد تمام
ت کنندگان تدویر یافته که به جلسه با شکای 22به تعداد ، 1398در سال مالی  یین شده است.یک تن به حیث مسئول این مرجع تعو نهایی گردیده و 

    صورت گرفته است. شکایات موجه، رسیدگی

 ( (CoSTبنچمارک پنجم: تطبیق معیارهای ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان

 فعالیت های این بنچمارک، پیشرفت نداشته است.

 مشکالت و چالش های تطبیق پالن عمل

بطی بودن با دو چالش عمده روبرو بوده است. این دو چالش شامل  ،1398در طول سال مالی گزارش داده که وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 
 می شود. لح دولتد کارمندان وزارت توسط مخالفین مسپروسه های تدارکاتی وزارت، به خصوص شرکت مخابراتی افغان تیلی کام و تهدی

 تیدو فعالدر نتیجه، معین شده در پالن وزارت را تطبیق نکرده است. قابل ذکر است که ادارۀ اترا به دلیل استقاللیتی که در انجام امور دارد، فعالیت های 
(، و  CoSTافغانستان ) یربنایز تیابتکار شفاف یارهایمع قیمربوط به تطب تیفعال 4کام و  یلیشرکت افغان ت لیاصالحات تشک تیمربوط به اداره اترا، فعال

 شرفتیپ چیهم ه ایمحدود داشته و  یلیخ شرفتیپ، فیوظا حیبخش ها و لوا یها یازمندین یکام بر مبنا یلیشرکت افغان ت لیاصالح تشک تیفعال
 نداشته است.



یمبارزه با فساد ادار یمل یژیاسترات قیاز تطب 1398 یگزارش ساالنه سال مال   

 

49 

 وزارت معادن و پترولیم

 

 9، تحت خویش 1398سال مالی این وزارت در پالن عمل مبارزه با فساد اداری 
 1 ،شده است تکمیل آن فعالیت 33از جمله، پالن نموده است. فعالیت را  37بنچمارک، 

فعالیت بدون  2و  است فعالیت قسماً تکمیل شده 1 قرار دارد، مراحل نهایی اجرا در فعالیت
 به وزارت این عمل پالن تطبیق مهم های پیشرفت و ورددستآجزئیات . باشد پیشرفت می

 .باشد می ذیل شرح

 شفافیت در مدیریت قرار داد های معادنبنچمارک اول: 

 سمنگان، بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل، تخار، بدخشان، لوگر، پروان، )هرات،  تیوال 21 در یمعدنکارهای  تیفعالتفتیش  ،1398 یسال مال در
سفارش به تمام  365یافته و  445 ،در مجموع انجام یافته است. کاپیسا، بامیان، کابل، غور، ننگرهار، کنرها، لغمان، نورستان، کندهار و زابل(پنجشیر، 

 .6تمعدنکاری رسماً ابالغ گردیده اسشرکت ها و متصدیان معدنکاری جهت رفع نواقص و بهبود فعالیت های  شده و به تمامساحات معدنکاری ارایه 

 مقام عالی ریاست جمهوری، جهت بررسی  1397قوس  28مؤرخ  (2321)مطابق حکم شماره تی بررسی قراردادهای فعال معادن، کمیته بین الوزار
بررسی را قرارداد که مشکالت تخنیکی، محیط زیستی و مالی  داشتند   64تعداد شده است. کمیته مذکور به وضعیت قراردادهای فعال معادن ایجاد 

 است. شدهقرارداد طال از طرف کمیسیون تدارکات ملی منظور  1قرارداد کرومایت و  6قرارداد مرمر،  18 ،جمله اینز ااست.  ردهک

 5ساحه معدنکاری به مقیاس کوچک و به تعداد 150، به تعداد 1398طی سال مالی  ،جهت تقویت شفافیت در پروسة داوطلبی قراردادهای معدنکاری 
 است.  رسیدهاز طریق ویب سایت وزارت معادن و پترولیم و پورتال شفافیت به نشر  (7فرصت داوطلبی 20) ساحه معدنکاری به مقیاس بزرگ

 به 8ه های جدید معادن، در ویب سایت وزارت و پورتال شفافیت نشر شده استاطالعات جوازها، مالکین ذینفع قراردادها، شرکت ها و داوطلبان پروژ .
تن مالکین ذینفع  275تن مالکین ذینفع معادن بزرگ و  112شرکت در پروسه دواطلبی معادن بزرگ اشتراک نموده اند، و اطالعات تعداد  13 تعداد

 یده است.قرارداد های معادن کوچک در ویب سایت و پورتال شفافیت نشر گرد

 های مدیریت کادستر   سیستم(MCAS) سیستم عواید غیر مالیاتی ،(NTRS)  به تمام  ها و نحوه استفاده از سیستم فعال گردیدهو پورتال شفافیت وزارت
 نتایج مورد در گزارش. استسیستم های مذکور وصل گردیده به کارمندان آموزش داده شده است. والیات )پنجشیر، کاپیسا، لوگر، بامیان و قندهار( 

 .9است رسیده نشر به شفافیت پورتال در که قراردادهای اطالعات و مذکور های سیستم تطبیق

 مدیریت بهتر عواید سکتور معادنبنچمارک دوم: 

 عواید مقدار افغانی(  2،571،402،887) هفت و هشتاد و صد هشت و هزار دو و صد چهار و میلیون یک و  هفتاد و  صد پنج و میلیارد دو مبلغ مجموع از 
صد شصت و  کیو دو هزار و  ستیو پنج صد و ب ونیلیو شصت م و سه صد اردیدو مل ،می گردید آوری جمع1398 مالی سال در باید که مالیاتی غیر

 می گردد. نشر وزارت سایت ویب در مجموعی عواید و ها در پورتال شرکت اساس عواید بهاست.  شده آوری جمع ی( افغان2،360،522،169) هن

 عواید برای بونس یا انعام  کودآوری عواید،  جهت ایجاد شفافیت در جمع(Bonus در همآهنگی با وزارت مالیه ).ایجاد گردیده است 

 ( جهت تسهیل روند جمع آوری عواید و کاهش فرار از پرداخت مالیات، تفاهمنامه ای غرض وصل نمودن سیستم هایMCAS ،NTRS ) وزارت معادن
به امضا رسیده است. وصل سیستم های مذکور از  1398جوزای  13( وزارت مالیه به تاریخ RMISو  SIGTAS ،ASYCUDAو پترولیم با سیستم های )

معادن به  ( تبادله می گردید که با وصل سیستم ها، اطالعات قراردادهایManual( تکمیل گردیده است. قبالً اطالعات به گونه دستی )VPNطریق )
 صورت آنالین میان وزارت مالیه و وزارت معادن مبادله می شود.

 اعتبار دهی برنامه شفافیت صنایع استخراجی بنچمارک سوم:

 ( پالن عمل جهت رسیدگی به همه تصامیم و سفارشات بورد ابتکار شفافیت صنایع استخراجیEITI ) شماره به شمول گزارش(1-2019/BC- 264) 

 8را تطبیق نماید. آن فعالیت  189( توانسته EITIفعالیت می باشد، که سکرتریت ) 197پالن عملیاتی ترتیب شده، شامل  .ترتیب و نشر شده است

  .10قرار داردتطبیق  تفعالیت، که اکثر آن سفارشات کنفرانس دبی می باشد در حال

                                                           
6 https://momp.gov.af/sites/default/files/2019-12/%D8%AA%D9%81%D8%AA%DB%8C%D8%B4.pdf 
7 https://momp.gov.af/small-scale-mining-areas-issuing-license;  

https://onlineapp.momp.gov.af/?fbclid=IwAR0InqFZ5rvs0IN9DE5py1OLVVZRH0R7vf33A9ecGiNmLTSprqD_RT0

T1K0 ; https://www.facebook.com/momp.afghanistan/ 
8
 https://momp.gov.af/sites/default/files/2019-10/fawad%20BOs%20word%20newest.pdf 

9 https://afghanistan.revenuedev.org/login 
10

 http://aeiti.af/Content/Media/Documents/ActionPlan2020022323220203484457553325325.xls 

89% 

2.7% 

2.7% 
5.4% 

 تکمیل شده

 مراحل نهایی اجرا

 قسماً تکمیل شده

 بدون پیشرفت

https://momp.gov.af/sites/default/files/2019-12/%D8%AA%D9%81%D8%AA%DB%8C%D8%B4.pdf
https://momp.gov.af/small-scale-mining-areas-issuing-license
https://onlineapp.momp.gov.af/?fbclid=IwAR0InqFZ5rvs0IN9DE5py1OLVVZRH0R7vf33A9ecGiNmLTSprqD_RT0T1K0
https://onlineapp.momp.gov.af/?fbclid=IwAR0InqFZ5rvs0IN9DE5py1OLVVZRH0R7vf33A9ecGiNmLTSprqD_RT0T1K0
https://www.facebook.com/momp.afghanistan/
https://momp.gov.af/sites/default/files/2019-10/fawad%20BOs%20word%20newest.pdf
https://afghanistan.revenuedev.org/login
http://aeiti.af/Content/Media/Documents/ActionPlan2020022323220203484457553325325.xls
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 9 ( جلسه گروپ چند جانبهMSGدر )  انتخابات طرزالعمل شده است. ششمین گزارش ابتکار شفافیت صنایع استخراجی ترتیب وسال مالی جاری برگزار 
 است.مصوبات تمام جلسات گروپ چند جانبه در ویب سایت وزارت نشر شده  .است گردیده نهایی نیز مدنی جامعه اعضای

  ،برنامه ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان و رفع به منظور آگاهی دهی و تعقیب تعهدات نهادهای ذیدخل در مورد فعالیت های پالن عمل
پیشنهاد ارایه  15استخراجی برگزار شده است که از مجموع  صنایع شفافیت برنامه پالن عمل جلسه تعقیب 22(، EITIتعلیق عضویت افغانستان در )

 پیشنهاد آن به اساس پالن عمل تطبیق گردیده است. 14شده، 

  جلسات به نشر رسیده است. برعالوه، مقدار تولیدات مواد  ، و صورتها شرکتو داوطلبان مشخصات ، ها یدات شرکت، تول1398در سال مالی
 .11به نشر رسیده است نیز استخراجی شرکت ها، ارزش آن و داوطلبان برتر، قبل از امضای قرارداد

 1398 بنچمارک چهارم: تطبیق استراتیژی اصالحات در وزارت برای سال

  مرکزی و  بست های ریاست هایتن، شامل  76به تعداد ، پالن شده بود 1398که استخدام آن برای سال مالی  بست خالی وزارت 62مجموع از
به وزارت معرفی  و خدمات ملکی اصالحات اداری مستقل پس از سپری نمودن امتحان جمعی کمیسیون ،های چهار و پنجوالیتی و کارمندان بست 

 ردیده اند. شده و استخدام گ

 استیر یو مقام عال یو خدمات ملک یمستقل اصالحات ادار ونیسیو از طرف کم لیدر شش ماه نخست سال تعد میوزارت معادن و پترول لیتشک 

 .است دهیمنظور گرد یجمهور

  این مقرره پس از  است. گرفتهدر پرنسیب مورد تصویب قرار ماده  109فصل و  13کابینه طی  1398جدی  9در جلسة مؤرخ طرح مقرره معدنکاری
 ( به نشر رسیده است و نافذ می باشد.1366در جریده رسمی شماره ) 1398دلو  15به تاریخ معادن و پترولیم و  عدلیههای وزارت تصحیح توسط 

 تقویت شفافیت و حسابدهی در ادارهبنچمارک پنجم: 

  به نشر آن تاکید شده است، تمام موارد به شمول تشکیل، وضعیت مالی وزارت و  قانون دسترسی به اطالعات 15موردی که در ماده  17از مجموع
و  طرزالعمل  جادیا یو اطالع ده یریبه اطالعات جهت اطالع گ یچنان، شعبه دسترس همن در ویب سایت به نشر رسیده است. دستآورد های آ

  ت.شده اس بیبه اطالعات ترت یدسترس

 عالی اداره 24/9/1397 مورخ( 7305) نمبر مکتوب و داخلی تفتیش پالن نظرداشت در با .ترتیب گردیده است ماده 22لی طی رهنمود تفتیش داخ 
 فاریاب، هلمند، وردک، بلخ، هرات، ننگرهار، کابل، قندهار،) والیت 18 معادن های ریاست ،شامل که مرجع 41 به تعداد ،1398 مالی سال در بررسی،
توسط  می شود،ت کابل و، تصدی سمنت جبل السراج و آمریت بریک(و دایکندی بغالن، غور، پکتیا، پنجشیر، خوستقندز، فاریاب، غزنی،  غزنی،

جوزجان، پروان، بدخشان، تخار، پروژه انکشافی  والیات معادن بررسی نیز، ریاست عالی اداره. است شده تفتیش و ریاست تفتیش داخلی وزارت بررسی
 .نموده است بررسی وزارت را شبرغان الی مزار شریف و مرکز

 یالملل نیب یارهایمعادن، بر اساس مع نیمفتش برای ها لست چک و رهنمود (EITIته )است. دهیگرد هی 

 بنچمارک ششم: پاسخگویی اداره در زمینه گزارش های تفتیش، بررسی و ارزیابی های بیرونی

  191به اساس گزارش وزارت، از مجموع ( سفارش کمیته میکMEC،) 116  مورد  سفارش آن 59که از این تعداد تکمیل  شده استسفارش آن تطبیق
به دلیل  سفارش 15مسئولیت تطبیق ، میک وزارت معادن و هیئت رهبری کمیته 1398قوس  10به اساس جلسه مورخ  قبول کمیته میک بوده است.

یط زیست، اداره ارگان های محلی، کمیسیون مستقل اصالحات اداری و )اداره ملی حفاظت مخ به ادارات دیگر ها به وزارت معادن، عدم ارتباط آن
به اساس دومین گزارش نظارت و  سفارش نیز غیر قابل تطبیق تشخص گردیده است. 4هم چنان،  شده است.واگذار  خدمات ملکی و وزارت مالیه(

سفارش بدون پاسخ  27تطبیق شده،  قسماًسفارش  48شده، سفارش تطبیق  27سفارش،  191، از مجموع 12ارزیابی از تطبیق سفارشات کمیته میک
انکشاف داده بخش  30محور و  5 که رویپترولیم ی اصالحات وزارت معادن و استراتیژ الزم به ذکر است کهسفارش تطبیق نشده است.  89است و 

 .آن روی مبارزه با فساد اداری تمرکز داردبخش  8 شده است،

  تطبیق  1398امریکا و اتحادیه اروپا( در سال مالی -بنچمارک )پیمان همکاری های افغانستان 40تعداد  به ارایه شدهبنچمارک سفارش/ 40از مجموع
 گردیده است.

 بنچمارک هفتم: ایجاد کمیته تخنیکی منرال ها
 اداری آمده است.در محور ششم استراتیژی ملی مبارزه با فساد جزئیات پیشرفت در تمام فعالیت های تحت این بنچمارک، 

                                                           
11

 https://momp.gov.af/index.php/directorate-general-large-scale-mines ; 
https://transparency.mom.gov.af/license 
12

 http://www.mec.af/files/2019_10_19_momp_2nd_follow_up_en.pdf 
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 بنچمارک هشتم: رسمی سازی معدنکاری های خود سر

 و از طرف شورای عالی  حرفه ای ترتیب شدهبه مقیاس کوچک و  های غیر قانونی یک استراتیژی مفصل و مشخص جهت رسمی سازی معدنکاری
 گردیده است.نیز تهیه تطبیقی پالن بیق این استراتیژی، اقتصادی منظور گردیده است. جهت تط

  کمیته محافظت از معادن و طرزالعمل محافظت از معادن و جلوگیری از استخراج غیر قانونی معادن تهیه گردیده  1398مسودۀ پالن کاری سال مالی
 است. این مسوده بعد از منظوری کمیسیون محافظت از معادن و شورای امنیت ملی، نهایی می گردد.

 16 جانب  والیت )کابل، پروان، هرات، ننگرهار، کاپیسا، لغمان، پنجشیر، بامیان، نورستان، خوست، پکتیا، سمنگان، بلخ، جوزجان، قندهار و کنر( از
حه، سا 815در نتیجه، در اضافه تر از  است.کمیته محافظت از معادن به ارتباط فعالیت های معدنکاری غیر قانونی سروی و تبیثت ساحه گردیده 

 .گردیده استفعالیت های غیر قانونی شناسایی شده است. گزارش فعالیت های استخراج غیر قانونی والیت پروان با شورای امنیت ملی شریک 

 معادن و پترولیم وزارت( در MISت )ایجاد سیستم مدیریت معلومابنچمارک نهم: 

 4  سیستم الکترونیکی واحد 2 ؛جیولوجی جهت تسهیل در مدیریت معلومات جیولوجیکییستم نقشه برداری سروی س( 1سیستم جدید که عبارت از؛ )
( سیستم الکترونیکی ریاست دفتر و ریاست تدارکات جهت 3 ر مدیریت قرارداد های بزرگ معادن؛پروژه های معادن بزرگ جهت تامین شفافیت د

ی معینیت مالی و اداری برای ثبت اسناد مالی به شمول اسناد عواید گزارش ( طرح سیستم مال4 کاری ریاست دفتر و ریاست تدارکات وتسریع روند 
 .13مطابق پالن عمل ایجاد گردیده است 1398در سال مالی می شود داده شده 

  قراردادهای معادن  کادستر سیستم مدیریت(MCAS) معادنعواید غیر مالیاتی  و سیستم (NTRS)  های انکشاف یافته و با سیستم(SIGTAS ،
ASYCUDA  وRMIS .بامیان لوگر، کاپیسا، پنجشیر،)دیگر  والیت پنج به معادن در ضمن، سیستم کامپیوتری کادستر( وزارت مالیه وصل گردیده است 

کار روی وصل سازی سایر و  این وزارت با این سیستم وصل گردیده است تیدفتر والی 10هنوز  ده شده است که در مجموع تادا گسترش( قندهار و
 دفترهای والیتی به سیستم متذکره جریان دارد.

 مشکالت و چالش های تطبیق پالن عمل
 فعالیت تطبیق فراروی های چالش عنوان به را مواصالتی های راه مسیر و معدنکاری های فعالیت ساحات در امنی نا موجودیت پترولیم، و معادن وزارت
 یا مردمی نظارت پالیسی ترتیبفعالیت  2. است نموده ذکر خویش 1398سال مالی  اداری فساد با مبارزه عمل پالن رسمی سازی معادن خودسر در های

 انکشاف صندوق به که مالی وجوه معدنکاری عواید مجموع از ساالنه گزارش نشر معدنکاری و های پروژه و تطبیق معادن استخراج از محلی نظارت
 .است نداشته پیشرفت شود، می اضافه والیتی

                                                           
13 https://onlineapp.momp.gov.af/ ; https://transparency.mom.gov.af/dashboard 
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 وزارت کار و امور اجتماعی

 

 4خویش، تحت  1398این وزارت در پالن عمل مبارزه با فساد اداری سال مالی 
فعالیت آن تکمیل شده  13 جمله،از را پالن نموده است. فعالیت  17، بنچمارک

فعالیت پیشرفت محدود داشته  1فعالیت در مراحل نهایی اجرا قرار دارد،  2است، 
فعالیت نیز بدون پیشرفت می باشد. جزئیات دستآوردها و پیشرفت های مهم  1و 

 تطبیق پالن عمل این وزارت به شرح ذیل می باشد.

 وزارتتقویت امور منابع بشری بنچمارک اول: 

  کمیته کاری مشخص در هماهنگی با کمیسیون مستقل اصالحات کارکنان و جلوگیری از تداخل وظیفوی وظایفلوایح معیاری سازی جهت ،
تن شامل تشکیل سال  6،560اداری و خدمات ملکی تشکیل گردیده و یک مشاور خارجی نیز به همکاری اتحادیه اروپا استخدام شده است. 

 در مرکز و والیات می باشد.وزارت  1398مالی 

 ترتیب شده است. در طول سال، از پروژه  1398برای سال مالی  ،الن جامع تدارکاتی در مطابقت با پالن تطبیقی پروژه های انکشافی وزارتپ
ردک، فاریاب، بامیان، والیت )لوگر، خوست، پکتیا، لغمان، ننگرهار، کنرها، سرپل، جوزجان، و 15های انکشافی تعلیمات فنی و حرفوی در سطح 

 کاپیسا، نیمروز، تخار و بدخشان( نظارت و ارزیابی صورت گرفته است.

 تهیه و تدارکات و حفاظت از دارایی های وزارت تطبیق اصالحات جامع و عملی در اموربنچمارک دوم: 

 تدارکاتی های ها و پیشرفت روزمره از فعالیت گزارشدهی و سیستم پیگیری (PTTRS-MIS)  سیستم مدیریت معلومات تدارکاتی و
(Procurement MISبرای ثبت معلومات قراردادها )،  در وزارت ایجاد شده  افغانی (500،000پنج صد هزار )به شمول قراردادهای کوچک زیر

 ده و نهایی نشده است.و تامین شفافیت در تطبیق پروژه ها ترتیب ش طرح جامع برای ایجاد واحد تطبیق و هماهنگی پروژه های انکشافی .است

 و تقویت میکانیزم های مدیریت قراردادها و هماهنگی پروژه ها تدوین طرح جامع ایجاد واحد تطبیق بنچمارک سوم:

 گردیده، نظارت ربعوار از چگونگی مصرف بودجه انکشافی در  ترتیب ماده 11 و فصل 7 طیکه  به اساس میکانیزم استندرد نظارت و ارزیابی
 است. شدهو در نتیجه، پیشنهادات مشخص جهت حل مشکالت پروژه های انکشافی ارایه  شدهسطح مرکز و والیات انجام 

  ت و ارزیابی از تطبیق پالن ها، مسودۀ میکانیزم ریاست نظارت و ارزیابی، مسودۀ میکانیزم آمریت نظارکه شامل میکانیزم جامع نظارت و ارزیابی
 می شود، ترتیب گردیده است.سی گزارشات و چک لست های نظارتی مسودۀ میکانیزم آمریت تحلیل، توحید و برر

 در ویب سایت وزارت به نشر رسیده است. اما از تعداد مشخص  نظارت و تفتیش از تطبیق قراردادها، تکمیلو  اجرااز های پیشرفت  گزارش
 گزارش های تکمیل شده، گزارش های نظارتی و تفتیش به نشر رسیده از تطبیق قراردادها، معلومات ارایه نشده است.

و الکترونیک سازی مراحل توزیع و تمدید جواز کار الکترونیک  تقویت شفافیت و حسابدهی در اداره بنچمارک چهارم:

 نشده

  های مختلف وزارت به  است تعدادی از آن، چون گزارش اجراآت بخش آمدهقانون دسترسی به اطالعات  15موردی که در ماده  17از مجموع
 مورادی چون وضعیت مالی .14سایت وزارت و صفحات اجتماعی به نشر رسیده است ویبشمول پالیسی ها، استراتیژی ها و اسناد تقنینی در 

   قانون، به نشر نرسیده است. 10و  5،  4، 2اداره و بندهای 

  آن نیزایجاد گردیده و مسوده طرزالعمل مطابق قانون حمایت از اطالع دهندگان جرایم فساد اداری تن  3مرجع اطالع گیری داخلی با عضویت 
  است. شده ترتیب

  نفری جهت انجام ارزیابی خودی یا مستقل از آسیب پذیری های معروض به فساد اداری وزارت ایجاد شده است. از پیشرفت  5کمیته مشخص
 کار در مورد ترتیب پالن و میتودولوژی انجام ارزیابی، معلومات دریافت نشده است.

  نمودن آرشیف ریاست عمومی قوای بشری و وصل آن به سیستم الکترونیکی جواز کار اتباع داخلی در ربع اول به مقام وزارت دیجیتلپیشنهاد 
سازی، پروپوزل های مالی و تخنیکی جهت الکترونیک سازی آرشیف جواز کار اتباع داخلی نیز  دیجیتل ارسال شده است. مسودۀ طرح )پروپوزل(

برعالوه، از شاخص های مطالعه امکان سنجی آنالین سازی و وصل سیستم توزیع و تمدید جواز کار اتباع ده است. ترتیب گردی 2018در سال 
 خارجی با وزارت امور داخله )ریاست پاسپورت(، میدان هوایی و بخش تعرفه با بانک گزارش دریافت نشده است.

76% 

6% 
12% 

 تکمیل شده 6%

 مراحل نهایی اجرا

 پیشرفت محدود

 بدون پیشرفت
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 مشکالت و چالش های تطبیق پالن عمل
چالشی را گزارش ننموده است. اما فعالیت  1398وزارت کار و امور اجتماعی در زمینه تطبیق پالن عمل مبارزه با فساد اداری خویش در سال مالی 

 سالپروژه انکشافی وزارت در جریان  10ایجاد میکانیزم نظارت و مشارکت مردمی در نظارت از تطبیق قراردادهای اداره و نظارت مردمی از تطبیق 
 پیشرفت نداشته و در این مورد گزارش ارایه نشده است. 
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 وزارت انرژی و آب

 

فعالیت را  12بنچمارک،  4، تحت عنوان 1398وزارت انرژی و آب  برای سال مالی 
 2فعالیت مراحل نهایی و  2فعالیت تکمیل شده،  8پالن نموده است که از جمله، 

باشد. دستآورد های مهم تطبیق پالن عمل این وزارت  فعالیت قسماً تکمیل شده می
 به شرح ذیل می باشد.

 شفافیت و حسابدهی در اداره تقویتبنچمارک اول: 

  ترتیب گردیده جهت تنظیم اجراآت مرجع مطابق قانون حمایت از اطالع دهندگان جرایم فساد اداری  آنطرزالعمل ایجاد شده و مرجع اطالع گیری
در پالیسی ها، استراتیژی ها و اسناد تقنینی وزارت، ، گزارش اجراآت آمدهقانون دسترسی به اطالعات  15موردی که در ماده  17از مجموع است. 

 بندهای قانون، به نشر نرسیده است.  تعدادی از مورادی چون تشکیل، وضعیت مالی اداره و و 15ارت و صفحات اجتماعی به نشر رسیدهویب سایت وز

 تقویت امور مالی و تدارکاتیبنچمارک دوم: 

  47پروژه ها، جهت تقویت امور تدارکاتی و تامین شفافیت در ( پروژه قبلی وزارت از جانب اداره تدارکات ملی درج سیستمACPMS )است. شده 
 ، صفحه فیسبوک و روزنامه افغان اعالنات به نشر رسیده است.وزارتاداره تدارکات ملی،  های پروژه در ویب سایت 47عالوه، اعالن دواطلبی بر

 ز پروژه های انکشافی انرژیتهیه رهنمود معیاری برای نظارت ا بنچمارک سوم:

 و معیاری سازی سیستم اجراآت در اداره، رهنمود معیاری برای نظارت از پروژه های انکشافی  جهت افزایش مؤثریت در پروسه تطبیق پروژه ها
انگلیسی ترتیب و نهایی گردیده (، کتابچه های ژورنال و فارمت گزارشدهی ماهوار، هفته وار و روزانه به زبان Invoicesانرژی فارمت انوایس ها )

  است. از تطبیق و عملی شدن رهنمود مذکور گزارش دریافت نشده است.

 مدیریت منابع آبی جهت استفاده پایدار و تامین حقوق استفاده کنندگان آب بنچمارک چهارم:

  کابینه به ریاست جاللتمآب  1398حمل  20جلسه مؤرخ ماده تکمیل شده است. قانون آب در  41فصل و  6بازنگری قانون آب از جانب وزارت طی
. قابل ذکر است که، 16به نشر رسیده است 1367توشیح و در جریده رسمی شماره  1398دلو  2رئیس جمهور در پرنسیب تائید شده، به تاریخ 

شده است، و پس از توشیح قانون آب به مراجع مربوطه طرزالعمل جواز فعالیت و اجازه نامه حفر چاه های عمیق )اجازه نامه استفاده از آب( بازنگری 
 جهت انفاذ ارسال خواهد شد.

  به اساس گزارش وزارت، طرح اصالح و بازنگری تشکیالت معینیت آب غرض تخصصی ساختن بست ها ترتیب شده، اما تا حال به کمیسیون
 مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی ارسال نگردیده است.

 ایجاد شده و تصدیق نامه های آن به ادارات حوزه های دریایی مربوطه ارسال  انجمن استفاده کننده آب 109، به تعداد 1398 در طول سال مالی
کشور معرفی و  دریاییحوزه  11گروپ کاری به  6انجمن آب پالن شده در شش ماه اول سال،  112از  عینی جهت نظارتگردیده است. بر عالوه، 
انجمن استفاده کنندگان آب نظارت نمایند. از متباقی انجمن ها، به دلیل نبود امنیت در ساحه، نظارت انجام  62توانسته اند از اعزام گردیده است که 

 نشده است. نظارت از انجمن های استفاده کنندگان آب از طرف ریاست عمومی تنظیم امور آب در شش ماه دوم سال، معطل قرار داده شده است.

 های تطبیق پالن عملمشکالت و چالش 
عدم مشکالت اقلیمی و رات امنیتی در ساحات کاری والیات، همکاری حوزه های دریایی و ادا عدماز موجودیت مشکالتی هم چون وزارت انرژی و آب 

فساد اداری سال مالی مبارزه با پالن عمل  قیدر تطبن آب به نسبت نبود امنیت در ساحه نظارت گروپ های کاری از انجمن های استفاده کنندگا
 .نموده است خویش گزارش ارایه 1398

66% 
17% 

17% 
 تکمیل شده

 مراحل نهایی اجرا

 قسماً تکمیل شده

https://mew.gov.af/index.php/dr
http://old.moj.gov.af/Content/files/Pages/OfficialGazetteIndex_D-header.htm
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 وزارت معارف

 

فعالیت را پالن  19بنچمارک،  5، تحت 1398وزارت معارف برای سال مالی 
فعالیت در مراحل  3فعالیت آن تکمیل شده است و  5نموده است. از این جمله، 

فعالیت پیشرفت  3فعالیت دیگر قسماً تکمیل شده و  8نهایی اجرا قرار دارد. 
محدود داشته است. جزئیات دستآوردها و پیشرفت های مهم تطبیق پالن عمل 

 این وزارت به شرح ذیل است.

 شفافیت در استخدام معلمین و کارمندانتقویت بنچمارک اول: 

  ،بست  2،595ربع گذشته، به گونه مجموعی  وزارت توانسته طی سهاین جهت دریافت آمار دقیق از بست های خالی وزارت در سرتاسر کشور
یک پروسة دورانی است و  شناسایی بست های خالی معلمینرا در مرکز و والیات شناسایی نماید.  8تا  3خالی معلمان و کارمندان بست های 

تن آن ها به ریاست عمومی خزینه تقاعد وزارت  1،552تن به تقاعد سوق داده شده است که  1،782ارقام آن در حال تغییر می باشد. همچنان، 
 مالیه معرفی گردیده اند.

  سییپالمسودۀ ( معلمینTeachers Policy) نهایی مقام عالی ریاست جمهوریشریک سازی با ترتیب شده که پس از  نظریاتجمع آوری  پس از ،
اصالحات اداری  و خدمات ملکی به اعالن  مستقل بست خالی به همکاری کمیسیون 120. هم چنان، اجرا گذاشته خواهد شدمنصة به و می شود 

  باشد. ک میرفته و آماده اخذ امتحان الکترونی

 همکاری در ثبت دارائی ها، تقویت تفتیش داخلی، بررسی واحدهای دومی و ارجاع قضایای فساد اداری بنچمارک دوم: 

 40گردیده که از اثر آن  بررسی مرکز در مرجع 39والیات )پروان، بلخ، ننگرهار، لغمان، تخار، بغالن و فاریاب( و  در مرجع 29 عملکرد کارکنان 

چهار میلیون و پنج صد و که مجموع آن اند. برعالوه، از مجموعه پول های بازگشتی  شدهتن اخطار و کسر معاش  14تن تبدیل و  7تن توصیه، 

افغانی ( 1،936،411)یازده  و صد چهار و هزار شش و سی و صد نه و میلیون یک مبلغ می شود، افغانی (4،539،600) هزار و شش صد سی و نه
 افغانی تحت دوران می باشد.( 2،603،189) نهو شش صد و سه هزار و یک صد و هشتاد و  تحصیل شده و مبلغ دو میلیون

 کنترول ، گزارش ساالنه از نقاط قوت و ضعف نشر ،نظارت از اصالحات به هدف معارف وزیر شمول به تن 5 عضویت با وزارت تفتیش کمیته
 طرزالعمل و وظایف الیحهو  گردیده ایجاد از پروسه اصالحات در وزارت تیمتقابل و حما یحسابده تیتقو ،رفع آن ها یو اقدامات برا یداخل

 .است شده ترتیب 1397 سال در طرزالعمل این شده، دریافت حمایوی اسناد داشت نظر در با اما است. شده ترتیب نیز آن اجرآات

 معارف تدارکاتی روند سازی شفاف بنچمارک سوم:

  تن تشکیل گردیده است. این  3جهت تامین شفافیت در پروسه های تدارکاتی وزارت، کمیته نظارت از پروسه های تدارکات داخلی با عضویت

 هزار افغانی نیز بررسی شده است.  500قرارداد پایین تر از  414قرارداد را طی مراحل و بررسی نموده است. برعالوه، تعداد  149کمیته تعداد 

 های شهادتنامه و نتایج ریاست رو، همین از گردد. واگذار باید خصوصی سکتور به ها شهادتنامه توزیع واحد مرکز ،معارف وزارت فیصله اساس بر 
 طرزالعملشریک ساخته است.  ،عرصه این در عملی های را جهت برداشتن گام مرتبط موارد و خدمت، مراحل آسان با تفاهم در معارف وزارت
 گردد. می یاد 17(CMISنام ) به است گردیده آماده آن صدور جهت که افزاری نرم و شده بازنگری ها نامه شهادت فارمت و صدور

 از الکترونیک گونه به را خود معلمان و کارمندان، معاشات درصد 62 که شد یادآور باید ،وزارت کارمندان و نمعلما معاشات پرداخت زمینه در 
 و بادغیس والیات در) بانکی سیار های تیم طریق از و مبایل طریق از کارمندان درصد 38 کنند. معاشاتمی  دریافت بانک کابل نوی طریق
 .می گردد پرداخت( بامیان

 ساده سازی توزیع شهادت نامه ها، ارائه خدمات تعلیمی و جلب حمایت مردمیبنچمارک چهارم: 

  ،برای معارف سوم استراتیژیک تطبیق، نظارت و ارائه خدمات تعلیمی از برنامه ها، پالنجهت افزایش سطح مشارکت شوراهای محلی در طرح 
 .دارد قرار تطبیق تحال در و است یافته انکشاف تربیه و تعلیم کیفیت و مدیریت بهبود جهت محلی ادارات و شوراها نقشافزایش 

  ،و نظارت از ارائه  به موقع و همه جانبه در ارائه خدمات تعلیمی برای مردمرهنمود همکاری با جامعه مدنی به منظور فراهم نمودن دسترسی آسان
 گردد. ی ترتیب گردیده است که عمالً تطبیق میخدمات تعلیم

 (MECتقویت شفافیت و حسابدهی در اداره و  تطبیق سفارشات کمیته )بنچمارک پنجم: 

  های  قانون دسترسی به اطالعات به نشر آن تاکید شده است تعدادی از آن چون گزارش اجراآت بخش 15موردی که در ماده  17از مجموع

                                                           
17

 Certification Management Information System 
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 تکمیل شده
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 قسماً تکمیل شده

 پیشرفت محدود
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تقنینی در ویب سایت وزارت و صفحات اجتماعی به نشر رسیده است. مورادی چون  اسنادمختلف وزارت به شمول پالیسی ها، استراتیژی ها و 
  به نشر نرسیده است. قانون 16،  و 10، 7، 6، 4، 1ی اداره و بندهای تشکیل، وضعیت مال

 25برعالوه،  .دفتر ترتیب گردد ریاست طریق از قرار است شکایات سمع شده و طرزالعمل ایجاد وزارت مقام دفتر ریاست در شکایات سمع اداره 
 .دارد قرار بررسی تحت وظیفوی والیات تفتیش مدیریت طریق از آن شکایت 25و  گردیده ریاست تفتیش داخلی بررسی طریق از شکایت واصله

 به اساس پالن عمل، مرجع اطالع گیری داخلی باید ایجاد می گردید که تاهنوز ایجاد نگردیده و طرزالعمل آن نیز ترتیب نشده است.

 چند در نمونه طور به آن آزمایشی مراحل و است شده داده انکشاف کانادا کشور مالی همکاری به قبالً نمعلما ایجاد سیستم اعتباردهی چارچوب 
 آزمایشی طور به( ننگرهار و بامیان الدین، سیدجمال) کشور دارالمعلمین سه نمعلما .است گردیده تطبیق ننگرهار و بامیان کابل، والیت در مکتب

 .  اند گردیده اعتباردهی

  50سفارش  33، شده سفارش تکمیل 37سفارش این کمیته،  113از تعداد مجموعی  ،میکبه اساس گزارش ارسالی وزارت معارف به کمیته 
سفارش به دلیل دخیل بودن  8 کار تطبیق آغاز شده است. تازه آن سفارش 17درصد تطبیق شده و کار  25سفارش  18 درصد پیشرفت دارد،

 .18در حالت تعویق قرار دارد در آنسایر ادارات 

 پالن عمل مشکالت و چالش های تطبیق
وزارت معارف از موجودیت مشکالتی چون طویل بودن پروسه استخدام، دخیل بودن چندین اداره در اجرای فعالیت ها و عدم پرداخت بودجه الزم 

  برای ارتقای ظرفیت کارمندان به وقت معین یادآوری نموده است.

                                                           
18

 https://www.mec.af/files/2019_11_06_moe_5th_follow_up_report_da.pdf 
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 صنعت و تجارت وزارت

 

فعالیت را  10بنچمارک،  5، تحت 1398وزارت صنعت و تجارت برای سال مالی 
مراحل  فعالیت در 2است،  شده فعالیت آن تکمیل 7 . از این جمله،پالن نموده است

دستآوردها و جزئیات . فعالیت قسماً تکمیل شده است 1و  قرار داردنهایی اجرا 
 پیشرفت های مهم تطبیق پالن عمل این وزارت به شرح ذیل می باشد.

 شفافیت و حسابدهی در پروسۀ ثبت و توزیع جوازها تامین بنچمارک اول:
 فساد اداری آمده است. تمامی فعالیت های تحت این بنچمارک در محور ششم استراتیژی ملی مبارزه باپیشرفت در 

 تامین شفافیت در پروسه های مالی واداری بنچمارک دوم:

  تا آمار دقیق دارایی های وزارت مشخص  انجام می دادوزارت صنعت و تجارت، جهت تشخیص دقیق دارایی های وزارت، باید در نخست سروی
شود. آمار مجموعی تمام دارایی های وزارت اعم از منقول و غیر منقول، بعد از معلوم شدن، در دیتابیس مشخص )دیتابیس آنالین است یا 

عمل تنظیم امور مربوط به . در گزارش دریافت شده از سوی وزارت ذکر گردیده که صرف یک طرزالعمل )طرزالمی رسیدبه ثبت باید آفالین( 
 نوعیت چنان همفعالیت موضوعی تذکر نیافته است.  تحویل گیری و تحویل دهی اجناس در تحویل خانه( انکشاف یافته و از نتایج بدست آمدۀ

 است.ایجاد شده  مورد نظر در یک فایل اکسل دیتابیس

 نقدی سردستی و پیش پرداخت ها تدوین و تصویب گردیده است. جهت تنظیم بهتر امور مالی وزارت، طرزالعمل تنظیم امور مالی وجوه 

 تامین شفافیت درپروسه تدارکات داخلی بنچمارک سوم:

 .جهت تنظیم بهتر امور تدارکاتی، طرزالعمل داخلی پروسه تدارکات پرچون و قراردادها، تدوین و تصویب گردیده است 

 تنظیم امورکارکنان خدماتیبنچمارک چهارم: 

  تشکیل پیشنهادی  در بست 196انسجام بهتر امور مربوط به کارکنان خدماتی، تشکیل جدید خدماتی وزارت ترتیب شده است. از مجموع جهت
 جدید قابل اعالن می باشد. افرادبست آن برای استخدام  21، به تعداد 1398سال مالی 

 بنچمارک پنجم: تقویت سیستم جوازدهی شرکت ها/تشبثات

  همچنان سیستم صف  سیستم کمره های امنیتی وکار نصب(Queue System )فکری تکمیل  های مالکیت و مرکزی ثبت عمومی در ریاست
 شده است.

 است گردیده تکمیل والیت 20 در آنالین دهی جواز سیستم اتصال وزارت، گزارش اساس به . 

 مشکالت و چالش های تطبیق پالن عمل
ها و ادارات را به عنوان چالش های تطبیق  بودن طی مراحل اسناد تقنینی و عدم همکاری و همآهنگی سایر وزارتوزارت صنعت و تجارت زمانگیر 

 ذکر نموده است. خویش 1398مبارزه با فساد اداری سال مالی  پالن عمل

70% 

20% 
 تکمیل شده 10%

 مراحل نهایی اجرا

 قسماً تکمیل شده
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 وزارت صحت عامه

 

خویش، تحت  1398این وزارت در پالن عمل مبارزه با فساد اداری برای سال مالی 
فعالیت آن تکمیل شده  11فعالیت را پالن نموده است. از جمله،  25بنچمارک،  6

 2فعالیت قسماً تکمیل شده است،  1فعالیت در مراحل نهایی اجرا قرار دارد،  6است، 
فعالیت نیز بدون پیشرفت می باشد. جزئیات  5فعالیت پیشرفت محدود دارد و 

 دستآوردها و پیشرفت های مهم تطبیق پالن عمل این وزارت به شرح ذیل است.

 رعایت قوانین و مقررات صحی تقویت تطبیق وبنچمارک اول: 

 تیم مدیریتی نهاد ملی اعتبار دهی صحی (Afghanistan National Healthcare Accreditation Organization
 ترتیبآن و اساسنامه ایجاد  (

مرکز صحی شهر کابل جهت اعتبار دهی به ثبت رسیده، اما اعتبار دهی نگردیده اند. اداره ملی اعتبار دهی باید از  23شده است. در ربع سوم، 
اعتبار دهی شود تا صالحیت  (The International Society for Quality in Health Care) انجمن بین المللی کیفیت خدمات صحیجانب 

  است.دریافت اعتبار از انجمن بین المللی زمانگیر  .افغانستان را دریافت نماید در اعتباردهی مراکز صحی

 باب شرکت توریدی ادویه و  48قضیه فعالیت خود سرانه و غیر قانونی  خوست و  پنج قضیه تدارکاتی، قضیه جعل اسناد رئیس صحت عامه والیت

ها و شفاخانه های خصوصی  ارسال شده است. قضایای فعالیت غیر قانونی کلینیک ارنوالیڅبه اداره لوی  وازم طبی در نقاط مختلف شهر کابل،ل

 به ریاست امنیت ملی ارسال گردیده است.کلینیک در والیت کابل(  2کلینیک در والیت کندز و  3در مرکز و والیات )

 میتود کاری البراتواری محاسبه شده است. 40فیس برای  شده وتعیین فیس برای آزمایش نمونه های دوایی ترتیب و نهایی  طرزالعمل 

 افزایش میزان حسابدهی و شفافیت در عرضه خدمات صحیبنچمارک دوم: 

  مرکز صحی جدید، شامل  17ایجاد مراکز صحی خصوصی بدون مجوز، به  جلوگیری ازجهت بهبود در عرضه خدمات سکتور خصوصی و
ها، شفاخانه های معالجوی و کلینیک های سراپا در مرکز و در والیات جواز فعالیت داده شده است. در زمینه الکترونیک سازی پروسة توزیع جواز

 تقنینی و سایر معلومات از طریق ویب سایتیک سلسله کارهای مقدماتی در شعبه عرایض صورت گرفته و اسناد 
(www.afghanhealth1stopshop.org)  در اختیار مراجعین جهت آگاهی و سهولت قرار داده شده است. قرار بود تفاهمنامه هماهنگی با اداره

 است. نشدهآسان خدمت امضا گردد، اما تاکنون، تفاهمنامه امضا 

  شکایت واصله به  75به از سوی مراجعین در شفاخانه های خصوصی و دولتی در مرکز و والیات و شکایت  286به تعداد  ،مالیدر طول سال
 شکایات اداره ملی تنظیم ادویه، رسیدگی صورت گرفته است.  کمیته سمع

 بازار یابی برای محصوالت صحی بهبود شفافیت و پاسخ دهی بنچمارک سوم:

  باب دواخانه جریمه  321 و تاسیس دوایی 566تاسیسات دوایی، تامین خدمات صحی معیاری و  ، کاهش فعالیت های غیرقانونیتنظیمجهت
 شرکت باب 419، طی سال مالیجریمه نقدی گردیده اند. یا توصیه کتبی، مسدود و  عمده فروشی ادویه، اخطار، 8شرکت توریدی و  7 نقدی،

الکترونیک سازی پروسة صدور  به منظوراخذ نموده اند.  فعالیت جدیدالتاسیس جواز های دواخانه تولیدی داخلی و توریدی، تاسیس دوایی، کارخانه
ان جواز فعالیت شرکت های توریدی و تاسیسات دوایی، تفاهمنامه با اداره آسان خدمت به امضا رسیده است و کار باالی تدوین اساسنامه آن جری

 دارد.

 استخدام افراد شایستهبهبود مدیریت منابع بشری و بنچمارک چهارم: 

  تن از کارمندان وزارت ارزیابی شده است. 1،291تن کارمندان مرکزی و والیتی پالن شده جهت ارزیابی، اجراآت  9،927از مجموع 

  عمالً جهت تقویت منابع بشری وزارت، طرزالعمل استخدام در هماهنگی با کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی ترتیب شده است و
نیز صورت  کارکنان تن استخدام گردیده است. نیاز سنجی آموزشی 816به تعداد  وزارت بست خالی 1،146در پروسه استخدام تطبیق می گردد. در 

( تن جهت 10،621گرفته و پالن جامع ارتقای ظرفیت ترتیب گردیده است. مطابق پالن، قرار است برای ده هزار و شش صد و بیست و یک )
 برنامه در مقاطع مختلف برگزار شود که شامل معرفی به برنامه های لیسانس، ماستری و دکتورا نیز می گردد. 393ی ظرفیت، ارتقا

 اداری فساد علیه مبارزه ارزیابی و نظارت مشترک مستقل کمیته (MEC) عامه صحت وزارت از اداری فساد شناسی آسیب ،میالدی 2016 سال در 
 مستقل؛ تفتیش نظارت گسترش صحی؛ مورد شوراهای به این وزارت ارایه نموده است. سفارشات در را پیشنهاد/سفارش 115و  داده انجام

 سازمان اعتباردهی مستقل کمیسیون صحی، سکتور دهی گزارش و حسابدهی مستقل شورای مانند جدید سکتوری نهادها تاسیس اصالحی؛

 عقد بشر؛ حقوق مستقل کمیسیون با ارتباط ؛ارنوالیڅ لوی با ارتباط برقراری صحت؛ سکتور انسجام از نظارت عالی شورای و صحی های
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 تکمیل شده

 مراحل نهایی اجرا

 قسماً تکمیل شده

 پیشرفت محدود

 بدون پیشرفت



یمبارزه با فساد ادار یمل یژیاسترات قیاز تطب 1398 یگزارش ساالنه سال مال   

 

59 

 سفارش ارایه شده، 115 جمله وارداتی می باشد. از دواهای کیفیت بهبود و عامه صحت وزارت تعیینات بر مستقل نظارت بینی؛ باز گروه با قرارداد
 شده،  ارایه سفارشات تطبیق از میک کمیته نظارتی گزارش گردید. بر اساس آخرین که در ابتدا حذف تشخیص شده بود عملی غیر آن سفارش 3

درصد سفارشات در حالت تعلیق قرار  16درصد قسماً تطبیق شده است و تطبیق  4 درصد آن موفقانه تطبیق شده، 80سفارش،  112 از مجموع
 دارد.

 تقویت شفافیت و حسابدهی در ادارهبنچمارک پنجم: 

 اجراآت از نظارت قبیل از نظارتی های فعالیت از گزارش و کاری های گزارش و ها پالن شمول به آن های فعالیت و اداره مورد در اطالعات 
، 6، 5، 4، 1اطالعات به نشر رسیده است. مورادی چون تشکیل، وضعیت مالی اداره و بندهای  به دسترسی قانون پانزدهم ماده با مطابقت در ادارات

 قانون، در ویب سایت وزارت به نشر نرسیده است. 16و  11، 10، 7

 (CoSTافغانستان ) زیربنای شفافیت ابتکار معیارهای تطبیق: ششم بنچمارک

 .فعالیت های این بنچمارک طی سال مالی پیشرفت نداشته است

 مشکالت در تطبیق فعالیت های پالن عمل

 یادآوری نموده است.  1398نبود امنیت در محوطه البراتوار به عنوان یکی از چالش های تطبیق پالن عمل در سال مالی وزارت صحت عامه از 
( نشر اطالعات تمام پروژه های زیربنهایی اداره بهر اسهاس    2 گیری داخلی و ترتیب طرزالعمل آن؛ ( ایجاد مرجع اطالع1فعالیت،  5قابل ذکر است که، 

( همکهاری  4 ؛( سهیم سازی مردم در پروژه های زیربنایی از طریق نشهر اطالعهات  3)ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان(؛  کاست لیمعیارهای بین المل
 معیاری سازی میکهانیزم ههای تطبیهق پهروژه هها پیشهرفت نداشهته اسهت.         (5 و ادارات با تیم تحقیقاتی کاست در زمینه بررسی پروژه های زیربنایی

 باشد.  در پالن عمل وزارت، دارای پیشرفت محدود می الکترونیک سازی پروسة توزیع جواز عرضه خدمات صحی برای مراکز صحی همچنان، فعالیت
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 وزارت احیا و انکشاف دهات

 

 5خویش، تحت  1398این وزارت در پالن عمل مبارزه با فساد اداری سال مالی 
 1 فعالیت تکمیل شده است، 9فعالیت را پالن نموده است. از این جمله،  14بنچمارک، 

فعالیت نیز  2پیشرفت محدود داشته و فعالیت  2 فعالیت در مراحل نهایی اجرا قرار دارد،
است. جزئیات دستآوردها و پیشرفت های مهم تطبیق پالن عمل این  باقی بدون پیشرفت

 وزارت به شرح ذیل است.

 انکشاف پروسه های کاری اداره بنچمارک اول:

  تهیه رهنمود جامع سروی، دیزاین و مدیریت قراردادهای وزارت جهت اجرای به موقع پروژه های انکشافی و کاهش مصارف اضافی پروژه ها
دیزاین پروژه ها، میکانیزم تسلیم  میکانیزم )میکانیزم تعدیالت و تمدیدات قراردادها، میکانیزم سروی، برآورد و 5است. این رهنمود شامل  شده

 از تطبیق پروژه ها و میکانیزم حفظ و مراقبت پروژه ها( می شود. دهی و تسلیم گیری پروژه ها، میکانیزم نظارت

 آن شده( جنس درج 388،000که به تعداد سه صد و هشتاد و هشت هزار ) شدهوزارت ایجاد  در دیپوها داخل اجناس درج الکترونیکی سیستم 
 .است

 و اداری اصالحات مستقل کمیسیون با چندین جلسه بدین منظور. شود الکترونیکی وزارت جهت تامین شفافیت در آن امتحان پروسه قرار است 
 امتحان اخذ ابزار تدراک و تهیه از پسسافت ویر با وزارت همکاری نماید.  ت کمیسیون در تهیهقرار اس برگزار شده است وملکی  خدمات

 .گردد می در وزارت فعال مذکور سیستم الکترونیکی،

 کاهش ساختارهای موازیبنچمارک دوم: 

 تکمیل های مالی برنامه ها با کارمندان خدمات ملکی وزارت، جهت کاهش و کنترول مؤثر مصارف اداری و پروژوی،  پروسه ادغام فزیکی واحد
برنامه تهیه آب در ( National Rural Access Program) واحد برنامه انکشافی شامل برنامه ملی سرک های روستایی 7. به تعداد شده است

سازی اقتصادی  ملی توانمند ، برنامه(National Water Supply, Sanitation & Irrigation Program) موزش حفظ الصحه محیطیروستاها و آ

و برنامه ملی انکشاف ساحوی  (Citizens’ Charter National Priority Program) ، برنامه میثاق شهروندی (WEERDP)زنان روستایی

(NABDT) .همراه با خدمات ملکی، به گونه فزیکی مدغم شده است 

 حسابدهی در ادارهشفافیت و  تقویت بنچمارک سوم:

  های  قانون دسترسی به اطالعات به نشر آن تاکید شده است، تعدادی از آن چون گزارش اجراآت بخش 15موردی که در ماده  17از مجموع
ها و اسناد تقنینی در ویب سایت وزارت و صفحات اجتماعی به نشر رسیده است. مورادی چون  مختلف وزارت به شمول پالیسی ها، استراتیژی

 قانون، به نشر نرسیده است. 16، و 10، 5، 4، 1تشکیل، وضعیت مالی اداره و بندهای 

  جهت تنظیم اجراآت مرجع نیز  آنطرزالعمل  شده ومرجع اطالع گیری داخلی مطابق قانون حمایت از اطالع دهندگان جرایم فساد اداری ایجاد
یت ترتیب گردیده است، اما نهایی نمی باشد. بر عالوه، کمیته سمع شکایات در وزارت ایجاد گردیده است که به اساس طرزالعمل ترتیب شده فعال

 می نماید.

 انتخاب و بندی اولویت برای مسودۀ رهنمود ،انتخاب دقیق و اولویت دهی پروژه ها بر اساس نیازهای والیات و استفاده درست از منابع جهت 
 شده است. جادیا یکیاطالعات وزارت پورتال الکترون نیبه اساس آخروزارت ترتیب گردیده است.  های پروژه

 )فعال مردم دهات در  یریسهم گ نیجهت تام مسودۀ دو رهنمود )رهنمود امور مالی شورای انکشافی قریه، طرزالعمل شورای اجتماعی قریه
 اما از نهایی شدن آن گزارش دریافت نشده است.شده،  بیترت یانکشاف یو نظارت از پروژه ها قیانتخاب، تطب

 تقویت اساس آماری بنچمارک چهارم:

 ترتیب گردیده است. لوژی مشخص ارزیابی وجهت تقویت اساس آماری و درک مسئولین وزارت از وضعیت فساد اداری در وزارت، پالن و میتود
 دریافت نگردیده است. یاما در مورد انجام ارزیابی که در ربع سوم باید صورت می گرفت، گزارش

 ( (COSTتطبیق معیارهای ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان بنچمارک پنجم:

  پروژۀ انکشافی را که همه در سال 1،766ابتکار شفافیت زیربنایی افغانستان امضا نموده است، اطالعات  نهادوزارت به اساس تفاهمنامة که با 
کمیته یک  بر عالوه، .19( به نشر رسانیده استCOSTبر اساس معیارهای ) بوده، باشد( می 2018های قبل )آخرین پروژه نشر شده در سال 
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 تکمیل شده 14.2%

 مراحل نهایی اجرا

 پیشرفت محدود

 بدون پیشرفت
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 است. ایجاد شده نیز در وزارت سازمان ابتکار شفافیت زیربنایی افغانستان همکاری با

 مشکالت و چالش های تطبیق پالن عمل
 یادآوری ننموده است. موضوعی را ، 1398وزارت احیا و انکشاف دهات از موجودیت مشکالت در تطبیق پالن عمل در طول سال مالی 
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 وزارت اقتصاد

 

فعالیت را پالن نموده  19بنچمارک،  5، تحت 1398وزارت اقتصاد برای سال مالی 
 2، قرار دارد مراحل نهایی اجرادر فعالیت  4، شده فعالیت تکمیل 7 ،است. از جمله

باشد. دستآورد و پیشرفت های  فعالیت بدون پیشرفت می 6قسماً تکمیل شده و فعالیت 
 مهم تطبیق پالن عمل این وزارت به شرح ذیل می باشد.

 مدیریت موثر و شفاف منابع بشری بنچمارک اول:

  ی شده اند. قوانین و مقررات نافذه ارزیابمطابق  تمام شان تن کارکنان مرکزی و والیتی که برای ارزیابی اجراآت پالن شده بود، 631از مجموع
و  اصالحات اداریمستقل ت وظیفوی دوره ساالنه کارکنان ریاست های مرکزی و والیتی وزارت اقتصاد به کمیسیون گزارش ارزیابی اجراآ

 ارسال شده است. خدمات ملکی

  می شود،بست  123 ریاست های والیتی که مجموعاًست در ب 56بست در ریاست های مرکزی و تعداد  67، به تعداد 1398در سال مالی 
 .بودجهت تامین شفافیت در پروسة استخدام، کمیته های مختلف برای طی مراحل استخدام این افراد تشکیل گردیده . انداستخدام شده 

 27  کارمندان مرکزی و والیتی را تحت پوشش قرار داده است.تن  438برنامه آموزشی تدویر یافته که 

 اداری ومدیریت موثر و شفاف امور تدارکاتی، مالی  مارک دوم:بنچ

  این به اساس گزارش وزارت اقتصاد، پالن تدارکاتی( وزارت در سیستم پالن های تدارکاتی افغانستانAPPMS جهت تطبیق پروژه ها درج )
در سیستم نظارت بر  اعالنات تدارکاتی پروژه های وزارت اما فعالً درج پالن از سوی اداره تدارکات ملی توقف داده شده است. است. گردیده

 .20( به نشر می رسد. از تعداد پروژه های که اطالعات آن به نشر رسیده، گزارش دریافت نشده استACPMSتطبیق قراردادهای باز افغانستان )

 تقویت تفتیش داخلی و افزایش پاسخگویی و حسابدهی بنچمارک سوم:
 شده در این بنچمارک پیشرفت نداشته است.فعالیت های پالن 

 مدیریت موثر و شفاف امور مؤسسات غیر دولتی بنچمارک چهارم:

  ماده می   68فصل و   8دارای انین کابینه مورد بحث قرار گرفت که در جلسه کمیته قو 1398جدی  15قانون مؤسسات غیر دولتی، به تاریخ
 طرح این قانون توسط کمیته قوانین تائید شده است. باشد.

