گزارش ساالنه سال مالی  1398از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری

این گزارش بر اساس معلومات ،اسناد و شواهد ارسال شده توسط وزارت ها و ادارات از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری و
پالن های عمل مبارزه با فساد اداری سال مالی  1398تهیه شده است.
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به نام خداوند متعال
سپاس گزاری
ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ،به تأسی از موارد مندرج در استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری دولت جمهوری اسالمی
افغانستان ،خرسند است که گزارش ساالنه سال مالی  1398از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در وزارت ها و ادارات کشور را
ترتیب و به شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری ارایه می نماید.
سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری ،معاونیت نظارت و حراست از قانون ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ،به منظور ترتیب بهتر
این گزارش ،هماهنگی های الزم را با وزارت ها و ادارات حکومت در مورد دریافت گزارش های ربعوار در چهار ربع سال مالی  1398و
اسناد و شواهد حمایوی اقدامات انجام شده ،تامین نموده است .بر اساس آن ،گزارش توحیدی ساالنه از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه علیه
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
ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری است .بنابر این ،از همکاری همة وزارت ها و ادارات در مراحل مختلف تهیه ،ترتیب و تصدیق
این گزارش سپاس گزاری می نمایم.
از تالش و فعالیت مؤثر همکاران سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری معاونیت نظارت و حراست از قانون و سایر همکارانی که در جمع
آوری ،ترتیب ،تنظیم و توحید گزارش های وزارت ها و ادارات نقش ارزشمند داشته اند ،اظهار قدردانی می کنم.
امیدوارم گزارش ارائ ه شده به اعضای شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری ،تصویر درست و دقیقی از اجراآت وزارت ها و
ادارات در راستای تطبیق شاخص های استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری و شاخص های ارایه شده توسط وزارت ها و ادارات را فراهم
نماید .هم چنان ،با نشر این گزارش از طریق رسانه ها ،زمینة دسترسی مردم شریف افغانستان نیز به کارکردها و فعالیت های حکومت در
مورد مبارزه با فساد اداری در سال مالی  1398فراهم شود.
داکتر فضل محمود فضلی
رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری اسالمی افغانستان
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مقدمه
استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری ،به تاریخ  6میزان  1396توسط شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری تصویب شد و بر
اساس فرمان شماره ( )34مؤرخ  16جدی  1396مقام عالی ریاست جمهوری ،وزارت ها و ادارات مکلف به ترتیب پالن های عمل مبارزه با
فساد اداری خویش به منظور تطبیق استراتیژی گردیدند .ترتیب پالن های عمل در سال مالی  1397و به ادامه آن در سال مالی  1398و
تطبیق آن ،توانسته تالش های مبارزه علیه فساد اداری در وزارت ها و ادارات کشور را انسجام و بهبود قابل مالحظه ببخشد.
به تعقیب تصویب استراتیژی ،سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری ،به اساس آن و به منظور نظارت از تطبیق آن ،به تاریخ  16جدی 1396
در چوکات معاونیت پالیسی ،نظارت و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری ایجاد شد .با آغاز سال مالی ،1399
سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری در تشکیل ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری مدغم شده است و در چوکات معاونیت نظارت و
حراست از قانون این ریاست فعالیت می نماید .این اداره به شکل دوامدار از تطبیق پالن های عمل مبارزه با فساد اداری وزارت ها و ادارات
در راستای تطبیق استراتیژی نظارت می نماید.
قابل یادآوری است که به منظور مبارزه مؤثر و تداوم مبارزه علیه فساد اداری و بر اساس تعهدات افغانستان در این زمینه ،استراتیژی ملی
مبارزه با فساد اداری با شامل سازی نظریات نهادهای بین المللی ،نهادهای جامعه مدنی و وزارت ها و ادارات دولتی ،تجدید گردید و به
تاریخ  8حوت  1397توسط شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری تصویب شد.
بر اساس استراتیژی ،یکی از مسئولیت های مهم سکرتریت ویژه ،ارایه گزارش های ربعوار ،شش ماه و ساالنه از تطبیق آن به شورای عالی
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.
گزارش دهی دقیق از اجراآت عملی حکومت در بخش مبارزه با فساد اداری به شورای عالی ،مردم و رسانه ها ،یکی از مهم ترین اقدامات
در تسهیل دسترسی به اطالعات به شمار می رود .در گزارش فعلی ،روی اجراآت وزارت ها و ادارات دولتی از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه
با فساد اداری در سال مالی  1398بحث شده است .ترتیب و ارایه این گزارش بر اساس استراتیژی می باشد و نشان دهنده پیروی از اصول
و ارزش های دموکراسی است که تعهد حکومت افغانستان به حکومتداری باز ،شفاف و حسابده به مردم است.
تا هنوز گزارش های ربع اول ،شش ماه ،ربع سوم و ساالنه سال مالی  1397و گزارش های ربع اول ،شش ماه و ربع سوم سال مالی 1398
از تطبیق است راتیژی ملی مبارزه با فساد اداری ،به شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری ،رسانه ها و مردم ارایه گردیده
است .گزارش فعلی شامل دستآوردها و چالش ها در تطبیق استراتیژی در سال مالی ( 1398شروع جدی  1397الی ختم قوس  )1398و
سفارشات ،جهت بهبود در تطبیق آن می باشد.
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خالصه گزارش
استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری نقشه راه و برنامه عمل اصلی دولت افغانستان در عرصه مبارزه با فساد اداری است که اولویت ها،
اصالحات و اقدامات عمده دولت افغانستان را در راستای مبارزه با فساد اداری در سکتورهای مختلف تعریف می کند .اولویت ها و اصالحات
پیش بینی شده در این استراتیژی بر  6محور عمده ،شامل نهادها و رهبری سیاسی ،اصالحات در سکتور امنیتی ،تعیینات بر اساس لیاقت و
شایستگی بجای روابط ،تعقیب عدلی مفسدین ،تعقیب پول و بهبود نهادهای اقتصادی تمرکز دارد.
اولویت ها و خطوط کلی اصالحات پیش بینی شده در استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری شامل ایجاد و تقویت نهادهای مبارزه با فساد
اداری ،تصویب و تعدیل اسناد تقنینی مبارزه با فساد اداری ،تحکیم رهبری مبارزه با فساد اداری ،تقویت سازمان های مبارزه با فساد اداری
در سکتور امنیتی ،حذف سربازان خیالی ،تقویت مدیریت دارایی ها در نهادهای امنیتی ،احیای مجدد خدمات عامه ،بهبود پروسه های اداری،
ایجاد نهادهای مقتدر قضایی ،افزایش دسترسی مردم به خدمات نهادهای عدلی و قضایی ،کاهش فساد اداری در محاکم ،تامین شفافیت در
محاکمات ،ایجاد سیستم های متقدر مالی ،اصالحات در مدیریت مالی عامه ،اصالح سکتور منابع طبیعی و تقویت سکتور تجارتی می باشند.
برای نظارت از تطبیق و اندازه گیری پیشرفت ها و تاثیرات استراتیژی در عمل ،شاخص های دقیقی بر اساس اولویت ها و اهداف آن پیش
بینی شده است .به صورت کلی ،نسخه تجدید شدۀ استراتیژی دارای  102شاخص عمده است که از جملة آن ها به تعداد  44شاخص آن
برای سال مالی  1397و  58شاخص دیگر آن با میعادهای زمانی مشخص اجرا برای سال مالی  1398تعیین شده است .پیشرفت ها در
تطبیق شاخص های تعیین شده برای سال مالی  1397خوب بود ،چنانچه از مجموع  44شاخص ،به تعداد  40شاخص آن الی اخیر سال
مالی تکمیل گردید و  4شاخص دیگر نیز در سال مالی  1397بر اساس استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری قبلی تکمیل گردید که در
نسخه تجدید شده استراتیژی از آن ها ذکر نشده است.
گزارش فعلی ،شامل نظارت و ارزیابی پیشرفت ها و دستآوردهای عمده در تطبیق شاخص های مندرج محورهای استراتیژی در سال مالی
 ، 1398پیشرفت ها و دستآوردها در تطبیق شاخص های ارائه شده توسط وزارت ها و ادارات در جریان سال مالی و سفارشات برای بهبود
اجراآت مبارزه با فساد اداری وزارت ها و ادارات می باشد .از مجموع  62شاخص مندرج استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری ( 58شاخص
مربوط به سال مالی  1398و  4شاخص مربوط به سال مالی  ،)1397در جریان سال مالی  ،1398به تعداد  49شاخص تکمیل گردیده،
 5شاخص در مراحل نهایی اجراء قرار دارد 3 ،شاخص قسماً تکمیل شده 2 ،شاخص پیشرفت محدود داشته و تنها
 3شاخص بدون پیشرفت باقی مانده است .از جمله شاخص های تکمیل شده 4 ،شاخص آن از شاخص هایی است که مربوط به سال مالی
 1397می باشد و در آن سال تکمیل نشده بود.
در محور اول پیشرفت ها و دستآوردهای عمده ای در سال مالی  1398به میان آمده است .از جمله ،بازرس ریاست جمهوری به منظور
مبارزه مؤثر علیه فساد اداری و نظارت از فعالیت های اراکین عالی رتبه حکومتی از طریق دریافت شکایات تعیین شد که فعالً کار روی
قانون اداره بازرس جریان دارد .همه وزارت ها و ادارات دولتی سه الی پنج شاخص درباره مبارزه با فساد اداری را به کمیسیون مبارزه با فساد
اداری (سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری) ارایه کرده اند و پالن عمل مبارزه با فساد اداری توسط  63وزارت و اداره انکشاف داده شده و
تطبیق گردیده است .کد جزا جهت محروم کردن اشخاص محکوم شده به فساد از اشتغال در دولت بازنگری شده و تعدیل قانون تشکیل و
صالحیت محاکم نظامی نیز تصویب کابینه گردید.
هم چنان ،برنامه های آگاهی دهی درباره قانون دسترسی به اطالعات توسط کمیسیون دسترسی به اطالعات برگزار شده و طرزالعمل ها و
پالیسی های تعقیب تقاضاهای اطالعات نیز ترتیب یافته و درحالت تطبیق قرار دارد .مجلسین شورای ملی نیز پالن های عمل مبارزه با
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
در آن مقام عالی ریاست جمهوری روی محورهای مبارزه با فساد اداری در سال های آینده تاکید نموده اند.
در محور دوم اکثریت بنچمارک ها تکمیل شده و پیشرفت ها و دستآوردهای آن در سال مالی  1398قابل مالحظه بوده است .تفتتیش
داخلی وزارت دفاع ملی  26قرارداد را که خطر فساد و دستبرد در آن محسوس بوده بررسی نموده است .معاونیت تحقیقات جنایی به ریاست
7
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تحقیقات جرایم جنایی در وزارت دفاع ملی ارتقا نموده و تشکیل آن نیز افزایش یافته است .به تعداد ده هزار و سه صد و پنجاه و هفت
( )10،357بست در وزارت دفاع ملی ،ملکی سازی شده که  7،993تن آن در سال مالی  1397و سال های قبل و  2،364تن آن در سال
مالی  1398انجام شده است .در وزارت امور داخله نیز در مجموع ،تا اکنون به تعداد  637بست ملکی سازی شده که  124بست آن در سال
های قبل بوده و  513بست آن در سال مالی  1398صورت گرفته است.
در وزارت دفاع ملی از مجموع  100درصد تشکیل منظور شده تمام منسوبین اردوی ملی ،سطح اکمال آن  80.9درصد می باشد .تمام افراد
تعین بست شده یا  100درصد آن در سیستم ( )APPSثبت شده است و از طریق این سیستم معاش دریافت می کنند .در وزارت امور داخله
نیز به تعداد تعداد یک صد و بیست و دو هزار و هفت صد ( )122،700تن منسوبین در سیستم اپس ( )APPSثبت شده است که از طریق
سیستم اپس ( )APPSنه بلکه از طریق بانک ،معاشات شان را اخذ می کنند.
هم چنان ،مواد تدریسی مبارزه با فساد اداری در نصاب تعلیمی اردوی ملی گنجانیده شده ،یک دیتابیس جهت نظارت از کسانی که برای
بورسیه های تحصیلی انتخاب و فرستاده می شوند ایجاد گردیده و یک دیتابس نیز برای شهداء و معلولین ،رخصتی خودسرانه کارکنان،
اسرای جنگی و جلب و جذب در سیستم اپس ( )APPSایجاد شده که تاهنوز اسناد  80درصد شهدای ارودی ملی در آن ثبت شده است .کار
تفتیش ساالنه پرسونل در سیستم اپس ( )APPSو ارزیابی ساالنه عملکرد قومندانان در مرکز و سطح قول ارودهای وزارت دفاع ملی آغاز
شده است .سیستم مدیریت قضایا در محاکم و څارنوالی های نظامی وزارت دفاع فعال شده و مادیول ملکیت ها در سطح قول اردوهای
وزارت دفاع ملی و سیستم کورایمس ( )Core IMSبه سطح لواهای وزارت دفاع ملی و کندک های پولیس محلی وزارت امور داخله گسترش
یافته است.
در محور سوم نیز پیشرفت ها در تطبیق بنچمارک های استراتیژی در سال مالی  1398خوب بوده است .کمیسیون مستقل اصالحات
اداری و خدمات ملکی ،با همکاری ادارات عدلی و قضایی و وزارت مالیه ،طرح خداحافظی پر منفعت را که در سطح ادارات عدلی و قضایی
تطبیق می گردد ،به جلسه کابینه ارائه نموده که در پرنسیپ مورد تصویب قرار گرفته است .مرحله اول ثبت بایومتریک تمام متقاعدینی که
به خزینه تقاعد مراجعه نموده اند توسط وزارت مالیه تکمیل شده و مرحله دوم آن به اساس تفاهمنامه امضاء شده میان وزارت مالیه و اداره
ملی احصائیه و معلومات در جریان سال  1399شروع می شود.
تا ختم شش ماه دوم سال مالی  ،1398به تعداد  6،351تن کارمند سالخورده یا با کارکرد ضعیف ،تشویق به تقاعد شده ،استعفا نموده اند و
یا برای آن ها فرصت های تحصیلی فراهم شده است .مسودۀ مقرره طرز سلوک کارکنان خدمات ملکی که شامل موضوعات مبارزه با فساد
اداری نیز می باشد توسط کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی آماده گردیده و جهت تدقیق و طی مراحل بعدی به وزارت
عدلیه ارسال شده است .اداره ثبت و بررسی دارایی های مقامات و کارکنان دولتی ،نیز یک سیستم رسیدگی به اشاعه دارایی ها را ایجاد
نموده است.
در محور چهارم پیشرفت های چشمگیر و قابل مالحظه ای در سال مالی  1398صورت گرفته است .جهت آوردن اصالحات در ریاست
های تقنین ،حقوق و قضایای دولت در وزارت عدلیه پالن های کاری با فعالیت های مشخص تهیه و ترتیب شده است .اعضای کمیته ستاژ
با شمولیت نمایندگان دارای اهلیت و مستقل قوای مقننه ،قضائیه ،اجرائیه ،و نهادهای جامعه مدنی به شمول نهادهای اکادمیک و
متخصصین خارجی افزایش یافته و سی و یکمین دور امتحان کانکور ستاژ تحت نظارت اعضای جدید کمیته برگزار شده است.
به تعداد چهل هزار و چهار صد و پنجاه و یک ( )40،451جلسه علنی محاکم در بخش های جزائی و حقوقی در سراسر کشور تدویر یافته،
 24تن څارنوال که  2تن آن څارنوال زن می باشند ،به  17ولسوالی قبالً نا امن اعزام گردیده و تفاهمنامه همکاری میان دولت جمهوری
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.
هم چنان تصامیم محاکم راجع به قضایای مبارزه با فساد اداری توسط ستره محکمه و فیصله های محاکم مرکز عدلی و قضائی مبارزه با
فساد اداری توسط اداره لوی څارنوالی به شکل آنالین نشر شده است .گزارش های ربعوار راجع به تحقیقات ،محاکمات ،محکومیت ها و
8

گزارش ساالنه سال مالی  1398از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری

اجرای قرارهای توقیف مربوط به رسیدگی به قضایای فساد اداری توسط اداره لوی څارنوالی به شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با
فساد اداری ارایه شده و رسیدگی به قضایای فساد اداری سرعت یافته است .بر عالوه ،نظارت صوتی از محاکم مبارزه با فساد اداری نیز
ایجاد شده است.
در محور پنجم ،پیشرفت های عمده در سال مالی  1398شامل ایجاد هیئت نظارت شرکت های دولتی که مشتکل از  5عضو به شمول
وزارت مالیه ،وزارت صنعت و تجارت و سه عضو از سکتور خصوصی می باشد ،تطبیق شماری از معیارها و الزامات ابتکار مالیاتی آدیس،
ایجاد بورد حل منازعات مالیاتی جهت رسیدگی به اعتراضات مالیه دهندگان ،ایجاد واحد مالیه دهندگان بزرگ )(Single Large Tax Office
و تصویب و نشر مقرره مالیه بر ارزش افزوده ( )VATمی باشد.
در محور ششم نیز پیشرفت ها و دستآوردهای مهمی در سال مالی  1398به میان آمده است .از جمله ،بست های کمیته تخنیکی معادن
به اعالن سپرده شده و مسودۀ ابتدایی مقرره مالکیت ذینفع ترتیب شده است .خدمات زیر یک چتر اداره ثبت مرکزی و مالکیت های فکری
افغانستان در کابل تکمیل شده است و  19وزارت و اداره به دریچه واحد خدمات ( )One Stop Shopوصل گردیده اند .مرکز خدمات زیر
یک چتر واحد در والیت های بلخ ،هرات و قندهار ایجاد شده و پروسه های تدارکاتی فعال سازی مرکز خدمات زیر یک چتر واحد در
والیت ننگرهار نیز جریان دارد .هم چنان ،کار بایومتریک سیستم جواز دهی شرکت ها عمالً آغاز شده است.
از مجموع  63وزارت و اداره تمام وزارت ها و ادارات به شمول مجلسین شورای ملی و کمیسیون های انتخاباتی پالن های عمل مبارزه با
فساد اداری خویش را در مطابق به استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری انکشاف داده و غرض بررسی و نهایی سازی با سکرتریت ویژه
شریک ساخته اند .از جملة آن ها ،به تعداد  63پالن عمل در ابتدای سال مالی  1398نهایی گردید و در ویب سایت سکرتریت ویژه مبارزه
با فساد اداری نشر شده است .قابل ذکر است که در پالن های عمل مبارزه با فساد اداری ،هر وزارت و اداره مطابق یکی از شاخص های
استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری و ضرورت های مبارزه با فساد اداری خویش ،از سه الی پنج (در موارد استثنایی بیشتر از پنج) شاخص
مبارزه با فساد اداری را تعیین و فعالیت های مشخصی را برای تطبیق آن ها پالن نموده است.
به طور مجموعی ،در پالن های عمل مبارزه با فساد اداری سال مالی  1398وزارت ها و ادارات 285 ،اولویت یا بنچمارک تعیین شده است.
از جمله اولویت های مهم آن ها شامل تقویت شفافیت و حسابدهی در ادارات از طریق تطبیق قانون دسترسی به اطالعات و قانون حمایت
از اطالع دهندگان جرایم فساد اداری ،تقویت چارچوب های قانونی ،مقرره ها ،طرزالعمل ها و میکانیزم های کاری ،تقویت شفافیت در جمع
آوری عواید و مصارف با استفاده از تکنالوژی معلوماتی ،تقویت میکانیزم های نظارت و کنترول داخلی و مبارزه با فساد اداری ،تقویت امور
منابع بشری و شفافیت در استخدام ،ثبت دارایی های مقامات و کارکنان دولتی ،تقویت مدیریت دارایی ها در نهادهای امنیتی ،ساده سازی
پروسه های کاری ،بهبود امور مدیریت قراردادها و انجام اصالحات در مدیریت مالی ادارات می باشد.
در شش ماه اول سال مالی  ،1398به تعداد  57وزارت و اداره و در شش ماه دوم سال مالی  ،1398تمام  63وزارت و اداره دولتی از تطبیق
پالن های عمل مبارزه با فساد اداری خویش گزارش ارائه نموده اند .به صورت کلی ،وزارت ها و ادارات در سال مالی جاری ،تحت 285
بنچمارک/اولویت 1،119 ،فعالیت مبارزه با فساد اداری را پالن نموده بودند .الی ختم سال مالی جاری 55 ،درصد فعالیت ها تکمیل شده
است 13 .درصد فعالیت ها در مراحل نهایی اجرا قرار دارد 10.9 ،درصد فعالیت ها قسماً تکمیل شده 7.2 ،درصد فعالیت ها پیشرفت محدود
داشته و  13.4درصد فعالیت ها بدون پیشرفت باقی مانده است.
به اساس گزارش ها و اسناد حمایوی ارسال شده ،وزارت ها و ادارات در اجرای فعالیت های پالن های عمل مبارزه با فساد اداری خویش
پیشرفت مناسبی داشته اند .در مورد فعالیت هایی که تکمیل نشده ،وزارت ها و ادارات دالیلی هم چون نا امنی در تعدادی از مناطق ،عدم
همکاری الزم ادارات شامل در تطبیق یک فعالیت ،طویل بودن پروسه های کاری هم چون استخدام و تدارکات و عدم بودجه که شرح
بیشتر آن در خالصه های گزارش آمده است ،یادآوری نموده اند.
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میتودولوژی
در تهیه این گزارش از شیوه ذیل کار گرفته شده است:


تهیه و ترتیب یک فارمت و رهنمود واحد و مشخص در همآهنگی با وزارت ها و ادارات و بر اساس آموخته ها از سال مالی
 1397جهت حصول اطمینان از بلند بردن کیفیت مناسب گزارش های ربعوار وزارت ها و ادارات؛



تماس ،ارسال مکتوب و جلسات دوامدار با نمایندگان وزارت ها و ادارات در زمینة نحوۀ تهیه و ترتیب و ارسال گزارش های
ربعوار و چگونگی گزارش دهی از فعالیت های مبارزه با فساد اداری مطابق پالن های عمل مبارزه با فساد اداری و استراتیژی؛



ارسال اسناد و شواهد حمایوی ،به عنوان یک بخش الزامی مکلفیت های گزارش دهی وزارت ها و ادارات به منظور حصول
اطمینان از تطبیق مؤثر پالن های عمل و استراتیژی ملی و تصدیق فعالیت های گزارش شده؛ (اسناد و شواهد اثباتیه ،شامل
اسناد اداری –که بیانگر طی مراحل یک فعالیت است ،-اسناد و طرزالعمل های تهیه شده در مورد موضوع فعالیت و گزارش
های خبری نشر شده در ویب سایت های وزارت ها و ادارات که بیانگر انجام یک فعالیت باشد ،می باشند).



مرور ،ارزیابی و بررسی گزارش های ربعوار دریافت شده از وزارت ها و ادارات به لحاظ کیفی در مطابقت با بنچمارک ها و
شاخص های استراتیژی و پالن های عمل با در نظرداشت مدارک و شواهد ارسال شده ،جهت حصول اطمینان از اجرای فعالیت
ها در مطابقت با استراتیژی و پالن های عمل مبارزه با فساد اداری؛



تجزیه و تحلیل گزارش های ارسال شده و استفاده از معلومات و گزارش های نشر شده از فعالیت های وزارت ها و ادارات در
ویب سایت آن ها ،یافته های مرتبط نشر شده توسط نهاد های نظارت کننده داخلی و بین المللی که در زمینه مبارزه علیه فساد
اداری ،حاکمیت قانون ،حکومتداری و تامین شفافیت فعالیت می نمایند ،به هدف تصدیق فعالیت های گزارش شده و تقویت
شواهد و مدارک اثباتیه و سنجش نتایج و تاثیرات آن ها؛



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



هماهنگی و همکاری با وزارت ها و ادارات به منظور رفع مشکالت و چالش های آن ها و بهبود تطبیق پالن های عمل مبارزه
با فساد اداری .هم چنان ،ارایه مشکالتی که به همکاری ها و هماهنگی ها در سطوح بلند نیاز دارد ،در یک بخش گزارش های
ربعوار و سفارشات برای اعضای شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری جهت اتخاذ تصامیم و به میان آمدن
هماهنگی های بهتر و تطبیق هر چه بهتر استراتیژی ملی و پالن های عمل مبارزه با فساد اداری؛



شریک سازی مسودۀ گزارش نهایی با وزارت ها و ادارات جهت تصدیق و یا عدم تصدیق محتوا و دریافت نظریات آنان قبل از
ارایه به شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری.

چالش ها و محدودیت های نظارت از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری
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
گاز و عدم ارایه گزارش در ربع دوم توسط مشرانو جرگه ،ولسی جرگه و اداره تنظیم نفت و گاز؛



تاخیر در ارایه گزارش های چهار ربع توسط ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ،وزارت مالیه ،اداره ارگان های محلی،
اداره لوی څارنوالی ،وزارت امور داخله ،وزارت دفاع ملی ،بورد تعیینات ،ستره محکمه ،وزارت عدلیه ،وزارت تحصیالت عالی،
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؛



عدم موجودیت یک فوکل پاینت ثابت در وزارت مالیه ،کمیسیون دسترسی به اطالعات ،جمعیت هالل احمر افغانی ،ریاست
انسجام امور کوچی ها و مشرانو جرگه که باعث مشکالت در هماهنگی و تاخیر در ارائه گزارش ها شده است؛



عدم موجودیت همکاری کافی ریاست های وزارت ها و ادارات (وزارت تحصیالت عالی ،وزارت شهرسازی و اراضی ،وزارت
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
10
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و تلویزیون ملی افغانستان) با نمایندگان (فوکل پاینت) معرفی شدۀ وزارت ها و ادارات جهت گزارش دهی از تطبیق فعالیت های
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
برخی از ادارات داخلی وزارت ها و ادارات؛



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
نب ودن و در بعضی موارد غیر مرتبط بودن اسناد و شواهد بعضی از ادارات در رابطه با فعالیت های انجام شده و همچنین عدم
ارائه دالیل از نبود پیشرفت در خصوص تعدادی از بنچمارک ها و فعالیت ها توسط بعضی از وزارت ها و ادارات.

الزم به ذکر است که کیفیت گزارش دهی وزارت ها و ادارات نسبت به سال مالی  ،1397بهبود پیدا کرده است.

11
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وضعیت پیشرفت در تطبیق شاخصهای مندرج در محورهای استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری
این بخش ،به صورت کلی وضعیت (پیشرفت های حاصل شده) تطبیق بنچمارک/شاخص ها را در شش محور استراتیژی ملی مبارزه با
فساد اداری ،طی سال مالی  1398انعکاس می دهد .در این گزارش روی بنچمارک/شاخص هایی بحث شده است که ضرب االجل آن
الی ختم سال مالی  1398یا ماه دسمبر  2019می باشد.
پیشرفت ها در تطبیق بنچمارک/شاخص محورهای شش گانه استراتیژی بر اساس وضعیت های تطبیق ذیل ارزیابی گردیده است:
تکمیل شده ( :)%100وضعیت بنچمارک/شاخص هایی را نشان می دهد که وزارت ها و ادارات مربوطه از تطبیق کامل فعالیت های
الزم برای تطبیق هر بنچمارک/شاخص گزارش داده و بنچمارک ها یا شاخص های آن به شکل کامل تکمیل شده است.
مراحل نهایی اجرا ( :)%75وضعیت بنچمارک/شاخص هایی را نشان می دهد که وزارت ها و ادارات مربوطه از تطبیق اکثریت فعالیت
های الزم برای تکمیل بنچمارک/شاخص ،گزارش ارایه نموده و فقط تعداد بسیار اندکی از فعالیت ها باقی مانده است.
قسماً تکمیل شده ( :)%50وضعیت بنچمارک/شاخص هایی را نشان می دهد که وزارت ها و ادارات از تکمیل قسمتی از فعالیت های
اساسی برای تطبیق هر بنچمارک گزارش داده اند و فعالیت های انجام شده نشان می دهد که بنچمارک مورد نظر به صورت قسمی
پیشرفت داشته است.
پیشرفت محدود ( :)%25وضعیت بنچمارک/شاخص هایی را نشان می دهد که فعالیت های ابتدائی و اندک در راستای تکمیل شدن
آن ها صورت گرفته و بنچمارک از لحاظ تطبیق در مراحل ابتدائی قرار دارد.
بدون پیشرفت ( :)%0وضعیت بنچمارک/شاخص هایی را نشان می دهد که هیچ فعالیتی برای تکمیل شدن آن ها صورت نگرفته و یا
گزارشی از فعالیت های انجام شده برای تطبیق آن ارایه نشده است.
یادداشت  :1وضعیت پیشرفت در بنچمارک ها و فعالیت های وزارت ها و ادارات نیز بر اساس وضعیت های پنج گانه فوق ارزیابی شده
است.
جدول فیصدی پیشرفت در بنچمارک/شاخص ها
مجموع

تکمیل شده در

تکمیل شده در

مراحل

قسماً تکمیل

پیشرفت

بدون

عمومی

سال مالی 1397

سال مالی 1398

نهایی اجرا

شده

محدود

پیشرفت

محور اول

25

15

8

1

1

محور دوم

23

4

17

1

1

محور سوم

11

3

5

محور چهارم

19

4

14

محور پنجم

13

10

2

1

محور ششم

11

4

3

2

1

مجموع

102

40

49

5

3

محور

2

1
1

12

1
2
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محور اول :نهادهای و رهبری سیاسی
در این محور ،از مجموع  25بنچمارک موجود در نسخه تجدید شدۀ استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری 15 ،بنچمارک آن در سال مالی
 1397و  7بنچمارک آن در سال مالی  1398تطبیق گردیده و به تعداد  2بنچمارک آن در مراحل نهایی اجرا قرار دارد و تنها  1بنچمارک
آن قسماً تکمیل شده است .جزئیات پیشرفت این بنچمارک ها به شرح ذیل است.
محور اول
ایجاد نهادهای قوی مبارزه با فساد اداری
.1
تعیین اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری
تطبیق کننده :ریاست جمهوری

%50

50%

موعد اجرا :مارچ 2019

مقام عالی ریاست جمهوری ،فرمان شماره ( )354مؤرخ  1397/12/12را در مورد تعیین اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری صادر نموده
است .پس از آن ،کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی ،مکتوب شماره ( )183مورخ  1398/1/10را به مقام ستره محکمه ،وزارت
های عدلیه و امور زنان ،اداره لوی څارنوالی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ارسال کرده تا هر نهاد پنج تن افراد واجد شرایط را
برای عضویت در کمیسیون مبارزه با فساد اداری معرفی کنند .هم چنان کمیسیون اصالحات اداری ،مکتوب شماره ( )903مؤرخ  1398/2/26را
برای نهادهای جامعه مدنی جهت معرفی  25تن افراد واجد شرایط برای عضویت در کمیسیون مبارزه با فساد اداری ،ارسال نموده است .نهاد
های جامعه مدنی به تعداد  20تن و پنج نهاد متذکره دولتی ،هر کدام به تعداد  5تن کاندیدای واجد شرایط خویش را به کمیسیون مستقل
اصالحات اداری و خدمات ملکی معرفی نموده اند .کمیته گزینش در کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی جهت بررسی اسناد
کاندیدان تعیین شده و این کمیته اسناد کاندیدان دولتی را بررسی نموده است .فعالً این کمیته در حال بررسی اسناد کاندیدان جامعه مدنی می
باشد .از این که کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری تا هنوز ایجاد نگردیده ،این بنچمارک قسماً تکمیل شده است.
.2
تعیین بازرس ویژه ریاست جمهوری
موعد اجرا :مارچ 2019

تطبیق کننده :ریاست جمهوری

100%

بر اساس فرمان شماره ( )56مقام عالی ریاست جمهوری اسالمی افغانستان ،ادارۀ بازرس جمهوری اسالمی افغانستان به تاریخ  19اسد سال
 1398ایجاد شد و خانم غزال حارس در بست خارج رتبه به حیث رئیس اداره بازرس جمهوری اسالمی افغانستان ،مقرر گردید .در فرمان آمده
است که ادارۀ بازرس به منظور مبارزه مؤثر علیه فساد اداری و نظارت از فعالیت های اراکین عالی رتبه حکومتی از طریق دریافت شکایات،
ایجاد گردیده است .بازرس جمهوری اسالمی افغانستان عضویت شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری را دارد .فعالً این اداره
در حال ترتیب و طی مراحل طرح قانون اداره یاد شده در هماهنگی با ادارات ذیربط می باشد .اداره بازرس از آغاز ایجاد آن تا اکنون چارت
تشکیالتی خویش را نهایی و یک تعداد از کارمندان را نیز استخدام نموده است.
.3
ارایه سه الی پنج شاخص درباره مبارزه با فساد اداری توسط همه وزارت ها و ادارات دولتی به کمیسیون
مبارزه با فساد اداری .پالن های کاری باید هر سال تجدید و به کمیسیون مبارزه با فساد اداری ارایه گردد.
100%

موعد اجرا :جون 2019

تطبیق کننده :همه وزارت ها و ادارات دولتی

به تعداد  63وزارت و اداره ،در پالن های عمل مبارزه با فساد اداری سال مالی  1398خویش ،سه الی پنج شاخص/بنچمارک را در قالب پالن
های عمل مبارزه با فساد اداری تعیین کرده اند .این کار در هماهنگی و همکاری سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری انجام شده است.
.4
تکمیل حداقل دو گزارش پیرامون مبارزه با فساد اداری توسط کمیسیون مبارزه با فساد اداری
موعد اجرا :دسمبر 2019

تطبیق کننده :کمیسیون مبارزه با فساد اداری
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مقام عالی ریاست جمهوری ،فرمان شماره ( ،)34مؤرخ  1396/10/14را در مورد تطبیق استراتیژی و ایجاد سکرتریت ویژه نظارت از تطبیق
استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری در ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری صادر نموده است .بر اساس فرمان مقام عالی ریاست
جمهوری ،وزارت ها و ادارات مکلف به ترتیب پالن های عمل مبارزه با فساد اداری خویش به منظور تطبیق استراتیژی گردیده اند.
سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری در سال مالی  ،1397چهار گزارش و در سال مالی  1398سه گزارش از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با
فساد اداری را تهیه و بعد از ارائه به شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری در ویب سایت خویش نشر نموده است .لینک دسترسی
به گزارش هاhttps://www.sacs.gov.af/dr :
تصویب اسناد تقنینی مبارزه با فساد اداری
.5
بازنگری کد جزا و کد مدنی در جهت مصادره دارایی های غصب شده و محروم کردن اشخاص محکوم
شده به فساد از اشتغال در دولت
تطبیق کننده :وزارت عدلیه

100%

موعد اجرا :جون 2019

در تعدیل کد جزا و قانون خدمات ملکی ،برای محروم کردن اشخاص محکوم شده به فساد اداری از اشتغال در بست های دولتی و ضمانت ها،
تدابیر مشخصی پیش بینی شده است .کد جزا برای مرتکبین رشوت در ماده ( )375و اختالس در ماده ( ،)390در صورتی که مرتکب ،موظف
خدمات عامه باشند ،نظر به شرایط ،طرد از مسلک یا انفصال از وظیفه را پیش بینی کرده است .هم چنان ،برای مقاماتی که افراد محکوم شده
به طرد از مسلک را غرض تقرر به مقامات ذیصالح منظور کننده پیشنهاد نمایند ،حبس قصیر پیش بینی نموده است.
بر عالوه ،مطابق تعدیل فقره پنجم ماده ( )30قانون خدمات ملکی ،کارکنان خدمات ملکی که از وظیفه منفک و یا به جرایم فساد اداری متهم
می شوند ،از تقرر در وظیفه دولتی برای  5سال محروم و به یک سال حبس محکوم می گردند .اگر یک کارمند خدمات ملکی به اتهام ارتکاب
جرایم فساد اداری به بیش از یک سال حبس محکوم گردد ،به طور دایم از اشتغال در وظایف دولتی محروم می شود.
در ضمن ،در مورد تعدیل کد جزا در جهت تقویت مصادره دارایی های غضب شده ،وزارت عدلیه از ادارات ذیربط ،خواهان ارایه تعدیالت
پیشنهادی شان در زمینه شده ،که لوی څارنوالی نظریات پشنهادی شان را غرض تعدیل کد جزا به وزارت عدلیه ارسال نموده است.
وزارت عدلیه تعدیالت پیشنهادی لوی څارنوالی را مطالعه نموده و سپس نظریات خویش را به لوی څارنوالی ارسال نموده است که تعدیالت
پشنهادی قبالً در قوانین افغانستان پیش بینی شده و در نتیجه قوانین مذکور ایجاب تعدیل را نمی نماید.
.6
تعدیل قانون تشکیل و صالحیت محاکم نظامی
25%
موعد اجرا :دسمبر 2019

تطبیق کننده :وزارت دفاع ملی

75%

طرح تعدیل جز ( )2ماده چهاردهم قانون تشکیل و صالحیت محاکم عسکری در انستیتوت امور قانون گذاری تدقیق و در جلسه مؤرخ
 1398/06/20کمیته قوانین مورد تائید قرار گرفته است .این قانون ذریعه مکتوب شماره ( )3326مؤرخ  1398/06/24غرض تصویب به کابینه
جمهوری اسالمی افغانستان ارسال گردیده است.
.7
تطبیق پالیسی ها و طرزالعمل ها درباره تعقیب تقاضاهای اطالعات ،کیفیت و به موقع بودن پاسخ های
ارائه شده و نشر گزارش در هر سه ماه
موعد اجرا :دسمبر 2019

تطبیق کننده :کمیسیون دسترسی به اطالعات

100%

کمیسیون دسترسی به اطالعات تا اکنون به تعداد  7طرزالعمل درباره تعقیب تقاضاهای اطالعات را ترتیب و نشر نموده است .این طرزالعمل ها
عبارت اند از )1 :رهنمود شیوۀ اطالع رسانی؛  )2رهنمود طرز سلوک کمیسیون دسترسی به اطالعات؛  )3طرح مقررۀ دسترسی به اطالعات؛ )4
طرزالعمل امور داخلی کمیسیون دسترسی به اطالعات؛  )5طرزالعمل انتخابات داخلی کمیسیون دسترسی به اطالعات؛  )6طرزالعمل تنظیم و
نگهداری اسناد و  )7طرزالعمل ثبت و رسیدگی به شکایات متقاضی اطالعات.
به اساس گزارش این کمیسیون ،نظر به سال مالی  ،1398گزارشات هفته وار و ربعوار این اداره در صفحه رسمی (ویب سایت) اداره به نشر
رسیده است .در ضمن ،طرزالعمل های فوق به تمام مسئولین مراجع اطالع رسانی غرض تطبیق ارسال شده است.
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.8
انکشاف و ارایه برنامه های آگاهی دهی درباره قانون دسترسی به اطالعات
موعد اجرا :دسمبر 2019

تطبیق کننده :کمیسیون دسترسی به اطالعات

100%

کمیسیون دسترسی به اطالعات ،به تعداد  5برنامه آگاهی دهی درباره قانون دسترسی به اطالعات را با رسانه ها به همکاری مرکز اطالعات و
رسانه های حکومت دایر نموده است.
.9
تصویب پالن عمل مبارزه با فساد اداری شورای ملی
موعد اجرا :دسمبر 2019

تطبیق کننده شورای ملی

100%

ولسی جرگه و مشرانو جرگه ،پالن های عمل مبارزه با فساد اداری خویش را برای سال مالی  1398ترتیب و به سکرتریت ویژه مبارزه با فساد
اداری ارسال نموده است.
.10
برگزاری کنفرانس ساالنه مبارزه با فساد اداری
موعد اجرا :دسمبر 2019

تطبیق کننده :ریاست جمهوری/کمیسیون مبارزه با فساد اداری

100%

دولت جمهوری اسالمی افغانستان به تاریخ  24قوس  ،1398کنفرانس ساالنه مبارزه با فساد اداری را در قصر چارچنار ارگ ریاست جمهوری
برگزار نمود .جاللتمآب رئیس جمهور محمد اشرف غنی ،استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری ،سفیران ایاالت متحده امریکا و
انگلستان در این کنفرانس سخنرانی داشتند .اشتراک کنندگان این کنفرانس ،اراکین بلند پایه دولتی ،اعضای کوردیپلوماتیک کشورهای خارجی
مقیم کابل و نهادهای مدنی بودند .هدف از این برنامه تجدید تعهدات دولت افغانستان در راستای محو فساد اداری و بحث و تبادل نظر روی
تقویت رسیدگی به قضایای فساد اداری ،حکومتداری باز و تقویت نقش نهادهای مدنی در مبارزه با فساد اداری ،تقویت اعاده دارایی ها و
اصالحات در مدیریت امور مالی عامه بود.
در این برنامه ،جاللتمآب رئیس جمهور از اقدامات و تالشهای حکومت افغانستان در راستای مبارزه با فساد اداری یادآوری نموده ،گفتند که
مبارزه با فساد اداری در پنج سال گذشته از اولویتهای دولت افغانستان بوده است .رئیس جمهور تاکید نمودند :مبارزه با فساد یک امر کوتاه
مدت نیست و این مبارزه به تنهایی از طرف حکومت به موفقیت نمیرسد .برای موفقیت در این عرصه به کار مستمر و هدفمند دولت ،نهاد
های مدنیِ شهری و روستایی ،و حمایت گستردهی مردم ما نیاز است.
در بخش دوم برنامه ،مقامهای دولتی و مسئوالن نهادها در چهار پنل روی موضوعات ،تقویت رسیدگی به قضایای مبارزه بافساد اداری،
حکومت داری باز و تقویت نقش نهادهای مدنی در مبارزه با فساد اداری ،تقویت اعاده داراییها و اصالحات در مدیریت امور مالی عامه بحث
نموده و به سواالت اشتراک کنندگان پاسخ گفتند.
همچنان دولت جمهوری اسالمی افغانستان و ماموریت اتحادیه اروپا در افغانستان به تاریخ  19سرطان  1398پنجمین کنفرانس ساالنه را
پیرامون مبارزه علیه فساد تحت عنوان "حرکت به سوی صلح ،فرصت برای حسابدهی" را برگزار نمود .این مراسم نیز در قصر چارچنار ارگ
ریاست جمهوری برگزار گردید که در آن مقام عالی ریاست جمهوری ،بانوی اول کشور و شماری از اعضای کابینه ،سفیران و نمایندگان کور
دیپلوماتیک مقیم کابل حضور داشتند .جاللتمآب رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در این کنفرانس سخنرانی داشتند و تاکید کردند که اساس
واضح در برابر فساد گذاشته شده است و مبارزه با فساد کار یک فرد نیست ،بلکه کار دولت و تمام جامعه افغانستان است.
این کنفرانس شامل دو بخش عمده ،سخنرانی ها و میزگردها به منظور بحث های تخصصی روی موضوعات مرتبط مبارزه با فساد اداری بود.
در این کنفرانس ،برعالوه مقام عالی ریاست جمهوری ،سفیر اتحادیه اروپا ،نماینده ویژه سازمان ملل متحد ،رئیس انستیتوت مطالعات
استراتیژیک افغانستان ،رئیس کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی نیز صحبت نمودند .سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان تاکید
نمود که هدف این کنفرانس آغاز یک گفتگو جهت پایان دادن به جنگ و تحقق صلح پایدار و ریشه کن ساختن فساد در افغانستان است.
لینک سخنرانی های جاللتمآب رئیس جمهور در این کنفرانس ها قرار ذیل است:
https://www.youtube.com/watch?v=AuxvrJeBN0Q

https://www.youtube.com/watch?v=tHBI1Iruu78
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محور دوم :اصالحات در سکتور امنیتی
در این محور ،از مجموع  23بنچمارک موجود در نسخه تجدید شدۀ استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری 4 ،بنچمارک آن در سال گذشته و
 17بنچمارک دیگر آن در سال مالی  1398تکمیل گردیده است 1 .بنچمارک آن در مراحل نهایی اجرا قرار دارد و  1بنچمارک دیگر آن
قسماً تکمیل گردیده است .جزئیات پیشرفت در این بنچمارک ها به شرح ذیل است.
محور دوم
توسعه سازمان های مبارزه با فساد در سکتور امنیتی
.1
تفتیش داخلی باید بشکل منظم (هر شش ماه) برآوردهای قیمت پروژه ها را در رابطه با قراردادهای اعطاء
شده ،مورد بازرسی قرار دهد
تطبیق کننده :وزارت دفاع ملی

100%

موعد اجرا :دسمبر 2018

وزارت دفاع ملی در سال مالی  ،1398از مجموع  28قرارداد انجام شده ،به تعداد  26قرارداد آن را بررسی نموده است .قرارداد های بررسی شده
شامل مواد خوراکی و قرطاسیه باب می باشد که بیشترین بخش بودجه را احتوا می نماید و نیز خطر فساد و دستبرد در آن ها محسوس بوده
است .سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری یک کاپی از این قراردادها را دریافت نموده است.
.2
ارتقای ریاست تحقیقات جرایم منسوبین اردوی ملی به عنوان یک نهاد مستقل در وزارت دفاع ملی تحت
نظارت مستقیم شخص وزیر دفاع ملی
موعد اجرا :جون 2019

تطبیق کننده :وزارت دفاع ملی

100%

ریاست تحقیقات جنایی ،قبالً به نام معاونیت تحقیقات جنایی در بدنه ریاست څارنوالی محاکم نظامی ستردرستیز قوای مسلح وجود داشت که
تشکیل آن شامل  66تن افسر در مرکز و قول اردوهای ساحوی می شد .پس از منظوری تشکیالت سال مالی  ،1398معاونیت تحقیقات
جنایی ،به نام ریاست تحقیقات جنایی وزارت دفاع ملی تغییر نام کرد و تشکیل آن به  217تن افزایش یافت که این تعداد شامل بست های
افسر ،بریدمل و سرباز در مرکز و والیات می گردد .ریاست تحقیقات جنایی اردوی ملی تا به حال ،صرف از اجراآت کاری برج ثور سال مالی
جاری ،ذریعه مکتوب شماره ( )263مورخ  1398/3/7به ریاست دفتر مقام وزارت دفاع ملی گزارش کتبی ارایه نموده است .این ریاست در سال
مالی  ،1398به تعداد  843قضیه را بررسی نموده که از جمله  91قضیه آن در رابطه به فساد اداری بوده است 74 .قضیه آن به لوی څارنوالی
ارجاع گردیده است و متباقی  17قضیه دیگر تحت بررسی قرار دارد.
.3
ملکی سازی اکثریت پست های غیرنظامی وزارت دفاع ملی در بخش های اداری ،تدارکات و منابع بشری
(به خاطر باید داشت که بخش تدارکات باید چند عضو نظامی داشته باشد)
100%

موعد اجرا :دسمبر 2019

تطبیق کننده :وزارت دفاع ملی

تا اکنون ،به تعداد ده هزار و سه صد و پنجاه و هفت ( )10،357بست از پرسونل موجود در وزارت دفاع ملی ،ملکی سازی شده است .از آن
جمله به تعداد  7،993تن آن در سال مالی  1397و سال های قبل از طریق پروسه رقابت آزاد تعیین بست شده و متباقی  2،364تن آن در
سال مالی  1398تعیین بست گردیده اند .از جملة افراد تعیین بست شده الی اکنون 92 ،تن در بخش اداری 25 ،تن در بخش تدارکات و 23
تن در بخش منابع بشری می باشد .در مرورهای تشکیالتی وزارت دفاع ملی که هر شش ماه انجام می شود ،یک تعداد بست های ملکی در
تشکیل افزوده می شود و ملکی سازی بست ها از طریق ریاست منابع بشری معاونیت تعلیمات و پرسونل صورت می گیرد.
.4
ملکی سازی اکثریت پست های نظامی وزارت امور داخله در بخش های اداری ،تدارکات و منابع بشری
(به خاطر باید داشت که بخش تدارکات باید چند عضو نظامی داشته باشد)
موعد اجرا :دسمبر 2019

تطبیق کننده :وزارت امور داخله
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مجموع تشکیل ملکی وزارت امور داخله در سال مالی  1398با مدغم شدن  271بست وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در چوکات این وزارت به
تعداد  7،457بست رسیده است .به اساس پالن ملکی سازی و پالن عمل مبارزه با فساد اداری ،قرار بود در سال مالی  ،1398به تعداد 2،116
بست در ریاست های تدارکات ،منابع بشری و اداری این وزارت ملکی سازی گردد.
در مجموع ،تا اکنون به تعداد  637بست در وزارت امور داخله ملکی سازی شده که  124بست آن در سال های قبل بوده و  513بست آن در
سال مالی  1398می باشد .وزارت امور داخله یکی از چالش های موجود جهت تحقق پروسه ملکی سازی در وزارت را نبود بودجه کافی و
عدم حمایت مالی از طرف تمویل کنندگان ،بیان نموده است .به همین دلیل ،این وزارت توانسته است تنها  513بست را در سال مالی جاری
برای ملکی سازی تثبیت نماید .جزئیات ملکی سازی در ذیل آمده است:
 .1ریاست خریداری در سال  1384به ریاست تدارکات تغییر نام کرد که تعداد پرسونل آن  55بست ملکی می باشد .تمام بست های آن از
طریق پروسه رقابت آزاد کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی اکمال گردیده است.
 .2ریاست منابع بشری در سال  1389به اساس تفاهم نامه میان کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی با ساختار ملکی در سطح
وزارت امور داخله ایجاد شده است و تا اکنون به کمیت  69بست فعالیت دارد.
 .3در بخش اداری ،به تعداد  118بست جهت ملکی سازی تثبیت شده و پروپوزل آن برای تائیدی این بست ها به کمیسیون مستقل اصالحات
اداری و خدمات ملکی ارسال شده است.
در بعضی ریاست های دیگر ،شامل ریاست های لوژیستک ،تعمیرات ،و مالی و بودجه ،به تعداد  395بست برای ملکی سازی تثبیت شده که
کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی این بست ها را در پرنسیب تائید و جهت منظوری به مقام عالی ریاست جمهوری راجع نموده است.
.5
تفتیش داخلی وزارت دفاع ملی گزارشات شش ماهه خویش را به شورای امنیت ملی و ریاست عمومی
اداره امور ریاست جمهوری ارایه نماید
موعد اجرا :دسمبر 2019

تطبیق کننده :وزارت دفاع ملی

100%

گزارش شش ماه اول و دوم تفتیش داخلی وزارت دفاع ملی ذریعه صادره نمبر شماره ( )2619مورخ  1398/10/28به ریاست عمومی اداره امور
ریاست جمهوری و دفتر شورای امنیت ملی ارسال گردیده است .تیم های تفتیش داخلی وزارت دفاع ملی از کارکردهای شعبات این وزارت در
بخش های مساعدت ،تعلیم و تربیه ،نظارت بر استخبارات ،شفافیت ،حسابدهی و اداره سالم ،تفتیش می نماید.
.6
تفتیش داخلی وزارت امور داخله گزارشات شش ماهه خویش را به شورای امنیت ملی و ریاست عمومی
اداره امور ریاست جمهوری ارایه نماید
تطبیق کننده :وزارت امور داخله

100%

موعد اجرا :دسمبر 2019

گزارش شش ماه اول سال مالی جاری تفتیش داخلی وزارت امور داخله طی مکتوب های شماره ( )720و ( )721مؤرخ  1398/4/2و گزارش
شش ماه دوم طی مکتوب شماره ( )1783مورخ  1398/9/10به دفتر شورای امنیت ملی و ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ارسال
شده است .مفتشین ریاست تفتیش داخلی ،شعبات این وزارت را به اساس الیحه وظایف ،احکام تعلیم نامه استندرد تفتیش ،تعلیم نامه تفتیش
عینیات ،تعلیم نامه محاسبه عینیات مشترک ،قانون و طرزالعمل تدارکات و پالیسی های مربوطه ،کنترول و بررسی نموده است.
حذف سربازان خیالی
.7
همه منسوبین اردوی ملی در سیستم بایومتریک ( )APPSراجستر خواهند شد ،با دقت و اعتبار حداقل
%95
موعد اجرا :مارچ 2019

تطبیق کننده :وزارت دفاع ملی

100%

در وزارت دفاع ملی ،از مجموع  100درصد تشکیل منظور شده تمام منسوبین اردوی ملی در سال  ،1398سطح اکمال آن به  80.9درصد می
رسد .تمام افراد تعین بست شده یا  100درصد آن ،در سیستم ( )APPSثبت شده است و از طریق این سیستم معاش دریافت می کنند.
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.8
همه منسوبین پولیس در سیستم بایومتریک ( )APPSراجستر خواهند شد ،با دقت و اعتبار حداقل %95
موعد اجرا :جون 2019

تطبیق کننده :وزارت امور داخله

25%
75%

به اساس گزارشات وزارت امور داخله ،اصل تشکیل قوای پولیس که شامل افسر ،ساتنمن ،سرباز ،پولیس ملی ،پولیس محلی و ملکی می باشد،
به تعداد یک صد و شصت و یک هزار و یک صد و پنجاه ( )161،150تن می رسد .سطح اکمال قوای پولیس الی ختم ماه جدی سال مالی
 ،1398به تعداد یک صد و پنجاه هزار و شش صد و بیست و پنج ( )150،625تن می رسد.
تا اکنون به تعداد یک صد و بیست و سه هزار و شش صد و هفتاد و شش ( )123،676تن که برابر با  82.11درصد می باشد در سیستم اپس
ثبت شده و به تعداد بیست و شش هزار و نه صد و چهل و نه ( )26،949تن آن باقی مانده است.
قابل یاد آوری است که به تعداد بیست هزار و سه صد و نود و شش ( )20،396بست خارج از تشکیل می باشد .از جمله بست های خارج از
تشکیل ،به تعداد  7260بست آن مربوط ریاست محابس و توقیف خانه ها ،و تعداد سیزده هزار و یک صد و سی و شش ( )13،136بست آن
مربوط ریاست عمومی محافظت عامه می باشد که در سیستم اپس ثبت نمی گردد.
از مجموع تعداد یک صد و بیست و دو هزار و هفت صد ( )122،700تن منسوبین ثبت شده در سیستم اپس 81.46 ،درصد آن ،واجد شرایط
برای پرداخت معاش از طریق این سیستم می باشد.
.9
در نصاب تعلیمی اردوی ملی باید مواد تدریسی مبارزه با فساد اداری گنجانیده شود
موعد اجرا :جون 2019

تطبیق کننده :وزارت دفاع

100%

در نصاب تعلیمی اردوی ملی ،مواد تدریسی مبارزه با فساد اداری گنجانیده شده است که در دیپارتمنت انستیتوت مطالعات استراتیژیک،
دیپارتمنت اوپراتیفی ،مرحله اول و دوم دیپارتمنت تکتیکی ،کورس آمادگی قوماندانان لواء و بریدمالن ارشد ،و کورس آمادگی قوماندانان
کندک و بریدمالن ارشد ،این موضوعات تدریس می گردد .همچنان ،در مطابقت به پالن تدریسی این وزارت ،قرار است مواد تدریسی مبارزه با
فساد اداری در زمان بندی مشخص برای اردوی ملی طی دو سمستر تدریس گردد .محصلین و مداومین اکادمی های افسران و بریدمالن
پوهنتون دفاعی مارشال فهیم که تعداد شان به  908تن افسر و  52تن بریدمل می رسد ،نیز این موضوعات را آموزش دیده اند.
.10
پرسونل وزارت داخله و دفاع باید از طریق سیستم بانکی یا پرداخت از طریق مبایل معاش بگیرند ،با دقت
و اعتبار حداقل %90
100%

تطبیق کننده :وزارت دفاع ملی ،وزارت امور داخله

موعد اجرا :دسمبر 2019

در وزارت دفاع ملی ،از مجموع  100درصد تشکیل منظور شده تمام منسوبین اردوی ملی در سال  ،1398سطح اکمال آن به  80.9درصد می
رسد .تمام افراد تعین بست شده یا  100درصد آن ،در سیستم ( )APPSثبت شده است و از طریق این سیستم معاش دریافت می کنند.
سقف تشکیالتی منسوبین وزارت امور داخله در سال  ،1398نظر به آخرین گزارشات دریافت شده از سیستم اپس تا اخیر ماه جدی سال ،1398
به تعداد یک صد و شصت و یک هزار و یک صد و پنجاه ( )161،150تن بوده است و سطح اکمال منسوبین در این وزارت به تعداد یک صد و
پنجاه هزار و شش صد و بیست و پنج ( )150،625بست می باشد .به تعداد یک صد و بیست و دو هزار و هفت صد ( )122،700تن که برابر با
 81.46درصد آن می باشد ،واجد شرایط برای پرداخت معاشات از طریق سیستم اپس می باشد که تا اکنون معاشات آن ها از طریق سیستم
اپس پرداخت نگردیده بلکه به شکل ذیل پرداخت صورت می گیرد:
 در بخش پولیس ملی ،مجموع تشکیل آن یک صد و بیست و چهار هزار و شش صد و بیست و نه ( )124،629تن می باشد که
سطح اکمال آن یک صد و ده هزار و نه صد و هفده ( )110،917تن می باشد .از این میان ،معاشات  89درصد از طریق بانک
پرداخت می شود.
 در بخش پولیس محلی ،مجموع تشکیل آن سی هزار ( )30،000تن می باشد ،که سطح اکمال آن بیست و هفت هزار و چهار صد و
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پنجاه و سه ( )27،453است .از این میان 58 ،درصد آن از طریق بانک معاشات خویش را اخذ می کنند.
در بخش پولیس محابس ،مجموع تشکیل آن  7456تن می باشد ،که سطح اکمال آن به  6971تن می رسد 100 .درصد آن از
طریق بانک معاشات خویش را اخذ می کنند.
.11
تفتیش ساالنه پرسونل در سیستم ()APPS
50%

تطبیق کننده :وزارت دفاع ملی ،وزارت امور داخله

50%

موعد اجرا :دسمبر 2019

به اساس گزارشات وزارت دفاع ملی ،تفتیش ساالنه پرسونل در سیستم اپس ( )APPSبه نسبت مشکالت موجود در این وزارت ،نظر به زمان
تعیین شده آن انجام نشده است .ولی این وزارت تا اکنون توانسته است بخش افسران و بریدمالن پرسونل ارودی ملی را ارزیابی نماید که برابر
به  62درصد پیشرفت در بنچمارک می شود.
.12
ارزیابی ساالنه عملکرد قومندانان در مرکز و سطح قول اردوها
تطبیق کننده :وزارت دفاع

موعد اجرا :دسمبر 2019

100%

وزارت دفاع ملی پالن عمل دو ماهه را از ماه قوس الی جدی سال  1398جهت تطبیق این بنچمارک ترتیب داده است .هم چنان ،کمیته
هشت نفره ای تحت ریاست معاون لوی درستیز جهت ارزیابی تمامی قومندانان قول اردوها و لواها در این وزارت ایجاد شده است .در نتیجه
ارزیابی این کمیته ،مجموع  70قومندان ( 16تن در مرکز و  54تن مربوط قول اردوها) ،ارزیابی شده است .از مجموع قوماندان ارزیابی شده5 ،
تن ارتقای بست نموده اند 5 ،تن در بست احتیاط معرفی شده اند که اکنون در بست های خویش فعال هستند 9 ،تن در بخش قومندانان لواها
جدیداً تعیین بست شده و  11تن دیگر در بخش قومندانان قول اردو تغییر و تبدیل بست گردیده اند.
.13
ایجاد یک دیتابیس جهت نظارت از کسانی که برای بورسیه های تحصیلی انتخاب و فرستاده می شوند
موعد اجرا :دسمبر 2019

تطبیق کننده :وزارت دفاع ملی

100%

یک دیتابیس ابتدایی با استفاده از اکسیل شیت ( ،)Excel Sheetدر آمریت دیتابیس که در چوکات مدیریت بین المللی ریاست پالنگذاری و
انکشاف تعلیمات و تحصیالت می باشد ایجاد گردیده است .انتخاب کاندیدان به بورسیه های خارجی از طریق این دیتابیس صورت می گیرد.
تا اکنون به تعداد  1،895تن منسوبین اردوی ملی که واجد شرایط بورسیه های تحصیلی کشورهای خارجی می باشند ثبت دیتابیس گردیده اند
و این کار ادامه دارد .فعالً 70 ،درصد انتخاب کاندیدان به بورسیه های کشورهای خارجی از طریق این سیستم اجرا می شود که تکمیل این
پروسه نیاز به یک مدت زمان دارد .در ضمن ،برای اولین بار ،به تعداد  73تن کاندیدان در بورسیه کشور چین از طریق این سیستم انتخاب و به
پروسه امتحان معرفی شده اند .قابل یادآوری است که این دیتابیس شامل سیستم اپس نمی باشد.
تقویت مدیریت دارایی ها
.14
گسترش سیستم کورایمس ( )Core IMSبه سطح قول اردو (با در نظر داشت موجودیت انترنت)
موعد اجرا :جون 2019

تطبیق کننده :وزارت امور داخله

100%

قوماندانی های قول اردو در چوکات وزارت امور داخله نه بلکه در جنب تشکیل وزارت دفاع ملی فعالیت می نماید .اما سیستم کور.آی.ام.اس در
سطح سه قوماندانی امنیه (با در نظر داشت موجودیت انترنت) در وزارت امور داخله گسترش یافته است.
جهت شفاف سازی سیستم ثبت و توزیع اجناس لوژستیکی ،وزارت امور داخله در همکاری با اداره سیستیکا در سال  2014میالدی ،کار روی
فعال سازی و گسترش سیستم کورایمس ( )Core IMSرا آغاز نمود .پس از آن ،مقام وزارت امور داخله جهت گسترش سیستم کورایمس ،امر
شماره ( )17مورخ  1398/03/30را صادر نموده است.
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تا اکنون از مجموع  34قوماندانی امنیه در کشور ،در  4قوماندانی امنیه شامل والیات پکتیکا ،هلمند ،بلخ و کابل و اکماالت  46قطعه مرکزی و
والیتی ،ریاست تنظیم و اداره عینیات قوماندانی حمایوی ،بانکر  ،22بانکر  ،25ریاست عمومی صحیه ،دیپوهای ریاست عمومی صحیه،
قوماندانی عمومی قطعات خاص ،ریاست عمومی دایره مرکز ،شفاخانه سه صد بستر و قوماندانی عمومی جلب و جذب از طریق این سیستم
صورت می گیرد .برعالوه ،سیستم کور.آی.ام.اس در دفاتر دیپوهای مرکزی ،واقع در میدان شهر نیز فعال است و در این والیت ،اجناس ثبت
سیستم می شود و بعد از آن توزیع می گردد .تا اکنون به تعداد  3،240قلم اجناس در سیستم کورایمس ثبت گردیده است.
اقداماتی جهت تسریع روند این سیستم صورت گرفته است ،طوری که کار فعال سازی این سیستم در  6قوماندانی امنیه شامل والیات ،بامیان،
میدان وردک ،پنجشیر ،پروان ،کاپیسا و ننگرهار در حال جریان است.
.15
فعال ساختن کامل سیستم مدیریت قضایا در محاکم و څارنوالی های نظامی
موعد اجرا :جون 2019

تطبیق کننده :وزارت دفاع ملی

100%

سیستم مدیریت قضایا ،در سال  2008میالدی در ارگان های عدلی و قضایی ایجاد گردیده است .به اساس تشکیل شماره ( )01مورخ
 ،1398/1/25به تعداد  89بست څارنوال و  42بست قاضی ،شامل تشکیل وزارت دفاع ملی شده اند.
کار تطبیق این سیستم عمالً به همکاری دفتر حمایت از سکتور عدلی افغانستان ( )Justice Sector Support Programدر تمام قطعات و
جزوتام های مرکز و والیات اردوی ملی جریان دارد .قول اردوها و لواهایی که این سیستم در آن فعالیت دارد ،عبارت از مشاوریت حقوقی قول
اردوی های  201سیالب 203 ،تندر 205 ،اتل 207 ،ظفر 209 ،شاهین 215 ،میوند 217 ،پامیر ،قول اردوی عملیات خاص ،فرقه  111مرکزی،
محکمه ابتدائیه مرکزی ،مشاوریت حقوقی مرکز تعلیمی نظامی کابل ،قرارگاه وزارت دفاع ملی مربوط ریاست څارنوالی و محاکم نظامی،
ریاست محکمه استیناف نظامی ،مشاوریت حقوقی قوماندانی تعلیم و تربیه ،ریاست کشف و استخبارات ستردرستیز ،آمریت حقوقی لوای قول
اردوی  209شاهین مقیم فاریاب ،آمریت حقوق لوای اول قول اردوی  207ظفر والیت فراه و آمریت حقوق لوای اول قول اردوی  203تندر
والیت خوست می باشد.
از سال تاسیس سیستم مدیریت قضایا ( )2008الی ختم ربع دوم سال مالی  ،1398به تعداد بیست و چهار هزار و نه صد ( )24،900قضیه در
سیستم ثبت گردیده که از آن جمله ،در سال مالی  1398به تعداد  2،540قضیه ثبت این سیستم شده است.
.16
ایجاد دیتابیس شهداء و معلولین ،رخصتی خودسرانه کارکنان ،اسرای جنگی و جلب و جذب جدید
موعد اجرا :جون 2019

تطبیق کننده :وزارت دفاع

100%

وزارت دفاع ملی دیتابیس شهداء ،معلولین و جلب و جذب را در چوکات معاونیت پالنگذاری ریاست کادر و پرسونل ایجاد نموده است .این
دیتابیس از طریق سیستم اپس مدیریت می شود.
در بخش شهدا ،تا اکنون اسناد  80درصد شهدای اردوی ملی ثبت دیتابیس گردیده است و متباقی  20درصد آن تحت کار می باشد .در بخش
معلولین ،تا اکنون به تعداد  3،039سند معلولین ثبت فارمت جدید گردیده است .در بخش جلب و جذب ،به تعداد  1،376تن بریدمل و 2،537
تن سرباز ثبت دیتابیس گردیده است .در بخش اسرای جنگی ،به تعداد  51تن در این دیتابیس ثبت گردیده است و در بخش رخصتی
خودسرانه کارکنان و یا غیبت دایمی ،به تعداد  680تن شناسایی شده است.
.17
توسعه مادیول ملکیت ها در سطح قول اردو (با در نظر داشت موجودیت انترنت)
موعد اجرا :اگست 2019

تطبیق کننده :وزارت دفاع ملی

100%

به اساس گزارشات وزارت دفاع ملی ،مادیول ملکیت ها در سطح قول اردو گسترش یافته و ثبت ملکیت های وزارت دفاع ملی در مرکز و
والیات در این مادیول جریان دارد .مالکیت های وزارت دفاع ملی در مرکز و والیات ،شامل  212قطعه زمین به مساحت یک صدو ده هزار و
هفت صد و شش ( )110،706جریب می شود که از این جمله ،بیست و هشت هزار و شش صد و هفتاد و هشت ( )28،678جریب زمین آن
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ثبت سیستم می باشد.
از مجموع ملکیت های غضب شده این وزارت که شامل  12قطعه زمین به مساحت شش هزار و چهل و نه اعشاریه شصت و نه ()6،049.69
جریب زمین می باشد ،چهار هزار و هشت صد و شصت و سه اعشاریه نه ( )4،863.9جریب زمین آن ثبت این سیستم است.
.18
گسترش سیستم کورایمس ( )Core IMSبه سطح لواها (با در نظر داشت موجودیت انترنت)
موعد اجرا :دسمبر 2019

تطبیق کننده :وزارت دفاع

100%

سیستم کورایمس که اداره موجودی عینیات لوژستیکی این وزارت می باشد ،در تمام قول اردوهای هفت گانه ،چون قول اردوی  201ننگرهار،
قول اردوی  203پکتیا ،قول اردوی  205قندهار ،قول اردوی  207هرات ،قول اردوی  209مزارشریف ،قول اردوی  215هلمند ،و قول اردوی
 217ایجاد و فعال شده است که از آن استفاده می شود.
در ضمن ،از جملة  42لوا که در آن سایت های کورایمس ایجاد گردیده است ،در  14لوا ،سیستم کورایمس فعال است و عمالً از آن استفاده
می شود .متباقی  28لوا به دلیل نبود پرسونل ،تعلیم تربیه ،ادغام تشکیالتی و مشکالت تخنیکی به شمول عدم موجودیت انترنت از سیستم
استفاده نمی کنند.
.19
گسترش سیستم کورایمس ( )Core IMSبه سطح کندک های پولیس محلی (با در نظر داشت موجودیت
انترنت)
100%

موعد اجرا :جون 2019

تطبیق کننده :وزارت داخله

بر اساس معلومات وزارت امور داخله ،کندک های حمایوی پولیس محلی در این وزارت وجود ندارد و تمام اکماالت پولیس محلی از طریق
قوماندانی های امنیه والیات و یا پولیس ملی صورت می گیرد .قطعات و جزوتام های قوای پولیس که از طریق کندک های حمایوی اکماالت
می گردد شامل  7قوماندانی کندک می باشد که سیستم کورایمس در قوماندانی کندک های حمایوی  202شمشاد مقیم والیت ننگرهار303 ،
سپین غر مقیم والیت پکتیا 404 ،میوند مقیم والیت کندهار 505 ،بست مقیم والیت هلمند 606 ،انصار مقیم والیت هرات 707 ،پامیر مقیم
والیت بلخ و  808سپین زر مقیم والیت کندز به شمول قطعات امن عامه ،مراکز تعلیمی و سرحدی فعال می باشد.
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محور سوم :تعیینات بر اساس لیاقت و شایستگی بجای روابط
1

در این محور ،از مجموع  11بنچمارک موجود در نسخه تجدید شدۀ استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری 8 ،بنچمارک آن تکمیل گردیده 2 ،
بنچمارک آن پیشرفت محدود داشته و کار  1بنچمارک دیگر آن آغاز نگردیده است .جزئیات پیشرفت در این بنچمارک ها در ذیل آمده است.
محور سوم
احیای مجدد خدمات عامه
.1
احیای مجدد انستیتوت خدمات ملکی جهت برگزاری کورس های مختلف پیرامون موضوعات اداره عامه و
مبارزه با فساد اداری به حد اقل  4،000تن افراد جدید الشمول
موعد اجرا :جون 2019

تطبیق کننده :کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی

100%

این شاخص در ختم ربع چهارم سال مالی  1397تکمیل شده و گزارش مفصل آن در گزارش ساالنه از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد
اداری سال مالی  1397قابل دسترس است.
.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
100%

موعد اجرا :جون 2019

تطبیق کننده :وزارت کار و امور اجتماعی

مالکیت و مسئولیت تطبیق این بنچمارک در جلسه شماره ( )1مورخ 1398/1/7شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری از وزارت کار
و امور اجتماعی به وزارت مالیه انتقال یافت .از آنجائی که به اساس ارزیابی های وزارت مالیه ،تطبیق یک بسته تقاعد پر منفعت در سطح تمام
ادارات به دلیل وجود چالش های بودجوی در سال مالی  1398قابل تطبیق نبود ،کمیسیون اصالحات اداری ،با همکاری ادارات عدلی و قضایی
و وزارت مالیه ،طرح خداحافظی پر منفعت را که در سطح ادارات عدلی و قضایی تطبیق می گردد ،به تاریخ  1398/10/28به جلسه کابینه ارائه
نمود .کابینه ،طرح مذکور را در پرنسیپ مورد تصویب قرارداده است و کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی را موظف نمود تا طرح
را طبق تذکر جلسه تصحیح نماید .هم چنان ،جهت اجرایی شدن طرح به همکاری وزارت مالیه ،نخست تعداد افراد واجد شرایط را تخمین ،بار
مالی آن را ارزیابی و دیتابیس مشخص را در این زمینه با درنظرداشت اولویت بندی ادارات ایجاد نماید.
.3
انتقال فورم های اشاعه دارایی های ثبت شده کاندیدان برنده انتخابات پارلمانی سال  2018از کمیسیون
25%
مستقل انتخابات به اداره ثبت و بررسی دارایی های مقامات و کارکنان دولتی
75%

موعد اجرا :جون 2019

تطبیق کننده :کمیسیون مستقل انتخابات /ریاست جمهوری

بدین منظور ،به تاریخ  1398/3/27یک جلسه هماهنگی میان رئیسان کمیسیون مستقل انتخابات ،اداره ثبت و بررسی دارایی های مقامات و
کارمندان دولتی و سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری ،در مقر کمیسیون مستقل انتخابات برگزار گردید .در این جلسه توافق صورت گرفت که
اداره ثبت و بررسی دارایی ها یک مکتوب رسمی را که حاوی تقاضای انتقال فورم های اشاعه دارایی های ثبت شده باشد ،به کمیسیون
انتخابات ارسال نماید .هم چنان ،فیصله شد که مسئولیت ثبت دارایی های نامزدان در کمیسیون انتخابات خاتمه پیدا کند ،چون این موضوع در
قانون اشاعه و ثبت دارایی های مقامات و کارکنان دولتی تصریح نشده است .ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ،مکتوب متذکره را به
تاریخ  1398/3/21و یک مکتوب تعقیبی دیگر را به تاریخ  1398/10/8به کمیسیون مستقل انتخابات ارسال نموده است .اما کمیسیون در پاسخ
به مکاتیب فوق ،درج معلومات کاندیدان به شمول معلومات در مورد دارایی های منقول و غیرمنقول کاندیدان را از وظایف قانونی خویش
مطابق الیحه تنظیم امور مالی کاندیدان دانسته و بر محرمیت فورم های اشاعه دارایی های ثبت شده تاکید نموده است.