 ماده ترتیب گردیده و جهت نهایی سازی به ریاست موسسات غیر دولتی به  25فصل و  5طی  ،طرزالعمل نظارت و ارزیابی مؤسسات غیر دولتی
 است. نشدهدریافت  این قانون تاهنوزگزارش از نهایی شدن  شریک ساخته شده است. 1398سنبله  12تاریخ 

 مؤسسات غیر دولتی از طریق یوزر مشخص، گزارش های شش ماه و ساالنه شان را  .21ویب سایت رسمی مؤسسات غیر دولتی ایجاد گردیده است
ی را برابه پورتال ارسال می دارند. پورتال مذکور خدماتی چون اخذ ویزه، تمدید ویزه، اخذ جواز کار، تمدید جواز کار و طی مراحل معافیت گمرکی 

در این سیستم به ثبت  1398خارجی( در سال مالی  6داخلی،  120موسسه غیر دولتی ) 126به تعداد  تمامی موسسات همه روزه ارایه می نماید.
رسیده است. خدمات ثبت جوازهای این وزارت تحت چتر واحد در اداره ثبت مرکزی و مالکیت های فکری آمده است و از آن جا خدمات عمالً 

 گردد.اجرا می 

  موسسات می توانند 22اموال منقول و غیر منقول موسسات غیر دولتی در دیتابیس آنالین ثبت می شود و از آن نظارت صورت می گیردتمام .
 دارائی های منقول و غیر منقول خویش را به شکل آنالین درج دیتابیس مشخص موسسات نمایند. 

 ای فعالیت مؤسسات مصارف اداری و پروژوی تمام مؤسسات ایجاد شده است. گزارش هجهت درج گزارشات و  23ویب سایت مؤسسات غیر دولتی
   در آن نشر شده است. 1396و  1395 ،1394طی سال های 

 بنچمارک پنجم: تقویت شفافیت و حسابدهی در وزارت

  های  قانون دسترسی به اطالعات به نشر آن تاکید شده است، تعدادی از آن چون گزارش اجراآت بخش 15موردی که در ماده  17از مجموع
مختلف وزارت به شمول پالیسی ها، استراتیژی ها و اسناد تقنینی در ویب سایت وزارت و صفحات اجتماعی به نشر رسیده است. مورادی چون 

36% 

21% 
10.5% 

31.5% 

 تکمیل شده

 مراحل نهایی اجرا

 قسماً تکمیل شده

 بدون پیشرفت

https://ageops.net/da/procurement-procedure/contract/progress/search?procurement_entity_id=1&page_size=10&page_index=0
https://ageops.net/da/procurement-procedure/contract/progress/search?procurement_entity_id=1&page_size=10&page_index=0
https://ngo.gov.af/ngo_db/registration
https://ngo.gov.af/ngo_mis/
http://ngo.gov.af/english
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24

 https://moec.gov.af/dr/node/490 

داخلی  . به اساس گزارش وزارت، مرجع اطالع گیری24قانون، به نشر نرسیده است 16، و 13، 10، 5، 4، 2 لی اداره و بندهایشکیل، وضعیت مات
 ایجاد شده اما از ترتیب طرزالعمل آن گزارش دریافت نشده است.  مطابق قانون حمایت از اطالع دهندگان جرایم فساد اداری

 مشکالت و چالش های تطبیق پالن عمل
بدون پیشرفت  1398فعالیت پالن شده وزارت در سال مالی  6وزارت اقتصاد از موجودیت مشکالت در تطبیق پالن عمل یادآوری ننموده است. اما 

 ی؛عدلارجاع به موقع اتهامات و قضایای فساد جهت تعقیب  (2 تطبیق سفارشات اداره عالی بررسی؛ نظارت از (1 ،های باشد. از این جمله، فعالیت می
از تعقیب پیشرفت و تطبیق  ( گزارش4 ؛(One Stop Shopایجاد طرزالعمل برای تنظیم اجراآت مرکز واحد ارائه خدمات به موسسات غیردولتی ) (3

غیر ( بررسی و تفتیش امور مالی، تدارکاتی، اداری، منابع بشری مؤسسات 5مان ملل توسط وزارت ها/ ادارات؛ ( سازSDGsاهداف انکشافی پایدار )
خریداری  /ثبت اموال و اجناس وزارت اقتصاد در سطح مرکز و والیات به دلیل این که سیستم ثبت هنوز(Inventoryتطبیق موجودی ) (6و  دولتی
 پیشرفت نداشته است. نشده

https://moec.gov.af/dr/node/490
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 وزارت ترانسپورت

 

با فساد اداری را فعالیت مبارزه  19بنچمارک، به تعداد  4، در 1398این وزارت برای سال مالی 
 2تکمیل شده،  فعالیت قسماً 6فعالیت را تکمیل،  7به تعداد  ،از آن جملهپالن نموده است. 

 های پیشرفت و است. دستآورد باقی ماندهبدون پیشرفت فعالیت نیز  4فعالیت پیشرفت محدود و 
 .باشد می ذیل شرح به وزارت در هر بنچمارک این عمل پالن تطبیق مهم

 تقویت مدیریت منابع بشری و  بهتر سازی چارچوب مقرراتی ارتقای ظرفیت کارمندانبنچمارک اول: 

  تن در بست های دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم و  140، به تعداد 1398به منظور شفافیت در پروسه استخدام های این وزارت در طول سال مالی
 هفتم بر اساس اصل شایسته ساالری استخدام گردیده است. 

  است. مورد ارزیابی قرار گرفته 1398مالی تن کارکنان این وزارت به اساس الیحه وظایف و پالن کاری شان در سال  3.454تعداد به  

  تن از کارمندان این  619تخنیکی، برای برنامه ارتقای ظرفیت روی مدیریت  18تن از کارمندان و  96برنامه مبارزه با فساد اداری برای  8تعداد به
 وزارت دایر شده است.

  اما گزارشات کاری آن نشر این وزارت ایجاد و اعضای آن تعیین شده، کمیته کنترول داخلی جهت کنترول اجراآت کار در 1398طی سال مالی ،
 میکانیزم کنترول داخلی ترتیب و جهت منظوری به مقام این وزارت ارسال شده است.  بر عالوه، مسودۀ. نشده است

  نظارت از  مسال شده است. اما میکانیزدر این وزارت ترتیب و جهت منظوری به مقام این وزارت ار 1398مسوده پالیسی تضاد منافع طی سال مالی
 ترتیب نشده است.تطبیق پالیسی 

 بنچمارک دوم: تقویت سیستم و ظرفیت نظارتی و تفتیش

 است. ریاست تفتیش داخلی این وزارت، امور ریاست ها و واحدهای اولی و دومی  نشدها تدوین ه طرح واحد جهت تفتیش و بلند بردن کیفیت پروژه
اعمار پروژه ) 8والیت )بلخ، لغمان و ننگرهار( و به تعداد  3، واحدهای دومی وزارت در 1398سال مالی  دراین وزارت را بررسی نموده است. 

جالل آباد،  -لغمان، ترمیم پروژه حفظ و مراقبت بخش سوم شاهراه کابل ساختمان سرک های مروره الی اسمار والیت کنر، سرک حلقوی والیت
اعمار و ساختمان سرک ورسج الی خوست فرنگ بخش سوم  ،، ترمیم بخش دوم و سوم سالنگ شمالیترمیم سرک جبل السراج الی دو راهی بگرام

 مورد بررسی قرار گرفته است. (مرغ گیران والیت کابللت سرک قصر زرگران ناحیه ششم والیت تخار و سرک قریه االت اول، اعمار و اسف

  والیت  6سیستم پالنگذاری برای نظارت دقیق از پروژه ها ایجاد نگردیده است. اما ریاست تفتیش داخلی این وزارت پروژه های حفظ و مراقبت در
ات و سالنگ ها  تحت بررسی اداره عالی بررسی قرار دارد. )کابل، پروان، تخار، بلخ، لغمان و ننگرهار( را نظارت و بررسی نموده است. والیت هر

همچنان مفتشین غرض بررسی و کنترول عینی از پروژه های ترمیم سرک جبل السراج الی دو راهی بگرام، ترمیمات بخش های دوم و سوم سالنگ 
 شمالی به ساحات متذکره اعزام گردیده است.

 فظ و مراقبت سرک های والیات تحت کنترول عینی و بررسی قرار گرفته و اشخاص متخلف نیز به مدیریت ترازوهای ریاست زون کابل و ریاست ح

سیستم های آنالین  غرض پیگیری معرفی گردیده است. از موارد اتهامی که به این اشخاص وارد بوده، گزارش ارائه نشده است. ارنوالیڅاداره لوی 

و در پالن آینده گنجانیده شده است. تیم های سیار برای کنترول از گشت و گذار  نشدهو دیجیتالی برای کنترول و مدیریت ترازوها تا هنوز ایجاد 
 شده است.وسایط توناژ بلند به منظور حفظ و دوام عمر مفیده سرک ها و ساختمان های مصنوعی آن ایجاد 

 به رویت آن، نظارت و کنترول از جانب قدم های رای نظارت کارمندان این وزارت از توناژ بلند و ترازوها تدوین گردیده است و پالن مدیریتی ب
و در  والیتی برای کنترول و مدیریت بهتر ترازوها صورت می گیرد. سیستم های آنالین و دیجیتالی برای کنترول و مدیریت ترازوها ایجاد نگردیده

( در پنج دروازه کابل تعیین و به مقام این اداره Weigh In Motionبا آن هم، جای برای نصب دستگاه های )در نظرگرفته شده است.  پالن آینده
( کیلومتر سرک حفظ مراقبت در بخش 14،427به طول چهارده هزار و چهار صد و بیست و هفت )همچنان  جهت نهایی سازی ارسال گردیده است.

 صورت گرفته است. 1398ر سال مالی های مختلف کشور د

  با حضور داشت جامعه مدنی و وزارت های نظارت از تطبیق قراردادها و پروژه های انکشافی این وزارت،  برایمیکانیزم نظارت و مشارکت مردمی
والیت کشور از مکلفیت های اعضای جامعه مدنی و مردم محل تلقی شده است.  10دارای تعهد، ترتیب گردیده است. اجراآت نظارت از پروژه ها در

 10مختلف مردم آگاهی دهی صورت گرفته و والیت در مورد اهداف و مزایای حکومت داری باز به آحاد و اقشار  10های متعدد به بعد از اعزام تیم
 شده ترتیب نیز ها مورد بررسی قرار گرفته است. پالن کاری و چک لست پروژه های متذکره مردم بر اساس اولویت پیشنهادی آنپیشنهادی  پروژه

 کیفیت این پروژه ها تحت نظر کمیته نظارت صورت گرفته است. و از نگاه کمیت و

36.8% 

31.5% 

10.5% 

 21% 
 تکمیل شده

 قسماٌ تکمیل شده

 پیشرفت محدود

 بدون پیشرفت
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 ( (COSTمعیارهای ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان یا کاست تطبیقبنچمارک سوم: 

  پروژه نظر به معیارهای ابتکار شفافیت زیربنا ) 518معلوماتCOST( از طریق سیستم مدیریت اطالعات پروژه )Project Management 

Information Systemپروژه  45به سه زبان پشتو، دری، و انگلیسی شامل  ( نشر شده و در دسترس عموم افراد قرار گرفته است. معلومات نشر شده
 179پروژه در حال ساخت،  134پروژه در مراحل تدارکاتی،  48پروژه دیزاین شده،  30پروژه پالن شده،  29پروژه سروی شده،  15تکمیل شده، 

نا، اداره ملی سرک ها در نشر معلومات مکمل پروژه جهت رفع نواقص می شود. در گزارش دوم  ابتکار شفافیت زیرب 33پروژه حفظ و مراقبت و 
 (https://pmis.mot.gov.afپروژه های انکشافی جایگاه دوم در بین ادارات دولتی را به خود اختصاص داده است. )

  انجام شده،  ابتکار شفافیت زیربنا در مورد این که چه اصالحات در میکانیزم های تطبیق پروژه های زیربنایی بنابر یافته های گزارشات تحقیقی
پروژه تکمیل  10ست. تعداد پروژه نظارت صورت گرفته ا 79تحت کار، فقط از پیشرفت کار در ساختمان  133از مجموع  گزارش ارایه نشده است. 

مشکالت  رفع مشکالت پروژه ها، اینبرای  است. پروژه دیگر به دلیل عدم امنیت در ساحه مورد تطبیق پروژه، نظارت صورت نگرفته 8 گردیده و از
چنان، غرض پیشبرد امور با شرکت های قراردادی، جلسات مکرر صورت گرفته و ات مربوطه ارائه گردیده است. همدقیق به مقام به صورت مفصل و

 به حل مشکالت آن ها به موقع اقدام شده است. 

 بنچمارک چهارم: تقویت شفافیت و حسابده در وزارت

 قانون دسترسی به اطالعات، معلومات به صورت منظم و دوامدار در مورد اعالن داوطلبی پروژه ها، اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد، جریان  مطابق به
ز طریق ویب سایت عقد قرارداد پروژه ها، پیشرفت کاری پروژه ها، اعالن بست های خدمات ملکی و قراردادی و مالقات های رهبری وزارت ا

 نشر شده است.  و مصاحبه ها با رسانه ها توسط سخنگوی وزارت صفحات اجتماعی زارت،رسمی این و

 فعالیت ( ارزیابی جامع از آسیب پذیری های معروض به فساد اداری در سطح مرکز و والیات و شناسایی ساحات خطرRed Flags تطبیق نگردیده )
سایت  بیاطالعیه تصمیم اعطای قرار داد را از طریق و 8پروژه انکشافی و  42اعالن داوطلبی  ،ریاست تدارکات جهت تامین شفافیتولی است. 

 وزارت و اداره تدارکات ملی به اعالن داوطلبی گذاشته است.

 معرفی  تن عندالموقع غرض پیگیری قضایای شان به ارگان های عدلی و قضائی 59، تعداد 1397اثر بازرسی امور مالی و حسابی سال مالی  در
قلم  216والیت کندهار به اساس موجودی  یها ریاست سرکاز یک تن گردیده است. اما از اتهام های وارده به این افراد گزارش ارائه نشده است. 

 غرض پیگیری به نهاد های عدلی و قضائی معرفی گردیده است.  ،داری اموال و اجناس باقی

  اداره امور ریاست  ریاست عمومی به نموده کهخانه پوری  تن فورم ثبت دارایی های خویش را 119تن کارکنان واجد شرایط، صرف به تعداد  206از
 است. شدهجمهوری ارسال 

 عمل پالن تطبیق های چالش و مشکالت
الن شده بود، ولی تطبیق پ 1398که در سال مالی  موضوعی را ذکر ننموده است، اما فعالیت هاییتطبیق پالن عمل وزارت از داشتن مشکالت 
 نگردیده، در ذیل آمده است:

 ترتیب مسودۀ تعدیالت در مقررۀ تفتیش داخلی بر اساس معیارهای بین المللی تفتیش و ارائه آن برای تصویب کابینه، بدلیل عدم صالحیت 
 ان پذیر بوده است بنابراین فعالیت تطبیق نگردیده است.ریاست تفتیش داخلی وزارت و تصویب آن از طریق اداره عالی تفتیش امک

  ایجاد مرجع اطالع گیری داخلی مطابق قانون حمایت از اطالع دهندگان جرایم فساد اداری و ایجاد طرزالعمل مرجع اطالع گیری داخلی برای
 تنظیم اجراآت آن؛

  خص شده برای تقاعد، در این وزارت فعالیت تطبیق نگردیده است.. به دلیل نبود کارمندان سن مشمیباشد 55تقاعد کارمندان که سن شان 
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 سازی و اراضی وزارت شهر

 

 5 تحت ،خویش 1398سال  اداری وزارت شهرسازی و اراضی در پالن عمل مبارزه با فساد
فعالیت  2، شده فعالیت تکمیل 16طول سال، در . است نموده پالن را فعالیت 21بنچمارک، 

 پیشرفت و دستآوردجزئیات است. باقی مانده بدون پیشرفت فعالیت  3شده و  تکمیل قسماً
 .باشد می ذیل شرح به وزارت در هر بنچمارک این عمل پالن تطبیق مهم های

 بنچمارک اول : تقویت شفافیت در پروسه تدارکات و راه اندازی برنامه های آموزشی

 ( افغانی ایجاد گردیده که با تطبیق آن زمینه شفافیت در 500،000سیستم مدیریت معلومات تدارکاتی قرارداد هایی پایین تر از پنجصد هزار )
 آموزش کارمندان به منظور استفاده از این سیستم قرار دارد.قراردادهای این وزارت به وجود می آید. و فعال مرحله 

  اداره تدارکات  های ها در سایتقرارداد داوطلبی 246 به تعداد مرحله تطبیق قرار دارد. درتکمیل گردیده و قرار داد   211طی مراحل تدارکاتی
 ریاست شهرسازی در والیات نیز به نشر سپرده شده است.آرمان ملی و در صورت ضرورت از طریق روزنامه ملی، وزارت شهرسازی و اراضی، 

  از ترتیب اسناد تخنیکی تا مرحله اعطای قرارداد و جریان ها سیستم مدیریت پروژه های ساختمانی در این وزارت ایجاد گردیده و تمام پروژه
در حالت ثبت در پروژه ها  فعالً معلومات. دتمام ارگان های ذیربط به سیستم قابلیت دسترسی دارنثبت می گردد.  آن در سیستمتطبیق 
را تفتیش  1397و  1396، 1395های  قراردادهای سال ،در نیمه اول سال مالی جاریبررسی هیئت اداره عالی  ،. همچنانقرار داردسیستم 

 نموده است و تا هنوز گزارش این بررسی را با وزارت شریک نساخته است.

 زمینداری، امور ساختمانی، شهرسازی و مسکنبنچمارک دوم: مدیریت سالم 

 ،جریب زمین دولتی و  (1،107،848) صد و چهل و هشت صد و هفت هزار و هشت یک میلیون و یکسروی موازی  و تثبیت تشخیص
صورت گرفته است.   (GPS) از استفاده با زمین معلوماتی بانک پروژه توسط والیت کشور 28 در دولت استفاده تحت عامه های ملکیت

 ریاست عالی مقام (66) حکم مطابق دولتی زمین قطعه 448 مالکیت حق تثبیت و تشخیص معلومات آوری جمع از مجموع ،همچنان
رهار، جوزجان، بلخ و همچنان والیات کندهار، هرات، بغالن، ننگ قطعه زمین دولتی، در 299در طول این سال تنها حق مالکیت  جمهوری،
 ای شهر کابل، تثبیت گردیده است. ولسوالی ه

 بدخشان، تخار، کندر، بغالن، سمنگان، بلخ، فاریاب، پنجشیر، پروان، نورستان، لغمان، کنر، ) والیت 17نقشه دیجیتلی نباتی برای  17 تهیه کار
 تکمیل گردیده است. (رهار، کابل، لوگر، وردک و بامیانننگ

  حفظ و مراقبت محیط سبز پارک ها و اطراف جاده ها، طرح پیاده روها و بایسکل روها،  طرزالعمل و رهنمود جهت معیارهای 12تعداد
، رهنمود طراحی محالت شهری برای معلولین و آنحفظ و مراقبت  سازی ساختمان ها در مقابل زلزله و ، مقاومزیربناهای شهرک ها

م آبرسانی و کانالیزاسیون ساختمان ها، طرح سیستم تصفیه معیوبین، توزیع عادالنه زمین، اصول طراحی فضاهای سبز شهری، طرح سیست
 فاضالب ساختمان ها، طرح و اجرای سیستم های برق ساختمان، در این سال مالی  تهیه و ترتیب گردیده است.

  های خود سر پالن استراتیژیک شهری به منظور رفع موانع جهت تطبیق پالن های شهری و جلوگیری از به وجود آمدن شهرک  15تعداد به
 تهیه و ترتیب گردیده است.

 تقویت تفتیش داخلی: بنچمارک سوم

  است. به ارگان های عدلی و قضایی ارسال گردیده ،پیگیری ست تفتیش داخلی این وزارت بعد ازقضیه توسط آمریت تحلیل ریا 2تعداد به 

 7 رسیدگی صورت گرفته است.قضیه آن  5 بررسی و پیگیری شده و به قضیه غصب زمین توسط ریاست رسیدگی به منازعات امالکی 
مربع زمین واقع در هوئی سفلی والیت  متر1،578قضیه ؛ متر مربع زمین واقع در مکرویان 1،600ملکیت موازی  یادعاقضایای مذکور شامل 

متر مربع زمین  قریه  2،500الکیت باالی موازی قضیه ادعای مو  قضیه سوابق زمینداری شهرک میرویس مینه واقع ولسوالی بگرامی؛ رلوگ
استفاده از قباله های شرعی مشبوه تحت غصب قرار  مین های دولتی در والیت بلخ که باقضیه زمی شود. هم چنان،  دشتک ولسوالی عنابه

متر مربع زمین دولتی  300موازی  ،هبرعالو غرض ابطال و اقامه دعوا رسماً به ریاست عمومی قضایای دولت ارسال گردیده است. بود گرفته
 استرداد گردیده است.نیز متر مربع زمین للمی ولسوالی کشنده والیت بلخ  18در ولسوالی شکر دره کابل و موازی 

  ( 1297) . قضیه عدم تطبیق فیصله1بررسی شده است. این قضایا شامل،  قضیه 4این وزارت در مورد مرجع  50امور مالی، حسابی و اداری
عالی به  ون تدارکات ملی پیرامون انتقال مدیریت پروژه اعمار تعمیر دو صد بستر شفاخانه میوند وزارت تحصیالتیکمیس 17/5/1395مورخ 

گزاری سنگ های  . قضیه چگونگی تعلل و ارزش3 بانک جهانی؛ (PPGقضیه چگونگی اجراآت کاری پروژه ) .2 وزارت شهر سازی و اراضی؛
انجینیر پروژه پیروزی در مورد فسخ  ،. ارسال گزارش در مورد ورقه در خواستی زهره امان4ت امالک خلیل اهلل فیروزی و آورد تثبیی، برقیمت

71.4% 

14.2% 

14.2% 

 تکمیل شده

 قسماً تکمیل شده

 بدون پیشرفت



یمبارزه با فساد ادار یمل یژیاسترات قیاز تطب 1398 یگزارش ساالنه سال مال   

 

67 

 باشد. که این بازرسی شامل بررسی پالنی و فوق العاده می همرجع مورد بازرسی قرار گرفت 50به تعداد بر عالوه،  .می شودقرارداد موصوفه، 

  مورد نظریات و سفارشات تفتیش داخلی وزارت خویش را تعقیب و پیگیری نماید. 20این وزارت توانسته ، 1398طول سال مالی در 

 تقویت شفافیت، حسابدهی و اطالع رسانیبنچمارک چهارم: 

  در مقاله از طریق هفته نامه اراضی و مجله انکشاف شهری،  9گزارش تحلیلی و  17گزارش خبری،  100به تعداد  ،1398در طول سال مالی
 به نشر رسیده است. آن به هدف دسترسی مردم به اطالعات و فعالیت های وزارت ویب سایت وزارت و صفحات اجتماعی

  در مرکز و والیات تن فورم ثبت دارایی های خویش را  117تعداد به ، تنها تن واجدین شرایط ثبت دارایی در مرکز و والیات 183از مجموع
 است.  شدهبه ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ارسال  خانه پوری نموده که

 مرکز معلوماتی سمع شکایات و مبارزه علیه فساد اداری در این وزارت ایجاد گردیده است. 

 حسابدهی و اطالع رسانی و راه اندازی برنامه های آموزشی، بنچمارک پنجم: تقویت شفافیت

 ( سیستم معلوماتی مدیریت ریسکRisk Management Information Systemبه منظور جمع آوری عواید ایجاد ) ساعته  24و به طور  شده
 به منظور بلند بردن عواید و سهولت آفرینی مستاجرین در پرداخت های شان با تعرفه استندرد، دیزاین و به دسترس قرار گرفته است.

 ی بابت حق الزحمه بخش ها ( افغانی275،000،000) و هفتاد و پنج میلیون صد دومبلغ ، 1398این وزارت در طول سال مالی  ریاست عواید
 های تفصیلی جمع آوری نموده است.حق الویزه، ترتیب اسکیج و ترتیب پالن 

  از درک عرضه نقشه ها و سایر مواد جیودیزیکی توسط ریاست  عواید ( افغانی326،570) و هفتاد نج صدصد و بیست و شش هزار و په سمبلغ
 جمع آوری گردیده است.میتا دیتا و عرضه خدمات به مشتریان، 

  ان ها بعد از طی مراحل در دسترس ادارات متقاضی قرار داده شده و پول حق الزحمه به حساب متنقشه شهرک ها وساخقطعه  250تعداد به
 عواید این وزارت انتقال گردیده است.

 عمل پالن تطبیق های چالش و مشکالت
پالن شده  1398نکرده است. اما فعالیت هایی که در سال مالی این وزارت از داشتن مشکالت در تطبیق فعالیت های خویش، کدام موردی را ذکر 

  بود، ولی تطبیق نگردیده، قرار ذیل است:

  والیت در  10پروژه در  20ایجاد میکانیزم نظارت و مشارکت مردمی در  نظارت از تطبیق قراردادهای اداره و نظارت مردمی از تطبیق
 ؛جریان سال

 این  اری این وزارت در تمام شعبات آن کهیت اساس آماری از وضعیت و آسیب پذیری های فساد ادانجام یک ارزیابی مستقل برای تقو
 اما تا هنوز این ارزیابی صورت نگرفته است. ،( درخواست ارزیابی نموده استMEC( از کمیته میک )402/225وزارت ذریعه مکتوب )

  تن کارمندان  این وزارت. 100اداری برای تعداد حد اقل برنامه آموزشی خدمات عامه و مبارزه علیه  فساد  10برگزاری 
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 یمالدار و یاریوزارت زراعت، آب

 

 را فعالیت 26 بنچمارک، 4 تحت ،1398 مالی سال ی برایمالدار و یاریوزارت زراعت، آب

در مراحل نهایی اجرا فعالیت  7، تکمیل شدهفعالیت  15طول سال،  در. است نموده پالن

. بدون پیشرفت باقی مانده استفعالیت  2و پیشرفت محدود داشته فعالیت  2، قرار دارد

 به بنچمارکوزارت در هر  این عمل پالن تطبیق مهم های پیشرفت و ها دستآوردجزئیات 

 .باشد می ذیل شرح

 یکیالکترون یحکومتدار ستمیس جادیا قیاز طر یکنترول یها ستمیس تیتقو بنچمارک اول:

  یمحصوالت زراعت ،یغذائ تیپارچه و امن کیفاز  یطبقه بند ض،یثبت عرا ش،یریپذ ف،یآرشالکترونیکی شامل سیستم های  ستمیس 11به تعداد، 
 میمعلومات تنظو سیستم  افغانستان، یزراعت یجنتر ،یروابط داخل تیریقراردادها، مد تیریمد ،یتیزراعت وال ،یمنابع بشر یمعلومات و یتیریمد

 است.  دهیگرد ایجاددر وزارت  جلسات

 یزراعت هیاحصائ استیغرض انکشاف با ر در وزارت ایجاد گردیده است و آنرهنمود داخلی و  شیتفت گزارشات بیتعق سیتابید (MISشر )شده  کی
 ت.اس دهیوزارت به نشر رس نیا تیسا بیدر و شیتفت جیهمچنان، نتا. است دهیگرد لیتکمو 

 ستمیساختن س یباال یزراعت هیاحصائ استیر یکیتخن میت ( نظارت و ارزیابیM&ESجهت نظارت از فعالیت های سکتور زراعت ) که  د،ینما یکار م
 داشته است.  شرفتیپ درصد 75 تا فعالً پروسه ساخت این سیستم

 نمموده است. شرفتیپدرصد  70در حدود  یزراعت هیاحصائ استیحفاظه نباتات و ر استیردیتابیس ثبت مواد و کودهای کیمیاوی در  کار ساخت 

 تیوال 9ربع چهارم در  ریاخ یمجموع اله در وزارت ایجاد شده و در غصب شد یها تیو ملک ساتیثبت و سجل نمودن تاس یبرا نیآنال ستمیس           
 .است دهیگردثبت در سیستم متذکره  ساتیساها و ت تیکمل، و جوزجان( کندز ،کابل، ابیفار سا،یکاپ مروز،ین ر،یزابل، پنجش ،یکندیدا)

 ارسال شده است هیبه وزارت مال زراعت، وزارت مقام دیو تائ یاز منظور ورق بعد 14در داخل  ،دیعوا شیبه منظور افزا دیطرح عوا. 

 الزم های  یغله جات، آمادگ استیراست.  دهیگرد لیتکم یولسوال 80و  تیوال 14 الکترونیک سازی توزیع تخم های اصالح شده بذری در یسرو
 یصورت م قیطر نیاز ا نیز یگندم بذر عیتوز ع،یشدن پروسه توز یاز نهائ بعدکه گرفته را ( دهقان 30.000)سی هزار تعداد  یگندم برا عیتوز

 . ردیگ

  ستمیقرارداد در س 197به تعداد (ACMPS) است دهیثبت گرد یاداره تدارکات مل. 

 و نهال ها یحفاظت از نباتات، مالدار ،یعیخدمات در بخش منابع طب یساز یاریمع بنچمارک دوم:

 یزراعت دیتولپروژه عوامل  قیاز طر یبانک جهان یمال یبه همکار نیحفاظه نباتات و قرنط استیر ( افغانستانAAIP در )اتیوال یبندر رسم 8 
کابل  ینیکابل، گمرک زم یهوا دانیو شبکه م بولدک، غالن خان، تورخم نیسپ، بندر رخانی، شلک، مرتانیح ،یاسالم قلعه، تورغند)کشور شامل 

 داتیتول تیفیک یو درجه بند قیو تصد ارهایبه منظور وضع مع دیجد ستمیبا س را شیخو ینیقرنط یشبکه هامراکز معیاری  (و پست پارسل
 است. فعالً این مراکز در حال خریداری وسایل دفتری می باشد.  اعمار نموده یو واردات محصوالت زراعت یزراعت

 ( 300،42چهل دو هزار و سه صد) است گردیده عیتوز یواردات و صادرات امتعه نبات یساز یاریبه تاجران غرض مع ینبات یصح کتیفیورق سرت. 

 آن به بخش  یمراحل بعد یو غرض ط بیترت یوانیصحت ح استیر، توسط تیشفاف نیتام یبرا یوانیح یها نیواکس دیالبراتوار تول مقرره ۀمسود
 است. دهیارسال گرد هیوزارت عدل نیتقن

 استیبه ر یمراحل بعد یغرض ط یخدمات مالدار استیاز طرف ر یمالدار و یابیبازار یسیو پال است دهیگرد ینهائ یزراعت جیترو یمل یسیپال 
 .ارسال شده است این وزارت یسیپال

 به مکافات و مجازات کارمندان یدگیو رس یابینظارت و ارز ش،یفتت بنچمارک سوم:

 است. شدهارسال  یارنوالڅ یبه اداره لو قیو سپس غرض تحقبررسی  فساد اداری، یقبل هیقض 24و تعداد  دیجد هیقض 7 به تعداد 

  ای یبست قرارداد 30به تعداد (NTA) تحقق  غرض ،یداخل شیتفت استیاسناد ر لیتحل یعموم تیریمد 2/4/1398( مورخ 105نامه شماره ) عهیذر
 است. ارسال شده یمنابع بشر استیسفارشات گزارش به ر یریپذ

 3 مدیریت آب روی مزرعه  عوامل تولید، باغداری و مالداری و یپروژه ها رامونیپ یسفارش گزارش بانک جهان(AAIP-NHLP-OFWMPتطب )قی 
به اثر تطبیق سفارشات اداره عالی بررسی و سفارشات تفتیش داخلی در سطح مرکز و والیات در طول سال، این وزارت شده است. همچنان، 

و هشتاد و  هزار ( افغانی را همراه با سی و شش971،569،50صد و هفتاد یک ) توانسته است مبلغ پنچاه ملیون و پنج لک و شصت و نه هزار و نه

57% 26% 

7.6% 
7.6% 

 تکمیل شده

 مراحل نهایی اجرا

 پیشرفت محدود

 بدون پیشرفت
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 د. حصیل و تحویل عواید دولت نمای( دالر امریکائی ت36،083سه هزار )

  کود  یبخش زراعت و مالدار ،یفساد ادار جرایم از اطالع دهندگان تیقانون حما ،یقانون مبارزه با فساد ادار رامونیپ، برنامه آگاهی دهی 7طی
 کارمند معلومات ارایه شده است.تن  203ی به تعداد فساد ادار بامبارزه ملی  یژِیجزا و استرات

 استیاسناد ر لیتحل یعموم تیریمد 2/4/1398( مورخ 105نامه شماره ) عهیذر، 1397 یبابت اجراآت سال مال یمنابع بشر استیر شیتفت جینتا 
 .است ارسال شده یمنابع بشر استیسفارشات گزارش به ر یریغرض تحقق پذ ،یداخل شیتفت

  تن کارمندان مرکز و  18است. به تعداد  قرار گرفته بیداتن مورد ت 100تن تقدیر و  23ارزیابی شده است که در نتیجه،  تن کارمند 341به تعداد
 .دریافت کرده اند هیتن اخطار 6تعداد  هو ب ،ده شده اندتن به تقاعد سوق دا 98، است دهیگرد لیشامل معاش سوپراسک یاتوال

  وزارت به  نیدفتر ا استیر قیاز طراند. این فورم ها نموده  یرا خانه پر شیخو یها یدارائ یفورم هاات، یتن از کارمندان مرکز و وال 70به تعداد
 است. شدهارسال  یجمهور استیاداره امور ر یعموم استیر

  نهایی گردیده است.  وزارت نیپروژه ا 10 قینظارت از تطب به منظور ،ینظارت مردم زمیکانیمطرح 

 و گزارش به مقام وزارت ارسال  شده لیتکم یابیارز نظارت و استیتوسط کارمندان ر یفساد ادار یها یریپذ بیآس یشناسائ یبرا یخود یابیارز
 است. گردیده

 (COSTافغانستان به اساس پشنهادات اداره کاست ) یربنایز تیابتکار شفاف یارهایمع قیتطب بنچمارک چهارم:

  نموده است. را نشر  خویش یخبر و گزارش از دستآوردها 2،577به تعداد  ،یو قرارداد یبست دولت 105 ،یاعالن تدارکات 593به تعداد این وزارت
 37وزارت،  یکنفرانس مشاور مطبوعات 460 ،یکنفرانس خبر 24است. به تعداد  شده ارسال رسانه ها بهو شده  بیخبرنامه ترت 128 هم چنان،

 یاز دستآوردها ویدیو 38مستند و  یویدیو 82 ،داستان موفقیت 17، هفته نامه دهقان یشماره چاپ 2دهقان و بزگر،  یکیهفته نامه الکترون مارهش
 نشر شده است.در ویب سایت و صفحات اجتماعی وزارت  در طول سال وزارت

 عمل پالن تطبیق های چالش و مشکالت
  است: لیآن قرار ذ لیبا دال ،و یا پیشرفت محدود داشته است دهینگرد قیتطب یپالن شده بود، ول 1398 یسال مال برایکه  ییها تیفعال

 زراعت استراتیژی رهنمود اساس بر آن سازی مدرن زراعت و سکتور در الکترونیک حکومتداری تطبیق برای جامع استراتیژی یک عدم ایجاد 
 الکترونیک؛ داری حکومت قانون و مخابرات المللی بین اتحادیه ،زراعت و غذا بین المللی سازمان ،الکترونیک

 توتیانست استیر یاز سو ولی دهیبرنامه ها ارسال گرد یپالن و هماهنگ یعموم استیبه ر ینتیو ز مثمر ریغی ها نهال عیمقرره توز لیطرح تعد 
 است.  گردیدهرد  ،درج طرزالعمل شده یو پول یامور مال که نیا لیبه دل هیوزارت عدل یامور قانونگذار

 های ابتکار شفافیت زیربنای افغانسدم تطبیق معیارع( تان به اساس پیشنهادات ابتکار شفافیت زیربنای افغانستانCoST )ابتکار که  به دلیل این
 خویش نکرده بود. 1398شامل پالن بررسی سال زراعت را بررسی پروژه های زیربنای وزارت شفافیت زیربنا، 
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 وزارت تحصیالت عالی

 

 تطبیق برای که نموده پالن را بنچمارک 4 مجموعی، طور به 1398 مالی سال برای وزارت این

 14 جمله، از. است گرفته نظر در خویش اداری فساد با مبارزه عمل پالن در را فعالیت 25 آن،

فعالیت آن قسماً تطبیق  3 در مراحل نهایی اجرا قرا دارد، آن فعالیت 6 فعالیت آن تکمیل شده،

 .است شده تشریح ذیل در پیشرفتفعالیت پیشرفت صورت نگرفته است. جزئیات  2شده و تنها در 

 اداری و مالی معینیت کاری سیستم در اصالحات :اول بنچمارک

 کاری شورا نیز تهیه شده است. طرزالعمل نموده و منظور را آن وزیر شخص و شده تجدید اداری شورای اعضای ترکیب 

 و  یمال استیامالک ر یعموم تیریشده و به مد هیکنند ته یم یزندگ یشیرها یکه در بالک ها یعال التیجدول شهرت استادان مؤسسات تحص
 ی نیز شریک شده است.گردیده و موضوع با وزارت شهرسازی و اراضارسال  یادار

 تن نیز در ریاست مالی و حسابی از  3است. در کمیته تحقیقات اصالحات به میان آمده  ،به منظور استفاده درست از پروژه انکشاف تحصیالت عالی
انتخاب  یپروسه آزاد و رقابت قیاز طر نیز را یرونیتن از بازنگران ب 22ی، عال التیدفتر برنامه انکشاف تحص. استطریق همین پروژه استخدام شده 

 .شده اند یمعرف تیفیک نیتضم استیها، به ر یافراد آموزش داده شده و جهت حضور در تمام بازنگر نیا ینموده است. برا

 سیستم با وزارت عواید آوری جمع ( جدیدRMIS) طریق همین سیستم جمع آوری شده است ، تمام عواید از1398مالی  سال که الی اخیر دارد جریان. 

 به استثنای رئیسان و مشاوران فعال شده است. برای کارکنان وزارت الکترونیکی حاضری 

  از دهی اطالع مشخص جهت آدرس یک وزارت در ویب سایت. آن نیز ترتیب شده است طرزالعمل و تشکیل و شدهمرجع اطالع گیری داخلی ایجاد 
موضوعات  به در رابطه شکایت 32به طور مجموعی  ،1398است. در سال مالی  شده ایجاد زنان حقوق در قبال تلفی و حق اداری فساد عوامل

 .به آنان رسیدگی صورت گرفته است موارد دریافت شده ومختلف و دیگر  در بست های و تقرر ستخداما

 است شده آن شامل ملکی، خدمات کارکنان معلومات و اسناد و شده و تمام پوهنتون های دولتی فعال وزارت مرکز در بشری منابع معلوماتی سیستم. 

  تدارکات شعبات کاری های پروسه در کرده که اصالحاتریاست تهیه و تدارکات وزارت چندین سفارش و هدایت برای بخش های مربوط ارسال 
 .شود می برده پیش به تدارکات طرزالعمل و قانون به مطابقت در تدارکاتی های پروسه. است آمده میان به وزارت

 نظارت به عمل آمده است. گزارشات  اتیمرکز و وال پروژه در 6مطابق پالن، از و   شده داده جدید انکشاف نظارتی های فورم های نظارت با فارمت
 پروژه ها بوده است. قیدر پروسه تطب یاز فساد ادار یریمناسب در امر جلوگ یها شرفتیپ یواصله از نظارت ها، حاو

 جدید، محصالن نام ثبت تحصیلی، های ها، بورسیه پروژه های داوطلبی پیرامون دهی آگاهی اطالعات، به دسترسی قانون 15 ماده با در مطابقت 
 است. وزارت، استراتیژی، قوانین و طرزالعمل ها در ویب سایت صورت گرفته فعالیت های کادری، و غیر کادری خالی بست های

 علمی معینیت و خصوصی عالی تحصیالت موسسات در اداری فساد امحای و کاهش :دوم بنچمارک

 فاکولته 11 .اند کرده به وزارت ارایه را خویش و نیازسنجی بازنگری گزارش خصوصیو  دولتی عالی تحصیالت از موسسات دیپارتمنت 286 به تعداد 
نصاب های . اند داده گزارش خویش، های سنجی و نیاز ها نصاب بازنگری در زمینه دولتی پوهنتون 25از  فاکولته 123و  خصوصی پوهنتون 5از 

نظارت از تطبیق نصاب های تحصیلی  .است شده سیاسی( نهایی رشته علوم 2رشته شرعیات و  3رشته زراعت،  10تحصیلی ) رشته 15 تحصیلی
 توسط آمرین دیپارتمنت و ریاست فاکولته ها و ریاست تضمین کیفیت به صورت دوامدار صورت می گیرد.

 تمام آدرس به را مشخصی های متحدالمال اکادمیک، امور انسجام و خصوصی عالی تحصیالت موسسات و ها پوهنتون ریاست راستا، این در 
 نموده، ولی از نتیجه آن گزارش ارایه نشده است. ارسال خصوصی عالی تحصیالت موسسات

 است شده آورده ها، آن در اکادمیک تقنینی اسناد مفاد به مطابقت در الزم اصالحات بازنگری و عالی تحصیالت موسسه 30 های اساسنامه. 

 نافذ رسمی در جریده و بعد از نشر گردیده نهایی جمهوری ریاست عالی مقام قوانین کمیته توسط خصوصی عالی تحصیالت موسسات مقرره تعدیل 
 ایجاد وزارت در سطح امور اکادمیک از نظارت جدید ریاست .شده است محدود اکادمیک در کارهای موسسین جدید، مداخله مقرره مطابق .می گردد

 شده است. ایجاد خصوصی، عالی تحصیالت موسساتو  وزارت میان منازعات حل مشترک گردیده و بورد

 عالی  تحصیالت وزارت معلوماتی جمهوری، سیستم ریاست عالی مقام 9/1/1398 مورخ (62) شماره حکم بر اساس(HEMIS) تخنیکی همکاری به 
 است. دهیآن متوقف گرد تیفعال ،یو خدمات ملک یمستقل اصالحات ادار ونیسیسفارش کم لیبه دلدیزاین شده و  و معلومات احصائیه ملی اداره

 در  .نماید می الیحة خویش فعالیت است. فعالً شورای علمی مطابق شده ترتیب نیز شورا وظایف تکمیل و الیحه علمی شورای اعضای ترکیب
 .است اثر گذار داشته نقش مرتبط در شعبات اداری فساد عوامل از در امر جلوگیری که می شود بحث اکادمیک متعدد موارد شورا، جلسات

56% 24% 

12% 

8% 
 تکمیل شده

 مراحل نهایی اجرا

 قسماً تکمیل شده

 بدون پیشرفت
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 گردیده ایجاد جدید یک ریاست مرز، خارج تحصیلی اسناد و ارزیابی مراجعین مشکالت به سریع رسیدگی منظور تشکیالتی و به اصالحات به هدف 
 نشده است.است. از همین رو، پروسه ارزیابی اسناد تاهنوز سهل سازی  گیری شکل در حال مرتبط این ریاست بخش های .است

 کادر اعضای تقرر دوسیه مراحل طی های لست عالی نهایی شده است. چک تحصیالت و موسسات پوهنتون ها علمی اعضای کادر جذب الیجه 
برای یافته است.  انکشاف تحصیلی در نهادهای کادر علمی جدید تقرر اعضای عالی ترتیب شده و میکانیزم تحصیالت و موسسات پوهنتون ها علمی

در روند انتخاب  تا است گردیده ارسال و والیتی مرکزی واحدهای تمام به کادری، متحدالمال در بست های رقابت در پروسه استفادهگیری از سو جلو
 را تطبیق نمایند. ملکی عالی تحصیالت اعضای کادر علمی، قانون

 ( پروژه انکشاف تحصیالت عالیHEDPبرای ) استاد انجام تن 74 همرای را انگلیسی زبان به اختصاصی مصاحبه یک موفق کاندیدان سازی نهایی 
 تلفی و حق اداری فساد از نفوذ میکانیزم این تطبیق. موفق بیرون آیند نظر مورد از آزمون تا موفق شده اند استاد تن 47 تعداد به نتیجه در. است داده

 .است کرده را تامین و شفافیت نموده جلوگیری مستحقین

 است. سیستم گردیده ارایه و منظوری تائیدی جهت وزارت رهبری شورای شده و در جلسه تدوین تحصیلی های بورسیه مدیریت جدید میکانیزم 
بورس  سرانه خود از توزیع جلوگیری مقرره مسودۀ اداری، فساد از نفوذ منظور جلوگیری و به شده تکمیل درصد 95حدود  (SMS)ها  بورسیه مدیریت

 .است گردیده ارسال ذیصالح مراجع به مراحل طی و جهت ترتیب ها

 محصالن امور معینیت کاری سیستم در اصالحات بنچمارک سوم:

 عالی تحصیالت وزارت معلوماتی سیستم درج محصل تن (89،771تعداد هشتاد و نه هزار و هفت صد و هفتاد و یک ) به (HEMIS )است. در گردیده 
 سیستم درج از استادان پوهنتون ها تن 5،111تعداد  به. باشد می ذخیره و ثبت قابل محصالن انفکاک و تاجیل تبدیلی، های بخش این سیستم،

برای  عالی تحصیالت وزارت معلوماتی سیستم الزم به ذکر است که .است شده سیستم از آنان نیز درج تن 300اند که مسایل تبدیلی  گردیده
 تحت چتر واحد صورت نمی گیرد. آنی دانشجویان قابل دسترس نیست و کارها

 موسسات  در ینظارت یها میت دت،یکر حهیموثر ال قیبه منظور تطب. ایجاد کرده اند را نظارتی های تیم دولتی عالی تحصیالت موسسات اکثریت
نظارتی، پیش  کمیته اعضای شهرت جدول های گردد. یم تیریمحصالن وزارت مد امور استیعمال توسط ر و شده است جادیا یعال التیتحص

  .موجود است وزارت امور محصالن ریاست

 ی: تقویت سیستم تفتیش داخلچهارم بنچمارک

 لوی جعل، تزویر، تارکین تحصیل بورسیه ها و فروش موسسه تحصیلی را به قضیه 15تعداد  به داخلی تفتیش ریاست ،1398مالی  سال طی 

 پیش برده شده است. ملی امنیت 062 ریاست دوسیه باارجاع نموده است. هم چنان کار یک  څارنوالی

  انجام شده است.ریاست تفتیش داخلی  توسطوزارت  یفساد ادار یها یریپذ بیو آس تیاز وضعارزیابی مستقل 

 تطبیق پالن عمل درمشکالت 
کدام موضوعی را ذکر نکرده  1398خویش در سال مالی  یپالن عمل مبارزه با فساد ادار قیتطب یراستا از داشتن مشکالت در وزارت تحصیالت عالی

 فعالیت پیشرفت نداشته که در ذیل آمده است: 2اما این وزارت در تطبیق  است.

 این فعالیت به دلیل  آن عنداالقتضا قیتطب معلومات و و هیاحصائ یاداره مل یو سفارشات سرو جیپالن عمل جداگانه در خصوص نتا بیترت(
 انجام نشدن سروی توسط اداره ملی احصائیه پیشرفت نداشته است(؛

 انسجام امور  یعموم استیدر ر یمراحل اسناد هر متقاض یزمان مشخص ط نییخارج مرز و تع یلیاسناد تحص یابیپروسه ارز یسهل ساز
 شدن ریاست جدید پیشرفت نداشته است(.این فعالیت به دلیل تغییرات در تشیکالت وزارت و ایجاد ) کیاکادم
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 وزارت ارشاد، حج و اوقاف

 

فعالیت در پالن عمل مبارزه با فساد  27 بنچمارک/ شاخص را با 4ج و اوقاف وزارت ارشاد، ح

فعالیت تکمیل گردیده،  20. از این تعداد، استخویش در نظر گرفته  1398اداری سال مالی 

فعالیت آغاز  2شده، و تکمیل  فعالیت قسماً 4فعالیت در مراحل نهایی اجرا قرار دارد،  1

 ارت در ذیل ارایه شده است.نگردیده است. جزئیات پیشرفت در فعالیت ها و دستآوردهای وز

 امر مبارزه با فساد اداری با ایجاد روحیه مسئولیت پذیری تقویه انگیزه های دینی برای اتباع کشور در بنچمارک اول:

  استفاده از وظایف دولتی و غصب امالک،  جلوگیری از سوء ها، های امانت داری و شفافیت در استخدام عنوان فتوای شرعی در زمینه 4به تعداد
عنوان مقاله در زمینه  10به تعداد ، اصدار یافته است. و حرمت استفاده از اوقات رسمی برای وظایف شخصی حرمت اخذ تحفه برای اجرای کار

عنوان خطبه در  4به شمول  ،ام شرعیمورد احک 60بیشتر از است.  شدهمبارزه با فساد اداری، رشوت و عواقب آن از دیدگاه اسالم تهیه و نشر 
 ها با مردم شریک ساخته شده است.  زمینه اضرار و تبعات فساد اداری از طریق مساجد و رسانه

 از بین بردن فساد در ساحات آسیب پذیر جهت تامین شفافیت و عدالت در پروسه حج بنچمارک دوم:

 11 امور حج برای تقویت شفافیت، زیر نظر و اشراف اداره تدارکات ملی عقد گردیده است.  مورد قرارداد 

 ( مورخ 579نظر به حکم شماره )گزارش مصارفاتی روند حج زیر  مقام عالی ریاست جمهوری، 5/3/1398( مورخ 564و حکم شماره ) 7/3/1398
 وزارت تهیه و نهایی گردیده است. نظر رهبری

حفظ ملکیت های وقفی و بلند بردن سطح عواید با ایجاد شفافیت در روند جمع آوری عواید و همچنان  بنچمارک سوم:

 تسهیل زمینه های اعاده ملکیت های وقفی غصب شده

 این وزارت نهایی گردیده و دوباره به وزارت عدلیه ارسال شده است.  ریات اصالحی کمیته قوانین از سویطرح قانون اوقاف طبق نظ 

 12  دوسیه آن به نفع اوقاف فیصله شده است. 6دوسیه اوقافی برای استرداد و حفظ امالک وقفی مربوط وزارت تعقیب گردیده که 

 2 ملکیت اوقاف در والیت غور و رسیدگی به مشکل ملکیت اوقافی وزارت در والیت بلخ،  باب دکان 10ت برای بدست آوردن باقی داری هیئ
جمعاً مبلغ نه میلیون و هشت صد و هشتاد و هشت هزار و هشت صدو هشتاد و چهار اعزام گردیده است. از اثر پیگیری عواید اوقافی وزارت، 

های وقفی مربوط وزارت تجدید شده است.  قرارداد ملکیت 215به تعداد است.  حصول گردیده باقی داری های عواید اوقافی ( افغانی9،888،884)
 (819،847)هشت صد و نوزده هزار و هشت صد و چهل و هفت هزار  مبلغ ،هیئت برای جمع آوری عواید اوقافی شهر کابل 12فعالیت  در نتیجة

  جمع آوری شده است.1398افغانی در سال مالی 

 ی وهبخش های اداری، مالی وتداکارتی با تقویه زمینه های شفافیت، حسابد ت درآروند اجراتسریع بنچمارک چهارم: 

 به اطالعات شهروندان دسترسی به موقعتقویت 

 هم  ها در وزارت ایجاد گردیده است. های ساختمانی وزارت، سیستم معلوماتی الکترونیکی پروژه برای احصائیه گیری دقیق و مراقبت از پروژه
 لیتعد ایجاد شفافیت در مصرف بودجه، و ها یقرارداد یکار ساختمان تیفیک از نانیاطمی به هدف ساختمان یها پروژه از نظارت زمیکانیمچنان، 

ارزیابی شرکت برنده و تطبیق مشخص شدن نقش نظارتی ریاست تفتیش وزارت در  ،از تغییرات عمده در میکانیزم جدید .است دهیگردو منظور 
 است. گردیدهاز پیشرفت قراردادها ثبت  ت( یا نظارACPMSقرارداد در سیستم ) 42با همکاری انجنیران وزارت است. به تعداد ها  دادقرار

 از طرف تفتیش داخلی وزارت نظارت صورت گرفته  ،ت بعثه و ارایه خدمات به حجاجازی و روند کاری هیئاز روند انتقال حجاج در چهار زون پرو
هجده میلیون سفارش تحقق یافته و مبلغ  332سفارش تفتیش در واحدهای مرکزی و والیتی پیگیری گردیده که به اثر آن  617به تعداد است. 

 ( افغانی تحصیل گردیده است.18،326،745) و چهل و پنج و بیست و شش هزار و هفت صد و سه صد

  مورد گزارش 70به تعداد بیشتر از  ،نشر رسیده است. طوری که در جریان سال مالیهای آن به  سایت وزارت، اطالعاتِ در مورد فعالیتدر ویب  
 است.  نشدهقانون دسترسی به اطالعات، به طور کامل نشر  15های وزارت به نشر رسیده است. مفاد برخی از اجزای ماده  فعالیت

 و از سوی رهبری وزارت تایید شده است. شده تهیه طرزالعمل چگونگی فعالیت آن نیز لی اطالع گیری ایجاد گردیده و مرجع داخ 

 عمل پالن تطبیق های چالش و مشکالت

 حج ستمیس سیتابید جادیا یریگیپیک فعالت، فقط وزارت گزارش داده است که در راستای تطبیق پالن عمل، کدام مشکالتی وجود نداشته است. 

  نداشته است.ی، طبق پالن پیشرفت مل تدارکات اداره میمستق اشراف ریز

74% 

4% 
15% 

 تکمیل شده 7%

 مراحل نهایی اجرا

 قسماً تکمیل شده

 بدون پیشرفت



یمبارزه با فساد ادار یمل یژیاسترات قیاز تطب 1398 یگزارش ساالنه سال مال   

 

73 

 وزارت اطالعات و فرهنگ

 

 تطبیق برای که نموده پالن را بنچمارک 4 مجموعی، طور به 1398 مالی سال برای وزارت این

 6 جمله، از. است گرفته نظر در خویش اداری فساد با مبارزه عمل پالن در را فعالیت 13 آن،

فعالیت قسماً تکمیل شده و  5فعالیت در مراحل نهایی اجرا قرار دارد،  1تکمیل شده،  آن فعالیت

 .است شده تشریح ذیل پیشرفت محدود داشته است. جزئیات پیشرفت فعالیت های در فعالیت 1

 امالک و نظارتی سیستم و تدارکاتی و مالی های پروسه در شفافیت تقویت :اول بنچمارک

 جمهوری و امضای تفاهم نامه با ریاست ثبت مرکزی و مالکیت های فکری  ریاست عالی مقام 1396جدی  10( مؤرخ 2943حکم شماره ) اساس بر
 حضور با فکری های مرکزی و مالکیت ثبت ریاست در چتر یک تحت جواز توزیع و شده سازی ساده پروسه توزیع جواز وزارت صنعت و تجارت،

( فعال شده و تمام عواید وزارت با استفاده از RMISدر همکاری با وزارت مالیه، سیستم جمع آوری عواید ) گیرد. می صورت وزارت این نماینده
 درصد افزایش داشته است. 15نسبت به سال گذشته، عواید وزارت  1398از طریق بانک جمع آوری می گردد. در سال مالی  ،سیستم

 ( مؤرخ 66بنابر حکم شماره )مقام عالی ریاست جمهوری، از انکشاف و ایجاد سیستم های معلوماتی موازی باید جلوگیری شود. لذا  1397حمل  9
 تیملک 24وزارت در مرکز و  تیملک 9به تعداد  جهت سهولت کار ایجاد شده است.( Excelک دیتابس ابتدایی اکسل )برای جایدادهای وزارت، ی

و  ارسال شده ییو قضا یعدل گردیجهت پ هیدولت وزارت عدل یایقضا استیآن در ر یها هیغصب شده که دوس اتیوالساحات مختلف وزارت در 
 .مورد آن پیگیری جدی صورت گرفته است 7از 

 ( مؤرخ 66نظر به حکم شماره )مقام عالی ریاست جمهوری، از انکشاف و ایجاد سیستم جلوگیری شده است. اما برای پیشبرد امور  1397حمل  9
 ( ایجاد شده است.Excelوزارت، یک دیتابس ابتدایی در اکسل )

 و پروسه جوازها  یجهت ساده ساز، وزارت صنعت و تجارت یفکر یها تیو مالک یثبت مرکز استیمورد با ر نیوزارت اطالعات و فرهنگ در ا
چاپ خانه ها و  یرقانونیغ یها تیاز فعال یریجلوگ یکه وزارت برا نیدر مورد ات. امضا نموده اس تفاهمنامه کصدور جوازها زیر یک چتر واحد،  ی

 نشده است. هیارا ینه، گزارش ایانجام داده است  یتیمطابع کدام فعال

 بشری منابع مدیریت و استخدام در ساالری شایسته اصل رعایت و اداره سازی مسلکی :دوم بنچمارک

 یساالر ستهیبر اساس شا و رقابت آزاد قیاز طر 8و  7، 6، 5، 4، 3، 2 یدر بست ها اتیتن در وال 66تن در مرکز و  75، به تعداد 1398 یمال در، 
 ندهیامتحانات و نما تهیکم یاعضا و سیرئ -شروع الی ختم مراحل استخدام از–تخصص و مسلک استخدام شده است. در پروسه استخدام 

 حضور داشته است. یو خدمات ملک یمستقل اصالحات ادار ونیسیکم

 ( قانون کارکنان خدمات ملکی 16وزارت اطالعات و فرهنگ با درنظرداشت ماده ) تن از  858و در نظرگیری اصل مکافات و مجازات، عملکرد
تن را در والیات ارزیابی کرده است. این ارزیابی بر اساس پالن کاری، گزارش اجراآت و در نظرگیری مقرره طرز  365کارکنان خویش را در مرکز و 

 تن مطابق قانون مجازات شده اند. 13افات و به تعداد تن مک 26سلوک کارکنان خدمات ملکی انجام شده است. در نتیجه ارزیابی، به تعداد 

 وزارت در حسابدهی و شفافیت تقویت بنچمارک سوم:

 خود  یت رسمیسا بیها شامل و تیسا بیو نیکند. ا یم تیتحت نظر وزارت اطالعات و فرهنگ فعالرسمی  تیسا بیو 6به تعداد  ،در مجموع
ها، به صورت منظم  تیسا بیشود. تمام و یباختر م یآژانس خبر تیسا بیو و مزیاصالح، کابل تا واد،یه س،یان یروزنامه ها تیسا بیوزارت، و

معلومات طرزالعمل، و مقررات،  نیقوان الت،یوزارت، تشک یژیوزارت فرهنگ شامل استرات یرسم تیسا بیو معلومات و ودش یم یبه روز رسان
اما مواردی  باشد. یوزارت م یها تیها و خبرها و گزارش ها از فعال یو داوطلب یتدارکات یو سخنگو، مصرف بودجه، اعالن ها یمرجع اطالع رسان

 هم چون مصوبات و صورت جلسات کمیسیون بررسی تخلفات رسانه ها در ویب سایت وزارت نشر نشده است.

  یک میکانیزم مشخص برای روزنامه های دولتی و آژانس خبری باختر تهیه شده که به اساس آن راجع به موضوعات مبارزه با فساد اداری مطالب
 نشر می شود. عامه یو آگاه یراجع به مبارزه با فساد ادارمختلف 

 ( مقام وزارت اطالعات و فرهنگ،4802به اساس حکم شماره ) طرزالعمل مرجع اطالع  جادیا ی ایجاد شده است. در موردداخل یریمرجع اطالع گ
  ی، گزارش ارایه نشده است.ریگ

 یدر نظر گرفته م تالیجید یایبازار فلم و دن ،یفلم ساز یفعل طیشده، شرا لیکند. در مقرره تعد یکار م شیمقرره خو یبازنگر یاداره افغان فلم رو 
ن اداره یا دیرونما شود و سطح عوا یکار یها زمیکانیدر طرزالعمل ها و م یاساس راتییشده تغ لیشدن مقرره تعد بیرود که با تصو یشود. توقع م

 بلند برود.

47% 

7.5% 

38% 

7.5% 
 تکمیل شده

 مراحل نهایی اجرا

 قسماً تکمیل شده

 پیشرفت محدود
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 تاریخی آبدات و ندویځگر های بخش های پالیسی و قوانین بازنگری :چهارم بنچمارک

  ندارد. در مورد طی مراحل قانون توریزم، وزارت فرهنگ گزارش ارایه مقرره تاسیسات بود و باش سیاحین ارزیابی شده است و نیاز به بازنگری
 ننموده است.

 ماده توسط  100فصل و  11در   باشدی کشور م یساحات باستان اتیو حفر یسرو یخیبدات تارآ رندهیکه در برگحفظ میراث های فرهنگی  قانون
به  1398حمل  26( به تاریخ 174-172کمیسیون مؤظف در این مورد با حضور داشت نماینده وزارت مالیه نهایی شده و توسط مکتوب شماره )

 بعدی ارسال شده است. مراحل طی و تدقیق وزارت عدلیه جهت

  اطالعات و فرهنگ با در نظرداشت قوانین موجود در مشوره با نهادهای ذیدخل از توسط کمیسیون مؤظف وزارت  گرځندویاساسنامه انستیتوت

به وزارت عدلیه جهت تدقیق و  1398میزان  20( به تاریخ 423-421جمله سکتور خصوصی و نهادهای جامعه مدنی تسوید و توسط مکتوب شماره )
 یه شده است.طی مراحل بعدی ارسال شده است. مسودۀ مقرره قانون اعالنات نیز ته

 تطبیق پالن عمل درمشکالت 
فعالیت این  7از داشتن مشکالت در راستای تطبیق پالن عمل مبارزه با فساد اداری، موضوعی را ذکر ننموده است. اما  وزارت اطالعات و فرهنگ

زارت مطابق پالن الی ختم سال تطبیق نشده، وزارت که باید الی ختم سال تطبیق می شد، تکمیل نشده است. در مورد این که چرا این فعالیت های و

 دلیل مشخصی ذکر نشده است. 
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 وزارت امور زنان

 

 تطبیق برای که است نموده پالن را بنچمارک 3به تعداد  ،1398 مالی سال برای این وزارت

تمام . است گرفته نظر در خویش اداری فساد با مبارزه عمل پالن در را فعالیت 15 ها، بنچمارک

که جزئیات پیشرفت در آن به شرح ذیل  شده استاین وزارت مطابق پالن تکمیل فعالیت  15

 است.

 عامه های دارایی مدیریت و دهی حساب و شفافیت تقویت :اول بنچمارک

 شده بررسی دوسیه 5 و( باب قرطاسیه قلم 88 قرارداد و دیزل تیل لیتر هزار 50 قرارداد زمستانی، محروقات کیلوگرام هزار 15 قرارداد) قرارداد 3 تعداد به 
 .است بوده گرفته صورت تدارکات قانون مطابق قراردادها تمام یافته، انجام بررسی اساس بر. است

 مطابق دوامدار صورت به آن از نظارت. است شده دیتابس درج وزارت  مساعدتی اجناس و اموال تمام و شده ایجاد وزارت اموال جمع و قید دیتابس 
 .دارد جریان مقرره

 2 مبلغ سه صد و شصت هزار  جهیلغمان موظف شده اند. در نت تیامور زنان وال استیکارکنان ر یو اضافه کار ریقرارداد تعم یتن مفتش جهت بررس
مطابق  زیکارکنان ن یاست. اضافه کار جهت اضافه نمودن آن به عواید دولت سفارش داده شدهو  شده ییشناسا استیر ریتعم هیکرا ی( افغان360،000)

 شود. یمراحل م یطقانون 

  تمویل کنندگان داخلی و خارجی در بخش های تعلیم و تربیه، صحت و باروری، آگاهی حقوقی، تفاهم نامه همکاری وزارت با موسسات و  20از تطبیق
 آگاهی از قوانین و دیگر موارد توسط ریاست نظارت و ارزیابی نظارت صورت گرفته است. تفاهم نامه ها به صورت منظم تطبیق می شود.

  اخد سند قباله سفارش در مورد  4در نتیجه ریاست امور زنان والیت بغالن بررسی شده است. قرارداد دوکان ها، هوتل باغ زنانه و تفاهم نامه عقده شده
 ست.باغ زنانه، مراعات نمودن قانون تدارکات در قراردادها، به داوطلبی سپردن آن و کار منظم بر اساس میکانیزم های تعریف شده ارایه شده ا

 ( یداوطلب یها، طرزالعمل ها و اعالن ها یسیپال ن،یآن )گزارش کارکرد وزارت، قوان یها تیدر مورد فعال امور زنان وزارت تیسا بیمعلومات در و
 به اطالعات نشر شده است. یمطابق ماده پانزده قانون دسترس

 ( مؤرخ 425به اساس حکم شماره )طرزالعمل و سیستم کاری مرجع  ایجاد شده و در وزارتمقام وزارت امور زنان، مرجع اطالع گیری داخلی  2/5/1398
 نیز ترتیب شده است.اطالع گیری داخلی، 

 زنان برای اداری فساد با مبارزه عامه آگاهی های برنامه برگزاری و بشری منابع در شفافیت تقویت :دوم بنچمارک

 اند که اسناد آن  نموده تقرر حاصل آزاد رقابت از طریق مرکز و والیات های ریاست خالی مختلف های بست در تن 77تعداد  ، به1398 مالی سال طی
 ها بررسی شده و از معیاری و قانونی بودن آن اطمینان حاصل شده است.

 اند. این افراد بر اساس نیاز و  معرفی شده و خارجی داخلی آموزشی در برنامه های و والیتی مرکزی کارمندان تن 390، بیشتر از 1398 مالی سال طی
 خاب و به دوره های آموزشی معرفی گردیده اند.اصل شفافیت انت

  تیکار کارکنان، فعال یکار باعث شده که از چگونگ نیشده است. ا یابیاداره ارز یتیو ال یتن از کارکنان مرکز 273به اساس پالن وزارت، عملکرد 
 حاصل شود. یشان و مشکالت موجود آگاه یها

 سیستم ( مدیریت منابع بشریHRMIS) وزرات کارمندان کاری سوابق و اسناد و گردیده ایجاد وزارت کارمندان حفظ و نگهداری اسناد و سوابق به منظور 
 .است شده ثبت آن در

 ادراه کارکنان و مقامات های دارایی ثبت در همکاری و نظارت تقویت: سوم بنچمارک

  نیمروز، فاریاب، پروان، ننگرهار، کاپیسا و بدخشان( نظارت صورت گرفته است. در والیت )کابل، هرات، بادغیس، فرا، غور،  11از مرکزهای حمایوی در
 این نظارت ها، مشکالت خانه های امن یا مراکز حمایوی شناسایی شده و برای حل مشکالت نیز فعالیت هایی انجام شده است.

 رسیدگی شده است.آمده و به سه شکایتی که در آن موجود بوده،  عمل به نظارت شکایت صندوق از 

  وزارت امور زنان ثبت شده و فورم های شان به اداره ثبت و  -تن آن کارکنان عالی رتبه 21-تن از کارکنان  51، دارایی های 1398طی سال مالی
 بررسی دارایی ها در ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ارسال شده است.

 تطبیق پالن عمل درمشکالت 
 از داشتن مشکالت در تطبیق پالن عمل مبارزه با فساد اداری خویش، کدام موضوعی را ذکر نکرده است. زنانوزارت امور 

100% 
 تکمیل شده
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25

 Commercial Important Person 

 وزارت امور خارجه

 

 14 بنچمارک، 4 تحت ،خویش 1398 مالی سال مبارزه با فساد اداری این وزارت در پالن عمل
فعالیت قسماً تکمیل شده و  3فعالیت تکمیل شده،  5. در طول سال، است نموده پالن را فعالیت

 پالن تطبیق مهم های پیشرفت و هادستآوردفعالیت بدون پیشرفت باقی مانده است. جزئیات  6
 .باشد می ذیل شرح به در هر بنچمارک عمل

 یبنچمارک اول: اصالحات در منابع بشر

 50 ،یجمهور استیر یمقام عال 31/4/1398( مورخ 1181در وزارت امور خارجه، حسب حکم شماره ) دیزا یبست ها صیو تنق ییبه منظور شناسا 
 است. دهیگرد صیوزارت امور خارجه تنق لیبست از تشک

  تن آن ها فورم های  47تن مقامات و کارمندان بلند رتبه واجد شرایط و کارمندان امور مالی و تدارکاتی وزارت امور خارجه، به تعداد  150مجموع از
 ثبت دارائی های خویش را تکمیل نموده اند که فورم ها به اداره ثبت و بررسی دارائی ها ارسال گردیده است.

 یکار یپروسه ها یها و ساده ساز ستمیبنچمارک دوم: انکشاف س

 یامور قونسل میتنظ ستمیس یو امور سجل اتباع را با راه انداز یامور قونسل ،فیآرش یبخش ها ،یامور قونسل استیر (CMISدر پنج معاون )تی 
 .نموده است یساز تلیجی( دزهیو تیو معاون قیتصاد ،یحقوق ن،ی)پاسپورت، امور مهاجر

  سیستم مدیریت مالی(Asp.Net در تمامی شعبات مرکزی وزارت )گرفته نظر در پالن در که کشور از خارج نمایندگی 20 در اما. است دهینصب گرد 
 .است نشده تطبیق حال تا شده،

 یها ییو اعاده دارا یفرامرز میجرا ن،یاسترداد مجرم یرو یهمکار یتفاهمنامه ها یدر امضا یبنچمارک سوم: همکار

 یرقانونیغصب شده و غ

 متذکره  ونیسیکم سیتوسط رئ جلساتگزارش است.  کابل بانک اشتراک نموده یایقضا یریگیپ ونیسیوزارت امور خارجه در تمام جلسات کم
 گردد. یو نشر م هیته

 در اداره یو حسابده تیشفاف تیبنچمارک چهارم: تقو

  بخش های امور مالی، اداری و قونسلی سفارت جمهوری اسالمی افغانستان در ونکور در مرکز وزارت و ریاست مالی و اداری ،1398سال مالی در-
تصادیق  و پاسپورت های معاونیت ،بررسی گردیده است. برعالوهو قونسولگری های زاهدان و تورنتو  ، مسکو، برلین، اسپانیااسترالیا -کانادا، کنبرا

 ،بررسی شده است. همچناننیز ها و معاشات کارمندان محلی مدیریت امور مالی و حسابی  پلوماتیریاست امور قونسلی، بخش کرایه منازل د
ی در داخل، مطابق پالن انجام نشده نمایندگی والیت 3کنترول عینی و عملکرد از آمریت های صکوک و ترانسپورت صورت گرفته است. اما بررسی 

 شده است. عیتوز انیمتقاض یبرا یتیامن یافقه ارگان ها( بعد از موCIP)25قطعه کارت  27عداد است. هم چنان، به ت

  قانون دسترسی به اطالعات که عبارت از نشر فعالیت های رهبری اداره می باشد، سایر موارد شامل ماده  15مورد ماده  17به جزء یک مورد از
 .پانزدهم قانون دسترسی به اطالعات از طریق ویب سایت وزارت امور خارجه نشر نشده است

 عمل پالن تطبیق های چالش و مشکالت
وزارت در  نیباشد که ا یم یو وصل آن ها به مرکز از مشکالت یتلیجید ستمیآغاز س نهیها در زم یندگیبه موقع نما یریگیو پ یعدم پاسخ ده

 ذکر شده است:  لیاقدام ننموده که در ذ زین گرید تیفعال 1 قیتطب یوزارت برا نیاست. اما ا ودهگزارش خود ذکر نم

 یبرا یداخل یریطرزالعمل مرجع اطالع گ جادیو ا یفساد ادار میاز اطالع دهندگان جرا تیمطابق قانون حما یداخل یریمرجع اطالع گ جادیا 
 اجراآت آن. میتنظ

36% 

21% 

43% 
 تکمیل شده

 قسماً تکمیل شده

 بدون پیشرفت
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 گانامور مهاجرین و عودت کنند وزارت

 

 14 بنچمارک، 4خویش تحت  1398مالی  سال عمل مبارزه با فساد اداری در پالن این وزارت

فعالیت در مراحل  2تکمیل شده، آن فعالیت  11را تعیین نموده است. از این جمله،  فعالیت

در و دستآوردها ت فجزئیات پیشر. فعالیت پیشرفت محدود داشته است 1و  قرار دارد نهایی اجرا

 به شرح ذیل است.فعالیت ها 

 بنچمارک اول: افزایش شفافیت، حسابدهی و حفاظت از دارایی های عامه

  شده است.تهیه جنراتورها طرزالعمل های کاری معیاری برای مدیریت تحویل خانه های محاسبه جنسی و توزیع روغنیات وسایط و 

  تجهیزات بارکود گذاری شده است که در مراحل نهایی اجرا قرار دارد.و  منظور حفاظت از دارایی های وزارت، یک دیتابیس ساخته شدهبه 

 کمیته گزارش  9 سفارشات( ادارات نظارتیMEC)در نتیجه باعث بهبود پروسه کنترول داخلی، کهمورد پیگیری قرار گرفته  ، اداره عالی بررسی 
 شفافیت و حساب دهی گردیده است.

 بنچمارک دوم: افزایش نیروی انسانی مسلکی )تعینات به اساس شایستگی(

 مستقل با رعایت طرزالعمل استخدام منابع بشری، موجودیت نماینده کمیسیون  وزارتبست های خالی کارکنان تن در  66روند پروسه استخدام  از
 نظارت صورت گرفته است. ،یناتیتع ،اعضای کمیتهاصالحات اداری و خدمات ملکی و 

  بست شان به اعالن  اجراآت ضعیف داشته است کهیک تن کارمند خدماتی  ،از آن جمله است.تن کارمند مورد ارزیابی قرار گرفته  807کارکرد
 استخدام گردیده است. شخص دیگری به جایشسپرده شد و 

 مدیریت معلومات منابع بشری سیستم (HRMIS) نمودن سیستم حاضری و ثبت سوابق کارمندان در سیستم( )الکترونیک در ریاست منابع بشری 
 تن کارمند وزارت شامل سیستم گردیده و حاضری کارمندان مرکزی وزارت الکترونیک شده است. 907به تعداد  فعال شده است.

 بنچمارک سوم: بهبود موثریت کمک های بشری به عودت کنندگان وبیجاشدگان

 شکایت مورد تحلیل و رسیدگی قرار گرفته است. 23 آن نیز تهیه شده است. تاکنون،میکانیزم  ایجاد و مرکز سمع شکایات 

  باعث بلند  تدویر یافته کهورکشاپ مبارزه با فساد اداری در والیات بلخ، کاپیسا، پنجشیر، پروان، ننگرهار، پکتیا، پکتیکا، کنر و لغمان  8به تعداد
 گردیده است.اداری و بهبود در امر مبارزه با فساد  کارکنان والیتی این وزارت تن 90 رفتن آگاهی

 و بورد مشترک نظارتی به منظور نظارت از طرز فعالیت )وزارت  شده هیته یبشر یالعمل کمک هاطرز های بشری، شفاف کمک عیبه منظور توز
 با تمویل کنندگان( ایجاد گردیده است.

 بیجا شدگان بنچمارک چهارم: افزایش شفافیت در روند توزیع زمین برای عودت کنندگان و

 به زون پایتخت، از طریق اداره انکشاف دیگر،  شهرک 7و توزیع زمین در شهرک البیرونی والیت غزنی، شهرک مهاجرین والیت لوگر  موارد
 بررسی قرار گرفته است. تحتهمکاری این وزارت 

  اعالمیه همکاری بین وزارت امور مهاجرین و(UN- Habitat) سرپناه امضا شده  ثبت مستحقین، توزیع زمین و ایجاد دیتابس تشخیص و منظور به
 و ثبت نام مستحقین زمین های رهایشی آغاز گردیده است. شدهشکل قرادادی استخدام ه ب اموربرد تن به منظور پیش 118است. تاکنون، 

  میکانیزم ساده سازی اصالح اسم و صدور مثنی فورم بازگشت عودت کنندگان(Voluntarily Return Form) ترتیب گردیده است که بعد از نهایی ،
 .گردیدشدن باعث کمک به روند توزیع مساعدت ها خواهد 

 عمل پالن تطبیق های چالش و مشکالت
مدیریت مشترک مضای تفاهم نامه، جهت ااز داشتن مشکل عدم همکاری وزارت صنعت و تجارت )با وجود تقاضاهای مکرر( در اجرین وزارت امور مه

 و جلوگیری از غضب و سوء استفاده از آن گزارش ارایه نموده است. شهرک قالین بافان مزار شریف

79% 

14% 
 تکمیل شده 7%

 مراحل نهایی اجرا

 پیشرفت محدود
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 امور سرحدات و قبایل وزارت

 

بنچمارک،  3تحت  خویش، 1398این وزارت در پالن عمل مبارزه با فساد اداری سال مالی 

فعالیت در  1ه و فعالیت آن تکمیل شد 13فعالیت را تعیین نموده است. از این جمله،  14

  فعالیت ها در ذیل ارایه شده است. جزئیات پیشرفتقرار دارد.  مراحل نهایی اجرا

پروسه های توزیع اجناس و عرضه  ،متعلمین و محصلیناباته  و اعاشه ومدیریت پروسه های جذب بنچمارک اول: 

 پروسه های تدارکات، خدمات

 ،در لیسه های مرکزیمی گیردان نظارت صورت دو روزمره از پروسه جذب شاگرشده ایجاد  کمیته نظارت از پروسه جذب متعلمان و معلمان .، 

این کار باعث کاهش فساد   اند. شدهجدید الشمول به لیسه ها معرفی تن شاگرد  2،060به طور مجموعی،  و انجام شدهشاگردان لیلیه بندی 

 احتمالی در پروسه جذب شاگردان شده است.

 مطابق وت بایزید روشان و مهمانخانه های مربوط وزارت، از پروسه توزیع اجناس و خدمات مورد نیاز ادارات مربوط وزارت، لیسه ها و انستیت

 صورت گرفته است.سیستم کارتوتیک، نظارت 

  پروژه  طرفمعلومات از  تیریمد ییآواحدها و کار ستمیس، وزارت یها ییدارا تنظیمبه منظور(BTMIS) اسناد الزم  که دهیگرد یینها ،وزارت

 .گردد یثبت م در آن ت روزمرهآو اجرا شده است مادهآمذکور  سیتابیغرض ثبت در د

 انجام شده است. ، نظارتپروژه 18 در کیفیت از تهیه و تدارک اجناس، خدمات و امور ساختمانی با  

 پروسه استخدام، ثبت دارائی های مقامات و کارکنان اداره، نشرات و اطالع رسانی بنچمارک دوم:

 با رعایت طرزالعمل استخدام منابع بشری، موجودیت نماینده کمیسیون  ،وزارتبست های خالی کارکنان تن در  125روند پروسه استخدام  از

 نظارت صورت گرفته است. ،یناتیملکی و اعضای کمیته تعاصالحات اداری و خدمات مستقل 

 و پیشبرد دو عنوان کتاب به ، چاپ مجالت جرگه، هموطن، جاش، جریده تارا و نشر اطالعات از طریق شده ایجاد داخلی مرجع اطالع رسانی

 ک صورت گرفته است.سایت و فیسبو امور مرجع اطالع رسانی وزارت از طریق ویب

  ن بخش های مالی و تدارکاتی، دارایی های خویش را ثبت نموده اند.کارکنا کارکن عالی رتبه مرکز و والیات و 110به تعداد 

مدیریت از پروژه های انکشافی بررسی و تطبیق  سفارشات گزارشات تفتیش داخلی و بیرونی اداره و  بنچمارک سوم:

 ( وزارتو خدماتی  ساختمانی)

 یمال تیریمد ت،تدارکا ،یزیبرنامه ر یها یدر مورد کاست. انجام شده است یتیوال یواحد دوم 28 از مرکز و یو حساب یت مالآاجرا شیتفت، 

رهنمود ، مربوط یها اریجرگه ها با درنظرداشت مع تیریو مد تیظرف یاستخدام و ارتقا ،جیبر نتا یو بودجه مبتن یها، دفتر دار یدارائ تیریمد

 . داده شده است

  به میان و اصالحات الزم پیگیری شده واحد اداری مربوط وزارت،  29در نتایج بازرسی اداره عالی بررسی و نتایج بررسی ریاست تفتیش داخلی

 .آمده است

  یب پذیری های فساد اداری در وزارت انجام شده است.تقویت اساس آماری از وضعیت و آسیک ارزیابی مستقل برای 

  صورت گرفته و گزارش آن به مرجع مربوطه ارائه  نظارت مورد 6های ملی، در جهت حصول اطمینان از مطابقت آن با معیاراز تطبیق پروژه ها

 گردیده است.

 عمل پالن تطبیق های چالش و مشکالت
ی سیاسی و بررسی سرحدی فعالیت های محدودیت بودجه برامشکالت امنیتی و داشتن وزارت امور سرحدات و قبایل در تطبیق پالن عمل خود از 

 .گزارش ارایه نموده است

93% 

7% 
 تکمیل شده

 مراحل نهایی اجرا
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 ادارات ب:

 وزارت دولت در امور پارلمانی

 

بنچمارک،  4خویش، تحت  1398سال مالی  پالن عمل مبارزه با فساد اداری دراین وزارت 

آن فعالیت  1و شده تکمیل آن فعالیت  10در نظر گرفته است. از جمله، فعالیت را  11

 این عمل پالن تطبیق مهم های پیشرفت و هادستآوردجزئیات  رف محدود داشته است.پیش

 در ذیل ارایه شده است.وزارت 

 ایجاد اداره مؤثر و با ظرفیت بنچمارک اول:

  تدویر یافته است.  ،برنامه آموزشی جهت ارتقای ظرفیت کارمندان و انکشاف اداره 27تقرر حاصل نموده و تن در بست های مختلف  86به تعداد 

  اداره امور ریاست جمهوری ارسال ریاست عمومی به ن بخش مالی و تدارکات بعد از ثبت، قطعه فورم ثبت دارایی مقامات و کارمندا 42به تعداد

 .دیده استگر

  های شاگردان، دانشجویان، شورابرای  مهم موضوعات ریسا و ثالثه یقوا و وزارت یها تیفعال انعکاسجهت  کارگاه آموزشی 21به تعداد

 مردمی و نهاد های مدنی )انجمن ها( برگزار گردیده است.

 تقویت تفتیش داخلی، شفافیت و حسابدهی در اداره بنچمارک دوم:

  موضوعات بودجه، گزارش های کاری  همچنان به استثنایطبق فورم تقاضای اطالعات معلومات داده شده است.  ،تن متقاضی اطالعات 5برای

ه در و مالی ساالنه و رهنمودهای کاری، سایر موضوعات مانند پالن های کاری، لوایح، طرزالعمل ها، لیست طبقه بندی و انواع اطالعاتی که ادار

 است. شدهنشر  آن از طریق ویب سایت و سایر سایت های اجتماعیاختیار دارد 

  است. شده تدوینایجاد و طرزالعمل آن  حمایت از اطالع دهندگان جرایم فساد اداری مطابق قانونداخلی، مرجع اطالع گیری 

  ر داده است که گزارش آن با اداره عالی آمریت مستقل را مورد بررسی و ارزیابی قرا 3ریاست و  9آمریت تفتیش داخلی وزارت، کارکرد اداری
 بررسی شریک می گردد.

 شفافیت در تدارکات امور مالی بنچمارک سوم:

  و نشرات چاپی از طریق موسسة افغان اعالنات به نشر رسیده است. وزارت در ویب سایت ،قرارداد10اعالن داوطلبی 

  ،صورت گرفته است.در وزارت از طریق ریاست مالی تفتیش مستقل فیصدی هزینه های اجرا شده 

 تقویت روابط دولت با پارلمان بنچمارک چهارم:

 گروه کاری مشترک ایجاد گردیده است. ولسی جرگه و مشرانو جرگه،نشاهای البا دار ،به خاطر بهبود روابط قوه مقننه با حکومت 

 می باشد. راحکومت در حال اجو تدوین و تصویب طرزالعمل روابط داخلی میان اعضای شورای ملی  پروسه 

 عمل پالن تطبیق های چالش و مشکالت

 اما گزارش شش ماه دوم تفتیش به  است. تکمیل گردیده ،گزارش شش ماه اول سال مالی شاملتفتیش بنچمارک دوم و سوم، فعالیت های  در
 بعد از ختم سال مالی را در بر می گیرد( تاهنوز تکمیل نشده است.روز  50)که  جمع آوری و تهیه آن دلیل زمان بر بودن

90% 

 تکمیل شده 10%

 پیشرفت محدود
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وزارت ها و ادارات دولتی،  ، تمام1398فساد اداری در سال مالی  بابه منظور تطبیق بهتر بنچمارک/شاخص های استراتیژی ملی مبارزه 

اداره کشور که معلومات شان در جدول صفحه بعدی  39مکلف به ترتیب پالن های عمل مبارزه با فساد اداری گردیدند. به همین منظور، 

 خویش انکشاف دادند.  و مراجع ذیدخل ملی و بین المللیآمده، پالن های عمل مبارزه با فساد اداری شان را در هماهنگی با ادارات داخلی 

فعالیت مبارزه با فساد اداری پالن شده بود که اکثریت  611، یا بنچمارک اولویت 173در پالن های عمل مبارزه علیه فساد اداری ادارات در 

ها، افزایش فعالیت های مبارزه علیه فساد اداری روی اصالح اداره، تقویت پاسخگویی و حسابدهی، تقویت شفافیت، تسهیل ثبت دارایی 

 مؤثریت و بلند بردن ظرفیت اجراآت مبارزه با فساد اداری وزارت ها متمرکز بوده است. 

در فعالیت  درصد( 12.2) 75، شده است( فعالیت ادارات تکمیل درصد 52.7) 322( فعالیت پالن شده، درصد 100) 611از مجموع 

 17.1) 105درصد( فعالیت پیشرفت محدود داشته و  7.6) 47درصد( فعالیت قسماً تکمیل شده،  10.1) 62مراحل نهایی اجرا قرار دارد، 

 ادارات تکمیل گردیده است.فعالیت های پالن شده  نیمی ازبا این حساب،  درصد( فعالیت ها بدون پیشرفت باقی مانده است.
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شماره
 

 ادارهنام 
های  بنچمارک

 پالن شده

فعالیت های 

 پالن شده

تکمیل 

 شده

مراحل 

 نهایی اجرا

قسماً 

 تکمیل شده

پیشرفت 

 محدود

بدون 

 پیشرفت

 1 2 1 1 11 16 12 ستره محکمه 1

 7 2 0 1 2 12 4 مشرانو جرگه 2

 14 3 1 5 1 24 5 ولسی جرگه 3

4 
ریاست عمومی اداره امور 

 ریاست جمهوری
5 34 21 6 0 4 3 

5 
ریاست عمومی دفتر مقام عالی 

 ریاست جمهوری
4 22 19 2 0 0 1 

 3 0 0 0 40 43 11 څارنوالیلوی  6

 6 6 1 3 5 21 5  اداره ارگان های محلی 7

 0 0 2 1 11 14 4 اداره تدارکات ملی 8

 1 0 0 3 14 18 6 اداره عالی بررسی 9

10 
کمیسیون مستقل اصالحات 

 اداری و خدمات ملکی
4 10 7 2 0 1 0 

 3 2 1 5 3 14 4 جادهاداره ترانسپورت  11

12 

رباست بورد عالی نظارت بر 
تعیینات افسران عالی رتبه 

  قوای دفاعی و امنیتی

2 4 3 0 1 0 0 

 1 0  1 6 8 3 دفتر شورای امنیت ملی 13

14 
کمیسیون مستقل نظارت بر 

 تطبیق قانون اساسی
6 16 13 2 0 0 1 

15 
اداره ملی آمادگی مبارزه با 

 حوادث
3 10 6 3 0 0 1 

16 

ریاست عمومی شرکت آبرسانی 
و کانالیزاسیون شهری 

 افغانستان

7 22 8 2 1 3 8 

 2 0 1 2 7 12 3 اداره انکشاف زون پایتخت 17

18 
کمیسیون دسترسی به 

 اطالعات
5 19 3 0 4 4 8 

 6 0 1 3 6 16 5 اداره ملی احصائیه و معلومات 19

20 
انسجام امور عمومی  ریاست

 کوچی ها
4 10 6 2 0 0 2 

 0 0 6 3 12 21 5 شاروالی کابل 21

22 
کمیسیون مستقل حقوق بشر 

 افغانستان
5 10 5 1 2 0 2 

 0 1 0 0 14 15 4 اداره هوانوردی ملکی 23

24 
اداره ملی حفاظت محیط 

 زیست
3 9 8 0 0 1 0 

 4 3 0 0 7 14 3 دآریانا افغان هوایی شرکت 25
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شماره
 

 ادارهنام 
های  بنچمارک

 پالن شده

فعالیت های 

 پالن شده

تکمیل 

 شده

مراحل 

 نهایی اجرا

قسماً 

 تکمیل شده

پیشرفت 

 محدود

بدون 

 پیشرفت

 0 0 3 3 7 13 4 د افغانستان برشنا شرکت 26

 0 0 6 6 10 22 6 د افغانستان بانک 27

28 
رادیو و تلویزیون ملی 

 افغانستان
3 15 6 0 9 0 0 

 2 7 4 0 2 15 4 احمر افغانی هاللجمعیت  29

 0 1 0 0 7 8 3 اداره ملی استندرد 30

 0 0 0 1 7 8 2 اداره کرکت بورد 31

 4 0 7 1 6 18 5 اداره خط آهن 32

33 
تربیت بدنی و ریاست عمومی 

 ورزش
3 20 2 3 3 5 7 

34 
دفتر وزیر دولت در امور شهدا 

 و معلولین
5 12 10 2 0 0 0 

 4 0 0 0 2 6 3 اداره تنظیم نفت و گاز 35

 9 0 1 0 4 14 3 اداره ملی امتحانات 36

37 
اداره تعلیمات تخنیکی و 

 مسلکی
3 14 1 7 4 2 0 

 3 0 1 2 8 14 3 کمیسیون مستقل انتخابات 38

39 
کمیسیون مستقل شکایات 

 انتخاباتی
4 18 12 2 2 0 2 

 105 47 62 75 322 611 173 مجموع

 %17.1 %7.6 %10.1 %12.2 %52.7 %100 به فیصدیپیشرفت  وضعیت
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 ستره محکمه

 

 12خویش،  1398ستره محکمه در پالن عمل مبارزه با فساد اداری سال مالی 

فعالیت تکمیل گردیده،  11فعالیت در نظر گرفته است. از این تعداد،  16بنچمارک/شاخص را با 

فعالیت پیشرفت  2فعالیت قسماً تکمیل گردیده،  1فعالیت در مراحل نهایی اجرا قرار دارد،  1

 فعالیت پیشرفت نداشته است.  1محدود داشته و 

 تقویت سیستم مدیریت قضایا در محاکم بشمول تطبیق آرشیف سازی مصئونبنچمارک اول: 

  از قبیل میز، چوکی، کمپیوتر و پرنتر تهیه گردیده است. طبق نیاز  مدیریت قضایا انترنت و تجهیزات مورد ضرورت سیستم ،والیت 34در سطح
تقویت آرشیف و مخازن  جهتبرنامه آموزشی برای آنان برگزار شده است.  4کارکنان سیستم مدیریت قضایا، از تن  72سنجی صورت گرفته از 

م استیناف والیات، جدا از زون ها محاکبرای انترنت  (1MB) حوزه وثایق کابل و 6کشور و  زون وثایق در سطح 6 برایانترنت  (4MB) عصری،
 فراهم گردیده است. 

بنچمارک دوم: افزایش اعضای کمیته ستاژ جهت شمولیت نمایندگان مجرب و مستقل قوای مقننه، قضائی، اجرائی، و 

 ادمیک و متخصصین خارجینهادهای جامعه مدنی بشمول نهادهای اک

  ریاست  اداره امورعمومی شورای عالی ستره محکمه با اشتراک ریاست  1397/ 12/ 15( مورخ 1036شماره ) مصوبه به اساسستاژ قضایی کمیته

اصالحات اداری و خدمات ملکی، کمیسیون  مستقل ، کمیسیونرنوالیڅا لویو مشرانو جرگه، وزارت عدلیه، ، کمیسیون عدلی قضایی جمهوری

، انجمن مستقل وکالی مدافع، اتحادیه حقوق افغانستان بان شفافیتاکادمی علوم، پوهنتون کابل، دیدمستقل حقوق بشر، اداره ملی امتحانات، 
مه ایجاد شده است. هم چنان، کمیته دور قضائی ستره محککنترول مراقبت  ما و رئیساسفارت های امریکا و انگلستان، دفتر یوننمایندگان دانان، 

 ایجاد شده و به فعالیت آغاز کرده است.شورای عالی ستره محکمه  15/12/1397( مورخ 1036شماره ) مصوبه ستاژ قضایی مطابق 31

 جز از آنهایی که دره ب برگزار گردند،به تمام محاکم هدایت داده شود که تمام محاکمات بصورت علنی : سومبنچمارک 

 برگزار گردند.که به صورت محرم  است قانون ذکر شده

 به تمام محاکم شورای عالی ستره محکمه،  1398ثور  19و فیصله مورخ  11/1/1398 مورخ( 155 الی 122) شمارهمتحدالمال  مکتوب به اساس
یی را به شکل علنی برگزار نمایند. به این اساس، در سال جاری، به تعداد هشتاد و پنج هزار و چهار صد و است که جلسات قضاشده هدایت داده 
 های جزایی و حقوقی به صورت علنی برگزار شده است.   ( جلسه در بخش85.433سی و سه )

 فساد اداری بانشر تمام تصامیم محکمه راجع به قضایای مبارزه  :چهارمبنچمارک 

  سایت ویب در در مجله ماهوار قضاء به زبان دری انگلیسی و  زبان مجله خاص خپرونه بهشماره  21 قضایای فساد اداری در تصامیم ،مالی سالدر
  .گردیده استستره محکمه نشر 

 : ایجاد یک کمیته سمع شکایاتپنجمبنچمارک 

 شده یک کمیته سمع شکایات در مرکز گنجانیده شده است. طرح بازنگریکه تحت بازنگری قراردارد، ایجاد  در طرح مقرره اداره مراقبت قضائی 
 نهایی نگردیده است.  تاهنوز

 کمیسیون رسیدگی به شکایات والیتی تحت ریاست رئیس محاکم استنیاف ایجاد گردیده است.  ،بق هدایت شورای عالی ستره محکمهاطم 

  به های اقتضایی و عادی محاکم تفتیش در کنار کار حین بازدید از والیات، که مفتشین قضایی را وظیفه داده استشورای عالی ستره محکمه ،
 شکایات اصحاب دعاوی نیز رسیدگی کنند.

  است. از این که اکثر شکایات به دلیل عدم آگاهی شکایت  لیفون دریافت شدهیشکایت از طریق ت 241در جریان ربع دوم سال مالی، به تعداد
به قضایا بوده است، در زمینه راهنمایی و رسیدگی صورت گرفته است. به اثر این شکایات کدام قاضی و یا کارمند اداری کنندگان از روند رسیدگی 

 مجازات نشده است.

: ایجاد یک کمیته داخلی در ستره محکمه برای نظارت از تطبیق استراتیژی، تحلیل پروسه ها و ترتیب ششمبنچمارک 

 پالیسی های جدید

 گردیده و از سوی ریاست تدقیق و مطالعات تحت تدقیق قرار  ترتیب ملی مبارزه با فساد اداری استراتیژی تطبیق طرزالعمل کمیته نظارت از مسودۀ
 دارد. از نهایی سازی طرزالعمل و اقدامات نظارتی کمیته، گزارش ارایه نشده است. 

69% 
6% 
6% 

13% 
 تکمیل شده 6%

 مراحل نهایی اجرا

 قسماً تکمیل شده

 پیشرفت محدود

 بدون پیشرفت
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محکمه، میزان محکومیت، مدت زمان آغاز رسیدگی به قضیه در بنچمارک هفتم: نشر آمار مرتبط به تعداد قضایا در هر 

 محاکم الی صدور حکم، تعداد فیصله های قضایای مدنی، تعداد محاکمات مدنی

 های محاکم تهیه و تصویب گردیده است.   طرزالعمل میکانیزم نشر تصامیم و فیصله 

 با تفکیک دیوان های ستره قطعی و نهایی محاکم  قضیة (83.799) هشتاد و سه هزار و هفت صد و نود و نه در این سال، آمار مربوط به تعداد
از به نشر رسیده است.  از طریق ویب سایت ستره محکمه محکمه، دیوان های محاکم استیناف مرکز و والیات و محاکم ابتدائیه مرکز و والیات

 برائت حاصل نموده و باقی متهمان در عرصه های مختلف به حبس و حجز محکوم گردیده اند.تن  8،269مجموع قضایای فوق به تعداد 

بنچمارک هشتم: ایجاد نظارت صوتی از محاکم مبارزه با فساد اداری، به منظور افزایش شفافیت و اطمینان از تطبیق 

 عادالنه قانون؛ تمام اجراآت رسیدگی به قضایای فساد اداری ثبت شوند

  و به محاکم  شده های ثبت جریان رسیدگی به قضایای فساد اداری توسط محاکم رسیدگی به جرایم فساد اداری و مواد مخدر خریداریآله
 گیرد.  است که در ثبت اقدامات این محاکم مورد استفاده قرار میگردیده دگی به قضایای فساد اداری و مواد مخدر و مسکرات توزیع رسی

  شورای عالی  9/6/1398رخ ( مؤ461مصوبه شماره )طرزالعمل ثبت صوتی جریان جلسات قضایی جرایم فساد اداری و مواد مخدر و مسکرات ذریعه
از تعداد قضایای ثبت شده  به تمام محاکم ارسال شده است. 16/6/1398رخ ( مؤ1725-1651ی متحدالمال شماره )و طشده  ستره محکمه نهایی

 نشده است.  گزارش ارایه

 : ایجاد یک شبکه تلویزیونی برای نشر محاکمات و رسیدگی به قضایا در محاکمنهمبنچمارک 

 ترتیب بیرونی متخصص افراد به کمک ،مالی کمک دریافت جهت را پروپوزل یک قرار بوده محکمه ستره ،/شاخصبنچمارک این تطبیق رایب 
 این در مالی کمک دریافت به قادر محکمه ستره مقام و نگرفته صورت همکاری بخش این در مالیه وزارت جانب از ،. طبق گزارش ارسال شدهدهد

 .است نبوده زمینه

 اصالحات ساختاری: دهم بنچمارک

 روی ارتقای ریاست تعلیمات قضایی به اکادمی، ترتیب تشکیل و الیحه وظایف، قضائیهه سطح قو می ملی تعلیمات قضایی دربرای ایجاد اکاد ،
 است. وضع بودجه مستقل تعلیمات قضایی و تدویر جلسات هماهنگی با دونرها غرض دریافت وجوه مالی، به طور مقدماتی کار صورت گرفته

 های قضایی،  بست در بخش 101قوه قضائیه  1398کیل سال مالی که جهت ارایه خدمات بهتر قضایی وجود داشت، در تش یبر اساس نیازمندهای
بست صفا کار و امر بر از  20بست بنا بر خصوصیت کاری، از اداری به قضایی تعدیل گردیده است. به تعداد  2اداری و خدماتی افزود گردیده است. 

 17بست اداری،  30بست قضایی،  39ه شده است. به تعداد های مربوط شان عالو ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه مجزا و به ریاست
گردند، از مربوطات تشکیل محاکم ستره محکمه تنقیص گردیده است. هم چنان برای ترتیب تشکیل سال  بست می 86 بست خدماتی که جمعاً

یل در سطح قوه قضائیه تحت اشراف یکی مقام عالی ستره محکمه، کمیته عالی تشک 1398/ 26/1( مورخ 125به اساس حکم شماره ) ،1399مالی 
 از اعضای شورای عالی ستره محکمه ایجاد گردیده است. 

  به بهره برداری  1398قوس  18پالیسی و پالن با همکاری کشور چک ایجاد گردیده و به تاریخ ریاست دیتابیس مصوبات شورای عالی و دیتابیس
 سپرده شده است. 

  در دو سطح  1398نیمروز در سال مالی  خوست و پکتیا، کنرها، علیه زن در شش والیت میدان وردک، لغمان،محاکم رسیدگی به جرایم خشونت
 ابتدائیه و استیناف ایجاد شده است.

 بازنگری و اصالح قوانین :همیازد بنچمارک

  موضوع آغاز پروژه شرح قوانین مدنی و جزایی به همکاری متخصصین کشور مصر در زمره اولویت های کاری ستره محکمه قرار گرفته و طرح آن
 گردیده است.به مقام عالی ریاست جمهوری ارسال 

 دارد.قوانین ستره محکمه تحت کار قرار  جمع آوری نظریات محاکم والیات، در کمیته قانون اصول محاکمات مدنی، پس از نگریباز طرح 

 ارتقای ظرفیت قضات و کارکنان اداری :همدوازد بنچمارک

  دو هزار و هفت صد  به تعدادها  در این برنامههای مختلف برای کارکنان اداری قوه قضائیه برگزار شده است.  برنامه آموزشی در بخش 145به تعداد
 از تاثیرات برنامه آموزشی، نشان دهنده سودمند بودن نتایج ارزیابی( تن از کارکنان اداری قوه قضائیه اشتراک نموده بودند. 2.753) و پنجاه و سه

 است. کارکنان اداری ایهای آموزشی بر برنامه

  به  است. گردیدهحکمه استخدام در هشت میینات قضائی طریق ریاست عمومی منابع بشری و کمیته تع بخش اناث از قاضی در تن 8به تعداد
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 های آموزشی در بخش منع خشونت علیه زنان در هشت زون تهیه گردیده است.  همین ترتیب، پالن برگزاری برنامه

 عمل پالن تطبیق های چالش و مشکالت
 :استقرار ذیل  طبق پالن پیشرفت نداشته است که ستره محکمه فعالیت 1

  بنچمارک، مقام ستره محکمه درنظر داشهته   نیا قیتطب یبرا) نشر محاکمات و رسیدگی به قضایا در محاکمایجاد یک شبکه تلویزیونی برای
دهد. به اسهاس گهزارش مقهام سهتره محکمهه، از       بیترت یرونیبه کمک افراد متخصص ب یکمک مال افتیپروپوزل را جهت در کیاست که 

 (نبوده است. نهیزم نیادر  یکمک مال افتیصورت نگرفته و مقام ستره محکمه قادر به در یبخش همکار نیدر ا هیجانب وزارت مال
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 رنوالیڅالوی 

  

 11، تحت خویش 1398سال مالی  در پالن عمل مبارزه با فساد اداری رنوالیاڅ  لوی

تکمیل گردیده و  تیفعال 40 از این تعداد .فعالیت را پالن نموده است 43، /شاخصبنچمارک
جزئیات پیشرفت و دستآوردها در تطبیق فعالیت طبق پالن پیشرفت نداشته است.  3تنها 
 است. آمده ذیل درپالن 

 وافقات در خصوص استرداد مجرمین و جرایم فرامرزیبنچمارک اول: ت

 عدلیه و ستره محکمه پیرامون استرداد مجرمین و متهمین فرامرزی وزارت  رنوالی جلسات مختلفی را جهت هماهنگی با وزارت خارجه، اڅ لوی

تن نیز از کشور ایران به  5از کشور ایران به افغانستان منتقل شده است.  مینتن محکو 128دوسیه و قضایای  650برگزار نموده است که به اثر آن 
که در کشور های خارجی تحت حبس قرار  ولت جمهوری اسالمی افغانستاند لست تمام محبوسین اتباع ،چنان همافغانستان استرداد گردیده است. 

 است. کشور مواصلت ورزیده (11حبوسین اتباع افغانستان از )ست مرجه مطالبه گردیده که تا اکنون لدارند از طریق وزارت امور خا

 میجلسه را با دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرا کی رنوالیاڅ لوی ( سازمان مللUNODC)  برای ایجاد هماهنگی در  ونامایبا دفتر   را گریجلسه د 3و

 های غیرقانونی برگزار نموده است.  زمینه اعاده دارایی

  در زمینه مبارزه با یادداشت تفاهم نامه همکاری دو جانبه را یک  جمهوری ازبکستان رنوالیاڅاسالمی افغانستان و لوی  جمهوری رنوالاڅلوی

 رسانده اند.در شهر تاشکند به امضا  1398 یجوزا 31به تاریخ  جرایم فرامرزی و مبارزه با جرایم مالی و اعاده دارایی های غیرقانونی ناشی از جرایم

 تقویت پروسه اعاده دارایی های غیر قانونیبنچمارک دوم: 

  شده تدقیق  ون گذاری و تحقیقات علمی و حقوقیمقرره اعاده دارایی های غیر قانونی ناشی از جرایم فساد اداری در انستیتیوت امور قانطرح
کابینه جمهوری اسالمی  14/12/1398( مورخ 13) اساس مصوبه شماره توسط کمیته قوانین مورد تایید قرار گرفته و به است. بعد از آن

 است.  مقام عالی ریاست جمهوری منظور گردیده 25/1/1399( مورخ 120تصویب گردیده و متعاقباً به اساس فرمان شماره ) افغانستان

 تفاهم نامه های  مسودۀ ،رنوالیاڅهای مختلف در مورد اعاده دارایی های غیر قانونی، لوی مکاری های حقوقی دوجانبه با کشورجهت ه

همکاری را با دادستان کل جمهوری اسالمی ایران، کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری کشور فلسطین، اداره مبارزه با فساد اداری جمهوری 
یه پول شویی، یک تفاهم نامه همکاری در مورد تبادل معلومات در مورد مبارزه عل ،چنان قزاقستان و کشور تاجکستان ترتیب نموده است. هم

 رنوالی و د افغانستان بانک به امضا رسیده است.  اڅمیان لوی  تمویل تروریزم و سایر جرایم مالی،

  را قضیه اعاده دارایی های غیر قانونی و موضوعات غصب اراضی در سطح والیت کابل  24 ،اعاده دارایی های غیر قانونی رنوالیاڅریاست

   در نموده اند.اها ص حکم قطعی و نهایی خود را در مورد آن و محاکم نموده استبررسی و تحقیق 

  گردیده اند.رنوالی استیناف والیت مقرر اڅتن افراد مسلکی به حیث آمرین مبارزه علیه فساد اداری در ریاست های  32به تعداد 

  گردیده اند.رنوالی استیناف والیت مقرر اڅریاست های  رنوال مبارزه با غصب زمین دراڅتن  34به تعداد  

 در سطح ولسوالی ها څارنوالی  لویپبنچمارک سوم: افزایش دسترسی مردم به خدمات 

 زن  رنوالاڅتن آن ها  2 جمله از که رنوالاڅتن  24گردیده است. از جمله،  موجود نبوده شناسایی رنوالاڅ ولسوالی که در آن 193 تعداد به

 ولسوالی معرفی و اعزام گردیده اند.  17باشند به  می

 است یافته تدویر امن نا های ولسوالی رنواالناڅ از تن 57 برای جزایی اجراآت قانون و جزا دکُ در مورد آموزشی دو دور برنامه. 

 بنچمارک چهارم: نشر فیصله های مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد اداری به شکل آنالین

  نشر  شان دعاویو صورت ها اتهام نامه در  قضایی و عدلی مرکز رنواالناڅبه منظور گسترش نشر فیصله های محاکم مبارزه با فساد اداری

 نموده اند.حکم را مطابق به احکام قانون از محکمه مطالبه 

 در قضایی را و عدلی مرکز قضایای رسیدگی شده توسط پیرامون محاکم های مبارزه با فساد اداری آمار، معلومات و فیصله قضایی و عدلی مرکز 
د جزا، جزای تکمیلی پیش بینی گردیده و تنها کُ 178که نشر فیصله های محاکم در ماده  از آنجائی .است نموده نشر رنوالیاڅ لوی سایت ویب

ها نشر فیصله ها تصریح  هایی را نشر نموده است که در آنرنوالی تنها فیصله اڅلوی  شد.زمانی نشر می گردد که در فیصله ها تصریح شده با

 شده است.

93% 

7% 
 تکمیل شده

 بدون پیشرفت
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 بنچمارک پنجم: گزارشدهی از قضایای جرایم فساد اداری

  طرف شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری، گزارشات مختلف  ، مطابق آجندای تهیه شده از1398 سال مالی رنوالی دراڅلوی

های توقیف مربوط به فساد اداری درجلسات شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اجرای قرار تحقیقات، محکومیت ها ورا در مورد 
 اداری ارایه نموده است. 

 تسریع روند رسیدگی به قضایای فساد اداریبنچمارک ششم: 

 از  است. در محاکم تعقیب شده قضیه 595قضیه بررسی و تحقیق و  1326قضیه فساد اداری ثبت،  1920به تعداد ، 1398 در جریان سال مالی
 فیصله های قطعی و نهایی صادر گردیده است.  ،قضیه توسط محاکم 210این تعداد، درمورد 

  ردیده دایر گ اداره رنواالن تفتیش داخلیاڅتن از  30برنامه های آموزشی شش روزه تحت عنوان قواعد عمومی حقوق جزا و جرایم نظامی برای

 یترانسپورت و مخابرات و تکنالوژ یوزارت ها یداخل شیکارمندان تفت یبرا یروزه مبارزه با فساد ادار کی یبرنامه آموزش 2 ن،یچن هماست. 
 است. دهیگرد ریدا زین یمعلومات

  ندو، اکم های ظفر، سیالب، هوایی،قول اردودر را ناظر  های کمیتهدر تفاهم با وزارت دفاع ملی  اداری فساد جرایم علیه مبارزه رنوالیاڅریاست

این کمیته برنامه های آموزشی را در رابطه به کُد جزا، موارد فساد اداری و روش های مبارزه علیه . یجاد نموده استمیوند ا 215 و اتل 205
 فساد اداری را تدویر نموده است. 

 بنچمارک هفتم: ترویج و تقویت فرهنگ ارزش گرایی سازمانی

  رنواالن به منظور بهبود معیارهای اخالقی و حصول اطمینان از تطبیق آن مورد بازنگری و تطبیق قرار گرفته است. اڅمقرره طرز سلوک 

 از جانهب شهورای عهالی لهوی     ترتیهب و  رنهوالی اڅلوی  های قانون تشکیل و صالحیت 36مطابق ماده  ،رنواالناڅت آطرزالعمل ارزیابی اجرا 

ترتیب گردیده و تحت تدقیق قهرار   رنواالناڅ طرزالعمل تزکیه طرح  ها تکثیر گردیده است.ریاست  به تمام گردیده وو نافذ  تصویب رنوالیاڅ

 دارد. 

  موضوعات برنامه آموزشی روی موضوعات فساد اداری، جرایم سایبری، جرایم خشونت علیه زنان، مبارزه با جرایم تروریستی،  126به تعداد

و سایر موضوعات مرتبط به  ارنواالنڅاجراآت  یابیو طرزالعمل ارز ارنواالنڅمقرره طرز سلوک ، کُد جزا، امور تدارکات ماهوی و شکلی

و  یامور مال یدور برنامه آموزش کیبه تعداد  ن،یهمچن ن تدویر یافته است.رنواالاڅتن از  3160رنوالی برای تعداد اڅهای  وظایف و مسئولیت

  ت.اس دهیتن کارکنان اداره برگزار گرد 30 یتدارکات برا

  تن اعضای واجد شرایط برای کمیته ارزیابی اجراآت تعیین گردیده و الیحه وظایف برای اعضای کمیته ارزیابی اجراآت مسلکی  6به تعداد

 ت.اس دهیگرد ییطرح و نها ارنواالنڅ هیطرزالعمل تزکهم چنان،  رنوالی نیز تهیه شده است.اڅ

  و مهورد بررسهی قهرار گرفتهه اسهت. در       شده رنواالن ثبتاڅشکایت در مورد عدم رعایت مقرره طرز سلوک  73به تعداد ، 1398در سال مالی

رنواالنی که این مقرره اڅ تن از  12تن تفهمیم  شفاهی گردیده است. به تعداد  45رنواالن توصیه صادر شده و برای اڅتن از  74نتیجه، برای 

 صورت درست تطبیق نموده اند مورد تقدیر و تمجید قرار گرفته اند. ه را ب

  اداری فساد علیه مبارزه ارزیابی و نظارت مستقل سفارش کمیته 51از مجموع (MEC )در صهد تطبیهق    100سهفارش   46 ،رنهوالی اڅ  لوی به

 طهی  قهانونی  بر مشهکالت  بنا سفارش 1 داشته و اداراتسایر  همکاری به و نیاز نمی شد رنوالی مربوطاڅ لوی به مستقیماً سفارش 4گردیده، 

  .است گردیده حذف کمیته، آن نامه رسمی

  کنترول و مراقبت به دریافت و رسیدگی به اطالع از جرایم فساد اداری مطابق قانون حمایت از اطالع دهندگان جرایم فسهاد   یرنوالاڅریاست

اداری توظیف گردیده است. بدین منظور، طرزالعمل حمایت از اطالع دهندگان و افشا گران فسهاد اداری، شههود و متضهررین ایجهاد و نههایی      

کنترول و مراقبت ایجاد شده است. این آمریت شکایات هموطنان را از طریهق   یرنوالاڅریاست نیز در تشکیل  گردیده و آمریت سمع شکایات

کنتهرول و   یرنوالاڅ( نیز جمع آوری و غرض رسیدگی به مراجع مربوط ارسال می نماید. آمریت سمع شکایات ریاست 180شماره اختصاصی )

شهکایات فسهاد اداری را دریافهت و رسهیدگی نمهوده اسهت.         1291، الی اکنون، به تعهداد  1397مراقبت، از زمان ایجاد آن در اواخر سال مالی 

و طرزالعمهل   یرنوالاڅ  قانون تشکیل و صالحیت ههای لهوی    33و  32، 31تفتش دالخلی اداره نیز مطابق مواد  یرنوالاڅریاست همچنین، 

 به شکایات نیز به شکایات ناشی از فساد اداری رسیدگی می کند. رسیدگی 

 نوالیراڅ لوی اداره بشری منابع مدیریت سیستم بهبود: هشتم بنچمارک

  سیستم معلوماتی مدیریت منابع بشری اداره یک ارزیابی  اداره دربه منظور تشخیص کارمندان ثبت ناشده  یرنوالاڅریاست منابع بشری لوی
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 داده است که به اساس آن، کارکنان باقی مانده در سیستم ثبت گردیده اند.را انجام 

  منابع مدیریت معلوماتی در سیستم، 1398در سال مالی  رنوالیاڅ لوی نظامی و تن کارمند ملکی 3،322کارمند، به تعداد  4،000از مجموع 

مدیریت  سیستم ملکی و نظامی که در کارمند 1،292 تعداد ، به1398اساس ارزیابی انجام شده سال مالی به  است.ثبت گردیده  بشری
 ند. ه انشده بودند، به سیستم معلوماتی منابع بشری ثبت گردید ثبت بشری منابع معلومات

  تن از کارمندان اداری دایر گردیده است.  50برنامه آموزشی در مورد سیستم مدیریت معلوماتی و مدیریت منابع بشری برای  2به تعداد 

 ها دارایی و اجناس محاسبه های سیستم انکشاف: نهم بنچمارک

 .طرزالعمل تهیه و توزیع اجناس جهت ایجاد شفافیت در پروسه تهیه اجناس ترتیب و تدوین گردیده است 

 و عمالً فعالیت می نماید است سیستم مدیریت الکترونیکی برای ثبت، توزیع حفظ و نگهداشت اطالعات و اجناس ایجاد گردیده. 