1

 .سه بنچمارک آن در سال مالی  1397تکمیل شده بود که برای مطالعه جزئیات آن به گزارش ساالنه از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری در سال مالی
 1397مراجعه نمائیدhttps://www.sacs.gov.af/dr/reports/report_details/79 :
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بهبود پروسه های اداری فعلی
.4
وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت مالیه پروسه ثبت همه متقاعدین را در سیستم بایومتریک تکمیل نماید
موعد اجرا :جون 2019

تطبیق کننده :وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت مالیه

100%

به اساس حکم شماره ( )2704مورخ  1398/11/29مقام عالی ریاست جمهوری ،ریاست عمومی خزینه تقاعد از وزارت کار و امور اجتماعی جدا
شده و به وزارت مالیه انتقال یافته است .در نتیجه ،مالکیت و مسئولیت تطبیق این بنچمارک به وزارت مالیه منتقل شده و ادامه تطبیق سیستم
بایومتریک متقاعدین توسط وزارت مالیه به پیش برده می شود .قابل ذکر است که به اساس گزارشات وزارت کار و امور اجتماعی ،این وزارت از
مجموع یک صد و پنجاه و چهار هزار و سی و یک ( )154،031تن متقاعدین در مرکز و والیات ،به تعداد یک صد و سیزده هزار و هشت صد و
پنجاه و یک ( )113،851تن را در مرکز و سیزده هزار و پنجصد و پنجاه و چهار ( )13،554تن را در والیات ثبت بایومتریک نموده است.
وزارت مالیه مرحله اول ثبت بایومتریک تمام متقاعدین را تکمیل نموده است .طوری که از مجموع یک صد و پنجاه و چهار هزار ()154،000
تن متقاعدین ،یک صد و سی و چهار هزار و چهارده ( )134،014تن در مرکز و نوزده هزار و نه صد و هفتاد و هفت ( )19،977تن دیگر در
والیات در سیستم بایومتریک ثبت گردیده اند .مرحله دوم آن که شامل ثبت مجدد بایومتریک به اساس طرزالعمل جدید و توزیع تذکره
الکترونیکی به متقاعدین می باشد ،به اساس تفاهمنامه امضاء شده به تاریخ  1398/09/18میان وزارت مالیه و اداره ملی احصائیه و معلومات
آغاز گردیده است و در جریان سه سال آینده تکمیل خواهد شد.
.5
25%
راه اندازی سروی مکاتب در سراسر کشور توسط اداره ملی احصائیه و معلومات
75%

موعد اجرا :جون 2019

تطبیق کننده :اداره ملی احصائیه و معلومات

اداره ملی احصائیه و معلومات ،در این زمینه بعضی از فعالیت های مقدماتی شامل ایجاد تیم تخنیکی سروی و انکشاف بعضی سوال نامه ها و
ابزارهای مورد نیاز برای انجام سروی را انجام داده است .ادغام اداره مرکزی ثبت احوال نفوس با این اداره و تغییر سقف تشکیالتی و کمبود
بودجه در آن اداره یک چالش در تطبیق این شاخص در سال مالی  1398بوده است .اداره ملی احصائیه و معلومات یک سروی دیگر را از طریق
هوا با استفاده از جی.پی.آر.اس از مکاتب انجام داده که بخاطر تثبیت موقعیت فزیکی مکاتب انجام شده است .سروی مبارزه با فساد اداری که
برای سنجش میزان رضایت شهروندان از خدمات مکاتب و شناسایی ساحاتی که به بهبود نیاز دارد تا حال انجام نشده است.
.6
حداقل  5،000تن کارکن خدمات عامه که کارکرد ضعیف دارند ،به تقاعد سوق داده شوند و یا برای آن ها
گزینه های تحصیلی فراهم شود تا معیارهای عملکرد را برآورده سازند یا خدمات ملکی را ترک نمایند
100%

موعد اجرا :آگست 2019
تطبیق کننده :تمام وزارت ها و ادارات
به اساس گزارشات واصله از وزارت ها/ادارات ،از زمان تصویب استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری تا ختم شش ماه دوم سال مالی ،1398
به تعداد  6،351تن کارمند سالخورده یا با کارکرد ضعیف ،تشویق به تقاعد شده ،استعفا نموده اند و یا برای آن ها فرصت های تحصیلی فراهم
شده است .از جمله ،به تعداد  2،208تن کارمند ملکی بین سنین  55و  65سال به تقاعد سوق داده شده یا تشویق به تقاعد و استعفا شده اند و
به تعداد  4،143تن کارمند ملکی با کارکرد ضعیف ،به فرصت های تحصیلی معرفی گردیده اند.
.7
آماده ساختن طرز سلوک برای کارکنان ادارات دولتی ،به شمول بخش مبارزه با فساد اداری
موعد اجرا :دسمبر 2019

تطبیق کننده :کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی

100%

مسودۀ مقرره طرز سلوک کارکنان خدمات ملکی که شامل موضوعات مبارزه با فساد اداری نیز می باشد توسط کمیسیون مستقل اصالحات
اداری و خدمات ملکی آماده گردیده و جهت تدقیق و طی مراحل بعدی به وزارت عدلیه ارسال شده است .برای غنامندی بیشتر مقرره،
کمیسیون اصالحات اداری مسودۀ ابتدایی را دوباره بازنگری نموده و جهت تدقیق به تاریخ  19قوس  1398دوباره به وزارت عدلیه ارسال نموده
است.
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.8
اداره ثبت و بررسی دارایی های مقامات و کارکنان دولتی یک سیستم رسیدگی را ایجاد کند که شامل
تفاهمنامه های امضاشده با ادارات دیگر نیز باشد
تطبیق کننده :ریاست جمهوری

100%

موعد اجرا :جون 2020

در این زمینه ،اداره ثبت و بررسی دارایی های مقامات و کارکنان دولتی ،سیستم رسیدگی به دارایی ها را ایجاد نموده است .بدین منظور ،نشست
ها و جلسات جمعی و انفرادی مختلف در سطح معینان و رئیسان ادارات در جریان سال مالی  1398برگزار گردیده است .مطابق توافقات صورت
گرفته در جلسات ،همکاری ادارات در زمینه ارائه معلومات و بررسی فورم های اشاعه دارایی ها ،از طریق ارسال استعالم ها و مکاتیب جلب می
گردد .ادارات وعده سپرده اند که مطابق میعادهای زمانی تعیین شده توسط اداره ثبت و بررسی دارایی ها ،معلومات را در اختیار این اداره قرار
دهند و با آن همکاری نمایند .برای تنظیم بهتر امور ،طرز العمل ثبت و بررسی دارایی ها تعدیل گردیده و مسوده مقرره ثبت و بررسی دارایی ها
در مراحل نهایی ترتیب قرار دارد که در همکاری با سکرتریت ویژه به زودی نهایی می شود و غرض تدقیق و طی مراحل بعدی به وزارت
عدلیه ارسال می گردد.
.9
وزارت های معارف و تحصیالت عالی یافته های سروی اداره ملی احصائیه و معلومات را در پالن ساالنه
مبارزه با فساد اداری شان می گنجانند
تطبیق کننده :وزارت های معارف و تحصیالت عالی

0%

موعد اجرا :دسمبر 2019

از آنجائی که سروی مکاتب در سراسر کشور توسط اداره ملی احصائیه و معلومات به دلیل ادغام اداره مرکزی ثبت احوال نفوس با این اداره و
تغییر سقف تشکیالتی و کمبود بودجه انجام نشده ،این بنچمارک نیز پیشرفت نداشته است.
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محور چهارم :پیگرد عدلی مفسدین
در این محور ،از مجموع  19بنچمارک موجود در نسخه تجدید شدۀ استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری 4 ،بنچمارک آن در سال گذشته
تکمیل شده و  14بنچمارک دیگر آن در سال مالی  1398تکمیل گردیده است .تنها کار  1بنچمارک دیگر آن تا حال آغاز نگردیده است.
جزئیات پیشرفت در این بنچمارک ها به شرح ذیل است.
محور چهارم
ایجاد نهادهای مقتدر قضایی
.1
تهیه و ترتیب یک پالن کاری جهت آوردن اصالحات در ریاست تقنین
موعد اجرا :فبروری 2019

تطبیق کننده :وزارت عدلیه

100
%

پالن کاری جهت آوردن اصالحات در ریاست تقنین وزارت عدلیه تهیه و ترتیب گردیده است که روی ایجاد اصالحات ساختاری ،ارتقای
ظرفیت و اشتراک مردم در پروسه های قانونگذاری تمرکز دارد.
پیشرفت های عمده در تطبیق پالن کاری این ریاست قرار ذیل اند:










طرح تشکیالتی انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی -حقوقی ترتیب و ذریعه پیشنهاد شماره ( )5827مؤرخ 1397/11/16
غرض منظوری به مقام عالی ریاست جمهوری اسالمی افغانستان ارسال گردیده است که منظوری تشکیل تا حال به انستیتوت مواصلت
نورزیده است.
طرح تعدیل اساسنامه انستیتوت قانونگذاری به منظور ایزاد دیپارتمنت مطالعه ،تشریح و آموزش قوانین ،ارتقای معیارهای جذب کادر
علمی انستیتوت از طریق ایجاد ستاژ تقنینی و دیپارتمنت ترجمه اسناد تقنینی ،ترتیب و تدقیق شده و نظر به عدم مواصلت طرح تشکیل
انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی-حقوقی تا حال نهایی نگردیده است.
یک تفاهمنامه میان وزارت عدلیه و وزارت تحصیالت عالی جهت معرفی اعضای کادر علمی انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات
علمی– حقوقی به برنامه های ماستری به امضاء رسیده است .به اساس آن ،خلص سوانح  20تن از اعضای مسلکی انستیتوت غرض
معرفی به برنامه های ماستری جمع آوری گردیده که به تعداد  13تن آن ها به برنامه ماستری معرفی گردیده اند.
امتحان شمولیت ستاژ تقنینی به تاریخ  1398/1/29با اشتراک  300تن متقاضی برگزار گردیده است .از این میان ،به تعداد  70تن که
باالترین نمرات را اخذ نموده جذب گردیده اند .به تعداد  20تن آن ها به عنوان ستاژر از طریق بودجه دولتی مورد حمایت قرار می گیرد
و متباقی توسط همکاران بین المللی تمویل میگردند.
از نمایندگان جامعه مدنی و سکتور خصوصی جهت اشتراک در جلسات مشورتی متعدد روی طرحهای قوانین و مقررات در مطابقت به
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
موعد اجرا :مارچ 2019

تطبیق کننده :وزارت عدلیه

100%

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
طرزالعمل تطبیق احکام قطعی و نهائی محاکم ،تهیه و ترتیب و چاپ گردیده است.
به منظور اولویت دهی به اشخاص واجد شرایطِ دارای سند فراغت ستاژ حقوقی حین استخدام در بست های ریاست حقوق ،ماده ()60
قانون طرز تحصیل حقوق تعدیل شده که بعد از تصویب توسط کابینه ،ذریعه فرمان شماره ( )358مورخ  1398/12/14مقام عالی
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ریاست جمهوری توشیح گردیده است.
هیئت موظف کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی با همکاری ریاست منابع بشری وزارت عدلیه ،به اساس مصوبه شماره
( )10مورخ  1397/9/6شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری ،اسناد تحصیلی تعداد  811تن از اعضای مسلکی حقوق را
به منظور تشخیص افراد مسلکی و مجرب و شناسایی خالهای ظرفیتی موجود در اداره ،ارزیابی نموده است .در نتیجه ،به تعداد 400
بست اعضای مسلکی حقوق (مربوط به مرکز و والیات) در ربع سوم سال مالی  1398از طریق ویب سایت های کمیسیون مستقل
اصالحات اداری و خدمات ملکی و وزارت عدلیه به اعالن گذاشته شده است .از این رقم ،به تعداد  135تن به شمول  23بست رتبه ،3
 4و  5در مرکز و  112بست مشابه در والیات تا حال استخدام گردیده که پروسه تقرری آن ها تکمیل گردیده است .در متباقی بست
ها ،روند استخدام افراد با همکاری کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی جریان دارد.
به منظور دریافت قرضه های صعب الحصول ،یک کمیته ،وفق مادۀ ( )42قانون طرز تحصیل حقوق با اشتراک نمایندگان از ستره
محکمه ،وزارت امور داخله ،لوی څارنوالی ،ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ،وزارت مالیه ،ریاست عمومی امنیت ملی و
انجمن مستقل وکالی مدافع تشکیل گردیده است .اما این کمیته از بدو تشکیل تا حال به دلیل عدم پیش بینی وظایف و صالحیت
های آن در ماده فوق قانون طرز تحصیل حقوق به فعالیت آغاز ننموده است .قابل ذکر است که در این زمینه ،کمیسیون تحصیل و
تصفیه قروض صعب الحصول بانکی (بانک های دولتی و غیردولتی) و امالک تحت منازعة آن به اساس حکم شماره ()910/2219
مؤرخ  1398/9/20با اشتراک نمایندگان وزارت مالیه ،وزارت عدلیه ،وزارت امور داخله ،لوی څارنوالی ،وزارت امور خارجه ،د افغانستان
بانک ،اداره ارگان های محلی و شاروالی کابل تاسیس و آغاز به فعالیت نموده است.
در ربع سوم ظرفیت مسلکی اعضای مسلکی ریاست حقوق در والیت کابل مورد ارزیابی قرار گرفته است .اما اعضای مسلکی حقوق در
والیات ننگرهار ،هرات ،قندهار و بامیان ارزیابی نگردیده اند .برنامه ستاژ حقوقی نیز به نسبت کمبود بودجه برگزار نشده است.
.3
تهیه و ترتیب یک پالن کاری جهت آوردن اصالحات در ریاست قضایای دولت
موعد اجرا :جون 2019

تطبیق کننده :وزارت عدلیه

100%

پالن کاری جهت آوردن اصالحات در ریاست قضایای دولت وزارت عدلیه تهیه و ترتیب گردیده است که روی ارتقای ظرفیت ،تعدیل قانون
قضایای دولت و تقویت سیستم ثبت و پیگیری قضایا ،تمرکز دارد .پیشرفت های عمده در تطبیق پالن کاری این ریاست قرار ذیل اند:







به اساس مصوبه شماره ( )4مورخ  1397/4/3شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری ،قانون قضایای دولت تعدیل و
توسط کابینه تصویب شده است .این قانون ذریعه فرمان شماره ( )360مورخ  1397/12/14مقام عالی ریاست جمهوری توشیح گردیده و
در جریده رسمی نشر شده است .ایجاد بورد قضایای دولت به منظور ایفای مکلفیت های ادارات ذیربط و ایجاد تسهیالت در امر دفاع و
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.
کمیته تدقیق در ریاست عمومی قضایای دولت ایجاد گردیده است .برای تقویت این کمیته 3 ،تن کارشناس در ریاست عمومی قضایای
دولت و  5تن کارشناس در ریاست قضایای دولت در کابل ،استخدام گردیده است .این کمیته یک رهنمود و  2طرزالعمل را در بخش
های کاری اداره ( -1رهنمود کاری قضایای دولت -2 ،طرزالعمل کاری بورد عالی قضایای دولت و  -3طرزالعمل کاری کمیته
هماهنگی و پیگیری قضایای غصب امالک دولتی و عامه) تدوین نموده است .دو طرزالعمل اول ،در جلسه شماره ( )2مورخ 1398/9/7
شورای رهبری مقام وزارت تصویب گردیده است .طرزالعمل رسیدگی به قضایای تجارتی تا حال تهیه نشده است .قابل ذکر است که
کمیته تدقیق در ربع چهارم سال مالی در رابطه به  78قطعه مکتوب و  68جلد دوسیه قضایای دولت برای بخشهای مربوط مشوره
داده است و نیز در  20مورد دفع دعوی 25 ،مورد دفاعیه 5 ،مورد دفعالدفع 8 ،مورد ترتیب قرار استرداد 14 ،مورد ترتیب صورت دعوا،
 20مورد اعتراض فرجامی و  5مورد تصحیح قرار استردادی با اعضای مسلکی قضایای دولت همکاری نموده است.
 20بست غیرمسلکی از طریق کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی به اعالن عمومی گذاشته شده است ،که استخدام 15
بست از طریق رقابت آزاد تکمیل گردیده است 3 .بست دیگر از طریق سرپرست اداره میشود و  2بست دیگر خالی است.
برای تقویت سیستم ثبت و پیگیری قضایای مدنی مربوط به ریاست عمومی قضایای دولت در یک سیستم معیاری ،یک پیشنهاد و طرح
مشخص آماده گردیده است .کار روی ایجاد سیستم با سفارت هندوستان و دفتر ( )UNDPجریان دارد.
26

گزارش ساالنه سال مالی  1398از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری

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

100%

موعد اجرا :می 2019
تطبیق کننده :ستره محکمه
اعضای کمیته ستاژ قضایی که قبالً تنها متشکل از نهادهای عدلی و قضایی بود ،به اساس مصوبه شماره ( )1037مورخ  1397/12/15شورای
عالی ستره محکمه ،با شمولیت نمایندگان جدید از ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ،مجلسین شورای ملی ،وزارت عدلیه ،لوی
څارنوالی ،کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی ،کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ،پوهنتون کابل ،اکادمی علوم افغانستان،
دفتر یوناما ،کمیته ملی امتحانات ،دیدبان شفافیت افغانستان ،انجمن مستقل وکالی مدافع و اتحادیه حقوقدانان افغانستان ،اعضای آن افزایش
یافته است .کمیته نظارت به تاریخ  ، 1398/1/24کار روی ایجاد سواالت با کلید جوابات آن ها را در اداره ملی امتحانات آغاز نموده و به تاریخ
 1398/3/9این ماموریت را به اتمام رسانیده است .بانک سواالت ایجاد شده به تاریخ  1398/3/9از جانب ستره محکمه به اداره ملی امتحانات
تسلیم داده شده است .به تعقیب آن ،سی و یکمین دور امتحان کانکور ستاژ قضایی ،با اشتراک  9،520تن متقاضی ،به تاریخ 1398/04/28
تحت نظارت اعضای جدید کمیته ستاژ قضایی برگزار گردید.
.5
انجام بحث ها و توافقات پیرامون استرداد مجرمین و جرایم فرامرزی
تطبیق کننده :ریاست جمهوری ،وزارت امور خارجه ،لوی څارنوالی،
وزارت عدلیه و ستره محکمه

موعد اجرا :مارچ 2019

100%

دولت افغانستان بحث ها و توافقات مختلفی را با کشورهای مختلف منطقه در زمینه استرداد مجرمین و مبارزه با جرایم فرامرزی انجام داده
است .در نتیجه ،دولت افغانستان توانسته است به تعداد  9تفاهمنامه همکاری دو جانبه عدلی و قضایی را در این زمینه ها با کشورهای منطقه
به امضاء برساند .از جمله 7 ،تفاهمنامة آن در زمینه استرداد مجرمین بوده است که با کشورهای ایران ،تاجکستان ،هند ،ازبکستان ،ترکمنستان،
امارات متحده عربی و چین به امضاء رسیده است .یک تفاهمنامه دیگر آن که به تاریخ  30سنبله  1397میان دولت جمهوری اسالمی افغانستان
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
باشد .همچنین ،یک تفاهم نامة دیگر آن اخیراً به تاریخ  31جوزای  1398میان دولت جمهوری اسالمی افغانستان و دولت ازبکستان در زمینه
مبارزه با جرایم فرامرزی به امضاء رسیده است .ارتقای ظرفیت کارمندان مسلکی و اداری لوی څارنوالی و تجهیز و مدرن سازی واحدهای
اداری لوی څارنوالی افغانستان از موارد عمدۀ شامل در این تفاهم نامه می باشد .هم چنان قابل یادآوری است که ستره محکمه اداره خاص
تنظیم امور استراداد مجرمین را در چوکات ریاست داراالنشای شورای عالی ستره محکمه ایجاد نموده است.
.6
به تمام محاکم هدایت داده شود که تمام محاکمات بصورت علنی صورت گیرند بجز از آن هایی که در
قانون ذکر شده که به صورت محرم صورت بگیرد
موعد اجرا :جون 2019

تطبیق کننده :ستره محکمه

100
%

به اساس مکتوب شماره ( 122الی  )155مورخ  1398/1/11ستره محکمه ،به تمام محاکم هدایت داده شده است که جلسات قضائی خویش را
به صورت علنی دایر نمایند ،مگر این که سری بودن آن توسط قانون پیش بینی شده باشد .به تعقیب آن ،شورای عالی ستره محکمه نیز در
جلسه مورخ  19ثور  1398خویش به تمام محاکم هدایت داده است که جلسات قضایی را به شکل علنی برگزار نمایند و جلسات علنی را در
محاکمات شان نهادینه سازند .به اساس آمار ارائه شده توسط ستره محکمه ،در شش ماه اول سال مالی  ،1398به تعداد هشتاد و پنج هزار و
چهار صد و سی و سه ( )85،433جلسه علنی در بخش های جزائی و حقوقی در سراسر کشور دایر گردیده است .قابل ذکر است که ،برای ثبت
دقیق و منظم آمار و اطالعات مربوط به جلسات علنی برگزار شده در مرکز و والیات در هر ربع ،درج نحوه برگزاری جلسات محاکم در سیستم
مدیریت قضایا ضروری می باشد .برای مطالعه هدایت شورای عالی ستره محکمه به محاکم راجع به محاکمات به صورت علنی به این لینک
( )https://bit.ly/2XWDA8Uمراجعه نمائید.
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.7
لوی څارنوالی باید ولسوالی های نا امن را که څارنوال ندارند شناسایی و حد اقل  20څارنوال اضافه
دیگر را به آن ولسوالی ها معرفی نماید.
تطبیق کننده :لوی څارنوالی

موعد اجرا :جون 2019

100
%

لوی څارنوالی به تعداد  193ولسوالی که در آن څارنوال موجود نبوده را شناسایی نموده است .به تعداد  24تن څارنوال که  2تن آن څارنوال
زن می باشد ،به  17ولسوالی قبالً نا امن اعزام شده اند.
.8
انجام بحث ها و توافقات در مورد اعاده دارایی های غیرقانونی
تطبیق کننده :ریاست جمهوری ،وزارت امور خارجه ،لوی څارنوالی،
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
ازبکستان انجام داده است .تفاهمنامه امضاء شده به تاریخ  30سنبله  1397میان دولت جمهوری اسالمی افغانستان و فدراسیون روسیه شامل
موعد اجرا :جون 2019

100%

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
دیگر که اخیراً به تاریخ  31جوزای  1398میان دولت جمهوری اسالمی افغانستان و دولت ازبکستان در زمینه مبارزه با جرایم فرامرزی به امضاء
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
نشر تمام تصامیم محکمه راجع به قضایای مبارزه با فساد اداری به استثنای مواردی که در قانون ،عدم نشر
آن پیش بینی گردیده است

100%

موعد اجرا :دسمبر 2018
تطبیق کننده :ستره محکمه
در سال مالی جاری  ،تصامیم و اجراآت محاکم رسیدگی به قضایای فساد اداری به شمول محاکم مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین
فساد اداری در  21شماره مجله خاص خپرونه به زبان انگلیسی و در مجله ماهوار قضاء به زبان دری در ویب سایت ستره محکمه نشر گردیده
است .در مجله "بولتن" عالوه از ارائه ارقام اجراآت محاکم یاد شده ،فیصله های آن ها نیز بازتاب می یابد.
.10
نشر آمار مرتبط به تعداد قضایا در هر محکمه ،میزان محکومیت ،مدت زمان آغاز رسیدگی به قضیه در
محاکم الی صدور حکم ،تعداد فیصله های قضایای مدنی ،تعداد محاکمات مدنی
100%

موعد اجرا :جنوری 2019

تطبیق کننده :ستره محکمه

ستره محکمه آمار قضایای مربوط به چهار ربع سال مالی  1397و چهار ربع سال مالی  1398را در ویب سایت خویش نشر نموده است .در
جریان سال مالی  ،1398آمار مربوط به تعداد هشتاد و سه هزار و هفت صد و نود و نه ( )83.799قضیة قطعی و نهایی محاکم با تفکیک دیوان
های ستره محکمه ،دیوان های محاکم استیناف مرکز و والیات و محاکم ابتدائیه مرکز و والیات از طریق ویب سایت ستره محکمه به نشر
رسیده است .این آمار شامل تعداد قضایای وارده/ثبت شده ،مسترد شده ،حکم شده و باقی مانده یا تحت دوران محاکماتی ،تعداد فیصله های
صادر شده راجع به قضایا و محاکمات مدنی و میعادهای رسیدگی به قضایا می باشد .برای معلومات بیشتر در این زمینه ،به لینک زیر مراجعه
نمائیدhttps://bit.ly/2YI1a62 .
.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
100%
موعد اجرا :جون 2019
تطبیق کننده :ستره محکمه
آله های ثبت جریان رسیدگی به قضایای فساد اداری توسط محاکم رسیدگی به جرایم فساد اداری و مواد مخدر خریداری گردیده و به این
محاکم توزیع گردیده است .استفاده از سیستم در محاکم رسیدگی به جرایم فساد اداری و مواد مخدر آغاز گردیده است و اجراآت رسیدگی به
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قضایای فساد اداری در آن ها ثبت می گردند.
کاهش فساد اداری در جریان محاکمه
.12
لوی څارنوالی باید تمام فیصله های مرکز عدلی و قضائی مبارزه با فساد اداری را به شکل آنالین ،مطابق
احکام قانون نشر کند

100%

تطبیق کننده :لوی څارنوالی

موعد اجرا :دسمبر 2018

لوی څارنوالی  ،معلومات و احصائیه محکومیت ها و فیصله های صادر شده توسط محاکم ابتدائیه و استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه
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 کدام
از این محاکم به ا ساس کتگوری های مقامات بلند پایه ،مقامات ارشد ،اعضای پارلمان ،جنراالن و کسانی که وظایف آن ها را به عهده دارند،
څارنواالن  ،رئیسان و مدیران ارشد شرکت های دولتی ،سایر مقامات دولتی (به شمول کارمندان کمپنی های دولتی) و شهروندان خصوصی ،با
تفکیک اتهامات/جرایم منسوب به آن ها ،از سال  2016الی  2018است می باشد .معلومات نشر شده از فیصله های محاکم مرکز عدلی و
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/2HrXjEeو  https://bit.ly/2FKbFyzو یاhttps://ago.gov.af/en/node/4132 :
نشر فیصله های محاکم در ماده ( )178کد جزا به عنوان یکی از انواع مجازات تکمیلی پیش بینی گردیده است .مطابق آن ،فیصله های محاکم
تنها در صورتی نشر می گردد که در فیصله ها تصریح شده باشد .به همین دلیل ،لوی څارنوالی نظر به این محدودیت قانونی ،تنها فیصله
هایی را نشر نموده است که در آن ها نشر فیصله ها تصریح شده است.
.13
لوی څارنوالی باید گزارشات ربع وار به شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری راجع به
تحقیقات ،محاکمات ،محکومیت ها و اجرای قرارهای توقیف ارائه کند
100%
تطبیق کننده :لوی څارنوالی

موعد اجرا :جون 2019

لوی څارنوالی گزارش های چهار ربع سال مالی  1398در مورد تحقیقات ،محاکمات ،محکومیت ها و اجرای قرارهای توقیف مرتبط به
قضایای فساد اداری را برای ارائه به جلسات شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری ارسال داشته است که شامل گزارش حاضر
در بخش خالصه گزارش اجراآت لوی څارنوالی می باشد .همچنین ،لوی څارنوالی گزارش های مختلفی را به شمول گزارش تطبیق
قرارهای توقیف ،گرفتاری ،جلب و احضارهای صادر شده به وزارت امور داخله ،گزارش اجراآت سال مالی  1397مرکز عدلی و قضایی مبارزه با
فساد اداری و گزارش پیرامون قضیه پروژه فاز اول مکروریا ن پنجم را به جلسات شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری ارائه نموده
است .گزارش اجراآت سال مالی  1397مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری شامل گزارش اجراآت در مورد قضایای فساد اداری و ارائه
آمار و ارقام قضایای فساد اداری رسیدگی شده در مرکز عدلی ،گزارش مرتبط به قضایای جلب و گرفتاری مظنونین ،متهمین و محکومین
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
بخش های مبارزه با فساد اداری لوی څارنوالی به طور موثر و مثمر قضایای فساد اداری را ثبت و پیگیری
نموده ،از آن گزارش داده و به طور ساالنه فیصدی قضایایی که از )1 :ارجاع به تحقیقات؛ و  )2از تحقیقات
100
به محاکمه انتقال می یابند ،را افزایش دهند
%
تطبیق کننده :لوی څارنوالی

موعد اجرا :جون 2019

مرستیالی مبارزه با فساد اداری لوی څارنوالی به شمول مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری ،در جریان سال مالی  1397به تعداد 1،400
( 350قضیه در هر ربع) قضیه فساد اداری را مورد رسیدگی قرار داده است .برای افزایش فیصدی قضایایی که از  )1ارجاع به تحقیقات؛ و  )2از
تحقیقات به محاکمه انتقال می یابند ،لوی څارنوالی رسیدگی به  1،600قضیه (رسیدگی به  400قضیه در هر ربع) را در پالن عمل مبارزه با
29
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فساد اداری خویش برای سال مالی  1398پالن نموده است .لوی څارنوالی در جریان سال مالی  1398توانسته است به تعداد  1،920قضیه را
ثبت ،به تعداد  1،326قضیه را بررسی و تحقیق و به تعداد  595قضیه را با محاکم تعقیب نموده است که از این جمله به تعداد  210قضیه آن نیز
فیصله شده است.
.15
ایجاد یک شبکه تلویزیونی برای نشر محاکمات و اجراآت محاکم
موعد اجرا :دسمبر 2019

تطبیق کننده :ستره محکمه

0%

برای تطبیق این بنچمارک ،مقام ستره محکمه در نظر داشته است که یک پروپوزل را جهت دریافت کمک مالی به کمک افراد متخصص
بیرونی ترتیب دهد .به اساس گزارش مقام ستره محکمه ،از جانب وزارت مالیه در این بخش همکاری صورت نگرفته و مقام ستره محکمه قادر
به دریافت کمک مالی در این زمینه نبوده است.
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محور پنجم :تعقیب پول
محور پنجم استراتیژی دارای  13شاخص/بنچمارک می باشد که به تعداد  10شاخص آن در سال مالی  1397تکمیل شده است .از جمله 3
شاخص که میعاد تکمیل آن در سال مالی  1398است 2 ،شاخص تکمیل شده است و  1شاخص در مراحل نهایی اجرا قرار دارد.
محور پنجم :تعقیب پول
ایجاد سیستم های مقتدر مالی
.1
ایجاد هیئت نظارت شرکت های دولتی
موعد اجرا :جون 2019

تطبیق کننده :وزارت مالیه

100%

به اساس ماده  15قانون شرکت های دولتی ،هیئت نظارت شرکت های دولتی به عنوان عالی ترین مرجع تصمیم گیری و رهبری امور شرکت
های دولتی به رسمیت شناخته شده است .هیئت نظارت شرکت های دولتی از  5عضو به شمول وزارت مالیه ،وزارت صنعت و تجارت و سه
عضو از سکتور خصوصی تشکیل شده که بعد از منظوری مقام عالی ریاست جمهوری به فعالیت خویش شروع نموده است .این هیئت کار روی
بخش های کلیدی ،مخصوصاً بازنگری اساسنامه های شرکت ها و تصدی های دولتی را آغاز نموده است.
نخستین جلسه هیئت به تاریخ  12سنبله  1398تحت ریاست محمد همایون قیومی ،سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست
جمهوری در امور زیربناء در مقر وزارت مالیه دایر گردید.
.2
طرزالعمل اداره تدارکات ملی باید طوری تعدیل گردد که نشر متن کامل اعطای قراردادهای دولتی و
تغییرات در قرارداد باید یک شرط برای عملی شدن آن ها باشد
100%
موعد اجرا :جون 2019
تطبیق کننده :اداره تدارکات ملی
به نظر اداره تدارکات ملی ،طرزالعمل تدارکات تمامی ضروریات فعلی را تکافو می نماید و نیاز به تعدیل ندارد .اداره تدارکات ملی ،اطالعات و
معلومات امور تدارکات عامه را با رعایت احکام قانون و طرزالعمل تدارکات و در مطابقت به معیارهای پذیرفته شدۀ بین المللی به شمول
معیارهای قرارداد باز ( )Open Contracting Data Standardsو شاخص های ابتکار شفافیت سکتور زیر بنا (کاست) نشر می نماید.
به منظور تحقق احکام و معیارهای فوق ،اداره تدارکات ملی سیستم تدارکات الکترونیکی باز افغانستان را ایجاد نموده است که در آن معلومات
مرتبط به پروسه داوطلبی ،اعطای قرارداد ،تعدیالت قراردادها و مدیریت قراردادها نشر می گردد .این معلومات شامل نام یا عنوان قرارداد ،شماره
و قمیت قرارداد ،نوعیت تدارکات ،اعالن تدارکات ،نهاد تدارکاتی ،روش تدارکاتی ،تاریخ آغاز و ختم قرارداد ،نمبر تشخیصیه مالیاتی و شماره
جواز قراردادی ،منبع تمویل  ،اسناد عمده قراردادها به شمول اسناد داوطلبی ،اسناد تعدیالت قرارداد به شمول دالیل تعدیالت ،اسناد پرداخت
های مالی و پیشرفت فزیکی قراردادها می باشند .اداره تدارکات ملی نشر معلومات و اسناد فوق را که عمدتاً به اساس معیارهای قرارداد باز نشر
گردیده است ،فراتر از این بنچمارک می داند.
اداره تدارکات ملی نشر معلومات و اسناد فوق را که عمدتاً به اساس معیارهای قرارداد باز و مطابق ماده نوزدهم ،راجع به اعالن تدارکات و نشر
آن ،و ماده چهل و دوم قانون تدارکات راجع به نشر معلومات و اسناد در مورد طی مراحل تدارکاتی و شفافیت پروسه تدارکاتی و ماده یکصد و
هجدهم طرزالعمل تدارکات به نشر می رسند ،فراتر از معیارهای ذکر شده در این بنچمارک می داند .مطابق فقره  2ماده یکصد و هجدهم
طرزالعمل تدارکات «عالوه بر وظایف مندرج فقره  5ماده پنجاه و سوم [طرزالعمل تدارکات] ،شعبه تدارکات مکلف به اجرای وظایف ذیل می
باشد -1 :تهیه ،نشر و توزیع دعوت نامه ها جهت ارزیابی قبلی ،اسناد ارزیابی قبلی و دعوت نامه برای ابراز عالقمندی ،اعالن تدارکات ،اطالعیه
تصمیم عقد قرارداد و سایر اسناد مربوط به طی مراحل تدارکاتی را زمانی که الزم می شوند».
اصالحات در وزارت مالیه
.3
تطبیق ابتکار مالیاتی آدیس ( )Addis Taxو معیارهای عمومی گزارش دهی
موعد اجرا :دسمبر 2019

تطبیق کننده :وزارت مالیه
31
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مطابق پالن عمل مبارزه با فساد اداری ،وزارت مالیه جهت تطبیق معیارهای ابتکار مالیاتی آدیس ( )Addis Taxفعالیت های ذیل را انجام داده
است:
 ایجاد بورد حل منازعات مالیاتی :در مطابقت به حکم ماده  55قانون اداره امور مالیات این بورد متشکل از  5بست است که
ایجاد شده که پس از به اعالن گذاری بست ها ،افراد آن انتخاب شده است .بورد مذکور در مقر اصلی وزارت مالیه فعالیت می نماید
و شامل تشکیل سال مالی  1398وزارت می باشد .از تعداد اعتراضات مالیه دهندگان حل و فصل شده در سال جاری گزارش دریافت
نشده است.
 اداره واحد مالیه دهندگان بزرگ ) (Single Large Tax Officeبه اساس فیصله شماره سوم شورای عالی اقتصادی مؤرخ  14حمل
 1397ایجاد گردیده است 633 .دوسیه شرکت های بزرگ از ریاست مالیه دهندگان متوسط ،کوچک و مستوفیت های پنج والیت
بزرگ (قندهار ،هرات ،بلخ ،ننگرهار ،کندز) به این اداره در جریان سال مالی  1398منتقل شده و کار انتقال آن تکمیل است؛
 مسودۀ مقرره مالیه بر ارزش افزوده ) (VATطی  10فصل و  60ماده در جلسه شماره ( )9مؤرخ  21عقرب  1398کابینه جمهوری
اسالمی افغانستان مورد تصویب قرار گرفته و به تاریخ  3جدی  1398در جریده رسمی به نشر رسیده است.
 موافقتنامه جلوگیری از مالیات مضاعف با کشور ترکیه امضا شده و با امارات متحده عرب نیز مذاکرات صورت گرفته است .این
توافقنامه ها جهت تسهیل پروسه مالیه دهی برای اتباع دیگر کشورها در افغانستان و اتباع افغان در خارج از کشور امضا می گردد.
فعالً امضای موافقتنامه ها در حالت تعلیق قرار دارد.
 کار سروی داخلی جهت تقویت پروسه خطرات در ادارات مالیاتی جهت حصول اطمینان از اقدامات انجام شده در ارتباط به کاهش
خطرات و اتالف عواید دولت انجام نشده است.
 رهنمودها و فورم های مالیه بر ارزش افزوده و طرزالعملهای مالیه بر ارزش افزوده مطابق پالن عمل ترتیب نگردیده است.
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محور ششم :بهبود نهادهای اقتصادی
محور ششم شامل  11شاخص/بنچمارک است ،که  4شاخص آن در سال مالی  1397تکمیل شده است .از مجموع  7شاخص که میعادهای
زمانی تطبیق آن برای سال مالی  1398در نظر گرفته شده 3 ،شاخص آن تکمیل گردیده است 2 ،شاخص در مراحل نهایی اجرا قرار دارد،
 1شاخص آن قسماً تکمیل شده است و  1شاخص بدون پیشرفت می باشد.
محور ششم :بهبود نهادهای اقتصادی
اصالح سکتورهای منابع طبیعی
.1
تصویب تشکیل و بودجه اداره جدیدالتاسیس تنظیم نفت و گاز
موعد اجرا :دسمبر 2018

تطبیق کننده :اداره تنظیم نفت و گاز

100%

تشکیالت اداره تنظیم نفت و گاز افغانستان با همکاری کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی ترتیب و از طرف جاللتمآب رئیس
جمهوری اسالمی افغانستان منظور گردیده و همراه با طرح بودجه سال مالی  1398آن به وزارت مالیه ،جهت تصدیق ارسال شده است .اما به
دلیل این که تشکیالت اداره تنظیم نفت و گاز از طرف پارلمان جمهوری اسالمی افغانستان منظور نشده ،بر اساس حکم شماره ( )2708مؤرخ
 1397/11/29وزیر مالیه ،منابع کافی برای پیشبرد اداره تنظیم نفت و گاز سپرده شده است تا امور کاری آن به پیش برده شود.
.2
ایجاد کمیته تخنیکی منرال ها
50%

تطبیق کننده :وزارت معادن و پترولیم

50%

موعد اجرا :جون 2019

کمیته گزینش اعضای انتصابی کمیته تخنیکی معادن ،متشکل از نمایندگان ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری ،وزارت مالیه ،وزارت
اقتصاد و کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی در سال  1398ایجاد شده است .این کمیته طی جلساتی که تا حال برگزار نموده
است ،پالیسی امیتازات کمیته تخنیکی را نهایی کرده و جهت منظوری به کابینه ج.ا.ا .ارسال نموده است.
پالیسی امتیازات کمیته تخنیکی طی مصوبه شماره ( )4مورخ  2ثور  1398کابینه جمهوری اسالمی افغانستان مشروط به موجودیت تمام وقت
اعضای کمیته که در وزارت معادن و پترولیم ایفای وظیفه می نمایند ،مورد تایید قرار گرفته است.
این پالیسی به تاریخ  30ثور  1398طی نامه شماره ( )901به وزارت مالیه ارسال گردیده است .بر عالوه ،الیحة وظایف بست های اعضای
انتصابی کمیته متذکره نیز نهایی شده است .پس از منظوری پالیسی معاشات از طرف وزارت مالیه بست های کمیته تخنیکی معادن به اعالن
سپرده شدند.2
.3
اداره تنظیم نفت و گاز مقرراتی را در ارتباط با واردات تیل ترتیب خواهد کرد
موعد اجرا :دسمبر 2019

تطبیق کننده :اداره تنظیم نفت و گاز

0%

اداره تنظیم و نفت گاز افغانستان در تطبیق این بنچمارک در سال مالی  1398هیچ گونه پیشرفتی نداشته است .این اداره از داشتن مشکالتی
همچون )1 ،عدم موجودیت محل کاری )2 ،عدم موجودیت سهولت های الزم جهت پیشبرد امور یومیه و  )3عدم موجودیت افراد مسلکی واجد
شرایط برای بست های خالی این اداره در تطبیق این بنچمارک ذکر کرده است.
تقویت سکتور تجارتی

https://momp.gov.af/dr/open-vacancies
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.4
تصویب قانون یا مقرره مالکیت ذینفع
تطبیق کننده :وزارت عدلیه/وزارت صنعت تجارت

25%

موعد اجرا :مارچ 2019

75%

مسودۀ مقررۀ اشاعه ،ثبت ،بررسی و نشر مالکیت ذینفع بار نخست طی  3فصل و  10ماده به تاریخ  20جوزای  1398به وزارت عدلیه جهت طی
مراحل ارسال شده بود ،اما به علت کاستی هایی موجود در آن ،جهت کار بیشتر روی آن ،به وزارت صنعت و تجارت راجع گردید .بار دوم ،نسخه
اصالح شده مسودۀ مقرره مذکور در  3فصل و  13ماده به تاریخ  1398/7/28به وزارت عدلیه جهت طی مراحل ارسال گردید .وزارت عدلیه به
تاریخ  9قوس  1398یک جلسه مشورتی را با اشتراک نمایندگان وزارت صنعت و تجارت و سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری برگزار نمود که
در آن جلسه به اساس پیشنهاد سکرتریت ویژه و تفاهم نمایندگان وزارت صنعت و تجارت فیصله شد که طرح مذکور مورد بازنگری مجدد قرار
گیرد.
طرح مسوده مقرره توسط سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری بازنگری گردیده و بعد از تائید توسط وزارت صنعت و تجارت ،به داخل  5فصل و
 36ماده به تاریخ  1398/11/15دوباره به وزارت عدلیه جهت طی مراحل ارسال گردید .وزارت عدلیه جلسات مشورتی را برای نهایی سازی طرح
مسوده با اشتراک نمایندگان وزارت صنعت و تجارت و سکرتریت ویژه برگزار نمود .طرح مسوده پس از بررسی مجدد و درج نظریات دیدبان
شفافیت و گلوبل وتنیس در آن ،تدقیق و طی یادداشت شماره ( )4295-7003مورخ 1398/12/12برای مطالعه جاللتمآب رئیس جمهور ارسال
گردید .مقام عالی ،مسوده مقرره را مطالعه نموده ،طی هدایتی نظریات خویش را جهت بهبود آن بیان نموده اند .قرار است وزارت صنعت و تجارت
و وزارت عدلیه مسوده را در روشنایی هدایت مقام عالی بازنگری نموده و به زودترین فرصت غرض تصویب مقرره ،طی مراحل نماید.
.5
تکمیل خدمات زیر یک چتر اداره ثبت مرکزی افغانستان در کابل
موعد اجرا :جون 2019

تطبیق کننده :وزارت صنعت و تجارت/اداره ثبت مرکزی افغانستان

100%

جهت تکمیل خدمات زیر یک چتر ،اداره ثبت مرکزی افغانستان در کابل اقدامات ذیل را انجام داده است؛
 خدمات زیر یک چتر واحد خدمات در اداره ثبت مرکزی و مالکیت های فکری در کابل به اتمام رسیده است.
 ریاست عمومی ثبت مرکزی و مالکیت های فکری ،طرزالعمل کاری این ریاست را طی  12فصل و  69ماده ترتیب نموده است و عمالً بر
اساس آن اجراآت می نماید.
 خدمات توزیع جوازهای ادارات سکتوری از طریق اداره ثبت مرکزی آغاز شده و در حال اجرا می باشد.
 19 وزارت و اداره به دریچه واحد خدمات ( )One Stop Shopوصل گردیده اند .این وزارت ها و ادارات شامل وزارت مخابرات و تکنالوژی
معلوماتی (اداره تنظیم کننده خدمات پوستی و ادراه تنظیم کننده خدمات مخابراتی) ،وزارت اقتصاد ،وزارت احیا و انکشاف دهات ،وزارت
زارعت ،آبیاری و مالداری ،وزارت اطالعات و فرهنگ ،وزارت عدلیه ،وزارت انرژی و آب ،وزارت ترانسپورت ،وزارت معادن و پترولیم ،وزارت
شهر سازی و اراضی ،وزارت صحت عامه ،وزارت کار و امور اجتماعی ،د افغانستان بانک ،اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی ،اداره ملی حفاظت
محیط زیست و شاروالی کابل می شود .پروسه وصل سازی اداره هوانوردی ملکی نیز در جریان است.
 قابل ذکر است که  11وزارت و اداره عمالً از دریچه واحد خدمات ،جواز توزیع می نمایند ،که در مجموع چهل و دو هزار و هشتاد و یک
( )42،081جواز الی اخیر ربع سوم مالی  1398توزیع گردیده است.
 بیشترین 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 ( )39،893جواز است
و کمترین تعداد جواز توزیع شده از وزارت معادن و پترولیم است که تعداد آن به  4می رسد.
.6
تکمیل خدمات زیر یک چتر اداره ثبت مرکزی افغانستان در سه والیت
موعد اجرا :دسمبر 2019

تطبیق کننده :وزارت صنعت و تجارت/اداره ثبت مرکزی افغانستان

25%
75%

مرکز خدمات زیر یک چتر واحد در والیت های بلخ ،هرات و قندهار ایجاد شده است .پروسه جواز دهی در والیات بلخ و هرات تحت چتر واحد
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عمالً آغاز شده است ،که به اساس آمار و ارقام دریافت شده از سوی وزارت:
 به تعداد  1،822جواز اشخاص حقیقی و حکمی (شرکت های محدود المسؤلیت و مالکیت انفرادی) در بلخ؛
 به تعداد  7،772جواز حقیقی و حکمی (شرکت های محدود المسؤلیت و مالکیت انفرادی) در هرات
از طریق چتر واحد توزیع شده است .پروسه های تعمیراتی و تدارکاتی مرکز خدمات زیر چتر واحد در والیات قندهار و ننگرهار تحت کار قرار دارد.
.7
ثبت بیومتریک اطالعات هنگام صدور جواز های جدید یا تجدید شده توسط اداره ثبت مرکزی و مالکیت
های فکری
100%

موعد اجرا :دسمبر 2019
تطبیق کننده :وزارت صنعت و تجارت/اداره ثبت مرکزی افغانستان
دو دستگاه بایومتریک جوازها خریداری شده و با سیستم عمومی ثبت جوازهای تجارتی وصل گردیده است .دفاتر بایومتریک نیز با کمپیوتر،
انترنت و کمره های امنیتی مجهز شده است .از سیستم به صورت آزمایشی استفاده شده است و به تاریخ  1398/11/13سیستم ثبت بیومتریک
صدور جوازهای جدید و یا تجدید شده افتتاح شده و عمالً آغاز به کار نموده است که به اساس آخرین آمار دریافت شده 320 ،متشبث بایومتریک
گردیده اند.
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خالصه گزارش وزارت ها و ادارات
الف :وزارت ها
به منظور تطبیق بنچمارک/شاخص های استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری در سال مالی  ،1398تمامی وزارت ها و ادارات دولتی ،مکلف
به ترتیب پالن های عمل مبارزه با فساد اداری گردیدند .به همین منظور ،تمام  24وزارت کشور ،پالن های عمل مبارزه علیه فساد اداری
شان را در هماهنگی با ادارات داخلی و مراجع ذیدخل ملی و بین المللی خویش انکشاف دادند.
در پالن های عمل مبارزه علیه فساد اداری وزارت ها در  112اولویت یا بنچمارک 508 ،فعالیت مبارزه با فساد اداری پالن شده بود که
اکثریت فعالیت های مبارزه علیه فساد اداری روی تقویت پروسه اصالحات در اداره ،تقویت پاسخگویی و حسابدهی ،تقویت شفافیت ،تسهیل
ثبت دارایی ها ،ایجاد مراجع اطالع گیری داخلی ،انجام تفتیش و تقویت آن ،افزایش مؤثریت و بلند بردن ظرفیت اجراآت مبارزه علیه فساد
اداری وزارت ها متمرکز بوده است.
از مجموع  )%100( 508فعالیت پالن شده 57.4( 292 ،درصد) فعالیت وزارت ها تکمیل شده است 13.9( 71 ،درصد) فعالیت در مراحل
نهایی اجرا قرار دارد 11.8( 60 ،درصد) فعالیت قسماً تکمیل شده است 6.8( 35 ،درصد) فعالیت پیشرفت محدود داشته است و تنها 50
( 9.8درصد) فعالیت در بعضی از وزارت ها بدون پیشرفت باقی مانده است.
در این میان 6 ،وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ،مالیه ،عدلیه ،ترانسپورت ،صحت عامه و معارف کمترین تعداد فعالیت های تکمیل
شده را دارد .وزارت ها ،دالیل عدم تکمیل فعالیت ها را بیشتر نا امنی در مسیر راه ها ،مشکالت مدیونین ،ضعف در هماهنگی بین الوزارتی
و میان وزارت ها و ادارات در فعالیت هایی که چندین وزارت و اداره دخیل اند ،بطی بودن پروسه های تدارکاتی ،طوالنی بودن روند
استخدام ،کمبود بودجه ،زمان گیر بودن طی مراحل اسناد تقنینی و تغییر در تشکیالت ذکر نموده است .هم چنان ،تعدادی از وزارت ها برای
تکمیل نشدن فعالیت های شان ،هیچ گونه دلیلی ارایه نکرده اند.
به صورت عموم ،پیشرفت فعالیت ها به صورت مجموعی در گراف ذیل و در هر وزارت به شکل جداگانه در جدول صحفه بعدی ارایه شده
است.

پیشرفت در فعالیت های پالن های عمل مبارزه با فساد اداری وزارت ها
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پالن شده

وزارت مالیه
وزارت عدلیه
وزارت صنعت و تجارت
وزارت امور داخله
وزارت ترانسپورت
وزارت دفاع ملی
وزارت کار و امور اجتماعی
وزارت معادن و پترولیم
وزارت صحت عامه
وزارت احیا و انکشاف دهات
وزارت مخابرات و تکنالوژی
معلوماتی
وزارت معارف
وزارت انرژی و آب
وزارت اقتصاد
وزارت تحصیالت عالی
وزارت امور خارجه
وزارت امور سرحدات و قبایل
وزارت ارشاد ،حج و اوقاف
وزارت اطالعات و فرهنگ
وزارت امور زنان
وزارت شهرسازی و اراضی
وزارت زراعت ،آبیاری و
مالداری
وزارت دولت در امور پارلمانی
وزارت امور مهاجرین و عودت
کنندگان
مجموع
وضعیت پیشرفت به فیصدی
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وزارت مالیه
وزارت مالیه برای سال مالی  ،1398تحت  7بنچمارک 31 ،فعالیت را پالن نموده
است .از این جمله 9 ،فعالیت تکمیل شده است 8 ،فعالیت در مراحل نهایی اجرا قرار
دارد 8 ،فعالیت قسماً تکمیل شده و  6فعالیت نیز پیشرفت محدود داشته است.
دستآورد و پیشرفت های مهم تطبیق پالن عمل این وزارت به شرح ذیل می باشد.
قابل یادآوری است که تعدادی از فعالیت های وزارت در محور دوم و محور پنجم
استراتیژی انعکاس داده شده و از تکرار آن در این جا خودداری شده است.

تکمیل شده
مراحل نهایی اجرا

20% 30%
25%

قسماً تکمیل شده
پیشرفت محدود

25%

بنچمارک اول :ایجاد هیئت نظارت شرکت های دولتی








به اساس ماده  15قانون شرکت های دولتی ،هیئت نظارت شرکت های دولتی عالی ترین مرجع تصمیم گیری و رهبری امور شرکت های دولتی
است .این هیئت متشکل از  5عضو به شمول وزارت مالیه ،وزارت صنعت و تجارت و سه عضو از سکتور خصوصی بعد از منظوری مقام عالی
ریاست جمهوری شروع به فعالیت کرده و کار روی بازنگری اساسنامه های شرکت ها و تصدی های دولتی را آغاز نموده است.
جهت صیانت از ملکیت ها و دارایی های عامه ،مسودۀ طرزالعمل نظارت از سرمایه ،سهام و جایدادها و دارایی های شرکت های دولتی ترتیب
شده است .پس از روشن شدن مدیریت امالک و جایدادهای دولتی توسط وزارت مالیه و وزارت شهرسازی و اراضی ،این طرزالعمل تصویب می
گردد.
جهت تامین شفافیت در فعالیت های شرکت های دولتی ،از  12شرکت دولتی (بیمه ملی افغان ،افغان طیور ،نساجی افغان ،افغان کارت ،افتنتو ،د
افغانستان برشنا شرکت ،شکر بغالن ،آبرسانی و کانالیزاسیون شهری ،افغان تیلی کام ،د آریانا افغان هوایی شرکت ،هوتل انتر کانتیننتال ،هجاری و
نجاری هلمند و صنایع دستی( نظارت به عمل آمده است.
مبلغ مجموعی طلبات وزارت سی و یک میلیارد و یک صد و هشتاد و پنج میلیون و سه صد و بیست هزار و چهار صد و بیست و دو
( )31،185،320،422افغانی می باشد که از سال های  1394الی  1397است .طی سال مالی  ،1398با توجه به آخرین بیالنس ،از  14شرکت
دولتی بالغ بر بیست و دو میلیارد و نود و پنج میلیون و شش صد و شصت و سه هزار و یک صد و چهل و یک ( )22،095،663،141افغانی ،طلبات
حصول گردیده است.
بنچمارک دوم :تطبیق ابتکار مالیاتی آدیس ( )Addis Taxو معیارهای عمومی گزارشدهی
جزئیات پیشرفت در تمام فعالیت های تحت این بنچمارک در محور پنجم گزارش فعلی آمده است.
بنچمارک سوم :اصالح خدمات گمرکی مطابق اصول اعالمیه آروشا و سازمان جهانی گمرکات

 ریاست عمومی گمرکات وزارت ،در طول سال مالی توانسته از مجموع  70طرزالعمل پالن شده برای نشر ،به تعداد  59طرزالعمل تصویب شده
سال های  1397-1385را به نشر برساند .3نرخ های سرحدات و دفاتر گمرکی در ویب سایت اداره قابل دسترس نبوده و به نشر نرسیده است.
 مرکز فرماندهی و کنترول( )Command and Control Centerجهت جلوگیری از فرار عواید و کنترول بهتر محموله های گمرکی ایجاد شده و
تجهیزات آن نصب گردیده است و فعالً در حالت کنفیگوریشن (ترتیب) می باشد .اسناد حمایوی از تطبیق این فعالیت دریافت نشده است.
 کمره های امنیتی در گمرک محصولی هرات ،ننگرهار ،قندهار ،نیمروز و آقینه جهت تامین امنیت و جلوگیری از فساد نصب گردیده است و امور
مدیریت عمومی البراتوار گمرک های محصولی والیت های قندهار و نیمروز نظارت و بررسی شده است .بر عالوه ،مسودۀ طرزالعمل جدید قیمت
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 شامل  349کود می باشد ،تجدید شده و جهت دریافت منظوری به مقام
وزارت مالیه پیشنهاد شده است .تجدید این کودها باعث اصالح سیستم قیمت گذاری و افزایش عواید می شود .در ارتباط به این که با تجدید
این کودها چه تغییرات در قیمت ها آمده ،با وجود درخواست های مکرر ،گزارش آن دریافت نشده است.
 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
سهولت در پروسه تعرفه و اخذ احصائیه دقیق از سیستم می باشد .در مورد این که با ایجاد این کودها در پروسه های البراتوارها در چند گمرک
محصولی اصالحات آورده شده ،گزارش دریافت نشده است .همچنان ،جهت یکسان سازی سیستم قیمت گذاری ،کودهای تعرفوی ،و افزایش
http://customs.mof.gov.af/da/all-procedure/
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عواید گمرکی ،سیستم جدید قیمت گذاری در دو میدان هوایی بینالمللی افغانستان (حامد کرزی و قندهار) و میدان هوایی محلی ابونصر فارابی
تطبیق شده است.
بنچمارک چهارم :تقویت شفافیت و حسابدهی در وزارت ،نظارت و کنترول از شعبات و ادارات
 از مجموع  17موردی که در ماده  15قانون دسترسی به اطالعات به نشر آن تاکید شده است ،تعدادی از آن چون گزارش اجراآت بخشهای
مختلف وزارت به شمول پالیسی ها ،استراتیژی ها و اسناد تقنینی در ویب سایت وزارت و صفحات اجتماعی به نشر رسیده است .مورادی چون
تشکیل ،وضعیت مالی اداره و بندهای  ،10 ،5 ،4 ،1و  16قانون ،به نشر نرسیده است.
 امور اداری ،محاسبوی ،عایداتی ،اجرائیوی و جاری نهادهای گمرکی ،عایداتی ،مالیاتی ،مستوفیت ها و مدیریت های کنترول وزارت ها بررسی شده
است 148 .مرجع از مجموع  160مرجع پالن شده که شامل مستوفیت های  17والیت ،گمرک  4والیت و  7مرجع مدیریت عمومی کنترول
وزارت ها و ریاست های مالیه دهندگان بزرگ و متوسط می شود ،بررسی شده است .بر عالوه ،تفتیش ناگهانی دو گمرک (هرات و نیمروز) و دو
حوزه (دوم و چهارم) نیز انجام یافته است.
بنچمارک پنجم :تکمیل پروسۀ ثبت بایومتریک متقاعدین و آماده ساختن بسته تقاعد پر منفعت برای کارکنان خدمات ملکی
جزئیات پیشرفت در تمام فعالیت های تحت این بنچمارک در محور پنجم گزارش فعلی آمده است.
بنچمارک ششم :تقویت مدیریت امور مالی و پروسه بودجه سازی
 امور مالی  5وزارت (احیا و انکشاف دهات ،فواید عامه ،حج و اوقاف ،ترانسپورت و صحت عامه) 4 ،اداره (شاروالی کابل ،شرکت برشنا ،اداره
تعلیمات تخنیکی و مسلکی و نواحی شاروالی کابل) و  2شفاخانه ( نور و استقالل) با سیستم میز کمکی آنالین ( )AFMISوصل شده است .برنامه
های آموزشی برای کارمندان نهادهای مذکور برگزار گردیده ،اما از وصل موفقانه سیستم به وزارت ها و ادارات مذکور اطمینان داده نشده است.
بنچمارک هفتم :تعدیل قوانین ،مقررات و طرزالعمل ها
 این بنچمارک شامل تعدیل دو قانون (قانون اداره امور مالیات و قانون مالیات بر عایدات) مطابق کنوانسیون مبارزه با فساد اداری سازمان ملل
متحد و درج مفاد کنوانسیون در قوانین متذکره و ترتیب مقرره اعاده دارایی ها توسط وزارت مالیه و سایر نهاد های ذیدخل می باشد .مقرره اعاده
دارایی ها ترتیب و در جلسه مؤرخ  14حوت  1398کابینه جمهوری اسالمی افغانستان تصویب شده است .در ارتباط به تعدیل قانون اداره امور
مالیات بر مبنای مفاد کنوانسیون مبارزه با فساد اداری سازمان ملل متحد ،وزارت مالیه به این نظر است که در تعدیل گذشته قانون منتشره در
جریده رسمی شماره ( )1310مؤرخ  ،1397/07/10در ماده  25بحث اندارج اظهار نامه های مالیاتی انعکاس یافته است .اما به اساس دومین دور
گزارش ارزیابی خودی افغانستان از تطبیق احکام فصل پنجم کنوانسیون مبارزه با فساد اداری سازمان ملل متحد ،میکانیزم مشخص جهت ثبت
دفاتر اندراج اظهار نامه های مالیاتی و سایر موراد مربوط به عواید و مصارف در شرکت های خصوصی و پیگیری عوایدی که منبع آن معلوم
نیست ،در قانون اداره امور مالیات موجود نمی باشد.
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 تا موارد
ذکر شدۀ کنواسیون مبارزه با فساد اداری ملل متحد ،در آن گنجانیده شود .اضافه نمودن این موارد در جلسة شماره ( )6مؤرخ  21سنبله 1397
شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری مورد تصویب قرار گرفته است.4
قابل ذکر است که در ارتباط با تعدیل قانون مالیات بر عایدات بر مبنای مفاد کنوانسیون گزارش دریافت نشده است ،که نشان دهنده عدم پیشرفت
فعالیت می باشد.
مشکالت و چالش های تطبیق پالن عمل
وزارت مالیه از موجودیت مشکالت در حصول طلبات شرکت های دولتی از مدیونین آن ،نا امنی در مسیر راه والیات و موجودیت دو دستگی میان
وزارت مالیه و وزارت شهر سازی و اراضی در ارتباط با مدیریت جایدادها و امالک دولتی تصدی ها و شرکت های دولتی در تطبیق پالن عمل خویش
در سال مالی  ،1398یاد آوری نموده است.

http://www.aop.gov.af/?p=3842
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وزارت عدلیه
وزارت عدلیههه در پههالن عمههل مبههارزه بهها فسههاد اداری سههال مههالی  1398خههویش7 ،
بنچمارک/شاخص را با  42فعالیت تعیین نموده است .از مجمهوع فعالیهت هها ،بهه تعهداد 15
فعالیت تکمیل گردیده 6 ،فعالیت در مراحل نهایی اجرا قرار دارد 10 ،فعالیهت قسهماً تکمیهل
گردیده و  11فعالیت بدون پیشرفت باقی مانده است که دلیل عدم پیشهرفت اکثریهت آنهها
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.