 مدنی جامعه نهادهای و رنوالیاڅ لوی میان هماهنگی افزایش: دهم بنچمارک

  و طی جلسات متعدد با مشوره تخنیکی مشاورین داخلی و خارجی شده رنواالن، کمیته ایجاد اڅبه منظور بازنگری طرزالعمل استخدام

 است.  شده فرستاده تقنین اداره کمیته به و ترتیب طرزالعمل مسودۀاتحادیه اروپا مورد بازنگری قرار گرفته است. 

 نماید، که در سال  می مالقات ها آن با مراجعین عرایض به رسیدگی و شکایات استماع غرض دوشنبه روزهای ا به.ا.ج دولت رنوالاڅ لوی

 .است گرفته صورت رسیدگی شان شکایات به و مالقات نموده مراجعین )زن و مرد ( را تن 5،408 تعداد به ،1398مالی 

 رنوالاڅ ، جریدهب سایت ادارهیطریق و از اسناد و معلومات مختلف را به اساس ماده پانزدهم قانون دسترسی به اطالعات، رنوالیاڅ لوی ،

 .است فصل نامه علمی پژوهشی و صفحات اجتماعی نشر نموده

 (CMS) قضایا مدیریت سیستم تقویت: یازدهم بنچمارک

     مرسهتیال  ریاسهت  تحهت  کمیتهه  جهت شناسایی نیازمندی های سیستم مدیریت قضایا و شریک ساختن آن با بخهش ههای مربوطهه، یهک 
 است.  گردیده تحقیق، ایجاد در امور رنوالیاڅلوی

  پایه کمپیوتر و لوازم آن از جانهب دفتهر   11برای تقویت سیستم مدیریت قضایا در مرکز و والیات، به تعداد (JSSP)    رنهوالی اڅ بهرای ریاسهت 

 نظارت بر تنفیذ احکام و بدیل حبس و حجز تهیه گردیده است. 

 .جهت بهبود امور استفاده از سیستم مدیریت قضایا، طرزالعمل و رهنمود کاری برای سیستم مدیریت قضایا ترتیب گردیده است 

 مشکالت و چالش های تطبیق پالن عمل

 است: که در ذیل ذکر شده طبق پالن پیشرفت نداشته رنوالیاڅ لوی فعالیت 3به تعداد 

  ،جهت اعاده دارایی های غیر قانونی؛عدلیه، داخله و ستره محکمه وزارت تنظیم و ترتیب میکانیزم های هماهنگی با وزارت خارجه 

 خارجی؛نی انتقال شده به کشورهای یی های غیرقانواتنظیم میکانیزم و جدول زمانبندی برای شناسایی دار 

  به اساس احکام صادرشدۀ محاکم  مطابق احکام قانوندارایی غیرقانونی اعاده. 
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 ولسی جرگه

 

 5خویش، تحت  1398در پالن عمل مبارزه با فساد اداری سال مالی  ولسی جرگهدارالنشای 

در  تیفعال 2، شده است تکمیل تیفعال 8طول سال  در. فعالیت را  پالن نموده است 24بنچمارک، 

فعالیت  12پیشرفت محدود دارد و  تیفعال 1 قسماً تکمیل شده، تیفعال 1 قرار دارد، مراحل نهایی اجرا

پالن عمل به شرح  قیمهم تطبها دستآوردجزئیات پیشرفت و  باقی مانده است.دیگر بدون پیشرفت 

  باشد. یم لیذ

 تقویت امور استخدام و مدیریت منابع بشری : اولبنچمارک 

 21  انتخاب شده است.مدیر تفتیش این اداره به اساس رقابت آزاد . ست گردیده انداز طریق رقابت آزاد شارت ل کاندیدان آنو است بست اعالن شده 

  ظیفوی شان شکایت داشته اند که شکایات شان بررسی شده و مشکالت شان حل گردیده بست ششم، در مورد موضوع ارتقای وشماری از کارکنان
 است. اما اداره از ایجاد کمیته ارتباط کارکنان و چگونگی تطبیق دسپلین کاری گزارش ارائه ننموده است.

 اصالحات در بخش مالی : دومبنچمارک 

 بهبود یافته است. داراالنشای ولسی جرگه در پذیری و مسئولیت ایجاد گردیده مالی جهت بهبود کنترل حسابدهی سیستم معلوماتی مدیریت ، 

 از مجلس نمایندگان حقوق فقط و شود می پرداخت بانکی از طریق حساب های و غیرنظامی ولسی جرگه نظامی کارمندان کاری کلیه اضافه و حقوق 
 .گردد می پرداخت مجلس دار صندوق طریق

 است شده گنجانیده بودجه در پالن و شناسایی بودجه کمبودهای و مطالبات شده وبرگزار  بودجه بررسی و مدیریت برای ماهه سه جلسات. 

 بنچمارک سوم: تقویت تفتیش داخلی

  می گردداستعالم ارسال  ،مطابق به قانون اداره عالی بررسی انجام می شود و به تمام ریاست های مربوط جهت ارزیابی تفتیش داخلی ادارهفعالیت های. 
 بنچمارک چهارم: تقویت فرهنگ شفافیت و حسابدهی، در اداره و ثبت دارایی های وکال و مقامات و کارکنان بلند رتبه داراالنشای ولسی جرگه

 نموده اند ثبت خویش دارایی های، مجلس بلند رتبه کارمندان وعضو پارلمان  139 به تعداد.  

  خانه های کابل ارسال  دارات دولتی و غیردولتی و سفارتامطابق گزارش اداره، گزارش های ربع وار از فعالیت های اداره، از طریق پست رسمی به تمام
 جندای برنامه ها به صورت منظم ترتیب شده است.صورت هفته وار برگزار گردیده و آ کمیته ها به رئیسانشده است. همچنان جلسات 

 استبا سیستم بایومتریک مجهز گردیده  ملی مجلس خروجی و ورودی های دروازه. 

  بنچمارک پنجم: تقویت پروسه قانون گذاری، نظارت پارلمانی ولسی جرگه و هماهنگی میان قوه مقننه و قوه مجریه

  مشوره با نمایندگان ادارات،  های فراخوان ،سپس. شود می ارسال مربوطه کمیسیون حکم، به صدور از شود پس می ابالغ ولسی جرگه به قانونی کههر
 ارسال می شود. قانون در موارد بهبود و اصالح در مورد بحث برای مدنی جامعهنهادهای  و ها دانشگاه استادان

 پالن عملمشکالت و چالش های تطبیق 
 جمله از را آموزشی های برنامه به کارمندان معرفی برای دقیق بندی سهمیه موجودیت عدم و جرگه ولسی اعضای قانونی اسناد بررسی عدم جرگه ولسی

 است: که در ذیل آمده هیچ پیشرفت نداشته یا داشته وضعیف  فعالیت آن پیشرفت 14و  ذکر نمودهری ادا فساد با مبارزه عمل پالن تطبیق در مشکالت
معرفی کارمندان تفتیش به سه برنامه آموزشی وزارت مالیه و اداره عالی . 2وسه های استخدام کارمندان اداره؛ ایجاد طرزالعمل استخدام برای بهبود پر. 1

جمع آوری و ثبت . 4 ؛فته های تفتیشانکشاف دیتابیس برای جمع آوری شکایات و یا .3؛ بررسی و استخدام مقتشین مجرب طبق نیاز و ضرورت اداره
فساد اداری و ایجاد طرزالعمل مرجع  جرایم ایجاد مرجع اطالع گیری داخلی مطابق قانون حمایت از اطالع دهندگان. 5؛ گذارشات تفتیش در سیستم دیتابیس

ی مجلسین شورای ملی و یا تعدیل اصول اجرآت داخلی تدوین و تصویب مقرره طرز سلوک سناتوران و وکال. 6؛ اطالع گیری داخلی برای تنطیم اجراآت آن
؛ سایت و شبکه های اجتماعی اداره جهت نظر خواهی عامه نشر مسوده طرح های قوانین در ویب. 7ا نهاد های مبارزه با فساد اداری؛ شورای ملی در مشوره ب

شورای ملی تحت نظارت قوه قضائیه؛  وه مجریه در همکاری با مشرانو جرگهامضای میثاق یا تفاهم نامه حسابدهی و همکاری متقابل میان قوه مقننه و ق. 8
. 10؛ ایجاد یک دیتابس انالین در مورد فعالیت های نظارتی جاری و فعالیت های نظارتی انجام شده توسط مجلس و کمیته های آن در سال گذشته. 9

نشر جدول پیگیری وضعیت طرح های پیشنهادی قوانین و . 11 ؛ارزیابی )میک( تطبیق و گزارش دهی از تطبیق سفارشات گزارش کمیته مستقل نظارت و
ایجاد میکانیزم برای موجودی و قید و سجل تجهیزات و وسایل به شمول بازگرداندن دارایی ها و وسایط توسط سناتوران بعد . 14؛ اپدیت آن به شکل ربعوار

 .از ختم دوره سناتوری

34% 

8% 
4% 

4% 

50% 

 تکمیل شده

 مراحل نهایی اجرا

 قسماً تکمیل شده

 پیشرفت محدود

 بدون پیشرفت
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 مشرانو جرگه 

 

 ش،یخو 1398 یسال مال یمشرانو جرگه در پالن عمل مبارزه با فساد ادار یداراالنشا

تکمیل شده  تیفعال 2طول سال  در. ه استرا  پالن نمود تیفعال 12بنچمارک،  4تحت 

فعالیت  7پیشرفت محدود دارد و  تیفعال 2 در مراحل نهایی اجرا قرار دارد، تیفعال 1، است

 قیمهم تطب یها شرفتیو پ هادستآورددیگر بدون پیشرفت باقی مانده است. جزئیات 

 باشد. یم لیاداره در هر بنچمارک به شرح ذ نیپالن عمل ا

   : تقویت منابع بشری بنچمارک اول

  اصالحات  مستقل به همکاری کمیسیون تن را بر اساس رقابت آزاد 20نموده و  عیزرا تو یابیفورم کار 1،100، به تعداد 1398 یسال مال جریاندر
 اداری و خدمات ملکی استخدام شده است.

  است. شده یکشور معرفاز در داخل و خارج  یآموزش یها پبه ورکشا تیظرف یتن از کارمندان جهت ارتقا 50به تعداد  1398در سال 

  دوم: تقویت شفافیت در امور تدارکاتیبنچمارک 

  های تیل از طریق داوطلبی به اعالن سپرده شده است. قرارداد حفظ و مراقبت و قرارداد داد انترنت،تدارکات، سه قرار داد عمده از جمله قراردر بخش 

 است. شدهاجرا  1398 یسال مال یجوپالن بود و مصارفات مطابق به، معاشات کارمندان 

 بنچمارک سوم: تقویت امور قانون گزاری، نظارت و هماهنگی میان قوه مقننه و قوه مجریه

 13 و  یدر جلسات عموم هیو استجواب هیعنوان جلسات استماع 134 ورئیسان  تهیکم یجلسه نوبت 7 ،ها ونیسیکم ینوبت هجلس165 ،یجلسه عموم
 در قسمت طرح قوانین جدید برگزار شده است. ها ونیسیکم

 مشکالت و چالش های تطبیق پالن عمل

موردی را ذکر  خویش کدام مورد مشکالت تطبیق پالن عمل مبارزه با فساد اداری ، در1398سال مالی ربعوار مشرانو جرگه در گزارش های  داراالنشای

 هیچ پیشرفت نداشته است:و یا  داشتهبسیار ضعیف پیشرفت  که در ذیل ارایه شده یا کهفعالیت  7 نکرده است. ولی

 ؛طرح های قوانین در ویب سایت و شبکه های اجتماعی اداره جهت نظر خواهی عامه نشر مسودۀ 

 و ام شده توسط مجلس و فعالیت های نظارتی انج عامه یاداره جهت نظر خواه یاجتماع یو شبکه ها تیسا بیدر و نیقوان یطرح ها ۀنشر مسود
 کمیته های آن؛

 )؛تطبیق و گزارش دهی از سفارشات کمیته مستقل نظارت و ارزیابی )میک 

 در مطابقت با ماده  اداره یکار یاسناد و طرزالعمل ها و ساالنه یکار یآن به شمول پالن ها و گزارش ها یها تینشر اطالعات در مورد اداره و فعال
 ؛به اطالعات یپانزدهم قانون دسترس

 میتنظ یبرا یداخل یریطرزالعمل مرجع اطالع گ جادیو ا یفساد ادار جرایم از اطالع دهندگان تیمطابق قانون حما یداخل یریمرجع اطالع گ جادیا 
 ؛اجراآت آن

 ؛مشرانو جرگه یاالنشادار یعموم استیر یتدارکات یسناتوران و مقامات و کارکنان بلند رتبه و کارمندان بخش ها یها ییدر ثبت دارا یهمکار 

 دروازه  جادیا(VIP )کیمترویبا ستمیسناتوران مجهز با س یبرا. 
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 مراحل نهایی اجرا

 پیشرفت محدود

 بدون پیشرفت
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 اداره تدارکات ملی

 

 تیفعال 14 ،بنچمارک 4تحت  ،خویش 1398 یسال مال این اداره در پالن عمل مبارزه با فساد اداری
فعالیت آن در مراحل نهایی  1فعالیت آن تکمیل شده است،  11. در طول سال است پالن نمودهرا 

تطبیق در ها  شرفتیپفعالیت دیگر قسماً تکمیل شده است. جزئیات دستآوردها و  2اجرا قرار دارد و 
 است. لیبه شرح ذ ها تیفعال

 در اداره یو حسابده تیشفاف تیتقوبنچمارک اول: 

 صلهیف یشده بحث شده است. تمام هیارا یقراردادها یکه در آن رو افتهی ریتدو یتدارکات مل ونیسیجلسه کم 32، به تعداد 1398 یدر سال مال 
 کاتاست. همچنان اداره تدار دهیاداره به نشر رس( تریو تو سبوکی)ف یو صفحات اجتماع تیسا بیو قیاتخاذ شده در جلسات از طر میها و تصام

اداره خود به نشر سپرده است.  یارتباط یو کانال ها تیسا بیو قیاز طر زیرا ن ییجلسه آفر گشا 280و گزارش  یاعالن داوطلب 247 ،یمل
در مورد تعدیل استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری  شاخصاما  ،ی قسمتی از معلومات قرارداد های اعطا شده را نیز نشر نموده استتدارکات مل

 طرزالعمل اداره تدارکات ملی تا هنوز تطبیق نشده است و تطبیق کامل این فعالیت بستگی به تطبیق شاخص ذکره شده دارد.

  روز شفافیت )پنج شنبة هر مرکز اطالع گیری داخلی تحت ریاست تامین شفافیت ایجاد گردیده است. شکایات در این مرجع جمع آوری و در
عنوان ناظر مورد بررسی قرار می گیرد. ه عضو کمیسیون دسترسی به اطالعات، رسانه ها و جامعه مدنی بته(، جلسه بررسی شکایات در حضور هف

 است. شدهمورد شکایت در آن بررسی  103جلسه برگزار شده که  12به تعداد ، 1398سال مالی طی 

  یبررس نیا جةیاست. در نت دهیگرد لیشرکت آن تکم 42 یها هیقض یکه بررس شده افتیشرکت ها در تیواست محرومدرخ هیقض 129به تعداد 

متخلف ثابت  ریغ گرید ةیقض 18ارجاع شده است.  یارنوالڅ یلوبه  یو قضائ یعدل بیآن جهت تعق هیکه قض دهیشرکت محروم گرد 24ها، 

 اداره قرار دارد. نیا یتحت بررس هیقض 87شده است و 

  است. دهیمکتوب حل گرد قیاز طر گرید تیشکا 77و  تهیکم صلهیف قیآن از طر تیشکا 42که  شده افتیاز داوطلبان در تیشکا 119به تعداد 

 به اساس این است.  شدهایجاد  ادارهبه منظور مدیریت تضاد منافع در حیطه فعالیت های  موثری یک سیستم ،نظرداشت هدایت احکام قانون با در
تن  277به تعداد  ،در این سال. اظهار می نمایند ،دنباش لفعل و احتمالی میالقوه، باکارکنان موارد تضاد منافع شان را که شامل حاالت ب سیستم،
در امر تقویت و  الزماقدامات  تدابیر و ومورد تحلیل قرار گرفته است  ها تمام آن کهرا تکمیل نموده فورم های اظهار تضاد منافع  اداره کارکنان

 اتخاذ گردیده است.یج فرهنگ اظهار تضاد منافع و مدیریت آن وتر

 یفساد ادار هیدر مورد مبارزه عل یده یو آگاه یآموزش یبرنامه ها قیبنچمارک دوم: تطب

  از اطالع  تیقانون حما، کارمندان انیم یرفتار مسلکطرز سلوک و مورد قانون مبارزه با فساد اداری، در برنامه آگاهی دهی  6، 1398در سال مالی
 .استتن کارمند اشتراک نموده  55برگزار شده است که در آن  یمبارزه با فساد ادار یمل یژیو استرات یفساد ادار میدهندگان جرا

   یکیتدارکات الکترون تیبنچمارک سوم: تقو

  می شود تطبیق 2020در اخیر سال مالی  آنمرحله اول شده و مادیول های تدارکات الکترونیکی در مشوره و حمایت بانک جهانی طرح و دیزاین. 

 تدارکات  یالملل نیو ب یمل نهاد های ذیدخلشده است تا مطابق آن تمام  بینشر معلومات ترت یسیپال ۀنشر معلومات، مسود تیبه منظور تقو
داری با مشارکت دولت یپالن مشترک نشر معلومات تدارکاتتمامی شاخص های  . همچنانداشته باشند تدارکاتی افغانستان به معلومات یدسترس

 .است دهیگرد قیطب( تOGPA) افغانستان باز

 ساحات معروض به فساد یشناس بیو آس یفساد ادار میجرا دهندگاناز اطالع  تیحما یرهنمود ها بیو ترت هیتهبنچمارک چهارم: 

 ت.مسودۀ رهنمود داخلی حمایت از اطالع دهندگان جرایم فساد اداری به منظور جلوگیری از انتقام گیری علیه اطالع دهندگان ترتیب گردیده اس 

  پیشنهادات مسلکی در رابطه به مسودۀ رهنمود آسیب شناسی ساحات معروض به فساد، به منظور جلوگیری از فساد اداری، قبل از وقوع آن و ارایه
و استحکام اعتبار دواطلبان  ادیازد یاطالعات و اسناد برا تیو مصئون تیشفاف تیبه منظور تقو تمحرمی حفظ رهنمود مسودۀو  خالهای موجود

 ترتیب شده است. ،یتدارکات یپروسه ها یباال

  طرزالعمل محرومیت داوطلب و قراردادی متخلف  ،پیش گیری از فساد اداریبرای شده است. هم چنان،  یشناس بیآس یابیارزتدارکات ملی، اداره
 تدارکات عامه بازنگری شده است.

 عملمشکالت و چالش های تطبیق پالن 
 است. مواجه نشدهتطبیق پالن عمل مبارزه با فساد اداری  با مشکلی دراداره تدارکات ملی 

79% 

14% 
 تکمیل شده 7%

 مراحل نهایی اجرا

 قسماً تکمیل شده
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 اداره عالی بررسی

 

 فعالیت 18 بنچمارک، 6 تحت ،خویش 1398 مالی سال این اداره در پالن عمل مبارزه با فساد اداری

فعالیت در مراحل نهایی اجرا قرار  3فعالیت تکمیل شده است،  14طول سال،  . دراست نموده پالن را

 تطبیق مهم های پیشرفت و هادستآوردفعالیت بدون پیشرفت باقی مانده است. جزئیات  1دارد و 

 .باشد می ذیل شرح به در هر بنچمارک عمل پالن

 ترتیب و نهایی سازی رهنمود مدیریت کنترول کیفیت تفتیش/بررسی بنچمارک اول:

 در اداره کیفیت کنترول و داخلی تفتیش ریاست توسط تفتیش عمل سرعت و کیفیت کنترول امور در دقت منظور به کیفیت، کنترول مدیریت رهنمود 
 .است شده منظور و نهایی 1397 دلو 3 تاریخ به و گردیده فصل ترتیب 7

  والیت جوزجان، امور مالی و حسابی سال مالی شرکت افغان گاز آنوال در  1396و  1395، امور مالی و حسابی سال های مالی 1398در سال مالی
سفر  2 ،مقامات اداره ،چنان هم .میوند در قندهار مطابق معیارهای بررسی بین المللی انتوسای، بازرسی گردیده است 404قومندانی امنیه  1397

از کارکرد کارمندان ساحوی نیز نظارت به عمل سفر رسمی به والیت ننگرهار داشته اند که ضمن معرفی رئیسان آن ها،  2رسمی به والیت هرات و 
 پیشنهادات و چالش های آن دفاتر را شناسائی و به هیئت رهبری اداره گزارش داده اند. افزون بر آن،آورده اند. 

 بررسی/تفتیش پالیسی سازی نهایی و بازنگری و بررسی عالی اداره قانون نظر تجدید و بازنگری: دوم بنچمارک

  پالیسی تفتیش اداره عالی بررسی با در نظر ست. هم چنان، تصویب گردیده اقانون اداره عالی بررسی در مطابقت به معیارهای انتوسای ترتیب و
 فصل بازنگری شده است. 9گرفتن نظریات کمیته میتودولوژی در 

 المللی تجدید نظر و مورد اجرا قرار گرفته است.های بین مسلکی تفتیش مطابق معیار-اخالقی دمنظور ایجاد نظم در اداره، کُه ب 

 است گرفته قرار تائید مورد و شده بررسی میتودولوژی کمیته توسط 1398 سرطان 19 تاریخ به تفتیش سفارشات پیگیری میکانیزم. 

 ای رسانه و مدنی جامعه نهادهای نمایندگان اشتراک با  مرجع( 3) در عملکرد تفتیش اجرای: سوم بنچمارک

 رسانه و مدنی نهادهای کارمندان برای عملکرد، تفتیش های پروسه در شهروندان سازی سهیم به منظور را آموزشی برنامه دور 2 بررسی، عالی اداره 
 و گذاری پالن شامل آموزشی، های برنامه موضوعات. است نموده برگزار باشند، می دارا را افغانستان باز دولتداری مشارکت مجتمع عضویت که ها

 بررسی تحت مراجع انتخاب بوده است. هم چنان، نظریات و پیشنهادات اعضای جامعه مدنی در مورد چگونگی عملکرد تفتیش نویسی گزارش
 .است گرفته شده 1398 سال پالن برای عملکرد بررسی های بنچمارک انتخاب عملکرد و

 موسسات ریاست اجراآت چگونگی ،1398سال مالی  طی. است نموده نهایی و تهیه را تفتیش روند در عامه مشارکت میکانیزم بررسی عالی اداره 
 شامل جات ادویه کیفیت از نظارت و کنترول سیستم اجراآت ،(موثریت و مفیدیت اقتصادیت،) اصل سه گرفتن نظر در با خصوصی عالی تحصیالت

با حضورداشت نمایندگان نهادهای جامعه  معارف وزارت معلم تربیه ریاست اجراآت و عامه صحت وزارت ادویه امور ریاست مالی امور و بشری منابع
 وزارت تدارکات سیستم بررسی عمل، پالن در است. هم چنان، شده گذاشته اشتراک به مسئولین با آن های یافته که است گردیده بررسیمدنی 

 مرجع دو بدلیل عدم عالقه مندی نهاد های جامعه مدنی این که ،بود شده بینی پیش چته چهار و کابل دریای کاری پاک و اراضی و شهرسازی
 .و نهایی شده است هیته، یمرجع بررس 3گزارش الزم به ذکر است که  است. نگردیده بررسی

 که است شده برگزار 1398قوس  20الی 18و  1398 میزان 4 الی سنبله 31 تاریخ های به مالی، تفتیش عنوان تحت تخصصی آموزشی برنامه های 
 .است نموده اشتراکدر این برنامه ها  بررسی عالی اداره بررس تن 54 مجموع به تعداد  در

 ( مرجع بودجوی مرکزی10بنچمارک چهارم: پیگیری از تحقق یافته ها و مشاهدات تفتیش در )

 ایجاد بازرسی، سفارشات و مشاهدات ها، یافته پیگیری و ثبت سازی الکترونیکی منظور به ، مشاهدات و سفارشات بازرسیها دیتابیس تعقیب یافته 
 .است گردیده

 عالی، تحصیالت وزارت افغانستان، علوم اکادمی جمهوری، ریاست امور اداره) اداره و وزارت 10 در ها بازرسی سفارش و  یافته 77 تحقق منظور به 
 عودت و مهاجرین وزارت و ترانسپورت ورازت اوقاف، و حج ارشاد، وزارت اراضی، و شهرسازی وزارت عامه، فواید وزارت اجتماعی، امور و کار وزارت

مبلغ  ،سفارشاتتطبیق  در نتیجه .است یافته تحقق سفارشات درصد 21.68 ها، پیگیری این نتیجة در. است گرفته صورت پیگیری بار 32( کنندگان
 .حصول شده است امریکایی دالر 4،251 و افغانی( 134،313،717) هفده و صد هفت و هزار سیزده و صد سه و میلیون چهار سی و صد یک

 بنچمارک پنجم: تقویت شفافیت و حسابدهی در اداره

78% 

16% 
 تکمیل شده 6%

 مراحل نهایی اجرا

 بدون پیشرفت
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 به  یبررس یتن مقامات و کارمندان بلند رتبه اداره عال 244 یها یثبت دارائ یاداره، فورم ها طشرای واجد کارکنان و مقامات تن 290 مجموع از
آنها ثبت نشده  یها یکه دارائ گریتن د 20است که  یآور ادیاست. قابل  دهیها ارسال گرد یو نشر آن به اداره ثبت و اشاعه دارائ یمنظور بررس
 تقاعد نموده است. ایاستعفا و  فهیاست، از وظ

 چون مواردی است اما رسیده نشر به عالی بررسی اداره سایت ویب طریق از اطالعات، به دسترسی قانون پانزدهم ماده در شده ذکرموارد  اکثریت 
 تکمیلی های گزارش و قراردادها پیشرفت های گزارش مالی، گزارش تفتیش اداره، گزارش اجراآت هر ریاست و بخش های فرعی اداره، وضعیت

 .است نشده نشر آن سایت ویب در قراردادها

 می باشد. این مرجع،  عضو 5 شامل که است گردیده ایجاد اداری فساد جرایم دهندگان اطالع از حمایت قانون مطابق داخلی گیری اطالع مرجع
 .نمایند می اجرا شده است، تهیه که طرزالعمل به مطابقت در را خود های فعالیت

بنچمارک ششم: ارتقای ظرفیت کارکنان اداره و هممکاری تخنیکی به منظور بلند بردن ظرفیت های مفتشین با نهادها و 

 ادارات بین المللی تفتیش و همکاری تخنیکی سه جانبه با وزارت های مالیه و عدلیه

 برگزار  دنیکشور سو شینهاد تفت یبه همکار یدر کشور امارات متحده عرب یبرنامه آموزش 6 ،یبررس یکارمندان اداره عال تیظرف یبه منظور ارتقا
 رد،عملک شیتفت ،یمال شیشامل تفت یآموزش یبرنامه ها اشتراک نموده اند. موضوعات برنامه ها نیتن از کارمندان اداره در ا 37است که  دهیگرد
 ت.اس یو رهبر تیریو مد تیفیک نیتضم

  اما هنوز نهایی نشده است. وزارت مالیه ترتیب گردیده،اداره عالی بررسی، وزارت عدلیه و مسودۀ تفاهمنامه همکاری تخنیکی 

 تطبیق پالن عملمشکالت و چالش های 

 ارت مالیه را اداره عالی بررسی عدم همکاری وزارت مالیه در امضاء تفاهمنامه همکاری تخنیکی سه جانبه فی مابین اداره عالی بررسی، وزارت عدلیه و وز

ری نهادهای ذیدخل تطبیق همکافعالیت دیگر این اداره به دلیل عدم  یکاز چالش های تطبیق یک فعالیت پالن عمل خویش ذکر نموده است. اما 

 نگردیده که قرار ذیل است:

  طور آنالینه جوان اداره با همکاری بخش انکشافی انتوسای باجرا و تطبیق برنامه تحقق رهبری. 
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 مقام عالی ریاست جمهوری   دفتر ریاست عمومی 

 

 بنچمارک، 4 تحت خویش، 1398 مالی سال این ریاست در پالن عمل مبارزه با فساد اداری
فعالیت  2فعالیت آن تکمیل شده است،  19طول سال  در که است نموده پالن را فعالیت 22

بدون پیشرفت باقی مانده است که در ربع فعالیت  1آن در مراحل نهایی اجرا قرار دارد و  تنها 
 بعدی تطبیق می گردد. جزئیات پیشرفت و دستآوردهای پالن های عمل در ذیل آمده است.

 تطبیق پالن عمل ملی مشارکت دولتداری باز و تجدید پالن عمل و مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستانبنچمارک اول: 

 در جلسات هماهنگی با مسئولین ادارات دارای تعهد برگزار شده است.  1 -ملی عمل برنامه تطبیق پیگیری منظور شش جلسه گروه کاری به
برگزار گردیده و گزارش های موردی از وزارت ها و به منظور حصول اطمینان از تطبیق تعهدات آن ها  1 –پالن عمل مشارکت دولتداری باز 

 است. شدهادارات جهت تطبیق به موقع تعهدات شامل در پالن عمل ملی مشارکت دولتداری باز نیز دریافت 

 ملی تدارکات اداره و ترانسپورت وزارت عامه، صحت وزارت گاننمایند اشتراک با گان وزارت ها و اداراتنمایند دهی گزارش العاده فوق جلسه دو 
 مشارکت 2-ملی عمل برنامه تدوین بندی زمان جدول مدنی برگزار شده است. یک جلسه جهت نهایی سازی جامعهنهادهای  اعضای و

 ادارات برگزار گردیده است. تخنیکی های کمک ارایه و نزدیک همکاری در باز دولتداری

 برگزار شده است. 1 -ملی عمل برنامه مستقل ارزیابی دیزاین مرحله گزارش مسوده بررسی منظور به باز دولتداری مشارکت مجتمع جلسه یک 

 به آن نهایی  مربوط برگزار شده، مقررهعامه  صحت وزارت تعهد تطبیق منظور به صحی خدمات دهی اعتبار ملی اداره رهبری کمیته جلسه دو
جلسه اطمینان دهی از تکمیل تعهد تهیه گردیده است.  ولیت هاکمیته ملی اعتبار دهی خدمات صحی جهت تعیین مسئ الیحه وظایف گردیده و

 است. گردیدهوزارت صحت عامه با اشتراک مسئولین وزارت صحت عامه و اعضای جامعه مدنی عضو مجتمع مشارکت دولتداری باز برگزار 

 های صد مقام عالی رتبه  یثبت و نشر دارای ولینامور ریاست جمهوری با اشتراک مسئ اداره ریاست عمومی جلسه اطمینان دهی از تکمیل تعهد
 افغانستان برگزار گردیده است.و اعضای جامعه مدنی عضو مجتمع مشارکت دولتداری باز 

  مشاهده ، دو 1398در ربع اول سال مالی کمیته مشترک جامعه مدنی و حکومت جهت نظارت از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری
از کمیسیون مستقل اصالحات اداری و  و در ربع سوم یک مشاهده عینی مالیه دهندگان بزرگ و متوسط وزارت مالیه از ریاست های عینی

این کمیته، به اساس نظارت و ارزیابی های انجام شده در طول دو سال  ها ترتیب شده است. و گزارش های آن خدمات ملکی را انجام داده
ق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری را نیز تهیه نموده است که حاوی چند سفارشات در مورد گذشته، یک گزارش کلی از چگونگی تطبی

 تدوین نسخه جدید استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری نیز می باشد. 

 غرب )هرات(، ون های کابلدر ز 2-ملی عمل برنامه در شمولیت برای شهروندان پیشنهادی تعهدات آوری جمع جهت مشورتی کنفرانس پنج ،
به باز  دولتداری مشارکت مجتمع عمومی مجمع جلسه . در این زمینه، سهه است)بلخ( برگزار گردید لندهار(، شرق )ننگرهار( و شماجنوب )ق

 2-ملی عمل برنامه در شمولیت برای شده آوری جمع پیشنهادی تعهدات ، بحث روی2-ملی عمل برنامه تدوین بندی زمان جدول بررسی منظور
 دوم ملی عمل برنامه مشورتی ششمین کنفرانس .ه استبرگزار گردیدنیز  2-ملی عمل برنامه در شمولیت برای پیشنهادی تعهدات بندی دسته و

 است. گردیدهبرگزار نیز دوم  ملی عمل برنامه برای شده آوری جمع پیشنهادات لیست شارت جهت کابل و جلسه دو روزه-مرکز زون

  اقتصادی، معارف، صحت، تحصیالت  و مالی امور قانون، حاکمیت زنان، توانمندسازی ،محلی داری حکومت کاری گروههای  گاه فکرجلسات
 برگزار گردیده است. 2-عالی و انتخابات جهت نهایی سازی تعهدات برنامه عمل ملی 

 نهایی سازی تعهدات برنامه عمل ملی دوم به مشارکت دولتداری باز و جلسه  های ارزش به مطابقتدر  پیشنهادی تعهدات بندی رده جلسه
مجتمع مشارکت دولتداری باز تصویب  تعهدات برنامه عمل ملی دوم توسط مجمع عمومی تثنای تعهدات مربوط به انتخابات برگزار شده واس

 شده است.

  به واحد حمایوی مشارکت دولتداری  2-یفارسی و انگلیسی برنامه عمل مل های نسخه تصویب شده وبرنامه عمل ملی دوم توسط کابینه ج.ا.ا
 ارسال شده است. باز

 تقویت نهادها و قوانین مبارزه با فساد اداری، تحکیم رهبری و تقویت هماهنگی میان نهادهای مبارزه با فساد اداریبنچمارک دوم: 

  ا اشتراک اراکین بلند ب 1398قوس  24کنفرانس ساالنه مبارزه با فساد اداری توسط سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری و اداره بازرس به تاریخ
 . در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده استهای جامعه مدنی اتیک کشورهای خارجی و اعضای نهاددیپلومرتبه دولتی، اعضای کور

  به  1397تصویب توسط شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری در اخیر سال مالی  بعد ازارزیابی خودی افغانستان گزارش دور دوم
توسط متخصصین  1398در شش ماه اول سال مالی این گزارش  .سکرتریت کنوانسیون مبارزه با فساد اداری سازمان ملل متحد ارائه گردید

86.3% 

9.5% 
4.5% 

 تکمیل شده

 مراحل نهایی اجرا

 بدون پیشرفت
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در جهت وضاحت بیشتر در خصوص تطبیق/رعایت مفاد کنوانسیون  کشورهانظریات  ،در ربع سوم است. مرور گردیدهکشورهای اردون و دومنیکا 
ریاست است. هم چنان،  معلومات و اسناد حمایوی ارائه نموده ،در دو مرحله کشورها. سکرتریت ویژه به نظریات قوانین کشور دریافت شد

 ند. ه اسنبله( به ویانا سفر نمود 20الی  18سپتمبر ) 11الی  9ها از تاریخ  مستقیم پیرامون نظریات آنسکرتریت ویژه و هیئت همراه برای مباحثه 

 ( مورخ 1پالیسی پولیگراف به اساس مصوبه جلسه شماره )با اعضای کمیته مبارزه  14/8/1398کمیته مبارزه با فساد اداری، به تاریخ  6/1/1398
است.  شریک گردیده 14/8/1398( مورخ 257ها ذریعه مکتوب شماره ) جهت جمع آوری نظریات مسلکی آن با فساد اداری و سایر مراجع ذیربط

الیسی مذکور بعد از بازنگری به اساس نظریات ارائه شده غرض نهایی سازی در شده و پ نظریات تمام وزارت ها و ادارات در زمینه جمع آوری 
 ه خواهد شد.جلسه بعدی کمیته مبارزه با فساد اداری ارائ

 پیگیری هدایات مقام عالی ریاست جمهوری و مصوبات شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداریبنچمارک سوم: 

 دریافت شده بود توسط سکرتریت ویژه بررسی گردید و نظریات وزارت ها و ادارات دولتی  1398که در ربع اول سال مالی گزارش یوناما  مسودۀ
به  را سکرتریت ویژه یادداشتی 11/12/1397. به تاریخ اسناد و شواهد حمایوی الزم جمع آوری و با دفتر یوناما شریک ساخته شدهمراه با 

عضویت رئیس کمیسیون دسترسی به اطالعات در جلسات شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری به مقام عالی  اعطایمنظور 
عضویت رئیس کمیسیون دسترسی  16/12/1397( مورخ 1621. مقام عالی ریاست جمهوری با صدور هدایت شماره )نمودریاست جمهوری ارائه 

 .نمودبه تعقیب آن سکرتریت ویژه هدایت مقام عالی را پیگیری و اجرایی  وبه اطالعات در جلسات شورای عالی را منظور 

 فساد  هیقانون و مبارزه عل تیحاکم یعال یتوسط شورا 1397قوس  3 خیبه تار یمبارزه با فساد ادار یمل یژیاسترات ۀشد دیتجد یک هارنچماب
 1397سال  یجد 4 خیها به تار در آن یعال یشورا اتینظر دنیمذکور بعد از گنجان یآن، بنچمارک ها بی. به تعقدیگرد دیتائ پیدر پرنس یادار

قرار گرفت. به دنبال آن، شاخص ها و  دییو مورد تا دهیگرد هیآن شورا ارا ییو قضا یعدل تهیبه کم یساز ییو نها یکیتخن ثغرض بح
 یینها بیو مورد تصو شد هیدوباره ارا یینها دیقانون غرض تائ تیحاکم یعال یبه جلسه شورا 1397حوت  8 خیشده به تار دیتجد یژیاسترات

ش های ربعوار به شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری تحلیل ها و در ضمن، سکرتریت ویژه در جریان ارائه گزار قرار گرفت.
 نظریات خویش را در مورد تطبیق بنچمارک ها و ضرورت بازنگری بعضی از شاخص ها را ارائه نموده است. 

 از که  داده ترتیب را خویش اداری فساد با مبارزه عمل های پالن ،ادارات و ها وزارت تمام اداری، فساد با مبارزه ملی استراتیژی تطبیق برای
به سکرتریت ویژه گزارش می دهند. گزارش های مذکور بعد از تجزیه، تحلیل و تائید فعالیت ها توحید شده و در وار  به گونه ربع آن ها،تطبیق 

از تطبیق  1398اول و ربع سوم سال مالی  گزارش ربع اول، شش ماه می گردد.ارایه  ی عالی حاکمیت قانونبه شورا قالب گزارش توحیدی
 اعی سکرتریت ویژه نشر شده است.سایت و صفحات اجتماستراتیژی و پالن های عمل مبارزه با فساد اداری وزارت ها و ادارات از طریق ویب 

 اداره بازرس، وزارت مالیه، لوی راتیژی ملی مبارزه با فساد اداری توسط یک کمیته متشکل از سکرتریت ویژه، است بررسی چگونگی تطبیق کار 
برنامه های آموزشی مبارزه با فساد اداری ، ارنوالیڅلوی . سکرتریت ویژه در همکاری با شده استآغاز  و دیدبان شفافیت افغانستان ارنوالیڅ

جهت بهبود را آغاز نموده که تا حال دو برنامه آموزشی برای مقامات و کارکنان وزارت های ترانسپورت و مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 

است. در برنامه های آموزشی  دهگردیبرگزار و بهبود معیارهای مستندسازی و کشف قضایای فساد اداری  ارنوالیڅ همکاری وزارت ها با لوی

قوانین مبارزه با فساد اداری، چگونگی فعالیت نهادهای مبارزه با فساد اداری و چگونگی مستندسازی قضایای فساد اداری و ارجاع آن ها راجع به 

 برای اشتراک کنندگان معلومات داده شده است. ارنوالیڅلوی  به

 شاخص دوم مبارزه علیه فساد اداری سند چارچوب حسابدهی متقابل  یای فساد اداری بر اساسبهبود روند کشف و تعقیب قضا پالن تطبیقی
. این پالن ه استشورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری تصویب گردید 12/4/1397( مورخ 2و در جلسه شماره ) تهیه شدهجنیوا 

است. تطبیق پالن در  شدهو جامعه مدنی تهیه  ذیربط بین المللی نهادهایمشوره با  عمل در هماهنگی نزدیک با ادارات عدلی و قضایی ذیربط و
و در ختم ربع سوم گزارش پیشرفت آن به وزارت مالیه ارسال گردیده است. گزارش شش ماهه از تطبیق این  شدهآغاز  سال جاری ربع سوم

 .می گرددزه با فساد اداری ارائه به شورای عالی حاکمیت قانون و مبارعمل نیز تهیه گردیده که  پالن

  عالی در ریاست تمام مصوبات شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری پیگیری گردیده و گزارش تطبیق آن به سکرتریت شورای
رش های ربعوار، ارسال گردیده است. همچنین، گزارش تطبیق و پیگیری مصوبات شورای عالی شامل گزا عمومی اداره امور ریاست جمهوری

 نیز می باشد.شش ماهه و ساالنه از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری، به شمول گزارش حاضر 

 توسط وزارت ها و  ثر مبارزه با فساد اداریاداری و طرح و تطبیق پالن های مؤ ژی ملی مبارزه با فسادیثر شاخص های استراتبرای تطبیق مؤ
ورکشاپ  طی یک 1397جدی  19به تاریخ شده بود که  ترتیب ها و ادارات مشخص جهت انکشاف پالن های عمل وزارت ادارات، رهنمود

 تشریح گردید و با آنان شریک شد.رهنمودی برای فوکل پاینت ها و رئیسان پالسی و پالن ادارات 
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 بنچمارک چهارم: تقویت شفافیت و حسابدهی در اداره

  از  فعالیت دارندو ویب سایت های دیگر که تحت اثر این اداره  خویشاطالعات را از طریق ویب سایت  ،ریاست جمهوریریاست دفتر مقام عالی
 .رساند به نشر می ، به طور منظمویب سایت سکرتریت دولت داری باز و دیگر ریاست ها ،قبیل ویب سایت سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری

تطبیق پالن های متذکره، گزارش های ارایه شده از وزارت ها و ادارات،  تمام مبارزه با فساد اداری های عملپالن  نشر شده شامل اطالعات
داری باز و دیگر گزارش های کاری گروه های مشترک دولت گزارش هایات در مورد تعهدات دولتداری باز، اداروزارت ها و پالن های عمل 

 می شود.مرتبط 

  ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری در اشاعه دارایی های تمام مقامات و کارکنان واجد شرایط خویش با ریاست ثبت و بررسی
دارایی ها همکاری نموده و مقامات و کارکنان واجد شرایط آن در موعد تعیین شده توسط اداره ثبت و بررسی دارایی ها در اوایل سال مالی 

 های خویش را اشاعه نموده اند. دارایی  1398

 عمل پالن تطبیق های چالش و مشکالت
این ریاست از داشتن مشکالت در تطبیق پالن عمل مبارزه با فساد اداری خویش، کدام موضوعی را ذکر نکرده است. فعالیت ذیل در ربع چهارم 

 گردد:تطبیق می  1399تطبیق نگردیده و در ربع اول سال مالی  198سال مالی 

  ها به جلسات  ( و ارائه آن2022-2020) 1401-1399تجدید بنچمارک های استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری برای سال های مالی
شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری غرض نهایی سازی و تصویب. سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری به اساس مصوبه 

یک مجموعه از بنچمارک های جدید را در مشوره و همکاری نزدیک با وزارت ها و ادارات دولتی تعیین نموده و  28/9/1398( مورخ 5شماره )
برای نظرخواهی با جامعه مدنی، سکتور خصوصی، رسانه ها و جامعه جهانی شریک ساخته و جلسات مشورتی را برای جمع آوری نظریات آنها 

چمارک های جدید به اساس اولویت های ارائه شده توسط مقام عالی ریاست جمهوری در کنفرانس ساالنه مبارزه با آنها برگزار نموده است. بن
راجع به استراتیژی ملی جدید مبارزه با فساد اداری تعیین گردیده که در آن بهبود جایگاه افغانستان در رده  24/12/1398با فساد اداری مورخ 

زمان شفافیت بین المللی نیز مورد توجه قرار گرفته است. نسخه جدید استراتیژی ملی مبارزه با فساد بندی شاخص ادراک فساد اداری سا
اداری غرض هدایت مقام عالی ریاست جمهوری با مقام عالی شریک گردیده و بعد از اخذ هدایت مقام عالی نهایی گردیده و غرض تصویب 

 اری ارائه می گردد.به شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اد
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 جمهوری ریاست امور اداره عمومی ریاست

 

 یبرا در پالن عمل مبارزه با فساد اداری خویش یجمهور استیاداره امور ر یعموم استیر
 21 از این تعداد، .را پالن نموده است تیفعال 34بنچمارک،  5، تحت 1398 یسال مال

فعالیت پیشرفت  4در مراحل نهایی اجرا قرار دارد،  تیفعال 6، شده است تکمیل تیفعال
فعالیت بدون پیشرفت باقی مانده است. جزئیات پیشرفت و دستآوردهای  3محدود داشته و 

 رایه شده است.تطبیق پالن عمل در ذیل ا

 ها دارایی بررسی و ثبت: اول بنچمارک

 تهن از اعضهای دور    173 به تعداد ی مقامات و کارکنان دولتی به شمولثبت دارایی ها فورم قطعه (18،920) هجده هزار و نه صد و بیست تعداد به
به دلیل کامل نبودن معلومات مسترد گردیده است. قطعه فورم  200است. از این تعداد،  ثبت گردیده 1398 مالی سال  درهفدهم مجلس نمایندگان 

 از تهن  7 و انتخابهات  مستقل کمیسیون کمیشنران از تن دو ،از مقامات عالی رتبه دولتیتن  942امتیازات  ها، برای تطبیق اساسی روند ثبت دارایی
آموزشی جهت ارایه معلومات در مورد چگونگی خانه پوری فورم ثبهت  برنامه  2است. تعلیق گردیده  انتخاباتی شکایات مستقل کمیسیون کمیشنران

 های شرق و مرکز برگزار گردیده است. ها در زون دارایی

  .نواقص فورم ههای  و  نالین دیتابیس مورد بازنگری قرار گرفتهآدیموی دیتابیس آنالین ثبت دارایی ها با همکاری وزارت مالیه ایجاد گردیده است
و قبل از بهره برداری غرض حصول اطمینان از پاسهخگو بهودن   باشد.  این سیستم آماده بهره برداری می .ها رفع گردیده و است دارایینالین ثبت آ

 آن به سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری ارائه می گردد. 

 دوسیه آن تکمیهل   100که از جمله دوسیه مورد بررسی قرار گرفته است  3،600به تعداد  یرتبه دولت یمقامات عال یفورم ها یاساس بررسی جهت
 کند. دوسیه دیگر روند بررسی را طی می 3،500شده و 

 جلسات مختلف با نهادهای همکار در روند بررسی دارایی ها برگزار شده و هماهنگی ها  تصدیق دهی و تفاهم نامه با ادارات، سیستمایجاد  در زمینه
 جهت تسریع روند بررسی دارایی ها صورت گرفته است.

 رخ ؤمه  (4837)شهماره   یبه یمکتهوب تعق  انتقال فورم های ثبت و اشاعه دارایی ها، از کمیسیون انتخابات به اداره ثبت و بررسی دارایی ها، در زمینه
 یک جلسه با رئیس داراالنشای کمیسیون مستقل انتخابات برگزار گردیهده اسهت.   نیز و دهیمستقل انتخابات ارسال گرد ونیسیبه کم 15/04/1398

بهه وزارت مالیهه    29/5/1398( مهورخ  1883، به معاونیت دوم ریاست جمهوری و مکتوب نمبر )29/05/1398( مورخ 7415همچنان مکتوب نمبر )
 ها را محرم دانسته و با این اداره شریک نساخته است.  کمیسیون مستقل انتخابات فورمهای الزم در این زمینه ارسال شده است. جهت همکاری 

 از ثبت و بررسی دارایی ها جهت ارائه به شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری ترتیهب   1398سوم سال مالی  های اول و گزارش ربع
 گردیده است.

 دهی  پاسخ و شفافیت تقویت: دوم بنچمارک

  تحلیل و کارشناسی شده و در خصوص تطبیق پیشنهادات سفر کننهدگان ههدایت    ،گزارش سفر 176دولتی،  موثرجهت جلو گیری از سفر های غیر
پیشنهاد سفر کارمندان دولتی جهت تداوی  300به تعداد  طبق احکام اسناد تقنینیهای رسمی کارمندان، سفر در مورد. مقام عالی اخذ گردیده است

 های رسمی طی مراحل گردیده است.مورد سفر 947به خارج از کشور و 

 شهکایت و عهرایض مهردم،     2،776از مجموع و فعال گردیده است.  جادیا یاریمرکز تماس )کال سنتر( مجهز و مع ،برای دریافت سراسری شکایات
 .است دهیحفظ گرد ایو به ادارات مربوطه اش فرستاده شده  ای اتیشکا هیبق قرار گرفته و شکایت مورد رسیدگی 1،536

 مختلف  یها منطقه و جهان که در عرصه ی( با کشورهاها ونیها و کنوانس ها، تفاهمنامه ها، توافقنامه مورد اسناد )معاهدات، موافقتنامه 282 از تطبیق
به منظور تطبیق آنها از طریق تدویر جلسات با وزارت ها و ادارات دولتی که اسناد متذکره مربوط آنهها  نظارت صورت گرفته و است،  دهیبه امضا رس
 .گردیده و از تصویب موارد جدید از این اسناد در کابینه پیگیری صورت گرفته است یریگیو پ بیتعقمی گردد 

 و عفهو  فهرامین  مزایهای  از محبوسهین  تن 3،050نظارت صورت گرفته است که  مجازات تخفیف و عفو مورد در جمهوری ریاست فرامین تطبیق از 
 .(است دریافت نمودهتخفیف  تن 1،675 و شده عفو تن 375 جمله از. )اند گردیده مستفید. ا.ا.جمهوری ریاست عالی مقام مجازات تخفیف

 پهی آدرس عمهومی   .به آی . این دیتابیسایجاد گردیده است نظامی به خارج از کشور  آنالین برای طی مراحل سفرهای کارکنان ملکی و دیتابیس
 نیاز دارد.ها و ادارات  دسترسی وزارت برای

 قرار گرفته است.  یمقام عال دیو مورد تائ شده میتقد یبه حضور مقام عال یکیالکترون ضیعرا رشیپذ یو چگونگ ضیعرا یقانون وارس لیطرح تعد
 گردد. یارسال م نهیبه کاب یمراحل به زود یجهت ط ل،یطرح تعد

62% 18% 

12% 
 تکمیل شده 8%

 مراحل نهایی اجرا

 پیشرفت محدود

 بدون پیشرفت
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 مهدنی،  شهکایت  عریضهه  3،468 تعهداد  بهه  ،1398 مهالی  سال در جمهوری ریاست امور اداره عمومی ریاست قضائی و تقنینی حقوقی، امور ریاست 
مورد  372 تعداد . از این شکایات، بهنمی باشند، که شکایات فساد اداری شامل آنها با مراجع مربوط پیگیری نموده است نظامی را و تجارتی قضائی،
، یامهور حقهوق   اسهت یر هب ،یجمهور استیر یمقام عال تیاز جانب سکرتر ضهیعر 692همچنان ، به تعداد  .است گردیده ، حفظبوده موجه که غیر

تمهاس   قیه از طر ت،یشهکا  2،212 بهه  شده و یدگیرس یعاد یااز مجر ضهیقطعه عر 4،522 به است که دهیاداره امور رس استیر ییو قضا ینیتقن
 است.  دهیگرد یریگیبا مراجع مربوط پ ینوفیلیت یها

 قرارد داده اسهت   یرا مورد بررس یدولت نیزم یایدو مورد قضا ش،یجلسه خو یط یو امالک دولت نیغصب زم یایقضا یریگیو پ یهماهنگ تهیکم
 ،یو مالدار یاریغصب شده وزارت زراعت آب نیزم بیجر 20 یغصب شده وزارت صحت عامه و مواز نیزم بیجر 15 یدر مورد مواز جهیکه در نت

 .باشد یدولت م تیافراد به ملک تیقال آن از ملکتها و ان صلهیف نیا قیشده در حال تطب ادی تهیکه کم فتهصورت گر صلهیف

 جههت پاسهخگویی هرچهه بیشهتر     ، یقانون و مبارزه با فساد ادار تیحاکم یعال یشورا 07/01/1398جلسه مورخ در  به تأسی از هدایت مقام عالی
ادارات، مؤثریت رسیدگی به مشکالت شهرک ها و جلوگیری و یا استرداد امالک غصبی دولت و عامه، کمیته پیگیری و هماهنگی امهالک غصهبی   

معاون دوم ریاسهت جمههوری بها سهکرتریت ریاسهت عمهومی        دولت و عامه از سطح معاونیت انسجام امور دولت ارتقا نموده و منعبد تحت ریاست
 فعالیت می کند. قضایای دولت 

 کار روی تهیه پروپوزل ساخت یهک شهفاخانه مجههز توسهط      ،جمهوری ریاست امور اداره عمومی ریاست دولتی، کارمندان تداوی طرح تدوین برای
 را آغاز نموده است.  وزارت صحت عامه

  جهت تطبیق احکام مقهام  و  شده ترفیعات، تقاعد و سایر امور ذاتی افسران منظوری احکام مقام عالی ریاست جمهوری اخذمورد در رابطه به  21در
 .مورد مکاتیب به مراجع ذیربط ارسال شده است 13عالی، 

 ههای  چهالش  رفهع  کهاری،  رونهد  بهبهود  جهت امنیتی و دفاعی سکتور ادارات و جمهوری ریاست امور اداره عمومی ریاست میان الوزارتی بین کمیته 
ایجاد گردیده است. این کمیته جلسات خویش را  سالم، حکومتداری تحقق و ها بازدهی به بخشیدن سرعت و صحت ها، کاستی رفع امنیتی، موجود

 در اداره امور ریاست جمهوری برگزار نموده است. 

  مربوطهه   مراجع جمهوری به ریاست عالی مقام مشاورین برای سالح حمل جواز توزیع و امنیت تأمین با رابطه قانونی، در مورد مطالبات 44به تعداد
 ارجاع گردیده است.

 دفهاعی  آمهوزش  ارتقهای  پروگرام در ملی امنیت عمومی ریاست و ملی دفاع وزارت کارمند تن دو کیفیت، ارتقای های برنامه تطبیق جهت (DEEP )
 .است گردیده اعزام و معرفی ملی دفاع وزارت در اوپراتیفی استراتیژیک پالنگذاری روزه 10 کورس و بروکسل در ناتو

  تعداد به .تهیه گردیده استجاللتمآب رئیس جمهور طرزالعمل تعقیب تعهدات ملی  ریاست جمهوری، تعقیب هدایات و تعهدات مقام عالیبه منظور 
و به منظور تعقیب و بررسی بیشهتر بهه اداره عهالی    پیگیری شده اداری  و مالی فساد قضایای زمینه در جمهوری ریاست عالی مقام مورد هدایات 14

 دولهت ت مقام عالی ریاست جمهوری در خصوص صرفه جویی در بودجه ملی، پیگیری تعهدات اهدایمورد  82تعداد  بهه است. بررسی ارسال گردید
 اجرا شده است.پیگیری و  ،و تنظیم امور سفرها

 داخلی تفتیش تقویتنچمارک سوم: ب

  غرض  ،جهت حصول اطمینان از موجودیت کنترل های الزم1398ریاست آن در جریان سال مالی  15ریاست اداره امور ریاست جمهوری،  18از
 . است شده تفتیش و بررسی جلوگیری از وقوع خطرات احتمالی،

 است.  شده توظیف کارمند تن 2 امور، اداره ریاست 2 بررسی تطبیق رهنمود تفتیش داخلی در برای 

 است گردیده برگزار توسط خود اداره داخلی تفتیش ریاست کارمندان تن 4 برای تفتیش آموزش دو برنامه. 