تکمیل شده
مراحل نهایی اجرا

29%

قسماً تکمیل شده
بدون پیشرفت

14%

31%
26%

بنچمارک اول :تصویب و تعدیل قوانین و مقررات مرتبط به مبارزه با فساد اداری















طرح تعدیل جزء  2ماده چهاردهم قانون محاکم عسکری در وزارت عدلیه تدقیق گردیده و در جلسه مورخ  1398/6/20کمیته قوانین مورد تائید
قرار گرفته است .این طرح برای تصویب در کابینه ،به ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ارسال گردیده است.
طرح قانون تفسیر قانون اساسی و اسناد تقنینی و بررسی مطابقت آن ها با قانون اساسی افغانستان ذریعه مکتوب شماره ( )7948مورخ
 1397/11/9از طرف ستره محکمه ج.ا.ا به وزارت عدلیه مواصلت ورزیده است .پس از آن ،طی دو جلسه کاری با اشتراک نمایندگان ستره
محکمه و کمیسیون مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته و به زودی غرض طی مراحل بعدی آماده میگردد.
طرح مقرره اعاده داراییهای غیرقانونی طی جلسات کاری با اشتراک نمایندگان ستره محکمه ،لوی څارنوالی ،دیدبان شفافیت ،کمیسیون
مستقل حقوق بشر ،سکرتریت ویژه و وزارت مالیه مورد ارزیابی قرار گرفته و برای طی مراحل بعدی به کمیته قوانین کابینه ارسال گردیده است.
طبق فیصله کمیته قوانین ،طرح مقرره دوباره برای درج نظریات همکاران بینالمللی و بعضی نظریات پیشنهادی اعضای کمیته بازنگری گردیده
است .پس از بررسی مجدد ،طرح مقرره از سوی کمیته مورد تائید قرار گرفته و به تاریخ  14حوت  1398از سوی کابینه جمهوری اسالمی
افغانستان تصویب گردید.
به اساس فیصله جلسه شماره ( )8مورخ  1398/8/27کمیته عدلی و قضایی و به اساس فیصله مصوبه شماره ( )5مورخ  1398/9/28شورای عالی
حاکمیت قانون و مبارز با فساد اداری ،نهادهای عدلی ،قضایی ،کشفی و نهادهای مرتبط به مبارزه با فساد اداری کار روی تهیه و انکشاف مسوده
سند مقرره تنظیم سیستم مدیریت قضایا را آغاز نمودند .پس از تهیه سند از سویی کمیته تخنیکی ،هیات رهبری سیستم مدیریت قضایا در 5
جلسه کاری خویش سند مسوده را مورد بحث قرار داده و نسخه نهایی آن را ترتیب و برای طی مراحل به وزارت عدلیه ارسال کرده است .وزارت
عدلیه کار تدقیق و مشوره روی این سند را انجام داده و غرض طی مراحل بعدی طی مکتوب شماره ( )4472-7400مورخ  1398/12/21به
کمیته قوانین ارسال گردیده است.
طرح تعدیل مقرره طرز سلوک کارکنان خدمات ملکی ذریعه مکتوب شماره ( )5418/7351مؤرخ  1398/9/19به وزارت عدلیه ارسال گردیده
است و تحت تدقیق قرار دارد.
طرح بازنگری قانون اداره عالی بررسی که از سوی آن اداره به وزارت عدلیه مواصلت ورزیده است ،پس از درج نظریات ادارات ذیربط و تدقیق،
در کمیته قوانین تایید گردیده و در جلسه مورخ  15حوت  1398از سوی کابینه تصویب گردید.
طرح تعدیل قانون موسسات غیردولتی از سوی وزارت عدلیه تدقیق گردیده و برای تائید به کمیته قوانین ارسال شده است .کمیته قوانین ،وزارت
عدلیه را موظف نموده تا طرح قانون را با نمایندگان وزارت اقتصاد ،اتاق های تجارت و سرمایه گذاری و دیدبان شفافیت بازنگری و تدقیق نموده
به کمیته ارسال نماید .پس از درج نظریات ادارات فوق ،طرح قانون به کمیته قوانین ارسال گردیده است.
مسوده قانون بازرس از جانب اداره بازرس تهیه گردیده و به منظور اخذ نظریات همکاران بینالمللی ،با آنان شریک نموده است .نظریات که
همکاران بینالمللی در مورد مسوده قانون ارایه کرده اند ،در طرح مسوده در نظر گرفته شده است .این طرح پس از تدقیق از سوی وزارت عدلیه،
برای بررسی و طی مراحل به کمیته قوانین کابینه ارسال شده است .کمیته قوانین ،این طرح را به تاریخ 13حوت  1398در جلسه فوقالعاده
کاری خویش مورد بحث و بررسی قرار داده است .کمیته برای بهتر شدن طرح قانون در مورد صالحیت و جایگاه اداره بازرس ،رابطه آن با
کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری و جلوگیری از تداخل کاری و وظیفوی این اداره با بعضی از ادارات مرتبط ،فیصله نموده است که کمیته
ا ی تحت ریاست وزارت عدلیه و با اشتراک ادارات و نهادهای مربوط ،طرح را دوباره مورد بررسی قرار داده و جهت تایید به کمیته قوانین ارایه
نماید.
موضوع تعدیل قانون اشاعه و ثبت داراییها مقامات و کارکنان دولتی در جلسات کاری میان اداره ثبت داراییها با وزارت عدلیه و وزارت دولت
در امور پارلمانی مورد بحث قرار گرفته است .از این که همکاران بینالمللی در قسمت موارد پیشنهادی شورای ملی برای تعدیل این قانون
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مالحظه دارند و نیز موارد پیشنهادی برنامهها و تعهدات کالن دولت در راستای مبارزه با فساد اداری را متاثر خواهد ساخت ،تعدیالت پیشنهادی
ایجاب دقت بیشتر را مینماید .اداره ثبت داراییها موضوع را از طریق وزارت دولت در امور پارلمانی با مجلسین شورای ملی پیگیری میکند.
بنچمارک دوم :تهیه و ترتیب پالن کاری جهت آوردن اصالحات در ریاست تقنین
گزارش پیشرفت فعالیت های این بنچمارک ،در محور چهارم این گزارش آمده است.
بنچمارک سوم :تهیه وترتیب یک پالن کاری جهت آوردن اصالحات در ریاست حقوق
گزارش پیشرفت فعالیت های این بنچمارک ،در محور چهارم این گزارش آمده است.
بنچمارک چهارم :تهیه و ترتیب یک پالن کاری جهت آوردن اصالحات در ریاست عمومی قضایای دولت
گزارش پیشرفت فعالیت های این بنچمارک ،در محور چهارم این گزارش آمده است.
بنچمارک پنجم :تقویت تفتیش داخلی ،شفافیت و پاسخگوئی در اداره
 گزارش اجراآت بخشهای مختلف وزارت در جریان سال مالی در ویب سایت وزارت و صفحات اجتماعی آن به نشر رسیده است .همچنان طبق
چک لست های ترتیب شده ،به تعداد  4اداره والیتی تحت اثر وزارت در این ربع مطابق ماده پانزدهم قانون دسترسی به اطالعات از طریق
مفتشین مورد بازرسی صورت گرفته است .اما تمام موارد مندرج ماده پانزدهم قانون دسترسی به اطالعات در ویب سایت وزارت نشر نشده است.
بنچمارک ششم :ایجاد چتر واحد ارایه خدمات و بهبود سیستم مدیریت و ثبت قضایا
 در تشکیل سال مالی  1398وزارت عدلیه ،آمریت سیستم ثبت قضایا ایجاد گردیده است .این آمریت مسئولیت مدیریت و هماهنگی امور ثبت
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.
مشکالت و چالش های تطبیق پالن عمل
 11فعالیت وزارت طبق پالن پیشرفت نداشته است که دلیل عدم پیشرفت اکثریت آنها عدم مواصلت طرح تعدیل اسناد تقنینی از سوی ادارات به
وزارت عدلیه بوده است.
 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)؛
 تعدیل قانون اداره امور مالیاتی (طرح قانون از سوی اداره مربوط به وزارت عدلیه مواصلت نکرده است)؛
 تعدیل قانون مالیات بر عایدات (طرح تعدیل قانون از سوی اداره مربوط به وزارت عدلیه مواصلت نکرده است)؛
 تعدیل قانون تشکیل و صالحیت های لویڅارنوالی (طرح تعدیل به وزارت عدلیه مواصلت نورزیده است)؛
 ایجاد مرجع اطالع گیری داخلی مطابق قانون حمایت از اطالع دهندگان فساد اداری و رسیدگی به شکایات و ایجاد طرزالعمل مرجع اطالع
گیری داخلی برای تنظیم اجراآت آن؛
 تدویر  5برنامه برای  154تن ،جهت آگاهی دهی حقوقی به منظور اجراآت موثر در وظایف محوله در مرکز و والیات؛
 ایجاد کمیته مشترک نظارت از احزاب سیاسی (متشکل از نمایندگان وزارت عدلیه ،وزارت امور داخله ،ریاست عمومی امنیت ملی و اداره لوی
څارنوالی) (در قسمت پیشرفت این فعالیت ،اقدام صورت نگرفته است)؛
 ایجاد یک چتر واحد مرکز ارایه خدمات برای مراجعین وزارت عدلیه که  2بخش آن مربوط ریاست های حقوق و قضایای دولت است (این
مرکز تنها در بخش قضایای دولت ایجاد گردیده است)؛
 معرفی متهمین فساد اداری و ارجاع قضایای فساد اداری به لویڅارنوالی.
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وزارت امور داخله
وزارت امور داخله برای سال مالی  ،1398تحت  3بنچمارک 40 ،فعالیت را پالن نموده است .از
جمله  29فعالیت تکمیل شده است 3 ،فعالیت در مراحل نهایی اجرا قرار دارد 1 ،فعالیت قسماً
تکمیل شده 5 ،فعالیت هم پیشرفت محدود داشته و  2فعالیت هم بدون پیشرفت باقی مانده
است .جزئیات دستآوردها و پیشرفت های مهم تطبیق پالن عمل این وزارت در هر بنچمارک
به شرح ذیل می باشد.

تکمیل شده
مراحل نهایی اجرا
قسماً تکمیل شده
پیشرفت محدود
بدون پیشرفت

5%
10.5%
2.5%
7.5%
72.5%

بنچمارک اول :بهبود سیستم منابع بشری و ارتقای ظرفیت

















ریاست عمومی تفتیش از تطبیق طرزالعمل منابع بشری پولیس ملی و کارکنان خدمات ملکی درسطح ریاست عمومی پیژنتون و قوماندانی
عمومی جلب و جذب نظارت نموده است .در نتیجه ،تمام تعیینات و ترفیعات به اساس طرزالعمل متذکره اجرا شده است ،صرف  1،000تن
ساتنمن خالف این طرزالعمل در سطح قوماندانی امنیه والیت کابل تعیین بست شده و اجرای ترفیعات فوق العاده تعداد  9تن افسر و  51تن
ساتنمن در مغایرت به ماده  38و  42قانون امور ذاتی افسران ،شناسایی شده است.
میکانیزم طرح و تدوین طرزالعمل پذیرش مراجعین جهت کاهش در امر فساد ،محو و جلوگیری از مداخالت وکال ،سیاسیون و زورمندان در
تعیینات و ترفیعات منسوبین در ریاست عمومی دفتر مقام وزارت ایجاد گردیده ،اما متن میکانیزم با سکرتریت ویژه شریک نشده است.
تعداد  489تن نظر به تشکیل در بست های  ،3الی  8به اساس قانون خدمات ملکی و رقابت آزاد استخدام گردیده است.
پالیسی عمل کرد تمام منسوبین پولیس وزارت امور داخله به شمول قوماندانان ارشد تدوین گردیده است .در نتیجه 620 ،تن شامل افسر،
ساتنمن و ساتونکی و  174تن ملکی به دلیل اتهام های فساد اداری گرفتار گردیده است .از مجموع  344دوسیه کشفی جرایم فساد اداری،
 38دوسیه آن بررسی شده است .در بخش جلوگیری از نفوذ دشمن ،به تعداد  34تن شامل افسر ،ساتنمن و ساتونکی گرفتار گردیده است .بر
عالوه بیست و یک هزار و بیست و هفت ( )21،027عملیه پیکاس بر پرسونل ریاست عمومی استخبارات صورت گرفته است .همچنان
عملکرد  34تن قوماندانان امنیه والیات در طول سال ارزیابی گردیده اما نتایج این ارزیابی با سکرتریت ویژه شریک نشده است.
ارزیابی حضوری از عملکرد  3،486تن از کارمندان این وزارت در مرکز و والیات طبق قانون کارکنان خدمات ملکی انجام شده است.
دستورالعمل حصول نظریات عامه در رابطه به تعیینات بست های ارشد در طول سال مالی  1398تطبیق شده و از این روند  2بار در سال
گزارشدهی شده است .در نتیجه 68 ،درصد رضایت نشان داده و  32درصد از این روند راضی نبوده اند.
 17برنامه آموزشی و مسلکی برای  828تن از منسوبین ریاست عمومی امنیت داخلی 69 ،تن منسوبین ریاست عمومی تفتیش و  318تن
کارمندان ملکی این وزارت دایر گردیده است .بر عالوه ،برای  243تن از کارمندان ملکی این وزارت سمینار آگاهی دهی از قوانین و مقررات
دایر شده است.
 121تن از منسوبین که  42تن آن از طبقه اناث می باشند ،به  8برنامه آموزشی جهت ارتقای ظرفیت کارکنان به کشورهای انگلستان،
تاجکستان ،چین ،هندوستان ،ترکیه و روسیه فرستاده شده است.
از مجموع تعداد  2،116بست در ریاست های تدارکات ،منابع بشری و اداری ،تنها  637بست در تشکیل این وزارت ملکی سازی شده است.
اصل تشکیل قوای پولیس که شامل افسر ،ساتنمن ،سرباز ،پولیس ملی ،پولیس محلی و ملکی می باشد ،یک صد و شصت و یک هزار و یک
صد و پنجاه ( )161،150تن می شود .سطح اکمال قوای پولیس الی ختم ماه جدی سال مالی  ،1398یک صد و پنجاه هزار و شش صد و
بیست و پنج ( )150،625تن می باشد .تا اکنون ،یک صد و بیست و سه هزار و شش صد و هفتاد و شش ( )123،676تن که برابر با 82.11
درصد می باشد در سیستم اپس ثبت شده و به تعداد بیست و شش هزار و نه صد و چهل و نو ( )26،949تن آن باقی مانده است.
قابل یاد آوریست که به تعداد بیست هزار و سه صد و نود و شش ( )20،396بست خارج از تشکیل می باشد .از جمله بست های خارج از
تشکیل 7260 ،بست آن مربوط ریاست محابس و توقیف خانه ها ،و سیزده هزار و یک صد و سی و شش ( )13،136بست آن مربوط ریاست
عمومی محافظت عامه می باشد که در سیستم اپس ثبت نمی گردد.
از مجموع تعداد منسوبین ثبت شده در سیستم اپس ،تا اکنون به تعداد یک صد و بیست و دو هزار و هفت صد ( )122،700تن یا 81.46
درصد آن ،واجد شرایط برای پرداخت معاش از طریق این سیستم می باشد.
کار  7،264سجل ترفیعات شامل افسر و ساتنمن به وقت زمان معین طی سال مالی  1398اجرا گردیده است.
نظارت ازپروسه تقاعد توسط هئیت مؤظف مدیریت عمومی متقاعدین ریاست عمومی پیژنتون صورت گرفته ،که در نتیجه  4،939تن
منسوبین به تقاعد سوق داده شده است .بر عالوه 634 ،جلد کارتوتیک منسوبین تحت کار این هئیت قرار دارد.
42

گزارش ساالنه سال مالی  1398از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری

بنچمارک دوم :ایجاد مؤثریت در پالنگذاری و مصرف بودجه بر اساس برنامه











بودجه سال مالی  1399این وزارت ،جمعاً مبلغ پنجاه و هفت میلیارد ( )57،000،000،000افغانی می شود که به وزارت مالیه پیشنهاد گردیده،
که از جمله مبلغ پنجاه و سه میلیارد و هفت صد میلیون (  )53،700،000،000در سند بودجه تصویب شده است.
پالن مصرف بودجه این وزارت در سال مالی  ،1398ترتیب گردیده است .در نتیجه ،از مجموع پنجاه و هفت میلیارد و هشت میلیون و نه صد
و پنجاه و هشت هزار و پنج صد و هشت ( )57،008،958،508افغانی ،مبلغ پنجاه میلیارد و هشتاد و شش میلیون و دو صد و پنجاه و دو هزار
و دو صد و هشتاد و چهار ( )50،086،252،284افغانی در سال مالی  1398به مصرف رسیده است.
از جمله یک صد و پنجاه هزار و شش صد و بیست و پنج ( )150،625تن منسوبین موجود در وزارت ،یک صد و بیست و دو هزار و هفت صد
( )122،700تن که برابر با  81.46درصد آن می باشد ،واجد شرایط برای پرداخت معاشات از طریق سیستم اپس می باشد که تا اکنون معاشات
آن ها از طریق سیستم اپس پرداخت نگردیده بلکه به شکل ذیل پرداخت می شود:
 در بخش پولیس ملی ،مجموع تشکیل آن یک صد و بیست و چهار هزار و شش صد و بیست و نه ( )124،629تن می باشد ،که تااکنون سطح اکمال آن به یک صد و ده هزار و نه صد و هفده ( )110،917تن می رسد که  89درصد آن از طریق بانک معاشات خویش
را اخذ می کنند.
 در بخش پولیس محلی ،مجموع تشکیل آن سی هزار ( )30،000تن می باشد ،که تا اکنون سطح اکمال آن به بیست و هفت هزار و پنجصد و چهل و سه ( )27،453تن می رسد که  58درصد آن از طریق بانک معاشات خویش را اخذ می کنند.
 در بخش پولیس محابس ،مجموع تشکیل آن  7،456تن می باشد ،که تا اکنون سطح اکمال آن به  6،971تن می رسد که  100درصدآن از طریق بانک معاشات خویش را اخذ می کنند.
این وزارت به منظور تسریع حواله جات ،برنامه های ملی دارای اولویت ( )National Priority Programsرا ارزیابی نموده است .در نتیجه،
میکانیزم مؤثر نظارت بر مصرف اجرای حواله جات ،قطع روابط قراردادیان به داخل ریاست عمومی مالی ،تنظیم امور افمس ،معاشات ،ایجاد
سیستم نظارت تصویری در دفاتر و دهلیزهای وزارت ،استخدام افراد مسلکی و متعهد ،تطبیق شده است.
پالن سیستم جدید مدیریت مالی در این وزارت ترتیب و دیتابس به منظور ثبت فورم ها ایجاد گردیده است .برعالوه ،فورمه های م 10
تحویلی پیشکی ،م  12اجرای سفریه و مساعدت به مریضان و م  13جهت اجرای جیب خرچ ترتیب شده است .همچنان پالن تدارکاتی این
وزارت طی سال مالی  1398نیز ترتیب شده است.
به طور مجموعی ،هشتاد و نه هزار و پنج صد و پنجاه و یک ( )89،551جنس در نزد افراد خارج از تشکیل توسط آمریت عمومی دایره مرکز
این وزارت شناسایی شده است .از جمله 12 ،عراده وسایط مختلف النوع جمع آوری شده است.
بنچمارک سوم :اصالح ساختار ادارات وزارت امور داخله بادرنظرداشت اصل مؤثریت و مثمریت









تشکیل سال مالی  1398این وزارت به منظور ایجاد سیستم مدیریت تفتیش بازنگری شده است.
از مجموع  150مورد شکایات دریافتی از مرکز  119پولیس ،بعد از انجام بررسی ،نتایج آن رسماً غرض اصدار هدایت به مقام این وزارت
ارسال شده است.
 8گزارش در مورد نتایج مبارزه با فساد با حضور  15شبکه خبر رسانی و اجتماعی در طول سال نشر شده است.
سیستم کورایمس در  4قوماندانی امنیه والیت های (پکتیکا ،هلمند ،بلخ و کابل) و  22سایت و جزوتام ها فعال می باشد .کار فعال سازی این
سیستم در  6قوماندانی امنیه والیات (بامیان ،میدان وردک ،پنجشیر ،پروان ،کاپیسا و ننگرهار) در حال جریان است .برعالوه 2 ،نفر از
کارشناسان کورایمس در  6قومندانی امنیه والیات (کابل ،میدان وردک ،هرات پروان ،کاپیسا ،ننگرهار و بامیان) جهت آموزش از طرف کمپنی
( )OT Training Solutionsاداره سیستیکا معرفی و اعزام گردیده است.
گزارشات شش ماه اول و دوم تفتیش داخلی این وزارت در سال مالی  ،1398طی مکتوب های شماره ( )720و ( )721مؤرخ  1398/4/2و
مکتوب شماره ( )1783مورخ  1398/9/10به دفتر شورای امنیت ملی و ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ارسال شده است.
قدمه های ریاست عمومی محافظت عامه تفتیش گردیده ،که در نتیجه جدول مقروضیت شرکت های مربوطه که مبلغ هفده میلیون و پنج
صد و بیست و هشت هزار و چهارصد ( )17،528،400دالر امریکائی و مبلغ سه صد و ده میلیون و هفت صد و پانزده هزار و هفت صد و بیست
و هشت ( )310،715،728افغانی می شد ،به دسترس این وزارت قرار گرفته است .بر عالوه ،کاپی فورم های م  8و م  7قوماندانی امنیه
والیات (کابل ،پروان ،قندهار ،نورستان ،کاپیسا و پنجشیر) با اسناد محاسبوی مدیریت عمومی مالی و بودجه و ریاست عمومی لوژستیک
تطبیق مقایسوی گردیده که مبلغ یک صد و چهل میلیون و هشت صد و شصت و یک هزار و شش صد و چهل و نه (  )140،861،649افغانی
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تفاوت حسابی برمال گردیده و غرض پیگیری های قانونی به ریاست عمومی امنیت داخلی محول گردیده است .اما فعالیت تفتیش تصدی
امنیتی به دلیل عدم ارائه اسناد به مفتشین بخش مربوطه این وزارت ،تطبیق نشده است.
میکانیزم و پالن به منظور نظارت و ارزیابی از تطبیق پالن عمل مبارزه با فساد اداری طی سال مالی  1398ترتیب و نهایی گردیده است.
این وزارت از رقم مجموعی کارمندان واجد شرایط ثبت دارایی گزارش ارائه ننموده است .تنها فورم های ثبت دارایی  86تن از کارمندان عالی
رتبه این وزارت به ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ارسال گردیده است.
سوانح پانزده هزار و شش صد و هشتاد و یک ( )15،681تن پولیس سرحدی و نظم عامه به وزارت دفاع ملی انتقال گردیده است.
سیستم کورایمس در  7قوماندانی کندک حمائیوی ( 202شمشاد 303 ،سپین غر 404 ،میوند 505 ،بست 606 ،انصار 707 ،پامیر و  808سپین
زر) به شمول قطعات امن عامه ،مراکز تعلیمی و سرحدی فعال می باشد.
از مجموع  127قرار مبنی بر گرفتاری ،جلب و احضاریت ،به تعداد  66قرار تطبیق شده است 25 ،تن در خارج از کشور تثبیت شده و متباقی
به تعداد  36تن تحت کار قرار دارد .از مجموع  128قرار ،به تعداد  40قرار تطبیق شده است 52 ،قرار تحت کار قرار دارد 2 ،قرار خارج از کشور
تثبیت شده است و اوراق  34قرار از طریق څارنوالی مرکز عدلی و قضائی به څارنوالی های مربوطه ارسال شده است.
گزارشات اجراآت و دستآوردهای ریاست مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری از ماه حمل الی ماه جدی سال  ،1398به شکل الکترونکی به
سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری مقام عالی ریاست ج.ا.ا .ارسال گردیده است.

مشکالت و چالش های تطبیق پالن عمل
وزارت امور داخله از داشتن مشکالت در تطبیق پالن عمل مبارزه با فساد اداری خویش ،موضوعی را ذکر نکرده است .اما  3فعالیت آن بنابر مرتبط
نبودن با موضوع درج گزارش کنونی نشده است .فعالیت هایی که در سال مالی  1398پالن شده بود ،ولی تطبیق نگردیده ،قرار ذیل است:
 نظارت از تطبیق پالیسی کنترول امور داخلی؛
 ارزیابی ساالنه پرسونل در سیستم (.)APPS
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وزارت دفاع ملی
وزارت دفاع ملی برای سال مالی  ،1398تحت  4بنچمارک 20 ،فعالیت را پالن نموده است.
در طول سال 11 ،فعالیت تکمیل شده است 3 ،فعالیت در مراحل نهایی اجرا قرار دارد2 ،
فعالیت قسماً تکمیل شده 2 ،فعالیت پیشرفت محدود داشته و  2فعالیت بدون پیشرفت باقی
مانده است .جزئیات بیشتر فعالیت ها و دستآوردهای آن قرار ذیل است.

تکمیل شده

10%

مراحل نهایی اجرا
قسمآ تطبیق شده
پیشرفت محدود

55%

10%
10%
15%

تطبیق ناشده

بنچمارک اول :تقویت میکانیزم های مبارزه با فساد اداری









از جمله  28قرارداد این وزارت 26 ،قرارداد آن از طرف کمیته موظف ارزیابی شده است.
این وزارت تفتیش های پالنی ،آنی و تعقیبی را راه اندازی نموده و جمعاً به تعداد  41تیم تفتیش در ادارات ،قطعات و جزوتام های اردوی ملی در
عرصه های مختلف توظیف گردیده است .در نتیجه ،از کارکردهای ادارات وزارت دفاع در بخش های تفتیش خاص ،تفتیش پالنی ،مساعدت ،تعلیم و
تربیه ،ارتقای ظرفیت ،نظارت بر استخبارات ،شفافیت ،حسابدهی ،اداره سالم ،و مبارزه با فساد اداری تفتیش انجام شده است .گزارش شش ماه اول و
دوم تفتیش داخلی این وزارت ذریعه صادره نمبر شماره ( )2619مورخ  1398/10/28به ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری و دفتر شورای
امنیت ملی ارسال گردیده است.
ریاست تحقیقات جنایی وزارت دفاع ملی با  217تن افسر ،بریدمل و سرباز در مرکز و والیات فعال شده است .این ریاست 843 ،قضیه را بررسی
نموده که  91قضیه آن در رابطه به فساد اداری بوده و به تعداد  74قضیه آن به لوی څارنوالی ارجاع شده و متباقی  17قضیه دیگر تحت بررسی
است.
سیستم مدیریت قضایای در سال  2008میالدی در ارگان های عدلی و قضایی ایجاد گردیده و به اساس تشکیل شماره ( )01مورخ  1398/1/25به
تعداد  89بست څارنوال و  42بست قاضی شامل تشکیل شده اند .کار تطبیق این سیستم عمالً به همکاری دفتر حمایت از سکتور عدلی افغانستان
( )Justice Sector Support Programدر تمام قطعات و جزوتام های مرکز و والیات اردوی ملی فعالیت دارد .تا اکنون به تعداد بیست و چهار هزار و
نه صد ( )24،900قضیه در سیستم ثبت گردیده است ،که از جمله  2،504قضیه در سال مالی  1398ثبت این سیستم گردیده است.
طرح تعدیل جز ( )2ماده چهاردهم قانون تشکیل و صالحیت های محاکم عسکری بعد از تائید انستیتوت امور قانون گذاری ،در جلسه مؤرخ
 1398/06/20کمیته قوانین مورد تائید قرار گرفته است.
بنچمارک دوم :تقویت شفافیت در بخش منابع بشری










یک کمیسیون متشکل از  8عضو ،تحت ریاست معاون اول ستردرستیز ،قومندانان قول اردوها و لواها را ارزیابی نموده است.
از مجموع  100درصد افسران و بریدمالن که شامل سیستم اپس ( )APPSوزارت می باشد 62 ،درصد آنان در سیستم اپس ارزیابی شده است.
از مجموع  100درصد سطح اکمال پرسونل ملکی وزارت دفاع ملی 50 ،درصد آن که شامل بودجه داخلی ( )On-budgetمی باشد ،در سیستم ()APPS
ثبت شده اند و معاشات شان از طریق این سیستم پرداخت می شود.
در وزارت دفاع ملی ،از مجموع  100درصد تشکیل منظور شده تمام منسوبین اردوی ملی در سال  ،1398سطح اکمال آن به  80.9درصد می رسد.
تمام افراد تعین بست شده یا  100درصد آن ،در سیستم ( )APPSثبت شده است و از طریق این سیستم معاش دریافت می کنند.
تا اکنون ،به تعداد ده هزار و سه صد و پنجاه و هفت ( )10،357بست از پرسونل موجود در وزارت دفاع ملی ،ملکی سازی شده است .از آن جمله به
تعداد  7،993تن آن در سال مالی  1397و سال های قبل از طریق پروسه رقابت آزاد تعیین بست شده و متباقی  2،364تن آن در سال مالی 1398
تعیین بست گردیده اند .از جملة افراد تعیین بست شده الی اکنون ،به تعداد  140تن ( 92تن در بخش اداری 25 ،تن در بخش تدارکات و  23تن در
بخش منابع بشری) در بخش ملکی استخدام شده اند.
در نصاب تعلیمی اردوی ملی ،مواد مبارزه با فساد اداری گنجانیده شده است و محصلین پوهنتون دفاعی مارشال فهیم که تعداد شان به  908تن افسر
و  52تن بریدمل می رسد ،با استفاده از این نصاب آموزش دیده اند.
یک دیتابیس ابتدایی با استفاده از اکسیل شیت ( )Excel Sheetجهت نظارت از کسانی که برای بورسیه های تحصیلی انتخاب و فرستاده می شوند
در آمریت دیتابیس که در چوکات مدیریت بین المللی ریاست پالنگذاری و انکشاف تعلیمات و تحصیالت می باشد ،ایجاد گردیده است .تا اکنون به
تعداد  1،895تن منسوبین اردوی ملی به بورسیه های تحصیلی کشور های خارجی ثبت دیتابیس گردیده است و از جمله به تعداد  73تن کاندیدان در
بورسیه کشور چین از طریق این سیستم انتخاب و به پروسه امتحان معرفی شده اند.
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 دیتابیس شهداء ،معلولین و جلب و جذب در چوکات معاونیت پالنگذاری ریاست کادر و پرسونل ایجاد گردیده است .این دیتابیس از طریق سیستم
اپس مدیریت می شود .در بخش شهدا ،تا اکنون اسناد  80درصد شهدای اردوی ملی ثبت دیتابیس گردیده است و متباقی  20درصد آن تحت کار
قرار دارد .در بخش معلولین ،تا اکنون به تعداد  3،039سند معلولین ثبت فارمت جدید گردیده است .در بخش جلب و جذب ،به تعداد  1،376تن
بریدمل و  2،537تن سرباز ثبت دیتابیس گردیده است .در بخش اسرای جنگی ،به تعداد  51تن در این دیتابیس ثبت گردیده و در بخش رخصتی
خودسرانه کارکنان و یا غیبت دایمی ،به تعداد  680تن شناسایی شده است.
بنچمارک سوم :تقویت شفافیت در بخش مدیریت دارایی ها
 سیستم کورایمس در اداره موجودی عینیات لوژستیکی این وزارت ایجاد شده است .در ضمن ،طی شش ماه اول ،این سیستم در تمام قول اردوهای
هفت گانه وزارت فعال گردیده و از آن استفاده صورت می گیرد .از جملة  42لوا که در آن سایت های کورایمس ایجاد گردیده است در  14لوا این
سیستم فعال شده و از آن استفاده می شود .در  28لوا دیگر به دلیل نبود پرسونل ،تعلیم تربیه ،ادغام تشکیالتی و مشکالت تخنیکی این سیستم فعال
نشده است .کار گسترش این سیستم در شش ماه دوم سال مالی جاری به دلیل عدم موجودیت ارتباطات انترنتی و شبکه هیچ پیشرفت نداشته است.
 از مجموع  212قطعه زمین ملکیت وزارت دفاع ملی ،یک صد و سی و پنج هزار و دوصد و چهارده ( )135،214جریب آن ثبت دیتابیس ملکیت های
وزارت شده است که از جمله ده هزار و نه صد و هشتاد و هفت ( )10،987جریب زمین آن از ملکیت غصب شده این وزارت می باشد.
بنچمارک چهارم :تقویت شفافیت و حسابدهی در اداره
 نشریه های این وزارت چون :تدویر کنفرانس های مطبوعاتی ،مصاحبه ها ،عملیات ها ،سمینارها ،برنامه های مختلف رادیویی و تلویزیونی جهت پاسخ
دهی و ارایه اطالعات در رابطه به پالن ها ،فعالیت ها ،و دستآوردهای بهبود نیروهای اردوی ملی در ویب سایت این وزارت نشر گردیده است.
همچنان ،کنفرانس ها و مصاحبه های این وزارت در لینک ذیل 5نشر شده است.
 بانک اطالع گیری به تاریخ  1396/3/14خارج از تشکیل در چوکات ریاست ارتباطات ستراتیژیک و امور عامه ایجاد گردیده ،که این مرجع گزارش
های معاونیت ها و ریاست های وزارت را دریافت ،تحلیل و تجزیه نموده و ثبت دفتر می نماید.
مشکالت و چالش های در تطبیق پالن عمل
وزارت دفاع ملی گزارش نموده که در تطبیق پالن عمل مبارزه با فساد اداری سال  1398خویش به مشکالت و چالش های ذیل مواجه بوده است:
 عدم موجودیت ارتباطات انترنتی و شبکه در سایر قطعات و جزوتام قول اردوهای ساحوی الی قدمه لوا و کندک ها و کمبودی پرسونل واجد شرایط در
قدمه های متذکره ،در بخش فعال سازی سیستم کورایمیس؛
 بازرسی ساحات دارای خطرات بلند توسط تیم های موظف تفتیش خارجی (اداره عالی تفتیش) قبل از مرحله تطبیق برنامه های تفتیش داخلی ،با
وصف ارسال پالن سال به آن ها که سبب نارسایی  100درصد پالن تفتیش داخلی گردیده است؛
یک تعداد بنچمارک/فعالیت های وزارت نیز تطبیق نشده که در ذیل آمده است:





ارزیابی قومندانان ارشد وزارت دفاع ملی؛
ارزیابی ساالنه پرسونل در سیستم ()APPS؛
عدم ایجاد یک طرزالعمل معیاری بر اساس معیارهای بین المللی در مشوره با ماموریت قاطع برای نشر قراردادها و معلومات تدارکاتی اداره؛
عدم تطبیق فعالیت "تعیینات و ترفیعات این وزارت" و همچنان عدم نشر تعیینات و ترفیعات در ویب سایت این وزارت.

http://mod.gov.af/dr/press-confrence
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وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی برای سال مالی  ،1398تحت  5بنچمارک23 ،
فعالیت را پالن نموده است .از جمله 3 ،فعالیت آن تکمیل شده است 9 ،فعالیت در
مراحل نهایی اجرا قرار دارد 4 ،فعالیت قسماً تکمیل شده و  7فعالیت پیشرفت محدود
داشته است .جزئیات دستآوردها و پیشرفت های مهم تطبیق پالن عمل این وزارت به
شرح ذیل است.

تکمیل شده

13%

مراحل نهایی اجرا
39%

قسماً تکمیل شده

30%
17%

پیشرفت محدود

بنچمارک اول :افزایش و جمع آوری شفاف مالیات ،محصول خدمات مخابراتی ( 10فیصد) و عواید شرکت افغان تیلی کام
 طرزالعمل محصول خدمات مخابراتی به اساس احکام مواد  7و  13قانون محصول خدمات مخابراتی تعدیل گردیده است .مجموع محصول خدمات
مخابراتی جمع آوری شده در سال مالی  1398از شرکت های مخابراتی (افغان بی سیم ،اتصاالت ،ام.اتی.ان و افغان تیلی کام) به دو میلیارد و سه
صدو پنجاه و نه و میلیون و دو صدو پنجاه و نه هزار و یک صد و چهل و یک ( )2،359،259،141افغانی می رسد.
 شرکت مخابراتی افغان بی سیم و شرکت مخابراتی روشن مکلف به پرداخت بیست میلیون افغانی طبق بند اول ماده  12قانون محصول خدمات
مخابراتی گردیده است .تمام پول  10درصد محصول خدمات مخابراتی ،به حساب واردات وزارت مخابرات در د افغانستان بانک انتقال می یابد.
 جهت جمع آوری شفاف عواید ،سیستم ریل تایم دیتا منجمنت ( )RTDMSایجاد شده است و با کمپنی های
 )Networking Servicesعقد قرارداد صورت گرفته است .طرزالعمل سیستم ترتیب شده و تطبیق می گردد.
 کار ساخت اتاق نظارت ( ،)Network Operation Centerکارهای سروی و دیزاین ساختمان مرکز معلومات ( )Data Centerو خریداری تجهیزات
تخنیکی پروژه تکمیل شده است .مجموع کارمندان سیستم ریل تایم 9 ،تن می باشد که  6تن آن ها از طرف شرکت لترو ایفای وظیفه می نمایند.
داشبورد ( )Dashboardسیستم برای  10درصد محصول خدمات مخابراتی ایجاد گردیده است.
 جهت تقویت کنترول از توزیع باندویت های انترنت برای شرکت ها ،سیستم توزیع باندویت ( )Bandwidth Management Systemنصب شده است
و عمالً از آن استفاده می شود .طرزالعمل توزیع باندویت انترنت نیز تعدیل شده و بر اساس آن به شرکت هایی که به مشتریان خویش تخفیف در
نظر بگیرند تا  40درصد تخفیف مدنظر گرفته می شود .جهت تقویت شفافیت در توزیع باندویت با شرکت اسمارت گروپ عقد قرارداد شده بود که در
اول تطبیق آن ناکام شد و کار دوباره آن برای موفقیت جریان دارد .فعالً از شیوۀ دیگر ( )QoSجهت محدود ساختن باندویت انترنت استفاده می شود.
(GROUP LLC

 BUSTOSو

LATRO

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






طرح تعدیل مقرره جواز سیر و رانندگی مطابق سیستم جدید از سوی کمیته مشترک وزارت ترانسپورت ،ریاست ترافیک ،نهاد آسان خدمت و کمپنی
( )GTRجهت مدرن سازی سیستم ترافیک افغانستان و شفافیت در توزیع جوازها ،ترتیب شده و جهت تصویب به کابینه ارسال شده است.
سیستم جواز رانندگی ایجاد شده و از آن در  9سنبله  1398به گونه آزمایشی استفاده به عمل آمده است .کار سیستم جواز سیر قرار است به زودی
تکمیل گردد .کارت های هوشمند ( )Smart Cardsجواز سیر و جواز رانندگی تهیه شده است .سیستم های مذکور (جواز سیر و جواز رانندگی) پس از
تصویب تعدیل مقرره جواز سیر و جواز رانندگی نصب می شود و به فعالیت آغاز می کند.
سیستم ( )Government Resource Planningاز سوی اداره آسان خدمت در شرکت افغان تیلی کام در بخش تدارکات (لوجیستیک) و منابع بشری
تکمیل گردیده و عمالً مورد استفاده قرار می گیرد.
تعمیرهای فاز اول ریاست افغان پُست ،ترمیم و عصری سازی گردیده است .قرارداد اکمال تجهیزات ( )IFSبا شرکت سمارت گروپ برای مدت 75
روز به مبلغ (  )6،975،000افغانی عقد گردیده و در حالت تطبیق می باشد 18 .عدد کامره امنیتی در شعبات عملیاتی نصب شده است و نظارت
دوامدار آن از طرف هیئت رهبری ریاست افغان پُست ادامه دارد .خدمات پستی سریع ( )Express Mail Serviceدر والیات (پروان ،بغالن ،میدان
وردگ و سمنگان) توسعه یافته است و پارسل الکرها ترتیب شده که مسؤلیت تطبیق پارسل الکر ها مربوط ریاست مشارکت سکتور خصوصی
وزارت مالیه می گردد.
بنچمارک سوم :انکشاف منابع بشری و داشتن تشکیل مؤثر
فعالیت های این بنچمارک ،پیشرفت نداشته است.
بنچمارک چهارم :تقویت شفافیت و حسابدهی

 ریاست های مخابرات  12والیت (کابل ،پروان ،بلخ ،کنر ،کاپیسا ،هرات ،سمنگان ،تخار ،هلمند ،ننگرهار ،سرپل ،میدان وردگ و جوزجان) بررسی و
تفتیش شده است .سفارشات سال های قبل اداره عالی بررسی تطبیق گردیده است ،برای سال  1397و  1398از سوی اداره عالی بررسی تا هنوز
سفارش دریافت نشده است.
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 مدیریت های عمومی زون های (شرق ،شمالشرق و جنوب غرب) شرکت افغان تیلی کام در بخش های اداری ،منابع بشری ،تخنیکی ،مالی،
تجارتی و فروشات تفتیش گردیده است .از تعداد مجموعی شکایات مشتریان افغان تیلی کام و شکایات مورد رسیدگی قرار گرفته شده و از تفتیش
تیلی شاپ ها گزارش دریافت نشده است.
 کارمندان دولتی  32والیت کشور به استثنای ارزگان و نورستان جهت تادیه معاشات شان از طریق موبایل ،در سیستم ()Mobile Salary Payment
به ثبت رسیده اند .به تعداد  6،000کارمند وزارت کار و امور اجتماعی ،معاشات شان را از طریق موبایل دریافت می نمایند .برای این که در پروسه
مذکور شفافیت مراعات گردد با یک کمپنی تفتیش خارجی قرار است قرارداد عقد شود تا آفرهای دریافت شده از کمپنی ها را ارزیابی نماید و بعد از
آن با شرکت برنده ،قرارداد عقد شود .از مجموع تعداد سی و دو هزار ( )32،000کارمند وزارت معارف در سه والیت (کندهار ،پروان و ننگرهار) بیست
و هشت هزار و پنج صد ( )28،500تن از کارمندان در سیستم ( )MSPثبت شده و به تعداد هفده هزار و سه صد ( )17،300تن معاشات شان را از
طریق این سیستم بدست می آورند.
 کال سنتر (مرکز خدمات مشتریان و مرکز جمع آوری شکایات) از سوی اداره آسان خدمت در وزارت مخابرات ایجاد شده است ،که مسودۀ میکانیزم
ها و پروسیجرهای جمع آوری شکایات و رسیدگی به آن ترتیب شده است.
 وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ،به منظور ایجاد سهولت دسترسی به اطالعات و هماهنگی با ریاستهای داخلی ،بخش تماس با فوکل
پاینتهای ریاست ها را ایجاد نموده است .عواید  10درصد محصول خدمات مخابراتی و سایر عواید وزارت ،به گونه ماهوار در ویب سایت به نشر می
رسد .مجموع عواید وزارت در سال مالی  1398به شمول عواید محصول مخابراتی به هشت میلیارد و هفت صد و یک میلیون و یک صد و بیست و
هفت هزار و پنج صد و هشتاد و چهار اعشاریه هفتاد و پنج ( ) 8،701،127،584.75افغانی می رسد.
 تمام موارد ذکر شده در ماده  17قانون دسترسی به اطالعات ،در ویب سایت وزارت به نشر رسیده است .طرزالعمل مرجع اطالع گیری داخلی تدوین
و نهایی گردیده و یک تن به حیث مسئول این مرجع تعیین شده است .در سال مالی  ،1398به تعداد  22جلسه با شکایت کنندگان تدویر یافته که به
شکایات موجه ،رسیدگی صورت گرفته است.
بنچمارک پنجم :تطبیق معیارهای ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان ))CoST
فعالیت های این بنچمارک ،پیشرفت نداشته است.
مشکالت و چالش های تطبیق پالن عمل
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی گزارش داده که در طول سال مالی  ،1398با دو چالش عمده روبرو بوده است .این دو چالش شامل بطی بودن
پروسه های تدارکاتی وزارت ،به خصوص شرکت مخابراتی افغان تیلی کام و تهدید کارمندان وزارت توسط مخالفین مسلح دولت می شود.
قابل ذکر است که ادارۀ اترا به دلیل استقاللیتی که در انجام امور دارد ،فعالیت های معین شده در پالن وزارت را تطبیق نکرده است .در نتیجه ،دو فعالیت
مربوط به اداره اترا ،فعالیت اصالحات تشکیل شرکت افغان تیلی کام و  4فعالیت مربوط به تطبیق معیارهای ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان ( ،)CoSTو
فعالیت اصالح تشکیل شرکت افغان تیلی کام بر مبنای نیازمندی های بخش ها و لوایح وظایف ،پیشرفت خیلی محدود داشته و یا هم هیچ پیشرفت
نداشته است.
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وزارت معادن و پترولیم
این وزارت در پالن عمل مبارزه با فساد اداری سال مالی  1398خویش ،تحت 9
بنچمارک 37 ،فعالیت را پالن نموده است .از جمله 33 ،فعالیت آن تکمیل شده است1 ،
فعالیت در مراحل نهایی اجرا قرار دارد 1 ،فعالیت قسماً تکمیل شده است و  2فعالیت بدون
پیشرفت می باشد .جزئیات دستآورد و پیشرفت های مهم تطبیق پالن عمل این وزارت به
شرح ذیل می باشد.

تکمیل شده

5.4%

مراحل نهایی اجرا
قسماً تکمیل شده

2.7%
2.7%

89%

بدون پیشرفت

بنچمارک اول :شفافیت در مدیریت قرار داد های معادن
 در سال مالی  ،1398تفتیش فعالیت های معدنکاری در  21والیت (هرات ،سمنگان ،بلخ ،جوزجان ،فاریاب ،سرپل ،تخار ،بدخشان ،لوگر ،پروان،
پنجشیر ،کاپیسا ،بامیان ،کابل ،غور ،ننگرهار ،کنرها ،لغمان ،نورستان ،کندهار و زابل) انجام یافته است .در مجموع 445 ،یافته و  365سفارش به تمام
ساحات معدنکاری ارایه شده و به تمام شرکت ها و متصدیان معدنکاری جهت رفع نواقص و بهبود فعالیت های معدنکاری رسماً ابالغ گردیده است.6
 کمیته بین الوزارتی بررسی قراردادهای فعال معادن ،مطابق حکم شماره ( )2321مؤرخ  28قوس  1397مقام عالی ریاست جمهوری ،جهت بررسی
وضعیت قراردادهای فعال معادن ایجاد شده است .کمیته مذکور به تعداد  64قرارداد که مشکالت تخنیکی ،محیط زیستی و مالی داشتند را بررسی
کرده است .از این جمله 18 ،قرارداد مرمر 6 ،قرارداد کرومایت و  1قرارداد طال از طرف کمیسیون تدارکات ملی منظور شده است.
 جهت تقویت شفافیت در پروسة داوطلبی قراردادهای معدنکاری ،طی سال مالی  ،1398به تعداد 150ساحه معدنکاری به مقیاس کوچک و به تعداد 5
ساحه معدنکاری به مقیاس بزرگ ( 20فرصت داوطلبی )7از طریق ویب سایت وزارت معادن و پترولیم و پورتال شفافیت به نشر رسیده است.
 اطالعات جوازها ،مالکین ذینفع قراردادها ،شرکت ها و داوطلبان پروژه های جدید معادن ،در ویب سایت وزارت و پورتال شفافیت نشر شده است .8به
تعداد  13شرکت در پروسه دواطلبی معادن بزرگ اشتراک نموده اند ،و اطالعات تعداد  112تن مالکین ذینفع معادن بزرگ و  275تن مالکین ذینفع
قرارداد های معادن کوچک در ویب سایت و پورتال شفافیت نشر گردیده است.
 سیستم های مدیریت کادستر ( ،)MCASسیستم عواید غیر مالیاتی ( )NTRSو پورتال شفافیت وزارت فعال گردیده و نحوه استفاده از سیستم ها به تمام
کارمندان آموزش داده شده است .والیات (پنجشیر ،کاپیسا ،لوگر ،بامیان و قندهار) به سیستم های مذکور وصل گردیده است .گزارش در مورد نتایج
تطبیق سیستم های مذکور و اطالعات قراردادهای که در پورتال شفافیت به نشر رسیده است.9
بنچمارک دوم :مدیریت بهتر عواید سکتور معادن
 از مجموع مبلغ دو میلیارد و پنج صد و هفتاد و یک میلیون و چهار صد و دو هزار و هشت صد و هشتاد و هفت ( )2،571،402،887افغانی مقدار عواید
غیر مالیاتی که باید در سال مالی 1398جمعآوری می گردید ،دو ملیارد و سه صد و شصت میلیون و پنج صد و بیست و دو هزار و یک صد شصت و
نه ( )2،360،522،169افغانی جمعآوری شده است .عواید به اساس شرکت ها در پورتال و عواید مجموعی در ویب سایت وزارت نشر می گردد.
 جهت ایجاد شفافیت در جمعآوری عواید ،کود عواید برای بونس یا انعام ( )Bonusدر 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 های ( )NTRS ،MCASوزارت معادن
و پترولیم با سیستم های ( ASYCUDA ،SIGTASو  )RMISوزارت مالیه به تاریخ  13جوزای  1398به امضا رسیده است .وصل سیستم های مذکور از
طریق ( )VPNتکمیل گردیده است .قبالً اطالعات به گونه دستی ( )Manualتبادله می گردید که با وصل سیستم ها ،اطالعات قراردادهای معادن به
صورت آنالین میان وزارت مالیه و وزارت معادن مبادله می شود.
بنچمارک سوم :اعتبار دهی برنامه شفافیت صنایع استخراجی
 پالن عمل جهت رسیدگی به همه تصامیم و سفارشات بورد ابتکار شفافیت صنایع استخراجی ( )EITIبه شمول گزارش شماره )(2019-1/BC- 264
ترتیب و نشر شده است .پالن عملیاتی ترتیب شده ،شامل  197فعالیت می باشد ،که سکرتریت ( )EITIتوانسته  189فعالیت آن را تطبیق نماید8 .
فعالیت ،که اکثر آن سفارشات کنفرانس دبی می باشد در حالت تطبیق قرار دارد.10
https://momp.gov.af/sites/default/files/2019-12/%D8%AA%D9%81%D8%AA%DB%8C%D8%B4.pdf

6
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
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 9 جلسه گروپ چند جانبه ( )MSGدر سال مالی جاری برگزار شده است .ششمین گزارش ابتکار شفافیت صنایع استخراجی ترتیب و طرزالعمل انتخابات
اعضای جامعه مدنی نیز نهایی گردیده است .مصوبات تمام جلسات گروپ چند جانبه در ویب سایت وزارت نشر شده است.
 به منظور آگاهی دهی و تعقیب تعهدات نهادهای ذیدخل در مورد فعالیت های پالن عمل ،برنامه ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان و رفع
تعلیق عضویت افغانستان در ( 22 ،)EITIجلسه تعقیب پالن عمل برنامه شفافیت صنایع استخراجی برگزار شده است که از مجموع  15پیشنهاد ارایه
شده 14 ،پیشنهاد آن به اساس پالن عمل تطبیق گردیده است.
 در سال مالی  ،1398تولیدات شرکت ها ،مشخصات داوطلبان و شرکت ها ،و صورت جلسات به نشر رسیده است .برعالوه ،مقدار تولیدات مواد
استخراجی شرکت ها ،ارزش آن و داوطلبان برتر ،قبل از امضای قرارداد نیز به نشر رسیده است.11
بنچمارک چهارم :تطبیق استراتیژی اصالحات در وزارت برای سال 1398
 از مجموع  62بست خالی وزارت که استخدام آن برای سال مالی  1398پالن شده بود ،به تعداد  76تن ،شامل بست های ریاست های مرکزی و
والیتی و کارمندان بست های چهار و پنج ،پس از سپری نمودن امتحان جمعی کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی به وزارت معرفی
شده و استخدام گردیده اند.
 تشکیل وزارت معادن و پترولیم در شش ماه نخست سال تعدیل و از طرف کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی و مقام عالی ریاست
جمهوری منظور گردیده است.
 طرح مقرره معدنکاری در جلسة مؤرخ  9جدی  1398کابینه طی  13فصل و  109ماده در پرنسیب مورد تصویب قرار گرفته است .این مقرره پس از
تصحیح توسط وزارت های عدلیه و معادن و پترولیم به تاریخ  15دلو  1398در جریده رسمی شماره ( )1366به نشر رسیده است و نافذ می باشد.
بنچمارک پنجم :تقویت شفافیت و حسابدهی در اداره
 از مجموع  17موردی که در ماده  15قانون دسترسی به اطالعات به نشر آن تاکید شده است ،تمام موارد به شمول تشکیل ،وضعیت مالی وزارت و
دستآورد های آن در ویب سایت به نشر رسیده است .هم چنان ،شعبه دسترسی به اطالعات جهت اطالع گیری و اطالع دهی ایجاد و طرزالعمل
دسترسی به اطالعات ترتیب شده است.
 رهنمود تفتیش داخلی طی  22ماده ترتیب گردیده است .با در نظرداشت پالن تفتیش داخلی و مکتوب نمبر ( )7305مورخ  1397/9/24اداره عالی
بررسی ،در سال مالی  ،1398به تعداد  41مرجع که شامل ،ریاست های معادن  18والیت (کابل ،قندهار ،ننگرهار ،هرات ،بلخ ،وردک ،هلمند ،فاریاب،
غزنی ،قندز ،فاریاب ،غزنی ،بغالن ،غور ،پکتیا ،پنجشیر ،خوست و دایکندی) ،تصدی سمنت جبل السراج و آمریت بریکوت کابل می شود ،توسط
ریاست تفتیش داخلی وزارت بررسی و تفتیش شده است .اداره عالی بررسی نیز ،ریاست معادن والیات جوزجان ،پروان ،بدخشان ،تخار ،پروژه انکشافی
شبرغان الی مزار شریف و مرکز وزارت را بررسی نموده است.
 رهنمود و چک لست ها برای مفتشین معادن ،بر اساس معیارهای بین المللی ( )EITIتهیه گردیده است.
بنچمارک ششم :پاسخگویی اداره در زمینه گزارش های تفتیش ،بررسی و ارزیابی های بیرونی
 به اساس گزارش وزارت ،از مجموع  191سفارش کمیته میک ( 116 ،)MECسفارش آن تطبیق شده است که از این تعداد تکمیل  59سفارش آن مورد
قبول کمیته میک بوده است .به اساس جلسه مورخ  10قوس  1398وزارت معادن و هیئت رهبری کمیته میک ،مسئولیت تطبیق  15سفارش به دلیل
عدم ارتباط آن ها به وزارت معادن ،به ادارات دیگر (اداره ملی حفاظت مخیط زیست ،اداره ارگان های محلی ،کمیسیون مستقل اصالحات اداری و
خدمات ملکی و وزارت مالیه) واگذار شده است .هم چنان 4 ،سفارش نیز غیر قابل تطبیق تشخص گردیده است .به اساس دومین گزارش نظارت و
ارزیابی از تطبیق سفارشات کمیته میک ،12از مجموع  191سفارش 27 ،سفارش تطبیق شده 48 ،سفارش قسماً تطبیق شده 27 ،سفارش بدون پاسخ
است و  89سفارش تطبیق نشده است .الزم به ذکر است که استراتیژی اصالحات وزارت معادن و پترولیم که روی  5محور و  30بخش انکشاف داده
شده است 8 ،بخش آن روی مبارزه با فساد اداری تمرکز دارد.
 از مجموع  40سفارش/بنچمارک ارایه شده به تعداد  40بنچمارک (پیمان همکاری های افغانستان-امریکا و اتحادیه اروپا) در سال مالی  1398تطبیق
گردیده است.
بنچمارک هفتم :ایجاد کمیته تخنیکی منرال ها
جزئیات پیشرفت در تمام فعالیت های تحت این بنچمارک ،در محور ششم استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری آمده است.
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
 یک استراتیژی مفصل و مشخص جهت رسمی سازی معدنکاری های غیر قانونی به مقیاس کوچک و حرفه ای ترتیب شده و از طرف شورای عالی
اقتصادی منظور گردیده است .جهت تطبیق این استراتیژی ،پالن تطبیقی نیز تهیه گردیده است.
 مسودۀ پالن کاری سال مالی  1398کمیته محافظت از معادن و طرزالعمل محافظت از معادن و جلوگیری از استخراج غیر قانونی معادن تهیه گردیده
است .این مسوده بعد از منظوری کمیسیون محافظت از معادن و شورای امنیت ملی ،نهایی می گردد.
 16 والیت (کابل ،پروان ،هرات ،ننگرهار ،کاپیسا ،لغمان ،پنجشیر ،بامیان ،نورستان ،خوست ،پکتیا ،سمنگان ،بلخ ،جوزجان ،قندهار و کنر) از جانب
کمیته محافظت از معادن به ارتباط فعالیت های معدنکاری غیر قانونی سروی و تبیثت ساحه گردیده است .در نتیجه ،در اضافه تر از  815ساحه،
فعالیت های غیر قانونی شناسایی شده است .گزارش فعالیت های استخراج غیر قانونی والیت پروان با شورای امنیت ملی شریک گردیده است.
بنچمارک نهم :ایجاد سیستم مدیریت معلومات ( )MISدر وزارت معادن و پترولیم
 4 سیستم جدید که عبارت از؛  )1سیستم نقشه برداری سروی جیولوجی جهت تسهیل در مدیریت معلومات جیولوجیکی؛  )2سیستم الکترونیکی واحد
پروژه های معادن بزرگ جهت تامین شفافیت در مدیریت قرارداد های بزرگ معادن؛  )3سیستم الکترونیکی ریاست دفتر و ریاست تدارکات جهت
تسریع روند کاری ریاست دفتر و ریاست تدارکات و  )4طرح سیستم مال ی معینیت مالی و اداری برای ثبت اسناد مالی به شمول اسناد عواید گزارش
داده شده می شود در سال مالی  1398مطابق پالن عمل ایجاد گردیده است.13
 سیستم مدیریت کادستر قراردادهای معادن ( )MCASو سیستم عواید غیر مالیاتی معادن ( )NTRSانکشاف یافته و با سیستم های (،SIGTAS
 ASYCUDAو  )RMISوزارت مالیه وصل گردیده است .در ضمن ،سیستم کامپیوتری کادستر معادن به پنج والیت دیگر (پنجشیر ،کاپیسا ،لوگر ،بامیان
و قندهار) گسترش داده شده است که در مجموع تا هنوز  10دفتر والیتی این وزارت با این سیستم وصل گردیده است و کار روی وصل سازی سایر
دفترهای والیتی به سیستم متذکره جریان دارد.
مشکالت و چالش های تطبیق پالن عمل
وزارت معادن و پترولیم ،موجودیت نا امنی در ساحات فعالیت های معدنکاری و مسیر راه های مواصالتی را به عنوان چالش های فراروی تطبیق فعالیت
های رسمی سازی معادن خودسر در پالن عمل مبارزه با فساد اداری سال مالی  1398خویش ذکر نموده است 2 .فعالیت ترتیب پالیسی نظارت مردمی یا
نظارت محلی از استخراج معادن و تطبیق پروژههای معدنکاری و نشر گزارش ساالنه از مجموع عواید معدنکاری وجوه مالی که به صندوق انکشاف
والیتی اضافه می شود ،پیشرفت نداشته است.

https://onlineapp.momp.gov.af/ ; https://transparency.mom.gov.af/dashboard
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وزارت کار و امور اجتماعی
این وزارت در پالن عمل مبارزه با فساد اداری سال مالی  1398خویش ،تحت 4
بنچمارک 17 ،فعالیت را پالن نموده است .از جمله 13 ،فعالیت آن تکمیل شده
است 2 ،فعالیت در مراحل نهایی اجرا قرار دارد 1 ،فعالیت پیشرفت محدود داشته
و  1فعالیت نیز بدون پیشرفت می باشد .جزئیات دستآوردها و پیشرفت های مهم
تطبیق پالن عمل این وزارت به شرح ذیل می باشد.

تکمیل شده
مراحل نهایی اجرا
پیشرفت محدود

6% 6%
12%
76%

بدون پیشرفت

بنچمارک اول :تقویت امور منابع بشری وزارت
 جهت معیاری سازی لوایح وظایف کارکنان و جلوگیری از تداخل وظیفوی ،کمیته کاری مشخص در هماهنگی با کمیسیون مستقل اصالحات
اداری و خدمات ملکی تشکیل گردیده و یک مشاور خارجی نیز به همکاری اتحادیه اروپا استخدام شده است 6،560 .تن شامل تشکیل سال
مالی  1398وزارت در مرکز و والیات می باشد.
 پالن جامع تدارکاتی در مطابقت با پالن تطبیقی پروژه های انکشافی وزارت ،برای سال مالی  1398ترتیب شده است .در طول سال ،از پروژه
های انکشافی تعلیمات فنی و حرفوی در سطح  15والیت (لوگر ،خوست ،پکتیا ،لغمان ،ننگرهار ،کنرها ،سرپل ،جوزجان ،وردک ،فاریاب ،بامیان،
کاپیسا ،نیمروز ،تخار و بدخشان) نظارت و ارزیابی صورت گرفته است.
بنچمارک دوم :تطبیق اصالحات جامع و عملی در امور تهیه و تدارکات و حفاظت از دارایی های وزارت
 سیستم پیگیری و گزارشدهی روزمره از فعالیت ها و پیشرفت های تدارکاتی ) (PTTRS-MISو سیستم مدیریت معلومات تدارکاتی
( )Procurement MISبرای ثبت معلومات قراردادها ،به شمول قراردادهای کوچک زیر پنج صد هزار ( )500،000افغانی در وزارت ایجاد شده
است .طرح جامع برای ایجاد واحد تطبیق و هماهنگی پروژه های انکشافی و تامین شفافیت در تطبیق پروژه ها ترتیب شده و نهایی نشده است.
بنچمارک سوم :تدوین طرح جامع ایجاد واحد تطبیق و هماهنگی پروژه ها و تقویت میکانیزم های مدیریت قراردادها
 به اساس میکانیزم استندرد نظارت و ارزیابی که طی  7فصل و  11ماده ترتیب گردیده ،نظارت ربعوار از چگونگی مصرف بودجه انکشافی در
سطح مرکز و والیات انجام شده و در نتیجه ،پیشنهادات مشخص جهت حل مشکالت پروژه های انکشافی ارایه شده است.
 میکانیزم جامع نظارت و ارزیابی که شامل مسودۀ میکانیزم ریاست نظارت و ارزیابی ،مسودۀ میکانیزم آمریت نظارت و ارزیابی از تطبیق پالن ها،
مسودۀ میکانیزم آمریت تحلیل ،توحید و بررسی گزارشات و چک لست های نظارتی می شود ،ترتیب گردیده است.
 گزارش های پیشرفت از اجرا و تکمیل ،نظارت و تفتیش از تطبیق قراردادها در ویب سایت وزارت به نشر رسیده است .اما از تعداد مشخص
گزارش های تکمیل شده ،گزارش های نظارتی و تفتیش به نشر رسیده از تطبیق قراردادها ،معلومات ارایه نشده است.
بنچمارک چهارم :تقویت شفافیت و حسابدهی در اداره و الکترونیک سازی مراحل توزیع و تمدید جواز کار الکترونیک
نشده






از مجموع  17موردی که در ماده  15قانون دسترسی به اطالعات آمده است تعدادی از آن ،چون گزارش اجراآت بخشهای مختلف وزارت به
شمول پالیسی ها ،استراتیژی ها و اسناد تقنینی در ویب سایت وزارت و صفحات اجتماعی به نشر رسیده است .14مورادی چون وضعیت مالی
اداره و بندهای  5 ،4 ،2و  10قانون ،به نشر نرسیده است.
مرجع اطالع گیری داخلی با عضویت  3تن مطابق قانون حمایت از اطالع دهندگان جرایم فساد اداری ایجاد گردیده و مسوده طرزالعمل آن نیز
ترتیب شده است.
کمیته مشخص  5نفری جهت انجام ارزیابی خودی یا مستقل از آسیب پذیری های معروض به فساد اداری وزارت ایجاد شده است .از پیشرفت
کار در مورد ترتیب پالن و میتودولوژی انجام ارزیابی ،معلومات دریافت نشده است.
پیشنهاد دیجیتل نمودن آرشیف ریاست عمومی قوای بشری و وصل آن به سیستم الکترونیکی جواز کار اتباع داخلی در ربع اول به مقام وزارت
ارسال شده است .مسودۀ طرح (پروپوزل) دیجیتل سازی ،پروپوزل های مالی و تخنیکی جهت الکترونیک سازی آرشیف جواز کار اتباع داخلی نیز
در سال  2018ترتیب گردیده است .برعالوه ،از شاخص های مطالعه امکان سنجی آنالین سازی و وصل سیستم توزیع و تمدید جواز کار اتباع
خارجی با وزارت امور داخله (ریاست پاسپورت) ،میدان هوایی و بخش تعرفه با بانک گزارش دریافت نشده است.

https://molsa.gov.af/dr/
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مشکالت و چالش های تطبیق پالن عمل
وزارت کار و امور اجتماعی در زمینه تطبیق پالن عمل مبارزه با فساد اداری خویش در سال مالی  1398چالشی را گزارش ننموده است .اما فعالیت
ایجاد میکانیزم نظارت و مشارکت مردمی در نظارت از تطبیق قراردادهای اداره و نظارت مردمی از تطبیق  10پروژه انکشافی وزارت در جریان سال
پیشرفت نداشته و در این مورد گزارش ارایه نشده است.

53

گزارش ساالنه سال مالی  1398از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری

وزارت انرژی و آب
وزارت انرژی و آب برای سال مالی  ،1398تحت عنوان  4بنچمارک 12 ،فعالیت را
پالن نموده است که از جمله 8 ،فعالیت تکمیل شده 2 ،فعالیت مراحل نهایی و 2
فعالیت قسماً تکمیل شده می باشد .دستآورد های مهم تطبیق پالن عمل این وزارت
به شرح ذیل می باشد.

تکمیل شده
مراحل نهایی اجرا
قسماً تکمیل شده

17%
17%
66%

بنچمارک اول :تقویت شفافیت و حسابدهی در اداره
 مرجع اطالع گیری ایجاد شده و طرزالعمل آن جهت تنظیم اجراآت مرجع مطابق قانون حمایت از اطالع دهندگان جرایم فساد اداری ترتیب گردیده
است .از مجموع  17موردی که در ماده  15قانون دسترسی به اطالعات آمده ،گزارش اجراآت وزارت ،پالیسی ها ،استراتیژی ها و اسناد تقنینی در
ویب سایت وزارت و صفحات اجتماعی به نشر رسیده 15و مورادی چون تشکیل ،وضعیت مالی اداره و تعدادی از بندهای قانون ،به نشر نرسیده است.
بنچمارک دوم :تقویت امور مالی و تدارکاتی
 جهت تقویت امور تدارکاتی و تامین شفافیت در پروژه ها 47 ،پروژه قبلی وزارت از جانب اداره تدارکات ملی درج سیستم ( )ACPMSشده است.
برعالوه ،اعالن دواطلبی  47پروژه در ویب سایت های اداره تدارکات ملی ،وزارت ،صفحه فیسبوک و روزنامه افغان اعالنات به نشر رسیده است.
بنچمارک سوم :تهیه رهنمود معیاری برای نظارت از پروژه های انکشافی انرژی
 جهت افزایش مؤثریت در پروسه تطبیق پروژه ها و معیاری سازی سیستم اجراآت در اداره ،رهنمود معیاری برای نظارت از پروژه های انکشافی
انرژی فارمت انوایس ها ( ،)Invoicesکتابچه های ژورنال و فارمت گزارشدهی ماهوار ،هفته وار و روزانه به زبان انگلیسی ترتیب و نهایی گردیده
است .از تطبیق و عملی شدن رهنمود مذکور گزارش دریافت نشده است.
بنچمارک چهارم :مدیریت منابع آبی جهت استفاده پایدار و تامین حقوق استفاده کنندگان آب
 بازنگری قانون آب از جانب وزارت طی  6فصل و  41ماده تکمیل شده است .قانون آب در جلسه مؤرخ  20حمل  1398کابینه به ریاست جاللتمآب
رئیس جمهور در پرنسیب تائید شده ،به تاریخ  2دلو  1398توشیح و در جریده رسمی شماره  1367به نشر رسیده است .16قابل ذکر است که،
طرزالعمل جواز فعالیت و اجازه نامه حفر چاه های عمیق (اجازه نامه استفاده از آب) بازنگری شده است ،و پس از توشیح قانون آب به مراجع مربوطه
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.
 در طول سال مالی  ،1398به تعداد  109انجمن استفاده کننده آب ایجاد شده و تصدیق نامه های آن به ادارات حوزه های دریایی مربوطه ارسال
گردیده است .بر عالوه ،جهت نظارت عینی از  112انجمن آب پالن شده در شش ماه اول سال 6 ،گروپ کاری به  11حوزه دریایی کشور معرفی و
اعزام گردیده است که توانسته اند از  62انجمن استفاده کنندگان آب نظارت نمایند .از متباقی انجمن ها ،به دلیل نبود امنیت در ساحه ،نظارت انجام
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.
مشکالت و چالش های تطبیق پالن عمل
وزارت انرژی و آب از موجودیت مشکالتی هم چون عدم همکاری حوزه های دریایی و ادارات امنیتی در ساحات کاری والیات ،مشکالت اقلیمی و عدم
نظارت گروپ های کاری از انجمن های استفاده کنندگان آب به نسبت نبود امنیت در ساحه در تطبیق پالن عمل مبارزه با فساد اداری سال مالی
 1398خویش گزارش ارایه نموده است.

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
وزارت معارف برای سال مالی  ،1398تحت  5بنچمارک 19 ،فعالیت را پالن
نموده است .از این جمله 5 ،فعالیت آن تکمیل شده است و  3فعالیت در مراحل
نهایی اجرا قرار دارد 8 .فعالیت دیگر قسماً تکمیل شده و  3فعالیت پیشرفت
محدود داشته است .جزئیات دستآوردها و پیشرفت های مهم تطبیق پالن عمل
این وزارت به شرح ذیل است.

تکمیل شده

15.7%

مراحل نهایی اجرا

26.3%

قسماً تکمیل شده

42.1% 15.7%

پیشرفت محدود

بنچمارک اول :تقویت شفافیت در استخدام معلمین و کارمندان
 جهت دریافت آمار دقیق از بست های خالی وزارت در سرتاسر کشور ،این وزارت توانسته طی سه ربع گذشته ،به گونه مجموعی  2،595بست
خالی معلمان و کارمندان بست های  3تا  8را در مرکز و والیات شناسایی نماید .شناسایی بست های خالی معلمین یک پروسة دورانی است و
ارقام آن در حال تغییر می باشد .همچنان 1،782 ،تن به تقاعد سوق داده شده است که  1،552تن آن ها به ریاست عمومی خزینه تقاعد وزارت
مالیه معرفی گردیده اند.
 مسودۀ پالیسی معلمین ( )Teachers Policyپس از جمع آوری نظریات ترتیب شده که پس از شریک سازی با مقام عالی ریاست جمهوری ،نهایی
می شود و به منصة اجرا گذاشته خواهد شد .هم چنان 120 ،بست خالی به همکاری کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی به اعالن
رفته و آماده اخذ امتحان الکترونیک می باشد.
بنچمارک دوم :همکاری در ثبت دارائی ها ،تقویت تفتیش داخلی ،بررسی واحدهای دومی و ارجاع قضایای فساد اداری
 عملکرد کارکنان  29مرجع در والیات (پروان ،بلخ ،ننگرهار ،لغمان ،تخار ،بغالن و فاریاب) و  39مرجع در مرکز بررسی گردیده که از اثر آن 40
تن توصیه 7 ،تن تبدیل و  14تن اخطار و کسر معاش شده اند .برعالوه ،از مجموعه پول های بازگشتی که مجموع آن چهار میلیون و پنج صد و
سی و نه هزار و شش صد ( )4،539،600افغانی می شود ،مبلغ یک میلیون و نه صد و سی و شش هزار و چهار صد و یازده ( )1،936،411افغانی
تحصیل شده و مبلغ دو میلیون و شش صد و سه هزار و یک صد و هشتاد و نه ( )2،603،189افغانی تحت دوران می باشد.
 کمیته تفتیش وزارت با عضویت  5تن به شمول وزیر معارف به هدف نظارت از اصالحات ،نشر گزارش ساالنه از نقاط قوت و ضعف ،کنترول
داخلی و اقدامات برای رفع آن ها ،تقویت حسابدهی متقابل و حمایت از پروسه اصالحات در وزارت ایجاد گردیده و الیحه وظایف و طرزالعمل
اجرآات آن نیز ترتیب شده است .اما با در نظر داشت اسناد حمایوی دریافت شده ،این طرزالعمل در سال  1397ترتیب شده است.
بنچمارک سوم :شفاف سازی روند تدارکاتی معارف
 جهت تامین شفافیت در پروسه های تدارکاتی وزارت ،کمیته نظارت از پروسه های تدارکات داخلی با عضویت  3تن تشکیل گردیده است .این
کمیته تعداد  149قرارداد را طی مراحل و بررسی نموده است .برعالوه ،تعداد  414قرارداد پایین تر از  500هزار افغانی نیز بررسی شده است.
 بر اساس فیصله وزارت معارف ،مرکز واحد توزیع شهادتنامه ها به سکتور خصوصی باید واگذار گردد .از همین رو ،ریاست نتایج و شهادتنامه های
وزارت معارف در تفاهم با آسان خدمت ،مراحل و موارد مرتبط را جهت برداشتن گام های عملی در این عرصه ،شریک ساخته است .طرزالعمل
صدور و فارمت شهادت نامه ها بازنگری شده و نرم افزاری که جهت صدور آن آماده گردیده است به نام ( 17)CMISیاد می گردد.
 در زمینه پرداخت معاشات معلمان و کارمندان وزارت ،باید یادآور شد که  62درصد معلمان و کارمندان ،معاشات خود را به گونه الکترونیک از
طریق نوی کابل بانک دریافت می کنند .معاشات  38درصد کارمندان از طریق مبایل و از طریق تیم های سیار بانکی (در والیات بادغیس و
بامیان) پرداخت می گردد.
بنچمارک چهارم :ساده سازی توزیع شهادت نامه ها ،ارائه خدمات تعلیمی و جلب حمایت مردمی
 جهت افزایش سطح مشارکت شوراهای محلی در طرح ،تطبیق ،نظارت و ارائه خدمات تعلیمی از برنامه ها ،پالن استراتیژیک سوم معارف برای
افزایش نقش شوراها و ادارات محلی جهت بهبود مدیریت و کیفیت تعلیم و تربیه انکشاف یافته است و در حالت تطبیق قرار دارد.
 رهنمود همکاری با جامعه مدنی به منظور فراهم نمودن دسترسی آسان ،به موقع و همه جانبه در ارائه خدمات تعلیمی برای مردم و نظارت از ارائه
خدمات تعلیمی ترتیب گردیده است که عمالً تطبیق می گردد.
بنچمارک پنجم :تقویت شفافیت و حسابدهی در اداره و تطبیق سفارشات کمیته ()MEC
 از مجموع  17موردی که در ماده  15قانون دسترسی به اطالعات به نشر آن تاکید شده است تعدادی از آن چون گزارش اجراآت بخشهای
Certification Management Information System
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مختلف وزارت به شمول پالیسی ها ،استراتیژی ها و اسناد تقنینی در ویب سایت وزارت و صفحات اجتماعی به نشر رسیده است .مورادی چون
تشکیل ،وضعیت مالی اداره و بندهای  ،10 ،7 ،6 ،4 ،1و  16قانون به نشر نرسیده است.
 اداره سمع شکایات در ریاست دفتر مقام وزارت ایجاد شده و طرزالعمل سمع شکایات قرار است از طریق ریاست دفتر ترتیب گردد .برعالوه25 ،
شکایت واصله از طریق ریاست تفتیش داخلی بررسی گردیده و  25شکایت آن از طریق مدیریت تفتیش وظیفوی والیات تحت بررسی قرار دارد.
به اساس پالن عمل ،مرجع اطالع گیری داخلی باید ایجاد می گردید که تاهنوز ایجاد نگردیده و طرزالعمل آن نیز ترتیب نشده است.
 چارچوب ایجاد سیستم اعتباردهی معلمان قبالً به همکاری مالی کشور کانادا انکشاف داده شده است و مراحل آزمایشی آن به طور نمونه در چند
مکتب در والیت کابل ،بامیان و ننگرهار تطبیق گردیده است .معلمان سه دارالمعلمین کشور (سیدجمال الدین ،بامیان و ننگرهار) به طور آزمایشی
اعتباردهی گردیده اند.
 به اساس گزارش ارسالی وزارت معارف به کمیته میک ،از تعداد مجموعی  113سفارش این کمیته 37 ،سفارش تکمیل شده 33 ،سفارش 50
درصد پیشرفت دارد 18 ،سفارش  25درصد تطبیق شده و کار  17سفارش آن تازه آغاز شده است .کار تطبیق  8سفارش به دلیل دخیل بودن
سایر ادارات در آن در حالت تعویق قرار دارد.18
مشکالت و چالش های تطبیق پالن عمل
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.

https://www.mec.af/files/2019_11_06_moe_5th_follow_up_report_da.pdf
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وزارت صنعت و تجارت
وزارت صنعت و تجارت برای سال مالی  ،1398تحت  5بنچمارک 10 ،فعالیت را
پالن نموده است .از این جمله 7 ،فعالیت آن تکمیل شده است 2 ،فعالیت در مراحل
نهایی اجرا قرار دارد و  1فعالیت قسماً تکمیل شده است .جزئیات دستآوردها و
پیشرفت های مهم تطبیق پالن عمل این وزارت به شرح ذیل می باشد.

تکمیل شده
مراحل نهایی اجرا
قسماً تکمیل شده

10%
20%

70%

بنچمارک اول :تامین شفافیت و حسابدهی در پروسۀ ثبت و توزیع جوازها
پیشرفت در تمامی فعالیت های تحت این بنچمارک در محور ششم استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری آمده است.
بنچمارک دوم :تامین شفافیت در پروسه های مالی واداری
 وزارت صنعت و تجارت ،جهت تشخیص دقیق دارایی های وزارت ،باید در نخست سروی انجام می داد تا آمار دقیق دارایی های وزارت مشخص
شود .آمار مجموعی تمام دارایی های وزارت اعم از منقول و غیر منقول ،بعد از معلوم شدن ،در دیتابیس مشخص (دیتابیس آنالین است یا
آفالین) باید به ثبت می رسید .در گزارش دریافت شده از سوی وزارت ذکر گردیده که صرف یک طرزالعمل (طرزالعمل تنظیم امور مربوط به
تحویل گیری و تحویل دهی اجناس در تحویل خانه) انکشاف یافته و از نتایج بدست آمدۀ فعالیت موضوعی تذکر نیافته است .هم چنان نوعیت
دیتابیس مورد نظر در یک فایل اکسل ایجاد شده است.
 جهت تنظیم بهتر امور مالی وزارت ،طرزالعمل تنظیم امور مالی وجوه نقدی سردستی و پیش پرداخت ها تدوین و تصویب گردیده است.
بنچمارک سوم :تامین شفافیت درپروسه تدارکات داخلی
 جهت تنظیم بهتر امور تدارکاتی ،طرزالعمل داخلی پروسه تدارکات پرچون و قراردادها ،تدوین و تصویب گردیده است.
بنچمارک چهارم :تنظیم امورکارکنان خدماتی
 جهت انسجام بهتر امور مربوط به کارکنان خدماتی ،تشکیل جدید خدماتی وزارت ترتیب شده است .از مجموع  196بست در تشکیل پیشنهادی
سال مالی  ،1398به تعداد  21بست آن برای استخدام افراد جدید قابل اعالن می باشد.
بنچمارک پنجم :تقویت سیستم جوازدهی شرکت ها/تشبثات
 کار نصب سیستم کمره های امنیتی و همچنان سیستم صف ( )Queue Systemدر ریاست عمومی ثبت مرکزی و مالکیت های فکری تکمیل
شده است.
 به اساس گزارش وزارت ،اتصال سیستم جواز دهی آنالین در  20والیت تکمیل گردیده است.
مشکالت و چالش های تطبیق پالن عمل
وزارت صنعت و تجارت زمانگیر بودن طی مراحل اسناد تقنینی و عدم همکاری و همآهنگی سایر وزارت ها و ادارات را به عنوان چالش های تطبیق
پالن عمل مبارزه با فساد اداری سال مالی  1398خویش ذکر نموده است.
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وزارت صحت عامه
این وزارت در پالن عمل مبارزه با فساد اداری برای سال مالی  1398خویش ،تحت
 6بنچمارک 25 ،فعالیت را پالن نموده است .از جمله 11 ،فعالیت آن تکمیل شده
است 6 ،فعالیت در مراحل نهایی اجرا قرار دارد 1 ،فعالیت قسماً تکمیل شده است2 ،
فعالیت پیشرفت محدود دارد و  5فعالیت نیز بدون پیشرفت می باشد .جزئیات
دستآوردها و پیشرفت های مهم تطبیق پالن عمل این وزارت به شرح ذیل است.

تکمیل شده

20%

مراحل نهایی اجرا

44%

قسماً تکمیل شده
پیشرفت محدود

4%
12%
24%

بدون پیشرفت

بنچمارک اول :تقویت تطبیق و رعایت قوانین و مقررات صحی
 تیم مدیریتی نهاد ملی اعتبار دهی صحی ( Afghanistan National Healthcare Accreditation Organizationایجاد و اساسنامه آن ترتیب
شده است .در ربع سوم 23 ،مرکز صحی شهر کابل جهت اعتبار دهی به ثبت رسیده ،اما اعتبار دهی نگردیده اند .اداره ملی اعتبار دهی باید از
جانب انجمن بین المللی کیفیت خدمات صحی ( )The International Society for Quality in Health Careاعتبار دهی شود تا صالحیت
اعتباردهی مراکز صحی در افغانستان را دریافت نماید .دریافت اعتبار از انجمن بین المللی زمانگیر است.
 پنج قضیه تدارکاتی ،قضیه جعل اسناد رئیس صحت عامه والیت خوست و قضیه فعالیت خود سرانه و غیر قانونی  48باب شرکت توریدی ادویه و
لوازم طبی در نقاط مختلف شهر کابل ،به اداره لوی څارنوالی ارسال شده است .قضایای فعالیت غیر قانونی کلینیکها و شفاخانه های خصوصی
در مرکز و والیات ( 3کلینیک در والیت کندز و  2کلینیک در والیت کابل) به ریاست امنیت ملی ارسال گردیده است.
 طرزالعمل تعیین فیس برای آزمایش نمونه های دوایی ترتیب و نهایی شده و فیس برای  40میتود کاری البراتواری محاسبه شده است.
)

بنچمارک دوم :افزایش میزان حسابدهی و شفافیت در عرضه خدمات صحی
 جهت بهبود در عرضه خدمات سکتور خصوصی و جلوگیری از ایجاد مراکز صحی خصوصی بدون مجوز ،به  17مرکز صحی جدید ،شامل
شفاخانه های معالجوی و کلینیک های سراپا در مرکز و در والیات جواز فعالیت داده شده است .در زمینه الکترونیک سازی پروسة توزیع جوازها،
یک سلسله کارهای مقدماتی در شعبه عرایض صورت گرفته و اسناد تقنینی و سایر معلومات از طریق ویب سایت
( )www.afghanhealth1stopshop.orgدر اختیار مراجعین جهت آگاهی و سهولت قرار داده شده است .قرار بود تفاهمنامه هماهنگی با اداره
آسان خدمت امضا گردد ،اما تاکنون ،تفاهمنامه امضا نشده است.
 در طول سال مالی ،به تعداد  286شکایت از سوی مراجعین در شفاخانه های خصوصی و دولتی در مرکز و والیات و به  75شکایت واصله به
کمیته سمع شکایات اداره ملی تنظیم ادویه ،رسیدگی صورت گرفته است.
بنچمارک سوم :بهبود شفافیت و پاسخ دهی بازار یابی برای محصوالت صحی
 جهت تنظیم ،کاهش فعالیت های غیرقانونی و تامین خدمات صحی معیاری تاسیسات دوایی 566 ،تاسیس دوایی و  321باب دواخانه جریمه
نقدی 7 ،شرکت توریدی و  8عمده فروشی ادویه ،اخطار ،توصیه کتبی ،مسدود و یا جریمه نقدی گردیده اند .طی سال مالی 419 ،باب شرکت
توریدی ،تاسیس دوایی ،کارخانه تولیدی داخلی و دواخانه های جدیدالتاسیس جواز فعالیت اخذ نموده اند .به منظور الکترونیک سازی پروسة صدور
جواز فعالیت شرکت های توریدی و تاسیسات دوایی ،تفاهمنامه با اداره آسان خدمت به امضا رسیده است و کار باالی تدوین اساسنامه آن جریان
دارد.
بنچمارک چهارم :بهبود مدیریت منابع بشری و استخدام افراد شایسته
 از مجموع  9،927تن کارمندان مرکزی و والیتی پالن شده جهت ارزیابی ،اجراآت  1،291تن از کارمندان وزارت ارزیابی شده است.
 جهت تقویت منابع بشری وزارت ،طرزالعمل استخدام در هماهنگی با کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی ترتیب شده است و عمالً
در پروسه استخدام تطبیق می گردد .در  1،146بست خالی وزارت به تعداد  816تن استخدام گردیده است .نیاز سنجی آموزشی کارکنان نیز صورت
گرفته و پالن جامع ارتقای ظرفیت ترتیب گردیده است .مطابق پالن ،قرار است برای ده هزار و شش صد و بیست و یک ( )10،621تن جهت
ارتقای ظرفیت 393 ،برنامه در مقاطع مختلف برگزار شود که شامل معرفی به برنامه های لیسانس ،ماستری و دکتورا نیز می گردد.
 کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری ( )MECدر سال  2016میالدی ،آسیب شناسی فساد اداری از وزارت صحت عامه
انجام داده و  115سفارش/پیشنهاد را به این وزارت ارایه نموده است .سفارشات در مورد شوراهای صحی؛ گسترش نظارت مستقل؛ تفتیش
اصالحی؛ تاسیس نهادها سکتوری جدید مانند شورای مستقل حسابدهی و گزارش دهی سکتور صحی ،کمیسیون مستقل اعتباردهی سازمان
های صحی و شورای عالی نظارت از انسجام سکتور صحت؛ برقراری ارتباط با لوی څارنوالی؛ ارتباط با کمیسیون مستقل حقوق بشر؛ عقد
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قرارداد با گروه باز بینی؛ نظارت مستقل بر تعیینات وزارت صحت عامه و بهبود کیفیت دواهای وارداتی می باشد .از جمله  115سفارش ارایه شده،
 3سفارش آن غیر عملی تشخیص شده بود که در ابتدا حذف گردید .بر اساس آخرین گزارش نظارتی کمیته میک از تطبیق سفارشات ارایه شده،
از مجموع  112سفارش 80 ،درصد آن موفقانه تطبیق شده 4 ،درصد قسماً تطبیق شده است و تطبیق  16درصد سفارشات در حالت تعلیق قرار
دارد.
بنچمارک پنجم :تقویت شفافیت و حسابدهی در اداره
 اطالعات در مورد اداره و فعالیت های آن به شمول پالن ها و گزارش های کاری و گزارش از فعالیت های نظارتی از قبیل نظارت از اجراآت
ادارات در مطابقت با ماده پانزدهم قانون دسترسی به اطالعات به نشر رسیده است .مورادی چون تشکیل ،وضعیت مالی اداره و بندهای ،6 ،5 ،4 ،1
 11 ،10 ،7و  16قانون ،در ویب سایت وزارت به نشر نرسیده است.
بنچمارک ششم :تطبیق معیارهای ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان ()CoST
فعالیت های این بنچمارک طی سال مالی پیشرفت نداشته است.
مشکالت در تطبیق فعالیت های پالن عمل
وزارت صحت عامه از نبود امنیت در محوطه البراتوار به عنوان یکی از چالش های تطبیق پالن عمل در سال مالی  1398یادآوری نموده است.
قابل ذکر است که 5 ،فعالیت )1 ،ایجاد مرجع اطالع گیری داخلی و ترتیب طرزالعمل آن؛  )2نشر اطالعات تمام پروژه های زیربنهایی اداره بهر اسهاس
معیارهای بین المللی کاست (ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان)؛  )3سهیم سازی مردم در پروژه های زیربنایی از طریق نشهر اطالعهات؛  )4همکهاری
ادارات با تیم تحقیقاتی کاست در زمینه بررسی پروژه های زیربنایی و  )5معیاری سازی میکهانیزم ههای تطبیهق پهروژه هها پیشهرفت نداشهته اسهت.
همچنان ،فعالیت الکترونیک سازی پروسة توزیع جواز عرضه خدمات صحی برای مراکز صحی در پالن عمل وزارت ،دارای پیشرفت محدود می باشد.
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وزارت احیا و انکشاف دهات
این وزارت در پالن عمل مبارزه با فساد اداری سال مالی  1398خویش ،تحت 5
بنچمارک 14 ،فعالیت را پالن نموده است .از این جمله 9 ،فعالیت تکمیل شده است1 ،
فعالیت در مراحل نهایی اجرا قرار دارد 2 ،فعالیت پیشرفت محدود داشته و  2فعالیت نیز
بدون پیشرفت باقی است .جزئیات دستآوردها و پیشرفت های مهم تطبیق پالن عمل این
وزارت به شرح ذیل است.

تکمیل شده
مراحل نهایی اجرا
پیشرفت محدود

14.2%
14.2%
72%
7%

بدون پیشرفت

بنچمارک اول :انکشاف پروسه های کاری اداره
 رهنمود جامع سروی ،دیزاین و مدیریت قراردادهای وزارت جهت اجرای به موقع پروژه های انکشافی و کاهش مصارف اضافی پروژه ها تهیه
شده است .این رهنمود شامل  5میکانیزم (میکانیزم تعدیالت و تمدیدات قراردادها ،میکانیزم سروی ،برآورد و دیزاین پروژه ها ،میکانیزم تسلیم
دهی و تسلیم گیری پروژه ها ،میکانیزم نظارت از تطبیق پروژه ها و میکانیزم حفظ و مراقبت پروژه ها) می شود.
 سیستم الکترونیکی درج اجناس داخل دیپوها در وزارت ایجاد شده که به تعداد سه صد و هشتاد و هشت هزار ( )388،000جنس درج آن شده
است.
 قرار است پروسه امتحان وزارت جهت تامین شفافیت در آن الکترونیکی شود .بدین منظور چندین جلسه با کمیسیون مستقل اصالحات اداری و
خدمات ملکی برگزار شده است و قرار است کمیسیون در تهیه سافت ویر با وزارت همکاری نماید .پس از تهیه و تدراک ابزار اخذ امتحان
الکترونیکی ،سیستم مذکور در وزارت فعال می گردد.
بنچمارک دوم :کاهش ساختارهای موازی
 پروسه ادغام فزیکی واحدهای مالی برنامه ها با کارمندان خدمات ملکی وزارت ،جهت کاهش و کنترول مؤثر مصارف اداری و پروژوی ،تکمیل
شده است .به تعداد  7واحد برنامه انکشافی شامل برنامه ملی سرک های روستایی ( )National Rural Access Programبرنامه تهیه آب در
روستاها و آموزش حفظ الصحه محیطی ( ،)National Water Supply, Sanitation & Irrigation Programبرنامه ملی توانمند سازی اقتصادی
زنان روستایی ) ،(WEERDPبرنامه میثاق شهروندی ) (Citizens’ Charter National Priority Programو برنامه ملی انکشاف ساحوی
) (NABDTهمراه با خدمات ملکی ،به گونه فزیکی مدغم شده است.
بنچمارک سوم :تقویت شفافیت و حسابدهی در اداره







از مجموع  17موردی که در ماده  15قانون دسترسی به اطالعات به نشر آن تاکید شده است ،تعدادی از آن چون گزارش اجراآت بخشهای
مختلف وزارت به شمول پالیسی ها ،استراتیژی ها و اسناد تقنینی در ویب سایت وزارت و صفحات اجتماعی به نشر رسیده است .مورادی چون
تشکیل ،وضعیت مالی اداره و بندهای  ،10 ،5 ،4 ،1و  16قانون ،به نشر نرسیده است.
مرجع اطالع گیری داخلی مطابق قانون حمایت از اطالع دهندگان جرایم فساد اداری ایجاد شده و طرزالعمل آن جهت تنظیم اجراآت مرجع نیز
ترتیب گردیده است ،اما نهایی نمی باشد .بر عالوه ،کمیته سمع شکایات در وزارت ایجاد گردیده است که به اساس طرزالعمل ترتیب شده فعالیت
می نماید.
جهت انتخاب دقیق و اولویت دهی پروژه ها بر اساس نیازهای والیات و استفاده درست از منابع ،مسودۀ رهنمود برای اولویت بندی و انتخاب
پروژه های وزارت ترتیب گردیده است .به اساس آخرین اطالعات وزارت پورتال الکترونیکی ایجاد شده است.
مسودۀ دو رهنمود (رهنمود امور مالی شورای انکشافی قریه ،طرزالعمل شورای اجتماعی قریه) جهت تامین سهم گیری فعال مردم دهات در
انتخاب ،تطبیق و نظارت از پروژه های انکشافی ترتیب شده ،اما از نهایی شدن آن گزارش دریافت نشده است.
بنچمارک چهارم :تقویت اساس آماری

 جهت تقویت اساس آماری و درک مسئولین وزارت از وضعیت فساد اداری در وزارت ،پالن و میتودولوژی مشخص ارزیابی ترتیب گردیده است.
اما در مورد انجام ارزیابی که در ربع سوم باید صورت می گرفت ،گزارشی دریافت نگردیده است.
بنچمارک پنجم :تطبیق معیارهای ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان ))COST
 وزارت به اساس تفاهمنامة که با نهاد ابتکار شفافیت زیربنایی افغانستان امضا نموده است ،اطالعات  1،766پروژۀ انکشافی را که همه در سال
های قبل (آخرین پروژه نشر شده در سال  2018می باشد) بوده ،بر اساس معیارهای ( )COSTبه نشر رسانیده است .19بر عالوه ،یک کمیته
http://projects.mrrd.gov.af/ ; http://cost.af/
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همکاری با سازمان ابتکار شفافیت زیربنایی افغانستان نیز در وزارت ایجاد شده است.
مشکالت و چالش های تطبیق پالن عمل
وزارت احیا و انکشاف دهات از موجودیت مشکالت در تطبیق پالن عمل در طول سال مالی  ،1398موضوعی را یادآوری ننموده است.
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وزارت اقتصاد
وزارت اقتصاد برای سال مالی  ،1398تحت  5بنچمارک 19 ،فعالیت را پالن نموده
است .از جمله 7 ،فعالیت تکمیل شده 4 ،فعالیت در مراحل نهایی اجرا قرار دارد2 ،
فعالیت قسماً تکمیل شده و  6فعالیت بدون پیشرفت می باشد .دستآورد و پیشرفت های
مهم تطبیق پالن عمل این وزارت به شرح ذیل می باشد.

تکمیل شده
مراحل نهایی اجرا
قسماً تکمیل شده
بدون پیشرفت

31.5% 36%
10.5%
21%

بنچمارک اول :مدیریت موثر و شفاف منابع بشری
 از مجموع  631تن کارکنان مرکزی و والیتی که برای ارزیابی اجراآت پالن شده بود ،تمام شان مطابق قوانین و مقررات نافذه ارزیابی شده اند.
گزارش ارزیابی اجراآت وظیفوی دوره ساالنه کارکنان ریاست های مرکزی و والیتی وزارت اقتصاد به کمیسیون مستقل اصالحات اداری و
خدمات ملکی ارسال شده است.
 در سال مالی  ،1398به تعداد  67بست در ریاست های مرکزی و تعداد  56بست در ریاست های والیتی که مجموعاً  123بست می شود،
استخدام شده اند .جهت تامین شفافیت در پروسة استخدام ،کمیته های مختلف برای طی مراحل استخدام این افراد تشکیل گردیده بود.
 27 برنامه آموزشی تدویر یافته که  438تن کارمندان مرکزی و والیتی را تحت پوشش قرار داده است.
بنچمارک دوم :مدیریت موثر و شفاف امور تدارکاتی ،مالی و اداری
 به اساس گزارش وزارت اقتصاد ،پالن تدارکاتی این وزارت در سیستم پالن های تدارکاتی افغانستان ( )APPMSجهت تطبیق پروژه ها درج
گردیده است .اما فعالً درج پالن از سوی اداره تدارکات ملی توقف داده شده است .اعالنات تدارکاتی پروژه های وزارت در سیستم نظارت بر
تطبیق قراردادهای باز افغانستان ( )ACPMSبه نشر می رسد .از تعداد پروژه های که اطالعات آن به نشر رسیده ،گزارش دریافت نشده است.20
بنچمارک سوم :تقویت تفتیش داخلی و افزایش پاسخگویی و حسابدهی
فعالیت های پالن شده در این بنچمارک پیشرفت نداشته است.
بنچمارک چهارم :مدیریت موثر و شفاف امور مؤسسات غیر دولتی







قانون مؤسسات غیر دولتی ،به تاریخ  15جدی  1398در جلسه کمیته قوانین کابینه مورد بحث قرار گرفت که دارای  8فصل و  68ماده می
باشد .طرح این قانون توسط کمیته قوانین تائید شده است.
طرزالعمل نظارت و ارزیابی مؤسسات غیر دولتی ،طی  5فصل و  25ماده ترتیب گردیده و جهت نهایی سازی به ریاست موسسات غیر دولتی به
تاریخ  12سنبله  1398شریک ساخته شده است .گزارش از نهایی شدن این قانون تاهنوز دریافت نشده است.
ویب سایت رسمی مؤسسات غیر دولتی ایجاد گردیده است .21مؤسسات غیر دولتی از طریق یوزر مشخص ،گزارش های شش ماه و ساالنه شان را
به پورتال ارسال می دارند .پورتال مذکور خدماتی چون اخذ ویزه ،تمدید ویزه ،اخذ جواز کار ،تمدید جواز کار و طی مراحل معافیت گمرکی را برای
تمامی موسسات همه روزه ارایه می نماید .به تعداد  126موسسه غیر دولتی ( 120داخلی 6 ،خارجی) در سال مالی  1398در این سیستم به ثبت
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
اجرا می گردد.
22
تمام اموال منقول و غیر منقول موسسات غیر دولتی در دیتابیس آنالین ثبت می شود و از آن نظارت صورت می گیرد  .موسسات می توانند
دارائی های منقول و غیر منقول خویش را به شکل آنالین درج دیتابیس مشخص موسسات نمایند.
ویب سایت مؤسسات غیر دولتی 23جهت درج گزارشات و مصارف اداری و پروژوی تمام مؤسسات ایجاد شده است .گزارش های فعالیت مؤسسات
طی سال های  1395 ،1394و  1396در آن نشر شده است.
بنچمارک پنجم :تقویت شفافیت و حسابدهی در وزارت

 از مجموع  17موردی که در ماده  15قانون دسترسی به اطالعات به نشر آن تاکید شده است ،تعدادی از آن چون گزارش اجراآت بخشهای
مختلف وزارت به شمول پالیسی ها ،استراتیژی ها و اسناد تقنینی در ویب سایت وزارت و صفحات اجتماعی به نشر رسیده است .مورادی چون
20

https://ageops.net/da/procurementprocedure/contract/progress/search?procurement_entity_id=1&page_size=10&page_index=0
21
https://ngo.gov.af/ngo_db/registration
22
https://ngo.gov.af/ngo_mis/
23
http://ngo.gov.af/english
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تشکیل ،وضعیت مالی اداره و بندهای  ،13 ،10 ،5 ،4 ،2و  16قانون ،به نشر نرسیده است .24به اساس گزارش وزارت ،مرجع اطالع گیری داخلی
مطابق قانون حمایت از اطالع دهندگان جرایم فساد اداری ایجاد شده اما از ترتیب طرزالعمل آن گزارش دریافت نشده است.
مشکالت و چالش های تطبیق پالن عمل
وزارت اقتصاد از موجودیت مشکالت در تطبیق پالن عمل یادآوری ننموده است .اما  6فعالیت پالن شده وزارت در سال مالی  1398بدون پیشرفت
می باشد .از این جمله ،فعالیت های )1 ،نظارت از تطبیق سفارشات اداره عالی بررسی؛  )2ارجاع به موقع اتهامات و قضایای فساد جهت تعقیب عدلی؛
 )3ایجاد طرزالعمل برای تنظیم اجراآت مرکز واحد ارائه خدمات به موسسات غیردولتی ()One Stop Shop؛  )4گزارش از تعقیب پیشرفت و تطبیق
اهداف انکشافی پایدار ( )SDGsسازمان ملل توسط وزارت ها /ادارات؛  )5بررسی و تفتیش امور مالی ،تدارکاتی ،اداری ،منابع بشری مؤسسات غیر
دولتی و  )6تطبیق موجودی (/)Inventoryثبت اموال و اجناس وزارت اقتصاد در سطح مرکز و والیات به دلیل این که سیستم ثبت هنوز خریداری
نشده پیشرفت نداشته است.

https://moec.gov.af/dr/node/490
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وزارت ترانسپورت
این وزارت برای سال مالی  ،1398در  4بنچمارک ،به تعداد  19فعالیت مبارزه با فساد اداری را
پالن نموده است .از آن جمله ،به تعداد  7فعالیت را تکمیل 6 ،فعالیت قسماً تکمیل شده2 ،
فعالیت پیشرفت محدود و  4فعالیت نیز بدون پیشرفت باقی مانده است .دستآورد و پیشرفت های
مهم تطبیق پالن عمل این وزارت در هر بنچمارک به شرح ذیل می باشد.

تکمیل شده
قسماٌ تکمیل شده
پیشرفت محدود

21%
36.8%

10.5%

31.5%

بدون پیشرفت

بنچمارک اول :تقویت مدیریت منابع بشری و بهتر سازی چارچوب مقرراتی ارتقای ظرفیت کارمندان






به منظور شفافیت در پروسه استخدام های این وزارت در طول سال مالی  ،1398به تعداد  140تن در بست های دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم و
هفتم بر اساس اصل شایسته ساالری استخدام گردیده است.
به تعداد  3.454تن کارکنان این وزارت به اساس الیحه وظایف و پالن کاری شان در سال مالی  1398مورد ارزیابی قرار گرفته است.
به تعداد  8برنامه مبارزه با فساد اداری برای  96تن از کارمندان و  18برنامه ارتقای ظرفیت روی مدیریت تخنیکی ،برای  619تن از کارمندان این
وزارت دایر شده است.
طی سال مالی  ،1398کمیته کنترول داخلی جهت کنترول اجراآت کار در این وزارت ایجاد و اعضای آن تعیین شده ،اما گزارشات کاری آن نشر
نشده است .بر عالوه ،مسودۀ میکانیزم کنترول داخلی ترتیب و جهت منظوری به مقام این وزارت ارسال شده است.
مسوده پالیسی تضاد منافع طی سال مالی  1398در این وزارت ترتیب و جهت منظوری به مقام این وزارت ارسال شده است .اما میکانیزم نظارت از
تطبیق پالیسی ترتیب نشده است.
بنچمارک دوم :تقویت سیستم و ظرفیت نظارتی و تفتیش











طرح واحد جهت تفتیش و بلند بردن کیفیت پروژه ها تدوین نشده است .ریاست تفتیش داخلی این وزارت ،امور ریاست ها و واحدهای اولی و دومی
این وزارت را بررسی نموده است .در سال مالی  ،1398واحدهای دومی وزارت در  3والیت (بلخ ،لغمان و ننگرهار) و به تعداد  8پروژه (اعمار
ساختمان سرک های مروره الی اسمار والیت کنر ،سرک حلقوی والیت لغمان ،ترمیم پروژه حفظ و مراقبت بخش سوم شاهراه کابل -جالل آباد،
ترمیم سرک جبل السراج الی دو راهی بگرام ،ترمیم بخش دوم و سوم سالنگ شمالی ،اعمار و ساختمان سرک ورسج الی خوست فرنگ بخش سوم
الت اول ،اعمار و اسفالت سرک قصر زرگران ناحیه ششم والیت تخار و سرک قریه مرغ گیران والیت کابل) مورد بررسی قرار گرفته است.
سیستم پالنگذاری برای نظارت دقیق از پروژه ها ایجاد نگردیده است .اما ریاست تفتیش داخلی این وزارت پروژه های حفظ و مراقبت در  6والیت
(کابل ،پروان ،تخار ،بلخ ،لغمان و ننگرهار) را نظارت و بررسی نموده است .والیت هرات و سالنگ ها تحت بررسی اداره عالی بررسی قرار دارد.
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.
مدیریت ترازوهای ریاست زون کابل و ریاست ح فظ و مراقبت سرک های والیات تحت کنترول عینی و بررسی قرار گرفته و اشخاص متخلف نیز به
اداره لوی څارنوالی غرض پیگیری معرفی گردیده است .از موارد اتهامی که به این اشخاص وارد بوده ،گزارش ارائه نشده است .سیستم های آنالین
و دیجیتالی برای کنترول و مدیریت ترازوها تا هنوز ایجاد نشده و در پالن آینده گنجانیده شده است .تیم های سیار برای کنترول از گشت و گذار
وسایط توناژ بلند به منظور حفظ و دوام عمر مفیده سرک ها و ساختمان های مصنوعی آن ایجاد شده است.
پالن مدیریتی برای نظارت کارمندان این وزارت از توناژ بلند و ترازوها تدوین گردیده است و به رویت آن ،نظارت و کنترول از جانب قدم های
والیتی برای کنترول و مدیریت بهتر ترازوها صورت می گیرد .سیستم های آنالین و دیجیتالی برای کنترول و مدیریت ترازوها ایجاد نگردیده و در
پالن آینده در نظرگرفته شده است .با آن هم ،جای برای نصب دستگاه های ( )Weigh In Motionدر پنج دروازه کابل تعیین و به مقام این اداره
جهت نهایی سازی ارسال گردیده است .همچنان به طول چهارده هزار و چهار صد و بیست و هفت ( )14،427کیلومتر سرک حفظ مراقبت در بخش
های مختلف کشور در سال مالی  1398صورت گرفته است.
میکانیزم نظارت و مشارکت مردمی برای نظارت از تطبیق قراردادها و پروژه های انکشافی این وزارت ،با حضور داشت جامعه مدنی و وزارت های
دارای تعهد ،ترتیب گردیده است .اجراآت نظارت از پروژه ها در 10والیت کشور از مکلفیت های اعضای جامعه مدنی و مردم محل تلقی شده است.
بعد از اعزام تیمهای متعدد به  10والیت در مورد اهداف و مزایای حکومت داری باز به آحاد و اقشار مختلف مردم آگاهی دهی صورت گرفته و 10
پروژه پیشنهادی مردم بر اساس اولویت پیشنهادی آن ها مورد بررسی قرار گرفته است .پالن کاری و چک لست پروژه های متذکره نیز ترتیب شده
و از نگاه کمیت و کیفیت این پروژه ها تحت نظر کمیته نظارت صورت گرفته است.
64

گزارش ساالنه سال مالی  1398از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری

بنچمارک سوم :تطبیق معیارهای ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان یا کاست ))COST
 معلومات  518پروژه نظر به معیارهای ابتکار شفافیت زیربنا ( )COSTاز طریق سیستم مدیریت اطالعات پروژه
 )Information Systemنشر شده و در دسترس عموم افراد قرار گرفته است .معلومات نشر شده به سه زبان پشتو ،دری ،و انگلیسی شامل  45پروژه
تکمیل شده 15 ،پروژه سروی شده 29 ،پروژه پالن شده 30 ،پروژه دیزاین شده 48 ،پروژه در مراحل تدارکاتی 134 ،پروژه در حال ساخت179 ،
پروژه حفظ و مراقبت و  33پروژه جهت رفع نواقص می شود .در گزارش دوم ابتکار شفافیت زیربنا ،اداره ملی سرک ها در نشر معلومات مکمل
پروژه های انکشافی جایگاه دوم در بین ادارات دولتی را به خود اختصاص داده است)https://pmis.mot.gov.af( .
 در مورد این که چه اصالحات در میکانیزم های تطبیق پروژه های زیربنایی بنابر یافته های گزارشات تحقیقی ابتکار شفافیت زیربنا انجام شده،
گزارش ارایه نشده است .از مجموع  133ساختمان تحت کار ،فقط از پیشرفت کار در  79پروژه نظارت صورت گرفته است .تعداد  10پروژه تکمیل
گردیده و از  8پروژه دیگر به دلیل عدم امنیت در ساحه مورد تطبیق پروژه ،نظارت صورت نگرفته است .برای رفع مشکالت پروژه ها ،این مشکالت
به صورت مفصل و دقیق به مقامات مربوطه ارائه گردیده است .همچنان ،غرض پیشبرد امور با شرکت های قراردادی ،جلسات مکرر صورت گرفته و
به حل مشکالت آن ها به موقع اقدام شده است.
(Management Project

بنچمارک چهارم :تقویت شفافیت و حسابده در وزارت








مطابق به قانون دسترسی به اطالعات ،معلومات به صورت منظم و دوامدار در مورد اعالن داوطلبی پروژه ها ،اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد ،جریان
عقد قرارداد پروژه ها ،پیشرفت کاری پروژه ها ،اعالن بست های خدمات ملکی و قراردادی و مالقات های رهبری وزارت از طریق ویب سایت
رسمی این وزارت ،صفحات اجتماعی و مصاحبه ها با رسانه ها توسط سخنگوی وزارت نشر شده است.
فعالیت ارزیابی جامع از آسیب پذیری های معروض به فساد اداری در سطح مرکز و والیات و شناسایی ساحات خطر ( )Red Flagsتطبیق نگردیده
است .ولی ریاست تدارکات جهت تامین شفافیت ،اعالن داوطلبی  42پروژه انکشافی و  8اطالعیه تصمیم اعطای قرار داد را از طریق ویب سایت
وزارت و اداره تدارکات ملی به اعالن داوطلبی گذاشته است.
در اثر بازرسی امور مالی و حسابی سال مالی  ،1397تعداد  59تن عندالموقع غرض پیگیری قضایای شان به ارگان های عدلی و قضائی معرفی
گردیده است .اما از اتهام های وارده به این افراد گزارش ارائه نشده است .یک تن از ریاست سرک های والیت کندهار به اساس موجودی  216قلم
باقی داری اموال و اجناس ،غرض پیگیری به نهاد های عدلی و قضائی معرفی گردیده است.
از  206تن کارکنان واجد شرایط ،صرف به تعداد  119تن فورم ثبت دارایی های خویش را خانه پوری نموده که به ریاست عمومی اداره امور ریاست
جمهوری ارسال شده است.

مشکالت و چالش های تطبیق پالن عمل
وزارت از داشتن مشکالت تطبیق پالن عمل موضوعی را ذکر ننموده است ،اما فعالیت هایی که در سال مالی  1398پالن شده بود ،ولی تطبیق
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
ریاست تفتیش داخلی وزارت و تصویب آن از طریق اداره عالی تفتیش امکان پذیر بوده است بنابراین فعالیت تطبیق نگردیده است.
 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؛
 تقاعد کارمندان که سن شان  55میباشد .به دلیل نبود کارمندان سن مشخص شده برای تقاعد ،در این وزارت فعالیت تطبیق نگردیده است.
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وزارت شهر سازی و اراضی
وزارت شهرسازی و اراضی در پالن عمل مبارزه با فساد اداری سال  1398خویش ،تحت 5
بنچمارک 21 ،فعالیت را پالن نموده است .در طول سال 16 ،فعالیت تکمیل شده 2 ،فعالیت
قسماً تکمیل شده و  3فعالیت بدون پیشرفت باقی مانده است .جزئیات دستآورد و پیشرفت
های مهم تطبیق پالن عمل این وزارت در هر بنچمارک به شرح ذیل می باشد.

تکمیل شده
قسماً تکمیل شده
بدون پیشرفت

14.2%
14.2%

71.4%

بنچمارک اول  :تقویت شفافیت در پروسه تدارکات و راه اندازی برنامه های آموزشی




سیستم مدیریت معلومات تدارکاتی قرارداد هایی پایین تر از پنجصد هزار ( )500،000افغانی ایجاد گردیده که با تطبیق آن زمینه شفافیت در
قراردادهای این وزارت به وجود می آید .و فعال مرحله آموزش کارمندان به منظور استفاده از این سیستم قرار دارد.
طی مراحل تدارکاتی  211قرار داد تکمیل گردیده و در مرحله تطبیق قرار دارد .به تعداد  246داوطلبی قراردادها در سایت های اداره تدارکات
ملی ،وزارت شهرسازی و اراضی ،روزنامه آرمان ملی و در صورت ضرورت از طریق ریاست شهرسازی در والیات نیز به نشر سپرده شده است.
سیستم مدیریت پروژه های ساختمانی در این وزارت ایجاد گردیده و تمام پروژه ها از ترتیب اسناد تخنیکی تا مرحله اعطای قرارداد و جریان
تطبیق آن در سیستم ثبت می گردد .تمام ارگان های ذیربط به سیستم قابلیت دسترسی دارند .فعالً معلومات پروژه ها در حالت ثبت در
سیستم قرار دارد .همچنان ،هیئت اداره عالی بررسی در نیمه اول سال مالی جاری ،قراردادهای سال های  1396 ،1395و  1397را تفتیش
نموده است و تا هنوز گزارش این بررسی را با وزارت شریک نساخته است.
بنچمارک دوم :مدیریت سالم زمینداری ،امور ساختمانی ،شهرسازی و مسکن








تشخیص ،تثبیت و سروی موازی یک میلیون و یک صد و هفت هزار و هشت صد و چهل و هشت ( )1،107،848جریب زمین دولتی و
ملکیت های عامه تحت استفاده دولت در  28والیت کشور توسط پروژه بانک معلوماتی زمین با استفاده از ( )GPSصورت گرفته است.
همچنان ،از مجموع جمع آوری معلومات تشخیص و تثبیت حق مالکیت  448قطعه زمین دولتی مطابق حکم ( )66مقام عالی ریاست
جمهوری ،در طول این سال تنها حق مالکیت  299قطعه زمین دولتی ،در والیات کندهار ،هرات ،بغالن ،ننگرهار ،جوزجان ،بلخ و همچنان
ولسوالی های شهر کابل ،تثبیت گردیده است.
تهیه کار  17نقشه دیجیتلی نباتی برای  17والیت ( بدخشان ،تخار ،کندر ،بغالن ،سمنگان ،بلخ ،فاریاب ،پنجشیر ،پروان ،نورستان ،لغمان ،کنر،
ننگرهار ،کابل ،لوگر ،وردک و بامیان) تکمیل گردیده است.
تعداد  12طرزالعمل و رهنمود جهت معیارهای طرح پیاده روها و بایسکل روها ،محیط سبز پارک ها و اطراف جاده ها ،حفظ و مراقبت
زیربناهای شهرک ها ،مقاوم سازی ساختمان ها در مقابل زلزله و حفظ و مراقبت آن ،رهنمود طراحی محالت شهری برای معلولین و
معیوبین ،توزیع عادالنه زمین ،اصول طراحی فضاهای سبز شهری ،طرح سیستم آبرسانی و کانالیزاسیون ساختمان ها ،طرح سیستم تصفیه
فاضالب ساختمان ها ،طرح و اجرای سیستم های برق ساختمان ،در این سال مالی تهیه و ترتیب گردیده است.
به تعداد  15پالن استراتیژیک شهری به منظور رفع موانع جهت تطبیق پالن های شهری و جلوگیری از به وجود آمدن شهرک های خود سر
تهیه و ترتیب گردیده است.
بنچمارک سوم :تقویت تفتیش داخلی






به تعداد  2قضیه توسط آمریت تحلیل ریاست تفتیش داخلی این وزارت بعد از پیگیری ،به ارگان های عدلی و قضایی ارسال گردیده است.
 7قضیه غصب زمین توسط ریاست رسیدگی به منازعات امالکی بررسی و پیگیری شده و به  5قضیه آن رسیدگی صورت گرفته است.
قضایای مذکور شامل ادعای ملکیت موازی  1،600متر مربع زمین واقع در مکرویان؛ قضیه 1،578متر مربع زمین واقع در هوئی سفلی والیت
لوگر؛ قضیه سوابق زمینداری شهرک میرویس مینه واقع ولسوالی بگرامی و قضیه ادعای مالکیت باالی موازی  2،500متر مربع زمین قریه
دشتک ولسوالی عنابه می شود .هم چنان ،قضیه زمین های دولتی در والیت بلخ که با استفاده از قباله های شرعی مشبوه تحت غصب قرار
گرفته بود غرض ابطال و اقامه دعوا رسماً به ریاست عمومی قضایای دولت ارسال گردیده است .برعالوه ،موازی  300متر مربع زمین دولتی
در ولسوالی شکر دره کابل و موازی  18متر مربع زمین للمی ولسوالی کشنده والیت بلخ نیز استرداد گردیده است.
امور مالی ،حسابی و اداری  50مرجع این وزارت در مورد  4قضیه بررسی شده است .این قضایا شامل .1 ،قضیه عدم تطبیق فیصله ()1297
مورخ  1395/5/17کمیسی ون تدارکات ملی پیرامون انتقال مدیریت پروژه اعمار تعمیر دو صد بستر شفاخانه میوند وزارت تحصیالت عالی به
وزارت شهر سازی و اراضی؛  .2قضیه چگونگی اجراآت کاری پروژه ( )PPGبانک جهانی؛  .3قضیه چگونگی تعلل و ارزش گزاری سنگ های
قیمتی ،برآورد تثبیت امالک خلیل اهلل فیروزی و  .4ارسال گزارش در مورد ورقه در خواستی زهره امان ،انجینیر پروژه پیروزی در مورد فسخ
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قرارداد موصوفه ،می شود .بر عالوه ،به تعداد  50مرجع مورد بازرسی قرار گرفته که این بازرسی شامل بررسی پالنی و فوق العاده می باشد.
در طول سال مالی  ،1398این وزارت توانسته  20مورد نظریات و سفارشات تفتیش داخلی وزارت خویش را تعقیب و پیگیری نماید.
بنچمارک چهارم :تقویت شفافیت ،حسابدهی و اطالع رسانی





در طول سال مالی  ،1398به تعداد  100گزارش خبری 17 ،گزارش تحلیلی و  9مقاله از طریق هفته نامه اراضی و مجله انکشاف شهری ،در
ویب سایت وزارت و صفحات اجتماعی آن به هدف دسترسی مردم به اطالعات و فعالیت های وزارت به نشر رسیده است.
از مجموع  183تن واجدین شرایط ثبت دارایی در مرکز و والیات ،تنها به تعداد  117تن فورم ثبت دارایی های خویش را در مرکز و والیات
خانه پوری نموده که به ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ارسال شده است.
مرکز معلوماتی سمع شکایات و مبارزه علیه فساد اداری در این وزارت ایجاد گردیده است.
بنچمارک پنجم :تقویت شفافیت ،حسابدهی و اطالع رسانی و راه اندازی برنامه های آموزشی






سیستم معلوماتی مدیریت ریسک ( )Risk Management Information Systemبه منظور جمع آوری عواید ایجاد شده و به طور  24ساعته
به منظور بلند بردن عواید و سهولت آفرینی مستاجرین در پرداخت های شان با تعرفه استندرد ،دیزاین و به دسترس قرار گرفته است.
ریاست عواید این وزارت در طول سال مالی  ،1398مبلغ دو صد و هفتاد و پنج میلیون ( )275،000،000افغانی بابت حق الزحمه بخش های
حق الویزه ،ترتیب اسکیج و ترتیب پالن های تفصیلی جمع آوری نموده است.
مبلغ سه صد و بیست و شش هزار و پنج صد و هفتاد ( )326،570افغانی عواید از درک عرضه نقشه ها و سایر مواد جیودیزیکی توسط ریاست
میتا دیتا و عرضه خدمات به مشتریان ،جمع آوری گردیده است.
به تعداد  250قطعه نقشه شهرک ها وساختم ان ها بعد از طی مراحل در دسترس ادارات متقاضی قرار داده شده و پول حق الزحمه به حساب
عواید این وزارت انتقال گردیده است.

مشکالت و چالش های تطبیق پالن عمل
این وزارت از داشتن مشکالت در تطبیق فعالیت های خویش ،کدام موردی را ذکر نکرده است .اما فعالیت هایی که در سال مالی  1398پالن شده
بود ،ولی تطبیق نگردیده ،قرار ذیل است:
 ایجاد میکانیزم نظارت و مشارکت مردمی در نظارت از تطبیق قراردادهای اداره و نظارت مردمی از تطبیق  20پروژه در  10والیت در
جریان سال؛
 انجام یک ارزیابی مستقل برای تقویت اساس آماری از وضعیت و آسیب پذیری های فساد اداری این وزارت در تمام شعبات آن که این
وزارت ذریعه مکتوب ( )225/402از کمیته میک ( )MECدرخواست ارزیابی نموده است ،اما تا هنوز این ارزیابی صورت نگرفته است.
 برگزاری  10برنامه آموزشی خدمات عامه و مبارزه علیه فساد اداری برای تعداد حد اقل  100تن کارمندان این وزارت.
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وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری برای سال مالی  ،1398تحت  4بنچمارک 26 ،فعالیت را
پالن نموده است .در طول سال 15 ،فعالیت تکمیل شده 7 ،فعالیت در مراحل نهایی اجرا
قرار دارد 2 ،فعالیت پیشرفت محدود داشته و  2فعالیت بدون پیشرفت باقی مانده است.
جزئیات دستآورد ها و پیشرفت های مهم تطبیق پالن عمل این وزارت در هر بنچمارک به

تکمیل شده

7.6%
7.6%

مراحل نهایی اجرا
پیشرفت محدود

57%

26%

بدون پیشرفت

شرح ذیل می باشد.
بنچمارک اول :تقویت سیستم های کنترولی از طریق ایجاد سیستم حکومتداری الکترونیکی











به تعداد  11سیستم الکترونیکی شامل سیستم های آرشیف ،پذیریش ،ثبت عرایض ،طبقه بندی فاز یک پارچه و امنیت غذائی ،محصوالت زراعتی،
مدیریتی و معلوماتی منابع بشری ،زراعت والیتی ،مدیریت قراردادها ،مدیریت روابط داخلی ،جنتری زراعتی افغانستان ،و سیستم معلومات تنظیم
جلسات در وزارت ایجاد گردیده است.
دیتابیس تعقیب گزارشات تفتیش داخلی و رهنمود آن در وزارت ایجاد گردیده است و غرض انکشاف با ریاست احصائیه زراعتی ( )MISشریک شده
و تکمیل گردیده است .همچنان ،نتایج تفتیش در ویب سایت این وزارت به نشر رسیده است.
تیم تخنیکی ریاست احصائیه زراعتی باالی ساختن سیستم نظارت و ارزیابی ( )M&ESجهت نظارت از فعالیت های سکتور زراعت کار می نماید ،که
تا فعالً پروسه ساخت این سیستم  75درصد پیشرفت داشته است.
کار ساخت دیتابیس ثبت مواد و کودهای کیمیاوی در ریاست حفاظه نباتات و ریاست احصائیه زراعتی در حدود  70درصد پیشرفت نمموده است.
سیستم آنالین برای ثبت و سجل نمودن تاسیسات و ملکیت های غصب شده در وزارت ایجاد شده و در مجموع الی اخیر ربع چهارم در  9والیت
(دایکندی ،زابل ،پنجشیر ،نیمروز ،کاپیسا ،فاریاب ،کابل ،کندز ،و جوزجان) ملکیت ها و تاسیسات در سیستم متذکره ثبت گردیده است.
طرح عواید به منظور افزایش عواید ،در داخل  14ورق بعد از منظوری و تائید مقام وزارت زراعت ،به وزارت مالیه ارسال شده است.
سروی الکترونیک سازی توزیع تخم های اصالح شده بذری در  14والیت و  80ولسوالی تکمیل گردیده است .ریاست غله جات ،آمادگی های الزم
توزیع گندم برای تعداد سی هزار ( )30.000دهقان را گرفته که بعد از نهائی شدن پروسه توزیع ،توزیع گندم بذری نیز از این طریق صورت می
گیرد.
به تعداد  197قرارداد در سیستم ( )ACMPSاداره تدارکات ملی ثبت گردیده است.
بنچمارک دوم :معیاری سازی خدمات در بخش منابع طبیعی ،حفاظت از نباتات ،مالداری و نهال ها







ریاست حفاظه نباتات و قرنطین به همکاری مالی بانک جهانی از طریق پروژه عوامل تولید زراعتی افغانستان ( )AAIPدر  8بندر رسمی والیات
کشور شامل (اسالم قلعه ،تورغندی ،حیرتان ،ملک ،شیرخان بندر ،سپین بولدک ،غالن خان ،تورخم و شبکه میدان هوای کابل ،گمرک زمینی کابل
و پست پارسل) مراکز معیاری شبکه های قرنطینی خویش را با سیستم جدید به منظور وضع معیارها و تصدیق و درجه بندی کیفیت تولیدات
زراعتی و واردات محصوالت زراعتی اعمار نموده است .فعالً این مراکز در حال خریداری وسایل دفتری می باشد.
چهل دو هزار و سه صد ( )300،42ورق سرتیفیکت صحی نباتی به تاجران غرض معیاری سازی واردات و صادرات امتعه نباتی توزیع گردیده است.
مسودۀ مقرره البراتوار تولید واکسین های حیوانی برای تامین شفافیت ،توسط ریاست صحت حیوانی ترتیب و غرض طی مراحل بعدی آن به بخش
تقنین وزارت عدلیه ارسال گردیده است.
پالیسی ملی ترویج زراعتی نهائی گردیده است و پالیسی بازاریابی و مالداری از طرف ریاست خدمات مالداری غرض طی مراحل بعدی به ریاست
پالیسی این وزارت ارسال شده است.
بنچمارک سوم :تفتیش ،نظارت و ارزیابی و رسیدگی به مکافات و مجازات کارمندان

 به تعداد  7قضیه جدید و تعداد  24قضیه قبلی فساد اداری ،بررسی و سپس غرض تحقیق به اداره لوی څارنوالی ارسال شده است.
 به تعداد  30بست قراردادی یا ( )NTAذریعه نامه شماره ( )105مورخ  1398/4/2مدیریت عمومی تحلیل اسناد ریاست تفتیش داخلی ،غرض تحقق
پذیری سفارشات گزارش به ریاست منابع بشری ارسال شده است.
 3 سفارش گزارش بانک جهانی پیرامون پروژه های عوامل تولید ،باغداری و مالداری و مدیریت آب روی مزرعه ( )AAIP-NHLP-OFWMPتطبیق
شده است .همچنان ،به اثر تطبیق سفارشات اداره عالی بررسی و سفارشات تفتیش داخلی در سطح مرکز و والیات در طول سال ،این وزارت
توانسته است مبلغ پنچاه ملیون و پنج لک و شصت و نه هزار و نه صد و هفتاد یک ( )971،569،50افغانی را همراه با سی و شش هزار و هشتاد و

68

گزارش ساالنه سال مالی  1398از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری








سه هزار ( )36،083دالر امریکائی تحصیل و تحویل عواید دولت نماید.
طی  7برنامه آگاهی دهی ،پیرامون قانون مبارزه با فساد اداری ،قانون حمایت از اطالع دهندگان جرایم فساد اداری ،بخش زراعت و مالداری کود
جزا و استراتیژِی ملی مبارزه با فساد اداری به تعداد  203تن کارمند معلومات ارایه شده است.
نتایج تفتیش ریاست منابع بشری بابت اجراآت سال مالی  ،1397ذریعه نامه شماره ( )105مورخ  1398/4/2مدیریت عمومی تحلیل اسناد ریاست
تفتیش داخلی ،غرض تحقق پذیری سفارشات گزارش به ریاست منابع بشری ارسال شده است.
به تعداد  341تن کارمند ارزیابی شده است که در نتیجه 23 ،تن تقدیر و  100تن مورد تادیب قرار گرفته است .به تعداد  18تن کارمندان مرکز و
والیات شامل معاش سوپراسکیل گردیده است 98 ،تن به تقاعد سوق داده شده اند ،و به تعداد  6تن اخطاریه دریافت کرده اند.
به تعداد  70تن از کارمندان مرکز و والیات ،فورم های دارائی های خویش را خانه پری نموده اند .این فورم ها از طریق ریاست دفتر این وزارت به
ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ارسال شده است.
طرح میکانیزم نظارت مردمی ،به منظور نظارت از تطبیق  10پروژه این وزارت نهایی گردیده است.
ارزیابی خودی برای شناسائی آسیب پذیری های فساد اداری توسط کارمندان ریاست نظارت و ارزیابی تکمیل شده و گزارش به مقام وزارت ارسال
گردیده است.
بنچمارک چهارم :تطبیق معیارهای ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان به اساس پشنهادات اداره کاست ()COST

 این وزارت به تعداد  593اعالن تدارکاتی 105 ،بست دولتی و قراردادی ،به تعداد  2،577خبر و گزارش از دستآوردهای خویش را نشر نموده است.
هم چنان 128 ،خبرنامه ترتیب شده و به رسانه ها ارسال شده است .به تعداد  24کنفرانس خبری 460 ،کنفرانس مشاور مطبوعاتی وزارت37 ،
شماره هفته نامه الکترونیکی دهقان و بزگر 2 ،شماره چاپی هفته نامه دهقان 17 ،داستان موفقیت 82 ،ویدیوی مستند و  38ویدیو از دستآوردهای
وزارت در طول سال در ویب سایت و صفحات اجتماعی وزارت نشر شده است.
مشکالت و چالش های تطبیق پالن عمل
فعالیت هایی که برای سال مالی  1398پالن شده بود ،ولی تطبیق نگردیده و یا پیشرفت محدود داشته است ،با دالیل آن قرار ذیل است:
 عدم ایجاد یک استراتیژی جامع برای تطبیق حکومتداری الکترونیک در سکتور زراعت و مدرن سازی آن بر اساس رهنمود استراتیژی زراعت
الکترونیک ،سازمان بین المللی غذا و زراعت ،اتحادیه بین المللی مخابرات و قانون حکومت داری الکترونیک؛
 طرح تعدیل مقرره توزیع نهال های غیر مثمر و زینتی به ریاست عمومی پالن و هماهنگی برنامه ها ارسال گردیده ولی از سوی ریاست انستیتوت
امور قانونگذاری وزارت عدلیه به دلیل این که امور مالی و پولی درج طرزالعمل شده ،رد گردیده است.
 عدم تطبیق معیارهای ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان به اساس پیشنهادات ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان ( )CoSTبه دلیل این که ابتکار
شفافیت زیربنا ،بررسی پروژه های زیربنای وزارت زراعت را شامل پالن بررسی سال  1398خویش نکرده بود.
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وزارت تحصیالت عالی
این وزارت برای سال مالی  1398به طور مجموعی 4 ،بنچمارک را پالن نموده که برای تطبیق

تکمیل شده

آن 25 ،فعالیت را در پالن عمل مبارزه با فساد اداری خویش در نظر گرفته است .از جمله14 ،
فعالیت آن تکمیل شده 6 ،فعالیت آن در مراحل نهایی اجرا قرا دارد 3 ،فعالیت آن قسماً تطبیق

مراحل نهایی اجرا
قسماً تکمیل شده

شده و تنها در  2فعالیت پیشرفت صورت نگرفته است .جزئیات پیشرفت در ذیل تشریح شده است.