 اداری فساد علیه مبارزه و قانون حاکمیت عالی شورای مصوبات و جمهوری ریاست عالی مقام احکامپیگیری : چهارم بنچمارک

 13  مورد  25و  هگردید موضوع تصمیم اتخاذ 29در مورد  ه است.سند مورد بحث قرار گرفت 26 در آن مجموعاً در طول سال برگزار شده کهجلسه
 . است دهیگرد یریگیپ زین یتیو امن یو سکتور دفاع یو قضائ یعدل یها در خصوص بخش یمقام عال اتیهدا

 مربوط به موضوعات  بوتمورد مک 17و  حکممورد  22 ت،یهدا، سه مورد یجمهور استیر یام عالقم اتیبه منظور نظارت از تحقق احکام و هدا
 شده است. یریگیپ ربط،یدر ادارات ذ یتیو امن یاعو موضوعات سکتور دف یحقوق ناتی، تامیمال

 آن روند است و جهت تطبیق احکام در مورد دوسیه ها، گردیده مراحل طی و کارشناسی بررسی اعدام، به محکوم اشخاص دوسیه 24 تعداد به 
 یافته است.تسریع 

 در ریاست عمومی  1398سال مالی  جلسه درجریان 17 اداری، فساد علیه مبارزه و قانون حاکمیت عالی شورای مصوبات تحقق پیگیری منظور به
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 موارد این در تصمیم 57 سند مورد بحث قرار گرفته و 6، شده اشامل آجند در موضوع 31است. در نتیجه،  یافته تدویراداره امور ریاست جمهوری 
 .نیز پیگیری گردیده است سکتور دفاعی و امنیتی و های عدلی و قضائی هدایات مقام عالی در خصوص بخشمورد  25همچنان  .است شده اتخاذ

 اطالعات به شهروندان دسترسی: پنجمبنچمارک 

  ،مهورد   5 سایت اداره امور نشهر گردیهده اسهت.    بیدر و مصوبات شورای عالی حاکمیت قانونتمام به منظور دسترسی کامل شهروندان به اطالعات
 یمله  ونیزیتلو قیبه آن از طر یدگیو رس اتیاخذ شکا یو گزارش مفصل در مورد چگونگ ،یدولت ربطیذ یبه نهادها نهیجلسات کاب یگزارشات خبر

 است. دهیاداره امور نشر گرد تیسا بیرتبه در و یمقامات عال ییقطعه فورم ثبت دارا 490هم چنان،  .است دهینشر گرد

 عمل پالن های فعالیت تطبیق در مشکالت
 پیشنهادات مراحل طی تقاضای اداری، فساد علیه مبارزه و قانون حاکمیت عالی شورای فرعی های کمیته های فیصله تطبیق در ادارات همکاری عدم

تطبیق پالن عمل خویش از آن یادآوری نموده  در امور اداره عمومی ریاست که است مشکالتی از آن قانونی مراحل طی بدون تماس طریق از سفرها
ننموده که  ارایه گزارش خویش اداری فساد علیه مبارزه عمل پالن فعالیت 3 در پیشرفت چگونگی از جمهوری ریاست امور اداره عمومی ریاستاست. 

 .است در ذیل ذکر گردیده

 و قضایی؛ نظارت از تطبیق برنامه ملی اصالحات عدلی 

  ،های بررسی کننده ارجاع موارد قابل بررسی به نهاد می امنیت ملی وور داخله و ریاست عمواموزارت دریافت و تحلیل گزارشات وزارت دفاع ملی
 فساد اداری؛

 ع گیری داخلی برای فساد اداری و ایجاد طرزالعمل مرجع اطال جرایم گاندایجاد مرجع اطالع گیری داخلی مطابق قانون حمایت از اطالع دهن
 تنظیم اجراآت آن. 
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 دفتر شورای امنیت

 

فعالیت را در پالن عمل  8بنچمارک، به تعداد  3، در 1398دفتر شورای امنیت در سال مالی 

فعالیت در  1فعالیت تکمیل شده،  6از آن جمله، فساد اداری خویش  پالن نموده است. با 

 مهم های پیشرفت و هادستآورد است. فعالیت تطبیق نشده 1و نهایی اجرا قرار دارد  مراحل

 .باشد می ذیل شرح به وزارت در هر بنچمارک این لعم پالن تطبیق

 تقویت شفافیت در امور اداری و خدمات بنچمارک اول:

 تن تقدیر نامه اعطا شده است. 43به ارزیابی و  1398تن از کارمندان طی سال مالی  220 اجراآت 

 سلوک کارکنان خدمات ملکی، تدابیر امنیتی حاالت اضطرار و  از طرف دفتر فرهنگی و تعلیمی بریتانیا، برنامه های آموزشی پیرامون مقررۀ طرز
تن از کارمندان  180 یبرا کاری های توانایی انکشاف و سازی تخصصی سازی، مسلکی منظور زبان انگلیسی، جهت پروسه انکشاف پالیسی به

  .است گردیده برگزاردفتر  نیا

 58  به ریاست عمومی ادارۀ امور  کرده اند که بعد از آن ریوفورم های ثبت دارایی را خانه پ ،1398شرایط این دفتر، در سال مالی تن از واجدین
 است.  شدهریاست جمهوری ارسال 

 بلند بردن مؤثریت تفتیشبنچمارک دوم: 

  صرف کمیتة تفتیش داخلی شود که این کار انجان نشده است.  یو بررس شیتفتقرار بود که در همآهنگی با ادارۀ عالی تفتیش، امور داخلی اداره
 است. ایجاد گردیده و اجراآت در زمینه فعالیت پالن شده صورت نگرفته

 2و در مورد به وزارت امور داخله  8در  مورد بررسی این دفتر قرار گرفته است که و وزارت دفاع ملی تفتیش داخلی وزارت امور داخله گزارش 
 مورد به وزارت دفاع ملی سفارش داده شده است.

 بهبود امور مالی و تدارکات بنچمارک سوم:

  افمیس به منظور سهولت در اجرای حواله جات در این دفتر ایجاد و با تطبیق این سیستم، سهولت های زیادی در   ، سیستم1398طی سال مالی
آموزش و استفاده مؤثر از سیستم برای یک برنامه  شده است. برعالوه،قسمت اجرای حواله و ارسال آن از طریق سیستم به وزارت مالیه فراهم 

 کارمندان این دفتر دایر گردیده است.

  برنامه آموزشی جهت صرفه جویی در امور 6 ،عالوهبه منظور بهبود سیستم تدارکاتی ایجاد و تدوین نموده است. براین دفترپالن تدارکارتی را 
 خریداری ها به کارمندان تدارکات این دفتر تدویر یافته است. 

  قرارداد عقد گردیده است. اما در مورد این که آیا این قراردادها از طریق  16تنها به تعداد  ،قرارداد پالن شده 20، از مجموع 1398در سال مالی
 رقابت آزاد بوده یا خیر؟ معلومات ارایه نشده است. 

 عمل پالن تطبیق های چالش و مشکالت
 ، کدام موضوعی را ذکر ننموده است.1398تطبیق فعالیت های پالن عمل سال  ملی از داشتن مشکالت در امنیت شورای دفتر

75% 

12.5% 
12.5% 

 تکمیل شده

 مراحل نهایی اجرا

 بدون پیشرفت
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 یتیو امن یدفاع یقوا ناتیینظارت بر تع یبورد عال استیر

 

 2 تحت ،1398 مالی سال برایی تیو امن یدفاع یقوا ناتیینظارت بر تع یبورد عال استیر

 فعالیت 1و  فعالیت تکمیل شده 3. در طول سال، است نموده پالن را فعالیت 4 بنچمارک،

ریاست در هر  این عمل پالن تطبیق مهم های پیشرفت و دستآورد است. تکمیل شده قسماً

 .باشد می ذیل شرح به بنچمارک

بانک  جادیها و ا آن تیظرف یو ارتقا یستگیاصل شا یبر مبنا یکادر دیجد ستمیدر س تیشفاف تیتقو بنچمارک اول:

 یکیمعلومات الکترون

  و استعمال قوت هیاز جمله تعب یمهم و مبرم نظام لیمسا ،یدیو کل رتبه یتقرر افسران عال، مشوره های مسلکی در مورد 1398مالی سال طی 

 دهیگرد هینات ارایینظارت بر تع یبورد عال سیرئتوسط  ورصاحب جمه سیب رئآافسران به جاللتم مصاحبه انیجر در یحضور یمشوره ها، ها

. بانک معلومات الکترونیکی در بورد عالی نظارت بر تعیینات برای آن عده از کاندیدان واجد شرایط که قرار است در بست های کلیدی است

تن از  25و معلومات  تن از منسوبین وزارت امور داخله 105امنیتی تعیین گردند، ایجاد شده است. در نتیجه، معلومات بخش های دفاعی و 

 الی ماه عقرب درج این بانک الکترونیکی گردیده است.  1398از شروع سال مالی  یوزارت دفاع مل نیمنسوب

 و وزارت داخله یوزارت دفاع مل نیخلص سوانع منسوب یبورد و بررس نیا تیگزارش از فعال بنچمارک دوم:

  شورای امنیت ملی، ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، لوی یامور داخله و دفاع مل یدر وزارت ها نیتن از منسوب 334به تعداد ،

 عاتیو ترف ناتییتع ،استیر نیا یبه همکار پارلمانی، ریاست عمومی امنیت ملی، وزارت امور سرحدات و قبایل، و وزارت دولت در امور څارنوالی

الی ماه عقرب به مقام عالی ریاست جمهوری ارسال شده  1398. گزارش کاری در زمینه پیشرفت این فعالیت از شروع سال مالی اخذ نموده اند
 است.

  خلص سوانح از وزارت امور داخله که مجموعاً  214اد خلص سوانح از وزارت دفاع ملی و به تعد 77به تعداد  ،الی ماه عقرباز شروع سال مالی
 خلص سوانح می شود، توسط این ریاست بررسی شده است.  291

 عمل پالن تطبیق های چالش و مشکالت
یادآوری  شیخو 1398مالی پالن عمل سال  قیتطب یدر راستا از داشتن مشکالت ذیل یتیو امن یدفاع یقوا ناتیینظارت بر تع یبورد عال استیر

 :نموده است

 ؛طیدگرواالن و جنراالن واجد شرا یکیبانک معلومات الکترون جادیدر ا یتیو امن یدفاع یارگان ها یکم کار 

  و  یجمهور سئیب رآجاللتم تیهدانگرفتن حد اقل سه کاندید هم سطح در هر بست پیشنهادی ارگان های دفاعی و امنیتی بر اساس مد نظر

 .بورداین با در نظر داشت اصول و مسلح ج.ا.ا  یقوا یسرقوماندان اعل

75% 

 تکمیل شده 25%

 قسماً تکمیل شده
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 اداره ارگان های محلی

 

 تیفعال 21بنچمارک،  5تحت  ش،یخو 1398 یسال مال یاداره در پالن عمل مبارزه با فساد ادار نیا
اجرا قرار  ییدر مراحل نها تیفعال 3شده است،  لیتکم تیفعال 5را پالن نموده است. در طول سال، 

گر بدون ید تیفعال 6محدود داشته و  شرفتیآن پ تیفعال 6، تکمیل شدهقسماً  تیفعال 1دارد، 
 باشد. یم لیه شرح ذآن ب یها و دستآوردها شرفتیپ اتیمانده است. جزئ یباق شرفتیپ

 در اداره یو حسابده تیشفاف تیتقوبنچمارک اول: 

 ت.اس دهیثبت گرد 1398 یدر سال مال یمحل یاداره ارگان ها یتیو وال یتن کارکنان اداره مرکز 1،109 یها ییفورم دارا 

  ثبت نموده است 1398 یرا در شش ماه اول سال مال شیخو یها ییتن دارا 16 ،رتبه در اداره یتن کارمندان عال 50از مجموع. 

  و پروتوکول  قراردادهاشامل وضعیت مالی اداره، گزارش های مالی، تفتیش و سه جزء آن که قانون دسترسی به اطالعات، فقط  15بر اساس ماده
 اداره قابل دسترس است.ها و تفاهمنامه ها می شود در ویب سایت اداره نشر نشده است. دیگر موارد آن در ویب سایت 

 .مورد  2 ،یدر ربع چهارم سال جار مرجع اطالع گیری داخلی در اداره ارگان های محلی ایجاد شده و طرزالعمل کاری آن نیز تهیه گردیده است

 ت.شده اس یجمع آور تیشکا

 و مجموع  یمحل یاداره ارگان ها انیمشترک م یتفاهمنامه همکار ،ینظارت یدر پروسه ها یمدن یاشتراک نهاد ها نهیبه منظور فراهم کردن زم

شهروندان  ی( امضاء شده است. همچنان، شورای)شمال، شمال شرق، جنوب، جنوب شرق، شرق، غرب و مناطق مرکز یزون ها یمدن ینهاد ها

کمرنگ بودن روند گفتگو، گزارش  ،یمحل یامور حکومتدار ،یریگ میکالن تصم یسطح مشارکت شهروندان در پروسه ها بودن نیپائ لیبه دل

 ت.اس دهیگرد هیته زیشده و رهنمود آن ن جادیبه شهروندان ا یادارات محل نیمسئول یو حسابده یده

  بتوانند صفائی منازل خود را پرداخت شاروالی والیات که شهروندان به سهولت و بدون جبر  20سیستم الکترونیکی جمع آوری محصول صفایی در
 د گردیده است.نمایند، ایجا

 ینات بر اساس لیاقت و شایستگییتع بنچمارک دوم:

  تن الی رقابت آزاد، بر اساس درخواست اداره های  12تن کارمند از طریق رقابت آزاد و بر اساس شایستگی و  10، به تعداد 1398در سال مالی
 مربوطه استخدام گردیده است که معاشات آن ها از داخل بودجه اداره ارگان های محلی اجرا می گردد.

  ،و کارمند اداری بلند رتبه، معاونین والیات، ولسوال، شاروال  یآن که شامل بست هابست  18 بست خالی، در 30از مجموع در سال مالی جاری
 فرد تازه استخدام شده تعدادی از آن ها خانم ها می باشد. 18افراد واجد شرایط استخدام و تعیین شده است. از میان 

 والیتی شوراهای حسابدهی افزایش و داخلی تفتیش تقویت: سوم بنچمارک

 • یها و شاروال یولسوال ،یتیوال یها، شوراها یها، شاروال تیوال یدفاتر مرکز یبخش ها یو ادار یحساب ،یامور مال یمحل های ارگان اداره 
 ر،یجشوردک، لغمان، پن دانیم سا،یبلخ، پروان، تخار، کاپ ،یبغالن، لوگر، هرات، هلمند، غزن مروز،ی)جوزجان، قندهار، ن تیوال 21 یها یولسوال یها

ها، مبلغ  یبررس نیقرار داده است. از اثر ا یو بررس شیاز مرکز مورد تفت یاعزام ئتیو خوست( را توسط ه یکندیکنر، ننگرهار، بدخشان، غور، دا
 سی و سه هزار و نه صد و سی و چهار و ،ی( افغان206،605،928و هشت ) ستیو پنج هزار و نه صد و ب و شش صد ونیلیو شش م دو صد

و چهار  ستیو چهل هفت هزار و شش صد و ب و سه صد ونیلی. بر عالوه، مبلغ هفت ماستشده  ییشناسا لیقابل تحص لیت تریل (23،934)
 به حساب دولت اضافه شده است. ل،یپول قابل تحص ی( افغان7،347،624)

 ارگان های محلیبنچمارک چهارم: تقویت قوانین و میکانیزم های حکومتداری محلی و مقرره تنظیم وظایف اداره 

 فیوظا حهیاست. همچنان، ال دهیگرد ریدا زین یکیعقد شده و جلسات تخن یکمپن کیقرارداد با  ،یو اصالح قانون اداره محل یجهت بازنگر 
 شده است. ینهائ یکمپن

 شده است. ینهائ زین یمحل یاداره ارگان ها فیوظا میشده و مقرره تنظ هیها ته یشاروال دیقانون عوا مسودۀ 

 است. هم چنان، کار مرکز  دهیگرد لیتکم یاسعدآباد، بلخ، آقچه، زرنج، خوست، قندز، قره باغ و محمود راق یها یدر شاروال نیخدمات مراجع مرکز
 داشته است. شرفتیدرصد پ 61 درصد و شرن 65بولدک  نیدرصد، در سپ 87درصد، در تورخم  89بازارک  یدر شاروال نیخدمات مراجع

 پنجم: نظارت از تطبیق پالن های عمل مبارزه با فساد اداری والیات و تقویت دسترسی مردم به عدالتبنچمارک 

  در والیات، جلسات مقدماتی و فعال سازی دفاتر آنان  ارنواالنڅجهت تهیه و ترتیب طرح برای رفع مشکالت بود و باش و دفتر کاری قضات و

بر اساس تقسیم وظایف، جمع آوری  .اد اداری برگزار شده استو سکرتریت ویژه مبارزه با فس الیلوی څارنومشترک با نمایندگان ستره محکمه، 

23% 

14% 
5% 29% 

29% 

 تکمیل شده
 مراحل نهائی اجرا
 قسماً تکمیل شده
 پیشرفت محدود
 بدون پیشرفت
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و ولسواالن به عهده اداره ارگان های محلی بود که کار آن تکمیل شده و معلومات در  رنواالناڅقضات، معلومات در مورد نیازمندی های دفاتر 

 ا دارند قرار داده شده است.اختیار اداراتی که رهبری تطبیق این برنامه ر

  ولسوالی دیگر غیر فعال می باشد. 103فعال و در  څارنوالیدفاتر ولسوالی،  284در والیت کشور،  34ولسوالی در ساختار اداری  387از مجموع 

 بشری، مالی و  )منابع حسب هدایت مقام رهبری اداره هیئت پنج نفری به والیات پروان و هرات سفر نموده که این هیئت سه ریاست داخلی
دو والیت را مورد ارزیابی قرار داده است. گزارشات ارزیابی با رهبری این شاروالی و ( ی مقام والیتات تخنیکی وسکتورحسابی و ریاست خدم
  قرار دارد. اداری معرض فساددر دهد که ساحات متذکره  نشان می ی آنیافته هاو  اداره شریک شده است

 ی تطبیق پالن عملمشکالت و چالش ها

فعالیت در گزارش  6ارائه ننموده، اما این اداره از پیشرفت  یتطبیق پالن عمل مبارزه با فساد اداری خویش گزارشدر داره ارگان های محلی از مشکالت ا

فعالیتی که در مورد آن معلومات ارایه  6 خویش معلومات ارایه نکرده و دالیل عدم ارسال معلومات را عدم همکاری ریاست های مربوط بیان نموده است.

 نشده، قرار ذیل است:

 نه والیان، ولسواالن و شارواالن؛نشر نتایج ارزیابی اجراآت ساال 

  ؛و ارائه گزارش به سکرتریت ویژه څارنوالیارجاع به موقع اتهامات و قضایای فساد اداری به اداره 

 یات؛اخلی جهت تسریع رسیدگی به شکااصالح سیستم تفتیش د 

  ؛1399والیات برای سال مالی تشخیص بنچمارک ها برای ترتیب پالن های ساالنه مبارزه علیه فساد اداری 

  ؛1399ه علیه فساد اداری برای سال گذاری مبارز فساد اداری و پالن بابرگزاری یک برنامه آموزشی در مورد استراتیژی مبارزه 

 اد اداری.نظارت از تطبیق پالن های عمل مبارزه علیه فس 
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1
  https://bit.ly/2NeaAmH/  - https://aic.gov.af/dr 

2 https://bit.ly/2WO0Xy/ https://bit.ly/2re8MB/ https://bit.ly/32qeiO/ https://bit.ly/32qkXIL 

 کمیسیون دسترسی به اطالعات

 

 را فعالیت 19 بنچمارک، 5 تحت ،1398 مالی سال برایکمیسیون دسترسی به اطالعات 
 4 قسماً تکمیل شده و فعالیت 4، تکمیل شدهفعالیت  3. در طول سال، است نموده پالن

 جزئیات بیشتر. می باشد بدون پیشرفتفعالیت  8پیشرفت محدود داشته است. فعالیت را 
 .باشد می ذیل شرح به کمیسیون در هر بنچمارک این عمل پالن تطبیق

 یدولت و مشارکت مردم در دولتدار یو حسابده تیبه اطالعات به منظور شفاف یحق دسترس تیو تقو نیتأم بنچمارک اول:

  هیاراتدویر یافته است. در این جلسات روی موضوعات چون  به اطالعات یدسترس جهت حق دولتی مختلف ادارات با جلسه 39به تعداد 
 یها تیقانون، مسوول نیدر پرتو او  انیاطالعات به متقاض هیادارات در ارا یها  تیبه اطالعات، مکلف یقانون دسترس رامونیالزم پ حاتیتوض
 .1بحث گردیده استموضوعات مرتبط  ریبه اطالعات و سا یدسترس ونیسیکم

 که در . قابل ذکر است ( تدویر یافته استننگرهار، کابل، پروان و کنر) تیوال 4 به اطالعات در یدسترس عامه از حقوق یده یآگاه یبرنامه ها

ولی به دلیل نبود بودجه کافی در  متذکره را برگزار کند یبرنامه ها تیوال 20در  ،ربع چهار یط ونیسیکم نیمطابقت به پالن عمل قرار بود ا

 والیت برنامه برگزار نشده است. 16

 به  یدسترس ونیسیکم یجلسات از سو نیا. است دهیعامه برگزار گرد یده یبه منظور آگاه یو چاپ یریتصو یجلسه با رسانه ها 11تعداد  به

 شده است. تیریمد برگزار وت ذیدخل اجامعه مدنی و دیگر ادار برایاطالعات 

 14 و عودت  نیمهاجر های وزارت ،یهالل احمر افغان تیجمعبرای سکتور خصوصی،  به اطالعات یقانون دسترس یده یآگاه ناریسم

رگزار ب والیت کابل( 20و  19، 18، 13، 12، 11، 6، 5، 3) های هیشهروند در ناح 735 یبراو  یتدارکات ملکنندگان، معارف و فرهنگ و اداره 

 .2است دهیگرد

 یدولت و مشارکت مردم در دولتدار یو حسابده تیبه اطالعات به منظور شفاف یحق دسترس تیو تقو نیتأم بنچمارک دوم:

 3؛ ونیسیکم یامور داخل طرزالعمل. 2 ؛ون،یسیادارات به کم یاطالع رسان نیولئمسگزارش ساالنه  هیارا . طرزالعمل1هایی چون؛  طرزالعمل .
. 6؛ شکایات متقاضی اطالعات طرزالعمل ثبت و رسیدگی به. 5 ؛اسناد یطرزالعمل تنظیم و نگهدار. 4 ؛ونیسیکم یطرزالعمل انتخابات داخل

طرح مقررۀ دسترسی به ز سلوک کمیسیون، رهنمود طرطرزالعمل شیوه نظارت از ویب سایت های ادارات ترتیب و تهیه گردیده است. در ضمن، 
 اطالع رسانی نیز تهیه گردیده است.و الیحه وظایف مسئولین  اطالعات

 و  ونیسیادارات به کم یرسان اطالع نیگزارش ساالنه مسوول هیاار فقط طرزالعمل در فوق، از جمله طرزالعمل ها، رهنمود و مقرره ذکر شده
  نشر شده است.در لینک ذیل در ویب سایت رسمی کمیسیون  ونیسیکم یطرزالعمل امور داخل

 نمودن اطالعات هیپاسخگو ساختن ادارات جهت ارابنچمارک سوم: 
  گزارش از طریق  شر شده است.این نظارت در ویب سایت کمیسیون ن وزارت و اداره نظارت صورت گرفته است و نتیجه 72از ویب سایت های

 https://bit.ly/2qxP4AQاین لینک قابل دسترس است: 

 100 گی صورت گرفته استآن رسید شکایت 31به  عدم دسترسی به اطالعات توسط کمیسیون دریافت شده که شکایت. 

 جهیبر نت یمبتن یفرهنگ سازمان تیمؤثر و تقو ۀادار کی جادیا چهارم:بنچمارک 

 ولی این استخدام شده اند یادار یو بست ها یتن در ربع دوم در بخش خدمات 15 شده بود به تعدادبه اعالن سپرده  کهبست  37 از جمله ،
  فعالیت در ربع های بعدی پیشرفت نداشته است.

 5 است. نمودهبه ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا. ارسال فورم ثبت دارائی های خویش را دسترسی به اطالعات  کمیشنر کمیسیون 

 در اداره یو حسابده تیشفافپنجم:  بنچمارک

  اداره )کمیسیون مستقل   3. از جمله، فقط نموده است یمعرف ونیسیکم نیشان را به ااطالع رسانی  مرجع ولینمسئ وزارت/اداره  59به تعداد

اصالحات اداری و خدمات ملکی، وزارت کار و امور اجتماعی و کمیسیون مستقل شکایات انتخابات( این مرجع را در تشکیل اداره خویش ایجاد 

 ننموده است. 

21.5% 

15% 

21.5% 
 42% 

 تکمیل شده

 قسماً تکمیل شده

 پیشرفت محدود 

 بدون پیشرفت

https://bit.ly/2NeaAmH/
https://bit.ly/2qxP4AQ
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 عمل پالن تطبیق های چالش و مشکالت
  است: لیآن قرار ذ لیبا دال ،است دهینگرد قیتطب یپالن شده بود، ول 1398 یکه در سال مال ییها تیفعال

  ی؛نبود بودجه کافبه دلیل  زمینه سازی مصؤنیت حقوقی به متقاضیان و افشاگران اطالعاتعدم 

  به دلیل نبود کارمندان مسلکی؛  مردم اتیاطالعات و درج شکا یتقاضا نیآنال ستمیس جادیاعدم 

  مقرره در پالن کار  نیچنی به دلیل درج ننمودن ت دولتاادار تمام ایاداره و  60از  شیاسناد در ب یاز مقرره طبقه بند یریگیو پ میتنظعدم

 ؛ هیوزارت عدل 1398نه ساال ینیتقن

  که  به دلیل این صورت دوامدار در هر ربعه اطالعات ب یساز تلیجید یبرا یدادخواه عدم و یبانک اطالعات در تمام ادارات دولت جادیاعدم

 ؛مدت است برنامه دراز کیهمه ادارات دارد و هم  یبه همکار ازین وبوده  یپروسه مل کیپروسه  نیا

  ی به اطالعات و تازگ یموضوع دسترس یتازگ لیبه دل اطالعات هیمربوطه در صورت عدم ارا نیولئبه ادارات و مس یبیتأد داتیمو قیتطبعدم

 ؛به اطالعات یدسترس ونیسیکم ایجاد

  فعال عدم نشر اطالعات در مورد اداره و فعالیت های آن به شمول پالن ها و گزارش های کاری و گزارش از فعالیت های نظارتی به دلیل تازه

 شدن ویب سایت این کمیسیون؛

  ؛نموده است جادیرا ا یمراجع اطالع رسان شیخو لیکه در تشک یاداره دولتوزارت و  72از کارکرد  یابیارزعدم 

  اداره نیتمام کارمندان ا یبرا تیظرف یحد اقل سه برنامه ارتقا یبرگزار عدم و از عملکرد کارمندان یابیمنظم نظارت و ارز ستمیس جادیاعدم. 
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 کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی 

 

 4 تحت ،خویش 1398 مالی سالاین کمیسیون در پالن عمل مبارزه با فساد اداری 
در فعالیت  2 تکمیل شده،فعالیت  7 ،طول سال در. است نموده پالن را فعالیت 10 بنچمارک،

 و هادستآوردجزئیات  است.پیشرفت محدود داشته فعالیت  1و  مراحل نهایی اجرا قرار دارد
 .باشد می ذیل شرح به این کمیسیون در هر بنچمارک عمل پالن تطبیق مهم های پیشرفت

 ساختار، ماموریت، دیدگاه، بررسی شامل که معارف وزارت در( Functional Review) وظیفوی بنچمارک اول: بررسی

 باشد می های آن برنامه و وظایف

  برنامه های آموزشی یک اصالحات اداری و خدمات ملکیبعد از انجام هماهنگی با وزارت معارف و تعیین تیم کاری از سوی کمیسیون مستقل ،
وزارت، سند چارچوب  یژیاسترات ،ینیاسناد تقن برگزار گردید. هفته ای برای مسئولین مرکزی والیتی جهت همکاری آن ها در پروسه بررسی

اداری مطالعه گردیده و وظایف جدید وزارت در سند مبارزه با فساد  یمل یژی، استرات(SOM)جلسه  صلهینکشاف افغانستان، فصلح و ا یمل
 . ه استمبارزه با فساد اداری بیرون نویس گردیدملی چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان، فیصله جلسه سام و استراتیژی 

  ا اسناد تحلیل و بررسی تشکیل موجود در مطابقت ببرای بازنگری وظیفوی وزارت معارف و دو نقشه راه استقامت های کاری وزارت بعد از  طرح
نقاط ضعف زاید و بیکاری های مخفی، تشابه و تداخل کاری داخلی و بیرونی  ،آن از بعدتحلیل و بررسی گردید. ، تقنینی و استراتیژی معارف

 شده است.شناسایی 

  .ریاست های عمومی انکشاف منابع بشری، شهادت نامه ها و مکاتب برای الکترونیکی سازی سیستم های کاری شان شناسایی گردیده است 

 تا حال تکمیل نگردیده آن، زمانگیر بودننسبت  پروسه ساده سازی آنها شناسایی گردیده و و زمان گیر در ادارات بیست و شش پروسه مغلق 
 . اده سازی آنها جریان دارداست و کار روی س

 تهیه شده و  ها تیها و آمر استیر ،یعموم یها استیر کیبا تفک یک مودل خدماتی و تعیین استقامت های کاری پنج معینیت وزارت معارف
مشکالت بنا بر هم چنان،  اصالحات اداری شریک نشده است. رهبری کمیسیون است. این مودل تاهنوز باشریک شده  با رهبری وزارت

 جریان دارد. این وزارتروند مطالعه و تحلیل بخش های مرتبط با تشکیل در  زارت معارف و حجم پروسه های کاری،تخنیکی در و

 تشکیل جدید وزارت معارف در مطابقت با قانون  مطالعه شده و منطقهلف وزارت های تعلیم و تربیه کشورهای منطقه و فرامودل های مخت
منظور ایجاد یک اداره عاری از بیکاری های مخفی تشکیالت زاید و تداخل وظیفوی ایجاد ه ایف اساسی و حمایوی جدید ببا تعریف وظ ،معارف
 . ه استگردید

  مورد  یمراحل و منظور یدر نظر گرفته شده است، که پس از ط یو کادرساز یساز تیظرف به منظور توتیانست کی ،وزارت دیجد لیتشکدر
 . قرار خواهد گرفت قیتطب

 ادارات در( HRMIS) بشری منابع معلومات مدیریت سیستم تطبیقبنچمارک دوم: 

  تکمیل 2. تکمیل مادیول تشکیل؛ 1 ه است:صورت گرفت آتیجهت انکشاف سیستم مرکزی واحد مدیریت معلومات منابع بشری اقدامات .
. طرح و ترتیب پالن 6. استفاده آزمایشی از سیستم و 5 (؛FRS)و  (SRS)تهیه اسناد تخنیکی  .4. تکمیل مادیول بایومتریک؛ 3 مادیول سوانح؛

 تطبیقی.

 تن  60 درج شده است. هم چنان، در سیستم وزارت تشکیل مرکزیآغاز شده و  در وزارت معارف مدیریت معلومات منابع بشری تطبیق سیستم
 فعالیت استخدام شده اند.رای تطبیق سیستم در وزارت معارف کارآموز ب

 شده است. آغاز پروسه  توظیف شده و این در مربوطات وزارت معارف در شهر کابل معلومات مدیریت منابع بشری سه تیم برای تطبیق سیستم
ایومتریک ، معلومات بجمع آوری شده بست 4،000 معلومات ،فورم توزیع شده بست 4،000، برای درج سیستم شده ( بست50،000پنجاه هزار )

 حوزه تعلیمی جمع آوری 3و دیتای بایومتریک در  شدهحوزه تعلیمی شهر کابل توزیع و جمع آوری  7، فورم در جمع آوری شده کارکن 4،000
 (15،858شده که به طور کلی، پانزده هزار و هشت صد و پنجاه و هشت )بست درج سیستم  3،454مجموعاً  ،چنان در ربع چهارم . همشده است

 تطبیق خواهد شد.  های دومی وزارت معارف بعداًاین سیستم در ادارات دیگر و واحد. استدرج سیستم شده  الی ختم سال بست

 مدیریت منابع بشری سیستم (HRMIS) کنون معلومات سوانح یک صد و نوزده هزار و پنج تا. است شده تطبیق دولتی مستقل اداره/وزارت 37 در
 انکشاف و احیا پارلمانی، امور در دولت آبیاری، و مالداری زراعت، های وزارت) دولتی ارگان 22 تشکیل بست از( 119،547)صد و چهل و هفت 

 صحت صنایع، و تجارت اقتصاد، عدلیه، مهاجرین، امور قبایل، و اقوام سرحدات فرهنگ، و اطالعات آب، و انرژی اجتماعی، امور و کار دهات،
 انتخابات، مستقل کمیسیون زیست، محیط از حفاظت ملی و اداره های مالیه اوقاف، و حجارشاد،  معلوماتی، تکنالوژی و مخابرات معارف، عامه،

70% 
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20% 

 تکمیل شده

 مراحل نهایی اجرا

 قسماً تکمیل شده
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جمله، در ربع از  .تطبیق گردیده است (معلومات و احصائیه مسلکی، و تخنیکی تعلیمات ملی، تلویزیون رادیو انتخاباتی، شکایات مستقل کمیسیون
 ( بست در سیستم درج گردیده است.59،497تعداد پنجاه و نه هزار و چهار صد و نود و هفت )سوم، معلومات سوانح به 

 (آن در اداری فساد موضوعات مبارزه با ساختن شامل) سلوک طرز مقررۀ بنچمارک سوم: ترتیب

 مراحل به وزارت  یو ط قیتدقجهت  19/9/1398رخ ؤم (7351بر  5418)مکتوب  عهیذر یکارکنان خدمات ملک طرز سلوک ۀمقرر لیطرح تعد
 .ه استارسال شد هیعدل

 و تقویت سیستم میکانیزم استخدام الکترونیک  2-1 رتبه بلند های بست بنچمارک چهارم: استخدام

  تن در بست های مختلف بعد از سپری نمودن پروسه شفاف امتحانات الکترونیک در ادارات مختلف استخدام شده اند.  313به تعداد 

 و از آن جهت استخدام کارمندان استفاده صورت می گیرد.  شده میکانیزم استخدام الکترونیک ایجاد 

 فعال شده است. خذ امتحان الکترونیک در شش والیت کشور جهت جلوگیری از ضیاع وقت در پروسه استخداممراکز ا  

 ًمنحیث یک پیش شرط تکمیل گردیده است. ،توسط فورم های مذکور مقرر شده قبل از ارسال پیشنهاد تقرری ثبت دارایی تمام کارمندان جدیدا  

 عمل پالن تطبیق های چالش و مشکالت
وابسته بودن فعالیت ها به یکدیگر و مغلق بودن پروسه ها را به عنوان دالیل تاخیر در تکمیل مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی، کمیسیون 

 .بعضی از فعالیت ها عنوان نموده است
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 کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی

 

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در پالن عمل مبارزه با فساد اداری سال 

بنچمارک/ شاخص تنظیم نموده بود. از این  6فعالیت را در قالب  16خویش،  1398مالی 

فعالیت در مراحل نهایی اجرا قرار دارد و یک فعالیت  2فعالیت تکمیل گردیده،  13تعداد، 

دیگر بدون پیشرفت باقی مانده است. جزئیات پیشرفت و دستآورد در فعالیت های این 

 کمیسیون در ذیل آمده است.

 کمیسیون در حسابدهی و شفافیت تقویت و اداری فساد علیه مبارزه اجراآت چگونگی از عامه دهی آگاهی: اول بنچمارک

 دهی از قانون اساسی که در شماری  های آگاهی های آن، نظریات تخصصی اعضای آن و نیز گزارش برنامه اطالعاتی در مورد کمیسیون و فعالیت
 است. نشدهنشر هنوز برخی از موارد ماده پانزدهم قانون دسترسی به اطالعات، در ویب سایت آن به نشر رسیده، اما ، برگزار گردیده از والیات

 کارکنان واجد شرایط کمیسیون تکمیل و با اداره مربوط شریک گردیده است.مقامات و تن از  23های  فورم ثبت دارایی 

 است. شده، مسودۀ طرزالعمل کاری آن نیز تهیه مرجعهای این  برای تنظیم فعالیت اخلی در کمیسیون ایجاد گردیده ومرجع اطالع گیری د 

  های اداری و مسلکی کمیسیون برگزار شده است. بخش تن از کارکنان 44سمینار آگاهی تحت عنوان قانون اساسی و مبارزه با فساد اداری برای 

 جرایم فساد اداریبنچمارک دوم: اتخاذ تدابیر الزم قانونی در برابر مرتکبین 

 3  یک و  شده روز کسر معاش 5تن به دلیل عدم رسیدگی درست به وظایف شان توصیه کتبی دریافت کرده اند، یک تن به خاطر تخلفات اداری
تن  5مجموع ل عدم اطاعت از اوامر رئیس عمومی کمیسیون، تادیب گردیده است. در یکی از کارکنان بلند رتبه به دلیبست تنزیل یافته است. 

 تادیب شده اند.

 بنچمارک سوم: مفیدیت و مؤثریت سیستم نظارت و کنترول داخلی

 داد شصت ، قرار20قطعه حواله م 72خریداری،  ی معامله 178ها، به تعداد  تأمین شفافیت در قرارداد، مصرف بودجه و خریداری برای اطمینان از
 قرارداد قرطاسیه و رنگ باب، بازرسی گردیده است.داد انترنت و ر( لیتر تیل، قرا60،000هزار )

 کمیسیون، از طرف تفتیش داخلی بازرسی شده است.1398 سال جهت اطمینان از شفافیت و استفاده موثر بودجه، تخصیصات و صورت مصارف 

  کمیسیون از سوی تفتیش داخلی بازرسی شده است.  1397مصرف بودجه مطابق اهداف کمیسیون، حساب قطعیه بودجه سال  طمینان ازابرای 

  های اداری و مسلکی کمیسیون، از سوی تفتیش داخلی مورد بازرسی قرار گرفته است تا از تطبیق پالن کاری مربوط  شعبه در بخش 18به تعداد
 کمیسیون اطمینان حاصل گردد. 

 بنچمارک چهارم: تعیینات بر اساس لیاقت و شایستگی بجای روابط

  اند. گردیدهبست خالی، کارکنان مسکلی از طریق رقابت آزاد تحت نظر کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی استخدام  32در 

 ،تن از کارکنان از طرف منابع بشری کمیسیون ارزیابی گردیده است. 93اجراآت وظیفوی  برای اطمینان از تطبیق درست الیحه وظایف 

 بنچمارک پنجم: ارائه نظر حقوقی جهت تقویت نظارت پارلمان از حکومت

 ( قانون اساسی، 89برای ارایه نظریه حقوقی پیرامون چگونگی نظارت موثر پارلمان از حکومت، از طریق ایجاد کمیسیون خاص مطابق ماده )
 مسودۀ ابتدایی این نظریه تهیه شده است. کار صورت گرفته وروی تهیه مواد و محتوای یک نظریه حقوقی 

 مفادات مرتبط آن در قانون اساسی کشور، از سوی دیپارتمنت تشریح قانون اساسی و مشوره های  در مورد چگونگی رای اعتماد وکال به وزراء و
 متن نظریه حقوقی ترتیب گردیده است.  ،تحقیقات انجام گردیده و مطابق به آن ،حقوقی

 عمل پالن تطبیق های چالش و مشکالت

 آن با پارلمان، معطل مانده است: به دلیل ارتباط کاری کمیسیون که در ذیل آمده ، فعالیتیک 

  ایجاد یک طرزالعمل خاص برای تقویت میکانیزم نظارت پارلمان از اجراآت حکومت از سوی دیپارتمنت تشریح قانون اساسی و مشوره های
 حقوقی و دیپارتمنت نظارت از اجراآت وزارت ها و ادارات دولتی.

81% 

13% 
 تکمیل شده 6%

 مراحل نهایی اجرا

 بدون پیشرفت
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 کمیسیون مستقل حقوق بشر

 

در چارچوب پالن عمل مبارزه با فساد  1398کمیسیون مستقل حقوق بشر در سال مالی 

 5فعالیت تنظیم نموده است. از این تعداد،  10شاخص و  5اداری، اقدامات خویش را در 

فعالیت قسماً تکمیل  2فعالیت در مراحل نهایی اجرا قرار دارد،  1فعالیت تکمیل شده است، 

فعالیت دیگر پیشرفت نداشته است. جزئیات پیشرفت و دستآوردها در فعالیت  2گردیده و 

 های کمیسیون قرار ذیل است.

 کمیسیونتقویت شفافیت و حسابدهی در امور اداری و مالی و اجراآت بنچمارک اول: 
 تهیه مصارف آن نیز مشخص گردیدهو  شده گزارش ساالنه از اجراآت بخش مالی کمیسیون در مرکز و والیات که مقدار بودجه، وجه دریافت ،

 است.  حاصل شدهاطمینان آنان  گردیده وکمیسیون ارایه  تمویل کنندگان مالیاست. این گزارش برای تقویت شفافیت و اطمینان دهی، به  شده

 .گزارش از حفاظت و موجودی تمام اجناس کمیسیون تهیه شده و تمام اجناس در دیتابیس مربوط ثبت شده است 

 به نشر رسیده است. اطالعات نشر ها ها و گزارش ن المللی، فعالیتدر مورد کمیسیون، اسناد حقوقی، اسناد بی اطالعات ،ایت کمیسیونس بیدر و ،
، مواردی مهمی که به نشر 1398در شش ماه اول سال مالی باشند.  های تحقیقی می ماه، ساالنه و گزارش های روزانه، شش شده شامل گزارش

 مورد گزارش تحقیقی است. 5شامل گزارشات اجراآت ساالنه کمیسیون و  است،رسیده 

 قانون دسترسی به اطالعات نشر نشده است. 15مواردِ ماده  های کمیسیون به نشر رسیده اما تمام یتو صالح در ربع سوم قانون تشکیل، وظایف 

 تصویب الیحه استخدام کارکنان و ارزیابی اجراآت ساالنه کارکنانبنچمارک دوم: 

 مورد بازنگری قرار گرفته است که نظر به کمیسیون کارکنان  وظایف ، الیحهها برای تحقق بهتر اهداف حقوق بشری و معیاری سازی استخدام
  .می شوداز این فورم در روند استخدام استفاده  فعالًاست.  شدهرسانی یرات به میان آمده و فورم به روز آن در فورم استخدام تغی

 اری و خدماتی مورد ارزیابی قرار گرفته ، ادبخش کاری 5شامل  یا برنامه کارکنانبه شمول  کارکنانتن از  439 عملکرد ،در جریان ربع چهارم
 در نتیجه، به قرارداد کارکنانی که نتیجه ارزیابی آنان ضعیف بوده است، پایان داده شده است.  است.

 رتبه بلند کارکنان یها ییدارا ثبت در یو همکار نیقوان دیتائ و بیتصو یها تهیکم در اشتراکبنچمارک سوم: 
   جلسات کمیته قوانین و برخی جلسات دیگر جهت ارایه سفارش در زمینه سازگاری  مورد 9 در، نماینده کمیسیون 1398سال مالی در جریان

 اشتراک نموده است. بشر  ها و لوایح با اهداف حقوق قوانین، پالیسی

  میل نموده اند. های شان را تک تن از کارکنان کمیسیون فورم های اشاعه دارایی 12در ربع چهارم به تعداد 

 آموزش نیروهای امنیتی و دفاعیبنچمارک چهارم: 

 تن از منسوبین امنیتی و دفاعی برای بلند بردن سطع آگاهی آنان از موضوعات حقوق بشر و  2.800های آموزشی برای تعداد بیشتر از  برنامه

ها برای بلندبردن سطع  گردد، راه اندازی این برنامه حقوق بشر دوستانه برگزار شده است. از آن جایی که فساد اداری باعث نقض حقوق بشر می

 هی منسوبین دفاعی و امنیتی مفید خواهد بود. آگا

 عمل پالن تطبیق های چالش و مشکالت

 فعالیت دیگر آن هیچ پیشرفتی ندارد که در ذیل آمده است: 2فعالیت قسماً پیشرفت داشته و  2عمل مبارزه با فساد اداری کمیسوین، طبق پالن 

 تفتیش گردد(؛ 1399در ربع نخست سال مالی  1398)قرار است اجراآت سال  تفتیش ساالنه از اجراآت بخش مالی کمیسیون  

  ؛کمیسیون در تمام دفاتر ساحوی و والیتی کمیسیونبه ارزیابی و موجودی فزیکی اجناس مربوط 

 اطالع گیری داخلی برای فساد اداری و ایجاد طرزالعمل مرجع جرایم  ایجاد مرجع اطالع گیری داخلی مطابق قانون حمایت از اطالع دهندگان
 ؛آت آناتنظیم اجر

 ی و انجام ارزیابی ساالنه از اجراء و تطبیق برنامة عمل ساالنة کمیسیون و سایر امور اداری، مالی و لوجستیکی در سطوح دفاتر ساحوی، والیت
 کمیسیون.  مرکزی
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 اداره انکشاف زون پایتخت

 

خویش،  1398اداره انکشاف زون پایتخت در پالن عمل مبارزه با فساد اداری سال مالی 

فعالیت تکمیل  7بنچمارک/شاخص پالن نموده است. از این تعداد،  3فعالیت را تحت  12

فعالیت  2فعالیت قسماً تکمیل شده و  1مراحل نهایی اجرا قرار دارد، فعالیت در  2گردیده، 

دیگر طبق پالن پیشرفت نداشته است. جزئیات پیشرفت و دستآوردها در تطبیق فعالیت 

 های اداره، در ذیل آمده است.

 گذاری سرمایه امور تنظیم میکانیزم تقویت و جدید کاری های میکانیزم ایجاد: اول بنچمارک

 های همکاری میان اداره انکشاف  ها، تفاهم نامه پروژهبه موقع  و تحویل دهی تضمین پایداریهنگی، جلوگیری از تداخل وظیفوی، ایجاد هما برای
قرار است یک تفاهم نامه با  ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی، وزارت صنعت و تجارت و وزارت مالیه به امضا رسیده است.زون پایتخت و 

 نامه به امضا نرسیده است.  اداره دیگر تفاهم 3با  ،. طبق پالنبه زودی جزئیات آن نهایی خواهد شدبیرونی نیز به امضا برسد که پوهنتون ال

 افزایش شفافیت در فروشات و ایجاد ساحات شهر جدید کابل، به منظور تنظیم بهتر امور فروشات فروشات پیش و بر فروشات نظارت طرزالعمل ،
 ن )توسعه دهنده و خریدار( بازنگری شده است.مکلفیت ها و مسئولیت های طرفیوضاحت در 

 کارکنان ظرفیت ارتقای و استخدام در شفافیت: دوم بنچمارک

 های مختلف آموزشی ارتقای ظرفیت که در داخل و خارج از کشور برگزار گردیده، معرفی گردیده اند. در برنامه اداره تن از کارکنان 58 به تعداد 

 از سوی اداره مثبت ارزیابی شده است. ارزیابی معیارهای و بشری منابع پالیسی مطابق مالی سال ختم در کارکنان تمام 

 اداره اجراآت در دهی حساب و شفافیت تقویت: سوم بنچمارک

  های اداره و نشر  نظارت از چگونگی پیشرفت و تطبیق پروژه به منظور ابتکار شفافیت زیربنایی افغانستاننهاد تفاهم نامة همکاری مشترک با
روی طرح نشر یت و حسابدهی در تطبیق پروژه ها امضا گردیده است. اطالعات از مراحل تدارکاتی و مدیریت قرارداد پروژه ها و افزایش شفاف

 ست.معلومات قراردادها طبیق معیارهای ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان نیز کار شده ا

  شوند، تهیه گردیده است.  اداره تطبیق می که از سوی یهای های مشترک نظارتی از پروژه تیمظارت مردمی برای ایجاد میکانیزم ن 

 پاک کاری »( زیر نام 840012های تحت کد بودجودی ) ژه عینی پرو  پیرامون بررسی امور مالی، حسابی، تدارکاتی و بررسی جواب های اداره
 . گزارش نهایی بررسی، تا ختم ربع چهارم از سوی اداره عالی بررسیبه اداره عالی بررسی ارسال شده است« اعمار بازار چهار چنه دریای کابل و

 با اداره انکشاف پایتخت شریک نشده است.  )به دلیل ضرورت شریک سازی آن با شاروالی کابل و واحد عملیاتی و حمایوی ریاست جمهوری(

  ،برای تدارک اقالم مورد نیاز گردیده است. های کوچک  خریداریجایگزین روش  ،روش داوطلبی باز 1397دلو  17از تاریخ طبق تصمیم اداره
باب و ترمیم وسایط،  . برای تدارک اقالم و تجهیزات مورد ضرورت اداره در قسمت قرطاسیهاستفاده می گرددچارچوبی  هایقرارداداز ، ادارهساالنه 

داد ترمیم است. در قرار ، به اداره تدارکات ملی ارسال گردیدهسیه باب و لوازم دفتری مورد نیازهای قرطا شده که جدول نیازمندینیاز سنجی انجام 
به ارزش دو ( افغانی، 1،484،080و چهار هزار و هشتاد )و چهار صد و هشتاد  ک شرکت خصوصی، از مجموع مبلغ یک میلیونوسایط اداره با ی

 است. به عمل آمده( افغانی صرفه جویی 260،220) دو صد و بیست صد و شصت هزار و

   است. رئیس  گردیدهفساد اداری تحت ریاست رئیس اداره و با عضویت معاون تخنیکی و رئیس تفتیش داخلی ایجاد  داخلی اطالع گیریمرکز
گیری داخلی فساد اداری و فورم ثبت   طرزالعمل مرکز اطالع تفتیش داخلی مسئولیت دریافت اطالعات مرتبط به فساد اداری را به عهده دارد.

 شکایتی را این بخش دریافت نکرده است. 1398در سال مالی اطالعات و شکایات تهیه شده است. 

  ی، حسابی و های مال های دوم و باالتر از آن و نیز تمام کارکنان بخش کارکنان معادل بست مقامات و های  قطعه فورم ثبت دارایی 43به تعداد
 است. گردیدهارسال  در ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری اسالمی افغانستان ها دارایی  تدارکاتی اداره تکمیل و به اداره ثبت

 تمام موارد مندرج ماده پانزدهم  های زیر کار آن به نشر رسیده است. اما ژه ها و پرو در ویب سایت اداره، اطالعاتی در مورد اداره، اهداف و برنامه
  قانون دسترسی به اطالعات نشر نگردیده است.

 عمل پالن تطبیق های چالش و مشکالت

به دلیل عدم موافقه وزارت وزشی تفتیش مالی و تفتیش عملکرد. )استخدام افراد مسلکی و برگزاری برنامه های آم. 1فعالیت خود:  2اداره در تطبیق 

 از استفاده چگونگی میکانیزم ایجاد. 2 (؛داخلی این وزارت های ارتقای ظرفیت از سوی تفتیش کارکنان جدید و برگزار نشدن برنامه مالیه در استخدام

 پیشرفت نداشته است. .(است مانده معطلبه دلیل کمبود منابع بشری کارکنان ) به یکسان خدمات ارائه و اداره های دارایی و اموال
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 کمیسیون مستقل انتخابات

 

بنچمارک/شاخص  3 ،کمیسیون مستقل انتخابات در پالن عمل مبارزه با فساد اداری خویش
فعالیت در  2فعالیت تکمیل گردیده،  8از این تعداد، . فعالیت در نظر گرفته است 14را با 

فعالیت مطابق پالن پیشرفت  3فعالیت قسماً تکمیل گردیده و  1مراحل نهایی اجرا قرار دارد، 
 نداشته است. 

 بنچمارک اول: حصول اطمینان از برگزاری انتخابات شفاف و عادالنه

  سایت کمیسیون به نشر یب تکراری، فهرست رای دهندگان قبل از انتخابات تهیه گردیده و در وبرای اطمینان از شفافیت و جلوگیری از آرای
از دستگاه بایومتریک برای ثبت معلومات رای دهندگان  ،شفاف انتخابات مطابق قانون انتخابات برای برگزاریبه همین ترتیب، رسیده است. 

 استفاده گردیده است.

از کمیسیون  2018اشاعه دارایی های ثبت شده کاندیدان برنده انتخابات پارلمانی سال  بنچمارک دوم: انتقال فورم های

 مستقل انتخابات به اداره ثبت و بررسی دارایی های مقامات و کارکنان دولتی

 های ریاست عمومی اداره امور ریاست  های شماری از وکالی فعلی پارلمان با اداره ثبت دارایی کمیسیون در خانه پوری فورم ثبت دارایی
 های ثبت شده دارایی نامزدان برنده انتخابات ولسی جرگه، با اداره ثبت دارایی ها شریک نشده است.  جمهوری همکاری نموده است. اما فورم

های ثبت شده دارایی آنان نظر  است. اما فورم شدهطبق مقررات داخلی کمیسیون ثبت  قبالًاندیدان برنده انتخابات پارلمانی، دارایی ک ،هم چنان
 است. نشدهبا اداره ثبت دارایی ها شریک  شده و به الیحه تنظیم امور مالی کاندیدان محرم دانسته

 اجراآت کمیسیونتقویت شفافیت و حساب دهی در بنچمارک سوم: 

   دفتر مرکزی کمیسیون الکترونیک گردیده است. رسمی تن از کارکنان  160حاضری یومیه تعداد 

  های پروژه ای، ثبت معلومات، بایومتریک و کارکنان رسمی از طریق سیستم کمپیوتری و  تن از کارکنان کمیسیون در بخش 1،097به تعداد
 رقابت آزاد استخدام گردیده اند. 

  های شان را ثبت  تن مقامات، کارکنان بلند رتبه و کارکنان مالی و تدارکاتی کمیسیون، دارایی 124تن کمیشنران و رئیس داراالنشاء،  7شمول به
 نموده اند. 

 مندرج ماده  های کاری، تشکیل و سایر معلومات ها، گزارش ها، فیصله نامه های آن، طرزالعمل کمیسیون، فعالیت ها و برنامه معلومات راجع به
آن به طور کامل  16و  12، 4قانون از جمله فقره های نشر رسیده است. برخی از مواد  در ویب سایت آن بهپانزدهم قانون دسترسی به اطالعات 

 نشر نگردیده است.

 ( روند استخدام، آموزش کارمندان موق1398میزان  6کمیسیون یک ماه قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ،) ت روز انتخابات و انتقال
های بایومتریک در تمام محالت رای دهی را روی دست گرفته و زمینه آموزش استفاده از  مواد حساس و غیرحساس انتخاباتی، به شمول دستگاه

 ها و سایر مواد انتخاباتی را فراهم کرده است.  دستگاه

  موارد عاجل عملیاتی از وجوه سردستی هنگام اسناد تدارکاتی و خریداری اجناسارتقای صالحیت پولی کمیسیون جهت پروسس زود با توجه به ،
 ،اندازه توانسته با استفاده از این سهولت گردیده است. در مورد این که کمیسیون تا چهت خریداری تهیه و خریداری پرچون توسط هیئ

 است.  نکردهیی کند، گزارش ارایه تر انجام دهد و تا چی اندازه توانسته صرفه جو هایش را سریع خریداری

  است.  نشدههنوز تکمیل  1399 سال و مطابق آن اجراآت صورت گرفته است. پالن تدارکاتیشده تهیه  1398پالن تدارکاتی سال 

 عمل پالن تطبیق های چالش و مشکالت
 قرار ذیل اند: پیشرفت نداشته است 1398فعالیت های پالن عمل مبارزه با فساد اداری که در سالی مالی 

 های وکالی پارلمان/کاندیدان برنده ولسی جرگه؛ ثبت دارایی 

 ؛ها داریی و بررسی به اداره ثبت /کاندیدان برندهانتقال فورمه های تکمیل شده ثبت دارائی وکالی پارلمان 

 ؛آت آناطرزالعمل برای تنظیم اجرفساد اداری و ایجاد  جرایم ایجاد مرجع اطالع گیری داخلی مطابق قانون حمایت از اطالع دهندگان 

  ی که ایجاب پیگیری  )به دلیل عدم رخداد قضیه رانوالیڅالوی موقع اتهامات و قضایایی که ایجاب تعقیب عدلی را می نمایند به  بهارجاع

 عدلی را نماید، این فعالیت پیشرفت نداشته است(.
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 کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی

 

 4خویش به تعداد  1398 مالی کمیسیون در پالن عمل مبارزه با فساد اداری سالاین 

فعالیت تکمیل  12. از این تعداد، استفعالیت در نظر گرفته  18 در قالببنچمارک/شاخص را 

فعالیت  2ه و تکمیل گردید فعالیت قسماً 2فعالیت در مراحل نهایی اجرا قرار دارد،  2گردیده، 

 پیشرفت نداشته که جزئیات پیشرفت در بنچمارک ها و فعالیت های آن به شرح ذیل است.