بدون پیشرفت

8%
12%
56%

24%

بنچمارک اول :اصالحات در سیستم کاری معینیت مالی و اداری
 ترکیب اعضای شورای اداری تجدید شده و شخص وزیر آن را منظور نموده و طرزالعمل کاری شورا نیز تهیه شده است.
 جدول شهرت استادان مؤسسات تحصیالت عالی که در بالک های رهایشی زندگی می کنند تهیه شده و به مدیریت عمومی امالک ریاست مالی و
اداری ارسال گردیده و موضوع با وزارت شهرسازی و اراضی نیز شریک شده است.
 به منظور استفاده درست از پروژه انکشاف تحصیالت عالی ،در کمیته تحقیقات اصالحات به میان آمده است 3 .تن نیز در ریاست مالی و حسابی از
طریق همین پروژه استخدام شده است .دفتر برنامه انکشاف تحصیالت عالی 22 ،تن از بازنگران بیرونی را نیز از طریق پروسه آزاد و رقابتی انتخاب
نموده است .برای این افراد آموزش داده شده و جهت حضور در تمام بازنگری ها ،به ریاست تضمین کیفیت معرفی شده اند.
 جمع آوری عواید وزارت با سیستم جدید ( )RMISجریان دارد که الی اخیر سال مالی  ،1398تمام عواید از طریق همین سیستم جمع آوری شده است.
 حاضری الکترونیکی برای کارکنان وزارت به استثنای رئیسان و مشاوران فعال شده است.
 مرجع اطالع گیری داخلی ایجاد شده و تشکیل و طرزالعمل آن نیز ترتیب شده است .در ویب سایت وزارت یک آدرس مشخص جهت اطالع دهی از
عوامل فساد اداری و حق تلفی در قبال حقوق زنان ایجاد شده است .در سال مالی  ،1398به طور مجموعی  32شکایت در رابطه به موضوعات
استخدام و تقرر در بست های مختلف و دیگر موارد دریافت شده و به آنان رسیدگی صورت گرفته است.
 سیستم معلوماتی منابع بشری در مرکز وزارت و تمام پوهنتون های دولتی فعال شده و اسناد و معلومات کارکنان خدمات ملکی ،شامل آن شده است.
 ریاست تهیه و تدارکات وزارت چندین سفارش و هدایت برای بخش های مربوط ارسال کرده که اصالحات در پروسه های کاری شعبات تدارکات
وزارت به میان آمده است .پروسه های تدارکاتی در مطابقت به قانون و طرزالعمل تدارکات به پیش برده می شود.
 فورم های نظارت با فارمت های نظارتی جدید انکشاف داده شده و مطابق پالن ،از  6پروژه در مرکز و والیات نظارت به عمل آمده است .گزارشات
واصله از نظارت ها ،حاوی پیشرفت های مناسب در امر جلوگیری از فساد اداری در پروسه تطبیق پروژه ها بوده است.
 در مطابقت با ماده  15قانون دسترسی به اطالعات ،آگاهی دهی پیرامون داوطلبی های پروژه ها ،بورسیه های تحصیلی ،ثبت نام محصالن جدید،
بست های خالی کادری و غیر کادری ،فعالیت های وزارت ،استراتیژی ،قوانین و طرزالعمل ها در ویب سایت صورت گرفته است.
بنچمارک دوم :کاهش و امحای فساد اداری در موسسات تحصیالت عالی خصوصی و معینیت علمی
 به تعداد  286دیپارتمنت از موسسات تحصیالت عالی دولتی و خصوصی گزارش بازنگری و نیازسنجی خویش را به وزارت ارایه کرده اند 11 .فاکولته
از  5پوهنتون خصوصی و  123فاکولته از  25پوهنتون دولتی در زمینه بازنگری نصاب ها و نیاز سنجی های خویش ،گزارش داده اند .نصاب های
تحصیلی  15رشته تحصیلی ( 10رشته زراعت 3 ،رشته شرعیات و  2رشته علوم سیاسی) نهایی شده است .نظارت از تطبیق نصاب های تحصیلی
توسط آمرین دیپارتمنت و ریاست فاکولته ها و ریاست تضمین کیفیت به صورت دوامدار صورت می گیرد.
 در این راستا ،ریاست پوهنتون ها و موسسات تحصیالت عالی خصوصی و انسجام امور اکادمیک ،متحدالمال های مشخصی را به آدرس تمام
موسسات تحصیالت عالی خصوصی ارسال نموده ،ولی از نتیجه آن گزارش ارایه نشده است.
 اساسنامه های  30موسسه تحصیالت عالی بازنگری و اصالحات الزم در مطابقت به مفاد اسناد تقنینی اکادمیک در آن ها ،آورده شده است.
 تعدیل مقرره موسسات تحصیالت عالی خصوصی توسط کمیته قوانین مقام عالی ریاست جمهوری نهایی گردیده و بعد از نشر در جریده رسمی نافذ
می گردد .مطابق مقرره جدید ،مداخله موسسین در کارهای اکادمیک محدود شده است .ریاست جدید نظارت از امور اکادمیک در سطح وزارت ایجاد
گردیده و بورد مشترک حل منازعات میان وزارت و موسسات تحصیالت عالی خصوصی ،ایجاد شده است.
 بر اساس حکم شماره ( )62مورخ  1398/1/9مقام عالی ریاست جمهوری ،سیستم معلوماتی وزارت تحصیالت عالی ( )HEMISبه همکاری تخنیکی
اداره ملی احصائیه و معلومات دیزاین شده و به دلیل سفارش کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی ،فعالیت آن متوقف گردیده است.
 ترکیب اعضای شورای علمی تکمیل و الیحه وظایف شورا نیز ترتیب شده است .فعالً شورای علمی مطابق الیحة خویش فعالیت می نماید .در
جلسات شورا ،موارد متعدد اکادمیک بحث می شود که در امر جلوگیری از عوامل فساد اداری در شعبات مرتبط نقش اثر گذار داشته است.
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 به هدف اصالحات تشکیالتی و به منظور رسیدگی سریع به مشکالت مراجعین و ارزیابی اسناد تحصیلی خارج مرز ،یک ریاست جدید ایجاد گردیده
است .بخش های مرتبط این ریاست در حال شکل گیری است .از همین رو ،پروسه ارزیابی اسناد تاهنوز سهل سازی نشده است.
 الیجه جذب اعضای کادر علمی پوهنتون ها و موسسات تحصیالت عالی نهایی شده است .چک لست های طی مراحل دوسیه تقرر اعضای کادر
علمی پوهنتون ها و موسسات تحصیالت عالی ترتیب شده و میکانیزم تقرر اعضای جدید کادر علمی در نهادهای تحصیلی انکشاف یافته است .برای
جلوگیری از سو استفاده در پروسه رقابت در بست های کادری ،متحدالمال به تمام واحدهای مرکزی و والیتی ارسال گردیده است تا در روند انتخاب
اعضای کادر علمی ،قانون تحصیالت عالی ملکی را تطبیق نمایند.
 پروژه انکشاف تحصیالت عالی ( )HEDPبرای نهایی سازی کاندیدان موفق یک مصاحبه اختصاصی به زبان انگلیسی را همرای  74تن استاد انجام
داده است .در نتیجه به تعداد  47تن استاد موفق شده اند تا از آزمون مورد نظر موفق بیرون آیند .تطبیق این میکانیزم از نفوذ فساد اداری و حق تلفی
مستحقین جلوگیری نموده و شفافیت را تامین کرده است.
 میکانیزم جدید مدیریت بورسیه های تحصیلی تدوین شده و در جلسه شورای رهبری وزارت جهت تائیدی و منظوری ارایه گردیده است .سیستم
مدیریت بورسیه ها ( )SMSحدود  95درصد تکمیل شده و به منظور جلوگیری از نفوذ فساد اداری ،مسودۀ مقرره جلوگیری از توزیع خود سرانه بورس
ها ترتیب و جهت طی مراحل به مراجع ذیصالح ارسال گردیده است.
بنچمارک سوم :اصالحات در سیستم کاری معینیت امور محصالن
 به تعداد هشتاد و نه هزار و هفت صد و هفتاد و یک ( )89،771تن محصل درج سیستم معلوماتی وزارت تحصیالت عالی ( )HEMISگردیده است .در
این سیستم ،بخش های تبدیلی ،تاجیل و انفکاک محصالن قابل ثبت و ذخیره می باشد .به تعداد  5،111تن از استادان پوهنتون ها درج سیستم
گردیده اند که مسایل تبدیلی  300تن از آنان نیز درج سیستم شده است .الزم به ذکر است که سیستم معلوماتی وزارت تحصیالت عالی برای
دانشجویان قابل دسترس نیست و کارهای آن تحت چتر واحد صورت نمی گیرد.
 اکثریت موسسات تحصیالت عالی دولتی تیم های نظارتی را ایجاد کرده اند .به منظور تطبیق موثر الیحه کریدت ،تیم های نظارتی در موسسات
تحصیالت عالی ایجاد شده است و عمال توسط ریاست امور محصالن وزارت مدیریت می گردد .جدول های شهرت اعضای کمیته نظارتی ،پیش
ریاست امور محصالن وزارت موجود است.
بنچمارک چهارم :تقویت سیستم تفتیش داخلی
 طی سال مالی  ،1398ریاست تفتیش داخلی به تعداد  15قضیه جعل ،تزویر ،تارکین تحصیل بورسیه ها و فروش موسسه تحصیلی را به لوی
څارنوالی ارجاع نموده است .هم چنان کار یک دوسیه با ریاست  062امنیت ملی پیش برده شده است.
 ارزیابی مستقل از وضعیت و آسیب پذیری های فساد اداری وزارت توسط ریاست تفتیش داخلی انجام شده است.
مشکالت در تطبیق پالن عمل
وزارت تحصیالت عالی از داشتن مشکالت در راستای تطبیق پالن عمل مبارزه با فساد اداری خویش در سال مالی  1398کدام موضوعی را ذکر نکرده
است .اما این وزارت در تطبیق  2فعالیت پیشرفت نداشته که در ذیل آمده است:
 ترتیب پالن عمل جداگانه در خصوص نتایج و سفارشات سروی اداره ملی احصائیه و معلومات و تطبیق آن عنداالقتضا (این فعالیت به دلیل
انجام نشدن سروی توسط اداره ملی احصائیه پیشرفت نداشته است)؛
 سهل سازی پروسه ارزیابی اسناد تحصیلی خارج مرز و تعیین زمان مشخص طی مراحل اسناد هر متقاضی در ریاست عمومی انسجام امور
اکادمیک (این فعالیت به دلیل تغییرات در تشیکالت وزارت و ایجاد شدن ریاست جدید پیشرفت نداشته است).
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وزارت ارشاد ،حج و اوقاف
وزارت ارشاد ،حج و اوقاف  4بنچمارک /شاخص را با  27فعالیت در پالن عمل مبارزه با فساد
اداری سال مالی  1398خویش در نظر گرفته است .از این تعداد 20 ،فعالیت تکمیل گردیده،
 1فعالیت در مراحل نهایی اجرا قرار دارد 4 ،فعالیت قسماً تکمیل شده ،و  2فعالیت آغاز
نگردیده است .جزئیات پیشرفت در فعالیت ها و دستآوردهای وزارت در ذیل ارایه شده است.

تکمیل شده

7%
15%
4%

مراحل نهایی اجرا
قسماً تکمیل شده

74%

بدون پیشرفت

بنچمارک اول :تقویه انگیزه های دینی برای اتباع کشور در امر مبارزه با فساد اداری با ایجاد روحیه مسئولیت پذیری
 به تعداد  4عنوان فتوای شرعی در زمینههای امانت داری و شفافیت در استخدامها ،جلوگیری از سوء استفاده از وظایف دولتی و غصب امالک،
حرمت اخذ تحفه برای اجرای کار و حرمت استفاده از اوقات رسمی برای وظایف شخصی ،اصدار یافته است .به تعداد  10عنوان مقاله در زمینه
مبارزه با فساد اداری ،رشوت و عواقب آن از دیدگاه اسالم تهیه و نشر شده است .بیشتر از  60مورد احکام شرعی ،به شمول  4عنوان خطبه در
زمینه اضرار و تبعات فساد اداری از طریق مساجد و رسانهها با مردم شریک ساخته شده است.
بنچمارک دوم :از بین بردن فساد در ساحات آسیب پذیر جهت تامین شفافیت و عدالت در پروسه حج
 11 مورد قرارداد امور حج برای تقویت شفافیت ،زیر نظر و اشراف اداره تدارکات ملی عقد گردیده است.
 نظر به حکم شماره ( )579مورخ  1398/3/7و حکم شماره ( )564مورخ  1398/3/5مقام عالی ریاست جمهوری ،گزارش مصارفاتی روند حج زیر
نظر رهبری وزارت تهیه و نهایی گردیده است.
بنچمارک سوم :حفظ ملکیت های وقفی و بلند بردن سطح عواید با ایجاد شفافیت در روند جمع آوری عواید و همچنان
تسهیل زمینه های اعاده ملکیت های وقفی غصب شده
 طرح قانون اوقاف طبق نظریات اصالحی کمیته قوانین از سوی این وزارت نهایی گردیده و دوباره به وزارت عدلیه ارسال شده است.
 12 دوسیه اوقافی برای استرداد و حفظ امالک وقفی مربوط وزارت تعقیب گردیده که  6دوسیه آن به نفع اوقاف فیصله شده است.
 2 هیئت برای بدست آوردن باقی داری  10باب دکان ملکیت اوقاف در والیت غور و رسیدگی به مشکل ملکیت اوقافی وزارت در والیت بلخ،
اعزام گردیده است .از اثر پیگیری عواید اوقافی وزارت ،جمعاً مبلغ نه میلیون و هشت صد و هشتاد و هشت هزار و هشت صدو هشتاد و چهار
( )9،888،884افغانی باقی داری های عواید اوقافی حصول گردیده است .به تعداد  215قرارداد ملکیتهای وقفی مربوط وزارت تجدید شده است.
در نتیجة فعالیت  12هیئت برای جمع آوری عواید اوقافی شهر کابل ،مبلغ هشت صد و نوزده هزار و هشت صد و چهل و هفت هزار ()819،847
افغانی در سال مالی 1398جمع آوری شده است.
بنچمارک چهارم :تسریع روند اجراآت در بخش های اداری ،مالی وتداکارتی با تقویه زمینه های شفافیت ،حسابدهی و
تقویت دسترسی به موقع شهروندان به اطالعات







برای احصائیه گیری دقیق و مراقبت از پروژههای ساختمانی وزارت ،سیستم معلوماتی الکترونیکی پروژهها در وزارت ایجاد گردیده است .هم
چنان ،میکانیزم نظارت از پروژه های ساختمانی به هدف اطمینان از کیفیت کار ساختمانی قراردادیها و ایجاد شفافیت در مصرف بودجه ،تعدیل
و منظور گردیده است .از تغییرات عمده در میکانیزم جدید ،مشخص شدن نقش نظارتی ریاست تفتیش وزارت در ارزیابی شرکت برنده و تطبیق
قراردادها با همکاری انجنیران وزارت است .به تعداد  42قرارداد در سیستم ( )ACPMSیا نظارت از پیشرفت قراردادها ثبت گردیده است.
از روند انتقال حجاج در چهار زون پروازی و روند کاری هیئت بعثه و ارایه خدمات به حجاج ،از طرف تفتیش داخلی وزارت نظارت صورت گرفته
است .به تعداد  617سفارش تفتیش در واحدهای مرکزی و والیتی پیگیری گردیده که به اثر آن  332سفارش تحقق یافته و مبلغ هجده میلیون
و سه صد و بیست و شش هزار و هفت صد و چهل و پنج ( )18،326،745افغانی تحصیل گردیده است.
در ویب سایت وزارت ،اطالعاتِ در مورد فعالیتهای آن به نشر رسیده است .طوری که در جریان سال مالی ،به تعداد بیشتر از  70مورد گزارش
فعالیتهای وزارت به نشر رسیده است .مفاد برخی از اجزای ماده  15قانون دسترسی به اطالعات ،به طور کامل نشر نشده است.
مرجع داخلی اطالع گیری ایجاد گردیده و طرزالعمل چگونگی فعالیت آن نیز تهیه شده و از سوی رهبری وزارت تایید شده است.

مشکالت و چالش های تطبیق پالن عمل
وزارت گزارش داده است که در راستای تطبیق پالن عمل ،کدام مشکالتی وجود نداشته است .فقط یک فعالت ،پیگیری ایجاد دیتابیس سیستم حج
زیر اشراف مستقیم اداره تدارکات ملی ،طبق پالن پیشرفت نداشته است.
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وزارت اطالعات و فرهنگ
این وزارت برای سال مالی  1398به طور مجموعی 4 ،بنچمارک را پالن نموده که برای تطبیق

تکمیل شده

آن 13 ،فعالیت را در پالن عمل مبارزه با فساد اداری خویش در نظر گرفته است .از جمله6 ،
فعالیت آن تکمیل شده 1 ،فعالیت در مراحل نهایی اجرا قرار دارد 5 ،فعالیت قسماً تکمیل شده و

مراحل نهایی اجرا
قسماً تکمیل شده

 1فعالیت پیشرفت محدود داشته است .جزئیات پیشرفت فعالیت های در ذیل تشریح شده است.

پیشرفت محدود

7.5%
47%

38%

7.5%

بنچمارک اول :تقویت شفافیت در پروسه های مالی و تدارکاتی و سیستم نظارتی و امالک
 بر اساس حکم شماره ( )2943مؤرخ  10جدی  1396مقام عالی ریاست جمهوری و امضای تفاهم نامه با ریاست ثبت مرکزی و مالکیت های فکری
وزارت صنعت و تجارت ،پروسه توزیع جواز ساده سازی شده و توزیع جواز تحت یک چتر در ریاست ثبت مرکزی و مالکیت های فکری با حضور
نماینده این وزارت صورت می گیرد .در همکاری با وزارت مالیه ،سیستم جمع آوری عواید ( )RMISفعال شده و تمام عواید وزارت با استفاده از
سیستم ،از طریق بانک جمع آوری می گردد .در سال مالی  1398نسبت به سال گذشته ،عواید وزارت  15درصد افزایش داشته است.
 بنابر حکم شماره ( )66مؤرخ  9حمل  1397مقام عالی ریاست جمهوری ،از انکشاف و ایجاد سیستم های معلوماتی موازی باید جلوگیری شود .لذا
برای جایدادهای وزارت ،یک دیتابس ابتدایی اکسل ( )Excelجهت سهولت کار ایجاد شده است .به تعداد  9ملکیت وزارت در مرکز و  24ملکیت
وزارت در ساحات مختلف والیات غصب شده که دوسیه های آن در ریاست قضایای دولت وزارت عدلیه جهت پیگرد عدلی و قضایی ارسال شده و
از  7مورد آن پیگیری جدی صورت گرفته است.
 نظر به حکم شماره ( )66مؤرخ  9حمل  1397مقام عالی ریاست جمهوری ،از انکشاف و ایجاد سیستم جلوگیری شده است .اما برای پیشبرد امور
وزارت ،یک دیتابس ابتدایی در اکسل ( )Excelایجاد شده است.
 وزارت اطالعات و فرهنگ در این مورد با ریاست ثبت مرکزی و مالکیت های فکری وزارت صنعت و تجارت ،جهت ساده سازی پروسه جوازها و
صدور جوازها زیر یک چتر واحد ،یک تفاهمنامه امضا نموده است .در مورد این که وزارت برای جلوگیری از فعالیت های غیرقانونی چاپ خانه ها و
مطابع کدام فعالیتی انجام داده است یا نه ،گزارشی ارایه نشده است.
بنچمارک دوم :مسلکی سازی اداره و رعایت اصل شایسته ساالری در استخدام و مدیریت منابع بشری
 در مالی  ،1398به تعداد  75تن در مرکز و  66تن در والیات در بست های  7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2و  8از طریق رقابت آزاد و بر اساس شایسته ساالری،
تخصص و مسلک استخدام شده است .در پروسه استخدام –از شروع الی ختم مراحل استخدام -رئیس و اعضای کمیته امتحانات و نماینده
کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی حضور داشته است.
 وزارت اطالعات و فرهنگ با درنظرداشت ماده ( )16قانون کارکنان خدمات ملکی و در نظرگیری اصل مکافات و مجازات ،عملکرد  858تن از
کارکنان خویش را در مرکز و  365تن را در والیات ارزیابی کرده است .این ارزیابی بر اساس پالن کاری ،گزارش اجراآت و در نظرگیری مقرره طرز
سلوک کارکنان خدمات ملکی انجام شده است .در نتیجه ارزیابی ،به تعداد  26تن مکافات و به تعداد  13تن مطابق قانون مجازات شده اند.
بنچمارک سوم :تقویت شفافیت و حسابدهی در وزارت
 در مجموع ،به تعداد  6ویب سایت رسمی تحت نظر وزارت اطالعات و فرهنگ فعالیت می کند .این ویب سایت ها شامل ویب سایت رسمی خود
وزارت ،ویب سایت روزنامه های انیس ،هیواد ،اصالح ،کابل تایمز و ویب سایت آژانس خبری باختر می شود .تمام ویب سایت ها ،به صورت منظم
به روز رسانی می شود و معلومات ویب سایت رسمی وزارت فرهنگ شامل استراتیژی وزارت ،تشکیالت ،قوانین و مقررات ،طرزالعمل ،معلومات
مرجع اطالع رسانی و سخنگو ،مصرف بودجه ،اعالن های تدارکاتی و داوطلبی ها و خبرها و گزارش ها از فعالیت های وزارت می باشد .اما مواردی
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
مختلف راجع به مبارزه با فساد اداری و آگاهی عامه نشر می شود.
 به اساس حکم شماره ( )4802مقام وزارت اطالعات و فرهنگ ،مرجع اطالع گیری داخلی ایجاد شده است .در مورد ایجاد طرزالعمل مرجع اطالع
گیری ،گزارش ارایه نشده است.
 اداره افغان فلم روی بازنگری مقرره خویش کار می کند .در مقرره تعدیل شده ،شرایط فعلی فلم سازی ،بازار فلم و دنیای دیجیتال در نظر گرفته می
شود .توقع می رود که با تصویب شدن مقرره تعدیل شده تغییرات اساسی در طرزالعمل ها و میکانیزم های کاری رونما شود و سطح عواید این اداره
بلند برود.
73

گزارش ساالنه سال مالی  1398از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری

بنچمارک چهارم :بازنگری قوانین و پالیسی های بخش های گرځندوی و آبدات تاریخی
 مقرره تاسیسات بود و باش سیاحین ارزیابی شده است و نیاز به بازنگری ندارد .در مورد طی مراحل قانون توریزم ،وزارت فرهنگ گزارش ارایه
ننموده است.
 قانون حفظ میراث های فرهنگی که در برگیرنده آبدات تاریخی سروی و حفریات ساحات باستانی کشور می باشد در  11فصل و  100ماده توسط
کمیسیون مؤظف در این مورد با حضور داشت نماینده وزارت مالیه نهایی شده و توسط مکتوب شماره ( )174-172به تاریخ  26حمل  1398به
وزارت عدلیه جهت تدقیق و طی مراحل بعدی ارسال شده است.
 اساسنامه انستیتوت گرځندوی توسط کمیسیون مؤظف وزارت اطالعات و فرهنگ با در نظرداشت قوانین موجود در مشوره با نهادهای ذیدخل از
جمله سکتور خصوصی و نهادهای جامعه مدنی تسوید و توسط مکتوب شماره ( )423-421به تاریخ  20میزان  1398به وزارت عدلیه جهت تدقیق و
طی مراحل بعدی ارسال شده است .مسودۀ مقرره قانون اعالنات نیز تهیه شده است.
مشکالت در تطبیق پالن عمل
وزارت اطالعات و فرهنگ از داشتن مشکالت در راستای تطبیق پالن عمل مبارزه با فساد اداری ،موضوعی را ذکر ننموده است .اما  7فعالیت این
وزارت که باید الی ختم سال تطبیق می شد ،تکمیل نشده است .در مورد این که چرا این فعالیت های وزارت مطابق پالن الی ختم سال تطبیق نشده،
دلیل مشخصی ذکر نشده است.
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وزارت امور زنان
این وزارت برای سال مالی  ،1398به تعداد  3بنچمارک را پالن نموده است که برای تطبیق
بنچمارک ها 15 ،فعالیت را در پالن عمل مبارزه با فساد اداری خویش در نظر گرفته است .تمام
 15فعالیت این وزارت مطابق پالن تکمیل شده است که جزئیات پیشرفت در آن به شرح ذیل

تکمیل شده

100%

است.
بنچمارک اول :تقویت شفافیت و حساب دهی و مدیریت دارایی های عامه
 به تعداد  3قرارداد (قرارداد  15هزار کیلوگرام محروقات زمستانی ،قرارداد  50هزار لیتر تیل دیزل و قرارداد  88قلم قرطاسیه باب) و  5دوسیه بررسی شده
است .بر اساس بررسی انجام یافته ،تمام قراردادها مطابق قانون تدارکات صورت گرفته بوده است.
 دیتابس قید و جمع اموال وزارت ایجاد شده و تمام اموال و اجناس مساعدتی وزارت درج دیتابس شده است .نظارت از آن به صورت دوامدار مطابق
مقرره جریان دارد.
 2 تن مفتش جهت بررسی قرارداد تعمیر و اضافه کاری کارکنان ریاست امور زنان والیت لغمان موظف شده اند .در نتیجه مبلغ سه صد و شصت هزار
( )360،000افغانی کرایه تعمیر ریاست شناسایی شده و جهت اضافه نمودن آن به عواید دولت سفارش داده شده است .اضافه کاری کارکنان نیز مطابق
قانون طی مراحل می شود.
 از تطبیق  20تفاهم نامه همکاری وزارت با موسسات و تمویل کنندگان داخلی و خارجی در بخش های تعلیم و تربیه ،صحت و باروری ،آگاهی حقوقی،
آگاهی از قوانین و دیگر موارد توسط ریاست نظارت و ارزیابی نظارت صورت گرفته است .تفاهم نامه ها به صورت منظم تطبیق می شود.
 قرارداد دوکان ها ،هوتل باغ زنانه و تفاهم نامه عقده شده ریاست امور زنان والیت بغالن بررسی شده است .در نتیجه  4سفارش در مورد اخد سند قباله
باغ زنانه ،مراعات نمودن قانون تدارکات در قراردادها ،به داوطلبی سپردن آن و کار منظم بر اساس میکانیزم های تعریف شده ارایه شده است.
 معلومات در ویب سایت وزارت امور زنان در مورد فعالیت های آن (گزارش کارکرد وزارت ،قوانین ،پالیسی ها ،طرزالعمل ها و اعالن های داوطلبی)
مطابق ماده پانزده قانون دسترسی به اطالعات نشر شده است.
 به اساس حکم شماره ( )425مؤرخ  1398/5/2مقام وزارت امور زنان ،مرجع اطالع گیری داخلی در وزارت ایجاد شده و طرزالعمل و سیستم کاری مرجع
اطالع گیری داخلی ،نیز ترتیب شده است.
بنچمارک دوم :تقویت شفافیت در منابع بشری و برگزاری برنامه های آگاهی عامه مبارزه با فساد اداری برای زنان
 طی سال مالی  ،1398به تعداد  77تن در بست های خالی مختلف ریاست های مرکز و والیات از طریق رقابت آزاد تقرر حاصل نموده اند که اسناد آن
ها بررسی شده و از معیاری و قانونی بودن آن اطمینان حاصل شده است.
 طی سال مالی  ،1398بیشتر از  390تن کارمندان مرکزی و والیتی در برنامه های آموزشی داخلی و خارجی معرفی شده اند .این افراد بر اساس نیاز و
اصل شفافیت انتخاب و به دوره های آموزشی معرفی گردیده اند.
 به اساس پالن وزارت ،عملکرد  273تن از کارکنان مرکزی و الیتی اداره ارزیابی شده است .این کار باعث شده که از چگونگی کار کارکنان ،فعالیت
های شان و مشکالت موجود آگاهی حاصل شود.
 سیستم مدیریت منابع بشری ( )HRMISبه منظور حفظ و نگهداری اسناد و سوابق کارمندان وزارت ایجاد گردیده و اسناد و سوابق کاری کارمندان وزرات
در آن ثبت شده است.
بنچمارک سوم :تقویت نظارت و همکاری در ثبت دارایی های مقامات و کارکنان ادراه
 از مرکزهای حمایوی در  11والیت (کابل ،هرات ،بادغیس ،فرا ،غور ،نیمروز ،فاریاب ،پروان ،ننگرهار ،کاپیسا و بدخشان) نظارت صورت گرفته است .در
این نظارت ها ،مشکالت خانه های امن یا مراکز حمایوی شناسایی شده و برای حل مشکالت نیز فعالیت هایی انجام شده است.
 از صندوق شکایت نظارت به عمل آمده و به سه شکایتی که در آن موجود بوده ،رسیدگی شده است.
 طی سال مالی  ،1398دارایی های  51تن از کارکنان  21-تن آن کارکنان عالی رتبه -وزارت امور زنان ثبت شده و فورم های شان به اداره ثبت و
بررسی دارایی ها در ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ارسال شده است.
مشکالت در تطبیق پالن عمل
وزارت امور زنان از داشتن مشکالت در تطبیق پالن عمل مبارزه با فساد اداری خویش ،کدام موضوعی را ذکر نکرده است.
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وزارت امور خارجه
این وزارت در پالن عمل مبارزه با فساد اداری سال مالی  1398خویش ،تحت  4بنچمارک14 ،
فعالیت را پالن نموده است .در طول سال 5 ،فعالیت تکمیل شده 3 ،فعالیت قسماً تکمیل شده و
 6فعالیت بدون پیشرفت باقی مانده است .جزئیات دستآوردها و پیشرفت های مهم تطبیق پالن
عمل در هر بنچمارک به شرح ذیل می باشد.

تکمیل شده
قسماً تکمیل شده
بدون پیشرفت

43% 36%
21%

بنچمارک اول :اصالحات در منابع بشری
 به منظور شناسایی و تنقیص بست های زاید در وزارت امور خارجه ،حسب حکم شماره ( )1181مورخ  1398/4/31مقام عالی ریاست جمهوری50 ،
بست از تشکیل وزارت امور خارجه تنقیص گردیده است.
 از مجموع  150تن مقامات و کارمندان بلند رتبه واجد شرایط و کارمندان امور مالی و تدارکاتی وزارت امور خارجه ،به تعداد  47تن آن ها فورم های
ثبت دارائی های خویش را تکمیل نموده اند که فورم ها به اداره ثبت و بررسی دارائی ها ارسال گردیده است.
بنچمارک دوم :انکشاف سیستم ها و ساده سازی پروسه های کاری
 ریاست امور قونسلی ،بخش های آرشیف ،امور قونسلی و امور سجل اتباع را با راه اندازی سیستم تنظیم امور قونسلی ( )CMISدر پنج معاونیت
(پاسپورت ،امور مهاجرین ،حقوقی ،تصادیق و معاونیت ویزه) دیجیتل سازی نموده است.
 سیستم مدیریت مالی ( )Asp.Netدر تمامی شعبات مرکزی وزارت نصب گردیده است .اما در  20نمایندگی خارج از کشور که در پالن در نظر گرفته
شده ،تا حال تطبیق نشده است.
بنچمارک سوم :همکاری در امضای تفاهمنامه های همکاری روی استرداد مجرمین ،جرایم فرامرزی و اعاده دارایی های
غصب شده و غیرقانونی
 وزارت امور خارجه در تمام جلسات کمیسیون پیگیری قضایای کابل بانک اشتراک نموده است .گزارش جلسات توسط رئیس کمیسیون متذکره
تهیه و نشر می گردد.
بنچمارک چهارم :تقویت شفافیت و حسابدهی در اداره
 در سال مالی  ،1398ریاست مالی و اداری در مرکز وزارت و بخش های امور مالی ،اداری و قونسلی سفارت جمهوری اسالمی افغانستان در ونکور-
کانادا ،کنبرا -استرالیا ،اسپانیا ،مسکو ،برلین و قونسولگری های زاهدان و تورنتو بررسی گردیده است .برعالوه ،معاونیت های پاسپورت و تصادیق
ریاست امور قونسلی ،بخش کرایه منازل دیپلوماتها و معاشات کارمندان محلی مدیریت امور مالی و حسابی نیز بررسی شده است .همچنان،
کنترول عینی و عملکرد از آمریت های صکوک و ترانسپورت صورت گرفته است .اما بررسی  3نمایندگی والیتی در داخل ،مطابق پالن انجام نشده
است .هم چنان ،به تعداد  27قطعه کارت  )CIP(25بعد از موافقه ارگان های امنیتی برای متقاضیان توزیع شده است.
 به جزء یک مورد از  17مورد ماده  15قانون دسترسی به اطالعات که عبارت از نشر فعالیت های رهبری اداره می باشد ،سایر موارد شامل ماده
پانزدهم قانون دسترسی به اطالعات از طریق ویب سایت وزارت امور خارجه نشر نشده است.
مشکالت و چالش های تطبیق پالن عمل
عدم پاسخ دهی و پیگیری به موقع نمایندگی ها در زمینه آغاز سیستم دیجیتلی و وصل آن ها به مرکز از مشکالتی می باشد که این وزارت در
گزارش خود ذکر نموده است .اما این وزارت برای تطبیق  1فعالیت دیگر نیز اقدام ننموده که در ذیل ذکر شده است:
 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.

Commercial Important Person
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وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان
این وزارت در پالن عمل مبارزه با فساد اداری سال مالی  1398خویش تحت  4بنچمارک14 ،
فعالیت را تعیین نموده است .از این جمله 11 ،فعالیت آن تکمیل شده 2 ،فعالیت در مراحل
نهایی اجرا قرار دارد و  1فعالیت پیشرفت محدود داشته است .جزئیات پیشرفت و دستآوردها در
فعالیت ها به شرح ذیل است.

تکمیل شده
مراحل نهایی اجرا
پیشرفت محدود

7%

14%

79%

بنچمارک اول :افزایش شفافیت ،حسابدهی و حفاظت از دارایی های عامه
 طرزالعمل های کاری معیاری برای مدیریت تحویل خانه های محاسبه جنسی و توزیع روغنیات وسایط و جنراتورها تهیه شده است.
 به منظور حفاظت از دارایی های وزارت ،یک دیتابیس ساخته شده و تجهیزات بارکود گذاری شده است که در مراحل نهایی اجرا قرار دارد.
 سفارشات  9گزارش ادارات نظارتی (کمیته  ،MECاداره عالی بررسی) مورد پیگیری قرار گرفته که در نتیجه باعث بهبود پروسه کنترول داخلی،
شفافیت و حساب دهی گردیده است.
بنچمارک دوم :افزایش نیروی انسانی مسلکی (تعینات به اساس شایستگی)
 از روند پروسه استخدام  66تن در بست های خالی کارکنان وزارت با رعایت طرزالعمل استخدام منابع بشری ،موجودیت نماینده کمیسیون مستقل
اصالحات اداری و خدمات ملکی و اعضای کمیته ،تعیینات ،نظارت صورت گرفته است.
 کارکرد  807تن کارمند مورد ارزیابی قرار گرفته است .از آن جمله ،یک تن کارمند خدماتی اجراآت ضعیف داشته است که بست شان به اعالن
سپرده شد و شخص دیگری به جایش استخدام گردیده است.
 سیستم مدیریت معلومات منابع بشری ( )HRMISدر ریاست منابع بشری (الکترونیک نمودن سیستم حاضری و ثبت سوابق کارمندان در سیستم)
فعال شده است .به تعداد  907تن کارمند وزارت شامل سیستم گردیده و حاضری کارمندان مرکزی وزارت الکترونیک شده است.
بنچمارک سوم :بهبود موثریت کمک های بشری به عودت کنندگان وبیجاشدگان
 مرکز سمع شکایات ایجاد و میکانیزم آن نیز تهیه شده است .تاکنون 23 ،شکایت مورد تحلیل و رسیدگی قرار گرفته است.
 به تعداد  8ورکشاپ مبارزه با فساد اداری در والیات بلخ ،کاپیسا ،پنجشیر ،پروان ،ننگرهار ،پکتیا ،پکتیکا ،کنر و لغمان تدویر یافته که باعث بلند
رفتن آگاهی  90تن کارکنان والیتی این وزارت و بهبود در امر مبارزه با فساد اداری گردیده است.
 به منظور توزیع شفاف کمک های بشری ،طرزالعمل کمک های بشری تهیه شده و بورد مشترک نظارتی به منظور نظارت از طرز فعالیت (وزارت
با تمویل کنندگان) ایجاد گردیده است.
بنچمارک چهارم :افزایش شفافیت در روند توزیع زمین برای عودت کنندگان و بیجا شدگان
 موارد توزیع زمین در شهرک البیرونی والیت غزنی ،شهرک مهاجرین والیت لوگر و  7شهرک دیگر ،از طریق اداره انکشاف زون پایتخت ،به
همکاری این وزارت تحت بررسی قرار گرفته است.
 اعالمیه همکاری بین وزارت امور مهاجرین و ( )UN- Habitatبه منظور ایجاد دیتابس تشخیص و ثبت مستحقین ،توزیع زمین و سرپناه امضا شده
است .تاکنون 118 ،تن به منظور پیشبرد امور به شکل قرادادی استخدام شده و ثبت نام مستحقین زمین های رهایشی آغاز گردیده است.
 میکانیزم ساده سازی اصالح اسم و صدور مثنی فورم بازگشت عودت کنندگان ( ،)Voluntarily Return Formترتیب گردیده است که بعد از نهایی
شدن باعث کمک به روند توزیع مساعدت ها خواهد گردید.
مشکالت و چالش های تطبیق پالن عمل
وزارت امور مهاجرین از داشتن مشکل عدم همکاری وزارت صنعت و تجارت (با وجود تقاضاهای مکرر) در امضای تفاهم نامه ،جهت مدیریت مشترک
شهرک قالین بافان مزار شریف و جلوگیری از غضب و سوء استفاده از آن گزارش ارایه نموده است.
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وزارت امور سرحدات و قبایل
این وزارت در پالن عمل مبارزه با فساد اداری سال مالی  1398خویش ،تحت  3بنچمارک،
 14فعالیت را تعیین نموده است .از این جمله 13 ،فعالیت آن تکمیل شده و  1فعالیت در

تکمیل شده
مراحل نهایی اجرا

مراحل نهایی اجرا قرار دارد .جزئیات پیشرفت فعالیت ها در ذیل ارایه شده است.

7%

93%

بنچمارک اول :مدیریت پروسه های جذب و اعاشه و اباته متعلمین و محصلین ،پروسه های توزیع اجناس و عرضه
خدمات ،پروسه های تدارکات
 کمیته نظارت از پروسه جذب متعلمان و معلمان ،ایجاد شده و روزمره از پروسه جذب شاگردان نظارت صورت می گیرد .در لیسه های مرکزی،
لیلیه بندی شاگردان انجام شده و به طور مجموعی 2،060 ،تن شاگرد جدید الشمول به لیسه ها معرفی شده اند .این کار باعث کاهش فساد
احتمالی در پروسه جذب شاگردان شده است.
 از پروسه توزیع اجناس و خدمات مورد نیاز ادارات مربوط وزارت ،لیسه ها و انستیتوت بایزید روشان و مهمانخانه های مربوط وزارت ،مطابق
سیستم کارتوتیک ،نظارت صورت گرفته است.
 به منظور تنظیم دارایی های وزارت ،سیستم واحدها و کارآیی مدیریت معلومات از طرف پروژه ( )BTMISوزارت ،نهایی گردیده که اسناد الزم
غرض ثبت در دیتابیس مذکور آماده شده است و اجراآت روزمره در آن ثبت می گردد.
 از تهیه و تدارک اجناس ،خدمات و امور ساختمانی با کیفیت در  18پروژه ،نظارت انجام شده است.
بنچمارک دوم :پروسه استخدام ،ثبت دارائی های مقامات و کارکنان اداره ،نشرات و اطالع رسانی
 از روند پروسه استخدام  125تن در بست های خالی کارکنان وزارت ،با رعایت طرزالعمل استخدام منابع بشری ،موجودیت نماینده کمیسیون
مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی و اعضای کمیته تعیینات ،نظارت صورت گرفته است.
 مرجع اطالع رسانی داخلی ایجاد شده و نشر اطالعات از طریق چاپ مجالت جرگه ،هموطن ،جاش ،جریده تارا ،دو عنوان کتاب به و پیشبرد
امور مرجع اطالع رسانی وزارت از طریق ویب سایت و فیسبوک صورت گرفته است.
 به تعداد  110کارکن عالی رتبه مرکز و والیات و کارکنان بخش های مالی و تدارکاتی ،دارایی های خویش را ثبت نموده اند.
بنچمارک سوم :بررسی و تطبیق سفارشات گزارشات تفتیش داخلی و بیرونی اداره و مدیریت از پروژه های انکشافی
(ساختمانی و خدماتی) وزارت
 تفتیش اجراآت مالی و حسابی از مرکز و  28واحد دومی والیتی انجام شده است .در مورد کاستی های برنامه ریزی ،تدارکات ،مدیریت مالی،
مدیریت دارائی ها ،دفتر داری و بودجه مبتنی بر نتایج ،استخدام و ارتقای ظرفیت و مدیریت جرگه ها با درنظرداشت معیار های مربوط ،رهنمود
داده شده است.
 نتایج بازرسی اداره عالی بررسی و نتایج بررسی ریاست تفتیش داخلی در  29واحد اداری مربوط وزارت ،پیگیری شده و اصالحات الزم به میان
آمده است.
 یک ارزیابی مستقل برای تقویت اساس آماری از وضعیت و آسیب پذیری های فساد اداری در وزارت انجام شده است.
 از تطبیق پروژه ها جهت حصول اطمینان از مطابقت آن با معیارهای ملی ،در  6مورد نظارت صورت گرفته و گزارش آن به مرجع مربوطه ارائه
گردیده است.
مشکالت و چالش های تطبیق پالن عمل
وزارت امور سرحدات و قبایل در تطبیق پالن عمل خود از داشتن مشکالت امنیتی و محدودیت بودجه برای فعالیت های سیاسی و بررسی سرحدی
گزارش ارایه نموده است.
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وزارت دولت در امور پارلمانی
این وزارت در پالن عمل مبارزه با فساد اداری سال مالی  1398خویش ،تحت  4بنچمارک،
 11فعالیت را در نظر گرفته است .از جمله 10 ،فعالیت آن تکمیل شده و  1فعالیت آن
پیشرف محدود داشته است .جزئیات دستآوردها و پیشرفت های مهم تطبیق پالن عمل این

10%

تکمیل شده
پیشرفت محدود

90%

وزارت در ذیل ارایه شده است.
بنچمارک اول :ایجاد اداره مؤثر و با ظرفیت
 به تعداد  86تن در بست های مختلف تقرر حاصل نموده و  27برنامه آموزشی جهت ارتقای ظرفیت کارمندان و انکشاف اداره ،تدویر یافته است.
 به تعداد  42قطعه فورم ثبت دارایی مقامات و کارمندان بخش مالی و تدارکات بعد از ثبت ،به ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ارسال
گردیده است.
 به تعداد  21کارگاه آموزشی جهت انعکاس فعالیت های وزارت و قوای ثالثه و سایر موضوعات مهم برای شاگردان ،دانشجویان ،شوراهای
مردمی و نهاد های مدنی (انجمن ها) برگزار گردیده است.
بنچمارک دوم :تقویت تفتیش داخلی ،شفافیت و حسابدهی در اداره
 برای  5تن متقاضی اطالعات ،طبق فورم تقاضای اطالعات معلومات داده شده است .همچنان به استثنای موضوعات بودجه ،گزارش های کاری
و مالی ساالنه و رهنمودهای کاری ،سایر موضوعات مانند پالن های کاری ،لوایح ،طرزالعمل ها ،لیست طبقه بندی و انواع اطالعاتی که اداره در
اختیار دارد از طریق ویب سایت و سایر سایت های اجتماعی آن نشر شده است.
 مرجع اطالع گیری داخلی ،مطابق قانون حمایت از اطالع دهندگان جرایم فساد اداری ایجاد و طرزالعمل آن تدوین شده است.
 آمریت تفتیش داخلی وزارت ،کارکرد اداری  9ریاست و  3آمریت مستقل را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است که گزارش آن با اداره عالی
بررسی شریک می گردد.
بنچمارک سوم :شفافیت در تدارکات امور مالی
 اعالن داوطلبی 10قرارداد ،در ویب سایت وزارت و نشرات چاپی از طریق موسسة افغان اعالنات به نشر رسیده است.
 تفتیش مستقل فیصدی هزینه های اجرا شده ،از طریق ریاست مالی در وزارت صورت گرفته است.
بنچمارک چهارم :تقویت روابط دولت با پارلمان
 به خاطر بهبود روابط قوه مقننه با حکومت ،با دارالنشاهای ولسی جرگه و مشرانو جرگه ،گروه کاری مشترک ایجاد گردیده است.
 پروسه تدوین و تصویب طرزالعمل روابط داخلی میان اعضای شورای ملی و حکومت در حال اجرا می باشد.
مشکالت و چالش های تطبیق پالن عمل
 در بنچمارک دوم و سوم ،فعالیت های تفتیش شامل گزارش شش ماه اول سال مالی ،تکمیل گردیده است .اما گزارش شش ماه دوم تفتیش به
دلیل زمان بر بودن جمع آوری و تهیه آن (که  50روز بعد از ختم سال مالی را در بر می گیرد) تاهنوز تکمیل نشده است.

ب :ادارات
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به منظور تطبیق بهتر بنچمارک/شاخص های استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری در سال مالی  ،1398تمام وزارت ها و ادارات دولتی،
مکلف به ترتیب پالن های عمل مبارزه با فساد اداری گردیدند .به همین منظور 39 ،اداره کشور که معلومات شان در جدول صفحه بعدی
آمده ،پالن های عمل مبارزه با فساد اداری شان را در هماهنگی با ادارات داخلی و مراجع ذیدخل ملی و بین المللی خویش انکشاف دادند.
در پالن های عمل مبارزه علیه فساد اداری ادارات در  173اولویت یا بنچمارک 611 ،فعالیت مبارزه با فساد اداری پالن شده بود که اکثریت
فعالیت های مبارزه علیه فساد اداری روی اصالح اداره ،تقویت پاسخگویی و حسابدهی ،تقویت شفافیت ،تسهیل ثبت دارایی ها ،افزایش
مؤثریت و بلند بردن ظرفیت اجراآت مبارزه با فساد اداری وزارت ها متمرکز بوده است.
از مجموع  100( 611درصد) فعالیت پالن شده 52.7( 322 ،درصد) فعالیت ادارات تکمیل شده است 12.2( 75 ،درصد) فعالیت در
مراحل نهایی اجرا قرار دارد 10.1( 62 ،درصد) فعالیت قسماً تکمیل شده 7.6( 47 ،درصد) فعالیت پیشرفت محدود داشته و 17.1( 105
درصد) فعالیت ها بدون پیشرفت باقی مانده است .با این حساب ،نیمی از فعالیت های پالن شده ادارات تکمیل گردیده است.

پیشرفت در فعالیت های پالن های عمل مبارزه با فساد اداری ادارات
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نام اداره

1
2
3

ستره محکمه
مشرانو جرگه
ولسی جرگه
ریاست عمومی اداره امور
ریاست جمهوری
ریاست عمومی دفتر مقام عالی
ریاست جمهوری

6
7
8
9

لوی څارنوالی
اداره ارگان های محلی
اداره تدارکات ملی
اداره عالی بررسی
کمیسیون مستقل اصالحات
اداری و خدمات ملکی
اداره ترانسپورت جاده
رباست بورد عالی نظارت بر
تعیینات افسران عالی رتبه
قوای دفاعی و امنیتی
دفتر شورای امنیت ملی
کمیسیون مستقل نظارت بر
تطبیق قانون اساسی
اداره ملی آمادگی مبارزه با
حوادث
ریاست عمومی شرکت آبرسانی
و کانالیزاسیون شهری
افغانستان
اداره انکشاف زون پایتخت
کمیسیون دسترسی به
اطالعات
اداره ملی احصائیه و معلومات
ریاست عمومی انسجام امور
کوچی ها
شاروالی کابل
کمیسیون مستقل حقوق بشر
افغانستان
اداره هوانوردی ملکی
اداره ملی حفاظت محیط
زیست
دآریانا افغان هوایی شرکت

4
5

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

تکمیل

مراحل

قسماً

پیشرفت

بدون

بنچمارک های فعالیت های
پالن شده

پالن شده

شده

نهایی اجرا

تکمیل شده

محدود

پیشرفت

12
4
5

16
12
24

11
2
1

1
1
5

1
0
1

2
2
3

1
7
14

5

34

21

6

0

4

3

4

22

19

2

0

0

1

11
5
4
6

43
21
14
18

40
5
11
14

0
3
1
3

0
1
2
0

0
6
0
0

3
6
0
1

4

10

7

2

0

1

0

4

14

3

5

1

2

3

2

4

3

0

1

0

0

3

8

6

1

0

1

6

16

13

2

0

0

1

3

10

6

3

0

0

1

7

22

8

2

1

3

8

3

12

7

2

1

0

2

5

19

3

0

4

4

8

5

16

6

3

1

0

6

4

10

6

2

0

0

2

5

21

12

3

6

0

0

5

10

5

1

2

0

2

4

15

14

0

0

1

0

3

9

8

0

0

1

0

3

14

7

0

0

3

4
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

نام اداره

تکمیل

مراحل

قسماً

پیشرفت

بدون

بنچمارک های فعالیت های
پالن شده

پالن شده

شده

نهایی اجرا

تکمیل شده

محدود

پیشرفت

4
6

13
22

7
10

3
6

3
6

0
0

0
0

3

15

6

0

9

0

0

4
3
2
5

15
8
8
18

2
7
7
6

0
0
1
1

4
0
0
7

7
1
0
0

2
0
0
4

3

20

2

3

3

5

7

5

12

10

2

0

0

0

3
3

6
14

2
4

0
0

0
1

0
0

4
9

3

14

1

7

4

2

0

3

14

8

2

1

0

3

4

18

12

2

2

0

2

173

611

322

75

62

47

105

%100

%52.7

%12.2

%10.1

%7.6

%17.1

د افغانستان برشنا شرکت
د افغانستان بانک
رادیو و تلویزیون ملی
افغانستان
جمعیت هالل احمر افغانی
اداره ملی استندرد
اداره کرکت بورد
اداره خط آهن
ریاست عمومی تربیت بدنی و
ورزش
دفتر وزیر دولت در امور شهدا
و معلولین
اداره تنظیم نفت و گاز
اداره ملی امتحانات
اداره تعلیمات تخنیکی و
مسلکی
کمیسیون مستقل انتخابات
کمیسیون مستقل شکایات
انتخاباتی
مجموع
وضعیت پیشرفت به فیصدی

82

گزارش ساالنه سال مالی  1398از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری

ستره محکمه
ستره محکمه در پالن عمل مبارزه با فساد اداری سال مالی  1398خویش12 ،
بنچمارک/شاخص را با  16فعالیت در نظر گرفته است .از این تعداد 11 ،فعالیت تکمیل گردیده،
 1فعالیت در مراحل نهایی اجرا قرار دارد 1 ،فعالیت قسماً تکمیل گردیده 2 ،فعالیت پیشرفت
محدود داشته و  1فعالیت پیشرفت نداشته است.

تکمیل شده
مراحل نهایی اجرا
قسماً تکمیل شده
پیشرفت محدود

69%

6%
13%
6%
6%

بدون پیشرفت

بنچمارک اول :تقویت سیستم مدیریت قضایا در محاکم بشمول تطبیق آرشیف سازی مصئون
 در سطح  34والیت ،انترنت و تجهیزات مورد ضرورت سیستم مدیریت قضایا از قبیل میز ،چوکی ،کمپیوتر و پرنتر تهیه گردیده است .طبق نیاز
سنجی صورت گرفته از  72تن از کارکنان سیستم مدیریت قضایا 4 ،برنامه آموزشی برای آنان برگزار شده است .جهت تقویت آرشیف و مخازن
عصری )4MB( ،انترنت برای  6زون وثایق در سطح کشور و  6حوزه وثایق کابل و ( )1MBانترنت برای محاکم استیناف والیات ،جدا از زون ها
فراهم گردیده است.
بنچمارک دوم :افزایش اعضای کمیته ستاژ جهت شمولیت نمایندگان مجرب و مستقل قوای مقننه ،قضائی ،اجرائی ،و
نهادهای جامعه مدنی بشمول نهادهای اکادمیک و متخصصین خارجی
 کمیته ستاژ قضایی به اساس مصوبه شماره ( )1036مورخ  1397 /12 /15شورای عالی ستره محکمه با اشتراک ریاست عمومی اداره امور ریاست
جمهوری ،کمیسیون عدلی قضایی و مشرانو جرگه ،وزارت عدلیه ،لوی څارنوالی ،کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی ،کمیسیون
مستقل حقوق بشر ،اداره ملی امتحانات ،اکادمی علوم ،پوهنتون کابل ،دیدبان شفافیت افغانستان ،انجمن مستقل وکالی مدافع ،اتحادیه حقوق
دانان ،نمایندگان سفارت های امریکا و انگلستان ،دفتر یوناما و رئیس کنترول مراقبت قضائی ستره محکمه ایجاد شده است .هم چنان ،کمیته دور
 31ستاژ قضایی مطابق مصوبه شماره ( )1036مورخ  1397/12/15شورای عالی ستره محکمه ایجاد شده و به فعالیت آغاز کرده است.
بنچمارک سوم :به تمام محاکم هدایت داده شود که تمام محاکمات بصورت علنی برگزار گردند ،به جز از آنهایی که در
قانون ذکر شده است که به صورت محرم برگزار گردند.
 به اساس مکتوب متحدالمال شماره ( 122الی  )155مورخ  1398/1/11و فیصله مورخ  19ثور  1398شورای عالی ستره محکمه ،به تمام محاکم
هدایت داده شده است که جلسات قضا یی را به شکل علنی برگزار نمایند .به این اساس ،در سال جاری ،به تعداد هشتاد و پنج هزار و چهار صد و
سی و سه ( )85.433جلسه در بخشهای جزایی و حقوقی به صورت علنی برگزار شده است.
بنچمارک چهارم :نشر تمام تصامیم محکمه راجع به قضایای مبارزه با فساد اداری
 در سال مالی ،تصامیم قضایای فساد اداری در  21شماره مجله خاص خپرونه به زبان انگلیسی و در مجله ماهوار قضاء به زبان دری در ویب سایت
ستره محکمه نشر گردیده است.
بنچمارک پنجم :ایجاد یک کمیته سمع شکایات





در طرح مقرره اداره مراقبت قضائی که تحت بازنگری قراردارد ،ایجاد یک کمیته سمع شکایات در مرکز گنجانیده شده است .طرح بازنگری شده
تاهنوز نهایی نگردیده است.
مطابق هدایت شورای عالی ستره محکمه ،کمیسیون رسیدگی به شکایات والیتی تحت ریاست رئیس محاکم استنیاف ایجاد گردیده است.
شورای عالی ستره محکمه مفتشین قضایی را وظیفه داده است که حین بازدید از والیات ،در کنار کار تفتیشهای اقتضایی و عادی محاکم ،به
شکایات اصحاب دعاوی نیز رسیدگی کنند.
در جریان ربع دوم سال مالی ،به تعداد  241شکایت از طریق تیلیفون دریافت شده است .از این که اکثر شکایات به دلیل عدم آگاهی شکایت
کنندگان از روند رسیدگی به قضایا بوده است ،در زمینه راهنمایی و رسیدگی صورت گرفته است .به اثر این شکایات کدام قاضی و یا کارمند اداری
مجازات نشده است.
بنچمارک ششم  :ایجاد یک کمیته داخلی در ستره محکمه برای نظارت از تطبیق استراتیژی ،تحلیل پروسه ها و ترتیب
پالیسی های جدید

 مسودۀ طرزالعمل کمیته نظارت از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری ترتیب گردیده و از سوی ریاست تدقیق و مطالعات تحت تدقیق قرار
دارد .از نهایی سازی طرزالعمل و اقدامات نظارتی کمیته ،گزارش ارایه نشده است.
83

گزارش ساالنه سال مالی  1398از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری

بنچمارک هفتم :نشر آمار مرتبط به تعداد قضایا در هر محکمه ،میزان محکومیت ،مدت زمان آغاز رسیدگی به قضیه در
محاکم الی صدور حکم ،تعداد فیصله های قضایای مدنی ،تعداد محاکمات مدنی
 طرزالعمل میکانیزم نشر تصامیم و فیصلههای محاکم تهیه و تصویب گردیده است.
 در این سال ،آمار مربوط به تعداد هشتاد و سه هزار و هفت صد و نود و نه ( )83.799قضیة قطعی و نهایی محاکم با تفکیک دیوان های ستره
محکمه ،دیوان های محاکم استیناف مرکز و والیات و محاکم ابتدائیه مرکز و والیات از طریق ویب سایت ستره محکمه به نشر رسیده است .از
مجموع قضایای فوق به تعداد  8،269تن برائت حاصل نموده و باقی متهمان در عرصه های مختلف به حبس و حجز محکوم گردیده اند.
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
 آله های ثبت جریان رسیدگی به قضایای فساد اداری توسط محاکم رسیدگی به جرایم فساد اداری و مواد مخدر خریداری شده و به محاکم
رسیدگی به قضایای فساد اداری و مواد مخدر و مسکرات توزیع گردیده است که در ثبت اقدامات این محاکم مورد استفاده قرار میگیرد.
 طرزالعمل ثبت صوتی جریان جلسات قضایی جرایم فساد اداری و مواد مخدر و مسکرات ذریعه مصوبه شماره ( )461مؤرخ  1398/6/9شورای عالی
ستره محکمه نهایی شده و طی متحدالمال شماره ( )1725-1651مؤرخ  1398/6/16به تمام محاکم ارسال شده است .از تعداد قضایای ثبت شده
گزارش ارایه نشده است.
بنچمارک نهم :ایجاد یک شبکه تلویزیونی برای نشر محاکمات و رسیدگی به قضایا در محاکم
 برای تطبیق این بنچمارک/شاخص ،ستره محکمه قرار بوده یک پروپوزل را جهت دریافت کمک مالی ،به کمک افراد متخصص بیرونی ترتیب
دهد .طبق گزارش ارسال شده ،از جانب وزارت مالیه در این بخش همکاری صورت نگرفته و مقام ستره محکمه قادر به دریافت کمک مالی در این
زمینه نبوده است.
بنچمارک دهم :اصالحات ساختاری






برای ایجاد اکادمی ملی تعلیمات قضایی در سطح قوه قضائیه ،روی ارتقای ریاست تعلیمات قضایی به اکادمی ،ترتیب تشکیل و الیحه وظایف،
وضع بودجه مستقل تعلیمات قضایی و تدویر جلسات هماهنگی با دونرها غرض دریافت وجوه مالی ،به طور مقدماتی کار صورت گرفته است.
بر اساس نیازمندهایی که جهت ارایه خدمات بهتر قضایی وجود داشت ،در تشکیل سال مالی  1398قوه قضائیه  101بست در بخشهای قضایی،
اداری و خدماتی افزود گردیده است 2 .بست بنا بر خصوصیت کاری ،از اداری به قضایی تعدیل گردیده است .به تعداد  20بست صفا کار و امر بر از
ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه مجزا و به ریاستهای مربوط شان عالوه شده است .به تعداد  39بست قضایی 30 ،بست اداری17 ،
بست خدماتی که جمعاً  86بست می گردند ،از مربوطات تشکیل محاکم ستره محکمه تنقیص گردیده است .هم چنان برای ترتیب تشکیل سال
مالی  ،1399به اساس حکم شماره ( )125مورخ  1398 /1/26مقام عالی ستره محکمه ،کمیته عالی تشکیل در سطح قوه قضائیه تحت اشراف یکی
از اعضای شورای عالی ستره محکمه ایجاد گردیده است.
دیتابیس مصوبات شورای عالی و دیتابیس ریاست پالیسی و پالن با همکاری کشور چک ایجاد گردیده و به تاریخ  18قوس  1398به بهره برداری
سپرده شده است.
محاکم رسیدگی به جرایم خشونت علیه زن در شش والیت میدان وردک ،لغمان ،کنرها ،پکتیا ،خوست و نیمروز در سال مالی  1398در دو سطح
ابتدائیه و استیناف ایجاد شده است.
بنچمارک یازدهم :بازنگری و اصالح قوانین

 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
به مقام عالی ریاست جمهوری ارسال گردیده است.
 طرح بازنگری قانون اصول محاکمات مدنی ،پس از جمع آوری نظریات محاکم والیات ،در کمیته قوانین ستره محکمه تحت کار قرار دارد.
بنچمارک دوازدهم :ارتقای ظرفیت قضات و کارکنان اداری
 به تعداد  145برنامه آموزشی در بخشهای مختلف برای کارکنان اداری قوه قضائیه برگزار شده است .در این برنامهها به تعداد دو هزار و هفت صد
و پنجاه و سه ( )2.753تن از کارکنان اداری قوه قضائیه اشتراک نموده بودند .نتایج ارزیابی از تاثیرات برنامه آموزشی ،نشان دهنده سودمند بودن
برنامههای آموزشی برای کارکنان اداری است.
 به تعداد  8تن قاضی در بخش اناث از طریق ریاست عمومی منابع بشری و کمیته تعیینات قضائی در هشت محکمه استخدام گردیده است .به
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همین ترتیب ،پالن برگزاری برنامههای آموزشی در بخش منع خشونت علیه زنان در هشت زون تهیه گردیده است.
مشکالت و چالش های تطبیق پالن عمل
 1فعالیت ستره محکمه که طبق پالن پیشرفت نداشته است قرار ذیل است:
 ایجاد یک شبکه تلویزیونی برای نشر محاکمات و رسیدگی به قضایا در محاکم (برای تطبیق این بنچمارک ،مقام ستره محکمه درنظر داشهته
است که یک پروپوزل را جهت دریافت کمک مالی به کمک افراد متخصص بیرونی ترتیب دهد .به اسهاس گهزارش مقهام سهتره محکمهه ،از
جانب وزارت مالیه در این بخش همکاری صورت نگرفته و مقام ستره محکمه قادر به دریافت کمک مالی در این زمینه نبوده است).
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لوی څارنوالی
لویڅارنوالی در پالن عمل مبارزه با فساد اداری سال مالی  1398خویش ،تحت 11
بنچمارک/شاخص 43 ،فعالیت را پالن نموده است .از این تعداد  40فعالیت تکمیل گردیده و
تنها  3فعالیت طبق پالن پیشرفت نداشته است .جزئیات پیشرفت و دستآوردها در تطبیق
پالن در ذیل آمده است.

تکمیل شده
بدون پیشرفت

7%

93%

بنچمارک اول :توافقات در خصوص استرداد مجرمین و جرایم فرامرزی


لویڅارنوالی جلسات مختلفی را جهت هماهنگی با وزارت خارجه ،وزارت عدلیه و ستره محکمه پیرامون استرداد مجرمین و متهمین فرامرزی
برگزار نموده است که به اثر آن  650دوسیه و قضایای  128تن محکومین از کشور ایران به افغانستان منتقل شده است 5 .تن نیز از کشور ایران به
افغانستان استرداد گردیده است .هم چنان ،لست تمام محبوسین اتباع دولت جمهوری اسالمی افغانستان که در کشور های خارجی تحت حبس قرار
دارند از طریق وزارت امور خارجه مطالبه گردیده که تا اکنون لست محبوسین اتباع افغانستان از ( )11کشور مواصلت ورزیده است.
لویڅارنوالی یک جلسه را با دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل ( )UNODCو  3جلسه دیگر را با دفتر یوناما برای ایجاد هماهنگی در
زمینه اعاده داراییهای غیرقانونی برگزار نموده است.
لوی څارنوال جمهوری اسالمی افغانستان و لوی څارنوالی جمهوری ازبکستان یک یادداشت تفاهم نامه همکاری دو جانبه را در زمینه مبارزه با
جرایم فرامرزی و مبارزه با جرایم مالی و اعاده دارایی های غیرقانونی ناشی از جرایم به تاریخ  31جوزای  1398در شهر تاشکند به امضا رسانده اند.




بنچمارک دوم :تقویت پروسه اعاده دارایی های غیر قانونی


طرح مقرره اعاده دارایی های غیر قانونی ناشی از جرایم فساد اداری در انستیتیوت امور قانون گذاری و تحقیقات علمی و حقوقی تدقیق شده
است .بعد از آن توسط کمیته قوانین مورد تایید قرار گرفته و به اساس مصوبه شماره ( )13مورخ  1398/12/14کابینه جمهوری اسالمی
افغانستان تصویب گردیده و متعاقباً به اساس فرمان شماره ( )120مورخ  1399/1/25مقام عالی ریاست جمهوری منظور گردیده است.
جهت همکاری های حقوقی دوجانبه با کشورهای مختلف در مورد اعاده دارایی های غیر قانونی ،لوی څارنوالی ،مسودۀ تفاهم نامه های
همکاری را با دادستان کل جمهوری اسالمی ایران ،کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری کشور فلسطین ،اداره مبارزه با فساد اداری جمهوری
قزاقستان و کشور تاجکستان ترتیب نموده است .هم چنان ،یک تفاهم نامه همکاری در مورد تبادل معلومات در مورد مبارزه علیه پول شویی،
تمویل تروریزم و سایر جرایم مالی ،میان لوی څارنوالی و د افغانستان بانک به امضا رسیده است.



ریاست څارنوالی اعاده دارایی های غیر قانونی 24 ،قضیه اعاده دارایی های غیر قانونی و موضوعات غصب اراضی در سطح والیت کابل را
بررسی و تحقیق نموده است و محاکم حکم قطعی و نهایی خود را در مورد آن ها صادر نموده اند.
به تعداد  32تن افراد مسلکی به حیث آمرین مبارزه علیه فساد اداری در ریاست های څارنوالی استیناف والیت مقرر گردیده اند.



به تعداد  34تن څارنوال مبارزه با غصب زمین در ریاست های څارنوالی استیناف والیت مقرر گردیده اند.





پبنچمارک سوم :افزایش دسترسی مردم به خدمات لوی څارنوالی در سطح ولسوالی ها



به تعداد  193ولسوالی که در آن څارنوال موجود نبوده شناسایی گردیده است .از جمله 24 ،تن څارنوال که از جمله  2تن آن ها څارنوال زن
میباشند به  17ولسوالی معرفی و اعزام گردیده اند.
دو دور برنامه آموزشی در مورد کُد جزا و قانون اجراآت جزایی برای  57تن از څارنواالن ولسوالی های نا امن تدویر یافته است.
بنچمارک چهارم :نشر فیصله های مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد اداری به شکل آنالین




به منظور گسترش نشر فیصله های محاکم مبارزه با فساد اداری څارنواالن مرکز عدلی و قضایی در اتهام نامه ها و صورت دعاوی شان نشر
حکم را مطابق به احکام قانون از محکمه مطالبه نموده اند.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری آمار ،معلومات و فیصله های محاکم پیرامون قضایای رسیدگی شده توسط مرکز عدلی و قضایی را در
ویب سایت لوی څارنوالی نشر نموده است .از آنجائی که نشر فیصله های محاکم در ماده  178کُد جزا ،جزای تکمیلی پیش بینی گردیده و تنها
زمانی نشر می گردد که در فیصله ها تصریح شده باشد .لوی څارنوالی تنها فیصله هایی را نشر نموده است که در آن ها نشر فیصله ها تصریح
شده است.
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بنچمارک پنجم :گزارشدهی از قضایای جرایم فساد اداری


لوی څارنوالی در سال مالی  ،1398مطابق آجندای تهیه شده از طرف شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری ،گزارشات مختلف
را در مورد تحقیقات ،محکومیت ها و اجرای قرارهای توقیف مربوط به فساد اداری درجلسات شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد
اداری ارایه نموده است.
بنچمارک ششم :تسریع روند رسیدگی به قضایای فساد اداری



در جریان سال مالی  ،1398به تعداد  1920قضیه فساد اداری ثبت 1326 ،قضیه بررسی و تحقیق و  595قضیه در محاکم تعقیب شده است .از
این تعداد ،درمورد  210قضیه توسط محاکم ،فیصله های قطعی و نهایی صادر گردیده است.
برنامه های آموزشی شش روزه تحت عنوان قواعد عمومی حقوق جزا و جرایم نظامی برای  30تن از څارنواالن تفتیش داخلی اداره دایر گردیده
است .هم چنین 2 ،برنامه آموزشی یک روزه مبارزه با فساد اداری برای کارمندان تفتیش داخلی وزارت های ترانسپورت و مخابرات و تکنالوژی
معلوماتی نیز دایر گردیده است.
ریاست څارنوالی مبارزه علیه جرایم فساد اداری در تفاهم با وزارت دفاع ملی کمیتههای ناظر را در قول اردوهای ظفر ،سیالب ،هوایی ،کماندو،
 205اتل و  215میوند ایجاد نموده است .این کمیته برنامه های آموزشی را در رابطه به کُد جزا ،موارد فساد اداری و روش های مبارزه علیه
فساد اداری را تدویر نموده است.





بنچمارک هفتم :ترویج و تقویت فرهنگ ارزش گرایی سازمانی


مقرره طرز سلوک څا رنواالن به منظور بهبود معیارهای اخالقی و حصول اطمینان از تطبیق آن مورد بازنگری و تطبیق قرار گرفته است.



طرزالعمل ارزیابی اجراآت څارنواالن ،مطابق ماده  36قانون تشکیل و صالحیت های لوی څارنهوالی ترتیهب و از جانهب شهورای عهالی لهوی
څارنوالی تصویب و نافذ گردیده و به تمام ریاست ها تکثیر گردیده است .طرح طرزالعمل تزکیه څ ارنواالن ترتیب گردیده و تحت تدقیق قهرار
دارد.
به تعداد  126برنامه آموزشی روی موضوعات فساد اداری ،جرایم سایبری ،جرایم خشونت علیه زنان ،مبارزه با جرایم تروریستی ،موضوعات
ماهوی و شکلی کُد جزا ،امور تدارکات ،مقرره طرز سلوک څارنواالن و طرزالعمل ارزیابی اجراآت څارنواالن و سایر موضوعات مرتبط به
وظایف و مسئولیتهای څارنوالی برای تعداد  3160تن از څارنواالن تدویر یافته است .همچنین ،به تعداد یک دور برنامه آموزشی امور مالی و
تدارکات برای  30تن کارکنان اداره برگزار گردیده است.
به تعداد  6تن اعضای واجد شرایط برای کمیته ارزیابی اجراآت تعیین گردیده و الیحه وظایف برای اعضای کمیته ارزیابی اجراآت مسلکی
څارنوالی نیز تهیه شده است .هم چنان ،طرزالعمل تزکیه څارنواالن طرح و نهایی گردیده است.



در سال مالی  ،1398به تعداد  73شکایت در مورد عدم رعایت مقرره طرز سلوک څارنواالن ثبت شده و مهورد بررسهی قهرار گرفتهه اسهت .در
نتیجه ،برای  74تن از څارنواالن توصیه صادر شده و برای  45تن تفهمیم شفاهی گردیده است .به تعداد  12تن از څ ارنواالنی که این مقرره
را به صورت درست تطبیق نموده اند مورد تقدیر و تمجید قرار گرفته اند.
از مجموع  51سفارش کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری ( )MECبه لوی څ ارنهوالی 46 ،سهفارش  100در صهد تطبیهق
گردیده 4 ،سفارش مستقیماً به لوی څارنوالی مربوط نمی شد و نیاز به همکاری سایر ادارات داشته و  1سفارش بنا بر مشهکالت قهانونی طهی
نامه رسمی آن کمیته ،حذف گردیده است.
ریاست څارنوالی کنترول و مراقبت به دریافت و رسیدگی به اطالع از جرایم فساد اداری مطابق قانون حمایت از اطالع دهندگان جرایم فسهاد
اداری توظیف گردیده است .بدین منظور ،طرزالعمل حمایت از اطالع دهندگان و افشا گران فسهاد اداری ،شههود و متضهررین ایجهاد و نههایی
گردیده و آمریت سمع شکایات نیز در تشکیل ریاست څارنوالی کنترول و مراقبت ایجاد شده است .این آمریت شکایات هموطنان را از طریهق
شماره اختصاصی ( )180نیز جمع آوری و غرض رسیدگی به مراجع مربوط ارسال می نماید .آمریت سمع شکایات ریاست څارنوالی کنتهرول و
مراقبت ،از زمان ایجاد آن در اواخر سال مالی  ،1397الی اکنون ،به تعهداد  1291شهکایات فسهاد اداری را دریافهت و رسهیدگی نمهوده اسهت.
همچنین ،ریاست څارنوالی تفتش دالخلی اداره نیز مطابق مواد  32 ،31و  33قانون تشکیل و صالحیت ههای لهوی څ ارنوالی و طرزالعمهل
رسیدگی به شکایات نیز به شکایات ناشی از فساد اداری رسیدگی می کند.









بنچمارک هشتم :بهبود سیستم مدیریت منابع بشری اداره لویڅارنوالی


ریاست منابع بشری لوی څارنوالی به منظور تشخیص کارمندان ثبت ناشده اداره در سیستم معلوماتی مدیریت منابع بشری اداره یک ارزیابی
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را انجام داده است که به اساس آن ،کارکنان باقی مانده در سیستم ثبت گردیده اند.
از مجموع  4،000کارمند ،به تعداد  3،322تن کارمند ملکی و نظامی لوی څارنوالی در سال مالی  ،1398در سیستم معلوماتی مدیریت منابع
بشری ثبت گردیده است .به اساس ارزیابی انجام شده سال مالی  ،1398به تعداد  1،292کارمند ملکی و نظامی که در سیستم مدیریت
معلومات منابع بشری ثبت نشده بودند ،به سیستم معلوماتی منابع بشری ثبت گردیده اند.
به تعداد  2برنامه آموزشی در مورد سیستم مدیریت معلوماتی و مدیریت منابع بشری برای  50تن از کارمندان اداری دایر گردیده است.
بنچمارک نهم :انکشاف سیستم های محاسبه اجناس و دارایی ها




طرزالعمل تهیه و توزیع اجناس جهت ایجاد شفافیت در پروسه تهیه اجناس ترتیب و تدوین گردیده است.
سیستم مدیریت الکترونیکی برای ثبت ،توزیع حفظ و نگهداشت اطالعات و اجناس ایجاد گردیده است و عمالً فعالیت می نماید.
بنچمارک دهم :افزایش هماهنگی میان لویڅارنوالی و نهادهای جامعه مدنی



به منظور بازنگری طرزالعمل استخدام څارنواالن ،کمیته ایجاد شده و طی جلسات متعدد با مشوره تخنیکی مشاورین داخلی و خارجی
اتحادیه اروپا مورد بازنگری قرار گرفته است .مسودۀ طرزالعمل ترتیب و به کمیته تقنین اداره فرستاده شده است.
لوی څارنوال دولت ج.ا.ا به روزهای دوشنبه غرض استماع شکایات و رسیدگی به عرایض مراجعین با آن ها مالقات می نماید ،که در سال
مالی  ،1398به تعداد  5،408تن مراجعین (زن و مرد ) را مالقات نموده و به شکایات شان رسیدگی صورت گرفته است.



لوی څارنوالی به اساس ماده پانزدهم قانون دسترسی به اطالعات ،اسناد و معلومات مختلف را از طریق ویب سایت اداره ،جریده څارنوال،
فصل نامه علمی پژوهشی و صفحات اجتماعی نشر نموده است.



بنچمارک یازدهم :تقویت سیستم مدیریت قضایا ()CMS


جهت شناسایی نیازمندی های سیستم مدیریت قضایا و شریک ساختن آن با بخهش ههای مربوطهه ،یهک کمیتهه تحهت ریاسهت مرسهتیال
لویڅارنوالی در امور تحقیق ،ایجاد گردیده است.



برای تقویت سیستم مدیریت قضایا در مرکز و والیات ،به تعداد  11پایه کمپیوتر و لوازم آن از جانهب دفتهر ( )JSSPبهرای ریاسهت څ ارنهوالی
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
به تعداد  3فعالیت لوی څارنوالی طبق پالن پیشرفت نداشته که در ذیل ذکر شده است:




تنظیم و ترتیب میکانیزم های هماهنگی با وزارت خارجه ،وزارت عدلیه ،داخله و ستره محکمه جهت اعاده دارایی های غیر قانونی؛
تنظیم میکانیزم و جدول زمانبندی برای شناسایی دارایی های غیرقانونی انتقال شده به کشورهای خارجی؛
اعاده دارایی غیرقانونی به اساس احکام صادرشدۀ محاکم مطابق احکام قانون.
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ولسی جرگه
دارالنشای ولسی جرگه در پالن عمل مبارزه با فساد اداری سال مالی  1398خویش ،تحت 5
بنچمارک 24 ،فعالیت را پالن نموده است .در طول سال  8فعالیت تکمیل شده است 2 ،فعالیت در
مراحل نهایی اجرا قرار دارد 1 ،فعالیت قسماً تکمیل شده 1 ،فعالیت پیشرفت محدود دارد و  12فعالیت
دیگر بدون پیشرفت باقی مانده است .جزئیات پیشرفت و دستآوردها مهم تطبیق پالن عمل به شرح
ذیل می باشد.

تکمیل شده
مراحل نهایی اجرا

34%

قسماً تکمیل شده
پیشرفت محدود
بدون پیشرفت

50%

8%
4%
4%

بنچمارک اول :تقویت امور استخدام و مدیریت منابع بشری
 21 بست اعالن شده است و کاندیدان آن از طریق رقابت آزاد شارت لست گردیده اند .مدیر تفتیش این اداره به اساس رقابت آزاد انتخاب شده است.
 شماری از کارکنان بست ششم ،در مورد موضوع ارتقای و ظیفوی شان شکایت داشته اند که شکایات شان بررسی شده و مشکالت شان حل گردیده
است .اما اداره از ایجاد کمیته ارتباط کارکنان و چگونگی تطبیق دسپلین کاری گزارش ارائه ننموده است.
بنچمارک دوم :اصالحات در بخش مالی
 سیستم معلوماتی مدیریت مالی جهت بهبود کنترل حسابدهی ایجاد گردیده و مسئولیت پذیری در داراالنشای ولسی جرگه ،بهبود یافته است.
 حقوق و اضافه کاری کلیه کارمندان نظامی و غیرنظامی ولسی جرگه از طریق حساب های بانکی پرداخت می شود و فقط حقوق نمایندگان مجلس از
طریق صندوق دار مجلس پرداخت می گردد.
 جلسات سه ماهه برای مدیریت و بررسی بودجه برگزار شده و مطالبات و کمبودهای بودجه شناسایی و در پالن بودجه گنجانیده شده است.
بنچمارک سوم :تقویت تفتیش داخلی
 فعالیت های تفتیش داخلی اداره مطابق به قانون اداره عالی بررسی انجام می شود و به تمام ریاست های مربوط جهت ارزیابی ،استعالم ارسال می گردد.
بنچمارک چهارم :تقویت فرهنگ شفافیت و حسابدهی ،در اداره و ثبت دارایی های وکال و مقامات و کارکنان بلند رتبه داراالنشای ولسی جرگه

 به تعداد  139عضو پارلمان و کارمندان بلند رتبه مجلس ،دارایی های خویش ثبت نموده اند.
 مطابق گزارش اداره ،گزارش های ربع وار از فعالیت های اداره ،از طریق پست رسمی به تمام ادارات دولتی و غیردولتی و سفارت خانه های کابل ارسال
شده است .همچنان جلسات رئیسان کمیته ها به صورت هفته وار برگزار گردیده و آجندای برنامه ها به صورت منظم ترتیب شده است.
 دروازه های ورودی و خروجی مجلس ملی با سیستم بایومتریک مجهز گردیده است.
بنچمارک پنجم :تقویت پروسه قانون گذاری ،نظارت پارلمانی ولسی جرگه و هماهنگی میان قوه مقننه و قوه مجریه
 هر قانونی که به ولسی جرگه ابالغ می شود پس از صدور حکم ،به کمیسیون مربوطه ارسال می شود .سپس ،فراخوان های مشوره با نمایندگان ادارات،
استادان دانشگاه ها و نهادهای جامعه مدنی برای بحث در مورد اصالح و بهبود موارد در قانون ارسال می شود.
مشکالت و چالش های تطبیق پالن عمل
ولسی جرگه عدم بررسی اسناد قانونی اعضای ولسی جرگه و عدم موجودیت سهمیه بندی دقیق برای معرفی کارمندان به برنامه های آموزشی را از جمله
مشکالت در تطبیق پالن عمل مبارزه با فساد اداری ذکر نموده و  14فعالیت آن پیشرفت ضعیف داشته و یا هیچ پیشرفت نداشته که در ذیل آمده است:
 .1ایجاد طرزالعمل استخدام برای بهبود پروسه های استخدام کارمندان اداره؛  .2معرفی کارمندان تفتیش به سه برنامه آموزشی وزارت مالیه و اداره عالی
بررسی و استخدام مقتشین مجرب طبق نیاز و ضرورت اداره؛  .3انکشاف دیتابیس برای جمع آوری شکایات و یافته های تفتیش؛  .4جمع آوری و ثبت
گذارشات تفتیش در سیستم دیتابیس؛  .5ایجاد مرجع اطالع گیری داخلی مطابق قانون حمایت از اطالع دهندگان جرایم فساد اداری و ایجاد طرزالعمل مرجع
اطالع گیری داخلی برای تنطیم اجراآت آن؛  .6تدوین و تصویب مقرره طرز سلوک سناتوران و وکالی مجلسین شورای ملی و یا تعدیل اصول اجرآت داخلی
شورای ملی در مشوره با نهاد های مبارزه با فساد اداری؛  .7نشر مسوده طرح های قوانین در ویب سایت و شبکه های اجتماعی اداره جهت نظر خواهی عامه؛
 .8امضای میثاق یا تفاهم نامه حسابدهی و همکاری متقابل میان قوه مقننه و قوه مجریه در همکاری با مشرانو جرگه شورای ملی تحت نظارت قوه قضائیه؛
 .9ایجاد یک دیتابس انالین در مورد فعالیت های نظارتی جاری و فعالیت های نظارتی انجام شده توسط مجلس و کمیته های آن در سال گذشته؛ .10
تطبیق و گزارش دهی از تطبیق سفارشات گزارش کمیته مستقل نظارت و ارزیابی (میک)؛  .11نشر جدول پیگیری وضعیت طرح های پیشنهادی قوانین و
اپدیت آن به شکل ربعوار؛  .14ایجاد میکانیزم برای موجودی و قید و سجل تجهیزات و وسایل به شمول بازگرداندن دارایی ها و وسایط توسط سناتوران بعد
از ختم دوره سناتوری.
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مشرانو جرگه
داراالنشای مشرانو جرگه در پالن عمل مبارزه با فساد اداری سال مالی  1398خویش،
تحت  4بنچمارک 12 ،فعالیت را پالن نموده است .در طول سال  2فعالیت تکمیل شده
است 1 ،فعالیت در مراحل نهایی اجرا قرار دارد 2 ،فعالیت پیشرفت محدود دارد و  7فعالیت
دیگر بدون پیشرفت باقی مانده است .جزئیات دستآوردها و پیشرفت های مهم تطبیق
پالن عمل این اداره در هر بنچمارک به شرح ذیل می باشد.

تکمیل شده
مراحل نهایی اجرا
پیشرفت محدود

16%
8%
16%

60%

بدون پیشرفت

بنچمارک اول :تقویت منابع بشری
 در جریان سال مالی  ،1398به تعداد  1،100فورم کاریابی را توزیع نموده و  20تن را بر اساس رقابت آزاد به همکاری کمیسیون مستقل اصالحات
اداری و خدمات ملکی استخدام شده است.
 در سال  1398به تعداد  50تن از کارمندان جهت ارتقای ظرفیت به ورکشاپ های آموزشی در داخل و خارج از کشور معرفی شده است.
بنچمارک دوم :تقویت شفافیت در امور تدارکاتی
 در بخش تدارکات ،سه قرار داد عمده از جمله قرارداد انترنت ،قرارداد حفظ و مراقبت و قراردادهای تیل از طریق داوطلبی به اعالن سپرده شده است.
 معاشات کارمندان ،و مصارفات مطابق به پالن بودجوی سال مالی  1398اجرا شده است.
بنچمارک سوم :تقویت امور قانون گزاری ،نظارت و هماهنگی میان قوه مقننه و قوه مجریه
 13 جلسه عمومی165 ،جلسه نوبتی کمیسیون ها 7 ،جلسه نوبتی کمیته رئیسان و  134عنوان جلسات استماعیه و استجوابیه در جلسات عمومی و
کمیسیون ها در قسمت طرح قوانین جدید برگزار شده است.
مشکالت و چالش های تطبیق پالن عمل
داراالنشای مشرانو جرگه در گزارش های ربعوار سال مالی  ،1398در مورد مشکالت تطبیق پالن عمل مبارزه با فساد اداری خویش کدام موردی را ذکر
نکرده است .ولی  7فعالیت که در ذیل ارایه شده یا که پیشرفت بسیار ضعیف داشته و یا هیچ پیشرفت نداشته است:








نشر مسودۀ طرح های قوانین در ویب سایت و شبکه های اجتماعی اداره جهت نظر خواهی عامه؛
نشر مسودۀ طرح های قوانین در ویب سایت و شبکه های اجتماعی اداره جهت نظر خواهی عامه و فعالیت های نظارتی انجام شده توسط مجلس و
کمیته های آن؛
تطبیق و گزارش دهی از سفارشات کمیته مستقل نظارت و ارزیابی (میک)؛
نشر اطالعات در مورد اداره و فعالیت های آن به شمول پالن ها و گزارش های کاری ساالنه و اسناد و طرزالعمل های کاری اداره در مطابقت با ماده
پانزدهم قانون دسترسی به اطالعات؛
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؛
همکاری در ثبت دارایی های سناتوران و مقامات و کارکنان بلند رتبه و کارمندان بخش های تدارکاتی ریاست عمومی داراالنشای مشرانو جرگه؛
ایجاد دروازه ( )VIPبرای سناتوران مجهز با سیستم بایومتریک.
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اداره تدارکات ملی
این اداره در پالن عمل مبارزه با فساد اداری سال مالی  1398خویش ،تحت  4بنچمارک 14 ،فعالیت
را پالن نموده است .در طول سال  11فعالیت آن تکمیل شده است 1 ،فعالیت آن در مراحل نهایی
اجرا قرار دارد و  2فعالیت دیگر قسماً تکمیل شده است .جزئیات دستآوردها و پیشرفت ها در تطبیق
فعالیت ها به شرح ذیل است.

تکمیل شده

7%
14%

مراحل نهایی اجرا
قسماً تکمیل شده

79%

بنچمارک اول :تقویت شفافیت و حسابدهی در اداره


در سال مالی  ،1398به تعداد  32جلسه کمیسیون تدارکات ملی تدویر یافته که در آن روی قراردادهای ارایه شده بحث شده است .تمامی فیصله
ها و تصامیم اتخاذ شده در جلسات از طریق ویب سایت و صفحات اجتماعی (فیسبوک و تویتر) اداره به نشر رسیده است .همچنان اداره تدارکات
ملی 247 ،اعالن داوطلبی و گزارش  280جلسه آفر گشایی را نیز از طریق ویب سایت و کانال های ارتباطی خود به نشر سپرده است .اداره
تدارکات ملی قسمتی از معلومات قرارداد های اعطا شده را نیز نشر نموده است ،اما شاخص استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری در مورد تعدیل
طرزالعمل اداره تدارکات ملی تا هنوز تطبیق نشده است و تطبیق کامل این فعالیت بستگی به تطبیق شاخص ذکره شده دارد.



مرکز اطالع گیری داخلی تحت ریاست تامین شفافیت ایجاد گردیده است .شکایات در این مرجع جمع آوری و در روز شفافیت (پنج شنبة هر
هفته) ،جلسه بررسی شکایات در حضور عضو کمیسیون دسترسی به اطالعات ،رسانه ها و جامعه مدنی به عنوان ناظر مورد بررسی قرار می گیرد.
طی سال مالی  ،1398به تعداد  12جلسه برگزار شده که  103مورد شکایت در آن بررسی شده است.



به تعداد  129قضیه درخواست محرومیت شرکت ها دریافت شده که بررسی قضیه های  42شرکت آن تکمیل گردیده است .در نتیجة این بررسی
ها 24 ،شرکت محروم گردیده که قضیه آن جهت تعقیب عدلی و قضائی به لوی څارنوالی ارجاع شده است 18 .قضیة دیگر غیر متخلف ثابت
شده است و  87قضیه تحت بررسی این اداره قرار دارد.



به تعداد  119شکایت از داوطلبان دریافت شده که  42شکایت آن از طریق فیصله کمیته و  77شکایت دیگر از طریق مکتوب حل گردیده است.



با در نظرداشت هدایت احکام قانون ،یک سیستم موثری به منظور مدیریت تضاد منافع در حیطه فعالیت های اداره ایجاد شده است .به اساس این
سیستم ،کارکنان موارد تضاد منافع شان را که شامل حاالت بالقوه ،بالفعل و احتمالی می باشند ،اظهار می نمایند .در این سال ،به تعداد  277تن
کارکنان اداره فورم های اظهار تضاد منافع را تکمیل نموده که تمام آن ها مورد تحلیل قرار گرفته است و تدابیر و اقدامات الزم در امر تقویت و
ترویج فرهنگ اظهار تضاد منافع و مدیریت آن اتخاذ گردیده است.
بنچمارک دوم :تطبیق برنامه های آموزشی و آگاهی دهی در مورد مبارزه علیه فساد اداری



در سال مالی  6 ،1398برنامه آگاهی دهی در مورد قانون مبارزه با فساد اداری ،طرز سلوک و رفتار مسلکی میان کارمندان ،قانون حمایت از اطالع
دهندگان جرایم فساد اداری و استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری برگزار شده است که در آن  55تن کارمند اشتراک نموده است.
بنچمارک سوم :تقویت تدارکات الکترونیکی




مادیول های تدارکات الکترونیکی در مشوره و حمایت بانک جهانی طرح و دیزاین شده و مرحله اول آن در اخیر سال مالی  2020تطبیق می شود.
به منظور تقویت نشر معلومات ،مسودۀ پالیسی نشر معلومات ترتیب شده است تا مطابق آن تمام نهاد های ذیدخل ملی و بینالمللی تدارکات
دسترسی به معلومات تدارکاتی افغانستان داشته باشند .همچنان تمامی شاخص های پالن مشترک نشر معلومات تدارکاتی با مشارکت دولتداری
باز افغانستان ( )OGPAتطبیق گردیده است.

بنچمارک چهارم :تهیه و ترتیب رهنمود های حمایت از اطالع دهندگان جرایم فساد اداری و آسیب شناسی ساحات معروض به فساد



مسودۀ رهنمود داخلی حمایت از اطالع دهندگان جرایم فساد اداری به منظور جلوگیری از انتقام گیری علیه اطالع دهندگان ترتیب گردیده است.



مسودۀ رهنمود آسیب شناسی ساحات معروض به فساد ،به منظور جلوگیری از فساد اداری ،قبل از وقوع آن و ارایه پیشنهادات مسلکی در رابطه به
خالهای موجود و مسودۀ رهنمود حفظ محرمیت به منظور تقویت شفافیت و مصئونیت اطالعات و اسناد برای ازدیاد و استحکام اعتبار دواطلبان
باالی پروسه های تدارکاتی ،ترتیب شده است.



اداره تدارکات ملی ،ارزیابی آسیب شناسی شده است .هم چنان ،برای پیش گیری از فساد اداری ،طرزالعمل محرومیت داوطلب و قراردادی متخلف
تدارکات عامه بازنگری شده است.

مشکالت و چالش های تطبیق پالن عمل
اداره تدارکات ملی با مشکلی در تطبیق پالن عمل مبارزه با فساد اداری مواجه نشده است.
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اداره عالی بررسی
این اداره در پالن عمل مبارزه با فساد اداری سال مالی  1398خویش ،تحت  6بنچمارک 18 ،فعالیت
را پالن نموده است .در طول سال 14 ،فعالیت تکمیل شده است 3 ،فعالیت در مراحل نهایی اجرا قرار
دارد و  1فعالیت بدون پیشرفت باقی مانده است .جزئیات دستآوردها و پیشرفت های مهم تطبیق
پالن عمل در هر بنچمارک به شرح ذیل می باشد.

6%
16%

تکمیل شده
مراحل نهایی اجرا
بدون پیشرفت

78%

بنچمارک اول :ترتیب و نهایی سازی رهنمود مدیریت کنترول کیفیت تفتیش/بررسی
 رهنمود مدیریت کنترول کیفیت ،به منظور دقت در امور کنترول کیفیت و سرعت عمل تفتیش توسط ریاست تفتیش داخلی و کنترول کیفیت اداره در
 7فصل ترتیب گردیده و به تاریخ  3دلو  1397نهایی و منظور شده است.
 در سال مالی  ،1398امور مالی و حسابی سال های مالی  1395و  1396شرکت افغان گاز آنوال در والیت جوزجان ،امور مالی و حسابی سال مالی
 1397قومندانی امنیه  404میوند در قندهار مطابق معیارهای بررسی بین المللی انتوسای ،بازرسی گردیده است .هم چنان ،مقامات اداره 2 ،سفر
رسمی به والیت هرات و  2سفر رسمی به والیت ننگرهار داشته اند که ضمن معرفی رئیسان آن ها ،از کارکرد کارمندان ساحوی نیز نظارت به عمل
آورده اند .افزون بر آن ،پیشنهادات و چالش های آن دفاتر را شناسائی و به هیئت رهبری اداره گزارش داده اند.
بنچمارک دوم :بازنگری و تجدید نظر قانون اداره عالی بررسی و بازنگری و نهایی سازی پالیسی تفتیش/بررسی
 قانون اداره عالی بررسی در مطابقت به معیارهای انتوسای ترتیب و تصویب گردیده است .هم چنان ،پالیسی تفتیش اداره عالی بررسی با در نظر
گرفتن نظریات کمیته میتودولوژی در  9فصل بازنگری شده است.
 به منظور ایجاد نظم در اداره ،کُد اخالقی-مسلکی تفتیش مطابق معیارهای بین المللی تجدید نظر و مورد اجرا قرار گرفته است.
 میکانیزم پیگیری سفارشات تفتیش به تاریخ  19سرطان  1398توسط کمیته میتودولوژی بررسی شده و مورد تائید قرار گرفته است.
بنچمارک سوم :اجرای تفتیش عملکرد در ( )3مرجع با اشتراک نمایندگان نهادهای جامعه مدنی و رسانه ای
 اداره عالی بررسی 2 ،دور برنامه آموزشی را به منظور سهیم سازی شهروندان در پروسه های تفتیش عملکرد ،برای کارمندان نهادهای مدنی و رسانه
ها که عضویت مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان را دارا می باشند ،برگزار نموده است .موضوعات برنامه های آموزشی ،شامل پالن گذاری و
گزارش نویسی تفتیش عملکرد بوده است .هم چنان ،نظریات و پیشنهادات اعضای جامعه مدنی در مورد چگونگی انتخاب مراجع تحت بررسی
عملکرد و انتخاب بنچمارک های بررسی عملکرد برای پالن سال  1398گرفته شده است.


اداره عالی بررسی میکانیزم مشارکت عامه در روند تفتیش را تهیه و نهایی نموده است .طی سال مالی  ،1398چگونگی اجراآت ریاست موسسات
تحصیالت عالی خصوصی با در نظر گرفتن سه اصل (اقتصادیت ،مفیدیت و موثریت) ،اجراآت سیستم کنترول و نظارت از کیفیت ادویه جات شامل
منابع بشری و امور مالی ریاست امور ادویه وزارت صحت عامه و اجراآت ریاست تربیه معلم وزارت معارف با حضورداشت نمایندگان نهادهای جامعه
مدنی بررسی گردیده است که یافته های آن با مسئولین به اشتراک گذاشته شده است .هم چنان ،در پالن عمل ،بررسی سیستم تدارکات وزارت
شهرسازی و اراضی و پاک کاری دریای کابل و چهار چته پیش بینی شده بود ،که بدلیل عدم عالقه مندی نهاد های جامعه مدنی این دو مرجع
بررسی نگردیده است .الزم به ذکر است که گزارش  3مرجع بررسی ،تهیه و نهایی شده است.

 برنامه های آموزشی تخصصی تحت عنوان تفتیش مالی ،به تاریخ های  31سنبله الی  4میزان  1398و  18الی 20قوس  1398برگزار شده است که
در مجموع به تعداد  54تن بررس اداره عالی بررسی در این برنامه ها اشتراک نموده است.
بنچمارک چهارم :پیگیری از تحقق یافته ها و مشاهدات تفتیش در ( )10مرجع بودجوی مرکزی
 دیتابیس تعقیب یافته ها ،مشاهدات و سفارشات بازرسی به منظور الکترونیکی سازی ثبت و پیگیری یافته ها ،مشاهدات و سفارشات بازرسی ،ایجاد
گردیده است.
 به منظور تحقق  77یافته و سفارش بازرسیها در  10وزارت و اداره (اداره امور ریاست جمهوری ،اکادمی علوم افغانستان ،وزارت تحصیالت عالی،
وزارت کار و امور اجتماعی ،وزارت فواید عامه ،وزارت شهرسازی و اراضی ،وزارت ارشاد ،حج و اوقاف ،ورازت ترانسپورت و وزارت مهاجرین و عودت
کنندگان)  32بار پیگیری صورت گرفته است .در نتیجة این پیگیری ها 21.68 ،درصد سفارشات تحقق یافته است .در نتیجه تطبیق سفارشات ،مبلغ
یک صد و سی چهار میلیون و سه صد و سیزده هزار و هفت صد و هفده ( )134،313،717افغانی و  4،251دالر امریکایی حصول شده است.
بنچمارک پنجم :تقویت شفافیت و حسابدهی در اداره
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از مجموع  290تن مقامات و کارکنان واجد شرایط اداره ،فورم های ثبت دارائی های  244تن مقامات و کارمندان بلند رتبه اداره عالی بررسی به
منظور بررسی و نشر آن به اداره ثبت و اشاعه دارائی ها ارسال گردیده است .قابل یاد آوری است که  20تن دیگر که دارائی های آنها ثبت نشده
است ،از وظیفه استعفا و یا تقاعد نموده است.

 اکثریت موارد ذکر شده در ماده پانزدهم قانون دسترسی به اطالعات ،از طریق ویب سایت اداره عالی بررسی به نشر رسیده است اما مواردی چون
گزارش اجراآت هر ریاست و بخش های فرعی اداره ،وضعیت مالی ،گزارش تفتیش اداره ،گزارش های پیشرفت قراردادها و گزارش های تکمیلی
قراردادها در ویب سایت آن نشر نشده است.
 مرجع اطالع گیری داخلی مطابق قانون حمایت از اطالع دهندگان جرایم فساد اداری ایجاد گردیده است که شامل  5عضو می باشد .این مرجع،
فعالیت های خود را در مطابقت به طرزالعمل که تهیه شده است ،اجرا می نمایند.
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
 به منظور ارتقای ظرفیت کارمندان اداره عالی بررسی 6 ،برنامه آموزشی در کشور امارات متحده عربی به همکاری نهاد تفتیش کشور سویدن برگزار
گردیده است که  37تن از کارمندان اداره در این برنامه ها اشتراک نموده اند .موضوعات برنامه های آموزشی شامل تفتیش مالی ،تفتیش عملکرد،
تضمین کیفیت و مدیریت و رهبری است.
 مسودۀ تفاهمنامه همکاری تخنیکی اداره عالی بررسی ،وزارت عدلیه و وزارت مالیه ترتیب گردیده ،اما هنوز نهایی نشده است.
مشکالت و چالش های تطبیق پالن عمل
اداره عالی بررسی عدم همکاری وزارت مالیه در امضاء تفاهمنامه همکاری تخنیکی سه جانبه فی مابین اداره عالی بررسی ،وزارت عدلیه و وزارت مالیه را
از چالش های تطبیق یک فعالیت پالن عمل خویش ذکر نموده است .اما یک فعالیت دیگر این اداره به دلیل عدم همکاری نهادهای ذیدخل تطبیق
نگردیده که قرار ذیل است:


اجرا و تطبیق برنامه تحقق رهبری جوان اداره با همکاری بخش انکشافی انتوسای به طور آنالین.
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ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری
این ریاست در پالن عمل مبارزه با فساد اداری سال مالی  1398خویش ،تحت  4بنچمارک،
تکمیل شده
 22فعالیت را پالن نموده است که در طول سال  19فعالیت آن تکمیل شده است 2 ،فعالیت
مراحل نهایی اجرا
آن در مراحل نهایی اجرا قرار دارد و تنها  1فعالیت بدون پیشرفت باقی مانده است که در ربع
بدون پیشرفت
بعدی تطبیق می گردد .جزئیات پیشرفت و دستآوردهای پالن های عمل در ذیل آمده است.

9.5%
4.5%
86.3%

بنچمارک اول :تطبیق پالن عمل ملی مشارکت دولتداری باز و تجدید پالن عمل و مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان


















شش جلسه گروه کاری به منظور پیگیری تطبیق برنامه عمل ملی 1 -برگزار شده است .جلسات هماهنگی با مسئولین ادارات دارای تعهد در
پالن عمل مشارکت دولتداری باز –  1به منظور حصول اطمینان از تطبیق تعهدات آن ها برگزار گردیده و گزارش های موردی از وزارت ها و
ادارات جهت تطبیق به موقع تعهدات شامل در پالن عمل ملی مشارکت دولتداری باز نیز دریافت شده است.
دو جلسه فوق العاده گزارش دهی نمایندگان وزارت ها و ادارات با اشتراک نمایندگان وزارت صحت عامه ،وزارت ترانسپورت و اداره تدارکات ملی
و اعضای نهادهای جامعه مدنی برگزار شده است .یک جلسه جهت نهایی سازی جدول زمان بندی تدوین برنامه عمل ملی 2-مشارکت
دولتداری باز در همکاری نزدیک و ارایه کمک های تخنیکی ادارات برگزار گردیده است.
یک جلسه مجتمع مشارکت دولتداری باز به منظور بررسی مسوده گزارش مرحله دیزاین ارزیابی مستقل برنامه عمل ملی 1 -برگزار شده است.
دو جلسه کمیته رهبری اداره ملی اعتبار دهی خدمات صحی به منظور تطبیق تعهد وزارت صحت عامه برگزار شده ،مقرره مربوط به آن نهایی
گردیده و الیحه وظایف کمیته ملی اعتبار دهی خدمات صحی جهت تعیین مسئولیت ها تهیه گردیده است .جلسه اطمینان دهی از تکمیل تعهد
وزارت صحت عامه با اشتراک مسئولین وزارت صحت عامه و اعضای جامعه مدنی عضو مجتمع مشارکت دولتداری باز برگزار گردیده است.
جلسه اطمینان دهی از تکمیل تعهد ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری با اشتراک مسئولین ثبت و نشر دارایی های صد مقام عالی رتبه
و اعضای جامعه مدنی عضو مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان برگزار گردیده است.
کمیته مشترک جامعه مدنی و حکومت جهت نظارت از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری در ربع اول سال مالی  ،1398دو مشاهده
عینی از ریاست های مالیه دهندگان بزرگ و متوسط وزارت مالیه و در ربع سوم یک مشاهده عینی از کمیسیون مستقل اصالحات اداری و
خدمات ملکی را انجام داده و گزارش های آن ها ترتیب شده است .این کمیته ،به اساس نظارت و ارزیابی های انجام شده در طول دو سال
گذشته ،یک گزارش کلی از چگونگی تطبی ق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری را نیز تهیه نموده است که حاوی چند سفارشات در مورد
تدوین نسخه جدید استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری نیز می باشد.
پنج کنفرانس مشورتی جهت جمعآوری تعهدات پیشنهادی شهروندان برای شمولیت در برنامه عمل ملی 2-در زون های کابل ،غرب (هرات)،
جنوب (قندهار) ،شرق (ننگرهار) و شمال (بلخ) برگزار گردیده است .در این زمینه ،سه جلسه مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز به
منظور بررسی جدول زمان بندی تدوین برنامه عمل ملی ،2-بحث روی تعهدات پیشنهادی جمعآوری شده برای شمولیت در برنامه عمل ملی2-
و دستهبندی تعهدات پیشنهادی برای شمولیت در برنامه عمل ملی 2-نیز برگزار گردیده است .ششمین کنفرانس مشورتی برنامه عمل ملی دوم
زون مرکز-کابل و جلسه دو روزه جهت شارت لیست پیشنهادات جمع آوری شده برای برنامه عمل ملی دوم نیز برگزار گردیده است.
جلسات فکر گاه های گروه کاری حکومت داری محلی ،توانمندسازی زنان ،حاکمیت قانون ،امور مالی و اقتصادی ،معارف ،صحت ،تحصیالت
عالی و انتخابات جهت نهایی سازی تعهدات برنامه عمل ملی  2-برگزار گردیده است.
جلسه رده بندی تعهدات پیشنهادی در مطابقت به ارزش های مشارکت دولتداری باز و جلسه نهایی سازی تعهدات برنامه عمل ملی دوم به
استثنای تعهدات مربوط به انتخابات برگزار شده و تعهدات برنامه عمل ملی دوم توسط مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز تصویب
شده است.
برنامه عمل ملی دوم توسط کابینه ج.ا.ا تصویب شده و نسخه های فارسی و انگلیسی برنامه عمل ملی 2-به واحد حمایوی مشارکت دولتداری
باز ارسال شده است.

بنچمارک دوم :تقویت نهادها و قوانین مبارزه با فساد اداری ،تحکیم رهبری و تقویت هماهنگی میان نهادهای مبارزه با فساد اداری

 کنفرانس ساالنه مبارزه با فساد اداری توسط سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری و اداره بازرس به تاریخ  24قوس  1398با اشتراک اراکین بلند
رتبه دولتی ،اعضای کوردیپلوماتیک کشورهای خارجی و اعضای نهادهای جامعه مدنی در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده است.
 گزارش دور دوم ارزیابی خودی افغانستان بعد از تصویب توسط شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری در اخیر سال مالی  1397به
سکرتریت کنوانسیون مبارزه با فساد اداری سازمان ملل متحد ارائه گردید .این گزارش در شش ماه اول سال مالی  1398توسط متخصصین
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کشورهای اردون و دومنیکا مرور گردیده است .در ربع سوم ،نظریات کشورها جهت وضاحت بیشتر در خصوص تطبیق/رعایت مفاد کنوانسیون در
قوانین کشور دریافت شد .سکرتریت ویژه به نظریات کشورها در دو مرحله ،معلومات و اسناد حمایوی ارائه نموده است .هم چنان ،ریاست
سکرتریت ویژه و هیئت همراه برای مباحثه مستقیم پیرامون نظریات آن ها از تاریخ  9الی  11سپتمبر ( 18الی  20سنبله) به ویانا سفر نموده اند.
 پالیسی پولیگراف به اساس مصوبه جلسه شماره ( )1مورخ  1398/1/6کمیته مبارزه با فساد اداری ،به تاریخ  1398/8/14با اعضای کمیته مبارزه
با فساد اداری و سایر مراجع ذیربط جهت جمع آوری نظریات مسلکی آن ها ذریعه مکتوب شماره ( )257مورخ  1398/8/14شریک گردیده است.
نظریات تمام وزارت ها و ادارات در زمینه جمع آوری شده و پالیسی مذکور بعد از بازنگری به اساس نظریات ارائه شده غرض نهایی سازی در
جلسه بعدی کمیته مبارزه با فساد اداری ارائه خواهد شد.
بنچمارک سوم :پیگیری هدایات مقام عالی ریاست جمهوری و مصوبات شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری









مسودۀ گزارش یوناما که در ربع اول سال مالی  1398دریافت شده بود توسط سکرتریت ویژه بررسی گردید و نظریات وزارت ها و ادارات دولتی
همراه با اسناد و شواهد حمایوی الزم جمع آوری و با دفتر یوناما شریک ساخته شد .به تاریخ  1397/12/11سکرتریت ویژه یادداشتی را به
منظور اعطای عضویت رئیس کمیسیون دسترسی به اطالعات در جلسات شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری به مقام عالی
ریاست جمهوری ارائه نمود .مقام عالی ریاست جمهوری با صدور هدایت شماره ( )1621مورخ  1397/12/16عضویت رئیس کمیسیون دسترسی
به اطالعات در جلسات شورای عالی را منظور و به تعقیب آن سکرتریت ویژه هدایت مقام عالی را پیگیری و اجرایی نمود.
بنچمارک های تجدید شدۀ استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری به تاریخ  3قوس  1397توسط شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد
اداری در پرنسیپ تائید گردید .به تعقیب آن ،بنچمارک های مذکور بعد از گنجانیدن نظریات شورای عالی در آن ها به تاریخ  4جدی سال 1397
غرض بحث تخنیکی و نهایی سازی به کمیته عدلی و قضایی آن شورا ارایه گردیده و مورد تایید قرار گرفت .به دنبال آن ،شاخص ها و
استراتیژی تجدید شده به تاریخ  8حوت  1397به جلسه شورای عالی حاکمیت قانون غرض تائید نهایی دوباره ارایه شد و مورد تصویب نهایی
قرار گرفت .در ضمن ،سکرتریت ویژه در جریان ارائه گزارش های ربعوار به شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری تحلیل ها و
نظریات خویش را در مورد تطبیق بنچمارک ها و ضرورت بازنگری بعضی از شاخص ها را ارائه نموده است.
برای تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری ،تمام وزارت ها و ادارات ،پالن های عمل مبارزه با فساد اداری خویش را ترتیب داده که از
تطبیق آن ها ،به گونه ربع وار به سکرتریت ویژه گزارش می دهند .گزارش های مذکور بعد از تجزیه ،تحلیل و تائید فعالیت ها توحید شده و در
قالب گزارش توحیدی به شورای عالی حاکمیت قانون ارایه می گردد .گزارش ربع اول ،شش ماه اول و ربع سوم سال مالی  1398از تطبیق
استراتیژی و پالن های عمل مبارزه با فساد اداری وزارت ها و ادارات از طریق ویب سایت و صفحات اجتماعی سکرتریت ویژه نشر شده است.
کار بررسی چگونگی تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری توسط یک کمیته متشکل از سکرتریت ویژه ،اداره بازرس ،وزارت مالیه ،لوی
څارنوالی و دیدبان شفافیت افغانستان آغاز شده است .سکرتریت ویژه در همکاری با لوی څارنوالی ،برنامه های آموزشی مبارزه با فساد اداری
را آغاز نموده که تا حال دو برنامه آموزشی برای مقامات و کارکنان وزارت های ترانسپورت و مخابرات و تکنالوژی معلوماتی جهت بهبود
همکاری وزارت ها با لوی څارنوالی و بهبود معیارهای مستندسازی و کشف قضایای فساد اداری برگزار گردیده است .در برنامه های آموزشی
راجع به قوانین مبارزه با فساد اداری ،چگونگی فعالیت نهادهای مبارزه با فساد اداری و چگونگی مستندسازی قضایای فساد اداری و ارجاع آن ها
به لوی څارنوالی برای اشتراک کنندگان معلومات داده شده است.

 پالن تطبیقی بهبود روند کشف و تعقیب قضایای فساد اداری بر اساس شاخص دوم مبارزه علیه فساد اداری سند چارچوب حسابدهی متقابل
جنیوا تهیه شده و در جلسه شماره ( )2مورخ  1397/4/12شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری تصویب گردیده است .این پالن
عمل در هماهنگی نزدیک با ادارات عدلی و قضایی ذیربط و مشوره با نهادهای بین المللی ذیربط و جامعه مدنی تهیه شده است .تطبیق پالن در
ربع سوم سال جاری آغاز شده و در ختم ربع سوم گزارش پیشرفت آن به وزارت مالیه ارسال گردیده است .گزارش شش ماهه از تطبیق این
پالن عمل نیز تهیه گردیده که به شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری ارائه می گردد.
 تمام مصوبات شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری پیگیری گردیده و گزارش تطبیق آن به سکرتریت شورای عالی در ریاست
عمومی اداره امور ریاست جمهوری ارسال گردیده است .همچنین ،گزارش تطبیق و پیگیری مصوبات شورای عالی شامل گزارش های ربعوار،
شش ماهه و ساالنه از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری ،به شمول گزارش حاضر نیز می باشد.
 برای تطبیق مؤثر شاخص های استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری و طرح و تطبیق پالن های مؤثر مبارزه با فساد اداری توسط وزارت ها و
ادارات ،رهنمود مشخص جهت انکشاف پالن های عمل وزارت ها و ادارات ترتیب شده بود که به تاریخ  19جدی  1397طی یک ورکشاپ
رهنمودی برای فوکل پاینت ها و رئیسان پالسی و پالن ادارات تشریح گردید و با آنان شریک شد.
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بنچمارک چهارم :تقویت شفافیت و حسابدهی در اداره
 ریاست دفتر مقام عالی ریاست جمهوری ،اطالعات را از طریق ویب سایت خویش و ویب سایت های دیگر که تحت اثر این اداره فعالیت دارند از
قبیل ویب سایت سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری ،ویب سایت سکرتریت دولت داری باز و دیگر ریاست ها ،به طور منظم به نشر می رساند.
اطالعات نشر شده شامل پالن های عمل مبارزه با فساد اداری تمام وزارت ها و ادارات ،گزارش های ارایه شده از تطبیق پالن های متذکره،
پالن های عمل وزارت ها و ادارات در مورد تعهدات دولتداری باز ،گزارش های کاری گروه های مشترک دولتداری باز و دیگر گزارش های
مرتبط می شود.
 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
 1398دارایی های خویش را اشاعه نموده اند.
مشکالت و چالش های تطبیق پالن عمل
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
سال مالی  198تطبیق نگردیده و در ربع اول سال مالی  1399تطبیق می گردد:
 تجدید بنچمارک های استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری برای سال های مالی  )2022-2020( 1401-1399و ارائه آن ها به جلسات
شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری غرض نهایی سازی و تصویب .سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری به اساس مصوبه
شماره ( )5مورخ  1398/9/28یک مجموعه از بنچمارک های جدید را در مشوره و همکاری نزدیک با وزارت ها و ادارات دولتی تعیین نموده و
برای نظرخواهی با جامعه مدنی ،سکتور خصوصی ،رسانه ها و جامعه جهانی شریک ساخته و جلسات مشورتی را برای جمع آوری نظریات آنها
با آنها برگزار نموده است .بن چمارک های جدید به اساس اولویت های ارائه شده توسط مقام عالی ریاست جمهوری در کنفرانس ساالنه مبارزه
با فساد اداری مورخ  1398/12/24راجع به استراتیژی ملی جدید مبارزه با فساد اداری تعیین گردیده که در آن بهبود جایگاه افغانستان در رده
بندی شاخص ادراک فساد اداری سا زمان شفافیت بین المللی نیز مورد توجه قرار گرفته است .نسخه جدید استراتیژی ملی مبارزه با فساد
اداری غرض هدایت مقام عالی ریاست جمهوری با مقام عالی شریک گردیده و بعد از اخذ هدایت مقام عالی نهایی گردیده و غرض تصویب
به شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری ارائه می گردد.
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ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری
ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری در پالن عمل مبارزه با فساد اداری خویش برای
تکمیل شده
سال مالی  ،1398تحت  5بنچمارک 34 ،فعالیت را پالن نموده است .از این تعداد21 ،
مراحل نهایی اجرا
فعالیت تکمیل شده است 6 ،فعالیت در مراحل نهایی اجرا قرار دارد 4 ،فعالیت پیشرفت
پیشرفت محدود
محدود داشته و  3فعالیت بدون پیشرفت باقی مانده است .جزئیات پیشرفت و دستآوردهای
بدون پیشرفت
تطبیق پالن عمل در ذیل ارایه شده است.

8%
12%
18% 62%

بنچمارک اول :ثبت و بررسی داراییها










به تعداد هجده هزار و نه صد و بیست ( )18،920قطعه فورم ثبت دارایی های مقامات و کارکنان دولتی به شمول به تعداد  173تهن از اعضهای دور
هفدهم مجلس نمایندگان در سال مالی  1398ثبت گردیده است .از این تعداد 200 ،قطعه فورم به دلیل کامل نبودن معلومات مسترد گردیده است.
برای تطبیق اساسی روند ثبت داراییها ،امتیازات  942تن از مقامات عالی رتبه دولتی ،دو تن از کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابهات و  7تهن از
کمیشنران کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی تعلیق گردیده است 2 .برنامه آموزشی جهت ارایه معلومات در مورد چگونگی خانه پوری فورم ثبهت
داراییها در زونهای شرق و مرکز برگزار گردیده است.
دیتابیس آنالین ثبت دارایی ها با همکاری وزارت مالیه ایجاد گردیده است .دیموی آنالین دیتابیس مورد بازنگری قرار گرفته و نواقص فورم ههای
آنالین ثبت دارایی ها رفع گردیده و است .این سیستم آماده بهره برداری میباشد .و قبل از بهره برداری غرض حصول اطمینان از پاسهخگو بهودن
آن به سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری ارائه می گردد.
جهت بررسی اساسی فورم های مقامات عالی رتبه دولتی به تعداد  3،600دوسیه مورد بررسی قرار گرفته است که از جمله  100دوسیه آن تکمیهل
شده و  3،500دوسیه دیگر روند بررسی را طی می کند.
در زمینه ایجاد سیستم تصدیق دهی و تفاهم نامه با ادارات ،جلسات مختلف با نهادهای همکار در روند بررسی دارایی ها برگزار شده و هماهنگی ها
جهت تسریع روند بررسی دارایی ها صورت گرفته است.
در زمینه انتقال فورم های ثبت و اشاعه دارایی ها ،از کمیسیون انتخابات به اداره ثبت و بررسی دارایی ها ،مکتهوب تعقیبهی شهماره ( )4837مهؤرخ
 1398/04/15به کمیسیون مستقل انتخابات ارسال گردیده و نیز یک جلسه با رئیس داراالنشای کمیسیون مستقل انتخابات برگزار گردیهده اسهت.
همچنان مکتوب نمبر ( )7415مورخ  ،1398/05/29به معاونیت دوم ریاست جمهوری و مکتوب نمبر ( )1883مهورخ  1398/5/29بهه وزارت مالیهه
جهت همکاری های الزم در این زمینه ارسال شده است .کمیسیون مستقل انتخابات فورمها را محرم دانسته و با این اداره شریک نساخته است.
گزارش ربع های اول و سوم سال مالی  1398از ثبت و بررسی دارایی ها جهت ارائه به شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری ترتیهب
گردیده است.
بنچمارک دوم :تقویت شفافیت و پاسخ دهی










جهت جلو گیری از سفر های غیر موثر دولتی 176 ،گزارش سفر ،تحلیل و کارشناسی شده و در خصوص تطبیق پیشنهادات سفر کننهدگان ههدایت
مقام عالی اخذ گردیده است .در مورد سفرهای رسمی کارمندان ،طبق احکام اسناد تقنینی به تعداد  300پیشنهاد سفر کارمندان دولتی جهت تداوی
به خارج از کشور و  947مورد سفرهای رسمی طی مراحل گردیده است.
برای دریافت سراسری شکایات ،مرکز تماس (کال سنتر) مجهز و معیاری ایجاد و فعال گردیده است .از مجموع  2،776شهکایت و عهرایض مهردم،
 1،536شکایت مورد رسیدگی قرار گرفته و بقیه شکایات یا به ادارات مربوطه اش فرستاده شده و یا حفظ گردیده است.
از تطبیق  282مورد اسناد (معاهدات ،موافقتنامهها ،توافقنامهها ،تفاهمنامهها و کنوانسیون ها) با کشورهای منطقه و جهان که در عرصههای مختلف
به امضا رسیده است ،نظارت صورت گرفته و به منظور تطبیق آنها از طریق تدویر جلسات با وزارت ها و ادارات دولتی که اسناد متذکره مربوط آنهها
می گردد تعقیب و پیگیری گردیده و از تصویب موارد جدید از این اسناد در کابینه پیگیری صورت گرفته است.
از تطبیق فرامین ریاست جمهوری در مورد عفو و تخفیف مجازات نظارت صورت گرفته است که  3،050تن محبوسهین از مزایهای فهرامین عفهو و
تخفیف مجازات مقام عالی ریاست جمهوری.ا.ا .مستفید گردیده اند( .از جمله  375تن عفو شده و  1،675تن تخفیف دریافت نموده است).
دیتابیس آنالین برای طی مراحل سفرهای کارکنان ملکی و نظامی به خارج از کشور ایجاد گردیده است .این دیتابیس به آی.پهی آدرس عمهومی
برای دسترسی وزارتها و ادارات نیاز دارد.
طرح تعدیل قانون وارسی عرایض و چگونگی پذیرش عرایض الکترونیکی به حضور مقام عالی تقدیم شده و مورد تائید مقام عالی قرار گرفته است.
طرح تعدیل ،جهت طی مراحل به زودی به کابینه ارسال می گردد.
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ریاست امور حقوقی ،تقنینی و قضائی ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری در سال مهالی  ،1398بهه تعهداد  3،468عریضهه شهکایت مهدنی،
قضائی ،تجارتی و نظامی را با مراجع مربوط پیگیری نموده است ،که شکایات فساد اداری شامل آنها نمی باشند .از این شکایات ،به تعداد  372مورد
که غیر موجه بوده ،حفظ گردیده است .همچنان  ،به تعداد  692عریضه از جانب سکرتریت مقام عالی ریاست جمهوری ،به ریاسهت امهور حقهوقی،
تقنینی و قضایی ریاست اداره امور رسیده است که به  4،522قطعه عریضه از مجرای عادی رسیدگی شده و بهه  2،212شهکایت ،از طریهق تمهاس
های تیلیفونی با مراجع مربوط پیگیری گردیده است.
کمیته هماهنگی و پیگیری قضایای غصب زمین و امالک دولتی طی جلسه خویش ،دو مورد قضایای زمین دولتی را مورد بررسی قرارد داده اسهت
که در نتیجه در مورد موازی  15جریب زمین غصب شده وزارت صحت عامه و موازی  20جریب زمین غصب شده وزارت زراعت آبیاری و مالداری،
فیصله صورت گرفته که کمیته یاد شده در حال تطبیق این فیصله ها و انتقال آن از ملکیت افراد به ملکیت دولت می باشد.
به تأسی از هدایت مقام عالی در جلسه مورخ  1398/01/07شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری ،جههت پاسهخگویی هرچهه بیشهتر
ادارات ،مؤثریت رسیدگی به مشکالت شهرک ها و جلوگیری و یا استرداد امالک غصبی دولت و عامه ،کمیته پیگیری و هماهنگی امهالک غصهبی
دولت و عامه از سطح معاونیت انسجام امور دولت ارتقا نموده و منعبد تحت ریاست معاون دوم ریاسهت جمههوری بها سهکرتریت ریاسهت عمهومی
قضایای دولت فعالیت می کند.
برای تدوین طرح تداوی کارمندان دولتی ،ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ،کار روی تهیه پروپوزل ساخت یهک شهفاخانه مجههز توسهط
وزارت صحت عامه را آغاز نموده است.
در  21مورد در رابطه به ترفیعات ،تقاعد و سایر امور ذاتی افسران منظوری احکام مقام عالی ریاست جمهوری اخذ شده و جهت تطبیق احکام مقهام
عالی 13 ،مورد مکاتیب به مراجع ذیربط ارسال شده است.
کمیته بینالوزارتی میان ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری و ادارات سکتور دفاعی و امنیتی جهت بهبهود رونهد کهاری ،رفهع چهالش ههای
موجود امنیتی ،رفع کاستی ها ،صحت و سرعت بخشیدن به بازدهی ها و تحقق حکومتداری سالم ،ایجاد گردیده است .این کمیته جلسات خویش را
در اداره امور ریاست جمهوری برگزار نموده است.
به تعداد  44مورد مطالبات قانونی ،در رابطه با تأمین امنیت و توزیع جواز حمل سالح برای مشاورین مقام عالی ریاست جمهوری به مراجع مربوطهه
ارجاع گردیده است.
جهت تطبیق برنامه های ارتقای کیفیت ،دو تن کارمند وزارت دفاع ملی و ریاست عمومی امنیت ملی در پروگرام ارتقهای آمهوزش دفهاعی ()DEEP
ناتو در بروکسل و کورس  10روزه پالنگذاری استراتیژیک اوپراتیفی در وزارت دفاع ملی معرفی و اعزام گردیده است.
به منظور تعقیب هدایات و تعهدات مقام عالی ریاست جمهوری ،طرزالعمل تعقیب تعهدات ملی جاللتمآب رئیس جمهور تهیه گردیده است .به تعداد
 14مورد هدایات مقام عالی ریاست جمهوری در زمینه قضایای فساد مالی و اداری پیگیری شده و به منظور تعقیب و بررسی بیشهتر بهه اداره عهالی
بررسی ارسال گردیده است .به تعداد  82مورد هدایات مقام عالی ریاست جمهوری در خصوص صرفه جویی در بودجه ملی ،پیگیری تعهدات دولهت
و تنظیم امور سفرها ،پیگیری و اجرا شده است.
بنچمارک سوم :تقویت تفتیش داخلی





از  18ریاست اداره امور ریاست جمهوری 15 ،ریاست آن در جریان سال مالی 1398جهت حصول اطمینان از موجودیت کنترل های الزم ،غرض
جلوگیری از وقوع خطرات احتمالی ،بررسی و تفتیش شده است.
برای بررسی تطبیق رهنمود تفتیش داخلی در  2ریاست اداره امور 2 ،تن کارمند توظیف شده است.
دو برنامه آموزش تفتیش برای  4تن کارمندان ریاست تفتیش داخلی توسط خود اداره برگزار گردیده است.

بنچمارک چهارم :پیگیری احکام مقام عالی ریاست جمهوری و مصوبات شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری





 13جلسه در طول سال برگزار شده که در آن مجموعاً  26سند مورد بحث قرار گرفته است .در مورد  29موضوع تصمیم اتخاذ گردیده و  25مورد
هدایات مقام عالی در خصوص بخشهای عدلی و قضائی و سکتور دفاعی و امنیتی نیز پیگیری گردیده است.
به منظور نظارت از تحقق احکام و هدایات مقام عالی ریاست جمهوری ،سه مورد هدایت 22 ،مورد حکم و  17مورد مکتوب مربوط به موضوعات
مالی ،تامینات حقوقی و موضوعات سکتور دفاعی و امنیتی در ادارات ذیربط ،پیگیری شده است.
به تعداد  24دوسیه اشخاص محکوم به اعدام ،بررسی کارشناسی و طی مراحل گردیده است و جهت تطبیق احکام در مورد دوسیه ها ،روند آن
تسریع یافته است.
به منظور پیگیری تحقق مصوبات شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری 17 ،جلسه درجریان سال مالی  1398در ریاست عمومی
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اداره امور ریاست جمهوری تدویر یافته است .در نتیجه 31 ،موضوع در آجند اشامل شده 6 ،سند مورد بحث قرار گرفته و  57تصمیم در این موارد
اتخاذ شده است .همچنان  25مورد هدایات مقام عالی در خصوص بخشهای عدلی و قضائی و سکتور دفاعی و امنیتی نیز پیگیری گردیده است.
بنچمارک پنجم :دسترسی شهروندان به اطالعات


به منظور دسترسی کامل شهروندان به اطالعات ،تمام مصوبات شورای عالی حاکمیت قانون در ویب سایت اداره امور نشهر گردیهده اسهت 5 .مهورد
گزارشات خبری جلسات کابینه به نهادهای ذیربط دولتی ،و گزارش مفصل در مورد چگونگی اخذ شکایات و رسیدگی به آن از طریق تلویزیون ملهی
نشر گردیده است .هم چنان 490 ،قطعه فورم ثبت دارایی مقامات عالی رتبه در ویب سایت اداره امور نشر گردیده است.
مشکالت در تطبیق فعالیت های پالن عمل
عدم همکاری ادارات در تطبیق فیصله های کمیته های فرعی شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری ،تقاضای طی مراحل پیشنهادات
سفرها از طریق تماس بدون طی مراحل قانونی آن از مشکالتی است که ریاست عمومی اداره امور در تطبیق پالن عمل خویش از آن یادآوری نموده
است .ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری از چگونگی پیشرفت در  3فعالیت پالن عمل مبارزه علیه فساد اداری خویش گزارش ارایه ننموده که
در ذیل ذکر گردیده است.
 نظارت از تطبیق برنامه ملی اصالحات عدلی و قضایی؛
 دریافت و تحلیل گزارشات وزارت دفاع ملی ،وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی و ارجاع موارد قابل بررسی به نهادهای بررسی کننده
فساد اداری؛
 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.
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دفتر شورای امنیت
دفتر شورای امنیت در سال مالی  ،1398در  3بنچمارک ،به تعداد  8فعالیت را در پالن عمل
با فساد اداری خویش پالن نموده است .از آن جمله 6 ،فعالیت تکمیل شده 1 ،فعالیت در
مراحل نهایی اجرا قرار دارد و  1فعالیت تطبیق نشده است .دستآوردها و پیشرفت های مهم

تکمیل شده
مراحل نهایی اجرا

12.5%
12.5%
75%

بدون پیشرفت

تطبیق پالن عمل این وزارت در هر بنچمارک به شرح ذیل می باشد.
بنچمارک اول :تقویت شفافیت در امور اداری و خدمات
 اجراآت  220تن از کارمندان طی سال مالی  1398ارزیابی و به  43تن تقدیر نامه اعطا شده است.
 از طرف دفتر فرهنگی و تعلیمی بریتانیا ،برنامه های آموزشی پیرامون مقررۀ طرز سلوک کارکنان خدمات ملکی ،تدابیر امنیتی حاالت اضطرار و
زبان انگلیسی ،جهت پروسه انکشاف پالیسی به منظور مسلکی سازی ،تخصصی سازی و انکشاف توانایی های کاری برای  180تن از کارمندان
این دفتر برگزار گردیده است.
 58 تن از واجدین شرایط این دفتر ،در سال مالی  ،1398فورم های ثبت دارایی را خانه پوری کرده اند که بعد از آن به ریاست عمومی ادارۀ امور
ریاست جمهوری ارسال شده است.
بنچمارک دوم :بلند بردن مؤثریت تفتیش
 قرار بود که در همآهنگی با ادارۀ عالی تفتیش ،امور داخلی اداره تفتیش و بررسی شود که این کار انجان نشده است .صرف کمیتة تفتیش داخلی
ایجاد گردیده و اجراآت در زمینه فعالیت پالن شده صورت نگرفته است.
 گزارش تفتیش داخلی وزارت امور داخله و وزارت دفاع ملی مورد بررسی این دفتر قرار گرفته است که در  8مورد به وزارت امور داخله و در 2
مورد به وزارت دفاع ملی سفارش داده شده است.
بنچمارک سوم :بهبود امور مالی و تدارکات
 طی سال مالی  ،1398سیستم افمیس به منظور سهولت در اجرای حواله جات در این دفتر ایجاد و با تطبیق این سیستم ،سهولت های زیادی در
قسمت اجرای حواله و ارسال آن از طریق سیستم به وزارت مالیه فراهم شده است .برعالوه ،یک برنامه آموزش و استفاده مؤثر از سیستم برای
کارمندان این دفتر دایر گردیده است.
 این دفترپالن تدارکارتی را به منظور بهبود سیستم تدارکاتی ایجاد و تدوین نموده است .برعالوه 6 ،برنامه آموزشی جهت صرفه جویی در امور
خریداری ها به کارمندان تدارکات این دفتر تدویر یافته است.
 در سال مالی  ،1398از مجموع  20قرارداد پالن شده ،تنها به تعداد  16قرارداد عقد گردیده است .اما در مورد این که آیا این قراردادها از طریق
رقابت آزاد بوده یا خیر؟ معلومات ارایه نشده است.
مشکالت و چالش های تطبیق پالن عمل
دفتر شورای امنیت ملی از داشتن مشکالت در تطبیق فعالیت های پالن عمل سال  ،1398کدام موضوعی را ذکر ننموده است.
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ریاست بورد عالی نظارت بر تعیینات قوای دفاعی و امنیتی
ریاست بورد عالی نظارت بر تعیینات قوای دفاعی و امنیتی برای سال مالی  ،1398تحت 2
بنچمارک 4 ،فعالیت را پالن نموده است .در طول سال 3 ،فعالیت تکمیل شده و  1فعالیت
قسماً تکمیل شده است .دستآورد و پیشرفت های مهم تطبیق پالن عمل این ریاست در هر

25%

تکمیل شده
قسماً تکمیل شده

75%

بنچمارک به شرح ذیل می باشد.
بنچمارک اول :تقویت شفافیت در سیستم جدید کادری بر مبنای اصل شایستگی و ارتقای ظرفیت آن ها و ایجاد بانک
معلومات الکترونیکی
 طی سال مالی  ،1398مشوره های مسلکی در مورد تقرر افسران عالی رتبه و کلیدی ،مسایل مهم و مبرم نظامی از جمله تعبیه و استعمال قوت
ها ،مشوره های حضوری در جریان مصاحبه افسران به جاللتمآب رئیس صاحب جمهور توسط رئیس بورد عالی نظارت بر تعیینات ارایه گردیده
است  .بانک معلومات الکترونیکی در بورد عالی نظارت بر تعیینات برای آن عده از کاندیدان واجد شرایط که قرار است در بست های کلیدی
بخش های دفاعی و امنیتی تعیین گردند ،ایجاد شده است .در نتیجه ،معلومات  105تن از منسوبین وزارت امور داخله و معلومات  25تن از
منسوبین وزارت دفاع ملی از شروع سال مالی  1398الی ماه عقرب درج این بانک الکترونیکی گردیده است.
بنچمارک دوم :گزارش از فعالیت این بورد و بررسی خلص سوانع منسوبین وزارت دفاع ملی و وزارت داخله
 به تعداد  334تن از منسوبین در وزارت های امور داخله و دفاع ملی ،شورای امنیت ملی ،ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ،لوی
څارنوالی ،ریاست عمومی امنیت ملی ،وزارت امور سرحدات و قبایل ،و وزارت دولت در امور پارلمانی به همکاری این ریاست ،تعیینات و ترفیعات
اخذ نموده اند .گزارش کاری در زمینه پیشرفت این فعالیت از شروع سال مالی  1398الی ماه عقرب به مقام عالی ریاست جمهوری ارسال شده
است.
 از شروع سال مالی الی ماه عقرب ،به تعداد  77خلص سوانح از وزارت دفاع ملی و به تعداد  214خلص سوانح از وزارت امور داخله که مجموعاً
 291خلص سوانح می شود ،توسط این ریاست بررسی شده است.
مشکالت و چالش های تطبیق پالن عمل
ریاست بورد عالی نظارت بر تعیینات قوای دفاعی و امنیتی از داشتن مشکالت ذیل در راستای تطبیق پالن عمل سال مالی  1398خویش یادآوری
نموده است:
 کم کاری ارگان های دفاعی و امنیتی در ایجاد بانک معلومات الکترونیکی دگرواالن و جنراالن واجد شرایط؛
 مد نظر نگرفتن حد اقل سه کاندید هم سطح در هر بست پیشنهادی ارگان های دفاعی و امنیتی بر اساس هدایت جاللتمآب رئیس جمهوری و
سرقوماندان اعلی قوای مسلح ج.ا.ا و با در نظر داشت اصول این بورد.
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اداره ارگان های محلی
این اداره در پالن عمل مبارزه با فساد اداری سال مالی  1398خویش ،تحت  5بنچمارک 21 ،فعالیت
را پالن نموده است .در طول سال 5 ،فعالیت تکمیل شده است 3 ،فعالیت در مراحل نهایی اجرا قرار
دارد 1 ،فعالیت قسماً تکمیل شده 6 ،فعالیت آن پیشرفت محدود داشته و  6فعالیت دیگر بدون
پیشرفت باقی مانده است .جزئیات پیشرفت ها و دستآوردهای آن به شرح ذیل می باشد.