تقویت شفافیت و حسابدهی در اجراآت کمیسیون و آگاهی عامه بنچمارک اول:  
  قضیه استثنایی  184قضیه استینافی و  184شکایت،  4528های رسیدگی به  گزارشو ترتیب گردیده کمیسیون مسوده استراتیژی آگاهی عامه

مورد  93تخلف و  87تخطی،  4های کمیسیون در مورد  های ابالغ فیصله نشر رسیده است. فورم آن بهسایت  بیمربوط به روز انتخابات در و
های جامعه مدنی و جوانب ذیدخل برای  از نهادهای است. شدهسایت نشر  بی، در وبه آن های قضایا جرایم انتخاباتی برای دسترسی طرف

سایت کمیسیون،  بیدر و. است نشدهتهیه  آناست؛ میکانیزم نظارت  عمل آمده بهشکایات انتخاباتی دعوت به نظارت از روند ثبت و رسیدگی 
های آن به  ها و گزارش  ، تصامیم، فعالیتی امضأ شدهها های کاری آن، چارچوب و اسناد حقوقی، تفاهم نامه و بخش در مورد تشکیل اطالعات

 است. نشدهنشر کامل اما مفاده ماده پانزدهم قانون دسترسی به اطالعات نشر رسیده 

 و ترتیب گردیده  1398 سال مالی برای تهیه و تدارک اجناس، ارایه به موقع خدمات و اطمینان از مصرف شفاف منابع مالی، پالن تدارکاتی
تن کارکنان بلند رتبه و  101تن کمیشنر والیتی،  60، رئیس داراالنشاء، تن کمیشنر 5همة به مصرف رسیده است. درصد  96بودجه کمیسیون 

 شان را ثبت کرده اند. یها کارکنان مالی و تدارکاتی کمیسیون دارایی

های شکایات و رسیدگی به شکایات و اعتراضات مربوط به مبارزارت انتخاباتی در  تقویت میکانیزمبنچمارک دوم: 

 جلسات علنی با حضور جوانب ذیدخل

   تماس در روز انتخابات و بعد از آن در یافت شده  2140در مجموع این طریق،  فعال گردیده است. از 132ا شماره مرکز معلومات )کال سنتر( ب
( در امور رسیدگی به EDR) از سیستم الکترونیکیگرفته شده است. صورت تماس توسط زنان  248تماس توسط مردان و  1892که از آن جمله 

شکایت استثنایی  37شکایت مربوط به جریان مبارزات انتخاباتی و به تعداد  134والیت استفاده گردیده است. به تعداد  34انتخاباتی در شکایات 
 رسیدگی شده است. به آن و استینافی مربوط به ثبت نام تقویتی جریان مبارزات انتخاباتی ثبت و

مربوط به روز رای دهی و اعالن نتایج از طریق برگزاری جلسات علنی : رسیدگی به اعتراضات و شکایات بنچمارک سوم

 با حضور ناظرین جوانب ذیدخل

  در  رسیدگی شده است. به ثبت رسیده و به آن در روز انتخابات شکایت در والیات( 3،905شکایت آن در مرکز و  623شکایت ) 4،528به تعداد
در مورد هم چنان،  ت تصمیم بر توصیه و اقدام اصالحی گرفته شده است.شکای 674در مورد  شکایت تصمیم بر رد و 1،807نتیجه، در مورد 

شکایت تصمیم بر جریمه نقدی افراد، در مورد  56، در مورد آرا محل تصمیم بر باطل بودن 84محل تصمیم بر بازشماری مجدد، در مورد  2،296
شکایت تصمیم بر معرفی افراد به مراجع عدلی و قضایی، تصمیم اتخاذ  909شکایت تصمیم بر منفصل شدن افراد از وظایف شان و در مورد  8

ه چندین شکایات در زمینه یک مورد مشخص طوری بوده است ک تعدادی از مواردگردیده است. قابل ذکر که رقم شکایات دریافت شده در 
 گونه شکایات تحت عنوان همان مورد مشخص دسته بندی شده است.  صورت گرفته است که در گزارش این

شکایت تصمیم رد، در  10قضیه استینافی مربوط به روز انتخابات نیز رسیدگی صورت گرفته است. در نتیجه، در مورد  184به  ،به همین ترتیب

شکایت تصمیم بر اعتبار آراء بایومتریک  41 شکایت تصمیم بر بازشماری مجدد، در زمینه 31 شکایت تصمیم به اصدار اخطاریه، در مورد 4 مورد

محل رای دهی تصمیم به بازشماری و در  88  شکایت تصمیم بر وضع جریمه نقدی اتخاذ گردیده است. به همین ترتیب، در زمینه 4  و در مورد

 ل رای دهی تصمیم به اعتبار دهی آرای بایومتریک اتخاذ شده است.مح 265 مورد

   صورت گرفتهشکایت مربوط به اعالن نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری رسیدگی  (16.545) شانزده هزار و پنج صد و چهل و پنجبه 
( شکایت تصمیم اتخاذ گردیده 15.959) پانزده هزار و نه صد و پنجاه و نه شکایت تحت بررسی قرار داشته و در مورد 476از این تعداد، است. 
 109محل به بازشماری فرستاده شده، نتایج  5316مورد توصیه به اقدام اصالحی شده، نتایج  18شکایت رد گردیده، در  9864، جهدر نتیاست. 

 111تن به مراجع عدلی و قضایی معرفی گردیده و  3گردیده،  تن از وظایف شان منفصل 71تن جریمه نقدی شده،  75محل باطل گردیده، 
 شکایت با تائید کمیسیون های والیتی استثنا قرار گرفته است که قرار است جداگانه مورد رسیدگی قرار گیرد. 

استخدام و ارتقای ظرفیت کارمندان مسلکی و اداری بنچمارک چهارم:  

67% 
11% 
11% 

 تکمیل شده 11%

 مراحل نهایی اجرا

 قسماً تکمیل شده

 بدون پیشرفت
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 تن کمیشنر و  112های اجرایی و خدماتی،  تن به حیث کارمند ارشد انتخاباتی و کارمندان بخش 81های دایمی،  تن در بست 2 ،در شش ماه دوم
  کال سنتر( برای مرکز معلومات )تن به طور باالمقطع  16تن ناظرین و ناظمین روز انتخابات به طور موقت استخدام شده اند. به تعداد  5000

 (EDR)تن کارمندان  42های والیات،  تن کارمندان مسلکی داراالنشا 150تن ناظم انتخاباتی،  550به همین ترتیب، به تعداد  توظیف گردیده اند.
ها، به تعداد  برنامه آموزشی در امور انتخاباتی برگزار گردیده است. در این برنامه 22به تعداد تن گارد اناث استخدام گردیده اند.  28در والیات و 

های آموزشی کوتاه مدت برای کارمندان موقت دفاتر والیتی در مورد وظایف  برنامه ،مرد( آموزش دیده اند. هم چنان 516زن و  131) نت 647
 های آموزشی را مثبت ارزیابی کرده است.  نتایج برنامه ،است. کمیسیون گردیدهشان در ثبت شکایات برگزار 

 عمل پالن تطبیق های چالش و مشکالت
ی انتخابات ریاست جمهوری است به دلیل این که رسیدگی به شکایات استینافی نتایج ابتدای. 1 الن کمیسیون تطبیق نشده است.فعالیت طبق پدو 

ایجاد مرجع اطالع گیری داخلی مطابق قانون حمایت از اطالع دهندگان جرایم فساد اداری و تهیه . 2نوز مرحله اجرای آن نرسیده  است؛ ه
 کاری آن.طرزالعمل 



یمبارزه با فساد ادار یمل یژیاسترات قیاز تطب 1398 یگزارش ساالنه سال مال   

 

114 

 دولت در امور شهدا و معلولین دفتر وزیر

 

 12 بنچمهارک،  5تحهت   خهویش  1398این وزارت در پالن عمل مبارزه با فسهاد اداری سهال مهالی    
در مراحهل  فعالیت دیگر  2و شده  تکمیل آن فعالیت 10، ة از جملاساسی را تعیین نموده بود.  فعالیت

 مهی  ذیهل  شهرح  به عمل پالن تطبیق مهم های پیشرفت و دستآوردهاجزئیات قرار دارد.  نهایی اجرا
 .باشد

 تطبیق سیستم بایومتریک جهت تامین شفافیت ومؤثریت درامور شهداء و معلولین :بنچمارک اول

   تهیه گردیده حساب ها به منظور بانکی سازی ، یک طرحکاهش فساد معلولین و سهولت برای اجرای حقوق ورثه شهدا و و تامین شفافیتبه منظور 
 بایومتریک شده اند. در کابل تن 8،000تکنالوژی معلوماتی و استخدام کارمندان تکمیل شده و به تعداد است. تدارک وسایل 

  ،به منظور اجرای بایومتریک، تیل و روغنیات و همچنان  قرارداد که شامل پروژه های خریداری وسایل تکنالوژی معلوماتی 3اعالن داوطلبی
 و نشریه های معتبر مثل روزنامه آرمان ملی نشر گردیده است. گردد، در ویب سایت وزارت می قرطاسیه باب

 تن در آن توظیف شده است 5و گردیده  به منظور عرضه خدمات بهتر و تسریع روند پرداخت ها، دریچه واحد و منظم الکترونیکی ایجاد. 

 طرزالعمل د شده و ایجا ،ة شهدا و افراد دارای معلولیتپارتمان های رهایشی و نمرات زمین برای ورثظیم بورسیه های تحصیلی، توزیع آون تنیکمیس
 به مرجع مربوطه ارائه گردیده است. موارد فوق،گزارش توزیع آن تدوین شده است. 

 مفقودین و حسابدهی در پرداخت حقوق ورثۀ شهداء تامین شفافیت و و کارمندان ارتقای ظرفیت: دومبنچمارک 

  برای کارکنان اداره برگزار شده است داخل خدمتدو دوره آموزش کمپیوتر و زبان انگلیسی ورکشاپ آموزشی و دو. 

  نظارت و تفتیش منظم صورت گرفته و گزارش آن به مراجع یت آن شفاف منظور حصول اطمینان ازبه  به مستحقین آن،توزیع حقوق مالی از پروسه
 مربوطه ارائه گردیده است.

 بررسی اسناد و وثایق ورثه شهداء و معلولینتدقیق و  :سومبنچمارک 

  به ترکیب محاکم،  ییکمیسیون ها ،در سطح تمام والیاتبه هدف شناسایی شهدا و افراد دارای معلولیت، چک لست های تدقیق اسناد تهیه شده و

 تاکنون، بیشتر از نود هزار .ه استتاسیس شداستیناف، امنیت ملی، قومندانی امنیه و ریاست های صحت عامه تحت ریاست والی  څارنوالی

 سند مربوط شهدا و افراد دارای معلولیت تدقیق، بررسی و تائید گردیده که گزارش آن به مراجع مربوط ارائه گردیده است. (90،000)

 نتایج و از  شدهتهیه  معلولیتطرزالعمل تثبیت فیصدی واقعی افراد دارای  زات شهدا و معلولین تعدیل گردیده است. هم چنان،قانون حقوق و امتیا
 شده است. ارایهگزارش  به مقامات اداره طرزالعمل تطبیق قانون و

 الکترونیک نمودن تمام سیستم ها و اسناد مربوط :چهارمبنچمارک 

  ( قطعه سند 52،856) پنجاه و دو هزار و هشت صد و پنجاه و شش به تعدادو تقویه اصالحات و یا مفقودی به منظور مصئون ماندن اسناد از حریق
 مربوط شهدا و معلولین در دیتابیس ثبت شده است.

  ( سند بعد از تدقیق و بررسی شامل سیستم الکترونیکی 40،000) چهل هزار به تعدادتفکیک اسناد و وثایق جعلی و تقلبی از اسناد پاک، به منظور
 )دیتابیس( گردیده است.

 پالن ها و نشرفعالیت ها :بنچمارک پنجم

 ت ادارات ای نظارتی از قبیل نظارت از اجراآاطالعات در مورد اداره و فعالیت های آن به شمول پالن ها و گزارش های کاری و گزارش از فعالیت ه
 است. نشر شدهدر ویب سایت اداره و صفحه فیسبوک آن  در مطابقت با ماده پانزدهم قانون دسترسی به اطالعات

 ایجاد شده است. حمایت از اطالع دهندگان جرایم فساد اداری مطابق قانون ،مرجع اطالع گیری داخلی 

 عمل پالن تطبیق های چالش و مشکالت
جدید التاسیس بودن اداره، مشکالت چالش هایی هم چون  ی خویش از داشتنوزارت دولت در امور شهدا و معلولین، در خصوص انجام  فعالیت ها

 اد زورمند و موجودیت کمیشن کاران گزارش ارایه نموده است.مداخله افربودجوی، مشکالت امنیتی و 

84.4% 

16.6% 
 تکمیل شده

 مراحل نهایی اجرا
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 یه و معلومات  اداره ملی احصائ

 

 پالن را فعالیت 16 بنچمارک، 5 تحت ،1398 مالی سال برای اداره ملی احصاییه و معلومات
قرار  مراحل نهایی اجرادر فعالیت دیگر  3 شده است،فعالیت تکمیل  6 ،طول سال در. است نموده
جزئیات پیشرفت و فعالیت بدون پیشرفت باقی مانده است.  6و  تکمیل شده فعالیت قسماً 1 دارد،

 دستآوردها در فعالیت ها قرار ذیل است.

 بنچمارک اول: ارتقای ظرفیت کارمندان مسلکی و تدارکاتی اداره 

 از کارمندان این اداره انجام  خانم( 34مرد و  165) تن 199یه و معلومات، یک نیاز سنجی را میان ی ظرفیت کارمندان اداره ملی احصائآمریت ارتقا

ورکشاپ های آفر گشایی، پروسه ، اساس این پالن و بر شده پالن تطبیقی ترتیبیج به دست آمده از این نیاز سنجی، بر اساس نتاداده است. 

 است. شدهتن از کارمندان دایر  50هزار برای  500ارزیابی آفرها و خریداری تحت 

 بهبود امور تدارکاتی، رسیدگی به شکایات در اداره و امور ثبت احوال و نفوس بنچمارک دوم: 

 یمعلومات مال تیریمد ستمیس یابیارز ( افغانستانAFMISو ارز )یمعلومات منابع بشر تیریمد ستمیس یابی (HRMIS.انجام شده است ) 

 جادیصورت گرفته است. اما اداره از ا یدگیرس تیشکا 3،431به  یجار یو در ربع سوم سال مال دهیگرد جادیا اتیثبت شکا یکیالکترون ستمیس 

   معلومات ارائه ننموده است.  ،شده مطابق پالن عمل جادیا ستمیس یطرزالعمل کار

  شده است. این درحالی است که اسناد حمایوی  تهیهتسهیالت در توزیع تذکره الکترونیکی ایجاد شده و طرزالعمل ثبت نام و اخذ بایومتریک نیز

ترتیب شده و  و معلومات ارسال شده از این فعالیت نشان می دهد که طرزالعمل مذکور قبل از ادغام اداره ثبت احوال نفوس به اداره ملی احصائیه

 تعدیالت جدیدی در آن ایجاد نگردیده است.

  است. شدهنیز ایجاد نیکی در والیات هرات و ننگرهار مراکز توزیع تذکره الکترودر کابل گسترش یافته و توزیع تذکره الکترونیکی 

 بنچمارک سوم: ترتیب پالن ساالنه و پیگیری سفارشات تفتیش و تقویت سیستم بایومتریک در کشور

 یه که به اداره احصائ بعد از این والیت هرات،ررسی در رابطه به اداره ملی احصائیه و معلومات و ریاست احصائیه و معلومات گزارشات اداره عالی ب

در ریاست های  1398/6/13( به تاریخ 467، 466، 465توسط نامه های شماره ) اداره عالی بررسیسفارشات شده است. رسیده تعقیب و پیگیری 

 ارنوالیڅلوی لی را می نمود نیز به قضایا و اتهامات که ایجاب تعقیب عد ،چنان . همخدمات و اداری پیگیری گردیده استمالی و حسابی و 

  .است ارسال گردیده  1398/8/9( مورخ 693/508جهت پیگرد قانونی توسط نامه های شماره )

 بنچمارک چهارم: راه اندازی سروی مکاتب در سراسر کشور

  فعال مکاتب تمام که  زمانیو  جریان دارد سروی کنندگانروی استخدام و آموزش  گرفته شده و کارسروی مکاتب  جهتآمادگی های تخنیکی

اس ر اساس سروی از هوا و از طریق جی.پی.موقعیت های فزیکی مکاتب ب ،بر اساس درخواست وزارت معارفباشند سروی آغاز خواهد شد. 

  است. شده و مکاتب روی نقشه آورده شدهمشخص 

 بنچمارک پنجم: تقویت شفافیت و حسابدهی در اداره 

  مراکز جدید تذکره های الکترونیکی، قوانین و پالیسی ها، آدرس اداره معلومات جلسات گزارشات کاریدر ویب سایت و صفحات اجتماعی ،

 . نشر شده استاعالنات کاریابی و اعالنات تدارکاتی 

  خویش را ثبت نموده اند.دارایی تن کارمند واجد شرایط ثبت دارایی ها،  77به تعداد 

 عمل پالن تطبیق های چالش و مشکالت
هم  به عنوان یک مشکل یادآوری نموده است. را سقف تشکیالتی ریتغی ادغام ودر مورد تطبیق نشدن فعالیت هایش، اداره ملی احصاییه و معلومات 

  ننموده است.گزارش ارایه  ی خویشاکثریت فعالیت ها پیشرفت در از این اداره چنان،

37.5% 

18.7% 6.2% 

37.5% 
 تکمیل شده
 مراحل نهایی اجرا
 قسماً تکمیل شده
 آغاز نشده 
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 ادارۀ ترانسپورت جاده

 

فعالیت را  14بنچمارک،  4، تحت 1398ادارۀ ترانسپورت جاده برای سال مالی 

فعالیت در  5، است فعالیت آن تکمیل شده 3پالن نموده است. از جمله، تعداد 

فعالیت پیشرفت  2فعالیت قسماً تکمیل شده،  1، مراحل نهایی اجرا قرار دارد

دستآوردها و پیشرفت جزئیات فعالیت بدون پیشرفت می باشد.  3محدود دارد و 

 در ذیل آمده است.های مهم تطبیق پالن عمل اداره 

 تقویت شفافیت در جمع آوری عواید بنچمارک اول:

  جهت شفاف سازی سیستم جمع آوری عواید به شکل مستقیم از طریق بانک در نمایندگی ها و آتشه های ترانسپورتی خارجی، یک تفاهمنامه
بانک جمع این از طریق  مشهد ایران، بندر میرداد و نمایندگی هراتنمایندگی ماده ای مشترک با بانک ملی افغان امضا شده است. عواید  10

  . آوری می گردد

 مبلغ پنج صد و چهارده میلیون و هفت صد و هشتاد و  1398سال   ماه 11 در زمینی ترانسپورت ریاست خارجی های نمایندگی و مرکز عواید
یا  (-34،155،772 ) حدود در ،1397 سال مالی به ( افغانی شده است. این مقدار نسبت514،781،824یک هزار و هشت صد و بیست و چهار )

 در انجام این فعالیت، هدف افزایش عواید نسبت به سال قبل بوده است که بر عکس، عواید اداره کاهش یافته است.. دارد تفاوتدرصد  6منف 

  طرزالعمل های کاری برای پروسه های ساده دریچه واحد ارایه خدمات در والیت هرات جهت عرضه خدمات ترانسپورتی بهتر ایجاد گردیده و
 به عنوان سند حمایوی، ارسال نشده است.ه است. اما طرزالعمل های کاری سازی شده نیز ترتیب شد

 مطابق اداره سومی و دومی اولی، های واحد ضروریات سایر و شده منظور ساالنه، تشکیل بودجه، به اساس سقف بودجه شفاف مصرف میکانیزم 
 وزارت این اداری واحد 34 به مالیه وزارت آفمس سیستم طریق از سنجش شده و ترتیب گردیده است. تخصیصات، به طور عموم تدارکاتی پالن

مالی،  سال ختم در این اسناد، برویت. شود می خواسته رسماً آن کاپی هارد و آفمس سیستم طریق از شان ماه، گزارش مصارفات هر در و ارسال
 .گیرد صورت می حسابدهی شفاف طور ذیربط به ادارات به و ترتیب قطعیه گزارش

 شرکت با کابل شهر ورودی های دروازه سازی الکترونیکی سنجی امکان قرارداد مطالعات (MEC-Tonext) است. کار امکان  رسیده امضاء به
  دروازه های الکترونیکی ایجاد گردد.  تکمیل شده است و قرار است 1398الی اخیر دلو سنجی آن، 

 کارمندانانکشاف سازمانی و ارتقای ظرفیت بنچمارک دوم: 

  ،دیتابیس برای دیپوی ریاست 1دیتابیس باید ایجاد می شد.  3جهت آسان سازی و تسریع امور اداری اداره ترانسپورت جاده، مطابق پالن عمل )
است. ده ( دیتابیس برای ریاست منابع بشری. دیتابیس برای ریاست مالی و اداری ایجاد ش3( دیتابیس برای ریاست تدارکات و 2مالی و اداری، 

 در ریاست منابع بشری نیز .است شده ساخته موتر گرفتن درخواست برای دیتابیس ریاست تدارکات ایجاد نگردیده و در عوض، دیتابیس
 دیتابیس برای پرنت کارت های هویت کارمندان ساخته شده است.

 پالن ارتقای ظرفیت کارمندان این اداره ندان، جهت بلند بردن دانش مسلکی و تخصصی کارمندان، پس از انجام نیاز سنجی ظرفیت کارم
 هم چنان، کارمندان وزارت برگزار شده است. تن از 322برنامه های کوتاه مدت آموزشی برای  ،را ترتیب نموده است. در طول سال خویش

 .شده استتن به دکتورا به خارج از کشور معرفی  9 به ماستری و تن 74جهت بلند بردن دانش مسلکی و تخصصی کارمندان، 

 تن در این بست ها  235بست موجود است که از جمله  255 اتیدر بنادر وال است. فعالً نشده بیعملکرد کارکنان بنادر ترت یابیارز زمیکانیم
 د.آن مصروف کار ان در فعالً آن کارمند 53بست موجود است که از جمله آن  61 ،در مرکز ایفای وظیفه می کنند و

 در اداری فساد های پذیری آسیب سروی انجام برای اداره مسلکی تیم شده و از آسیب پذیری های فساد اداری ترتیب پالن عمل انجام سروی 
 ند.، به اتمام برسا(تورخم و قلعه اسالم تورغندی، حیرتان،)شده  پالناز چهار بندر حیرتان را اسالم قلعه و  بندرسروی دو زمینی، توانسته  بنادر

 تقویت ترانسپورت عامه، مصئونیت و خدمات ترانسپورتی بنچمارک سوم:

  شده ترتیب طرزالعمل اساس به که است گردیده ایجاد والیات و مرکز در بس ملی تصدی وسایط ثبت ساده در برنامه اکسل برای دیتابسیک 
  است. شده ساخته بس ملی تصدی در نیز موترها های پرزه ثبت جهت دیتابس ،چنان هم. نماید می فعالیت

 آوری جمع فزیکی گونه به تصدی این تمام عواید باشد. نمایندگی ها می تابع این هم و عایداتش دارد نمایندگی والیت 20 در بس ملی تصدی 
 افغانی( 20،199،000) هزار نه نود و صد یک و میلیون بیست مبلغ از توانسته بس ملی تصدی ،1398 مالی گردد. الی اخیر ربع سوم سال می

 عواید عنوان به والیت 34 را ازافغانی ( 525،016،899) هزار و هشت صدو نود و نه شانزده و و بیست و پنج میلیون پنج صد مبلغ شده، پالن
 نماید. آوری جمع

21.4% 

36% 7% 

14.2% 

21.4% 
 تکمیل شده

 مراحل نهایی اجرا

 قسماً تکمیل شده

 پیشرفت محدود

 بدون پیشرفت
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 تقویت شفافیت و حسابدهی در ادارهبنچمارک چهارم: 

های  چون گزارش اجراآت بخشها هم قانون دسترسی به اطالعات به نشر آن تاکید شده است، تعدادی از آن  15موردی که در ماده  17از مجموع 
مختلف وزارت به شمول پالیسی ها، استراتیژی ها و اسناد تقنینی در ویب سایت وزارت و صفحات اجتماعی به نشر رسیده است. مورادی چون 

   .قانون، به نشر نرسیده است 16، و 14، 13، 11، 10، 5، 4، 2، 1عیت مالی اداره و بندهای تشکیل، وض

 مشکالت و چالش های تطبیق پالن عمل
 خصوصی سکتور تریننگ سنتر و مقاومتنداشتن  و دیتابیس بخش در متخصص کارمند کمبودی هم چون مشکالتداشتن  از جاده ترانسپورت ادارۀ

  است. نموده یادآوری خویش 1398 مالیسال مالی  عمل پالن تطبیق در  نوین های سیستم ایجاد برابر در
موقع ه ب ارجاع (2ستفاده، قابل ترمیم و قابل لیالم؛ قابل ا میکانیزم برای تفکیک وسایط تصدی ملی بس و دسته بندی آن به( ایجاد 1فعالیت،  3

ایجاد و تطبیق میکانیزم  (3 و معرفی کارمندان مظنون به فساد اداری به نهادهای عدلی و قضاییقضایایی که ایجاب تعقیب عدلی را می نمایند و 
 عالی مقام حکم به نظر بس ملی یتصد حقوقی که قرار است شخصیت به دلیل اینجهت آوردن بس های جدید و معیاری توسط سکتور خصوصی 

 صالحیت از جدید های بس آوردن جهت زمیمیکان تطبیق و ایجاد فعالً برای) است. پیشرفت نداشتهمطابق پالن عمل کند،  تغیر جمهوری ریاست
 باشد(. می شهری عامه ترانسپورت  و مصئونیت و تخنیک های ریاست های



یمبارزه با فساد ادار یمل یژیاسترات قیاز تطب 1398 یگزارش ساالنه سال مال   

 

118 

 اداره هوانوردی ملکی

 

فعالیت را پالن  15 ،بنچمارک 4، تحت 1398برای سال مالی  ادارۀ هوانوردی ملکی

فعالیت پیشرفت  1و  شدهتکمیل فعالیت  14طول سال  دراین جمله، . از نموده است

اداره  این عمل پالن تطبیق مهم های پیشرفت وها دستآوردداشته است. جزئیات  محدود

  .باشد می ذیل شرح به بنچمارکدر هر 

 شفافیت در جمع آوری عوایدبنچمارک اول: 

 باالی شرکت  میلیون افغانی 260میلیون دالر و  12.9مقروضیت  های دوسیه پیگیری عدم بر مبنی خویش نگرانی اداره هوانوردی ملکی

اقتصادی، شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری، شورای عالی ) مربوط مراجع با راهای آریانا، صافی، افغان جیت و داوی 

شریک ساخته است. از مدت ها بدینسو این مقروضیت  (و ریاست قضایای دولت وزارت عدلیه ارنوالیڅحصول قروض دولت، لوی  کمیسیون

 ته است.نداشپیشرفت قابل مالحظه  می باشد وها در ریاست قضایای دولت و محاکم تجارتی تحت دوران 

 ثبت معلومات طیارات به منظور جمع آوری فیس، تعداد  است که شاملتعداد مسافرین تکمیل گردیده  ات ودیتابس ثبت مشخصات طیار

این دیتابس از ضایع شدن  شود.پروازها، تعداد مسافرین، تعداد پروازهای عبوری و نیز ثبت جایدادها و ملکیت های اداره هوانوردی ملکی می 

مبلغ ، 1398سال مالی شود. قابل ذکر است که در  می بودن گزارشات مثمر واقع دقیقو در قسمت افزایش عواید و  می کندعواید جلوگیری 

 است. آمده بدست( دالر امریکایی از درک عواید پرواز های عبور 14،042،782) صد و هشتاد و دو چهارده میلیون و چهل و دو هزار و هفت

  اجرا می شود.تن ازکارمندان بالمقطع شامل سیستم پرداخت معاشات گردیده و از طریق کابل بانک  44انتقال معاشات مقامات اداره و 

 بنچمارک دوم: شفافیت در استخدام ها و مدیریت منابع بشری

  پالن نیاز سنجی پیرامون ارتقای ظرفیت در بخش های عملیاتی، تخنیکی، مدیریتی، حمایتی و سایر بخش های مورد نظر این اداره ترتیب

 330، کمیته مشترک متشکل از افراد کلیدی اداره ایجاد شده و مطابق نیازمندی، برای تامین نیازمندی های ظرفیتی ادارهگردیده است. جهت 

 آموزشی، کورس ها و ورکشاپ ها دایر گردیده است.رنامه ب 6تعداد دان این اداره، کارمنتن از 

  استخدام گردیده است. از طریق رقابت آزاد 1398بست های خالی مرکزی و والیتی این اداره در طول سال مالی  تن در 151تعداد 

 ریاست بشری، منابع در ریاست ینارهامس و ها ورکشاپ ها، کورس برنامه آموزشی، مسلکی، 18در  اداره کارمندان از تن 116 تعداد 

ملکی در داخل کشور و به کشورهای ترکیه،  خدمات و اداری مستقل اصالحات کمیسیون ملکی و هوانوردی انستیتوت ریاست هواشناسی،

 مقاطع ظرفیت ارتقاء برای اداره کارمنداناز  تن 42، عربستان سعودی، تایلند و دوبی معرفی شده اند. گاپور، جاپان، امارات متحده عربیسن

تن کارمندان کم سواد  87تن کارمندان مرکزی و  124 اند. در ضمن، گردیده معرفی هندوستان کشور (ICCR) بورس در ماستری و لیسانس

 به معینیت سواد آموزی معرفی گردیده اند. ،سواد بخش والیتی و بی

  به تقاعد سوق داده شده است. 1398سالگی در طول سال مالی  65دلیل تکمیل کردن سن از کارمندان این اداره به تن  20تعداد 

 از کارمندان  تن 517، در نتیجهشده است. کنترول و نظارت  1398مندان این اداره در طول سال مالی تن از کار 1،103ت وظیفوی تعداد اجراآ
 .اندارمندان به آموزش معرفی گردیده تن از ک 18مرکزی و والیتی به قدم های باال ارتقا نموده و 

 بنچمارک سوم: اجرای شفافیت در تطبیق پروژه ها

  دایکندی، نیمروز، خوست و تالقان( ماستر ) محلی میدان هوایی 4ندهار( و کابل، هرات، مزارشریف و ق) بین المللی کشور میدان هوایی 4برای

هدف سروی این بوده که میدان های صورت گرفته است. . سروی تاسیسات( 2. سروی تخنیکی و 1)و دو نوع سروی شده پالن ترتیب 

سروی تاکنون  است یا نه.( International Civil Aviation Organizationسازمان بین المللی هوانوردی ملکی ) هوایی مطابق معیارهای

سازمان بین المللی  معیارمیدان ها در جریان است. مطابق  دیگرنیکی و سروی تخ شدهمیدان هوایی تکمیل  10تاسیسات و سروی تخنیکی 

 ، ترمینل تعمیر اطفایه و تعمیر کنترول باشد.دارای خط پرواز، خط موتر روباید هوانوردی ملکی یک میدان هوایی، کم از کم 

  که شامل مرحله پالن گذاری، مستند سازی یا پالن تطبیقی به منظور تطبیق منظم پروژه ها در هماهنگی با قانون تدارکات ترتیب شده
 قرارداد و مرحله اختتام پروژه ها می باشد. یترتیب اسناد، مرحله اعطا

 یطتطبیق و مراحل گزارش دهی می شود،  طرز العمل مدیریت منظم پروژه ها که شامل مراحل قبل از تدارکات، مراحل تدارکات، مراحل 

93.3% 

 تکمیل شده 6.6%

 پیشرفت محدود
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 ترتیب شده است. 1398سال مالی 

  است. شدهدر مطابقت با الیحه های تدارکات ملی در ساحات ماشینری و پرسونل بررسی  ،قرارداد از طرف هیئت موظف تخنیکی 14عداد تبه 

 تطبیق  ومقررات برای مدیریت بهتر و موثر پروژه ها در سطح اداره  ر تدوین پالیسی ها، طرزالعمل ها،واحد مدیریت پروژه ها به منظو
 ایجاد گردیده است. 1398ساله در سال مالی  5استراتیژی 

 بنچمارک چهارم: تقویت شفافیت و حسابدهی در اداره

  می شود، اطالعات اسناد )قوانین، مقررات و طرزالعمل ها( و ذکر شده برای نشر در قانون دسترسی به اطالعات که شامل مورد 17تمامی 
. بر عالوه، تمام شکایات و تقاضاهای شهروندان که از طریق ویب سایت و فیسبوک به آن نشر شده استتوسط اداره در ویب سایت رسمی 

 این اداره مواصلت کرده، در یک فارمت به مقام اداره جهت اجراآت ارائه شده است. 

 فساد اداری تحت آمریت اطالعات و ارتباطات ایجاد شده و  مجرای مرجع اطالع گیری داخلی مطابق قانون حمایت از اطالع دهندگان
است. تا  وار به مقام عمومی اداره گزارش داده شدهتصویب گردیده است. تمام شکایات و تقاضاهای شهروندان به صورت هفته آنطرزالعمل 
بررسی شده است. این شکایات در مورد تاخیر پروازها در میدان های هوایی،  به اداره مواصلت کرده کهمورد شکایت،  20تعداد کنون، به 

جذب اشخاص غیر مسلکی در میدان های هوایی، افزایش قیمت تکت توسط شرکت های هوایی و نحوه ارایه خدمات در میدان های هوایی 
 .شودمی 

 عمل پالن تطبیق های چالش و مشکالت

 مشکالت در تطبیق فعالیت های پالن عمل خویش، کدام موردی را ذکر نکرده است.اداره هوانوردی ملکی از داشتن 
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 آریانا افغان هوایی شرکت  د

 

 پالن را فعالیت 14 بنچمارک، 3 تحت ،1398 مالی سال برای شرکت آریانا افغان هوایی د

 4پیشرفت محدود داشته و فعالیت  3 تکمیل شده،فعالیت  7. در طول سال، است نموده

 پالن تطبیق مهم های پیشرفت و هادستآورد است. بدون پیشرفت باقی ماندهفعالیت آن 

 .باشد می ذیل شرح به در هر بنچمارک شرکت این عمل

 شرکت نیا یداخل شیو تفت یستگیاستخدام افراد به اساس رقابت آزاد و شا بنچمارک اول:

 28 ( 47)نامه نمبر  تیبه اساس هدا گریبست د 20است. کار استخدام  صورت گرفته بست آن تقرر 8 در به اعالن گذاشته شد که کمبود بست

 معطل قرار داده شده است. ،شرکت یافغان هوائ انایآر د رهیمد ئتیه سیرئ یخصوص مشارکت عامه و یعموم استیر 11/1/1398مؤرخ 

 یتقاعد و استفاده از تکت ها ع،یها شامل ترف یکارکنان شرکت و رخصتمنظور ثبت سوانح ه ی بع بشرمناب در نت–انایآر یکیالکترون ستمیس 

تن  100و  یتن از کارمندان رسم 579مشخصات  های داخلی و خارجی، تن از عمله پرواز 212شهرت ، ایجاد شده است. تا اکنون بدون هزینه

 است.  دهیثبت گرد این سیستمدر  بالمقطع داناز کارمن

 نامفتش این یآموزش برا نهیزمولی  اند، دیده یمسلک یها آموزش هیو وزارت مال یبررس یعال اداره یکیتودیم روی موضوعات یداخل نامفتش 

 است.  دهینگرد اینت مه -انایآر ستمیتا اکنون در س

 ستمیس زمیکانیم جادای و نت – انایآر ستمیشرکت درس دیعوا یکیالکترون ستمیس جادیتوسعه و ا ت،یتقو بنچمارک دوم:

 شرکت یوتدارکات یمنابع مصارفات یکیالکترون

  ولی نهائی نشده است. دهیگرد بیترت برای تراول اجنسی ها یا قرضه دتیطور کره خدمات تکت ب یطرزالعمل اجرا ، 

 ولی نهائی نشده است.دهیگرد بیترتدولتی برای جلوگیری از حیف و میل دارایی عامه به موسسات  یا قرضه یدتیکر یطرزالعمل تکت ها ، 

 ( الیحه مصرف تیل طیاراتFuel Policy) در اراتیط لیمصارف ت هیدر ته تیشفاف جادیبه منظور ا (Manual Operation )و  هیشرکت ته

و  شده ینت عمل-انایآر ستمیس قیطر پرچون شرکت از یها یداریخر یساز یکیپروسه الکتروناز ربع سوم سال جاری، است.  دهیگرد یینها

 ستمیس قیطر از یخارج یکشور ها در اراتیط لیت یها یداریخراست. همچنان،  کرده جادیا وزریشرکت  نیتن از کارکنان ا 144 یبرا

 .ندینما میتنظ آن قیاز طر را شیخو یپول اتیتاد توانندیم یشعبات مال و گرددی مراحل م یط یکیالکترون

 در اداره یو حسابده تیشفاف بنچمارک سوم:

  مردم در ویب سایت و شبکه های اجتماعی شرکت نشر گردیده  یبه منظور آگاهشرکت  نیا یها تیارتباط با فعال الزم در اطالعاتتا اکنون

 ییویدیپ ویکل یباال کار تهیه گردیده و ت ادارهآاجرا یاز چگونگ غاتیو تبل یابیبازار تیآمر 1399سال مالی  بودجه یطرح پالن مصرفاست. 

 .گرددوزرات مخابرات ارسال جریان دارد. قرار است به زودی دیزاین ویب سایت جدید اداره برای  انایشرکت آر خچهیتار

 ( افغانی، مبلغ 47،218.4مبلغ چهل و هفت هزار و دوصد و هجده اعشاریه چهار )ی و ( کلدار هند33،603و سه هزار و شش صد و سه ) یس

به  رسیدگی حصول گردیده است از درک  یکائیدالر امر( 21،321.52بیست و یک هزار و سه صدو بیست و یک اعشاریه پنجا و دو )مبلغ 

، اهمال وظیفوی و غفلت، تعلل ی،فویوظ یها تینسبت تخلف از مکلفدر ضمن، به است.  حصول گردیدهشرکت  نیدر ا یفساد ادار یایقضا

 تن تبدیل شده است.  2تن منفک،  2تن توصیه صادر شده،  3تن اخطاریهو  4ضعف مدیریت، برای 

 ارسال گردیده است.است جمهوری ریاداره امور ریاست عمومی دارائی به معاونیت تخنیکی فورم ثبت  207 به تعداد 

 عمل پالن تطبیق های چالش و مشکالت
 یمنابع بشر تیآمر به دلیل کم کاریبانک سواالت  جادیاعدم شامل  دهینگرد قیتطب یپالن شده بود، ول 1398 یسال مال که در  ییها تیفعال

تحویلی پول فروشات در  میکانیزم فروشات تکت و نحوه چگونکی؛ عدم ایجاد کمیته اطالع گیری داخلی؛ عدم ایجاد و خدمات یادار تیمعاون
 سکتور های پروازی داخلی و خارجی می شود.عدم ایجاد میکانیزم چارتر دهی طیارات شرکت در اسرع وقت و 

50% 
21.5% 

28.5% 
 تکمیل شده

 پیشرفت محدود

 بدون پیشرفت



یمبارزه با فساد ادار یمل یژیاسترات قیاز تطب 1398 یسال مالگزارش ساالنه    

 

121 

                                                           
28

  http://www.dab.gov.af/Islamic-Banking-Regulations 
29

 https://online.dab.gov.af/questionbank/Account/Login?ReturnUrl=%2Fquestionbank%2F 
30 ML/TF Risk Assessment Guideline for Banks 

 د افغانستان بانک

 

 فعالیت را پالن نموده است. 22بنچمارک،  6 ، تحت1398د افغانستان بانک برای سال مالی 
  6 قرار دارد و فعالیت در مراحل نهایی اجرا 6، است فعالیت تکمیل شده 10 جمله،این از 

و پیشرفت های مهم تطبیق پالن عمل  هادستآورد جزئیات. استفعالیت قسماً تکمیل شده 
 این وزارت به شرح ذیل می باشد.

 تقویت شفافیت و حسابدهی بنچمارک اول:

  و  موارد به شمول تشکیل، وضعیت مالیقانون دسترسی به اطالعات به نشر آن تاکید شده است، تمام  15موردی که در ماده  17از مجموع
، گزارش های آنتشکیل د افغانستان بانک، وضعیت مالی  28در ویب سایت د افغانستان بانک به نشر رسیده است می باشد دستآورد های آن

 ساالنه، تمام قوانین، مقررات و طرزالعمل ها در ویب سایت قابل دسترس می باشد. 

 19 ت عمومی اداره امور ریاست دارائی های ریاساداره ثبت و بررسی از طرف  تن از اشخاص حقیقی بوده 510که شامل  معلومات درخواست
شده  معلومات ارائه ،تن از اشخاص حقیقی می باشد 210 درخواست آن که شامل 7کرده است. در مورد مواصلت ، به د افغانستان بانک جمهوری

 است و متباقی آن تحت کار قرار دارد. اسناد حمایوی این فعالیت به دلیل محرم بودن دریافت نشده است.

 تقویت سیستم شناسایی و تقدیر کارکنان و تامین شفافیت در پروسۀ استخدام بنچمارک دوم:

 28 قاچاق انسان، تمویل تروریزم، انتقال پول ناشی از مواد مخدر، قاچاق پول و پول شویی( به نهادهای ذیربط جهت بررسی های بیشتر  قضیه(
 راجع شده است.

  ویب سایت جهت اخذ امتحانات بست های د افغانستان بانک از سوی آمریت عمومی تکنالوژی معلوماتی در همکاری با منابع بشری تحت یک
 به نیز به زودی انجام می شود. االتبانک سوکار بارگذاری  .29است شدهدیزاین قرار دارد که شکل ابتدایی آن ترتیب و به طور امتحانی فعال 

 4 مدیریت معلومات منابع بشری ممادیول سیست (HRMIS)،  3( مادیول ارزیابی عملکرد کارکنان، 2 مادیول سروی رضایت کارکنان،( 1شامل) 
سوابق درج که از این میان صرف مادیول سروی رضایت کارکنان به شکل امتحانی فعال گردیده است و استخدام مادیول  (4مادیول تقاعد و 

درخواست مبارزه با فساد اداری از ادارات تنفیذی داخلی دریافت شده است.  279 ،در سال مالی جاری .جریان می باشدمادیول ها در  کارمندان در
جواب ارایه شده است. این درخواست ها از سوی وزارت امور  می شود،تن از اشخاص حقیقی و حکمی  631درخواست که شامل بیشتر از  226به 

زه با جرایم سنگین فساد اداری، ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، ریاست عمومی امنیت ملی، اداره داخله، مرکز عدلی و قضایی مبار
 ت می باشد.او سایر ادار ریاست عمومی عوایدکات ملی و تدار

 بنچمارک سوم: رسیدگی به درخواست های داخلی و خارجی مبارزه علیه فساد اداری و بلند بردن ظرفیت ادارات در مورد

 قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم

  کشور ) امریکا، روسیه، نیوزلند،  8درخواست  ورودی خارجی در سال مالی جاری رسیدگی صورت گرفته است. این درخواست ها از  41به
 ، سنیگال، ازبکستان و قزاقستان( می باشد.گاناپاراگوی، 

  برنامه گزارش دهی معامالت صرافی برای تمام صرافان و فراهم کنندگان خدمات پولی در تمام والیات کشور  174برنامه آموزشی و  5به تعداد
 دایر گردیده است.

 بهبود اجراآت موسسات مالی در خصوص شناسایی، ارزیابی و  رهنمود ارزیابی و مدیریت خطرات ناشی از پول شویی و تمویل تروریزم، جهت
جهت  ،مسودۀ رهنمود انتقاالت الکترونیکی داخلی و بیرون مرزی برای مؤسسات مالی و 30شویی و تمویل تروریزممدیریت خطرات ناشی از پول

اما از تصویب و نشر آن گزارش دریافت نشده  شده،ترتیب و نهایی  بهبود در عملکرد موسسات مالی در زمینه انتقاالت داخلی و بیرون مرزی
 است.

نظارت از  3بانک،  12از نظارت داخل ساحه  36مجوز غیر بانکی،  دارای ساحه از تمام بانک ها و نهادهاینظارت خارج ، 1398در سال مالی 
نظارت از مارکیت های صرافی و  ( وپیشه روشن-مانی افغان بیسیم و شرکت ام-مای شرکت حواله اتصاالت، -پول الکترونیکی )شرکت ام هاینهاد

 از طرف د افغانستان بانک، معلومات ارایه، بعد از نظارت انجام شده است. در مورد وضع اقدامات تنفیذی فراهم کنندگان خدمات پولی تمام والیات

45.4% 

27.2% 

27.2% 

 تکمیل شده

 مراحل نهایی اجرا

 قسماً تکمیل شده

http://www.dab.gov.af/Islamic-Banking-Regulations
https://online.dab.gov.af/questionbank/Account/Login?ReturnUrl=%2Fquestionbank%2F


یمبارزه با فساد ادار یمل یژیاسترات قیاز تطب 1398 یسال مالگزارش ساالنه    

 

122 

                                                           
31

 Central Securities Depository (CSD),Automated Clearing House (ACH), Real Time Gross Settlement (RTGS) 

 نشده است.

 دریافت گواهینامه تصدیق تفتیش داخلی: چهارمبنچمارک 

 پروسة تکمیل بخش اول بررسی داخلی تصدیق ( شدهCertified Internal Auditor در جریان می باشد و )کارمندان این اداره برای  تن از 19
بار  سپری نمودن امتحان بخش اول این برنامه حاضر گردیده اند که از جمله یک تن از کارمندان، موفقانه امتحان را سپری نموده است. کارمندان

  .کرد در امتحان اشتراک خواهند 2020دوم به امتحان آمادگی گرفته که در ماه فبروری 

 یمبن یداخل بررسی انجام جهت ( بر خطرRisk Based Internal Auditارز )و اصالحات در  راتییصورت گرفته است، که هر نوع تغ یابتدائ یابی
بعد از عقد قرارداد  که قرار دارند یتدارکات ی. شرکت ها در مراحل نهائگردد یممکن م طیواجد الشرا یبعد از استخدام شرکت مشورت ،یتودلوژیم

 .گردد یبر خطر آغاز م یمبن یداخل یابیانجام ارز قاتیبرنده، تطب رکتبا ش

 تطبیق سیستم تادیاتی اتومات: پنجمبنچمارک 

 31سیستم های تادیاتی اتومات(RTGS-ACH-CSD)  در همآهنگی با کمپنی(CMA ) ر د دجهت تامین شفافیت و مؤثریت در پروسه های تادیاتی

در حال وصل شدن می ( RTGS – ACH) یاتیتاد یها ستمی( با سAPS) ستمیو س هیوزارت مال یها ستمیس افغانستان بانک نصب می گردد.
 و بانک ه استدیها نصب گرد در مقر بانک (TEST) ستمیس فعالً باشد، یم یشی( در مرحله آزماATS) ستمیس قیتطب ،ی. نظر به پالن کارباشد

 .دهند یانجام م ستمیرا در س یشیمعامالت آزما ،ها

  دتجدیمراحل تدارکاتی (Core Banking System ) و(Enterprice Resource Planning) ادامه دارد که  یبانک مرکزدر  یجهان یها اریبا مع
 یک سال را در بر می گیرد.

 : سیستم پرداخت الکترونیکیششمبنچمارک 

 فعالیت های این بنچمارک در ربع اول تکمیل گردیده است.

 عملمشکالت و چالش های تطبیق پالن 

 :است نموده یادآوری عمل پالن تطبیق در ذیل مشکالت موجودیت از 1398 مالی سال طول در بانک افغانستان د اداره

 سیستم( خریداری) تدارکاتی مراحل بودن زمانگیر (ERP )و جهانی بانک کمک به و نماید می کمک اداری فساد علیه مبارزه در نهایت در که 
 گردد؛ می خریداری مرکزی بانک تدارکاتی های صالحیت دایره از خارج

 آنالین؛ صورت به امتحانات اخذ جهت بانک افغانستان د مرکزی فتر در مناسب مکان موجودیت عدم 

 کمپنی بطی همکاری (CMA )مالیه وزارت های سیستم مثال عنوان به گردد، می وصل اتومات تادیاتی های سیستم به که های پارتنر و. 
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 د افغانستان برشنا شرکت

 

. در طول، است نموده پالن را فعالیت 13 بنچمارک، 4 تحت ،1398 مالی سال برای شرکت این
فعالیت قسماً تکمیل  3و  در مراحل نهایی اجرا قرار دارد فعالیت 3، شده است فعالیت تکمیل 7سال 

 به وزارت در هر بنچمارک این عمل پالن تطبیق مهم های پیشرفت و دستآوردجزئیات . شده است
 .باشد می ذیل شرح

 تقویت شفافیت و حسابدهی بنچمارک اول:

  قانون دسترسی به اطالعات به شمول تشکیل، وضعیت مالی وزارت و دستآورد های آن، قوانین، مقررات و طرزالعمل ها  15تمام موارد شامل در ماده
  .در ویب سایت شرکت برشنا به نشر رسیده استاین ماده قانون  15و  6، 10، 1به شمول بندهای 

 جهت اداری فساد داخلی های گزارش و شکایات به رسیدگی طرزالعمل و گردیده ایجاد اداره داخلی تفتیش ریاست در داخلی گیری اطالع مرجع 
 .گی صورت گرفته استرسید شده دریافت اطالع مورد 2به  . است گردیده ترتیب نیز داخلی شکایات به رسیدگی

 اقدامات انجام و ریاست ها کنونی وضعیت بهتر شناخت جهت (بشری منابع و اداری و مالی عملیاتی، تدارکات، تجارتی،) ریاست 5 از داخلی ارزیابی 
 .است شده گرفته نظر در 1398 مالی سال تفتیش پالن در ارزیابی نتایج. است گرفته صورت پذیر آسیب موارد رفع برای الزم

 (مشتریان)پول صرفیه برق ذمت رق در بخش تجارتی و تحصیل طلبات بنچمارک دوم: کاهش ضایعات انرژی ب

 سومی از انالوگ به  و دومی واحد والیت به شمول کابل و  هشت 22( میتر، در 105،416و شانزده ) و پنج هزار و چهار صد صد به تعداد یک
 می باشد. درصد 32درصد به  34برق از  یانرژ عاتیکاهش ضا، هدف از این کار دیجیتال تعویض شده است.

 نوزده و صد پنج و هزار هفتاد صدو یک و میلیون سیزده صدو دو و میلیارد یک مبلغ توانسته شرکت این ،گذشته های سال طلبات کاهش جهت 
 نماید. آوری جمع را خویش طلبات افغانی( 1،213،170،519)

 274 اند شده معرفی قضائی و عدلی مراجع به ،را نمی دادند جریمه و برق صرفیه پول و می کردند استفاده مجاز غیر طور به برق از که مشترک. 