تکمیل شده
مراحل نهائی اجرا
قسماً تکمیل شده
پیشرفت محدود
بدون پیشرفت

29% 23%
14%
29% 5%

بنچمارک اول :تقویت شفافیت و حسابدهی در اداره
 فورم دارایی های  1،109تن کارکنان اداره مرکزی و والیتی اداره ارگان های محلی در سال مالی  1398ثبت گردیده است.
 از مجموع  50تن کارمندان عالی رتبه در اداره 16 ،تن دارایی های خویش را در شش ماه اول سال مالی  1398ثبت نموده است.
 بر اساس ماده  15قانون دسترسی به اطالعات ،فقط سه جزء آن که شامل وضعیت مالی اداره ،گزارش های مالی ،تفتیش و قراردادها و پروتوکول
ها و تفاهمنامه ها می شود در ویب سایت اداره نشر نشده است .دیگر موارد آن در ویب سایت اداره قابل دسترس است.
 مرجع اطالع گیری داخلی در اداره ارگان های محلی ایجاد شده و طرزالعمل کاری آن نیز تهیه گردیده است .در ربع چهارم سال جاری 2 ،مورد
شکایت جمع آوری شده است.


به منظور فراهم کردن زمینه اشتراک نهاد های مدنی در پروسه های نظارتی ،تفاهمنامه همکاری مشترک میان اداره ارگان های محلی و مجموع
نهاد های مدنی زون های (شمال ،شمال شرق ،جنوب ،جنوب شرق ،شرق ،غرب و مناطق مرکزی) امضاء شده است .همچنان ،شورای شهروندان
به دلیل پائین بودن سطح مشارکت شهروندان در پروسه های کالن تصمیم گیری ،امور حکومتداری محلی ،کمرنگ بودن روند گفتگو ،گزارش
دهی و حسابدهی مسئولین ادارات محلی به شهروندان ایجاد شده و رهنمود آن نیز تهیه گردیده است.



سیستم الکترونیکی جمع آوری محصول صفایی در  20شاروالی والیات که شهروندان به سهولت و بدون جبر بتوانند صفائی منازل خود را پرداخت
نمایند ،ایجاد گردیده است.
بنچمارک دوم :تعیینات بر اساس لیاقت و شایستگی




در سال مالی  ،1398به تعداد  10تن کارمند از طریق رقابت آزاد و بر اساس شایستگی و  12تن الی رقابت آزاد ،بر اساس درخواست اداره های
مربوطه استخدام گردیده است که معاشات آن ها از داخل بودجه اداره ارگان های محلی اجرا می گردد.
در سال مالی جاری ،از مجموع  30بست خالی ،در  18بست آن که شامل بست های معاونین والیات ،ولسوال ،شاروال و کارمند اداری بلند رتبه،
افراد واجد شرایط استخدام و تعیین شده است .از میان  18فرد تازه استخدام شده تعدادی از آن ها خانم ها می باشد.
بنچمارک سوم :تقویت تفتیش داخلی و افزایش حسابدهی شوراهای والیتی



• اداره ارگان های محلی امور مالی ،حسابی و اداری بخش های دفاتر مرکزی والیت ها ،شاروالی ها ،شوراهای والیتی ،ولسوالی ها و شاروالی
های ولسوالی های  21والیت (جوزجان ،قندهار ،نیمروز ،بغالن ،لوگر ،هرات ،هلمند ،غزنی ،بلخ ،پروان ،تخار ،کاپیسا ،میدان وردک ،لغمان ،پنجشیر،
کنر ،ننگرهار ،بدخشان ،غور ،دایکندی و خوست) را توسط هیئت اعزامی از مرکز مورد تفتیش و بررسی قرار داده است .از اثر این بررسی ها ،مبلغ
دو صد و شش میلیون و شش صد و پنج هزار و نه صد و بیست و هشت ( )206،605،928افغانی ،و سی و سه هزار و نه صد و سی و چهار
( )23،934لیتر تیل قابل تحصیل شناسایی شده است .بر عالوه ،مبلغ هفت میلیون و سه صد و چهل هفت هزار و شش صد و بیست و چهار
( )7،347،624افغانی پول قابل تحصیل ،به حساب دولت اضافه شده است.
بنچمارک چهارم :تقویت قوانین و میکانیزم های حکومتداری محلی و مقرره تنظیم وظایف اداره ارگان های محلی





جهت بازنگری و اصالح قانون اداره محلی ،قرارداد با یک کمپنی عقد شده و جلسات تخنیکی نیز دایر گردیده است .همچنان ،الیحه وظایف
کمپنی نهائی شده است.
مسودۀ قانون عواید شاروالی ها تهیه شده و مقرره تنظیم وظایف اداره ارگان های محلی نیز نهائی شده است.
مرکز خدمات مراجعین در شاروالی های اسعدآباد ،بلخ ،آقچه ،زرنج ،خوست ،قندز ،قره باغ و محمود راقی تکمیل گردیده است .هم چنان ،کار مرکز
خدمات مراجعین در شاروالی بازارک  89درصد ،در تورخم  87درصد ،در سپین بولدک  65درصد و شرن  61درصد پیشرفت داشته است.
بنچمارک پنجم :نظارت از تطبیق پالن های عمل مبارزه با فساد اداری والیات و تقویت دسترسی مردم به عدالت



جهت تهیه و ترتیب طرح برای رفع مشکالت بود و باش و دفتر کاری قضات و څارنواالن و فعال سازی دفاتر آنان در والیات ،جلسات مقدماتی
مشترک با نمایندگان ستره محکمه ،لوی څارنوالی و سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری برگزار شده است .بر اساس تقسیم وظایف ،جمع آوری
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معلومات در مورد نیازمندی های دفاتر قضات ،څارنواالن و ولسواالن به عهده اداره ارگان های محلی بود که کار آن تکمیل شده و معلومات در
اختیار اداراتی که رهبری تطبیق این برنامه را دارند قرار داده شده است.
از مجموع  387ولسوالی در ساختار اداری  34والیت کشور ،در  284ولسوالی ،دفاتر څارنوالی فعال و در  103ولسوالی دیگر غیر فعال می باشد.
حسب هدایت مقام رهبری اداره هیئت پنج نفری به والیات پروان و هرات سفر نموده که این هیئت سه ریاست داخلی (منابع بشری ،مالی و
حسابی و ریاست خدمات تخنیکی وسکتوری مقام والیت) و شاروالی این دو والیت را مورد ارزیابی قرار داده است .گزارشات ارزیابی با رهبری
اداره شریک شده است و یافته های آن نشان می دهد که ساحات متذکره در معرض فساد اداری قرار دارد.

مشکالت و چالش های تطبیق پالن عمل
اداره ارگان های محلی از مشکالت در تطبیق پالن عمل مبارزه با فساد اداری خویش گزارشی ارائه ننموده ،اما این اداره از پیشرفت  6فعالیت در گزارش
خویش معلومات ارایه نکرده و دالیل عدم ارسال معلومات را عدم همکاری ریاست های مربوط بیان نموده است 6 .فعالیتی که در مورد آن معلومات ارایه
نشده ،قرار ذیل است:







نشر نتایج ارزیابی اجراآت ساالنه والیان ،ولسواالن و شارواالن؛
ارجاع به موقع اتهامات و قضایای فساد اداری به اداره څارنوالی و ارائه گزارش به سکرتریت ویژه؛
اصالح سیستم تفتیش داخلی جهت تسریع رسیدگی به شکایات؛
تشخیص بنچمارک ها برای ترتیب پالن های ساالنه مبارزه علیه فساد اداری والیات برای سال مالی 1399؛
برگزاری یک برنامه آموزشی در مورد استراتیژی مبارزه با فساد اداری و پالن گذاری مبارزه علیه فساد اداری برای سال 1399؛
نظارت از تطبیق پالن های عمل مبارزه علیه فساد اداری.
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کمیسیون دسترسی به اطالعات
کمیسیون دسترسی به اطالعات برای سال مالی  ،1398تحت  5بنچمارک 19 ،فعالیت را
پالن نموده است .در طول سال 3 ،فعالیت تکمیل شده 4 ،فعالیت قسماً تکمیل شده و 4
فعالیت را پیشرفت محدود داشته است 8 .فعالیت بدون پیشرفت می باشد .جزئیات بیشتر
تطبیق پالن عمل این کمیسیون در هر بنچمارک به شرح ذیل می باشد.

تکمیل شده
قسماً تکمیل شده

%15
21.5%

پیشرفت محدود
بدون پیشرفت

42%
21.5%

بنچمارک اول :تأمین و تقویت حق دسترسی به اطالعات به منظور شفافیت و حسابدهی دولت و مشارکت مردم در دولتداری

 به تعداد  39جلسه با ادارات مختلف دولتی جهت حق دسترسی به اطالعات تدویر یافته است .در این جلسات روی موضوعات چون ارایه
توضیحات الزم پیرامون قانون دسترسی به اطالعات ،مکلفیت های ادارات در ارایه اطالعات به متقاضیان و در پرتو این قانون ،مسوولیت های
کمیسیون دسترسی به اطالعات و سایر موضوعات مرتبط بحث گردیده است.1
 برنامه های آگاهی دهی عامه از حقوق دسترسی به اطالعات در  4والیت (ننگرهار ،کابل ،پروان و کنر) تدویر یافته است .قابل ذکر است که در
مطابقت به پالن عمل قرار بود این کمیسیون طی چهار ربع ،در  20والیت برنامه های متذکره را برگزار کند ولی به دلیل نبود بودجه کافی در
 16والیت برنامه برگزار نشده است.
 به تعداد  11جلسه با رسانه های تصویری و چاپی به منظور آگاهی دهی عامه برگزار گردیده است .این جلسات از سوی کمیسیون دسترسی به
اطالعات برای جامعه مدنی و دیگر ادارات ذیدخل برگزار و مدیریت شده است.
 14 سمینار آگاهی دهی قانون دسترسی به اطالعات برای سکتور خصوصی ،جمعیت هالل احمر افغانی ،وزارت های مهاجرین و عودت
کنندگان ،معارف و فرهنگ و اداره تدارکات ملی و برای  735شهروند در ناحیه های ( 19 ،18 ،13 ،12 ،11 ،6 ،5 ،3و  )20والیت کابل برگزار
گردیده است.2
بنچمارک دوم :تأمین و تقویت حق دسترسی به اطالعات به منظور شفافیت و حسابدهی دولت و مشارکت مردم در دولتداری

 طرزالعمل هایی چون؛  .1طرزالعمل ارایه گزارش ساالنه مسئولین اطالع رسانی ادارات به کمیسیون،؛  .2طرزالعمل امور داخلی کمیسیون؛ .3
طرزالعمل انتخابات داخلی کمیسیون؛  .4طرزالعمل تنظیم و نگهداری اسناد؛  .5طرزالعمل ثبت و رسیدگی به شکایات متقاضی اطالعات؛ .6
طرزالعمل شیوه نظارت از ویب سایت های ادارات ترتیب و تهیه گردیده است .در ضمن ،رهنمود طرز سلوک کمیسیون ،طرح مقررۀ دسترسی به
اطالعات و الیحه وظایف مسئولین اطالع رسانی نیز تهیه گردیده است.
 از جمله طرزالعمل ها ،رهنمود و مقرره ذکر شده در فوق ،فقط طرزالعمل ارایه گزارش ساالنه مسوولین اطالع رسانی ادارات به کمیسیون و
طرزالعمل امور داخلی کمیسیون در ویب سایت رسمی کمیسیون در لینک ذیل نشر شده است.
بنچمارک سوم :پاسخگو ساختن ادارات جهت ارایه نمودن اطالعات
 از ویب سایت های  72وزارت و اداره نظارت صورت گرفته است و نتیجه این نظارت در ویب سایت کمیسیون نشر شده است .گزارش از طریق
این لینک قابل دسترس استhttps://bit.ly/2qxP4AQ :
 100 شکایت عدم دسترسی به اطالعات توسط کمیسیون دریافت شده که به  31شکایت آن رسیدگی صورت گرفته است.
بنچمارک چهارم :ایجاد یک ادارۀ مؤثر و تقویت فرهنگ سازمانی مبتنی بر نتیجه
 از جمله  37بست که به اعالن سپرده شده بود به تعداد  15تن در ربع دوم در بخش خدماتی و بست های اداری استخدام شده اند ،ولی این
فعالیت در ربع های بعدی پیشرفت نداشته است.
 5 کمیشنر کمیسیون دسترسی به اطالعات فورم ثبت دارائی های خویش را به ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا .ارسال نموده است.
بنچمارک پنجم :شفافیت و حسابدهی در اداره
 به تعداد  59وزارت/اداره مسئولین مرجع اطالع رسانی شان را به این کمیسیون معرفی نموده است .از جمله ،فقط  3اداره (کمیسیون مستقل
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.

https://bit.ly/2NeaAmH/ - https://aic.gov.af/dr
https://bit.ly/2WO0Xy/ https://bit.ly/2re8MB/ https://bit.ly/32qeiO/ https://bit.ly/32qkXIL
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مشکالت و چالش های تطبیق پالن عمل
فعالیت هایی که در سال مالی  1398پالن شده بود ،ولی تطبیق نگردیده است ،با دالیل آن قرار ذیل است:
 عدم زمینه سازی مصؤنیت حقوقی به متقاضیان و افشاگران اطالعات به دلیل نبود بودجه کافی؛
 عدم ایجاد سیستم آنالین تقاضای اطالعات و درج شکایات مردم به دلیل نبود کارمندان مسلکی؛
 عدم تنظیم و پیگیری از مقرره طبقه بندی اسناد در بیش از  60اداره و یا تمام ادارات دولتی به دلیل درج ننمودن چنین مقرره در پالن کار
تقنینی ساالنه  1398وزارت عدلیه؛
 عدم ایجاد بانک اطالعات در تمام ادارات دولتی و عدم دادخواهی برای دیجیتل سازی اطالعات به صورت دوامدار در هر ربع به دلیل این که
این پروسه یک پروسه ملی بوده و نیاز به همکاری همه ادارات دارد و هم یک برنامه دراز مدت است؛
 عدم تطبیق مویدات تأدیبی به ادارات و مسئولین مربوطه در صورت عدم ارایه اطالعات به دلیل تازگی موضوع دسترسی به اطالعات و تازگی
ایجاد کمیسیون دسترسی به اطالعات؛
 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 فعال
شدن ویب سایت این کمیسیون؛
 عدم ارزیابی از کارکرد  72وزارت و اداره دولتی که در تشکیل خویش مراجع اطالع رسانی را ایجاد نموده است؛
 عدم ایجاد سیستم منظم نظارت و ارزیابی از عملکرد کارمندان و عدم برگزاری حد اقل سه برنامه ارتقای ظرفیت برای تمام کارمندان این اداره.
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کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی
این کمیسیون در پالن عمل مبارزه با فساد اداری سال مالی  1398خویش ،تحت 4
تکمیل شده
بنچمارک 10 ،فعالیت را پالن نموده است .در طول سال 7 ،فعالیت تکمیل شده 2 ،فعالیت در
مراحل نهایی اجرا
مراحل نهایی اجرا قرار دارد و  1فعالیت پیشرفت محدود داشته است .جزئیات دستآوردها و
قسماً تکمیل شده
پیشرفت های مهم تطبیق پالن عمل این کمیسیون در هر بنچمارک به شرح ذیل می باشد.

10%
20%
70%

بنچمارک اول :بررسی وظیفوی ( )Functional Reviewدر وزارت معارف که شامل بررسی دیدگاه ،ماموریت ،ساختار،
وظایف و برنامه های آن می باشد












بعد از انجام هماهنگی با وزارت معارف و تعیین تیم کاری از سوی کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی ،برنامه های آموزشی یک
هفته ای برای مسئولین مرکزی والیتی جهت همکاری آن ها در پروسه بررسی برگزار گردید .اسناد تقنینی ،استراتیژی وزارت ،سند چارچوب
ملی صلح و انکشاف افغانستان ،فیصله جلسه ( ،)SOMاستراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری مطالعه گردیده و وظایف جدید وزارت در سند
چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان ،فیصله جلسه سام و استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری بیرون نویس گردیده است.
استقامت های کاری وزارت بعد از طرح دو نقشه راه برای بازنگری وظیفوی وزارت معارف و تحلیل و بررسی تشکیل موجود در مطابقت با اسناد
تقنینی و استراتیژی معارف ،تحلیل و بررسی گردید .بعد از آن ،نقاط ضعف زاید و بیکاری های مخفی ،تشابه و تداخل کاری داخلی و بیرونی
شناسایی شده است.
ریاست های عمومی انکشاف منابع بشری ،شهادت نامه ها و مکاتب برای الکترونیکی سازی سیستم های کاری شان شناسایی گردیده است.
بیست و شش پروسه مغلق و زمان گیر در ادارات شناسایی گردیده و پروسه ساده سازی آنها نسبت زمانگیر بودن آن ،تا حال تکمیل نگردیده
است و کار روی ساده سازی آنها جریان دارد.
یک مودل خدماتی و تعیین استقامت های کاری پنج معینیت وزارت معارف با تفکیک ریاست های عمومی ،ریاست ها و آمریت ها تهیه شده و
با رهبری وزارت شریک شده است .این مودل تاهنوز با رهبری کمیسیون اصالحات اداری شریک نشده است .هم چنان ،بنا بر مشکالت
تخنیکی در وزارت معارف و حجم پروسه های کاری ،روند مطالعه و تحلیل بخش های مرتبط با تشکیل در این وزارت جریان دارد.
مودل های مختلف وزارت های تعلیم و تربیه کشورهای منطقه و فرامنطقه مطالعه شده و تشکیل جدید وزارت معارف در مطابقت با قانون
معارف ،با تعریف وظایف اساسی و حمایوی جدید به منظور ایجاد یک اداره عاری از بیکاری های مخفی تشکیالت زاید و تداخل وظیفوی ایجاد
گردیده است.
در تشکیل جدید وزارت ،یک انستیتوت به منظور ظرفیت سازی و کادرسازی در نظر گرفته شده است ،که پس از طی مراحل و منظوری مورد
تطبیق قرار خواهد گرفت.
بنچمارک دوم :تطبیق سیستم مدیریت معلومات منابع بشری ( )HRMISدر ادارات








جهت انکشاف سیستم مرکزی واحد مدیریت معلومات منابع بشری اقدامات آتی صورت گرفته است .1 :تکمیل مادیول تشکیل؛  .2تکمیل
مادیول سوانح؛  .3تکمیل مادیول بایومتریک؛  .4تهیه اسناد تخنیکی ( )SRSو ()FRS؛  .5استفاده آزمایشی از سیستم و  .6طرح و ترتیب پالن
تطبیقی.
تطبیق سیستم مدیریت معلومات منابع بشری در وزارت معارف آغاز شده و تشکیل مرکزی وزارت در سیستم درج شده است .هم چنان 60 ،تن
کارآموز برای تطبیق سیستم در وزارت معارف فعالیت استخدام شده اند.
سه تیم برای تطبیق سیستم معلومات مدیریت منابع بشری در مربوطات وزارت معارف در شهر کابل توظیف شده و این پروسه آغاز شده است.
پنجاه هزار ( )50،000بست درج سیستم شده ،برای  4،000بست فورم توزیع شده ،معلومات  4،000بست جمع آوری شده ،معلومات بایومتریک
 4،000کارکن جمع آوری شده ،فورم در  7حوزه تعلیمی شهر کابل توزیع و جمع آوری شده و دیتای بایومتریک در  3حوزه تعلیمی جمع آوری
شده است .هم چنان در ربع چهارم ،مجموعاً  3،454بست درج سیستم شده که به طور کلی ،پانزده هزار و هشت صد و پنجاه و هشت ()15،858
بست الی ختم سال درج سیستم شده است .این سیستم در ادارات دیگر و واحدهای دومی وزارت معارف بعداً تطبیق خواهد شد.
سیستم مدیریت منابع بشری ( )HRMISدر  37وزارت/اداره مستقل دولتی تطبیق شده است .تاکنون معلومات سوانح یک صد و نوزده هزار و پنج
صد و چهل و هفت ( )119،547بست از تشکیل  22ارگان دولتی (وزارت های زراعت ،مالداری و آبیاری ،دولت در امور پارلمانی ،احیا و انکشاف
دهات ،کار و امور اجتماعی ،انرژی و آب ،اطالعات و فرهنگ ،سرحدات اقوام و قبایل ،امور مهاجرین ،عدلیه ،اقتصاد ،تجارت و صنایع ،صحت
عامه ،معارف ،مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ،ارشاد ،حج و اوقاف ،مالیه و اداره های ملی حفاظت از محیط زیست ،کمیسیون مستقل انتخابات،
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کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی ،رادیو تلویزیون ملی ،تعلیمات تخنیکی و مسلکی ،احصائیه و معلومات) تطبیق گردیده است .از جمله ،در ربع
سوم ،معلومات سوانح به تعداد پنجاه و نه هزار و چهار صد و نود و هفت ( )59،497بست در سیستم درج گردیده است.
بنچمارک سوم :ترتیب مقررۀ طرز سلوک (شامل ساختن موضوعات مبارزه با فساد اداری در آن)
 طرح تعدیل مقررۀ طرز سلوک کارکنان خدمات ملکی ذریعه مکتوب ( 5418بر  )7351مؤرخ  1398/9/19جهت تدقیق و طی مراحل به وزارت
عدلیه ارسال شده است.
بنچمارک چهارم :استخدام بست های بلند رتبه  2-1و تقویت سیستم میکانیزم استخدام الکترونیک





به تعداد  313تن در بست های مختلف بعد از سپری نمودن پروسه شفاف امتحانات الکترونیک در ادارات مختلف استخدام شده اند.
میکانیزم استخدام الکترونیک ایجاد شده و از آن جهت استخدام کارمندان استفاده صورت می گیرد.
مراکز اخذ امتحان الکترونیک در شش والیت کشور جهت جلوگیری از ضیاع وقت در پروسه استخدام فعال شده است.
ثبت دارایی تمام کارمندان جدیداً مقرر شده قبل از ارسال پیشنهاد تقرری توسط فورم های مذکور ،منحیث یک پیش شرط تکمیل گردیده است.

مشکالت و چالش های تطبیق پالن عمل
کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی ،وابسته بودن فعالیت ها به یکدیگر و مغلق بودن پروسه ها را به عنوان دالیل تاخیر در تکمیل
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
مالی  1398خویش 16 ،فعالیت را در قالب  6بنچمارک /شاخص تنظیم نموده بود .از این
تعداد 13 ،فعالیت تکمیل گردیده 2 ،فعالیت در مراحل نهایی اجرا قرار دارد و یک فعالیت
دیگر بدون پیشرفت باقی مانده است .جزئیات پیشرفت و دستآورد در فعالیت های این
کمیسیون در ذیل آمده است.

6%
13%

تکمیل شده
مراحل نهایی اجرا
بدون پیشرفت

81%

بنچمارک اول :آگاهی دهی عامه از چگونگی اجراآت مبارزه علیه فساد اداری و تقویت شفافیت و حسابدهی در کمیسیون





اطالعاتی در مورد کمیسیون و فعالیتهای آن ،نظریات تخصصی اعضای آن و نیز گزارش برنامههای آگاهیدهی از قانون اساسی که در شماری
از والیات برگزار گردیده ،در ویب سایت آن به نشر رسیده ،اما برخی از موارد ماده پانزدهم قانون دسترسی به اطالعات ،هنوز نشر نشده است.
فورم ثبت داراییهای  23تن از مقامات و کارکنان واجد شرایط کمیسیون تکمیل و با اداره مربوط شریک گردیده است.
مرجع اطالع گیری داخلی در کمیسیون ایجاد گردیده و برای تنظیم فعالیتهای این مرجع ،مسودۀ طرزالعمل کاری آن نیز تهیه شده است.
سمینار آگاهی تحت عنوان قانون اساسی و مبارزه با فساد اداری برای  44تن از کارکنان بخشهای اداری و مسلکی کمیسیون برگزار شده است.
بنچمارک دوم :اتخاذ تدابیر الزم قانونی در برابر مرتکبین جرایم فساد اداری

 3 تن به دلیل عدم رسیدگی درست به وظایف شان توصیه کتبی دریافت کرده اند ،یک تن به خاطر تخلفات اداری  5روز کسر معاش شده و یک
بست تنزیل یافته است .یکی از کارکنان بلند رتبه به دلیل عدم اطاعت از اوامر رئیس عمومی کمیسیون ،تادیب گردیده است .در مجموع  5تن
تادیب شده اند.
بنچمارک سوم :مفیدیت و مؤثریت سیستم نظارت و کنترول داخلی





برای اطمینان از تأمین شفافیت در قرارداد ،مصرف بودجه و خریداریها ،به تعداد  178معاملهی خریداری 72 ،قطعه حواله م ،20قرارداد شصت
هزار ( )60،000لیتر تیل ،قرارداد انترنت و قرارداد قرطاسیه و رنگ باب ،بازرسی گردیده است.
جهت اطمینان از شفافیت و استفاده موثر بودجه ،تخصیصات و صورت مصارف سال 1398کمیسیون ،از طرف تفتیش داخلی بازرسی شده است.
برای اطمینان از مصرف بودجه مطابق اهداف کمیسیون ،حساب قطعیه بودجه سال  1397کمیسیون از سوی تفتیش داخلی بازرسی شده است.
به تعداد  18شعبه در بخشهای اداری و مسلکی کمیسیون ،از سوی تفتیش داخلی مورد بازرسی قرار گرفته است تا از تطبیق پالن کاری مربوط
کمیسیون اطمینان حاصل گردد.
بنچمارک چهارم :تعیینات بر اساس لیاقت و شایستگی بجای روابط

 در  32بست خالی ،کارکنان مسکلی از طریق رقابت آزاد تحت نظر کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی استخدام گردیده اند.
 برای اطمینان از تطبیق درست الیحه وظایف ،اجراآت وظیفوی  93تن از کارکنان از طرف منابع بشری کمیسیون ارزیابی گردیده است.
بنچمارک پنجم :ارائه نظر حقوقی جهت تقویت نظارت پارلمان از حکومت
 برای ارایه نظریه حقوقی پیرامون چگونگی نظارت موثر پارلمان از حکومت ،از طریق ایجاد کمیسیون خاص مطابق ماده ( )89قانون اساسی،
روی تهیه مواد و محتوای یک نظریه حقوقی کار صورت گرفته و مسودۀ ابتدایی این نظریه تهیه شده است.
 در مورد چگونگی رای اعتماد وکال به وزراء و مفادات مرتبط آن در قانون اساسی کشور ،از سوی دیپارتمنت تشریح قانون اساسی و مشوره های
حقوقی ،تحقیقات انجام گردیده و مطابق به آن ،متن نظریه حقوقی ترتیب گردیده است.
مشکالت و چالش های تطبیق پالن عمل
یک فعالیت کمیسیون که در ذیل آمده  ،به دلیل ارتباط کاری آن با پارلمان ،معطل مانده است:


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.
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کمیسیون مستقل حقوق بشر
کمیسیون مستقل حقوق بشر در سال مالی  1398در چارچوب پالن عمل مبارزه با فساد
اداری ،اقدامات خویش را در  5شاخص و  10فعالیت تنظیم نموده است .از این تعداد5 ،
فعالیت تکمیل شده است 1 ،فعالیت در مراحل نهایی اجرا قرار دارد 2 ،فعالیت قسماً تکمیل
گردیده و  2فعالیت دیگر پیشرفت نداشته است .جزئیات پیشرفت و دستآوردها در فعالیت
های کمیسیون قرار ذیل است.

تکمیل شده
مراحل نهایی اجرا
قسماً تکمیل شده

20%
50%

بدون پیشرفت

20%
10%

بنچمارک اول :تقویت شفافیت و حسابدهی در امور اداری و مالی و اجراآت کمیسیون






گزارش ساالنه از اجراآت بخش مالی کمیسیون در مرکز و والیات که مقدار بودجه ،وجه دریافت شده و مصارف آن نیز مشخص گردیده ،تهیه
شده است .این گزارش برای تقویت شفافیت و اطمینان دهی ،به تمویل کنندگان مالی کمیسیون ارایه گردیده و اطمینان آنان حاصل شده است.
گزارش از حفاظت و موجودی تمام اجناس کمیسیون تهیه شده و تمام اجناس در دیتابیس مربوط ثبت شده است.
در ویب سایت کمیسیون ،اطالعات در مورد کمیسیون ،اسناد حقوقی ،اسناد بین المللی ،فعالیتها و گزارشها ،به نشر رسیده است .اطالعات نشر
شده شامل گزارشهای روزانه ،ششماه ،ساالنه و گزارشهای تحقیقی میباشند .در شش ماه اول سال مالی  ،1398مواردی مهمی که به نشر
رسیده است ،شامل گزارشات اجراآت ساالنه کمیسیون و  5مورد گزارش تحقیقی است.
در ربع سوم قانون تشکیل ،وظایف و صالحیتهای کمیسیون به نشر رسیده اما تمام مواردِ ماده  15قانون دسترسی به اطالعات نشر نشده است.
بنچمارک دوم :تصویب الیحه استخدام کارکنان و ارزیابی اجراآت ساالنه کارکنان

 برای تحقق بهتر اهداف حقوق بشری و معیاری سازی استخدام ها ،الیحه وظایف کارکنان کمیسیون مورد بازنگری قرار گرفته است که نظر به
آن در فورم استخدام تغییرات به میان آمده و فورم به روز رسانی شده است .فعالً از این فورم در روند استخدام استفاده می شود.
 در جریان ربع چهارم ،عملکرد  439تن از کارکنان به شمول کارکنان برنامهای شامل  5بخش کاری ،اداری و خدماتی مورد ارزیابی قرار گرفته
است .در نتیجه ،به قرارداد کارکنانی که نتیجه ارزیابی آنان ضعیف بوده است ،پایان داده شده است.
بنچمارک سوم :اشتراک در کمیته های تصویب و تائید قوانین و همکاری در ثبت داراییهای کارکنان بلند رتبه
 در جریان سال مالی  ،1398نماینده کمیسیون در  9مورد جلسات کمیته قوانین و برخی جلسات دیگر جهت ارایه سفارش در زمینه سازگاری
قوانین ،پالیسیها و لوایح با اهداف حقوق بشر اشتراک نموده است.
 در ربع چهارم به تعداد  12تن از کارکنان کمیسیون فورم های اشاعه داراییهای شان را تکمیل نموده اند.
بنچمارک چهارم :آموزش نیروهای امنیتی و دفاعی
 برنامههای آموزشی برای تعداد بیشتر از  2.800تن از منسوبین امنیتی و دفاعی برای بلند بردن سطع آگاهی آنان از موضوعات حقوق بشر و
حقوق بشر دوستانه برگزار شده است .از آن جایی که فساد اداری باعث نقض حقوق بشر میگردد ،راه اندازی این برنامهها برای بلندبردن سطع
آگاهی منسوبین دفاعی و امنیتی مفید خواهد بود.
مشکالت و چالش های تطبیق پالن عمل
طبق پالن عمل مبارزه با فساد اداری کمیسوین 2 ،فعالیت قسماً پیشرفت داشته و  2فعالیت دیگر آن هیچ پیشرفتی ندارد که در ذیل آمده است:
 تفتیش ساالنه از اجراآت بخش مالی کمیسیون (قرار است اجراآت سال  1398در ربع نخست سال مالی  1399تفتیش گردد)؛
 ارزیابی و موجودی فزیکی اجناس مربوط به کمیسیون در تمام دفاتر ساحوی و والیتی کمیسیون؛
 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؛
 انجام ارزیابی ساالنه از اجراء و تطبیق برنامة عمل ساالنة کمیسیون و سایر امور اداری ،مالی و لوجستیکی در سطوح دفاتر ساحوی ،والیتی و
مرکزی کمیسیون.
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اداره انکشاف زون پایتخت
اداره انکشاف زون پایتخت در پالن عمل مبارزه با فساد اداری سال مالی  1398خویش،
 12فعالیت را تحت  3بنچمارک/شاخص پالن نموده است .از این تعداد 7 ،فعالیت تکمیل
گردیده 2 ،فعالیت در مراحل نهایی اجرا قرار دارد 1 ،فعالیت قسماً تکمیل شده و  2فعالیت
دیگر طبق پالن پیشرفت نداشته است .جزئیات پیشرفت و دستآوردها در تطبیق فعالیت
های اداره ،در ذیل آمده است.

تکمیل شده
مراحل نهایی اجرا
قسماً تکمیل شده

58%

19%
8%
17%

بدون پیشرفت

بنچمارک اول :ایجاد میکانیزم های کاری جدید و تقویت میکانیزم تنظیم امور سرمایه گذاری
 برای ایجاد هماهنگی ،جلوگیری از تداخل وظیفوی ،تضمین پایداری و تحویل دهی به موقع پروژهها ،تفاهم نامههای همکاری میان اداره انکشاف
زون پایتخت و ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی ،وزارت صنعت و تجارت و وزارت مالیه به امضا رسیده است .قرار است یک تفاهم نامه با
پوهنتون البیرونی نیز به امضا برسد که به زودی جزئیات آن نهایی خواهد شد .طبق پالن ،با  3اداره دیگر تفاهمنامه به امضا نرسیده است.
 طرزالعمل نظارت بر فروشات و پیش فروشات ساحات شهر جدید کابل ،به منظور تنظیم بهتر امور فروشات ،افزایش شفافیت در فروشات و ایجاد
وضاحت در مکلفیت ها و مسئولیت های طرفین (توسعه دهنده و خریدار) بازنگری شده است.
بنچمارک دوم :شفافیت در استخدام و ارتقای ظرفیت کارکنان
 به تعداد  58تن از کارکنان اداره در برنامههای مختلف آموزشی ارتقای ظرفیت که در داخل و خارج از کشور برگزار گردیده ،معرفی گردیده اند.
 تمام کارکنان در ختم سال مالی مطابق پالیسی منابع بشری و معیارهای ارزیابی از سوی اداره مثبت ارزیابی شده است.
بنچمارک سوم :تقویت شفافیت و حساب دهی در اجراآت اداره












تفاهم نامة همکاری مشترک با نهاد ابتکار شفافیت زیربنایی افغانستان به منظور نظارت از چگونگی پیشرفت و تطبیق پروژههای اداره و نشر
اطالعات از مراحل تدارکاتی و مدیریت قرارداد پروژه ها و افزایش شفافیت و حسابدهی در تطبیق پروژه ها امضا گردیده است .روی طرح نشر
معلومات قراردادها طبیق معیارهای ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان نیز کار شده است.
میکانیزم نظارت مردمی برای ایجاد تیمهای مشترک نظارتی از پروژههایی که از سوی اداره تطبیق میشوند ،تهیه گردیده است.
جواب های اداره پیرامون بررسی امور مالی ،حسابی ،تدارکاتی و بررسی عینی پروژههای تحت کد بودجودی ( )840012زیر نام «پاک کاری
دریای کابل و اعمار بازار چهار چنه» به اداره عالی بررسی ارسال شده است .گزارش نهایی بررسی ،تا ختم ربع چهارم از سوی اداره عالی بررسی
(به دلیل ضرورت شریک سازی آن با شاروالی کابل و واحد عملیاتی و حمایوی ریاست جمهوری) با اداره انکشاف پایتخت شریک نشده است.
طبق تصمیم اداره ،از تاریخ  17دلو  1397روش داوطلبی باز ،جایگزین روش خریداریهای کوچک گردیده است .برای تدارک اقالم مورد نیاز
ساالنه اداره ،از قراردادهای چارچوبی استفاده می گردد .برای تدارک اقالم و تجهیزات مورد ضرورت اداره در قسمت قرطاسیهباب و ترمیم وسایط،
نیاز سنجی انجام شده که جدول نیازمندیهای قرطاسیه باب و لوازم دفتری مورد نیاز ،به اداره تدارکات ملی ارسال گردیده است .در قرارداد ترمیم
وسایط اداره با یک شرکت خصوصی ،از مجموع مبلغ یک میلیون و چهار صد و هشتاد و چهار هزار و هشتاد ( )1،484،080افغانی ،به ارزش دو
صد و شصت هزار و دو صد و بیست ( )260،220افغانی صرفه جویی به عمل آمده است.
مرکز اطالع گیری داخلی فساد اداری تحت ریاست رئیس اداره و با عضویت معاون تخنیکی و رئیس تفتیش داخلی ایجاد گردیده است .رئیس
تفتیش داخلی مسئولیت دریافت اطالعات مرتبط به فساد اداری را به عهده دارد .طرزالعمل مرکز اطالع گیری داخلی فساد اداری و فورم ثبت
اطالعات و شکایات تهیه شده است .در سال مالی  1398شکایتی را این بخش دریافت نکرده است.
به تعداد  43قطعه فورم ثبت داراییهای مقامات و کارکنان معادل بستهای دوم و باالتر از آن و نیز تمام کارکنان بخشهای مالی ،حسابی و
تدارکاتی اداره تکمیل و به اداره ثبت داراییها در ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری اسالمی افغانستان ارسال گردیده است.
در ویب سایت اداره ،اطالعاتی در مورد اداره ،اهداف و برنامهها و پروژههای زیر کار آن به نشر رسیده است .اما تمام موارد مندرج ماده پانزدهم
قانون دسترسی به اطالعات نشر نگردیده است.

مشکالت و چالش های تطبیق پالن عمل
اداره در تطبیق  2فعالیت خود .1 :استخدام افراد مسلکی و برگزاری برنامه های آموزشی تفتیش مالی و تفتیش عملکرد( .به دلیل عدم موافقه وزارت
مالیه در استخدام کارکنان جدید و برگزار نشدن برنامههای ارتقای ظرفیت از سوی تفتیش داخلی این وزارت)؛  .2ایجاد میکانیزم چگونگی استفاده از
اموال و دارایی های اداره و ارائه خدمات یکسان به کارکنان (به دلیل کمبود منابع بشری معطل مانده است) .پیشرفت نداشته است.
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کمیسیون مستقل انتخابات
کمیسیون مستقل انتخابات در پالن عمل مبارزه با فساد اداری خویش 3 ،بنچمارک/شاخص
را با  14فعالیت در نظر گرفته است .از این تعداد 8 ،فعالیت تکمیل گردیده 2 ،فعالیت در
مراحل نهایی اجرا قرار دارد 1 ،فعالیت قسماً تکمیل گردیده و  3فعالیت مطابق پالن پیشرفت
نداشته است.

تکمیل شده
مراحل نهایی اجرا
قسماً تکمیل شده

22%
57%

7%
14%

بدون پیشرفت

بنچمارک اول :حصول اطمینان از برگزاری انتخابات شفاف و عادالنه
 برای اطمینان از شفافیت و جلوگیری از آرای تکراری ،فهرست رای دهندگان قبل از انتخابات تهیه گردیده و در ویب سایت کمیسیون به نشر
رسیده است .به همین ترتیب ،برای برگزاری شفاف انتخابات مطابق قانون انتخابات ،از دستگاه بایومتریک برای ثبت معلومات رای دهندگان
استفاده گردیده است.
بنچمارک دوم :انتقال فورم های اشاعه دارایی های ثبت شده کاندیدان برنده انتخابات پارلمانی سال  2018از کمیسیون
مستقل انتخابات به اداره ثبت و بررسی دارایی های مقامات و کارکنان دولتی
 کمیسیون در خانه پوری فورم ثبت داراییهای شماری از وکالی فعلی پارلمان با اداره ثبت داراییهای ریاست عمومی اداره امور ریاست
جمهوری همکاری نموده است .اما فورمهای ثبت شده دارایی نامزدان برنده انتخابات ولسی جرگه ،با اداره ثبت دارایی ها شریک نشده است.
هم چنان ،دارایی کاندیدان برنده انتخابات پارلمانی ،قبالً طبق مقررات داخلی کمیسیون ثبت شده است .اما فورمهای ثبت شده دارایی آنان نظر
به الیحه تنظیم امور مالی کاندیدان محرم دانسته شده و با اداره ثبت دارایی ها شریک نشده است.
بنچمارک سوم :تقویت شفافیت و حساب دهی در اجراآت کمیسیون











حاضری یومیه تعداد  160تن از کارکنان رسمی دفتر مرکزی کمیسیون الکترونیک گردیده است.
به تعداد  1،097تن از کارکنان کمیسیون در بخشهای پروژه ای ،ثبت معلومات ،بایومتریک و کارکنان رسمی از طریق سیستم کمپیوتری و
رقابت آزاد استخدام گردیده اند.
به شمول  7تن کمیشنران و رئیس داراالنشاء 124 ،تن مقامات ،کارکنان بلند رتبه و کارکنان مالی و تدارکاتی کمیسیون ،داراییهای شان را ثبت
نموده اند.
معلومات راجع به کمیسیون ،فعالیت ها و برنامههای آن ،طرزالعملها ،فیصله نامهها ،گزارشهای کاری ،تشکیل و سایر معلومات مندرج ماده
پانزدهم قانون دسترسی به اطالعات در ویب سایت آن به نشر رسیده است .برخی از مواد قانون از جمله فقره های  12 ،4و  16آن به طور کامل
نشر نگردیده است.
کمیسیون یک ماه قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ( 6میزان  ،)1398روند استخدام ،آموزش کارمندان موقت روز انتخابات و انتقال
مواد حساس و غیرحساس انتخاباتی ،به شمول دستگاههای بایومتریک در تمام محالت رای دهی را روی دست گرفته و زمینه آموزش استفاده از
دستگاهها و سایر مواد انتخاباتی را فراهم کرده است.
با توجه به ارتقای صالحیت پولی کمیسیون جهت پروسس زود هنگام اسناد تدارکاتی و خریداری اجناس ،موارد عاجل عملیاتی از وجوه سردستی
و خریداری پرچون توسط هیئت خریداری تهیه گردیده است .در مورد این که کمیسیون تا چه اندازه توانسته با استفاده از این سهولت،
خریداریهایش را سریع تر انجام دهد و تا چی اندازه توانسته صرفه جویی کند ،گزارش ارایه نکرده است.
پالن تدارکاتی سال  1398تهیه شده و مطابق آن اجراآت صورت گرفته است .پالن تدارکاتی سال  1399هنوز تکمیل نشده است.

مشکالت و چالش های تطبیق پالن عمل
فعالیت های پالن عمل مبارزه با فساد اداری که در سالی مالی  1398پیشرفت نداشته است قرار ذیل اند:
 ثبت داراییهای وکالی پارلمان/کاندیدان برنده ولسی جرگه؛
 انتقال فورمه های تکمیل شده ثبت دارائی وکالی پارلمان/کاندیدان برنده به اداره ثبت و بررسی دارییها؛
 ایجاد مرجع اطالع گیری داخلی مطابق قانون حمایت از اطالع دهندگان جرایم فساد اداری و ایجاد طرزالعمل برای تنظیم اجراآت آن؛
 ارجاع به موقع اتهامات و قضایایی که ایجاب تعقیب عدلی را می نمایند به لوی څارانوالی (به دلیل عدم رخداد قضیهی که ایجاب پیگیری
عدلی را نماید ،این فعالیت پیشرفت نداشته است).

111

گزارش ساالنه سال مالی  1398از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی
این کمیسیون در پالن عمل مبارزه با فساد اداری سال مالی  1398خویش به تعداد 4
بنچمارک/شاخص را در قالب  18فعالیت در نظر گرفته است .از این تعداد 12 ،فعالیت تکمیل
گردیده 2 ،فعالیت در مراحل نهایی اجرا قرار دارد 2 ،فعالیت قسماً تکمیل گردیده و  2فعالیت
پیشرفت نداشته که جزئیات پیشرفت در بنچمارک ها و فعالیت های آن به شرح ذیل است.

تکمیل شده
مراحل نهایی اجرا
قسماً تکمیل شده

67%

11%
11%
11%

بدون پیشرفت

بنچمارک اول :تقویت شفافیت و حسابدهی در اجراآت کمیسیون و آگاهی عامه
 مسوده استراتیژی آگاهی عامه کمیسیون ترتیب گردیده و گزارشهای رسیدگی به  4528شکایت 184 ،قضیه استینافی و  184قضیه استثنایی
مربوط به روز انتخابات در ویب سایت آن به نشر رسیده است .فورمهای ابالغ فیصلههای کمیسیون در مورد  4تخطی 87 ،تخلف و  93مورد
جرایم انتخاباتی برای دسترسی طرفهای قضایا به آن ،در ویب سایت نشر شده است .از نهادهایهای جامعه مدنی و جوانب ذیدخل برای
نظارت از روند ثبت و رسیدگی به شکایات انتخاباتی دعوت به عمل آمده است؛ میکانیزم نظارت آن تهیه نشده است .در ویب سایت کمیسیون،
اطالعات در مورد تشکیل و بخشهای کاری آن ،چارچوب و اسناد حقوقی ،تفاهم نامههای امضأ شده ،تصامیم ،فعالیتها و گزارشهای آن به
نشر رسیده اما مفاده ماده پانزدهم قانون دسترسی به اطالعات کامل نشر نشده است.
 برای تهیه و تدارک اجناس ،ارایه به موقع خدمات و اطمینان از مصرف شفاف منابع مالی ،پالن تدارکاتی سال مالی  1398ترتیب گردیده و
بودجه کمیسیون  96درصد به مصرف رسیده است .همة  5تن کمیشنر ،رئیس داراالنشاء 60 ،تن کمیشنر والیتی 101 ،تن کارکنان بلند رتبه و
کارکنان مالی و تدارکاتی کمیسیون داراییهای شان را ثبت کرده اند.
بنچمارک دوم :تقویت میکانیزمهای شکایات و رسیدگی به شکایات و اعتراضات مربوط به مبارزارت انتخاباتی در
جلسات علنی با حضور جوانب ذیدخل
 مرکز معلومات (کال سنتر) با شماره  132فعال گردیده است .از این طریق ،در مجموع  2140تماس در روز انتخابات و بعد از آن در یافت شده
که از آن جمله  1892تماس توسط مردان و  248تماس توسط زنان صورت گرفته شده است .از سیستم الکترونیکی ( )EDRدر امور رسیدگی به
شکایات انتخاباتی در  34والیت استفاده گردیده است .به تعداد  134شکایت مربوط به جریان مبارزات انتخاباتی و به تعداد  37شکایت استثنایی
و استینافی مربوط به ثبت نام تقویتی جریان مبارزات انتخاباتی ثبت و به آن رسیدگی شده است.
بنچمارک سوم :رسیدگی به اعتراضات و شکایات مربوط به روز رای دهی و اعالن نتایج از طریق برگزاری جلسات علنی
با حضور ناظرین جوانب ذیدخل
 به تعداد  4،528شکایت ( 623شکایت آن در مرکز و  3،905شکایت در والیات) در روز انتخابات به ثبت رسیده و به آن رسیدگی شده است .در
نتیجه ،در مورد  1،807شکایت تصمیم بر رد و در مورد  674شکایت تصمیم بر توصیه و اقدام اصالحی گرفته شده است .هم چنان ،در مورد
 2،296محل تصمیم بر بازشماری مجدد ،در مورد  84محل تصمیم بر باطل بودن آرا ،در مورد  56شکایت تصمیم بر جریمه نقدی افراد ،در مورد
 8شکایت تصمیم بر منفصل شدن افراد از وظایف شان و در مورد  909شکایت تصمیم بر معرفی افراد به مراجع عدلی و قضایی ،تصمیم اتخاذ
گردیده است .قابل ذکر که رقم شکایات دریافت شده در تعدادی از موارد طوری بوده است که چندین شکایات در زمینه یک مورد مشخص
صورت گرفته است که در گزارش این گونه شکایات تحت عنوان همان مورد مشخص دسته بندی شده است.
به همین ترتیب ،به  184قضیه استینافی مربوط به روز انتخابات نیز رسیدگی صورت گرفته است .در نتیجه ،در مورد  10شکایت تصمیم رد ،در
مورد  4شکایت تصمیم به اصدار اخطاریه ،در مورد  31شکایت تصمیم بر بازشماری مجدد ،در زمینه  41شکایت تصمیم بر اعتبار آراء بایومتریک
و در مورد  4شکایت تصمیم بر وضع جریمه نقدی اتخاذ گردیده است .به همین ترتیب ،در زمینه  88محل رای دهی تصمیم به بازشماری و در
مورد  265محل رای دهی تصمیم به اعتبار دهی آرای بایومتریک اتخاذ شده است.
 به شانزده هزار و پنج صد و چهل و پنج ( )16.545شکایت مربوط به اعالن نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری رسیدگی صورت گرفته
است .از این تعداد 476 ،شکایت تحت بررسی قرار داشته و در مورد پانزده هزار و نه صد و پنجاه و نه ( )15.959شکایت تصمیم اتخاذ گردیده
است .در نتیجه 9864 ،شکایت رد گردیده ،در  18مورد توصیه به اقدام اصالحی شده ،نتایج  5316محل به بازشماری فرستاده شده ،نتایج 109
محل باطل گردیده 75 ،تن جریمه نقدی شده 71 ،تن از وظایف شان منفصل گردیده 3 ،تن به مراجع عدلی و قضایی معرفی گردیده و 111
شکایت با تائید کمیسیون های والیتی استثنا قرار گرفته است که قرار است جداگانه مورد رسیدگی قرار گیرد.
بنچمارک چهارم :استخدام و ارتقای ظرفیت کارمندان مسلکی و اداری
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 در شش ماه دوم 2 ،تن در بستهای دایمی 81 ،تن به حیث کارمند ارشد انتخاباتی و کارمندان بخشهای اجرایی و خدماتی 112 ،تن کمیشنر و
 5000تن ناظرین و ناظمین روز انتخابات به طور موقت استخدام شده اند .به تعداد  16تن به طور باالمقطع برای مرکز معلومات (کال سنتر)
توظیف گردیده اند .به همین ترتیب ،به تعداد  550تن ناظم انتخاباتی 150 ،تن کارمندان مسلکی داراالنشاهای والیات 42 ،تن کارمندان ()EDR
در والیات و  28تن گارد اناث استخدام گردیده اند .به تعداد  22برنامه آموزشی در امور انتخاباتی برگزار گردیده است .در این برنامهها ،به تعداد
 647تن ( 131زن و  516مرد) آموزش دیده اند .هم چنان ،برنامههای آموزشی کوتاه مدت برای کارمندان موقت دفاتر والیتی در مورد وظایف
شان در ثبت شکایات برگزار گردیده است .کمیسیون ،نتایج برنامههای آموزشی را مثبت ارزیابی کرده است.
مشکالت و چالش های تطبیق پالن عمل
دو فعالیت طبق پالن کمیسیون تطبیق نشده است .1 .رسیدگی به شکایات استینافی نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری است به دلیل این که
هنوز مرحله اجرای آن نرسیده است؛  .2ایجاد مرجع اطالع گیری داخلی مطابق قانون حمایت از اطالع دهندگان جرایم فساد اداری و تهیه
طرزالعمل کاری آن.
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دفتر وزیر دولت در امور شهدا و معلولین
این وزارت در پالن عمل مبارزه با فسهاد اداری سهال مهالی  1398خهویش تحهت  5بنچمهارک12 ،
فعالیت اساسی را تعیین نموده بود .از جملة  10 ،فعالیت آن تکمیل شده و  2فعالیت دیگر در مراحهل
نهایی اجرا قرار دارد .جزئیات دستآوردها و پیشرفت های مهم تطبیق پالن عمل به شهرح ذیهل مهی
باشد.

16.6%

تکمیل شده
مراحل نهایی اجرا

84.4%

بنچمارک اول :تطبیق سیستم بایومتریک جهت تامین شفافیت ومؤثریت درامور شهداء و معلولین





به منظور تامین شفافیت و سهولت برای اجرای حقوق ورثه شهدا و معلولین و کاهش فساد ،یک طرح به منظور بانکی سازی حساب ها تهیه گردیده
است .تدارک وسایل تکنالوژی معلوماتی و استخدام کارمندان تکمیل شده و به تعداد  8،000تن در کابل بایومتریک شده اند.
اعالن داوطلبی 3 ،قرارداد که شامل پروژه های خریداری وسایل تکنالوژی معلوماتی به منظور اجرای بایومتریک ،تیل و روغنیات و همچنان
قرطاسیه باب می گردد ،در ویب سایت وزارت و نشریه های معتبر مثل روزنامه آرمان ملی نشر گردیده است.
به منظور عرضه خدمات بهتر و تسریع روند پرداخت ها ،دریچه واحد و منظم الکترونیکی ایجاد گردیده و  5تن در آن توظیف شده است.
کمیسیون تنظیم بورسیه های تحصیلی ،توزیع آپارتمان های رهایشی و نمرات زمین برای ورثة شهدا و افراد دارای معلولیت ،ایجاد شده و طرزالعمل
آن تدوین شده است .گزارش توزیع موارد فوق ،به مرجع مربوطه ارائه گردیده است.
بنچمارک دوم :ارتقای ظرفیت کارمندان و تامین شفافیت و حسابدهی در پرداخت حقوق ورثۀ شهداء و مفقودین

 دو ورکشاپ آموزشی و دو دوره آموزش کمپیوتر و زبان انگلیسی داخل خدمت برای کارکنان اداره برگزار شده است.
 از پروسه توزیع حقوق مالی به مستحقین آن ،به منظور حصول اطمینان از شفافیت آن نظارت و تفتیش منظم صورت گرفته و گزارش آن به مراجع
مربوطه ارائه گردیده است.
بنچمارک سوم :تدقیق و بررسی اسناد و وثایق ورثه شهداء و معلولین
 به هدف شناسایی شهدا و افراد دارای معلولیت ،چک لست های تدقیق اسناد تهیه شده و در سطح تمام والیات ،کمیسیون هایی به ترکیب محاکم،
څارنوالی استیناف ،امنیت ملی ،قومندانی امنیه و ریاست های صحت عامه تحت ریاست والی تاسیس شده است .تاکنون ،بیشتر از نود هزار
( )90،000سند مربوط شهدا و افراد دارای معلولیت تدقیق ،بررسی و تائید گردیده که گزارش آن به مراجع مربوط ارائه گردیده است.
 قانون حقوق و امتیازات شهدا و معلولین تعدیل گردیده است .هم چنان ،طرزالعمل تثبیت فیصدی واقعی افراد دارای معلولیت تهیه شده و از نتایج
تطبیق قانون و طرزالعمل به مقامات اداره گزارش ارایه شده است.
بنچمارک چهارم :الکترونیک نمودن تمام سیستم ها و اسناد مربوط
 به منظور مصئون ماندن اسناد از حریق و یا مفقودی و تقویه اصالحات به تعداد پنجاه و دو هزار و هشت صد و پنجاه و شش ( )52،856قطعه سند
مربوط شهدا و معلولین در دیتابیس ثبت شده است.
 به منظور تفکیک اسناد و وثایق جعلی و تقلبی از اسناد پاک ،به تعداد چهل هزار ( )40،000سند بعد از تدقیق و بررسی شامل سیستم الکترونیکی
(دیتابیس) گردیده است.
بنچمارک پنجم :نشرفعالیت ها و پالن ها
 اطالعات در مورد اداره و فعالیت های آن به شمول پالن ها و گزارش های کاری و گزارش از فعالیت های نظارتی از قبیل نظارت از اجراآت ادارات
در مطابقت با ماده پانزدهم قانون دسترسی به اطالعات در ویب سایت اداره و صفحه فیسبوک آن نشر شده است.
 مرجع اطالع گیری داخلی ،مطابق قانون حمایت از اطالع دهندگان جرایم فساد اداری ایجاد شده است.
مشکالت و چالش های تطبیق پالن عمل
وزارت دولت در امور شهدا و معلولین ،در خصوص انجام فعالیت های خویش از داشتن چالش هایی هم چون جدید التاسیس بودن اداره ،مشکالت
بودجوی ،مشکالت امنیتی و مداخله افراد زورمند و موجودیت کمیشن کاران گزارش ارایه نموده است.
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اداره ملی احصائیه و معلومات
اداره ملی احصاییه و معلومات برای سال مالی  ،1398تحت  5بنچمارک 16 ،فعالیت را پالن
نموده است .در طول سال 6 ،فعالیت تکمیل شده است 3 ،فعالیت دیگر در مراحل نهایی اجرا قرار
دارد 1 ،فعالیت قسماً تکمیل شده و  6فعالیت بدون پیشرفت باقی مانده است .جزئیات پیشرفت و
دستآوردها در فعالیت ها قرار ذیل است.

تکمیل شده
مراحل نهایی اجرا
قسماً تکمیل شده
آغاز نشده

37.5% 37.5%
6.2% 18.7%

بنچمارک اول :ارتقای ظرفیت کارمندان مسلکی و تدارکاتی اداره


آمریت ارتقای ظرفیت کارمندان اداره ملی احصائیه و معلومات ،یک نیاز سنجی را میان  199تن ( 165مرد و  34خانم) از کارمندان این اداره انجام
داده است .بر اساس نتایج به دست آمده از این نیاز سنجی ،پالن تطبیقی ترتیب شده و بر اساس این پالن ،ورکشاپ های آفر گشایی ،پروسه
ارزیابی آفرها و خریداری تحت  500هزار برای  50تن از کارمندان دایر شده است.
بنچمارک دوم :بهبود امور تدارکاتی ،رسیدگی به شکایات در اداره و امور ثبت احوال و نفوس



ارزیابی سیستم مدیریت معلومات مالی افغانستان ( )AFMISو ارزیابی سیستم مدیریت معلومات منابع بشری ( )HRMISانجام شده است.



سیستم الکترونیکی ثبت شکایات ایجاد گردیده و در ربع سوم سال مالی جاری به  3،431شکایت رسیدگی صورت گرفته است .اما اداره از ایجاد
طرزالعمل کاری سیستم ایجاد شده مطابق پالن عمل ،معلومات ارائه ننموده است.



تسهیالت در توزیع تذکره الکترونیکی ایجاد شده و طرزالعمل ثبت نام و اخذ بایومتریک نیز تهیه شده است .این درحالی است که اسناد حمایوی
ارسال شده از این فعالیت نشان می دهد که طرزالعمل مذکور قبل از ادغام اداره ثبت احوال نفوس به اداره ملی احصائیه و معلومات ترتیب شده و
تعدیالت جدیدی در آن ایجاد نگردیده است.



توزیع تذکره الکترونیکی در کابل گسترش یافته و مراکز توزیع تذکره الکترونیکی در والیات هرات و ننگرهار نیز ایجاد شده است.
بنچمارک سوم :ترتیب پالن ساالنه و پیگیری سفارشات تفتیش و تقویت سیستم بایومتریک در کشور



گزارشات اداره عالی بررسی در رابطه به اداره ملی احصائیه و معلومات و ریاست احصائیه و معلومات والیت هرات ،بعد از این که به اداره احصائیه
رسیده تعقیب و پیگیری شده است .سفارشات اداره عالی بررسی توسط نامه های شماره ( )467 ،466 ،465به تاریخ  13/6/1398در ریاست های
مالی و حسابی و خدمات و اداری پیگیری گردیده است .هم چنان ،قضایا و اتهامات که ایجاب تعقیب عدلی را می نمود نیز به لوی څارنوالی
جهت پیگرد قانونی توسط نامه های شماره ( )508/693مورخ  9/8/1398ارسال گردیده است.
بنچمارک چهارم :راه اندازی سروی مکاتب در سراسر کشور



آمادگی های تخنیکی جهت سروی مکاتب گرفته شده و کار روی استخدام و آموزش سروی کنندگان جریان دارد و زمانی که تمام مکاتب فعال
باشند سروی آغاز خواهد شد .بر اساس درخواست وزارت معارف ،موقعیت های فزیکی مکاتب بر اساس سروی از هوا و از طریق جی.پی.اس
مشخص شده و مکاتب روی نقشه آورده شده است.
بنچمارک پنجم :تقویت شفافیت و حسابدهی در اداره



در ویب سایت و صفحات اجتماعی اداره معلومات جلسات گزارشات کاری ،آدرس مراکز جدید تذکره های الکترونیکی ،قوانین و پالیسی ها،
اعالنات کاریابی و اعالنات تدارکاتی نشر شده است.



به تعداد  77تن کارمند واجد شرایط ثبت دارایی ها ،دارایی خویش را ثبت نموده اند.

مشکالت و چالش های تطبیق پالن عمل
اداره ملی احصاییه و معلومات در مورد تطبیق نشدن فعالیت هایش ،ادغام و تغییر سقف تشکیالتی را به عنوان یک مشکل یادآوری نموده است .هم
چنان ،این اداره از پیشرفت در اکثریت فعالیت های خویش گزارش ارایه ننموده است.

115

گزارش ساالنه سال مالی  1398از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری

ادارۀ ترانسپورت جاده
ادارۀ ترانسپورت جاده برای سال مالی  ،1398تحت  4بنچمارک 14 ،فعالیت را
پالن نموده است .از جمله ،تعداد  3فعالیت آن تکمیل شده است 5 ،فعالیت در
مراحل نهایی اجرا قرار دارد 1 ،فعالیت قسماً تکمیل شده 2 ،فعالیت پیشرفت
محدود دارد و  3فعالیت بدون پیشرفت می باشد .جزئیات دستآوردها و پیشرفت
های مهم تطبیق پالن عمل اداره در ذیل آمده است.