 رسیده است. ملی تدارکات ادارهبه  صنعتی های پارک در ها فابریکه میترینگ سیستم انتقال برای بورد پنل واحد 1،300 کار طی مراحل قرارداد 

 مذکور های تستراست.  شده سپرده اعالن به برشنا شرکت تدارکات ریاست سوی از ،متوسط ولتاژ جریان تسترهای پایه 30 حدود تدارکاتی پروسه 
 شود. می داده تحویل برشنا به 1398 جدی 10 تاریخ به ،شده منعقد قرارداد به نظر و شده خریداریفعالً 

 پنج در صنعتی و تجارتی دولتی، دوایر رهایشی، مناطق ترانسفارمرهای در میتر ماستر پایه( 8،421) یک و بیست و صد چهار و هزار هشت تعداد 
 .است شده نصب( هرات و قندهار ننگرهار، بلخ، کابل،) برشنا شرکت بزرگ حوزه

 منابع بشری تقویت امور بنچمارک سوم:

  قندز، بلخ، پروان، غزنی و پکتیا(،ننگرهار)کابل، هرات، والیت  8سیستم حاضری الکترونیکی در دفتر مرکزی، و ریاست حوزه های والیتی برق ، 
تن از آن استفاده می نمایند  3،490 تعداد . بهتن نصب شده است 8،309 برای تعداد امور برق ارتی و ریاست ساختمانی آمریت دستگاه های برق حر

 د.باش شان قابل ثبت در سیستم نمی کار ،و سایر کارکنان ساحوی اداره بنابر ماهیت وظیفوی

 ویر سافت (MSGP-15 )هرات، ننگرهار، زون) برق های ریاست کارکنان معاشات. است شده داده آموزشغزنی  زون و کابل در کارکن 8 تعداد برای 
 می اجرا سیستم این طریق از( برق امور ساختمانی ریاست و ماهیپر سروبی، نغلو، برق تولید حوزه ریاست غزنی، بلخ، کندز، پروان، پکتیا،، قندهار

 .رسد می تن 5،230 به کنند می دریافت را شان معاشات سیستم این طریق از که کارکنانی تعداد. شود

 تولید، انتقال و توزیع( و توسعه شبکه توزیعی برق رسانیاصالح سیستم موجود )بنچمارک چهارم: 

  34(، دستگاه های تولیدی برق آبی، حرارتی و سب استیشن ها را در 220-132-110لین های انتقالی ولتاژ بلند )هیئت تخنیکی شرکت برشنا 
ارزیابی نموده است. در نتیجه، هزینه تجهیزات مورد ضرورت حفظ و مراقبت تاسیسات و شبکه های برقی را هشت صد و شصت میلیون و والیت 

 ( افغانی پیش بینی نموده است. 860،058،467و شصت و هفت ) پنجاه و هشت هزار و چهار صد

 35 صد  و نه میلیون و نهبیست  و صد شش مبلغ ، توزیعی، های شبکه تجهیزات ارزش. است شده دیزاین و سروی والیت 34 در رسانی برق واحد
  از استفاده با شبکه توسعه ،مردم تقاضای بر اساس .قرار دارد جریان در آن تدارکات موضوعو  شود می افغانی( 629،900،029) و بیست و نه هزار

 کندز، سمنگان، سرپل، فاریاب، جوزجان، بلخ، کاپیسا، پروان، خوست، لوگر، پکتیا، غزنی، لغمان، ننگرهار، کابل،) والیت 17 در دیپو، داخل تجهیزات
 .یافت خواهد توسعه میگاوات 21.4 شبکه،که در صورت اجرا شدن کامل آن،  است گردیده اجرا قسماً( بغالن تخار،

 عمل پالن تطبیق های چالش و مشکالت
 .است نکرده ذکر را موضوعی خویش، اداری فساد با مبارزه عمل پالن تطبیق در مشکالت داشتن از شرکت برشنا افغانستان د

54% 23% 

23% 
 تکمیل شده

 مراحل نهایی اجرا

 قسماً تکمیل شده
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 ریاست عمومی آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان

 

بنچمارک،  7، تحت خویش 1398 یسال مال پالن عمل مبارزه با فساد اداریاین ریاست در 

در  تیفعال 2، تکمیل شده است تیفعال 8 ،طول سال در. را پالن نموده است تیفعال 22

فعالیت پیشرفت محدود داشته و  3فعالیت قسماً تکمیل شده،  1مراحل نهایی اجرا قرار دارد، 

 قیمهم تطب یها شرفتیو پ هادستآوردفعالیت بدون پیشرفت باقی مانده است. جزئیات  8

 باشد. یم لیهر بنچمارک به شرح ذدر پالن عمل 

 تقویت میکانیزم های نظارت و کنترول داخلی اداره بنچمارک اول:

 کاریچار تیلغمان( و آمر تیمهترالم )وال تیشعبات زون جالل آباد، قندز، آمر یاتیو عمل یکیتخن ،یادار ،ی، امور مال1398 یدر سال مال 
 تیاست. همچنان آمر شده ریها و نواقصات، به شعبات اداره تکث یجهت رفع کاست شده که مشاهدات و سفارشات یپروان( بازرس تی)وال

 به عمل آورده است. یدولت بازرس یو بودجه انکشاف یمرکز استیر 1397 یسال مال یاز امور مال یداخل شیتفت یعموم

 ننگرهار و  ف،یخوست، شبرغان، مزارشر ا،یسمنگان، لوگر، لغمان، پکت منه،ی)فراه، م تیوال 11پروژه در  11 قی، از تطب1398 یسال مال در
 سا،ی)کاپ تیوال 9پروژه در  9 یبغالن و کندز( و آغاز سرو ،یکندیدا کا،ی)زابل، هلمند، کندهار، پکت های تیپروژه در وال 7 نیزایکندهار(، آغاز د

هزار  هشتاد و شش پروژها نیا قی. با تطبوردگ، سرپل، کندز، بدخشان و جوزجان( نظارت صورت گرفته است دانیارزگان، نورستان، م ر،یپنجش
 .رندیگ یقرار م یدنینوش یتحت پوشش آب صح لی( فام86،250) و دو صد و پنجاه

 ایجاد شفافیت در امور مالی و حسابی و ثبت جایدادها و دارایی های شرکت بنچمارک دوم:

 با  یهر دوره مال ریشرکت در اخ ینهائ النسیمفاد و ضرر  و ب النسیگردد و ب یبوک م کیکو سیتابیتمام معامالت روزانه شرکت، ثبت د
 شود. یاستفاده از آن بسته م

  لیرا تکم شیخو یها یثبت دارائ یاداره، فورم ها یو تدارکات یو کارمندان امور مال طیتن مقامات و کارمندان بلند رتبه واجد شرا 95به تعداد 
 است. دهیها ارسال گرد یدارائ ینموده اند که به اداره ثبت و بررس

 وزارت  یافغانستان، با اداره اراض یشهر ونیزاسیو کانال یشرکت آبرسان رمنقولیمنقول و غ یدادهایاز غصب جا یریو جلوگ تیبه منظور تثب
 .صورت گرفته است یهماهنگ یو اراض یشهرساز

 پروژه  قیو استفاده به موقع از آن ها در تطب خیاز انقضاء تار یریدر استفاده اجناس و جلوگ یو حساب ده تیاز شفاف نانیبه منظور حصول اطم
 شده است. یافغانستان موجود یشهر ونیزاسیو کانال یشرکت آبرسان یعموم استیر یندز، تالقان و پلخمرقشعبات  یها، گدام ها

 منابع بشری مدیریتتقویت  بنچمارک سوم:

 تن آن ها  312قرارداده است که به تعداد  یابیمورد ارززون  7از  خویش را تن کارمند 1،050عملکرد تعداد  ،1398 یدر سال مال یشرکت آبرسان
 اند. دهیشان شامل قدم نگرد گریتن د 730 ادشامل قدم و به تعد

  یکارمندان شرکت که از زون ها نینموده اند و مطابق قانون کار، ا لیتقاعد را تکم طیتن از کارمندان شرکت شرا 14، به تعداد 1398در سال 
 باشند، به تقاعد سوق داده شده اند. یکابل، قندهار، شرق و کندز م

 در  تیظرف یارتقا یبرنامه آموزش 10، در آب یو تخصص یتن از کارمندان ادار 90و اشتراک  یبرگزار نهی، زم1398 یدر طول سال مال
 است. دهیهرات و کابل فراهم گرد یها تیجاپان و وال ،یامارات متحده عرب ،یجنوب یقایهند، افر ،یجنوب یایکور یکشورها

 تقویت شفافیت در امور تدارکاتی و مدیریت قراردادهای اداره بنچمارک چهارم:

 لغمان، فاز  تیوال یبابا یفاز اول شهر فراه، فاز دوم شهر فراه، شهرک سلطان غاز منه،یشهر م ز،یشهر گرد یآبرسان یمعلومات مفصل پروژه ها
شش گانه  یآب مورد ضرورت زون ها تری( م26،000و شش هزار ) ستیو تدارک ب هیسمنگان، شهر خوست، ته تیوال بکیدوم شهر ا واول 

 هیپا 10پروژه ها،  یسرو شنیتوتل است نیماش هیو تدارک دو پا هیکابل، ته تیوال دیلوگر، ساحه شاه شه تیفاز دوم شهر پل علم وال ،یآبرسان
آب مورد ضروت شهر زرنج  تریعدد م 3،500و تدارک  هی.اس و پروژه تهی.پوی هیپا 7تاپ و  سکید وتریکمپ هیپا 10 ،یکیالکترون یحاضر نیماش
 است. دهی( درج گردACPMS) یاداره تدارکات مل یپروژه ها قینظارت بر تطب ستمیدر س مروزین تیوال

 عواید و افزایش جلب رضایت مشترکینبنچمارک پنجم: تقویت شفافیت در جمع آوری 

 ریمشترک غ 638 لیهمچنان پروسه تبد ه است.دیگرد تثب نیمشترک سیتابیو در د صیتشخ ب،یمشترک غا 7،436به تعداد  ،یدر سال جار 
بیست هزار و هشت صد و  هشت صد و نود و ششو  ونیلیمدو صد و پنجاه و چهار شده است. بر عالوه، مبلغ  لیتکم یبه مشترک قانون ،یقانون

37% 
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13.5% 

36% 

 تکمیل شده
 مراحل نهای اجرا
 قسماً تکمیل شده
 پیشرفت محدود
 بدون پیشرفت
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 است. دهیگرد یطلبات شرکت جمع آور ی( افغان254،896،824) و چهار

 گردد. یدر آن درج م نیمشترک یو مشخصات تمام جادیا یشرکت آبرسان نیمشترک سیتابید 

 نظارت صورت گرفته است که گزارش آن با مراجع و  یارنوالڅ یلوخانه فاضالب اداره  هیمتمرکز تصف ریغ ستمیاعمار س یاز امور ساختمان

 ستمیس 12از  دی، با1398 یسال مال طی ،یشرکت آبرسان یساخته شده است. مطابق پالن عمل مبارزه با فساد ادار کیشر دخلیذ ینهادها
 فاضالب نظارت به عمل آورده است. هیتصف ستمیس کیصرف از  یگرفت که شرکت آبرسان یه فاضالب نظارت صورت میتصف

 بنچمارک ششم: تقویت شفافیت و حسابدهی در اداره

  مقررات و طرزالعمل  ن،یقوان ،یژیمورد آن که عبارت نشر استرات کیبه اطالعات فقط  یقانون دسترس 15مورد ذکر شده در ماده  17از مجموع
 موارد نشر نشده است. ریو سا دهیباشد نشر گرد یها م

 عمل پالن تطبیق های چالش و مشکالت
متخصص و  یو نبود کادرها یداوطلبان و سکتور خصوص یدانش تدارکات نیپائ تیظرف ریاست عمومی آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان

بنچمارک هفتم  یها تیفعال قیتطب. اما عنوان کرده است شیخو یها تیفعال قیتطب یبرا یعموم یدر بخش فاضالب را از جمله چالش ها یکاف
 که عبارت اند از:است  دهیآغاز نگرد گرید تیفعال کیو 

  ترفیعات؛ ایجاد کمیته نظارت و تفتیش از تعیینات و 

 یربط برای جمع آوری شفاف عواید شرکت، محصول مساجد و اماکن الیه، حج و اوقاف و سایر ادارات ذامضای تفاهمنامه ها با وزارت های م
 مقدس کشور؛

 فساد اداری و ایجاد طرزالعمل مرجع اطالع گیری داخلی برای  جرایم ایجاد مرجع اطالع گیری داخلی مطابق قانون حمایت از اطالع دهندگان
 جراآت آن؛اتنظیم 

 ایجاد یک طرزالعمل برای نشر اطالعات در مطابقت با ماده پانزدهم قانون دسترسی به اطالعات؛ 

 نشر اطالعات تمام پروژه های ز( یربنایی اداره بر اساس معیارهای بین المللی ابتکار شفافیت سکتور زیر بنای افغانستانCoST؛) 

 سهیم سازی مردم در پروژه های زیر بنایی از طریق نشر اطالعات؛ 

 همکاری ادارات با تیم تحقیقاتی کاست در زمینه بررسی پروژه های زیر بنایی؛ 

 ای زیربنایی بنا بر یافته های گزارشات تحقیقی این نهاد.اصالحات در میکانیزم های تطبیق پروژه ه  
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 ها کوچی امور انسجام عمومی ریاست

 

 10 بنچمارک، 4 تحت ،خویش 1398 مالی سال این ریاست در پالن عمل مبارزه با فساد اداری
در مراحل نهایی اجرا قرار  2فعالیت تکمیل شده است،  6. در طول سال، است نموده پالن را فعالیت
 عمل پالن تطبیق مهم های پیشرفت و هادستآوردفعالیت بدون پیشرفت باقی مانده است.  2دارد و 

 .باشد می ذیل شرح به

 مالی و تفتیش داخلیتقویت امور بنچمارک اول: 

 مهم گام که خود یک است نموده اندازی راه خود حسابداری سیستم ارتقاء جهترا ( افمیس) افغانستان اطالعات مالی مدیریت سیستم این ریاست 
 .باشد می اداره در عادی بودجه گزارش و پردازش از پاسخگویی در اطمینان برای

 دو ،نتیجه پیگیری ها در. است نموده پیگیری را آن سفارش 7 ،اداره عالی بررسی سفارش 8 مجموع از این ریاست داخلی تفتیش و نظارت ریاست 

نه میلیون و هفت صد و بیست هفت هزار و پنج صد و  مبلغ چنان، هم. است گردیده معرفی رنوالیڅا لوی اداره به اداره این سابق رئیسان از تن

 یازده هزار و یک صد و بیست پنج مقدار برعالوه،. است گردیده صولح 1398 سال طول در اداره این طلبات افغانی( 9،727،594) نود و چهار
 .است دریافت شده ،ندبود کرده برداشت اضافه که افرادی از نیز تیل لیتر( 11،125)

 روزه در مورد  5روزه در مورد قوانین و طرزالعمل تدارکات و یک برنامه  5 آموزشی برنامه یک تدارکاتی و مالی کارمندان ظرفیت ارتقای منظور به
 .اند نموده اشتراک این برنامه ها در تدارکاتی و مالی کارمند تن 23 که است یافته تدویر امور مالی

 تهیه و تدارکظرفیت ارتقای پروژه کارمندان برای شیرپور حویلی گیری کرایه تمدید معلومات در مورد پیشرفت قرارد های ،1398سال مالی  در ، 
قلم مواد  14تدارک و خریداری دو نوع تیل پترول و دیزل و تهیه و تدارک  غزنی، والیت کوچی جان محمد وکیل لیسه لیلیه اعاشوی مواد قلم 15

 قیمت پروژه ها، مجموعی مبلغ. است گردیده ثبت (AGEOPS) معلومات ثبت مرکز سیستم در اعاشوی برای لیلیه لیسه عبدالقادر والیت ننگرهار
 . است افغانی( 56،625،113.45) چهار، پنج اعشاریه پنجاه و شش میلیون و شش صد و بیست پنج هزار و یک صد و سیزده

 اداری فساد قضایای ارجاع و مقامات های دارائی ثبت بشری، منابع تقویت: دوم بنچمارک

  تن کارمند در بخش های اداری و خدماتی به همکاری کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی استخدام شده  20، به تعداد 1398در سال مالی
 است که بیشتر از تعداد تعیین شده در پالن می باشد. 

 آن ها های دارایی ثبت های فورم و گردیده ثبت رتبه بلند کارمند 21 های دارایی اداره، شرایط واجد رتبه بلند کارمندان و مقامات تن 25 مجموع از 

 معرفی شده است. ارنوالیڅلوی دو تن از رئیسان اداره به اتهام فساد مالی به هم چنان،  .است شده ارسال ها دارائی بررسی و ثبت اداره به

 اداره در حسابدهی و شفافیت افزایش: سوم بنچمارک

  مدیریت رسیدگی به شکایات و ارتباط کارکنان جمع آوری و به کمیته حل اختالفات داخلی ارسال می گردد. در طول شکایات کارمندان از سوی
 شکایت ثبت شده که فعالً تحت بررسی کمیته می باشد. مرجع اطالع گیری داخلی و طرزالعمل کاری آن تا حال ایجاد نشده است. 1سال مالی ، 

 عملمشکالت و چالش های تطبیق پالن 

فعالیت  3اما  ،ذکر ننموده استعالیت های پالن عمل در گزارش خود، موردی را ها از چالش ها و مشکالت تطبیق ف ریاست عمومی انسجام امور کوچی

 تطبیق نشده است که قرار ذیل است. 1398در سال مالی  ریاستاین 

  ای نظارتی از قبیل نظارت از گزارش های کاری و گزارش از فعالیت هنشر اطالعات در مورد اداره و فعالیت های آن به شمول پالن ها و
 ؛ت ادارات در مطابقت با ماده پانزدهم قانون دسترسی به اطالعاتآاجرا

 مطابق قانون حمایت از اطالع دهندگان فساد اداری و ایجاد طرزالعمل مرجع اطالع گیری  و سمع شکایات ایجاد مرجع اطالع گیری داخلی
 ؛آت آناتنظیم اجر داخلی برای

 توسط اداره عالی تفتیش و  تقویت اساس آماری از وضعیت و آسیب پذیری های فساد اداری اداره انجام یک ارزیابی مستقل برای(MEC). 

60% 20% 

 تکمیل شده 20%

 مراحل نهایی اجرا

 بدون پیشرفت
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 اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث

 

 10 ،آن تطبیق برای که است نموده پالن را بنچمارک 3به تعداد  ،1398 مالی سال برای اداره این

الی  آن فعالیت 6 جمله، از. است گرفته نظر در خویش اداری فساد با مبارزه عمل پالن در را فعالیت

 بدون پیشرفت باقی ماندهفعالیت آن  1و فعالیت آن قسماً تکمیل شده  3ل شده، اخیر سال تکمی

 جزئیات پیشرفت در تطبیق فعالیت های این اداره در ذیل ارایه شده است. .است

 اداره بشری منابع در ظرفیت افزایش و شفافیت تقویت: اول بنچمارک

 جذب. اند گردیده استخدام از طریق کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی والیتی واحدهای در جدید رئیسان منحیث تن 21 تعداد به 
 و بهتر های هماهنگی مدیریتی، ساختارهای تقویت و حوادث مؤثر مدیریت جهت اند، جوان اکثریت شان و عالی تحصیالت دارای که افراد این

 اند.تن به تقاعد سوق داده شده  6به تعداد هم چنان، کرده است.  کمک حوادث، متضرران به موقع به پاسخدهی

 و اند نموده ارتقا باال های قدم به آنان اکثریت که است گردیده تکمیل مرکزی و والیتی های مختلف بست کارکنان تن از 212 ساالنه ارزیابی پروسه 
 اند. شان باقی ماندهمعیارها، در همان قدم های قبلی  نمودن تکمیل عدم دلیل به اداره کارکنان از تن 2 فقط

 حسابی و مالی امور در خصوص به اداره در حسابدهی و شفافیت تقویت: دوم بنچمارک

 بودجه  پالیسی و طرزالعمل امور مالی و اداری تهیه و نهایی شده که باعث تنظیم بهتر امور مالی در اداره گردیده است. طرزالعمل کاربرد مجرائی
 .شود مؤثر استفاده اضطراری، منابع از شناسایی بهتر متضررین های نیازمندی شده نهایی گردیده است که باعثاضطراری نیز تجدید نظر شده و 

 طریق آن صورت می گیرد. از معاشات پرداخت و والیت فعال گردیده 33 در کارکنان والیتی -تن 204-برای تمام  بانکی های حساب 

 را در  موثری نتایجمی شود و  انجام اداره تدارکات آمریت تدارکات، توسط معیاری اسناد و طرزالعمل قانون، با مطابقت در اداره تدارکاتی های پروسه
 قانونی به پیش برده می شود. و درست می شود و طی مراحل کارها، به صورت شفاف استفاده مالی پی داشته است. از جمله، منابع

  ن،یمراجع اتیبه شکا یدگیبه منظور رساست. اما این اداره یادآوری کرده است که  ساخته نشدهآن و طرزالعمل  نشدهمرجع اطالع گیری داخلی ایجاد 
ت. سپرده اس یپروژه به اعالن داوطلب کی( را به عنوان Call Centerمرکز تماس ) کی ی آنان،عاجل و اضطرار یو تماس ها تیشکا افتیجهت در

 و در مورد این که در کدام مرحله قرار دارد نیز جزئیات ارایه نشده است. باشد یتحت کار م ایجاد مرکز پروسه

  ویبقوانین، پالیسی ها، طرزالعمل ها، اعالن های داوطلبی و دیگر موارد در  آن ها، انجام چگونگی و آینده های برنامه ها، فعالیتمعلومات در مورد 
 نشر شده اما تمام موارد قانون را احتوا نمی کند.قانون دسترسی به اطالعات  15 اداره و صفحات اجتماعی آن مطابق سایت

 دیدگان آسیب و شدگان بیجا به ها کمک توزیع در شفافیت تقویت: سوم بنچمارک

 بشر های کمک توزیع و نیازمندان متضررین، تثبیت های پروسه در مردم نمایندگان است و گردیده بازنگری دوستانه بشر های کمک توزیع طرزالعمل 
 .است گردیده ها کمک توزیع در عدالت تامین و نیازمندان واقعی تثبیت باعث امر این که اند شده دخیل والیات در دوستانه

 در آن فروش از می شود تا مارک و از جانب آنان نشانی دوستانه بشر های کمک المللی صحبت شده و تا حدی بین و ملی رسان امداد با مراجع 
 آید. به عمل جلوگیری بازارها

 تطبیق پالن عمل درمشکالت 

حال اجرا ماندن و آغاز نشدن  آغاز نشده است که دالیل در فعالیت آن 1در حال اجرا قرار دارد و کار تطبیق  ملی آمادگی مبارزه با حوادثفعالیت اداره  3

 فعالیت ها به شکل ذیل ارایه شده است:

 به دلیل نبود بودجه و هماهنگی پیشرفت  آن دقیق ارزیابی و کشور سرتاسر در طبیعی حوادث و جنگ از ناشی داخلی های بیجاشده بایومتریک فعالیت
جهت فعال ساختن هم چنان،  تعیین شود. بودجه مشخص هیو وزارت مال یجمهور استیر یاز جانب مقام عالدر این مورد  نداشته است. نیاز است

 است هماهنگی صورت گیرد. و عودت کنندگان نیاجروزارت امور مهبا مرجع مهم ذیدخل و مسئول دولتی که فوق  ستمیس

  اداره ذکر کرده که یک مرکز تماس یفساد ادار جرایم از اطالع دهندگان تیمطابق قانون حما یداخل یریمرجع اطالع گدر مورد ،(Call Center)  را
 طرزالعمل مرجع اطالع گیری، گزارش ارایه نکرده است. در مورد ایجادایجاد می نماید. ولی 

 بازارها، اداره ذکر کرده که نیاز به  در آن فروش از به منظور جلوگیری امکان حدود تا بشری های کمک اقالم گذاری مارک و نشانی در فعالیت
رود نهادهای کمک کننده ملی و بین المللی با این اداره رسان است. این اداره یادآوری کرده که توقع می هنگی با اداره های کمک همکاری و هما

 ده است.همکاری نمایند. اما این که آیا اداره مبارزه با حوادث در این مورد با نهادهای کمک کننده جلسه هماهنگی داشته یا نه، گزارش ارایه نش

60% 30% 

 تکمیل شده 10%

 قسماً تکمیل شده

 بدون پیشرفت
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 ریاست عمومی رادیو و تلویزیون ملی افغانستان

 

 برای که است نموده پالن را بنچمارک 3 مجموعی طور به ،1398 مالی سال برای اداره این

. از این است گرفته نظر در خویش اداری فساد با مبارزه عمل پالن در را فعالیت 15 ،آن تطبیق

. قسماً تکمیل شده استفعالیت آن  9فعالیت الی اخیر سال مالی جاری تکمیل شده و  6میان، 

 .است ذیل شرح به 1398 مالی سال در ها فعالیت تمامیدر  پیشرفتجزئیات 

 ملی و تلویزیون رادیو خبر، شبکه بخش در عامه رسانی اطالع :اول بنچمارک

 28  با مبارزه مورد در عامه آگاهی باعث که است شده نشر اداری فساد با مبارزه مورد در ملی تلویزیون خبری های سرویس در خبر 20گزارش و 
 یک میز مدور تلویزیونی در مورد مبارزه با فساد اداری تهیه و نشر شده است. .است شده اداری فساد

 تهیه، اداری می شود فساد با مبارزه موضوع 30شامل بیشتر از  برنامه که 19و  یلیاسپات تمث 9 ،اداری فساد با مبارزه مطالب مورد 42 از بیشتر 
 .است شده نشر رادیویی برنامه 27 در که گردیده

 38 است شده نشر و تهیه اداری فساد علیه موضوعات مرتبط به مبارزه پیرامون برنامه تلویزیونی. 

 بخش های مالی، حسابی و تدارکاتیتقویت تفتیش داخلی، شفافیت و حسابدهی در : دوم بنچمارک

 بررسی و دوم سال اول ربع طی رادیو و تلویزیون ملی افغانستان را در مرکز، 1397 و 1396 مالی سال های مالی مفتشین اداره عالی بررسی، امور 
 انجام دهند.گزارش بررسی ها و سفارشات تفتیش با ادارات مربوطه شریک شده تا در مورد اجراآت الزم را . است نموده

 گیرد صورد اجراآت در آن زمینه و بگیرند نظر تحت را تدارکات و خریداریپالن، امور  مطابق تا یته مشتکل از افراد ذیدخل تشکیل شدهیک کم. 

 صفحات سایت،  ویب طریق از را ی خویشها آگاهی و اطالعات ملی، تلویزیون عامه، آگاهی افزایش و حسابدهی شفافیت، تقویت منظور به
 است. رسانده نشر بهها  بیلبورد و اجتماعی

 به صورت اداره مقام رهبری تحت داخلی، تفتیش اداره دریافت شده از طریق اداره های بیرونی، توسط تلویزیون ملی گزارش  داده که سفارشات 
 بیرونی به آن مواصلت کرده باشد، گزارش ارایه ننموده است.دوامدار تطبیق می گردد. اما این اداره در مورد تطبیق کدام سفارشی که از یک اداره 

  آمریت منابع بشری و مالی و اداری در مرکز و  1397و  1396مفتشین داخلی ریاست عمومی رادیو و تلویزیون ملی افغانستان، امور سال های مالی
تخار، پروان، پنجشیر و کاپیسا را تحت بررسی قرار داده است. گزارش آمریت های رادیو و تلویزیون والیات ننگرهار، قندهار، میدان وردک، بدخشان، 

 بررسی ها و سفارشات تفتیش با ادارات مربوطه شریک شده تا در مورد اجراآت الزم را انجام دهند.

 گزارش ارایه نشده است. آن است. اما در مورد تهیه شدن طرزالعمل گردیده ایجاد اداره در گیری اطالع مرجع 

 رعایت اصل شایسته ساالری در استخدام و تطبیق اصل مکافات و مجازات :سوم بنچمارک

 51 قانونی، توصیه های کتبی دریافت کرده اند. اوامر اجرای در دقت عدم بنابر اداره کارمندان از تن 14و  تقدیر شده اندکارمندان  از تن 

 ردیف مسلکی های بست در ملکی خدمات و اداری اصالحات مستقل کمیسیون هیئت داشت حضور با آزاد رقابت پروسه طریق از تن 58 تعداد به 
 اند. نموده حاصل تقرر خالی های بست در ریزرف های بخش ازو  (ج) ردیف های بست در و( د)

 تطبیق پالن عمل درمشکالت 
از داشتن مشکالت در راستای تطبیق پالن عمل مبارزه با فساد اداری، یک موضوع را ذکر نموده و  ریاست عمومی رادیو و تلویزیون ملی افغانستان

 همکاری های اداره این با اداری، راجع به موضوعات فساد دقیق معلومات ارایه در بخش ها مسئولین و دولتی مختلف ادارات سوی ازیادآورد شده که 

 گیرد.  نمی صورت الزم

 1398مورد در حال اجرا ماندن اکثریت فعالیت های پالن عمل مبارزه با فساد اداری سال مالی  رادیو و تلویزیون ملی افغانستان دراداره هم چنان، 

 خویش، دلیل ذیل را بیان کرده است:

 از ملی ونیزینشرات تلو یکیتخن ستمیس رییدر پروژه تغ یبه نسبت کار عمل (SD) به (4K )همچنان تراکم  و دیجد یپالن نشراتۀ و طرح مسود
  تطبیق نشده است. فعالیت های پالن عمل این ریاست اکثریت ی،مناسبت یبرنامه ها

نشراتی، تمام  پالنۀ و طرح مسود( 4K) به (SD) از ملی ونیزینشرات تلو یکیتخن ستمیس رییتغ با تحقق کامل پروژهاین ریاست یادآوری کرده که 

 خواهد شد. یعمل دیمطابق پالن جدفعالیت های ریاست به صورت عادی، 

40% 
60% 

 تکمیل شده

 قسماً تکمیل شده
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 اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

 

 قیتطب یبنچمارک را پالن نموده که برا 3 ،یبه طور مجموع 1398 یسال مال یاداره برا نیا

 1در نظر گرفته است. از جمله،  شیخو یرا در پالن عمل مبارزه با فساد ادار تیفعال 14، ها آن

فعالیت قسماً تکمیل شده و  4فعالیت آن در مراحل نهایی اجرا قرار دارد،  7فعالیت تکمیل شده، 

 شده است. حیتشر لیدر ذ ها تیفعال شرفتیپفعالیت پیشرفت محدود بوده است.  2در 

 یسیپالن اصالحات امور تدر بیاداره و ترت نیقوان تیبنچمارک اول: تقو

 قانون به وزارت  نیاداره ختم شده است. ا یتیو وال یمرکز یواحدها اتینظر افتیبعد از در ،یو مسکل یکیتخن ماتیمسودۀ قانون اداره تعل یکار رو
 دوباره جهت تصحیح به اداره مواصلت کرده است و به زودی نهایی خواهد شد.که  بود ارسال شده قیجهت تدق هیعدل

  6در  شنهادیپ 70 )که یاز جمله بانک جهان دخلیو جوانب ذ یتیو وال یمرکز یاز واحدها یاداره بعد از نظرخواهمسودۀ پالن عمل اصالحات در 
 می شود.ارسال  یبانک جهان به زودی برای مسوده نیاست. ا گردیده یی( نهاارایه شدهبخش 

 بنچمارک دوم: ساده سازی پروسه های کاری و تقویت شفافیت در اداره

 فارمت جدید شهادت نامه نهایی شده و فعالً به گونه آزمایشی در کابل در حالت تطبیق  شده است. یی، شناساشهادت نامه عیپروسه توز یچالش ها
 ماتیعلشهادت نامه فارغان مراکز ت عیرهنمود توز یرو ی، کارو خدمات ملک یمستقل اصالحات ادار ونیسیکم در همکاری مستقیم قرار دارد.

 شود. یم یینها یبه زود جریان دارد که یو مسلک یکیتخن

 یها توتیجواز به انست عیتوز دیشده است. مسودۀ مقرره و طرزالعمل جد ییجواز در اداره مطالعه شده و مشکالت آن شناسا عیتوز یپروسه فعل 
 شود. یم یینها ی،و مسلک یکینتخ ماتیشدن قانون اداره تعل حیشده است که با توش ییاصالح و نها یخصوص

 امتحانات  حهیشده، مسودۀ ال ییشده است. با در نظرداشت نواقص شناسا ییمطالعه و نواقص آن شناسا یسیامتحانات و مونوگراف نو یفعل ستمیس
 اخذ خواهد شد.در مورد مقام اداره  یارسال شده است که بعد از آن منظور حیاداره جهت تصح یبورد علم یشده و برا یبازنگر

 ات،یسمع شکا ریشود که بعد از استخدام مد یبه اعالن سپرده م یبست به زود نیاضافه شده است. ا لیدر تشک اتیسمع شکا یعموم تیریبست مد 
 در مورد طرزالعمل مرجع و تعداد شکایات رسیدگی شده، معلومات ارایه نشده است. خواهد شد. هیآن ارا یگزارش کارکردها

 اداره،  یها تیشامل خبرها از فعال شتریآن نشر شده است که ب یو صفحات اجتماع تیسا بیدر و یمسلک یکیتخن اتیمعلومات در مورد اداره تعلم
 شود. یم یابیها و کار یداوطلب ،یاعالنات تدارکات ،یطرزالعمل استخدام و پالن عمل مبارزه با فساد ادار

 حسابدهی و افزایش موثریت کاریبنچمارک سوم: اصالح پروسه های عملیاتی به منظور تامین شفافیت و 

 شده و از طرف  هیته یو خدمات ملک یمستقل اصالحات ادار ونیسیبا کم یدر هماهنگ یو مسلک یکیتخن ماتیاداره تعل دیجد یالتیساختار تشک
 است. انیدر جر یادار حاتاصال ونیسیکم قیاز طر است. پروسه استخدام بست ها دهیمنظور گرد یجمهور استیر یمقام عال

 تیسا بیو قیاز طر شتریب تیاداره جهت شفاف یخال یبست ها د،یشده است. مطابق طرزالعمل جد ییو نها بیاستخدام در اداره ترت دیطرزالعمل جد 
مربوطه و استخدام  اتیوال قیاز طر اتیوال یادار یشود. استخدام بست ها یبه اعالن سپرده م یو خدمات ملک یمستقل اصالحات ادار ونیسیکم
والیت تکمیل  13 کارکنان اداره در کیومتریبا پروسه نصب حاضری های الکترونیکی و .ردیگ یها در مرکز صورت م توتیمکتب ها و انست اداناست

 والیت در حالت جریان قرار دارد و در سه والیت دیگر تاهنوز آغاز نشده است. 18شده، در 

 یینها یو خدمات ملک یمستقل اصالحات ادار ونیسیکم با یدر همکار یمتناسب و شفاف استادان در صنوف درس لیو تبد رییو تغ فیطرزالعمل توظ 
 .قرار دارد قیشده و در حال تطب

 به  یتدارکات یمعلومات پروسه ها تیریمد ستمیس یول رد،یگ یصورت م یتدارکات یاداره بر اساس قانون، مقرره و طرزالعمل ها یتدارکات یکارها
 نشده است. جادیعلت نبود بوجه ا

 یمال تیریمد ستمیس (AFMISدر اداره ) یدوم یدر واحدها ستمیس نیفعال شده است و قرار است مطابق پالن، ا یو مسلک یکیتخن ماتیتعل مرکزی 
 فعال شود. ندهیدر سال آ زیاداره ن

 نظارت از  حهیشود. هم چنان، ال یم یینها یبه زود است که دهیگرد بیرتت زیفورم نظارت عملکرد اصالح شده و مسودۀ طرزالعمل نظارت از صنف ن
امسال از فورم نظارت و رهنمود آن در  شود. یم ییقانون اداره نها حیشده است که بعد از توش یبازنگر یو مسلک یکیتخن اتیتعلم یمیموسسات تعل

 انستیتوت و لیسه تعلیمات تخنیکی و مسلکی به صورت آزمایشی استفاده صورت گرفته است. 13نظارت از 

 یم شیپبه  یدر اداره، کار مسوده به کند یداخل شیتفت یآغاز شده است، اما به علت نبود کارمندان رسم یداخل شیمسودۀ طرزالعمل تفت یکار رو 
 شود. یم بیشدن طرزالعمل ترت ییبعد از نها شیتفت یذکر کرد که پالن کار دیرود. البته با

7% 

50% 29% 

14% 
 تکمیل شده

 مراحل نهایی اجرا

 قسماً تکمیل شده

 پیشرفت محدود
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 تطبیق پالن عمل درمشکالت 
از داشتن مشکالت در راستای تطبیق پالن عمل مبارزه با فساد اداری، موضوعی را ذکر ننموده است. اما در مورد این  اداره تعلمیات تخنیکی و مسلکی

فعالیت های آن به صورت کامل تطبیق نشده است، دالیلی هم چون توشیح نشدن قانون اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی، نبود بودجه و که چرا اکثر 

 استخدام نشدن کارکنان را بیان نموده است.
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 اداره ملی حفاظت محیط زیست

 

 فعالیت را پالن نموده 9بنچمارک،  3، تحت 1398برای سال مالی اداره ملی حفاظت محیط زیست 
جزئیات  فعالیت پیشرفت محدود داشته است. 1و  شدهتکمیل فعالیت  8، 1398است. طی سال مالی 

 .باشد می ذیل شرح به در هر بنچمارک اداره این عمل پالن تطبیق مهم های پیشرفت و هادستآورد

 تقویت حسابدهی در اداره بنچمارک اول:

  از سوی این اداره ترتیب و جهت غنامندی بیشتر با ادارات همکار مربوطه ارسال شده است. کانیزم نظارت از پروژه های غیر اختیارییممسوده 

  مقرره ها، ، قوانین وکاریابی و داوطلبی های اعالنها، خبرقانون دسترسی به اطالعات به نشر آن تاکید شده،  15موردی که در ماده  17از مجموع 
و  مرکزی دفتر محیط زیستی در سیستم ملی معلوماتی .اداره نشر شده است این ویب سایت در ی و کارینظارت ها، گزارش های معلوماتیرهنمود
والیت برنامه های آموزشی پیرامون معرفی آن دایر گردیده  23ایجاد و در  وضعیت محیط زیستیکیفیت مورد  جهت جمع آوری اطالعات در والیات
 برای کارمندان مرکزی  این ایجاد و فعال گردیده است.کاربر  206با داشتن سیستم گزارش دهی آنالین است. 

  می رسد. هر بست، الیحه وظایف خود را دارد که مطابق به استراتیژی منابع بشری  850واحد بوده که تمام بست های آن به  35این اداره دارای
 الیحه وظایف شان تقرر حاصل نموده است. بست والیتی ازطریق رقابت آزاد مطابق به 5بست مرکزی و  8 است. به تعداد شده استوار

 بنچمارک دوم: تقویت شفافیت در اداره

 یک میکانیزم جهت رعایت شفافیت مالی نظر به اولویت های این اداره تدوین گردیده است. در نتیجه، اجرای معاشات اضافه کاری کارمندان از 
و سه  ستیو سه صد و ب ونیلیمبلغ هفت مطریق سیستم افمس و اجرای حواله مطابق به قانون تدارکات به حساب مربوطه صورت گرفته است. 

افغانی عواید جمع آوری گردیده و به حساب واردات دولت انتقال یافته است. پالن بودجه منظور شده  (7،323،441) کیر صد و چهل و هزار و چها
ارایه شده و پالن مالی بودجه به اساس پروژه های انکشافی توحید و به وزارت مالیه ارسال  1398جهت اخذ تخصیص و تطبیق آن طی سال مالی 

( جهت شفافیت و سرعت بیشتر در اجرای تخصیصات و پرداخت ها و تعیین مسیر اجرای امور در ریاست ها وآمریت Flow Chart) شده است. چارت
 های مربوطه تهیه و ترتیب شده است.

  الی و اداری این نفر عضو که در رأس آن معین م 4میکانیزم نظارت از پروژه های انکشافی تدوین شده و کمیته نظارت از پروژه های انکشافی با
والیت )غور، فرا، پکتیکا، لغمان،  8پروژه چهار دیواری ریاست های حفاظت محیط زیست در  8اداره قرار دارد، ایجاد گردیده است. کار نظارت از 

 تکمیل گردیده است.  1398جوزجان، ننگرهار، خوست و دایکندی( طی سال مالی 

 بنچمارک سوم: تقویت تفتیش داخلی

 این اداره تطبیق و در نتیجه بازرسی ها از اضافه پرداخت ها در والیات نورستان، کنر، بدخشان، کندز، پکتیا، لوگر  داخلی آمریت تفتیش ساالنه پالن
 قلم جنس فاضل، 19( افغانی، به خزانه دولت حصول گردیده است. همچنان 303،423و کاپیسا، مبلغ سه صد و سه هزار و چهار صد و بیست و سه )

( افغانی تثبیت و به جمع معتمدین والیات قید شده است. ملبغ 503،447صد و چهل و هفت ) به ارزش مجموعی مبلغ پنج صد و سه هزار و چهار
( افغانی خریداری قرطاسیه باب که اسناد محسوبی آن طی مراحل نگردیده، نیز تثبیت شده است. 21،815بیست و یک هزار و هشت صد و پانزده )

مورد سفارشات نیز ارائه  74مورد کاستی ها، خالها و نواقص در واحد بازرسی شده تثبیت، و جهت بهبود امور واحدهای بازرسی شده،  74وه، بر عال
 گردیده است.

 19  تن کارمندان تفتیش داخلی تدویر شده است. 63والیت در بخش محیط زیست برای  17برنامه آموزشی روی پالن رهنمودی بازرسی 

  تن از رئیسان مرکزی و والیتی، فورم ثبت دارایی های خویش را تکمیل نموده اند. این فورمه ها به اداره ثبت و بررسی دارایی های  83به تعداد
 شده است. فرستادهعالی رتبه دولتی در ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری  مقامات

 عمل پالن تطبیق های چالش و مشکالت
 حفاظت محیط زیست از داشتن مشکالت در راستای تطبیق پالن عمل خویش، کدام موضوعی را ذکر نکرده است.اداره ملی 

89% 

 تکمیل شده 11%

 پیشرفت محدود
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 شاروالی کابل  

 

 بنچمارک، 5 تحت خویش، 1398 مالی مبارزه با فساد اداری سالاین اداره در پالن عمل 
فعالیت دیگر  3فعالیت تکمیل شده است،  12است. در طول سال،  نموده پالن را فعالیت 21

فعالیت دیگر قسماً شده است. جزئیات پیشرفت و  6در مراحل نهایی اجرا قرار دارد و 
 دستآوردها در فعالیت های اداره، در ذیل ارایه شده است. 

 بنچمارک اول: بهبود شفافیت در جمع آوری عواید 

 ناحیه شهر کابل  22در  است اتومات وساده جهت محاسبه و سنجش محصول صفایی نیمهسیستم  اکسس که یک سیستم محصول صفایی
اسبه پول صفایی ایجاد گردیده است. در عین حال، دفتر هبیتات سازمان ملل یک سیستم بین رفتن سیستم کهنه و غیر دقیق مح جهت از

( را ایجاد نموده است Safayee Information Management Systemپیشرفته تر مدیریت اطالعات امالک و محصول صفایی )
که بعد از رفع محدودیت های ناشی از کرونا در شاروالی کابل و نواحی آن نصب می گردد. این سیستم توانایی سنجش و تهیه تعرفه محصول 

منیت سایبری بیشتری برخوردار خواهد بود. در حال حاضر نیز، صفایی را دارا بوده و می تواند گزارش های مختلفی را ترتیب و ایجاد نماید و از ا
معلومات سروی امالک در سیستم اکسس وارد گردیده و تعرفه هایی که قبالً به صورت دستی محاسبه می گردید با استفاده از این سیستم 

مالکین مربوط شریک نمود. سیستم اکسس، که محاسبه می گردد. یعنی، به کمک این سیستم می توان مقدار محصول صفایی هر ملکیت را با 
یک سیستم نیمه اتوماتیک است، روند جمع آوری محصول صفایی را شفاف تر ساخته است. با نصب سیستم مدیریت اطالعات امالک و 

 محصول صفایی، سیستم کاغذی به طور کلی ازبین رفته و سیستم به شکل کامل اتوماتیک خواهد شد.

 شفافیت در مصارف  بهبودبنچمارک دوم: 

 دهیگرد یساده ساز زین ستمیس نیا قیاداره با تطب یبخش مال یکار یشده و پروسه ها قیافغانستان در اداره تطب یمعلومات مال تیریمد ستمیس 
 .ردیگ یصورت م ستمیس نیا قیطر است. کارهای مالی و اداری شاروالی کابل از

  مختلف شهر کابل  ینواح یبرا یگروپ کنترول 4 از اعمار ساختمان ها در سطح شهر یاز تخلفات ساختمان یریاساس مقرره کنترول و جلوگبه
از اعمار  یتیامن یمربوطه و نهادها یبا نواح یکابل در همکار یشاروال د،یجد زمیکانید. در منکن ینظارت م که از این کار دهیگرد فیتوظ

شهر کابل، شامل  هیدر پنج ناح 1398 یموظف، در طول شش ماه اول سال مال یاساس گزارشات گروپ ها به. دینما یها نظارت م مانساخت
 یدادیجا 479تعداد  یگذار متیو ق دهیگرد یبررس یساختمان از لحاظ تخلفات ساختمان 232، هشتم، نهم، دهم و دوازدهم، به تعداد سوم ینواح
 .است دهیگرد شیتفت، ت گرفتهصور یسال جار یها ط قباله آن یگذار متیق که

 ه،یمال ،یو اراض یشهرساز یوزارت ها بعد از نظر خواهی از ، ینو طرزالعمل تخلفات ساختما یاز تخلفات ساختمان یریمقرره جلوگ ۀمسود 
 شاروالی کابل،دارد.  قرار هیدر وزارت عدل قیتدق برایدر حال حاضر است که  دهیمنظور گردو  شده نیمحل  تدو یها اقتصاد و اداره ارگان

 ننموده است. ارائهبررس گزارش  نییتع یمشخص برا فیوظا حهیال جادیدر پالن عمل، از ا تیفعال نیمطابق شاخص ا

 ایجاد میکانیزم و طرزالعمل اولویت بندی و انتخاب پروژه ها جهت انتخاب آن ها به اساس نیازها و مشوره با باشندگان هر ناحیه در  کار روی
 می باشد. جریان

 بنچمارک سوم: شفافیت در منابع بشری

 می باشند که  فوق رتبه تیمشاور 4و  تینیمع 6 ،یو نواح یمرکز استیر 60به تعداد  ،تمام کارمندان واجد شرایط ثبت دارایی در شاروالی کابل
 را ثبت نموده اند.  تن تا حال دارایی های شان 40به تعداد 

  ن تن کارمندان پائی 20زنان و  ن بست های دوم، یک تن مشاور امورتن معاونا 9دوم،  بست های اول و رئیسانتن از  12فورم ثبت دارایی های
 ها مواصلت ورزیده که در زمینه همکاری صورت گرفته است. رتبه به اداره شاروالی کابل جهت تثبیت مسبوقیت و همکاری در بررسی آن

  دهینگرد تیتثب یشاروال استیر لیدر تشک یالیکارمند خ چی، اما وجود هدهیشهر کابل نصب گرد هیناح 17در  کیالکترون یحاضر 17به تعداد 
 است.  

  زین گرید هیدوس 16به تعداد  ن،ااست. همچن دهیارسال گرد یارنوالڅ یلوها به  هیدوس لیبعد از تکم یفساد ادار یجرم هیجلد دوس 4به تعداد 

ارسال  یارنوالڅ یلوو به  رفتهقرار گ یمورد بررس یداخل شیتفت استیر نیمفتش یها متصور بوده توسط گروپ ها که امکان فساد در آن

 شده است.معرفی  یارنوالڅ یلو هارم سال مالی جاری، دو تن کارمند بهدر ربع چهم چنان در  است. دهیگرد

 بنچمارک چهارم: تقویت شفافیت در خدمات شهری  

 ( مورخ 1316قانون شاروالی ها منتشرۀ جریده رسمی شماره )( مورخ 355در ربع اول تعدیل شده و ذریعة فرمان شماره ) 23/7/1397

57% 
14.2% 

 تکمیل شده 28.5%

 مراحل نهایی اجرا

 قسماً تکمیل شده
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ه است. همچنین، مقرره کنترول ( نشر گردید1341جریده رسمی شماره )در  10/1/1398به تاریخ مقام عالی ریاست ج.ا.ا توشیح و  14/12/1397
و توسط مجلس اداری شاروالی کابل تصویب و غرض طی مراحل بعدی و تصویب کابینه به وزارت  شده و جلوگیری از تخلفات ساختمانی تسوید

 از یشاروال یاه تیملک یواجاره ده هیمقرره کراکالی گذر نیز ایجاد گردیده و عدلیه ارسال گردیده است. مقرره وظایف و صالحیت های و
 تحت تدقیق قرار دارد. هیدر وزارت عدلو است  دهیمراحل گرد یمحل ط یطرف ارگان ها

 طبق کابل شهر گانه 22 نواحی تمام در منظم طور به همه برای شهر پروگرام سوی از عادی آن شکله ب ها ملکیت سروی سنجی اعتبار پروسه 
                   شود. می برده پیش به پالن

 یات دیزاین سیستم دیتابیس سفر کارمندان اس گزارش شاروالی کابل، جزئبه اس(UNOICT) و ادارات  غانستان و مجالس با شاروالی کابلبه اف
 است. نشدهگزارش ارائه نیز  است. از ایجاد دیتابیس پیش بینی شده در این فعالیت  نشدهسیستم هنوز مکمل ایجاد  این ادامه دارد و ،همکار

 با شرکت  ،ینه ساده سازی پروسه های ارایه خدمات به شمول پروسه اخد کتابچه صفایی کرایه و اجاره و فروش جایداد های شاروالی کابلدر زم
مجلس  بیاز تصو بعد و شده بیطرزالعمل صدور مجوز ساختمان ترت ۀمسودی چک تخنیکی قرارداد امضا گردیده است. هم چنان، برشنا برا

 یفورم ط تمسیس و شده حذف می شود احکام و ضهیپروسه عر که شامل یمراحل ادار یط .است دهیارسال گرد هیعدلبه وزارت  یشاروال یادار
 ت.اس دهیگرد جادیپروسه ا یغرض کوتاه ساز یتجارت و یشیرها یمراحل ساختمان ها

  برشنا به شرکت یکیتخن چک غرضاً کابل رسم یتفاهم نامه از جانب شاروالیک (DABS) هماهنگ سازی کتابچه  پروسه .است دهیارسال گرد
 .گردد یاجرا م ییکتابچه صفا بل برق و یبعد از مدغم ساز های صفایی با میتر های توزیع برق،

 بنچمارک پنجم: تقویت شفافیت و حسابدهی در اداره 

  های  خویش پالن های انکشافی ساالنه از سالسایت رسمی و صفحات اجتماعی  بیشاروالی کابل از طریق و، 1398در جریان سال مالی
و پالیسی ها از قبیل  ، رهنمودهای کاری قراردادها، تفاهمنامه های امضا شدهطرزالعمل هالوایح، ؛ ماستر پالن شهر کابل؛ 1397، 1396، 1395

و طرزالعمل صنف بندی صدور مجوز طرزالعمل کنترول و مراقبت از اجرای امور ساختمانی، طرزالعمل استخدام کارمندان فنی و تخنیکی 
به نشر رسانیده است. اما بودجه و گزارش های مالی ساالنه اداره، بعضی از لوایح، طرزالعمل ها و رهنمودهای کاری، قراردادها و را  ساختمان

رد و گزارش های کاری ساالنه تا حال های امضا شده داخلی یا بین المللی، لست طبقه بندی و انواع اطالعاتی که اداره در اختیار دانامه تفاهم 
 نشده است. نشر 

اداره  1397 یسال مال یپالن عمل مبارزه با فساد ادار قیتطب قیاداره را که از طر یکار یها و طرزالعمل ها زمیکانیکابل م یشاروالهم چنان، 
طرزالعمل  قانون شاروالی ها، قانون محصول خدمات شهری، ها و طرزالعمل ها شامل زمیکانیم نیشده بود تا حال نشر نموده است. ا جادیا

 ستمیپروژه ها و طرزالعمل س تیریمد نیآنال ستمیاصناف، طرزالعمل س نسجامثبت و ا ستمیطرزالعمل س ،یتخلفات ساختمان سیتابیو د ستمیس
 باشند. یم اتیسمع شکا

  شهروندان از فعالیت های درصد  62 انجام شده است،  1398در سال  صفحه اجتماعی فیسبوک شاروالی کابلبه اساس سروی که از طریق
 ابراز نارضایتی نموده اند. درصد مردم  38شاروالی راضی و متباقی 

  کالت شان رسیدگی صورت گرفته به مش اند که در رو با شخص شاروال داشته تن مالقات های رو 1،383به تعداد  1398در جریان سال مالی
 به شکایات شان رسیدگی صورت گرفته است.تماس تلفنی ثبت شده و  1،178ه تعداد بچنان،  هم است.

 دریافت ین طریق ا در شاروالی کابل فعال گردیده که شکایات و نظریات مردم از 155شماره تماس  ،برای ایجاد بخش رسیدگی به امور مراجعین
اداره امور ثبت می گردد نیز رسیدگی صورت می  5000از طریق شماره که  یبه شکایات ،چنان و به آن رسیدگی صورت می گیرد. هم می شود

 شکایت بررسی گردیده است.  25گیرد که در ربع چهارم سال مالی به تعداد 

 عمل پالن تطبیق های چالش و مشکالت
 .است نکرده ذکر را موضوعی خویش، اداری فساد با مبارزه عمل پالن تطبیق در مشکالت داشتن از شاروالی کابل
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 اداره خط آهن 

 

 بنچمارک، 5 تحت خویش، 1398 مالی سال این اداره در پالن عمل مبارزه با فساد اداری

فعالیت در  1فعالیت تکمیل شده است،  6سال، است. در طول  نموده پالن را فعالیت 18

فعالیت بدون پیشرفت باقی  4فعالیت قسماً تکمیل شده و  7مراجل نهایی اجرا قرار دارد، 

 مانده است. جزئیات پیشرفت و دستآوردها در فعالیت های اداره در ذیل ارایه شده است.

 بنچمارک اول: تقویت شفافیت و حسابدهی در اداره 

  تعقیب و تطبیق نموده است. مربوط به اداره را حکم و فرمان مقام عالی ریاست جمهوری 5به تعداد  1398در جریان سال مالی اداره خط آهن 

 ات و صفح تیسا بیو قیرا از طر خویش یها تیاز فعال، پالن ها، اعالن های تدارکاتی و لست پروژه ها خبرها ،معلومات، اداره خط آهن
 قراردادها و تفاهم ،یکار یطرزالعمل ها و رهنمودها ح،یساالنه، لوا یمال یبودجه، گزارش ها ل،یتشک. اما نشر نموده استخویش اجتماعی 

 است. نگردیدهنشر تا حال دارد  اریکه اداره در اخت یو انواع اطالعات یساالنه و لست طبقه بند یکار یامضاء شده، گزارش ها ینامه ها

 تعیینات براساس لیاقت و شایستگی بجای روابط و معرفی کارمندان برای برنامه های آموزشیبنچمارک دوم: 

  هم چنان،  .تن در بست های مختلف موفقانه استخدام شده اند 9 است که از جمله، بست به اعالن سپرده شده 230به تعداد ، 1398در سال
 . استبه تعویق افتاده  ،ساختار جدیدایجاد ترانسپورت و ته به دلیل ادغام اداره با وزارت بعضی از استخدام ها در سال گذش

  برگزار نشده است.مبارزه با فساد اداری از سوی اداره برنامه های آموزسی  

 بنچمارک سوم: نظارت از تطبیق و حفظ و مراقبت پروژه ها

  وده است.نظارت نم مراقبت خویش در جریان سالاداره خط آهن از تمام پروژه های تطبیقی و حفط و 

 بنچمارک چهارم: الکترونیکی سازی کنترول و نظارت از بهره برداری و جمع آوری عواید خطوط آهن 

 است گردیده درج مالیه وزارت افمیس سیستم در( فروشنده فورم) ویندر فورم به تعداد شش  . 

 بنچمارک پنجم: تقویت شفافیت در بخش مالی و تدارکات 

 چهار ربع به ( دالر امریکایی عواید طی 877،411،260) هشت صد و هشتاد و هفت میلیون و چهار صد و یازده هزار و دو صد و شصت مبلغ
 بانک جمع آوری گردیده است. افغانستان دحساب عواید این اداره در 

 که دیگر قرارداد 39اسناد کمبود همچنین،  .ه استو درج سیستم گردید شده جمع آوری الی سقفچهار قرارداد با، اسناد کمبود در ربع سوم 
قرارداد اداره  5اسناد  است. هدیگرد (ACPMS) ستمیدرج س شده و یجمع آورنیز  هفت قرارداد آن باالی سقف و متباقی پائین سقف بوده اند،

 بعد از تشخیص داوطلب برنده تحت طی مراحل قراردارند.

 عمل پالن تطبیق های چالش و مشکالت
 این اداره از داشتن مشکالت در تطبیق پالن عمل مبارزه با فساد اداری، گزارش ارائه ننموده است.

34% 

5% 

22% 

38.8%  

 تکمیل شده

 مراحل نهایی اجرا

 قسماً تکمیل شده

 آغاز نشده 
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 اداره ملی استندرد

 

فعالیهت را   8 بنچمارک، تعداد 3 پیشرفت درو تحقق  ه جهتاداره ملی ستندرد در پالن ساالن
پیشهرفت محهدود   فعالیهت   1 در و شده تکمیل این ادارهفعالیت  7، هاز جمل .بودتعیین نموده 
 مهی  ذیهل  شهرح  بهه  عمل پالن تطبیق مهم های پیشرفت و هادستآورد است. صورت گرفته

 .باشد

 بنچمارک اول: شفافیت در امور تدارکات

 ساختمانی، پروژه  ، برق، مواد نفتی و مواد، عیارسازی البراتوارهای مرکزی و تجهیزات البراتوار های قالیناز جمله اعالن تدارکاتی پروژه ها

که سیستم انترنت، قرطاسیه باب و سایر پروژه ها در ویب سایت اداره و روزنامه ملی اصالح به نشر رسیده است. فقط پروژه روغنیات با وجودی 

 د پروتوکول گردید.اداره مواد نفتی به شکل منبع واح با و بالخره اضر به اخذ شرطنامه نشدندحشرکت ها ، سه بار به اعالن داوطلبی سپرده شد

 کمیته مبارزه با فساد اداری، تعیین شده و جهت کنترول حواله جات خیالی  ،جهت شفافیت و حساب دهی در مصرف بودجه عادی و انکشافی
 نظارت مستمر جریان داشته است.

 بنچمارک دوم: تقویت مدیریت عملکرد منابع بشری

 تن در بست  30شارت لست و اخذ امتحان از کاندیدان واجد شرایط، به تعداد  اعالن شده بود که بعد از در ویب سایت  اداره ی خالیبست ها
اصالحات مستقل توسط کمیسیون آن شارت لست گردیده که امتحان نیز  دیگر بست 18 است. کاندیدان برایگردیده های کمبود استخدام 

 .نشده استکسی موفق بست دیگر،  2برای سپری شدن امتحان بعد از  خواهد شد.ذ اداری و خدمت ملکی از طریق سیستم الکترونیکی اخ

  کارکنان دولتی  بررسی دارایی های مقامات و به اداره ثبت و ،قطعه فورم ثبت دارایی مقامات و کارکنان بعد از خانه پری و جمع آوری 28تعداد
 اداره امور ریاست جمهوری ارسال گردیده است.ریاست عمومی 

 چمارک سوم: تقویت اطالع رسانی و اساس آماری ادارهبن

 گرفته  قرار همگان دسترس بهو تویتر  فیسبوک مانند اجتماعی های شبکه سایر و مجله سایت، ویب از طریق اداره هایها و کارکرد فعالیت

قانون دسترسی به  15مطابق ماده  ،گرفته صورت ها و تلویزیون رادیوها طریق از که تصویری صوتی و های از طریق مصاحبه در ضمن،. است

  .است گردیده رسانی اطالعات، اطالع

  به اساس معلومات شعبات به صورت ادارهدر ارزیابی خودی یا مستقل برای  تقویت اساس آماری از وضعیت و آسیب پذیری های فساد اداری ،
 ربع وار صورت گرفته است.

 عمل پالن تطبیق های چالش و مشکالت
 فعالیت به شرح ذیل گزارش ارائه نمود است: 1 ملی استندرد، در خصوص انجام اداره

 سال آینده انجام شود.قرار است در  ه ومرجع اطالع گیری داخلی در اداره ایجاد نگردید 

87.5% 

12.5% 
 تکمیل شده

 قسماً تکمیل شده
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 یالل احمر افغانه تیجمع

 

 پالن را فعالیت 15 بنچمارک، 4 تحت ،1398 مالی سال برای یحالل احمر افغان تیجمع
فعالیت  7 ،قسماً تکمیل شده فعالیت 4 تکمیل شده،فعالیت  2. در طول سال، است نموده

جزئیات بیشتر در . است فعالیت بدون پیشرفت باقی مانده 2و  پیشرفت محدود داشته
 .باشد می ذیل شرح به این اداره در هر بنچمارک عمل پالن تطبیقمورد 

 ها دادیدر بخش امالک وجا  یو حسابده تیشفاف تیتقو بنچمارک اول:

 است.  دهیبه نشر رس یهالل احمر افغان تیجمع یرسم تیسا بیآن به طور دوامدار در و یها تیو فعال گزارشات در مورد اداره 

 است دهینگرد منظور یمل تیجمع یمقام رهبرشده است که تاهنوز از طرف  بیترت آنطرزالعمل ایجاد گردیده و  یریاطالع گ مرجع. 

 و پنجاه  صد پنج یداریشده است. باق ثبت آندر در مرکز و والیات  غصب شده قطعه زمین 63ایجاد شده و به تعداد  راتیتعم امالک و سیتابید
پروان  تیوال یشهردار یعنوان 25/2/1398( مورخ 256مکتوب شماره )ی تصفیه گردیده است. مل تیجمع تیملک هیکرا نیافغا( 550،000هزار )

مورخ  (2452نامه شماره ) و 5/6/1398( مورخ 739/359مکتوب نمبر )و  اشتیسره م تیملکزمین بسوه  10و  بیجر 19در مورد غصب مقدار 
، تیاز وجود افراد فاقد هو اشتیسره م تیملک ریتعم هیتخل جهت رفع مشکل و ج.ا.ااداره امور  یعموم استیانسجام امور ر تیمعاون 25/2/1397

 ارسال شده است. وزارت امور داخله یعنوان

  شده است ی ارسالریاست امالک و تعمیرات ترتیب و غرض تائیدی به بورد رهبر رهایشی از طریقطرزالعمل استفاده از بالک ها و خانه های.  

 یو  امور مال یدر منابع بشر تیشفاف نیتامبنچمارک دوم: 

  بخش اداره  تن کارمند در 35 به تعداد است. هم چنان،رقابت آزاد استخدام شده  قیاز طر یحالل احمر افغان تیکارمندان جمع از تن 41به تعداد
 .اند دهیکارکنان آموزش دبرخورد  و شیوهبخش  در یتن کارکنان خدمات 31و  مدیریت و

 ایجاد شفافیت در امور مالی  بنچمارک سوم:

  برای واپسگیری   18/8/1398 مورخ (2318)شماره  و مکتوب 17/8/1389 خمور (2305نمبر )، مکتوب 17/3/1398( مورخ 660شماره )مکتوب
 است. شدهبه مراجع مربوط ارسال دارایی های غصب شده، 

  پول نقد مطابق  ینگهدار ، بهجهیدر نت. شده است یگریپ یمال استیر قیاز طر بیرونی شیسفارشات تفت، ادارهجهت رفع نواقص در داخل
 است. دهیگرد لیتکم رهنمودمطابق  اتیوال ها و خزانه در مرکز و بانک قاتیتطبشده و داده  تیهدا اتیها در وال استیدر ر یمال رهنمود

 نظارت نموده است. در نتیجه، مبلغ بیست و نه  بلخوالیت  و هرات دفتر ساحوی والیت 2 در سطح مالیامور تیم از جریان  2 ،طی شش ماه اول
 به حساب دفتر انتقال گردیده است. (بلخ)( افغانی عواید ریاست زون شمال 29.542.695و نود و پنج ) صد و شش و چهل دو هزار میلیون پنجصد

 مشکالت امنیتی هیچ پیشرفت نداشته است.  این فعالیت در شش ماه دوم به دلیل

 اداره ینیاصالحات در اسناد تقن بنچمارک چهارم:

 تیمصؤن محافظت و استیطرزالعمل ر قرار دارد. به سه زبان دری، پشتو و انگلیسیچاپ در مرحله  و است شدهنهائی  یمل تیاساسنامه جمع 
 .دارد و در مرحله تطبیق قرارشده  نهائی

 عمل پالن تطبیق های چالش و مشکالت
خویش، موضوعی را ذکر نکرده 1398از داشتن مشکل و یا چالش در تطبیق پالن عمل مبارزه با فساد اداری سال مالی  یحالل احمر افغان تیجمع

 که در ذیل آمده است: پیشرفت محدود داشته فعالیت آن 2و فعالیت این اداره بدون پیشرفت باقی مانده  2اما  است.

  تمامی طلبات جمعیت ملی از مقروضین امالک و جایدادهای جمیعت ملی؛جمع آوری 

  مورد ملک این اداره؛ 5بازنگری و مدیریت درست قراردادها در 

 تطبیق فعالیت اصالح تشکیل و اصالح منابع بشری؛ 

 اط عامه، طرزالعمل تداوی سوراخ قلبی نهایی سازی طرزالعمل امور خدمات صحی و تهیه مسوده ابتدایی طرزالعمل ریاست نشرات و ارتب
 و بازنگری طرزالعمل منابع بشری.

13.3% 

26.6% 
46.6% 

 تکمیل شده 13.3%
 قسماً تکمیل شده
 پیشرفت محدود
 بدون پیشرفت
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 ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش

 

 3، تحت خویش 1398 یسال مال اداری این ریاست در پالن عمل مبارزه با فساد

فعالیت تکمیل گردیده  2در نظر گرفته بود. از این تعداد، را  تیفعال 20، /شاخصبنچمارک

فعالیت  5فعالیت قسماً تکمیل شده،  3فعالیت در مراحل نهایی اجرا قرار دارد،  3است، 

فعالیت بدون پیشرفت باقی مانده است. جزئیات پیشرفت  7دیگر پیشرفت محدود داشته و 

 است.  در فعالیت ها و دستآوردهای آن در ذیل ارایه شده

   تقویت شفافیت و حساب دهی در امور تدارکاتی  بنچمارک اول: 

 در مهورد فعالیهت ههای     ابتدایی طرزالعمل سیستم نظارت و ارزیابی از تطبیهق پهروژه ههای اداری    و مسودۀپروژه ها  یبند تیانتخاب و اولو حهیال
و پهالن کهاری    دهیه نگرد جادیا انتخاب و اولویت بندی پروژه ها حهیساالنه در مطابقت با ال یاما پالن کار .است دهیگرد بیو تصو بیترت ورزشی

 ت. اس نشدهسیستم نظارت و ارزیابی از تطبیق پروژه های اداری ایجاد جهت تطبیق 

  ورزشی از طریق بانک و  های فدراسیوندر جهت پرداخت عصریه و سفریه تیم های ملی( پرداخت تیلیفونیMobile Money)     یهک جهدول خهاص
  ها اما تا کنون از این طریق صورت نگرفته است.  است. پرداخت سهمیه ایجاد شده

 بنچمارک دوم: قانون مند سازی فعالیت های ورزشی )امور فنی و مسلکی( و اصالحات در منابع بشری

 قابهل تطبیهق مهی باشهد      یو پرسونل کار نیبر تمام مسئولکه طرز سلوک  حهیال ییطرح ابتدای و ورزش یهادادیطرزالعمل اعزام افراد نخبه در رو
 .است دهیگرد بیترت

 ارسال شده است اداره رهبریبه  بیشده و غرض تصو بیترت یمل یها میبه ت هیعصر یها هیسهم عیدر توز تیشفاف تیطرزالعمل تقو. 

 بیه هها ترت  ونیفدراس یمل یها میت یو انتخاب اعضا ناتییها، استخدام ها، تع یداریاز تضاد منافع در قراردادها، خر یریجلوگ حهیال ییطرح ابتدا 
 بست خالی با هماهنگی کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی به اعالن سپرده شده است.  39به تعداد  است. دهیگرد

 تن از کارمنهدان ایهن     68دان برگزار شده است. به تعداد مینارهای آموزشی در مورد ثبت دارایی های کارمنرس های انگلیسی، سواد آموزی و سکو
  اداره به کورس های تفتیش داخلی، بورسیه های تحصیلی هندوستان، برنامه آموزشی یوگا و برنامه های خدمات ملکی معرفی شده است.

 بنچمارک سوم: تقویت شفافیت و حسابدهی

  تن از مقامات و کارکنان بخش های تدارکاتی، مالی و حساب دهی،  27 است. رسیدهنشر به اخبار ورزشی این اداره از طریق ویب سایت و فیسبوک
 ند.ه ادارایی های شان را ثبت نمود

  سیب پذیر شناخت ئولین اداره از ساحات آمس هاست که باعث شداز آسیب پذیری های معروض به فساد در مرکز صورت گرفته  جامع ارزیابییک
 .در والیات تا اکنون انجام نیافته استاین ارزیابی اما  .اقدامات مناسب انجام دهند نمایند ودقیق کسب 

  .طرح ابتدایی طرزالعمل ایجاد بخش رسیدگی به شکایات ترتیب گردیده است 

 شکالت و چالش های تطبیق پالن عملم

ترین مشکالت اداره در  ، از جمله بزرگو افراد زورمند در والیات در بخش استخدام مسؤلین والیتی الیانمداخله وکالی پارلمان، شورای والیتی، و

 که در ذیل آمده است:فعالیت طبق پالن عمل مبارزه با فساد اداری پیشرفت نداشته  7. تطبیق پالن عمل مبارزه با فساد اداری گزارش داده شده است

عات از مراحل تدارکاتی و مدیریت قرارداد پروژه ها مطابق قانون و طرزالعمل تدارکات و قانون دسترسی به اطالعات جاد پورتال انترنتی و نشر اطالای( 1

هزار  500ایجاد سیستم مدیریت معلومات تدارکاتی برای ثبت معلومات تدارکاتی قراردادها به شمول قراردادهای کوچک زیر  (2 در ویب سایت اداره؛

گیری تهیه تکت سفرهای  تبدیل پروسه نرخ (3 کاتی جامع برای ریاست با رعایت قوانین، مقررات نافذه و طرزالعمل های مربوطه؛افغانی و آرشیف تدار

ایجاد میکانیزم و کمیته نظارت ( 4 ؛ورتی هوایی به ارسال ایمیل های رسمیپهوایی تیم های اعزامی به خارج کشور از مراجعه به دفاتر کمپنی های ترانس

و گزارش  رنوالیڅانماید به لوی  ارجاع به موقع اتهامات و قضایایی که ایجاب تعقیب عدلی را می( 5؛ دادهااز امور تدارکاتی و مدیریت قرار عیاجتما

فساد اداری و ایجاد  جرایم ایجاد مرجع اطالع گیری داخلی مطابق قانون حمایت از اطالع دهندگان( 6مبارزه با فساد اداری؛  دهی به سکرتریت ویژه

های اداره از نه به مردم از اقدامات و کارکردبرگزاری حد اقل دو جلسه حسابدهی ساال( 7آن؛ طرزالعمل مرجع اطالع گیری داخلی برای تنظیم اجراآت 

 رسانه های حکومت(.اطالعات و در مرکز ) طریق رسانه ها

10% 

15% 

15% 

25% 

45% 

 تکمیل شده
 مراحل نهایی اجرا
 قسماً تکمیل شده
 پیشرفت محدود
 بدون پیشرفت
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 ۀ کرکت بورد افغانستانادار

 

 ،خویش 1398 مالی سال اداره کرکت بورد افغانستان در پالن عمل مبارزه با فساد اداری
شده فعالیت تکمیل  7طول سال، است. در  نموده پالن را فعالیت 8، بنچمارک 2تحت 
 مهم های پیشرفت و هادستآوردجزئیات . در مراحل نهایی اجرا قرار داردفعالیت  1 واست 
 .باشد می ذیل شرح به اداره در هر بنچمارک این عمل پالن تطبیق

 شفافیت در پروسه های مالی بنچمارک اول:

  اجراآت شفافیت در آن اطمینان داده شده است.، به درخواست شورای بین المللی کرکت تکمیل گردیده و از 1397ارزیابی اسناد مالی سال 

 با خریداری نرم افزار جدید، مالیامور  سیستم جدید (Quick Booksبا مجوز حسابداری )  ،ایجاد که قابلیت راپوردهی آنی اجراآت مالی را دارد
 پالیسی مالی نیز تسوید شده و آماده تصویب در نشست ساالنه کرکت بورد می باشد. است.شده 

  کوچک و بزرگ تدارکاتی از طریق اخبار چاپی و ویب سایت های انترنتی به اعالن دواطلبی گذاشته شده است. یک پالیسی  پروژه 15تعداد به
 به منظور معیاری ساختن پروسه تدارکات تدوین شده است.

 ( سیستم مدیریت موجودیInventory Management Systemایجاد گردیده که در نتیجه تمام ا ) جناس با تگ نمبر، قیمت و معلومات در
 مورد استهالک، در آن ثبت گردیده است.

  تن توصیه  1تن اخطاریه و  3تن بنابر اجراآت غیر اصولی فسخ گردیده،  2مطابق پالیسی منابع بشری، در بخش مجازات کارمندان، قرار داد
آنان افزایش یافته است. برعالوه، جشنواره تقدیر کارمندان و انتخاب تن از  20گردیده است. همچنان، در راستای مکافات کارمندان، معاش 

 کارمند سال در جریان می باشد و قرار است تا یک ماه آینده برگزار گردد. 

 تقویت شفافیت و حسابدهی در اداره بنچمارک دوم:

  است، تمام موارد در مورد پالن ها و فعالیت های این قانون دسترسی به اطالعات به نشر آن تاکید شده  15موردی که در ماده  17از مجموع
به مطبوعات ارسال می شود و از  ،اداره به گونه روزمره از طریق ویب سایت، فیسبوک و تویتر نشر گردیده است. هم چنان، اعالمیه های اداره

 ارائه گردیده است. نیز یت افغانستانمورد اطالعات به نهاد دیدبان شفاف 22آن طریق به دسترس عموم قرار می گیرد. به تعداد 

  است. بر  نیز تصویب شدهطرز العمل این مرجع  ومرجع اطالع گیری داخلی تحت اثر کمیته مبارزه با فساد اداری این اداره ایجاد گردیده
در  ( اختصاص داده شده وcc@afghancricket.af( و ایمیل آدرس )0781500009) عالوه، برای ایجاد سهولت در این زمینه، شماره تماس

 در این بخش درج نگردیده تا مورد بررسی قرار گیرد. کدام اطالعینصب گردیده است. تا هنوز  در این مورد ساختمان های اداره آگاهی ها

  تمام کارمندان این اداره تفتیش شده است که در نتیجه دوسیه نسبتی  لیگ( برتر کرکت افغانستانAPLطی مکتوب شماره ) (مورخ 2653 )

 ارسال شده است. ارنوالیڅبه لوی  1398سنبله سال  21

 عمل پالن تطبیق های چالش و مشکالت

 .است دهننمو ذکر را موضوعی خویش، اداری فساد با مبارزه عمل پالن تطبیق در مشکالت داشتن از کرکت بورد افغانستان

87.5 

12.5 
 تکمیل شده

 مراحل نهایی اجرا

mailto:cc@afghancricket.af
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 اداره ملی امتحانات

 تیفعال 14بنچمارک،  3، تحت خویش 1398 یسال مالاین اداره در پالن عمل مبارزه با فساد اداری 

فعالیت  9قسماً تکمیل شده و  تیفعال 1تکمیل شده و  تیفعال 4 ،طول سال در. را پالن نموده است

 یم لیپالن عمل به شرح ذ قیمهم تطب یها شرفتیو پ ها. دستآوردبدون پیشرفت باقی مانده است

  باشد.

 تهیه و انکشاف قوانین، پالیسی و طرزالعمل ها شفافیت از طریق  تقویتبنچمارک اول: 

 تهیه و  ماده 25 و فصل 4 داخل مقام عالی ریاست جمهوری، به 29/02/1397 مؤرخ( 471)شماره  حکم اساس کانکور بهامتحانات  امور تنظیم مقررۀ
 طرزالعمل در بخش های مختلف تهیه و تائید گردیده است. 13 ،گردیده است. هم چنان، به منظور رفع نیازمندی های کاری اداره تصویب

 تقویت شفافیت در برگزاری امتحانات و همکاری با ادارات در این زمینه بنچمارک دوم:

  ،است. نمودهمحکمه امضا  ستره و افغانستان طبی شورای را با نامه همکاری تفاهم اداره ملی امتحاناتبه منظور ایجاد ارتباطات و هماهنگی بهتر 

  دی مشخص و کارت بارکود، کتابچه سواالت، آی.ظرفیت چاپ فورم ثبت نام با  مطبعهمطبعه اداره ملی امتحانات ترتیب شده است. این طرزالعمل
 ثبت نام را دارد. 

 ن، خوانش اوراق اچن مورد استفاده قرار می گیرد. هم ماستری اختصاصی و شبانه، دینی، علوم متفرقه، عمومی، کانکور متریک در امتحان سیستم بایو
 طور خودکار انجام می شود.ه ها بجوابات و نمره دهی آن توسط ماشین 

 ارتقای ظرفیت و تقویت شفافیت و حسابدهی در اداره بنچمارک سوم:

 ملکی خدماتی و اداری اصالحات مستقل به کمیسیون مقررات و قوانین آموزش ورکشاپ در اداره، دو تن کارمند کارمندان ظرفیت به منظور ارتقای 
 معرفی گردیده است.

 فعالیت های پالن عملمشکالت در تطبیق 

که فعالیت  9از پیشرفت  این ادارهدر گزارش ذکر نموده است.  خویشجای مناسب برای اداره را از مشکالت اساسی  موجودیتاداره ملی امتحانات عدم 

 ست. فعالیت های مذکور قرار ذیل اند:ه ننموده ااراِدالیل  عدم تطبیق آن نیز گزارش ارائه ننموده و در مورد پیشرفت می داشت، 1398باید در سال مالی 

 آن؛ تطبیق و المللی بین شده پذیرفته معیارهای داشت درنظر با امتحانات ملی اداره پالیسی سازی نهایی و تدوین 

 گردد؛ بینی پیش آن در ممتحن هیئت انتخاب معیارهای که طوری امتحانات ملی اداره قانون تصویب و تدوین 

 والیات؛ های حوزه و مرکز در الکترونیکی امتحانات برگزاری برای عمل پالن ترتیب 

  ن؛خدمات ملکی و معلما 6و  5بست های همکاری در برگزاری امتحانات 

 امتحانات شمول به تخصصی امتحانات برای تخصصی و کامل جامع، سواالت تهیه برای مشخص های بخش ایجاد و سواالت بانک تقویت 

 ملکی؛ خدمات کارکنان و ارنواالنڅ قضات،

 فراهم آوری امکانات و تجهیزات برای اخذ امتحانات در سطح کشور؛ 

  انجام یک ارزیابی مستقل برای تقویت اساس آماری از وضعیت و آسیب پذیری های فساد اداری اداره در همکاری با یک نهاد مستقل یا نهاد
 تفتیش بیرونی؛

  ای نظارتی از قبیل نظارت از گزارش از فعالیت ه شمول پالن ها و گزارش های کاری ونشر اطالعات در مورد اداره و فعالیت های آن به
 ت ادارات در مطابقت با ماده پانزدهم قانون دسترسی به اطالعات؛اجراآ

 داخلی طالع گیری فساد اداری و ایجاد طرزالعمل مرجع اجرایم گان از اطالع دهند ایجاد مرجع اطالع گیری داخلی مطابق قانون حمایت
 ت آن.برای تنظیم اجراآ

28% 

7% 
65% 

 تکمیل شده

 قسماً تکمیل شده

 بدون پیشرفت
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 افغانستان  اداره تنظیم نفت و گاز

را  فعالیت  6، بنچمارک 3، تحت 1398اداره تنظیم نفت و گاز افغانستان برای سال مالی 

فعالیت آن بدون پیشرفت  4فعالیت آن تکمیل شده و  2پالن نموده است. از این جمله، 

  باقی مانده است. جزئیات پیشرفت ها و دستآوردهای پالن عمل در ذیل آمده است.

 تنظیم نفت و گازتشکیل و بودجه اداره جدیدالتاسیس تصویب  بنچمارک اول:

  فعالیت های این بنچمارک در ربع اول تطبیق گردیده است. 

 ایجاد مقررات در ارتباط با واردات تیل بنچمارک دوم:

 ، پیشرفت نداشته است.1398فعالیت های این بنچمارک در سال مالی 

تطبیق سفارشات گزارش ارزیابی آسیب پذیری های پروسه تورید و عرضۀ مواد نفتی و گاز مایع در برابر  بنچمارک سوم:

 فساد اداری
 ، پیشرفت نداشته است.1398فعالیت های این بنچمارک در ربع سوم سال مالی 

 مشکالت در تطبیق فعالیت های پالن عمل

(عدم موجودیت سهولت های الزم جهت پیشبرد امور یومیه اداره و 2(عدم موجودیت محل کاری؛ 1تی همچون مشکال داشتن ازاداره تنظیم نفت و گاز 
خویش ذکر  1398در سال مالی  اداری فساد با مبارزه عمل پالن تطبیق دراداره  (عدم موجودیت افراد مسلکی واجد شرایط برای بست های خالی این3

 نموده است.
 پست شمول به کلیدی های پست تمامی تقریباً و است موجود اداره این در کارمند 10 و یسرئ 4 تنها حاضر لحا در به اساس گزارش ادارۀ مذکور،

. فعالً یک گروپ کاری کوچک در این اداره، بدون داشتن مآخذ حقوقی و قانون، تالش به باشد می خالی نهاد این پالیسی ریاست و تجارتی ریاست
 تدوین مقررات تنظیمی در ارتباط به واردات تیل دارند. 

33.3% 
66.7% 

 تکمیل شده

 بدون پیشرفت
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 اجراآت و فعالیت های سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری

که شامل کارهای عادی اداری، نظارت از را فعالیت هایی  به صورت منظم تمام 1398سال مالی طی ویژه مبارزه با فساد اداری سکرتریت 

از وزارت ها و ادارات و تحلیل آن، ارایه ار ربع و ادارات، جمع آوری گزارشات چه فساد اداری در وزارت ها باتطبیق استراتیژی ملی مبارزه 

عمده فعالیت های سکرتریت ویژه طی گزارش و معلومات به مردم، رسانه ها و همکاران بین المللی می شود را انجام داده است. جزئیات 

 قرار ذیل است: 1398سال مالی 

 الف: انکشاف پالیسی و استراتیژی

  3که استراتیژی تجدید نظر شده به تاریخ ترتیب و نهایی سازی نسخه تجدید نظر شده استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری 

به شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری ارایه و در پرنسیب تصویب گردید. نسخه نهایی آن شامل  1397قوس 

 توسط شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری تصویب شد.  1397حوت  7بنچمارک است که به تاریخ  102

  مقرره اعاده دارایی های غیر قانونی مسودۀ در ترتیب څارنوالیلوی همکاری با. 

 همکاری با وزارت صنعت و تجارت در ترتیب مسودۀ مقرره یا قانون مالکیت ذینفع. 

 همکاری با ارگان های عدلی و قضایی در ترتی( ب مسودۀ قانون یا مقرره سیستم مدیریت قضایاCMS). 

  در تهیه طرح تعدیل کد جزا څارنوالیلوی اداره همکاری با. 

  همکاری با اداره ثبت و بررسی دارایی های ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری در ترتیب مسودۀ مقرره ثبت و بررسی

 .دارایی ها

 ،ی برای کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکره محکمه و ، ستڅارنوالیلوی  وزارت عدلیه، همکاری با وزارت مالیه

، کارکنان مسلکی وزارت عدلیه و کارکنان اداری ارگان النڅارنوابرای قضات،  پر منفعت خداحافظیطرزالعمل بسته  ترتیب

 های عدلی و قضایی.

 گذاری پالنهمکاری در تجدید استراتیژی و ب: 

 یعال یبحث در شورا یبرا یژیبه شمول ارائه مسوده استرات یمبارزه با فساد ادار یمل یژیاسترات دیدر پروسه تجد یهمکار 

مبارزه با فساد  یمل یژیشده استرات دیدر مورد مسوده نسخه تجد یو جامعه جهان یجامعه مدن اتینظر افتیقانون، در تیحاکم

 ییو ارائه نسخه نها ییو قضا یعدل تهیدر جلسه کم یکیتخن یریگ میو تصم حثب یبرا یژیارائه مسوده استرات ،یادار

 ی.قانون و مبارزه با فساد ادار تیحاکم یعال یبه شورا بیجهت تصو یژیاسترات

 های ارگان اداره تخنیکی حمایت و وزارت و اداره 63از مجموع  ادارهو  وزارت 63 اداری فساد با مبارزه عمل پالن سازی نهایی 

 با مبارزه عمل های پالن سازی نهایی. والیت 34 اداری فساد با مبارزه عمل های پالن و نهایی سازی تهیه قسمت در محل

 در. گردد منظم و ساختارمند ادارات و ها وزارت در اداری فساد علیه مبارزه ملی استراتیژی تطبیق تا است شده باعث اداری فساد

 است. نموده شایانی کمک شان، اداری فساد با مبارزه های فعالیت از ادارات و ها وزارت دهی گزارش به عمل، پالن تهیه ضمن،

  در افغانستان تعهدات اساس بر اداری فساد قضایای تعقیب و کشف روند بهبودترتیب و نهایی سازی پالن عمل مشترک 

 در دخیل المللی بین نهادهای مرتبط، ادارات و ها وزارت با هماهنگی در قضایی و عدلی اصالحات ملی برنامهو  جنیوا کنفرانس

 12 تاریخ به اداری فساد با مبارزه و قانون حاکمیت عالی شورایتوسط  یافت. این پالن انکشاف مدنی جامعه نهادهای و موضوع

 که فعالً وزارت ها و ادارات مربوط در حالت تطبیق پالن قرار دارند. گردید تصویب 1397 سرطان

 مبارزه با فساد  یمل یژیموقت استرات لیبه عنوان بد یاصالحات مبارزه با فساد ادار عیپالن عمل تسر یساز ییو نها بیترت

 نهیزم نیعمده انجام شده در ا یها تی. فعالیژیاسترات دینسخه جد بیتصو یال یو تداوم اصالحات مبارزه با فساد ادار یادار

ها و ارائه آن به  آن دیو تائ اتینظر افتیکننده جهت در قیبا وزارت ها و ادارات تطب نآ یساز کیپالن عمل، شر نیشامل تدو

با  یژیاسترات دیپالن در پروسه تجد نیباشد. ا یم نهیها در زم آن اتیجهت مشوره و اخذ نظر یو جامعه مدن یجامعه جهان

 مدغم شد. یژیاسترات
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 به گزارش اداره سرمفتش  یجمهور استیر یاقدامات مورد نظر دولت افغانستان به اساس پاسخ مقام عال یقیپالن تطب بیترت

 یساز کیو شر یمبارزه با فساد ادار یمل یژیاسترات قیتطب یافغانستان در مورد چگونگ یدر امور بازساز کایمتحده امر االتیا

 نظارت خواهد نمود. زیپالن ن نیا قیتطباز  ژهیو تی. سکرترقیآن با وزارت ها و ادارات جهت تطب

 نهیکاب توسط 9/10/1398 خی( که به تار2021-2019باز ) یپالن عمل دوم مشارکت دولتدار نیفعال در پروسه تدو اشتراک 

 .دیرسجمهوری اسالمی افغانستان به تصویب 

 ج: هماهنگی، اطالع رسانی و آگاهی عامه

 تهیه و اداری فساد با مبارزه ملی استراتیژی مؤثر تطبیق بر مبنی تجارب تبادل و همآهنگی ایجاد منظور به ویژه سکرتریت ،

و شریک سازی نظریات نهادهای جامعه مدنی، یک  1398انکشاف پالن های عمل مبارزه با فساد اداری برای سال مالی 

وزارت و اداره،  55ایندگان در مرکز اطالعات و رسانه های حکومت با حضورداشت نم 1397جدی  19ورکشاپ را به تاریخ 

 نهادهای جامعه مدنی و رسانه ها برگزار کرد.

 یافتهتوسط سکرتریت ویژه ارایه گردید.  ادارات و ها وزارت 1397 مالی سال عمل های پالن بررسی از گزارشدر این ورکشاپ، 

 های بررسی از( میک) اداری فساد با مبارزه ارزیابی و نظارت مشترک مستقل کمیتهو  افغانستان شفافیت دیدبان سفارشات و ها

 ادارات و ها وزارت های نماینده نظریاتگذشته با آنان شریک گردید.  های سال در ادارات اداری فساد با مبارزه عمل های پالن

 پالن ترتیب رهنمود و فارمتاداری گرفته شد و  فساد با مبارزه عمل های پالن تطبیق در موجود مشکالت و چگونگی مورد در

 ارایه شد. ادارات و ها وزارتنمایندگان  برای اداری فساد با مبارزه عمل

 برای  انکشاف داده شده و دهی گزارشو یک فارمت  گذاری پالن فارمت یک ،پالن گزاری و گزارش دهی رهنمود 2 تعداد به

از طریق جلسات روبرو و تماس های تلیفونی پالن گذاری شریک ساخته شده است. رهنمودها و فارمت های وزارت ها و ادارات 

 .های وزارت ها و ادارات تشریح شده است نماینده برایو ایمیل، 

  سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری به منظور ایجاد همآهنگی و تبادل تجارب مبنی بر تطبیق مؤثر استراتیژی ملی مبارزه با

، قانون مبارزه با فساد اداری و قانون حمایت از اطالع دهندگان جرایم فساد یبرنامه آموزشی در مورد استراتیژ 2فساد اداری، 

 برای کارمندان وزارت معادن و پترولیم در این وزارت برگزار کرده است. 1398عقرب  8و  1398سنبله  6اداری را به تاریخ 

  در  څارنوالیلوی را در همکاری با  یدولت ینهادها یبرا یدر خصوص مبارزه با فساد ادار یبرنامه آموزشسکرتریت ویژه

برگزار نموده است.  1398قوس  12مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به تاریخ وزارت و  1398قوس  4وزارت ترانسپورت به تاریخ 

کار  یدولت، چگونگ یدستآوردها ،یو مقررات موجود در مورد مبارزه با فساد ادار نیمعلومات در مورد قوان هیاراهدف این برنامه 

 بود. به صورت معیاری ییو قضا یعدل یبه ارگان ها یفساد ادار یایو ارجاع قضا یمبارزه با فساد ادار ینهادها

  ارایه معلومات در مورد استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری و چگونگی تطبیق معیارهای ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان برای

 و مخابرات وزارت معارف، وزارت آب، و انرژی وزارت اقتصاد، وزارت ترانسپورت، وزارت)نهاد تدارکاتی  11نماینده از  73

 اداره پایتخت، زون انکشاف اداره برشنا، شرکت آبیاری و مالداری، زراعت، وزارت عامه، صحت وزارت معلوماتی، تکنالوژی

در برنامة که از طرف ابتکار شفافیت زیربنای  1398سنبله  6به تاریخ  (ملکی هوانوردی اداره و شهری زاسیونکانالی و آبرسانی

 ( در وزارت اقتصاد برگزار شده بود.Cost Afghanistanافغانستان )

  3ارایه معلومات در مورد استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری و قانون حمایت از اطالع دهندگان جرایم فساد اداری از طریق 

به محصالن پوهنتون و نهادهای جامعه مدنی از والیت های بامیان، پروان، غزنی، بلخ، هرات، خوست و قندهار ویدیو کنفرانس 

 .1398عقرب  2و  1398میزان  17 ،1398اسد  14به تاریخ های 
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  تطبیق سکرتریت ویژه، از طریق جلسات روبرو )به خصوص جلسه با وزارت داخله در مورد بهبود در عملکرد قرارهای توقیف و

تالش نموده از تطبیق بنچمارک های تماس های تلیفونی و ایمیل،  (،1398میزان  1بنچمارک های استراتیژی به تاریخ 

 استراتیژی و تطبیق پالن های عمل مبارزه با فساد اداری اطمینان حاصل نماید.

 مجتمع مشارکت  1398 -1396ال های برای س 1-سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری بر اساس تعهد دهم برنامه عمل ملی

دولتداری باز افغانستان، جلسات ماهوار کمیتة مشترک حکومت و جامعه مدنی جهت نظارت از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با 

 مشاهده عینی از ریاست های مالیه دهندگان 3بار جلسه دایر نموده و  8کنون این کمیته  فساد اداری را برگزار نموده است. تا

 بزرگ و متوسط وزارت مالیه و کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی انجام داده است. 

  اداری فساد با مبارزه ملی استراتیژی تطبیق از حکومت و مدنی جامعه مشترک کمیتة معلوماتی گزارشترتیب، نهایی سازی 

 تاریخ به سکرتریت مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان بهو ارسال آن  (1398 مالی سال اول ماه شش و 1397 مالی سال)

. این گزارش شامل تحلیل پیشرفت در تطبیق استراتیژی، دستآوردها، مشکالت و سفارشات جهت بهبود عملکرد 1398 سنبله 9

 سکرتریت دولتداری باز افغانستان به نشر رسیده است. 32می شود. گزارش مذکور در ویب سایت

 توسط شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری به حیث نماینده و هماهنگ کننده از طرف که رتریت ویژه سک

با حکومت افغانستان برای تسهیل و همکاری با دفتر یوناما جهت ترتیب گزارش آن اداره مؤظف گردیده بود، در همکاری 

سکرتریت ویژه، نظریات  اجراآت نموده است. در این مورد س جمهور در امور مالی و بانکداریمشاوریت ارشد جاللتمآب رئی

وزارت ها و ادارات را پیرامون نسخه ابتدایی گزارش یوناما مطابق میعاد تعیین شده از سوی آن دفتر جمع آوری، توحید و ارسال 

اداری، کار اساسی برای صلح و مبارزه افغانستان علیه فساد "تحت عنوان  1398ثور  30نموده است. گزارش دفتر یوناما به تاریخ 

 نشر گردیده که از پیشرفت و چالش های حکومت افغانستان در راستای مبارزه با فساد اداری گزارش ارایه نموده است. "رفاه

  به منظور دسترسی بیشتر مردم، رسانه ها و به خصوص نهادهای بین المللی همکار به پالن های عمل مبارزه با فساد اداری سال

پالن را به  43وزارت ها و ادارات، سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری در هماهنگی با وزارت ها و ادارات، بیش از  1398 مالی

 خویش نشر نموده است.  33زبان انگلیسی ترجمه و در ویب سایت

  گروه های کاری آن از جمله اشتراک در جلسات کمیته اجرایی جلوگیری از فساد اداری و توسعه سیستم ریاست اجرائیه ج.ا.ا و

گروه کاری عدلی و قضایی، گروه کاری عواید و گروه کاری منابع بشری جهت هماهنگی و همکاری در تطبیق سفارشات کمیته 

 مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری.

  ه های سرطان و در وزارت مالیه در ما واجنی متقابل حسابدهی چارچوب تطبیق چگونگیاشتراک در جلسات گروه کاری در مورد

 .1398عقرب  8و  جلسه تدقیق قانون موسسات غیر دولتی یا انجوها در وزارت عدلیه به تاریخ  1398اسد سال مالی 

  اشتراک رئیس سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری در جلسه ویانا به منظور دریافت نظریات کشورهای ارزیابی کننده )اردن و

 الی 18یکا( روی گزارش دور دوم ارزیابی خودی افغانستان از تطبیق کنوانسیون مبارزه با فساد اداری ملل متحد به تاریخ دومن

شهر دبی، کشور امارات متحده عربی و در  1398عقرب  8الی  6ستم مدیریت قضایا به تاریخ جلسه انتقال سی ؛1398 سنبله 21

 .1398سرطان  20اتحادیه اروپا در ارگ ریاست جمهوری به تاریخ  کنفرانس ساالنه مبارزه با فساد اداری

  دوم دور گزارشجمع آوری معلومات و ارایه پاسخ در مورد نظریات متخصصان کشورهای ارزیابی کننده افغانستان راجع به 

 .متحد ملل اداری فساد با مبارزه کنوانسیون تطبیق از افغانستان خودی ارزیابی

  گزارش تحقیقی روزنامه  2از جمله رسانه های چاپی کابل  تحقیقی نشر شده راجع به فساد اداری درپیگیری گزارش های

و  1398د اس 6نشر شده به تاریخ ، "فساد و ابهام دفاع؛ وزارت در چندصدمیلیونی قرارداد یک سرنوشت"اطالعات روز زیر عنوان 

                                                           
32

 www.ogpa.gov.af 
33

 www.sacs.gov.af 
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، نشر شده به "قانون نقض و جانبه یک کل؛  دادستانی سوی از انتخاباتی های کمیسیون پیشین کمیشنران ی پرونده بررسی"

: «کمپلکس رایل» شفاخانه میلیونی فساد افشای"عنوان  تحتگزارش تحقیقی روزنامه هشت صبح  و یک 1398اسد  12تاریخ 

 .1398سرطان  26نشر شده به تاریخ  ،"نشدند واکسین اما دادند پول عمره حج زایر هزاران

 ساالنه مبارزه با فساد اداری و تجلیل از روز بین المللی مبارزه با فساد با سخنرانی جاللتمآب رئیس جمهوری  برگزاری کنفرانس

کشور، جاللتمآب معاون دوم مقام عالی ریاست جمهوری، سفیران ایاالت متحده امریکا و انگلستان و حضور داشت رئیسان 

جرگه و مشرانو جرگه(، اراکین بلندپایة دولتی، نماینده های  مجلسین شورای ملی و تعدادی از اعضای دو مجلس )ولسی

به  اعضای نهادهای جامعه مدنی و نهادهای سازمان ملل در افغانستان، اعضای کوردیپلوماتیک کشورهای خارجی مقیم کابل

 .1398قوس  24تاریخ 

 سال مالی  دومگزارش شش ماه ؛ 34اداریاز تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد  1397ساالنه سال مالی  های نشر گزارش

 38و ربع سوم 37، شش ماه اول36؛ گزارش ربع اول35والیتیاز تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری در واحد های  1397

از طریق ویب سایت سکرتریت و اطالع رسانی آن در رسانه  از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری 1398سال مالی 

 اجتماعی.های 

 .ارایه مسودۀ پالیسی پولیگراف به کمیته مبارزه با فساد اداری شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری 

 د: گزارش دهی

 از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری به شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با  1397گزارش ساالنه سال مالی  ارایه

گزارش شامل آخرین پیشرفت ها، دستآوردها و مشکالت در تطبیق استراتیژی ملی . این 1398حمل  7فساد اداری به تاریخ 

ت بود. اعضای رهبری دولت، همکاران بین المللی و نهادهای جامعه مدنی با ارایه این فساد اداری در وزارت ها و ادارا بامبارزه 

 گزارش در جریان آخرین پیشرفت ها در تطبیق استراتیژی قرار گرفتند.

  از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری به شورای عالی حاکمیت  1398ارایه گزارش شش ماه اول و ربع سوم سال مالی

آخرین پیشرفت ها، دستآوردها و مشکالت در تطبیق  حاوی. این گزارش 1398قوس  28ون و مبارزه با فساد اداری به تاریخ قان

 استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری در وزارت ها و ادارات بود. 

 اتیژی ملی مبارزه با فساد تهیه، ترتیب و ارایه معلومات، اسناد و شواهد حمایوی غرض تائید بنچمارک های تطبیق شده استر

 .1398سرطان  24( به تاریخ SIGARاداری به اداره بازرس ویژه ایاالت متحده امریکا )

  تهیه، ترتیب و ارایه یک خالصه کوتاه از دستآوردها در تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری به مقام عالی ریاست

امل آخرین پیشرفت ها و دستآوردها در تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با . این گزارش ش1398سرطان  16جمهوری به تاریخ 

 فساد اداری در وزارت ها و ادارات بود.

 یمبارزه با فساد ادار یمل یژیاسترات یبنچمارک ها قیتطب شرفتیاز پ یجمهور استیر یماهوار به مقام عال یارائه گزارش ها 

 .یو بانکدار یدر امور مال یجمهور استیر یارشد مقام عال تیدفتر مشاور قیاز طر

  2تهیه، ترتیب و ارایه ( گزارش از تطبیق شاخص مبارزه با فساد اداری چارچوب حسابدهی متقابل جنیواGMAF و تکمیل این )

 .1398سنبله  6سرطان و  13شاخص ها به وزارت مالیه به تاریخ های 

 پالن عمل  قیاز تطب 1398 یگزارش شش ماه دوم سال مال بیو ترت هیکننده و ته قیگزارشات از ادارات تطب یجمع آور

 .یقانون و مبارزه با فساد ادار تیحاکم یعال یجهت ارائه به شورا یفساد ادار یایقضا بیمشترک بهبود روند کشف و تعق

                                                           
34

 https://www.sacs.gov.af/dr/reports/report_details/79 
35

 https://www.sacs.gov.af/dr/reports/report_details/209 
36

 https://www.sacs.gov.af/dr/reports/report_details/260 
37

 https://www.sacs.gov.af/dr/reports/report_details/258 
38

 https://www.sacs.gov.af/dr/reports/report_details/261 
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 مشاهدات عینی ه:

  تطبیق بهتر بنچمارک های محور دوم هیئت نظارت سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری به رهبری رئیس سکرتریت، به منظور

مشاهده عینی را از وزارت های امور  2استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری که مربوط به اصالحات در سکتور امنیتی می شود، 

( انجام داده است. در این مشاهدات عینی، با 1398سرطان  15( و وزارت دفاع ملی )مؤرخ 1398سرطان  11داخله )مؤرخ 

بنچمارک استراتیژی در محور  19ن ارشد وزارت ها دیدار صورت گرفته و از پیشرفت، دستآورد و مشکالت در تطبیق مسئوال

( معلومات دقیق حاصل شده و Core IMSو کورایمس ) (APPSدوم، به خصوص بنچمارک های مربوط به تطبیق سیستم اپس )

 ای الزم صورت گرفته است.برای تطبیق بهتر آن ها، سفارشات ارایه شده و هماهنگی ه

 یک 1398 سنبله 5 تاریخ به اداری، فساد با مبارزه ملی استراتیژی تطبیق از نظارت جهت مدنی جامعة و حکومت مشترک کمیتة 

 خدمات و اداری اصالحات مستقل کمیسیون در اداری فساد با مبارزه ملی استراتیژی های بنچمارک تطبیق از عینی مشاهده

 به ملکی خدمات و اداری اصالحات به مرتبط های بنچمارک تطبیق از اطمینان حصول مشاهده، این داد. هدف انجام ملکی

 چگونگی مورد در ها پرسش به پاسخ یافتن و "ها بست تمام برای رقابتی انتخاب و عمومی اعالنات" بنچمارک خصوص

 این بود. در شرایط واجد افراد معرفی و( ورقی یا و الکترونیکی) امتحان اخذ ،(معیارها) لست شارت چگونگی ها، بست اعالنات

 مورد در و کردند مالقات ملکی خدمات و اداری اصالحات مستقل کمیسیون رهبری با مشترک کمیته اعضای عینی، مشاهده

 پروسه مورد در کمیته اعضای های پرسش به کمیسیون رهبری چنان، هم. نمودند دریافت معلومات کمیسیون اصالحی اقدامات

 .کردند ارایه پاسخ ملکی خدمات های بست در افراد معرفی و امتحان، لست، شارت
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 ضمایم

 اکثر وزارت ها است 1398مبارزه با فساد اداری سال مالی  وضعیت پیشرفت در فعالیت هایی که شامل پالن عمل

شماره
 

 نام وزارت
ثبت دارایی ها 

 )تعداد افراد(

آموزش مبارزه با فساد 

 )تعداد افراد مستفید شده(

ارجاع قضایای فساد 

 )تعداد قضایا(

مرجع اطالع 

 گیری داخلی

نشر اطالعات 

 )فیصدی(

نشر اطالعات مطابق 

 (CoSTمعیارهای )

سفارشات تطبیق شده 

 میک و تفتیش داخلی

   درصد 90 ایجاد نشده 0  تن 3،550 وزارت مالیه 1

   درصد 85 ایجاد نشده 0  تن 158 وزارت عدلیه 2

   درصد 50  0  تن 62 وزارت صنعت و تجارت 3

   درصد 82 ایجاد نشده 0  تن 86 وزارت امور داخله 4

  تطبیق شده است درصد 90 ایجاد نشده قضیه 59 تن 96 تن 459 وزارت ترانسپورت 5

   درصد 55 ایجاد نشده 0 تن 933 تن 165 وزارت دفاع ملی 6

   درصد 60 ایجاد شده 0  تن 108 وزارت کار و امور اجتماعی 7

  درصد 75 ایجاد شده 0 تن 32 تن 81 وزارت معادن و پترولیم 8

آن  70سفارش میک،  191از 

 کامل تطبیق شده و

 سفارش قسماً 75

سفارش سفارش  40تمام 

(US-AF Compact )

 شده قیتطب

  درصد 90 ایجاد نشده قضیه 6  تن 223 وزارت صحت عامه 9
آن  89سفارش میک،  112از 

 کامل تطبیق شده

 پالن نشده بود پیشرفت محدود درصد 70 ایجاد شده 0  تن 85 وزارت احیا و انکشاف دهات 10

 بدون پیشرفت درصد 50 ایجاد شده 0  تن 185 تکنالوژی معلوماتیوزارت مخابرات و  11

آن کامل  3سفارش میک،  8از 

 تطبیق شده

سفارش اداره عالی بررسی،  3از 
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شماره
 

 نام وزارت
ثبت دارایی ها 

 )تعداد افراد(

آموزش مبارزه با فساد 

 )تعداد افراد مستفید شده(

ارجاع قضایای فساد 

 )تعداد قضایا(

مرجع اطالع 

 گیری داخلی

نشر اطالعات 

 )فیصدی(

نشر اطالعات مطابق 

 (CoSTمعیارهای )

سفارشات تطبیق شده 

 میک و تفتیش داخلی

 آن کامل تطبیق شده 1

  درصد 70 ایجاد شده قضیه 14  تن 343 وزارت معارف 12
آن  57سفارش میک،  113از 

 کامل تطبیق شده

   درصد 75 ایجاد شده 0  تن 468 وزارت انرژی و آب 13

   درصد 60 ایجاد شده 0  تن 128 وزارت اقتصاد 14

   درصد 70 ایجاد شده قضیه 15  تن 795 وزارت تحصیالت عالی 15

   درصد 40 ایجاد نشده 0  تن 47 وزارت امور خارجه 16

   درصد 55 ایجاد شده 0  تن 186 وزارت امور سرحدات و قبایل 17

 سفارش 617  درصد 60 ایجاد شده 0  تن 108 ارشاد، حج و اوقاف وزارت 18

 ندارد  درصد 75 ایجاد شده قضیه 33  تن 283 وزارت اطالعات و فرهنگ 19

 سفارش 4  درصد 80 ایجاد شده 0  تن 43 وزارت امور زنان 20

  درصد 70 ایجاد نشده قضیه 2  تن 117 وزارت شهرسازی و اراضی 21
تفتیش  سفارش 20تطبیق 

 داخلی

  تطبیق شده است درصد 90  قضیه 31 تن 203 تن 109 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 22

   درصد 85 ایجاد شده 0  تن 39 وزارت دولت در امور پارلمانی 23

24 
وزارت امور مهاجرین و عودت 

 کنندگان
   درصد 80 ایجاد شده 0 تن 90 تن 109

 

 شرح رنگ های جدول

  بود پالن نشده

  ندارد
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 اکثر ادارات است 1398وضعیت پیشرفت در فعالیت هایی که شامل پالن عمل مبارزه با فساد اداری سال مالی 

شماره
 

 نام اداره
ها ثبت دارایی 

 )تعداد افراد(

آموزش مبارزه با فساد 

 )تعداد افراد مستفید شده(

ارجاع قضایای 

 فساد )تعداد قضایا(

مرجع اطالع 

 گیری داخلی

نشر اطالعات 

 )فیصدی(

نشر اطالعات مطابق 

 (CoSTمعیارهای )

تطبیق سفارشات 

 میک و تفتیش داخلی

   درصد 65 ایجاد شده 0 تن 2،753 تن 2،091 ستره محکمه 1

تن وکیل و  239 مشرانو جرگه 2

تن  105سناتور و 

 از داراالنشاها

   درصد 40 ایجاد نشده 0 

   درصد 70 ایجاد نشده 0  ولسی جرگه 3

   درصد 70 ایجاد نشده 0  تن 94 ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری 4

   درصد 70 ایجاد نشده 0 تن 4 تن 90 ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری 5

 سفارش میک 46  درصد 70 ایجاد شده 0 تن 3،247 تن 3،159 څارنوالیلوی  6

   درصد 85 ایجاد شده 0  تن 1،104 اداره ارگان های محلی 7

   درصد 80 ایجاد شده قضیه 24 تن 55 تن 250 اداره تدارکات ملی 8

   درصد 85 ایجاد شده 0  تن 244 اداره عالی بررسی 9

   درصد 80  0  تن 114 کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی 10

   درصد 50 پالن نشده بود 0  1مراجعه به نوت  اداره ترانسپورت جاده 11

12 
رباست بورد عالی نظارت بر تعیینات افسران عالی 

 تن 58 رتبه قوای دفاعی و امنیتی
   ندارد پالن نشده بود 0 

   درصد 50 پالن نشده بود 0  دفتر شورای امنیت ملی 13

   درصد 90 ایجاد شده 0 تن 440 تن 102 کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی 14

   درصد 40  ایجاد نشده 0  تن 95 اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث 15

16 
ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون 

 شهری افغانستان
   درصد 30 ایجاد شده 0  تن 95

   درصد 75 ایجاد شده 0 تن 85 تن 43 اداره انکشاف زون پایتخت 17

   درصد 90 ایجاد نشده 0  تن 5 کمیسیون دسترسی به اطالعات 18
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شماره
 

 نام اداره
ها ثبت دارایی 

 )تعداد افراد(

آموزش مبارزه با فساد 

 )تعداد افراد مستفید شده(

ارجاع قضایای 

 فساد )تعداد قضایا(

مرجع اطالع 

 گیری داخلی

نشر اطالعات 

 )فیصدی(

نشر اطالعات مطابق 

 (CoSTمعیارهای )

تطبیق سفارشات 

 میک و تفتیش داخلی

   درصد 60 ایجاد شده 0 تن 50 تن 77 اداره ملی احصائیه و معلومات 19

 سفارش 7  درصد 50 ایجاد شده قضیه 2  تن 21 انسجام امور کوچی هاعمومی  ریاست 20

   درصد 87 ایجاد نشده قضیه 20  تن 143 شاروالی کابل 21

   درصد 60 ایجاد نشده 0 تن 2،800 تن 54 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 22

   درصد 55 ایجاد شده 0  1مراجعه به نوت  اداره هوانوردی ملکی 23

   درصد 90  0  تن 83 اداره ملی حفاظت محیط زیست 24

   درصد 60 ایجاد شده 0  تن 207 دآریانا افغان هوایی شرکت 25

   درصد 70 ایجاد شده 0  تن 367 د افغانستان برشنا شرکت 26

   درصد 80 ایجاد شده قضیه 28  تن 192 د افغانستان بانک 27

   درصد 70 ایجاد شده 0  تن 104 رادیو و تلویزیون ملی افغانستان 28

 0  ندارد احمر افغانی هاللجمعیت  29
ایجاد شده / 

 منظور نشده
   درصد 70

   درصد 55 ایجاد نشده 0  تن 35 اداره ملی استندرد 30

   درصد 90 ایجاد شده قضیه 1  ندارد اداره کرکت بورد 31

   درصد 70 ایجاد نشده 0  1مراجعه به نوت  اداره خط آهن 32

   درصد 65 ایجاد نشده 0  تن 30 ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش 33

   درصد 60 ایجاد شده 0  تن 112 دفتر وزیر دولت در امور شهدا و معلولین 34

   ندارد ایجاد نشده 0  ندارد تنظیم نفت و گازاداره  35

   درصد 40 ایجاد نشده 0  تن 8 اداره ملی امتحانات 36

   درصد 60 ایجاد نشده 0  تن 7 اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی 37

   درصد 65 ایجاد نشده 0  تن 105 کمیسیون مستقل انتخابات 38

   درصد 60 ایجاد نشده تن 3  تن 179 کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی 39
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 اند ننموده یا و نموده ارسال را خویش 1398 مالی سال ربع چهار گزارش که اداراتی و ها وزارت لست
شماره

 

 /ادارهنام وزارت
 گزارش ربع چهارم گزارش ربع سوم گزارش ربع دوم گزارش ربع اول

 ارسال ننموده ارسال نموده  ارسال ننموده  ارسال نموده  ارسال ننموده  ارسال نموده  ارسال ننموده  ارسال نموده

 الف: وزارت ها

         وزارت مالیه 1

         وزارت عدلیه 2

         وزارت صنعت و تجارت 3

         امور داخلهوزارت  4

         وزارت ترانسپورت 5

        وزارت دفاع ملی 6

         وزارت کار و امور اجتماعی 7

         وزارت معادن و پترولیم 8

         وزارت صحت عامه 9

         وزارت احیا و انکشاف دهات 10

         وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 11

         وزارت معارف 12

         وزارت انرژی و آب 13

         وزارت اقتصاد 14

         وزارت تحصیالت عالی 15

         وزارت امور خارجه 16

         وزارت امور سرحدات و قبایل 17

         وزارت ارشاد، حج و اوقاف 18

         وزارت اطالعات و فرهنگ 19

         وزارت امور زنان 20

         وزارت شهرسازی و اراضی 21
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شماره
 

 /ادارهنام وزارت
 گزارش ربع چهارم گزارش ربع سوم گزارش ربع دوم گزارش ربع اول

 ارسال ننموده ارسال نموده  ارسال ننموده  ارسال نموده  ارسال ننموده  ارسال نموده  ارسال ننموده  ارسال نموده

         زراعت، آبیاری و مالداری وزارت 22

         دولت در امور پارلمانیوزارت  23

         وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان 24

 ب: ادارات
         ستره محکمه 25

         مشرانو جرگه 26

         جرگهولسی  27

         ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری 28

         ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری 29

         څارنوالیلوی  30

          اداره ارگان های محلی 31

         اداره تدارکات ملی 32

         اداره عالی بررسی 33

         کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی 34

         اداره ترانسپورت جاده 35

36 
رباست بورد عالی نظارت بر تعیینات افسران عالی رتبه قوای 

  دفاعی و امنیتی
        

         دفتر شورای امنیت ملی 37

         قانون اساسیکمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق  38

         اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث 39

40 
ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری 

 افغانستان
        

         اداره انکشاف زون پایتخت 41
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شماره
 

 /ادارهنام وزارت
 گزارش ربع چهارم گزارش ربع سوم گزارش ربع دوم گزارش ربع اول

 ارسال ننموده ارسال نموده  ارسال ننموده  ارسال نموده  ارسال ننموده  ارسال نموده  ارسال ننموده  ارسال نموده

         کمیسیون دسترسی به اطالعات 42

         معلوماتاداره ملی احصائیه و  43

         انسجام امور کوچی هاعمومی  ریاست 44

         شاروالی کابل 45

         کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 46

         اداره هوانوردی ملکی 47

         اداره ملی حفاظت محیط زیست 48

         دآریانا افغان هوایی شرکت 49

         د افغانستان برشنا شرکت 50

         د افغانستان بانک 51

         رادیو و تلویزیون ملی افغانستان 52

         الل احمر افغانیهجمعیت  53

         اداره ملی استندرد 54

         اداره کرکت بورد 55

         اداره خط آهن 56

         ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش 57

         دفتر وزیر دولت در امور شهدا و معلولین 58

         اداره تنظیم نفت و گاز 59

         اداره ملی امتحانات 60

         اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی 61

         کمیسیون مستقل انتخابات 62

         کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی 63
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 ، اسناد و شواهد حمایوی ارسال نموده یا ننموده اند1398لست وزارت ها و اداراتی که برای گزارش های چهار ربع سال مالی 
شماره

 

 /ادارهنام وزارت
 اسناد و شواهد ربع چهارم اسناد و شواهد ربع سوم اسناد و شواهد ربع دوم اسناد و شواهد ربع اول

 ننموده ناقص کامل ننموده ناقص کامل ننموده ناقص کامل ننموده ناقص کامل

 الف: وزارت ها
             وزارت مالیه 1

             وزارت عدلیه 2

             وزارت صنعت و تجارت 3

             امور داخلهوزارت  4

          ترانسپورتوزارت  5
             وزارت دفاع ملی 6

             وزارت کار و امور اجتماعی 7

             وزارت معادن و پترولیم 8

             وزارت صحت عامه 9

             وزارت احیا و انکشاف دهات 10

             معلوماتیوزارت مخابرات و تکنالوژی  11

             وزارت معارف 12

             وزارت انرژی و آب 13

             وزارت اقتصاد 14

             وزارت تحصیالت عالی 15

             وزارت امور خارجه 16

             وزارت امور سرحدات و قبایل 17

    وزارت ارشاد، حج و اوقاف 18
   

   
   

             وزارت اطالعات و فرهنگ 19

             وزارت امور زنان 20
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شماره
 

 /ادارهنام وزارت
 اسناد و شواهد ربع چهارم اسناد و شواهد ربع سوم اسناد و شواهد ربع دوم اسناد و شواهد ربع اول

 ننموده ناقص کامل ننموده ناقص کامل ننموده ناقص کامل ننموده ناقص کامل

             وزارت شهرسازی و اراضی 21

             زراعت، آبیاری و مالداری وزارت 22

             دولت در امور پارلمانیوزارت  23

             وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان 24

 ب: ادارات
             ستره محکمه 25

             مشرانو جرگه 26
             ولسی جرگه 27
             ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری 28
             جمهوریریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست  29

             څارنوالیلوی  30

              اداره ارگان های محلی 31

             اداره تدارکات ملی 32

             اداره عالی بررسی 33

             کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی 34

             جادهاداره ترانسپورت  35

36 
رباست بورد عالی نظارت بر تعیینات افسران عالی رتبه قوای دفاعی و 

  امنیتی

 
 

 
   

 
     

             دفتر شورای امنیت ملی 37

             کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی 38

             اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث 39

             ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان 40

             اداره انکشاف زون پایتخت 41
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شماره
 

 /ادارهنام وزارت
 اسناد و شواهد ربع چهارم اسناد و شواهد ربع سوم اسناد و شواهد ربع دوم اسناد و شواهد ربع اول

 ننموده ناقص کامل ننموده ناقص کامل ننموده ناقص کامل ننموده ناقص کامل

             کمیسیون دسترسی به اطالعات 42

             اداره ملی احصائیه و معلومات 43

             کوچی هاانسجام امور عمومی  ریاست 44

             شاروالی کابل 45

             کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 46

             اداره هوانوردی ملکی 47

             اداره ملی حفاظت محیط زیست 48

             دآریانا افغان هوایی شرکت 49

             برشنا شرکت د افغانستان 50

             د افغانستان بانک 51

             رادیو و تلویزیون ملی افغانستان 52

             الل احمر افغانیهجمعیت  53

             اداره ملی استندرد 54

             اداره کرکت بورد 55

             اداره خط آهن 56

             ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش 57

             دفتر وزیر دولت در امور شهدا و معلولین 58

             اداره تنظیم نفت و گاز 59
             اداره ملی امتحانات 60

             اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی 61

             کمیسیون مستقل انتخابات 62

              کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی 63
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