تکمیل شده
مراحل نهایی اجرا
قسماً تکمیل شده
پیشرفت محدود
بدون پیشرفت

21.4% 21.4%
14.2%
36%

7%

بنچمارک اول :تقویت شفافیت در جمع آوری عواید









جهت شفاف سازی سیستم جمع آوری عواید به شکل مستقیم از طریق بانک در نمایندگی ها و آتشه های ترانسپورتی خارجی ،یک تفاهمنامه
 10ماده ای مشترک با بانک ملی افغان امضا شده است .عواید نمایندگی هرات ،بندر میرداد و نمایندگی مشهد ایران از طریق این بانک جمع
آوری می گردد.
عواید مرکز و نمایندگی های خارجی ریاست ترانسپورت زمینی در  11ماه سال  1398مبلغ پنج صد و چهارده میلیون و هفت صد و هشتاد و
یک هزار و هشت صد و بیست و چهار ( )514،781،824افغانی شده است .این مقدار نسبت به سال مالی  ،1397در حدود (  )-34،155،772یا
منف  6درصد تفاوت دارد .در انجام این فعالیت ،هدف افزایش عواید نسبت به سال قبل بوده است که بر عکس ،عواید اداره کاهش یافته است.
دریچه واحد ارایه خدمات در والیت هرات جهت عرضه خدمات ترانسپورتی بهتر ایجاد گردیده و طرزالعمل های کاری برای پروسه های ساده
سازی شده نیز ترتیب شده است .اما طرزالعمل های کاری به عنوان سند حمایوی ،ارسال نشده است.
میکانیزم شفاف مصرف بودجه ،به اساس سقف بودجه ساالنه ،تشکیل منظور شده و سایر ضروریات واحد های اولی ،دومی و سومی اداره مطابق
پالن تدارکاتی سنجش شده و ترتیب گردیده است .تخصیصات ،به طور عموم از طریق سیستم آفمس وزارت مالیه به  34واحد اداری این وزارت
ارسال و در هر ماه ،گزارش مصارفات شان از طریق سیستم آفمس و هارد کاپی آن رسماً خواسته می شود .برویت این اسناد ،در ختم سال مالی،
گزارش قطعیه ترتیب و به ادارات ذیربط به طور شفاف حسابدهی صورت می گیرد.
قرارداد مطالعات امکان سنجی الکترونیکی سازی دروازه های ورودی شهر کابل با شرکت ( )MEC-Tonextبه امضاء رسیده است .کار امکان
سنجی آن ،الی اخیر دلو  1398تکمیل شده است و قرار است دروازه های الکترونیکی ایجاد گردد.
بنچمارک دوم :انکشاف سازمانی و ارتقای ظرفیت کارمندان








جهت آسان سازی و تسریع امور اداری اداره ترانسپورت جاده ،مطابق پالن عمل 3 ،دیتابیس باید ایجاد می شد )1 .دیتابیس برای دیپوی ریاست
مالی و اداری )2 ،دیتابیس برای ریاست تدارکات و  )3دیتابیس برای ریاست منابع بشری .دیتابیس برای ریاست مالی و اداری ایجاد شده است.
دیتابیس ریاست تدارکات ایجاد نگردیده و در عوض ،دیتابیس برای درخواست گرفتن موتر ساخته شده است .در ریاست منابع بشری نیز
دیتابیس برای پرنت کارت های هویت کارمندان ساخته شده است.
جهت بلند بردن دانش مسلکی و تخصصی کارمندان ،پس از انجام نیاز سنجی ظرفیت کارمندان ،این اداره پالن ارتقای ظرفیت کارمندان
خویش را ترتیب نموده است .در طول سال ،برنامه های کوتاه مدت آموزشی برای  322تن از کارمندان وزارت برگزار شده است .هم چنان،
جهت بلند بردن دانش مسلکی و تخصصی کارمندان 74 ،تن به ماستری و  9تن به دکتورا به خارج از کشور معرفی شده است.
میکانیزم ارزیابی عملکرد کارکنان بنادر ترتیب نشده است .فعالً در بنادر والیات  255بست موجود است که از جمله  235تن در این بست ها
ایفای وظیفه می کنند و در مرکز 61 ،بست موجود است که از جمله آن  53کارمند آن فعالً در آن مصروف کار اند.
پالن عمل انجام سروی از آسیب پذیری های فساد اداری ترتیب شده و تیم مسلکی اداره برای انجام سروی آسیب پذیری های فساد اداری در
بنادر زمینی ،توانسته سروی دو بندر اسالم قلعه و حیرتان را از چهار بندر پالن شده (حیرتان ،تورغندی ،اسالم قلعه و تورخم) ،به اتمام برساند.
بنچمارک سوم :تقویت ترانسپورت عامه ،مصئونیت و خدمات ترانسپورتی

 یک دیتابس ساده در برنامه اکسل برای ثبت وسایط تصدی ملی بس در مرکز و والیات ایجاد گردیده است که به اساس طرزالعمل ترتیب شده
فعالیت می نماید .هم چنان ،دیتابس جهت ثبت پرزه های موترها نیز در تصدی ملی بس ساخته شده است.
 تصدی ملی بس در  20والیت نمایندگی دارد و عایداتش هم تابع این نمایندگی ها می باشد .تمام عواید این تصدی به گونه فزیکی جمع آوری
می گردد .الی اخیر ربع سوم سال مالی  ،1398تصدی ملی بس توانسته از مبلغ بیست میلیون و یک صد و نود نه هزار ( )20،199،000افغانی
پالن شده ،مبلغ پنج صد و بیست و پنج میلیون و شانزده هزار و هشت صدو نود و نه ( )525،016،899افغانی را از  34والیت به عنوان عواید
جمع آوری نماید.
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بنچمارک چهارم :تقویت شفافیت و حسابدهی در اداره
از مجموع  17موردی که در ماده  15قانون دسترسی به اطالعات به نشر آن تاکید شده است ،تعدادی از آن ها هم چون گزارش اجراآت بخشهای
مختلف وزارت به شمول پالیسی ها ،استراتیژی ها و اسناد تقنینی در ویب سایت وزارت و صفحات اجتماعی به نشر رسیده است .مورادی چون
تشکیل ،وضعیت مالی اداره و بندهای  ،14 ،13 ،11 ،10 ،5 ،4 ،2 ،1و  16قانون ،به نشر نرسیده است.
مشکالت و چالش های تطبیق پالن عمل
ادارۀ ترانسپورت جاده از داشتن مشکالتی هم چون کمبود کارمند متخصص در بخش دیتابیس و نداشتن تریننگ سنتر و مقاومت سکتور خصوصی
در برابر ایجاد سیستم های نوین در تطبیق پالن عمل سال مالی مالی  1398خویش یادآوری نموده است.
 3فعالیت )1 ،ایجاد میکانیزم برای تفکیک وسایط تصدی ملی بس و دسته بندی آن به قابل استفاده ،قابل ترمیم و قابل لیالم؛  )2ارجاع به موقع
قضایایی که ایجاب تعقیب عدلی را می نمایند و معرفی کارمندان مظنون به فساد اداری به نهادهای عدلی و قضایی و  )3ایجاد و تطبیق میکانیزم
جهت آوردن بس های جدید و معیاری توسط سکتور خصوصی به دلیل این که قرار است شخصیت حقوقی تصدی ملی بس نظر به حکم مقام عالی
ریاست جمهوری تغیر کند ،مطابق پالن عمل پیشرفت نداشته است( .برای فعالً ایجاد و تطبیق میکانیزم جهت آوردن بس های جدید از صالحیت
های ریاست های تخنیک و مصئونیت و ترانسپورت عامه شهری می باشد).
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اداره هوانوردی ملکی
ادارۀ هوانوردی ملکی برای سال مالی  ،1398تحت  4بنچمارک 15 ،فعالیت را پالن
نموده است .از این جمله ،در طول سال  14فعالیت تکمیل شده و  1فعالیت پیشرفت
محدود داشته است .جزئیات دستآوردها و پیشرفت های مهم تطبیق پالن عمل این اداره

تکمیل شده
پیشرفت محدود

6.6%
93.3%

در هر بنچمارک به شرح ذیل می باشد.
بنچمارک اول :شفافیت در جمع آوری عواید


اداره هوانوردی ملکی نگرانی خویش مبنی بر عدم پیگیری دوسیه های مقروضیت  12.9میلیون دالر و  260میلیون افغانی باالی شرکت
های آریانا ،صافی ،افغان جیت و داوی را با مراجع مربوط (شورای عالی اقتصادی ،شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری،
کمیسیون حصول قروض دولت ،لوی څارنوالی و ریاست قضایای دولت وزارت عدلیه) شریک ساخته است .از مدت ها بدینسو این مقروضیت
ها در ریاست قضایای دولت و محاکم تجارتی تحت دوران می باشد و پیشرفت قابل مالحظه نداشته است.



دیتابس ثبت مشخصات طیارات و تعداد مسافرین تکمیل گردیده است که شامل ثبت معلومات طیارات به منظور جمع آوری فیس ،تعداد
پروازها ،تعداد مسافرین ،تعداد پروازهای عبوری و نیز ثبت جایدادها و ملکیت های اداره هوانوردی ملکی می شود .این دیتابس از ضایع شدن
عواید جلوگیری می کند و در قسمت افزایش عواید و دقیق بودن گزارشات مثمر واقع می شود .قابل ذکر است که در سال مالی  ،1398مبلغ
چهارده میلیون و چهل و دو هزار و هفت صد و هشتاد و دو ( )14،042،782دالر امریکایی از درک عواید پرواز های عبور بدست آمده است.



انتقال معاشات مقامات اداره و  44تن ازکارمندان بالمقطع شامل سیستم پرداخت معاشات گردیده و از طریق کابل بانک اجرا می شود.
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
گردیده است .جهت تامین نیازمندی های ظرفیتی اداره ،کمیته مشترک متشکل از افراد کلیدی اداره ایجاد شده و مطابق نیازمندی ،برای 330
تن از کارمندان این اداره ،تعداد  6برنامه آموزشی ،کورس ها و ورکشاپ ها دایر گردیده است.



تعداد  151تن در بست های خالی مرکزی و والیتی این اداره در طول سال مالی  1398از طریق رقابت آزاد استخدام گردیده است.



تعداد  116تن از کارمندان اداره در  18برنامه آموزشی ،مسلکی ،کورس ها ،ورکشاپ ها و سمینارها در ریاست منابع بشری ،ریاست
هواشناسی ،ریاست انستیتوت هوانوردی ملکی و کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی در داخل کشور و به کشورهای ترکیه،
سنگاپور ،جاپان ،امارات متحده عربی ،عربستان سعودی ،تایلند و دوبی معرفی شده اند 42 .تن از کارمندان اداره برای ارتقاء ظرفیت مقاطع
لیسانس و ماستری در بورس ( )ICCRکشور هندوستان معرفی گردیده اند .در ضمن 124 ،تن کارمندان مرکزی و  87تن کارمندان کم سواد
و بی سواد بخش والیتی ،به معینیت سواد آموزی معرفی گردیده اند.



تعداد  20تن از کارمندان این اداره به دلیل تکمیل کردن سن  65سالگی در طول سال مالی  1398به تقاعد سوق داده شده است.



اجراآت وظیفوی تعداد  1،103تن از کارمندان این اداره در طول سال مالی  1398کنترول و نظارت شده است .در نتیجه 517 ،تن از کارمندان
مرکزی و والیتی به قدم های باال ارتقا نموده و  18تن از کارمندان به آموزش معرفی گردیده اند.
بنچمارک سوم :اجرای شفافیت در تطبیق پروژه ها



برای  4میدان هوایی بین المللی کشور (کابل ،هرات ،مزارشریف و قندهار) و  4میدان هوایی محلی (دایکندی ،نیمروز ،خوست و تالقان) ماستر
پالن ترتیب شده و دو نوع سروی ( .1سروی تخنیکی و  .2سروی تاسیسات) صورت گرفته است .هدف سروی این بوده که میدان های
هوایی مطابق معیارهای سازمان بین المللی هوانوردی ملکی ( )International Civil Aviation Organizationاست یا نه .تاکنون سروی
تاسیسات و سروی تخنیکی  10میدان هوایی تکمیل شده و سروی تخنیکی دیگر میدان ها در جریان است .مطابق معیار سازمان بین المللی
هوانوردی ملکی یک میدان هوایی ،کم از کم باید دارای خط پرواز ،خط موتر رو ،ترمینل تعمیر اطفایه و تعمیر کنترول باشد.




پالن تطبیقی به منظور تطبیق منظم پروژه ها در هماهنگی با قانون تدارکات ترتیب شده که شامل مرحله پالن گذاری ،مستند سازی یا
ترتیب اسناد ،مرحله اعطای قرارداد و مرحله اختتام پروژه ها می باشد.
طرز العمل مدیریت منظم پروژه ها که شامل مراحل قبل از تدارکات ،مراحل تدارکات ،مراحل تطبیق و مراحل گزارش دهی می شود ،طی
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سال مالی  1398ترتیب شده است.
به تعداد  14قرارداد از طرف هیئت موظف تخنیکی ،در مطابقت با الیحه های تدارکات ملی در ساحات ماشینری و پرسونل بررسی شده است.
واحد مدیریت پروژه ها به منظور تدوین پالیسی ها ،طرزالعمل ها ،مقررات برای مدیریت بهتر و موثر پروژه ها در سطح اداره و تطبیق
استراتیژی  5ساله در سال مالی  1398ایجاد گردیده است.
بنچمارک چهارم :تقویت شفافیت و حسابدهی در اداره





تمامی  17مورد ذکر شده برای نشر در قانون دسترسی به اطالعات که شامل اسناد (قوانین ،مقررات و طرزالعمل ها) و اطالعات می شود،
توسط اداره در ویب سایت رسمی آن نشر شده است .بر عالوه ،تمام شکایات و تقاضاهای شهروندان که از طریق ویب سایت و فیسبوک به
این اداره مواصلت کرده ،در یک فارمت به مقام اداره جهت اجراآت ارائه شده است.
مرجع اطالع گیری داخلی مطابق قانون حمایت از اطالع دهندگان جرایم فساد اداری تحت آمریت اطالعات و ارتباطات ایجاد شده و
طرزالعمل آن تصویب گردیده است .تمام شکایات و تقاضاهای شهروندان به صورت هفتهوار به مقام عمومی اداره گزارش داده شده است .تا
کنون ،به تعداد  20مورد شکایت ،به اداره مواصلت کرده که بررسی شده است .این شکایات در مورد تاخیر پروازها در میدان های هوایی،
جذب اشخاص غیر مسلکی در میدان های هوایی ،افزایش قیمت تکت توسط شرکت های هوایی و نحوه ارایه خدمات در میدان های هوایی
می شود.

مشکالت و چالش های تطبیق پالن عمل
اداره هوانوردی ملکی از داشتن مشکالت در تطبیق فعالیت های پالن عمل خویش ،کدام موردی را ذکر نکرده است.
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د آریانا افغان هوایی شرکت
د آریانا افغان هوایی شرکت برای سال مالی  ،1398تحت  3بنچمارک 14 ،فعالیت را پالن
نموده است .در طول سال 7 ،فعالیت تکمیل شده 3 ،فعالیت پیشرفت محدود داشته و 4
فعالیت آن بدون پیشرفت باقی مانده است .دستآوردها و پیشرفت های مهم تطبیق پالن
عمل این شرکت در هر بنچمارک به شرح ذیل می باشد.

تکمیل شده

پیشرفت محدود

28.5%
50%
21.5%

بدون پیشرفت

بنچمارک اول :استخدام افراد به اساس رقابت آزاد و شایستگی و تفتیش داخلی این شرکت
 28 بست کمبود به اعالن گذاشته شد که در  8بست آن تقرر صورت گرفته است .کار استخدام  20بست دیگر به اساس هدایت نامه نمبر ()47
مؤرخ  1398/1/11ریاست عمومی مشارکت عامه و خصوصی رئیس هیئت مدیره د آریانا افغان هوائی شرکت ،معطل قرار داده شده است.
 سیستم الکترونیکی آریانا–نت در منابع بشری به منظور ثبت سوانح کارکنان شرکت و رخصتی ها شامل ترفیع ،تقاعد و استفاده از تکت های
بدون هزینه ،ایجاد شده است .تا اکنون شهرت  212تن از عمله پرواز های داخلی و خارجی ،مشخصات  579تن از کارمندان رسمی و  100تن
از کارمندان بالمقطع در این سیستم ثبت گردیده است.
 مفتشان داخلی روی موضوعات میتودیکی اداره عالی بررسی و وزارت مالیه آموزش های مسلکی دیده اند ،ولی زمینه آموزش برای این مفتشان
تا اکنون در سیستم آریانا -نت مهیا نگردیده است.
بنچمارک دوم :تقویت ،توسعه و ایجاد سیستم الکترونیکی عواید شرکت درسیستم آریانا – نت و ایجاد میکانیزم سیستم
الکترونیکی منابع مصارفاتی وتدارکاتی شرکت
 طرزالعمل اجرای خدمات تکت به طور کریدت یا قرضه برای تراول اجنسی ها ترتیب گردیده ،ولی نهائی نشده است.
 طرزالعمل تکت های کریدتی یا قرضه به موسسات دولتی برای جلوگیری از حیف و میل دارایی عامه ترتیب گردیده ،ولی نهائی نشده است.
 الیحه مصرف تیل طیارات ( )Fuel Policyبه منظور ایجاد شفافیت در تهیه مصارف تیل طیارات در ( )Manual Operationشرکت تهیه و
نهایی گردیده است .از ربع سوم سال جاری ،پروسه الکترونیکی سازی خریداری های پرچون شرکت از طریق سیستم آریانا-نت عملی شده و
برای  144تن از کارکنان این شرکت یوزر ایجاد کرده است .همچنان ،خریداری های تیل طیارات در کشور های خارجی از طریق سیستم
الکترونیکی طی مراحل می گردد و شعبات مالی میتوانند تادیات پولی خویش را از طریق آن تنظیم نمایند.
بنچمارک سوم :شفافیت و حسابدهی در اداره
 تا اکنون اطالعات الزم در ارتباط با فعالیت های این شرکت به منظور آگاهی مردم در ویب سایت و شبکه های اجتماعی شرکت نشر گردیده
است .طرح پالن مصرفی بودجه سال مالی  1399آمریت بازاریابی و تبلیغات از چگونگی اجراآت اداره تهیه گردیده و کار باالی کلیپ ویدیویی
تاریخچه شرکت آریانا جریان دارد .قرار است به زودی دیزاین ویب سایت جدید اداره برای وزرات مخابرات ارسال گردد.
 مبلغ چهل و هفت هزار و دوصد و هجده اعشاریه چهار ( )47،218.4افغانی ،مبلغ سی و سه هزار و شش صد و سه ( )33،603کلدار هندی و
مبلغ بیست و یک هزار و سه صدو بیست و یک اعشاریه پنجا و دو ( )21،321.52دالر امریکائی حصول گردیده است از درک رسیدگی به
قضایای فساد اداری در این شرکت حصول گردیده است .در ضمن ،به نسبت تخلف از مکلفیت های وظیفوی ،تعلل ،غفلت ،اهمال وظیفوی و
ضعف مدیریت ،برای  4تن اخطاریهو  3تن توصیه صادر شده 2 ،تن منفک 2 ،تن تبدیل شده است.
 به تعداد  207فورم ثبت دارائی به معاونیت تخنیکی ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ارسال گردیده است.
مشکالت و چالش های تطبیق پالن عمل
فعالیت هایی که در سال مالی  1398پالن شده بود ،ولی تطبیق نگردیده شامل عدم ایجاد بانک سواالت به دلیل کم کاری آمریت منابع بشری
معاونیت اداری و خدمات؛ عدم ایجاد کمیته اطالع گیری داخلی؛ عدم ایجاد میکانیزم فروشات تکت و نحوه چگونکی تحویلی پول فروشات در
اسرع وقت و عدم ایجاد میکانیزم چارتر دهی طیارات شرکت در سکتور های پروازی داخلی و خارجی می شود.
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د افغانستان بانک
د افغانستان بانک برای سال مالی  ،1398تحت  6بنچمارک 22 ،فعالیت را پالن نموده است.
از این جمله 10 ،فعالیت تکمیل شده است 6 ،فعالیت در مراحل نهایی اجرا قرار دارد و 6
فعالیت قسماً تکمیل شده است .جزئیات دستآوردها و پیشرفت های مهم تطبیق پالن عمل
این وزارت به شرح ذیل می باشد.

تکمیل شده
مراحل نهایی اجرا

45.4%

قسماً تکمیل شده

27.2%
27.2%

بنچمارک اول :تقویت شفافیت و حسابدهی
 از مجموع  17موردی که در ماده  15قانون دسترسی به اطالعات به نشر آن تاکید شده است ،تمام موارد به شمول تشکیل ،وضعیت مالی و
دستآورد های آن می باشد در ویب سایت د افغانستان بانک به نشر رسیده است 28تشکیل د افغانستان بانک ،وضعیت مالی آن ،گزارش های
ساالنه ،تمام قوانین ،مقررات و طرزالعمل ها در ویب سایت قابل دسترس می باشد.
 19 درخواست معلومات که شامل  510تن از اشخاص حقیقی بوده از طرف اداره ثبت و بررسی دارائی های ریاست عمومی اداره امور ریاست
جمهوری ،به د افغانستان بانک مواصلت کرده است .در مورد  7درخواست آن که شامل  210تن از اشخاص حقیقی می باشد ،معلومات ارائه شده
است و متباقی آن تحت کار قرار دارد .اسناد حمایوی این فعالیت به دلیل محرم بودن دریافت نشده است.
بنچمارک دوم :تقویت سیستم شناسایی و تقدیر کارکنان و تامین شفافیت در پروسۀ استخدام
 28 قضیه (قاچاق انسان ،تمویل تروریزم ،انتقال پول ناشی از مواد مخدر ،قاچاق پول و پول شویی) به نهادهای ذیربط جهت بررسی های بیشتر
راجع شده است.
 یک ویب سایت جهت اخذ امتحانات بست های د افغانستان بانک از سوی آمریت عمومی تکنالوژی معلوماتی در همکاری با منابع بشری تحت
دیزاین قرار دارد که شکل ابتدایی آن ترتیب و به طور امتحانی فعال شده است .29کار بارگذاری بانک سواالت به نیز به زودی انجام می شود.
 4 مادیول سیستم مدیریت معلومات منابع بشری ( ،)HRMISشامل  )1مادیول سروی رضایت کارکنان )2 ،مادیول ارزیابی عملکرد کارکنان)3 ،
مادیول تقاعد و  )4مادیول استخدام که از این میان صرف مادیول سروی رضایت کارکنان به شکل امتحانی فعال گردیده است و درج سوابق
کارمندان در مادیول ها در جریان می باشد .در سال مالی جاری 279 ،درخواست مبارزه با فساد اداری از ادارات تنفیذی داخلی دریافت شده است.
به  226درخواست که شامل بیشتر از  631تن از اشخاص حقیقی و حکمی می شود ،جواب ارایه شده است .این درخواست ها از سوی وزارت امور
داخله ،مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری ،ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ،ریاست عمومی امنیت ملی ،اداره
تدارکات ملی و ریاست عمومی عواید و سایر ادارات می باشد.
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
 به  41درخواست ورودی خارجی در سال مالی جاری رسیدگی صورت گرفته است .این درخواست ها از  8کشور ( امریکا ،روسیه ،نیوزلند،
پاراگوی ،گانا ،سنیگال ،ازبکستان و قزاقستان) می باشد.
 به تعداد  5برنامه آموزشی و  174برنامه گزارش دهی معامالت صرافی برای تمام صرافان و فراهم کنندگان خدمات پولی در تمام والیات کشور
دایر گردیده است.
 رهنمود ارزیابی و مدیریت خطرات ناشی از پول شویی و تمویل تروریزم ،جهت بهبود اجراآت موسسات مالی در خصوص شناسایی ،ارزیابی و
مدیریت خطرات ناشی از پولشویی و تمویل تروریزم 30و مسودۀ رهنمود انتقاالت الکترونیکی داخلی و بیرون مرزی برای مؤسسات مالی ،جهت
بهبود در عملکرد موسسات مالی در زمینه انتقاالت داخلی و بیرون مرزی ترتیب و نهایی شده ،اما از تصویب و نشر آن گزارش دریافت نشده
است.
در سال مالی  ،1398نظارت خارج ساحه از تمام بانک ها و نهادهای دارای مجوز غیر بانکی 36 ،نظارت داخل ساحه از  12بانک 3 ،نظارت از
نهادهای پول الکترونیکی (شرکت ام -حواله اتصاالت ،شرکت مای-مانی افغان بیسیم و شرکت ام-پیشه روشن) و نظارت از مارکیت های صرافی و
فراهم کنندگان خدمات پولی تمام والیات انجام شده است .در مورد وضع اقدامات تنفیذی بعد از نظارت ،از طرف د افغانستان بانک ،معلومات ارایه
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نشده است.
بنچمارک چهارم :دریافت گواهینامه تصدیق تفتیش داخلی
 پروسة تکمیل بخش اول بررسی داخلی تصدیق شده ( )Certified Internal Auditorدر جریان می باشد و  19تن از کارمندان این اداره برای
سپری نمودن امتحان بخش اول این برنامه حاضر گردیده اند که از جمله یک تن از کارمندان ،موفقانه امتحان را سپری نموده است .کارمندان بار
دوم به امتحان آمادگی گرفته که در ماه فبروری  2020در امتحان اشتراک خواهند کرد.
 جهت انجام بررسی داخلی مبنی بر خطر ( )Risk Based Internal Auditارزیابی ابتدائی صورت گرفته است ،که هر نوع تغییرات و اصالحات در
میتودلوژی ،بعد از استخدام شرکت مشورتی واجد الشرایط ممکن می گردد .شرکت ها در مراحل نهائی تدارکاتی قرار دارند که بعد از عقد قرارداد
با شرکت برنده ،تطبیقات انجام ارزیابی داخلی مبنی بر خطر آغاز می گردد.
بنچمارک پنجم :تطبیق سیستم تادیاتی اتومات
 سیستم های تادیاتی اتومات )RTGS-ACH-CSD(31در همآهنگی با کمپنی ( )CMAجهت تامین شفافیت و مؤثریت در پروسه های تادیاتی در د
افغانستان بانک نصب می گردد .سیستم های وزارت مالیه و سیستم ( )APSبا سیستم های تادیاتی ( )RTGS – ACHدر حال وصل شدن می
باشد .نظر به پالن کاری ،تطبیق سیستم ( )ATSدر مرحله آزمایشی می باشد ،فعالً سیستم ( )TESTدر مقر بانک ها نصب گردیده است و بانک
ها ،معامالت آزمایشی را در سیستم انجام می دهند.
 مراحل تدارکاتی تجدید ( )Core Banking Systemو ( )Enterprice Resource Planningبا معیار های جهانی در بانک مرکزی ادامه دارد که
یک سال را در بر می گیرد.
بنچمارک ششم :سیستم پرداخت الکترونیکی
فعالیت های این بنچمارک در ربع اول تکمیل گردیده است.
مشکالت و چالش های تطبیق پالن عمل
اداره د افغانستان بانک در طول سال مالی  1398از موجودیت مشکالت ذیل در تطبیق پالن عمل یادآوری نموده است:
 زمانگیر بودن مراحل تدارکاتی (خریداری) سیستم ( )ERPکه در نهایت در مبارزه علیه فساد اداری کمک می نماید و به کمک بانک جهانی و
خارج از دایره صالحیت های تدارکاتی بانک مرکزی خریداری می گردد؛
 عدم موجودیت مکان مناسب در فتر مرکزی د افغانستان بانک جهت اخذ امتحانات به صورت آنالین؛
 همکاری بطی کمپنی ( )CMAو پارتنر های که به سیستم های تادیاتی اتومات وصل می گردد ،به عنوان مثال سیستم های وزارت مالیه.

)Central Securities Depository (CSD),Automated Clearing House (ACH), Real Time Gross Settlement (RTGS
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د افغانستان برشنا شرکت
این شرکت برای سال مالی  ،1398تحت  4بنچمارک 13 ،فعالیت را پالن نموده است .در طول،
سال  7فعالیت تکمیل شده است 3 ،فعالیت در مراحل نهایی اجرا قرار دارد و  3فعالیت قسماً تکمیل
شده است .جزئیات دستآورد و پیشرفت های مهم تطبیق پالن عمل این وزارت در هر بنچمارک به
شرح ذیل می باشد.

تکمیل شده
مراحل نهایی اجرا
قسماً تکمیل شده

23%
23% 54%

بنچمارک اول :تقویت شفافیت و حسابدهی
 تمام موارد شامل در ماده  15قانون دسترسی به اطالعات به شمول تشکیل ،وضعیت مالی وزارت و دستآورد های آن ،قوانین ،مقررات و طرزالعمل ها
به شمول بندهای  6 ،10 ،1و  15این ماده قانون در ویب سایت شرکت برشنا به نشر رسیده است.
 مرجع اطالع گیری داخلی در ریاست تفتیش داخلی اداره ایجاد گردیده و طرزالعمل رسیدگی به شکایات و گزارش های داخلی فساد اداری جهت
رسیدگی به شکایات داخلی نیز ترتیب گردیده است .به  2مورد اطالع دریافت شده رسیدگی صورت گرفته است.
 ارزیابی داخلی از  5ریاست (تجارتی ،تدارکات ،عملیاتی ،مالی و اداری و منابع بشری) جهت شناخت بهتر وضعیت کنونی ریاست ها و انجام اقدامات
الزم برای رفع موارد آسیب پذیر صورت گرفته است .نتایج ارزیابی در پالن تفتیش سال مالی  1398در نظر گرفته شده است.
بنچمارک دوم :کاهش ضایعات انرژی برق در بخش تجارتی و تحصیل طلبات (پول صرفیه برق ذمت مشتریان)







به تعداد یک صد و پنج هزار و چهار صد و شانزده ( )105،416میتر ،در  22والیت به شمول کابل و هشت واحد دومی و سومی از انالوگ به
دیجیتال تعویض شده است .هدف از این کار ،کاهش ضایعات انرژی برق از  34درصد به  32درصد می باشد.
جهت کاهش طلبات سال های گذشته ،این شرکت توانسته مبلغ یک میلیارد و دو صدو سیزده میلیون و یک صدو هفتاد هزار و پنج صد و نوزده
( )1،213،170،519افغانی طلبات خویش را جمع آوری نماید.
 274مشترک که از برق به طور غیر مجاز استفاده می کردند و پول صرفیه برق و جریمه را نمی دادند ،به مراجع عدلی و قضائی معرفی شده اند.
کار طی مراحل قرارداد  1،300واحد پنل بورد برای انتقال سیستم میترینگ فابریکه ها در پارک های صنعتی به اداره تدارکات ملی رسیده است.
پروسه تدارکاتی حدود  30پایه تسترهای جریان ولتاژ متوسط ،از سوی ریاست تدارکات شرکت برشنا به اعالن سپرده شده است .تستر های مذکور
فعالً خریداری شده و نظر به قرارداد منعقد شده ،به تاریخ  10جدی  1398به برشنا تحویل داده می شود.
تعداد هشت هزار و چهار صد و بیست و یک ( )8،421پایه ماستر میتر در ترانسفارمرهای مناطق رهایشی ،دوایر دولتی ،تجارتی و صنعتی در پنج
حوزه بزرگ شرکت برشنا (کابل ،بلخ ،ننگرهار ،قندهار و هرات) نصب شده است.
بنچمارک سوم :تقویت امور منابع بشری

 سیستم حاضری الکترونیکی در دفتر مرکزی ،و ریاست حوزه های والیتی برق  8والیت (کابل ،هرات ،ننگرهار ،قندز ،بلخ ،پروان ،غزنی و پکتیا)،
آمریت دستگاه های برق حرارتی و ریاست ساختمانی امور برق برای تعداد  8،309تن نصب شده است .به تعداد  3،490تن از آن استفاده می نمایند
و سایر کارکنان ساحوی اداره بنابر ماهیت وظیفوی ،کار شان قابل ثبت در سیستم نمی باشد.
 سافت ویر ( )MSGP-15برای تعداد  8کارکن در کابل و زون غزنی آموزش داده شده است .معاشات کارکنان ریاست های برق (زون ننگرهار ،هرات،
قندهار ،پکتیا ،پروان ،کندز ،بلخ ،غزنی ،ریاست حوزه تولید برق نغلو ،سروبی ،ماهیپر و ریاست ساختمانی امور برق) از طریق این سیستم اجرا می
شود .تعداد کارکنانی که از طریق این سیستم معاشات شان را دریافت می کنند به  5،230تن می رسد.
بنچمارک چهارم :اصالح سیستم موجود (تولید ،انتقال و توزیع) و توسعه شبکه توزیعی برق رسانی
 هیئت تخنیکی شرکت برشنا لین های انتقالی ولتاژ بلند ( ،)220-132-110دستگاه های تولیدی برق آبی ،حرارتی و سب استیشن ها را در 34
والیت ارزیابی نموده است .در نتیجه ،هزینه تجهیزات مورد ضرورت حفظ و مراقبت تاسیسات و شبکه های برقی را هشت صد و شصت میلیون و
پنجاه و هشت هزار و چهار صد و شصت و هفت ( )860،058،467افغانی پیش بینی نموده است.
 35 واحد برق رسانی در  34والیت سروی و دیزاین شده است .ارزش تجهیزات شبکه های توزیعی ، ،مبلغ شش صد و بیست و نه میلیون و نه صد
هزار و بیست و نه ( )629،900،029افغانی می شود و موضوع تدارکات آن در جریان قرار دارد .بر اساس تقاضای مردم ،توسعه شبکه با استفاده از
تجهیزات داخل دیپو ،در  17والیت (کابل ،ننگرهار ،لغمان ،غزنی ،پکتیا ،لوگر ،خوست ،پروان ،کاپیسا ،بلخ ،جوزجان ،فاریاب ،سرپل ،سمنگان ،کندز،
تخار ،بغالن) قسماً اجرا گردیده است که در صورت اجرا شدن کامل آن ،شبکه 21.4 ،میگاوات توسعه خواهد یافت.
مشکالت و چالش های تطبیق پالن عمل
د افغانستان برشنا شرکت از داشتن مشکالت در تطبیق پالن عمل مبارزه با فساد اداری خویش ،موضوعی را ذکر نکرده است.
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ریاست عمومی آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان
این ریاست در پالن عمل مبارزه با فساد اداری سال مالی  1398خویش ،تحت  7بنچمارک،
تکمیل شده
 22فعالیت را پالن نموده است .در طول سال 8 ،فعالیت تکمیل شده است 2 ،فعالیت در
مراحل نهایی اجرا قرار دارد 1 ،فعالیت قسماً تکمیل شده 3 ،فعالیت پیشرفت محدود داشته و
 8فعالیت بدون پیشرفت باقی مانده است .جزئیات دستآوردها و پیشرفت های مهم تطبیق
پالن عمل در هر بنچمارک به شرح ذیل می باشد.

مراحل نهای اجرا
قسماً تکمیل شده
پیشرفت محدود
بدون پیشرفت

37%

36%

13.5% 10%
4.5%

بنچمارک اول :تقویت میکانیزم های نظارت و کنترول داخلی اداره
 در سال مالی  ،1398امور مالی ،اداری ،تخنیکی و عملیاتی شعبات زون جالل آباد ،قندز ،آمریت مهترالم (والیت لغمان) و آمریت چاریکار
(والیت پروان) بازرسی شده که مشاهدات و سفارشات جهت رفع کاستی ها و نواقصات ،به شعبات اداره تکثیر شده است .همچنان آمریت
عمومی تفتیش داخلی از امور مالی سال مالی  1397ریاست مرکزی و بودجه انکشافی دولت بازرسی به عمل آورده است.
 در سال مالی  ،1398از تطبیق  11پروژه در  11والیت (فراه ،میمنه ،سمنگان ،لوگر ،لغمان ،پکتیا ،خوست ،شبرغان ،مزارشریف ،ننگرهار و
کندهار) ،آغاز دیزاین  7پروژه در والیت های (زابل ،هلمند ،کندهار ،پکتیکا ،دایکندی ،بغالن و کندز) و آغاز سروی  9پروژه در  9والیت (کاپیسا،
پنجشیر ،ارزگان ،نورستان ،میدان وردگ ،سرپل ،کندز ،بدخشان و جوزجان) نظارت صورت گرفته است .با تطبیق این پروژها هشتاد و شش هزار
و دو صد و پنجاه ( )86،250فامیل تحت پوشش آب صحی نوشیدنی قرار می گیرند.
بنچمارک دوم :ایجاد شفافیت در امور مالی و حسابی و ثبت جایدادها و دارایی های شرکت





تمام معامالت روزانه شرکت ،ثبت دیتابیس کویک بوک می گردد و بیالنس مفاد و ضرر و بیالنس نهائی شرکت در اخیر هر دوره مالی با
استفاده از آن بسته می شود.
به تعداد  95تن مقامات و کارمندان بلند رتبه واجد شرایط و کارمندان امور مالی و تدارکاتی اداره ،فورم های ثبت دارائی های خویش را تکمیل
نموده اند که به اداره ثبت و بررسی دارائی ها ارسال گردیده است.
به منظور تثبیت و جلوگیری از غصب جایدادهای منقول و غیرمنقول شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان ،با اداره اراضی وزارت
شهرسازی و اراضی هماهنگی صورت گرفته است.
به منظور حصول اطمینان از شفافیت و حساب دهی در استفاده اجناس و جلوگیری از انقضاء تاریخ و استفاده به موقع از آن ها در تطبیق پروژه
ها ،گدام های شعبات قندز ،تالقان و پلخمری ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان موجودی شده است.
بنچمارک سوم :تقویت مدیریت منابع بشری

 شرکت آبرسانی در سال مالی  ،1398عملکرد تعداد  1،050تن کارمند خویش را از  7زون مورد ارزیابی قرارداده است که به تعداد  312تن آن ها
شامل قدم و به تعداد  730تن دیگر شان شامل قدم نگردیده اند.
 در سال  ،1398به تعداد  14تن از کارمندان شرکت شرایط تقاعد را تکمیل نموده اند و مطابق قانون کار ،این کارمندان شرکت که از زون های
کابل ،قندهار ،شرق و کندز می باشند ،به تقاعد سوق داده شده اند.
 در طول سال مالی  ،1398زمینه برگزاری و اشتراک  90تن از کارمندان اداری و تخصصی آب ،در  10برنامه آموزشی ارتقای ظرفیت در
کشورهای کوریای جنوبی ،هند ،افریقای جنوبی ،امارات متحده عربی ،جاپان و والیت های هرات و کابل فراهم گردیده است.
بنچمارک چهارم :تقویت شفافیت در امور تدارکاتی و مدیریت قراردادهای اداره
 معلومات مفصل پروژه های آبرسانی شهر گردیز ،شهر میمنه ،فاز اول شهر فراه ،فاز دوم شهر فراه ،شهرک سلطان غازی بابای والیت لغمان ،فاز
اول و دوم شهر ایبک والیت سمنگان ،شهر خوست ،تهیه و تدارک بیست و شش هزار ( )26،000میتر آب مورد ضرورت زون های شش گانه
آبرسانی ،فاز دوم شهر پل علم والیت لوگر ،ساحه شاه شهید والیت کابل ،تهیه و تدارک دو پایه ماشین توتل استیشن سروی پروژه ها 10 ،پایه
ماشین حاضری الکترونیکی 10 ،پایه کمپیوتر دیسک تاپ و  7پایه یو.پی.اس و پروژه تهیه و تدارک  3،500عدد میتر آب مورد ضروت شهر زرنج
والیت نیمروز در سیستم نظارت بر تطبیق پروژه های اداره تدارکات ملی ( )ACPMSدرج گردیده است.
بنچمارک پنجم :تقویت شفافیت در جمع آوری عواید و افزایش جلب رضایت مشترکین
 در سال جاری ،به تعداد  7،436مشترک غایب ،تشخیص و در دیتابیس مشترکین ثبت گردیده است .همچنان پروسه تبدیل  638مشترک غیر
قانونی ،به مشترک قانونی تکمیل شده است .بر عالوه ،مبلغ دو صد و پنجاه و چهار میلیون و هشت صد و نود و شش هزار و هشت صد و بیست
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و چهار ( )824،896،254افغانی طلبات شرکت جمع آوری گردیده است.
 دیتابیس مشترکین شرکت آبرسانی ایجاد و مشخصات تمامی مشترکین در آن درج می گردد.
 از امور ساختمانی اعمار سیستم غیر متمرکز تصفیه خانه فاضالب اداره لوی څارنوالی نظارت صورت گرفته است که گزارش آن با مراجع و
نهادهای ذیدخل شریک ساخته شده است .مطابق پالن عمل مبارزه با فساد اداری شرکت آبرسانی ،طی سال مالی  ،1398باید از  12سیستم
تصفیه فاضالب نظارت صورت می گرفت که شرکت آبرسانی صرف از یک سیستم تصفیه فاضالب نظارت به عمل آورده است.
بنچمارک ششم :تقویت شفافیت و حسابدهی در اداره
 از مجموع  17مورد ذکر شده در ماده  15قانون دسترسی به اطالعات فقط یک مورد آن که عبارت نشر استراتیژی ،قوانین ،مقررات و طرزالعمل
ها می باشد نشر گردیده و سایر موارد نشر نشده است.
مشکالت و چالش های تطبیق پالن عمل
ریاست عمومی آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان ظرفیت پائین دانش تدارکاتی داوطلبان و سکتور خصوصی و نبود کادرهای متخصص و
کافی در بخش فاضالب را از جمله چالش های عمومی برای تطبیق فعالیت های خویش عنوان کرده است .اما تطبیق فعالیت های بنچمارک هفتم
و یک فعالیت دیگر آغاز نگردیده است که عبارت اند از:
 ایجاد کمیته نظارت و تفتیش از تعیینات و ترفیعات؛
 امضای تفاهمنامه ها با وزارت های مالیه ،حج و اوقاف و سایر ادارات ذ یربط برای جمع آوری شفاف عواید شرکت ،محصول مساجد و اماکن
مقدس کشور؛
 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؛
 ایجاد یک طرزالعمل برای نشر اطالعات در مطابقت با ماده پانزدهم قانون دسترسی به اطالعات؛
 نشر اطالعات تمام پروژه های زیربنایی اداره بر اساس معیارهای بین المللی ابتکار شفافیت سکتور زیر بنای افغانستان ()CoST؛
 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؛
 اصالحات در میکانیزم های تطبیق پروژه های زیربنایی بنا بر یافته های گزارشات تحقیقی این نهاد.
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ریاست عمومی انسجام امور کوچی ها
این ریاست در پالن عمل مبارزه با فساد اداری سال مالی  1398خویش ،تحت  4بنچمارک10 ،
فعالیت را پالن نموده است .در طول سال 6 ،فعالیت تکمیل شده است 2 ،در مراحل نهایی اجرا قرار
دارد و  2فعالیت بدون پیشرفت باقی مانده است .دستآوردها و پیشرفت های مهم تطبیق پالن عمل
به شرح ذیل می باشد.

تکمیل شده
مراحل نهایی اجرا

20%
60%

20%

بدون پیشرفت

بنچمارک اول :تقویت امور مالی و تفتیش داخلی


این ریاست سیستم مدیریت مالی اطالعات افغانستان (افمیس) را جهت ارتقاء سیستم حسابداری خود راه اندازی نموده است که خود یک گام مهم
برای اطمینان در پاسخگویی از پردازش و گزارش بودجه عادی در اداره می باشد.



ریاست نظارت و تفتیش داخلی این ریاست از مجموع  8سفارش اداره عالی بررسی 7 ،سفارش آن را پیگیری نموده است .در نتیجه پیگیری ها ،دو
تن از رئیسان سابق این اداره به اداره لوی څارنوالی معرفی گردیده است .هم چنان ،مبلغ نه میلیون و هفت صد و بیست هفت هزار و پنج صد و
نود و چهار ( )9،727،594افغانی طلبات این اداره در طول سال  1398حصول گردیده است .برعالوه ،مقدار یازده هزار و یک صد و بیست پنج
( )11،125لیتر تیل نیز از افرادی که اضافه برداشت کرده بودند ،دریافت شده است.



به منظور ارتقای ظرفیت کارمندان مالی و تدارکاتی یک برنامه آموزشی  5روزه در مورد قوانین و طرزالعمل تدارکات و یک برنامه  5روزه در مورد
امور مالی تدویر یافته است که  23تن کارمند مالی و تدارکاتی در این برنامه ها اشتراک نموده اند.



در سال مالی  ،1398معلومات در مورد پیشرفت قرارد های تمدید کرایه گیری حویلی شیرپور برای کارمندان پروژه ارتقای ظرفیت ،تهیه و تدارک
 15قلم مواد اعاشوی لیلیه لیسه وکیل محمد جان کوچی والیت غزنی ،تدارک و خریداری دو نوع تیل پترول و دیزل و تهیه و تدارک  14قلم مواد
اعاشوی برای لیلیه لیسه عبدالقادر والیت ننگرهار در سیستم مرکز ثبت معلومات ( )AGEOPSثبت گردیده است .مبلغ مجموعی قیمت پروژه ها،
پنجاه و شش میلیون و شش صد و بیست پنج هزار و یک صد و سیزده اعشاریه چهار ،پنج ( )56،625،113.45افغانی است.
بنچمارک دوم :تقویت منابع بشری ،ثبت دارائی های مقامات و ارجاع قضایای فساد اداری



در سال مالی  ،1398به تعداد  20تن کارمند در بخش های اداری و خدماتی به همکاری کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی استخدام شده
است که بیشتر از تعداد تعیین شده در پالن می باشد.



از مجموع  25تن مقامات و کارمندان بلند رتبه واجد شرایط اداره ،دارایی های  21کارمند بلند رتبه ثبت گردیده و فورم های ثبت دارایی های آن ها
به اداره ثبت و بررسی دارائی ها ارسال شده است .هم چنان ،دو تن از رئیسان اداره به اتهام فساد مالی به لوی څارنوالی معرفی شده است.
بنچمارک سوم :افزایش شفافیت و حسابدهی در اداره



شکایات کارمندان از سوی مدیریت رسیدگی به شکایات و ارتباط کارکنان جمع آوری و به کمیته حل اختالفات داخلی ارسال می گردد .در طول
سال مالی  1 ،شکایت ثبت شده که فعالً تحت بررسی کمیته می باشد .مرجع اطالع گیری داخلی و طرزالعمل کاری آن تا حال ایجاد نشده است.

مشکالت و چالش های تطبیق پالن عمل
ریاست عمومی انسجام امور کوچی ها از چالش ها و مشکالت تطبیق فعالیت های پالن عمل در گزارش خود ،موردی را ذکر ننموده است ،اما  3فعالیت
این ریاست در سال مالی  1398تطبیق نشده است که قرار ذیل است.




نشر اطالعات در مورد اداره و فعالیت های آن به شمول پالن ها و گزارش های کاری و گزارش از فعالیت های نظارتی از قبیل نظارت از
اجراآت ادارات در مطابقت با ماده پانزدهم قانون دسترسی به اطالعات؛
ایجاد مرجع اطالع گیری داخلی و سمع شکایات مطابق قانون حمایت از اطالع دهندگان فساد اداری و ایجاد طرزالعمل مرجع اطالع گیری
داخلی برای تنظیم اجراآت آن؛
انجام یک ارزیابی مستقل برای تقویت اساس آماری از وضعیت و آسیب پذیری های فساد اداری اداره توسط اداره عالی تفتیش و (.)MEC
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اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث
این اداره برای سال مالی  ،1398به تعداد  3بنچمارک را پالن نموده است که برای تطبیق آن10 ،
فعالیت را در پالن عمل مبارزه با فساد اداری خویش در نظر گرفته است .از جمله 6 ،فعالیت آن الی
اخیر سال تکمیل شده 3 ،فعالیت آن قسماً تکمیل شده و  1فعالیت آن بدون پیشرفت باقی مانده
است .جزئیات پیشرفت در تطبیق فعالیت های این اداره در ذیل ارایه شده است.

تکمیل شده
قسماً تکمیل شده
بدون پیشرفت

10%
30% 60%

بنچمارک اول :تقویت شفافیت و افزایش ظرفیت در منابع بشری اداره
 به تعداد  21تن منحیث رئیسان جدید در واحدهای والیتی از طریق کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی استخدام گردیده اند .جذب
این افراد که دارای تحصیالت عالی و اکثریت شان جوان اند ،جهت مدیریت مؤثر حوادث و تقویت ساختارهای مدیریتی ،هماهنگی های بهتر و
پاسخدهی به موقع به متضرران حوادث ،کمک کرده است .هم چنان ،به تعداد  6تن به تقاعد سوق داده شده اند.
 پروسه ارزیابی ساالنه  212تن از کارکنان بست های مختلف مرکزی و والیتی تکمیل گردیده است که اکثریت آنان به قدم های باال ارتقا نموده اند و
فقط  2تن از کارکنان اداره به دلیل عدم تکمیل نمودن معیارها ،در همان قدم های قبلی شان باقی مانده اند.
بنچمارک دوم :تقویت شفافیت و حسابدهی در اداره به خصوص در امور مالی و حسابی







پالیسی و طرزالعمل امور مالی و اداری تهیه و نهایی شده که باعث تنظیم بهتر امور مالی در اداره گردیده است .طرزالعمل کاربرد مجرائی بودجه
اضطراری نیز تجدید نظر شده و نهایی گردیده است که باعث شده نیازمندی های متضررین بهتر شناسایی از منابع اضطراری ،استفاده مؤثر شود.
حساب های بانکی برای تمام  204-تن -کارکنان والیتی در  33والیت فعال گردیده و پرداخت معاشات از طریق آن صورت می گیرد.
پروسه های تدارکاتی اداره در مطابقت با قانون ،طرزالعمل و اسناد معیاری تدارکات ،توسط آمریت تدارکات اداره انجام می شود و نتایج موثری را در
پی داشته است .از جمله ،منابع مالی استفاده درست می شود و طی مراحل کارها ،به صورت شفاف و قانونی به پیش برده می شود.
مرجع اطالع گیری داخلی ایجاد نشده و طرزالعمل آن ساخته نشده است .اما این اداره یادآوری کرده است که به منظور رسیدگی به شکایات مراجعین،
جهت دریافت شکایت و تماس های عاجل و اضطراری آنان ،یک مرکز تماس ( )Call Centerرا به عنوان یک پروژه به اعالن داوطلبی سپرده است.
پروسه ایجاد مرکز تحت کار می باشد و در مورد این که در کدام مرحله قرار دارد نیز جزئیات ارایه نشده است.
معلومات در مورد فعالیت ها ،برنامه های آینده و چگونگی انجام آن ها ،قوانین ،پالیسی ها ،طرزالعمل ها ،اعالن های داوطلبی و دیگر موارد در ویب
سایت اداره و صفحات اجتماعی آن مطابق  15قانون دسترسی به اطالعات نشر شده اما تمام موارد قانون را احتوا نمی کند.
بنچمارک سوم :تقویت شفافیت در توزیع کمک ها به بیجا شدگان و آسیب دیدگان

 طرزالعمل توزیع کمک های بشر دوستانه بازنگری گردیده است و نمایندگان مردم در پروسه های تثبیت متضررین ،نیازمندان و توزیع کمک های بشر
دوستانه در والیات دخیل شده اند که این امر باعث تثبیت نیازمندان واقعی و تامین عدالت در توزیع کمک ها گردیده است.
 با مراجع امداد رسان ملی و بین المللی صحبت شده و تا حدی کمک های بشر دوستانه از جانب آنان نشانی و مارک می شود تا از فروش آن در
بازارها جلوگیری به عمل آید.
مشکالت در تطبیق پالن عمل
 3فعالیت اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث در حال اجرا قرار دارد و کار تطبیق  1فعالیت آن آغاز نشده است که دالیل در حال اجرا ماندن و آغاز نشدن
فعالیت ها به شکل ذیل ارایه شده است:
 فعالیت بایومتریک بیجاشده های داخلی ناشی از جنگ و حوادث طبیعی در سرتاسر کشور و ارزیابی دقیق آن به دلیل نبود بودجه و هماهنگی پیشرفت
نداشته است .نیاز است در این مورد از جانب مقام عالی ریاست جمهوری و وزارت مالیه بودجه مشخص تعیین شود .هم چنان ،جهت فعال ساختن
سیستم فوق با مرجع مهم ذیدخل و مسئول دولتی که وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان است هماهنگی صورت گیرد.
 در مورد مرجع اطالع گیری داخلی مطابق قانون حمایت از اطالع دهندگان جرایم فساد اداری ،اداره ذکر کرده که یک مرکز تماس ( )Call Centerرا
ایجاد می نماید .ولی در مورد ایجاد طرزالعمل مرجع اطالع گیری ،گزارش ارایه نکرده است.
 در فعالیت نشانی و مارک گذاری اقالم کمک های بشری تا حدود امکان به منظور جلوگیری از فروش آن در بازارها ،اداره ذکر کرده که نیاز به
همکاری و هماهنگی با اداره های کمک رسان است .این اداره یادآوری کرده که توقع می رود نهادهای کمک کننده ملی و بین المللی با این اداره
همکاری نمایند .اما این که آیا اداره مبارزه با حوادث در این مورد با نهادهای کمک کننده جلسه هماهنگی داشته یا نه ،گزارش ارایه نشده است.
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ریاست عمومی رادیو و تلویزیون ملی افغانستان
این اداره برای سال مالی  ،1398به طور مجموعی  3بنچمارک را پالن نموده است که برای
تطبیق آن 15 ،فعالیت را در پالن عمل مبارزه با فساد اداری خویش در نظر گرفته است .از این
میان 6 ،فعالیت الی اخیر سال مالی جاری تکمیل شده و  9فعالیت آن قسماً تکمیل شده است.

تکمیل شده

40%
60%

قسماً تکمیل شده

جزئیات پیشرفت در تمامی فعالیت ها در سال مالی  1398به شرح ذیل است.
بنچمارک اول :اطالع رسانی عامه در بخش شبکه خبر ،رادیو و تلویزیون ملی
 28 گزارش و  20خبر در سرویس های خبری تلویزیون ملی در مورد مبارزه با فساد اداری نشر شده است که باعث آگاهی عامه در مورد مبارزه با
فساد اداری شده است .یک میز مدور تلویزیونی در مورد مبارزه با فساد اداری تهیه و نشر شده است.
 بیشتر از  42مورد مطالب مبارزه با فساد اداری 9 ،اسپات تمثیلی و  19برنامه که شامل بیشتر از  30موضوع مبارزه با فساد اداری می شود ،تهیه
گردیده که در  27برنامه رادیویی نشر شده است.
 38 برنامه تلویزیونی پیرامون موضوعات مرتبط به مبارزه علیه فساد اداری تهیه و نشر شده است.
بنچمارک دوم :تقویت تفتیش داخلی ،شفافیت و حسابدهی در بخش های مالی ،حسابی و تدارکاتی
 مفتشین اداره عالی بررسی ،امور مالی سال های مالی  1396و  1397رادیو و تلویزیون ملی افغانستان را در مرکز ،طی ربع اول و دوم سال بررسی
نموده است .گزارش بررسی ها و سفارشات تفتیش با ادارات مربوطه شریک شده تا در مورد اجراآت الزم را انجام دهند.
 یک کمیته مشتکل از افراد ذیدخل تشکیل شده تا مطابق پالن ،امور تدارکات و خریداری را تحت نظر بگیرند و در آن زمینه اجراآت صورد گیرد.
 به منظور تقویت شفافیت ،حسابدهی و افزایش آگاهی عامه ،تلویزیون ملی ،اطالعات و آگاهی های خویش را از طریق ویب سایت ،صفحات
اجتماعی و بیلبورد ها به نشر رسانده است.
 تلویزیون ملی گزارش داده که سفارشات دریافت شده از طریق اداره های بیرونی ،توسط اداره تفتیش داخلی ،تحت رهبری مقام اداره به صورت
دوامدار تطبیق می گردد .اما این اداره در مورد تطبیق کدام سفارشی که از یک اداره بیرونی به آن مواصلت کرده باشد ،گزارش ارایه ننموده است.
 مفتشین داخلی ریاست عمومی رادیو و تلویزیون ملی افغانستان ،امور سال های مالی  1396و  1397آمریت منابع بشری و مالی و اداری در مرکز و
آمریت های رادیو و تلویزیون والیات ننگرهار ،قندهار ،میدان وردک ،بدخشان ،تخار ،پروان ،پنجشیر و کاپیسا را تحت بررسی قرار داده است .گزارش
بررسی ها و سفارشات تفتیش با ادارات مربوطه شریک شده تا در مورد اجراآت الزم را انجام دهند.
 مرجع اطالع گیری در اداره ایجاد گردیده است .اما در مورد تهیه شدن طرزالعمل آن گزارش ارایه نشده است.
بنچمارک سوم :رعایت اصل شایسته ساالری در استخدام و تطبیق اصل مکافات و مجازات
 51 تن از کارمندان تقدیر شده اند و  14تن از کارمندان اداره بنابر عدم دقت در اجرای اوامر قانونی ،توصیه های کتبی دریافت کرده اند.
 به تعداد  58تن از طریق پروسه رقابت آزاد با حضور داشت هیئت کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی در بست های مسلکی ردیف
(د) و در بست های ردیف (ج) و از بخش های ریزرف در بست های خالی تقرر حاصل نموده اند.
مشکالت در تطبیق پالن عمل
ریاست عمومی رادیو و تلویزیون ملی افغانستان از داشتن مشکالت در راستای تطبیق پالن عمل مبارزه با فساد اداری ،یک موضوع را ذکر نموده و
یادآورد شده که از سوی ادارات مختلف دولتی و مسئولین بخش ها در ارایه معلومات دقیق راجع به موضوعات فساد اداری ،با این اداره همکاری های
الزم صورت نمی گیرد.
هم چنان ،اداره رادیو و تلویزیون ملی افغانستان در مورد در حال اجرا ماندن اکثریت فعالیت های پالن عمل مبارزه با فساد اداری سال مالی 1398
خویش ،دلیل ذیل را بیان کرده است:
 به نسبت کار عملی در پروژه تغییر سیستم تخنیکی نشرات تلویزیون ملی از ( )SDبه ( )4Kو طرح مسودۀ پالن نشراتی جدید و همچنان تراکم
برنامه های مناسبتی ،اکثریت فعالیت های پالن عمل این ریاست تطبیق نشده است.
این ریاست یادآوری کرده که با تحقق کامل پروژه تغییر سیستم تخنیکی نشرات تلویزیون ملی از ( )SDبه ( )4Kو طرح مسودۀ پالن نشراتی ،تمام
فعالیت های ریاست به صورت عادی ،مطابق پالن جدید عملی خواهد شد.
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اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی
این اداره برای سال مالی  1398به طور مجموعی 3 ،بنچمارک را پالن نموده که برای تطبیق
آن ها 14 ،فعالیت را در پالن عمل مبارزه با فساد اداری خویش در نظر گرفته است .از جمله1 ،
فعالیت تکمیل شده 7 ،فعالیت آن در مراحل نهایی اجرا قرار دارد 4 ،فعالیت قسماً تکمیل شده و
در  2فعالیت پیشرفت محدود بوده است .پیشرفت فعالیت ها در ذیل تشریح شده است.

تکمیل شده

14% 7%

مراحل نهایی اجرا
قسماً تکمیل شده

50%

29%

پیشرفت محدود

بنچمارک اول :تقویت قوانین اداره و ترتیب پالن اصالحات امور تدریسی
 کار روی مسودۀ قانون اداره تعلیمات تخنیکی و مسکلی ،بعد از دریافت نظریات واحدهای مرکزی و والیتی اداره ختم شده است .این قانون به وزارت
عدلیه جهت تدقیق ارسال شده بود که دوباره جهت تصحیح به اداره مواصلت کرده است و به زودی نهایی خواهد شد.
 مسودۀ پالن عمل اصالحات در اداره بعد از نظرخواهی از واحدهای مرکزی و والیتی و جوانب ذیدخل از جمله بانک جهانی (که  70پیشنهاد در 6
بخش ارایه شده) نهایی گردیده است .این مسوده به زودی برای بانک جهانی ارسال می شود.
بنچمارک دوم :ساده سازی پروسه های کاری و تقویت شفافیت در اداره







چالش های پروسه توزیع شهادت نامه ،شناسایی شده است .فارمت جدید شهادت نامه نهایی شده و فعالً به گونه آزمایشی در کابل در حالت تطبیق
قرار دارد .در همکاری مستقیم کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی ،کار روی رهنمود توزیع شهادت نامه فارغان مراکز تعلیمات
تخنیکی و مسلکی جریان دارد که به زودی نهایی می شود.
پروسه فعلی توزیع جواز در اداره مطالعه شده و مشکالت آن شناسایی شده است .مسودۀ مقرره و طرزالعمل جدید توزیع جواز به انستیتوت های
خصوصی اصالح و نهایی شده است که با توشیح شدن قانون اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی ،نهایی می شود.
سیستم فعلی امتحانات و مونوگراف نویسی مطالعه و نواقص آن شناسایی شده است .با در نظرداشت نواقص شناسایی شده ،مسودۀ الیحه امتحانات
بازنگری شده و برای بورد علمی اداره جهت تصحیح ارسال شده است که بعد از آن منظوری مقام اداره در مورد اخذ خواهد شد.
بست مدیریت عمومی سمع شکایات در تشکیل اضافه شده است .این بست به زودی به اعالن سپرده می شود که بعد از استخدام مدیر سمع شکایات،
گزارش کارکردهای آن ارایه خواهد شد .در مورد طرزالعمل مرجع و تعداد شکایات رسیدگی شده ،معلومات ارایه نشده است.
معلومات در مورد اداره تعلمیات تخنیکی مسلکی در ویب سایت و صفحات اجتماعی آن نشر شده است که بیشتر شامل خبرها از فعالیت های اداره،
طرزالعمل استخدام و پالن عمل مبارزه با فساد اداری ،اعالنات تدارکاتی ،داوطلبی ها و کاریابی می شود.
بنچمارک سوم :اصالح پروسه های عملیاتی به منظور تامین شفافیت و حسابدهی و افزایش موثریت کاری











ساختار تشکیالتی جدید اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی در هماهنگی با کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی تهیه شده و از طرف
مقام عالی ریاست جمهوری منظور گردیده است .پروسه استخدام بست ها از طریق کمیسیون اصالحات اداری در جریان است.
طرزالعمل جدید استخدام در اداره ترتیب و نهایی شده است .مطابق طرزالعمل جدید ،بست های خالی اداره جهت شفافیت بیشتر از طریق ویب سایت
کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی به اعالن سپرده می شود .استخدام بست های اداری والیات از طریق والیات مربوطه و استخدام
استادان مکتب ها و انستیتوت ها در مرکز صورت می گیرد .پروسه نصب حاضری های الکترونیکی و بایومتریک کارکنان اداره در  13والیت تکمیل
شده ،در  18والیت در حالت جریان قرار دارد و در سه والیت دیگر تاهنوز آغاز نشده است.
طرزالعمل توظیف و تغییر و تبدیل متناسب و شفاف استادان در صنوف درسی در همکاری با کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی نهایی
شده و در حال تطبیق قرار دارد.
کارهای تدارکاتی اداره بر اساس قانون ،مقرره و طرزالعمل های تدارکاتی صورت می گیرد ،ولی سیستم مدیریت معلومات پروسه های تدارکاتی به
علت نبود بوجه ایجاد نشده است.
سیستم مدیریت مالی ( )AFMISدر اداره مرکزی تعلیمات تخنیکی و مسلکی فعال شده است و قرار است مطابق پالن ،این سیستم در واحدهای دومی
اداره نیز در سال آینده فعال شود.
فورم نظارت عملکرد اصالح شده و مسودۀ طرزالعمل نظارت از صنف نیز ترتیب گردیده است که به زودی نهایی می شود .هم چنان ،الیحه نظارت از
موسسات تعلیمی تعلمیات تخنیکی و مسلکی بازنگری شده است که بعد از توشیح قانون اداره نهایی می شود .امسال از فورم نظارت و رهنمود آن در
نظارت از  13انستیتوت و لیسه تعلیمات تخنیکی و مسلکی به صورت آزمایشی استفاده صورت گرفته است.
کار روی مسودۀ طرزالعمل تفتیش داخلی آغاز شده است ،اما به علت نبود کارمندان رسمی تفتیش داخلی در اداره ،کار مسوده به کندی به پیش می
رود .البته باید ذکر کرد که پالن کاری تفتیش بعد از نهایی شدن طرزالعمل ترتیب می شود.
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مشکالت در تطبیق پالن عمل
اداره تعلمیات تخنیکی و مسلکی از داشتن مشکالت در راستای تطبیق پالن عمل مبارزه با فساد اداری ،موضوعی را ذکر ننموده است .اما در مورد این
که چرا اکثر فعالیت های آن به صورت کامل تطبیق نشده است ،دالیلی هم چون توشیح نشدن قانون اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی ،نبود بودجه و
استخدام نشدن کارکنان را بیان نموده است.
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اداره ملی حفاظت محیط زیست
اداره ملی حفاظت محیط زیست برای سال مالی  ،1398تحت  3بنچمارک 9 ،فعالیت را پالن نموده
است .طی سال مالی  8 ،1398فعالیت تکمیل شده و  1فعالیت پیشرفت محدود داشته است .جزئیات
دستآوردها و پیشرفت های مهم تطبیق پالن عمل این اداره در هر بنچمارک به شرح ذیل می باشد.

تکمیل شده
پیشرفت محدود

11%
89%

بنچمارک اول :تقویت حسابدهی در اداره
 مسوده میکانیزم نظارت از پروژه های غیر اختیاری از سوی این اداره ترتیب و جهت غنامندی بیشتر با ادارات همکار مربوطه ارسال شده است.
 از مجموع  17موردی که در ماده  15قانون دسترسی به اطالعات به نشر آن تاکید شده ،خبرها ،اعالن های داوطلبی و کاریابی ،قوانین و مقرره ها،
رهنمودها ،گزارش های معلوماتی نظارتی و کاری در ویب سایت این اداره نشر شده است .سیستم ملی معلوماتی محیط زیستی در دفتر مرکزی و
والیات جهت جمع آوری اطالعات در مورد کیفیت وضعیت محیط زیستی ایجاد و در  23والیت برنامه های آموزشی پیرامون معرفی آن دایر گردیده
است .سیستم گزارش دهی آنالین با داشتن  206کاربر برای کارمندان مرکزی این ایجاد و فعال گردیده است.
 این اداره دارای  35واحد بوده که تمام بست های آن به  850می رسد .هر بست ،الیحه وظایف خود را دارد که مطابق به استراتیژی منابع بشری
استوار شده است .به تعداد  8بست مرکزی و  5بست والیتی ازطریق رقابت آزاد مطابق به الیحه وظایف شان تقرر حاصل نموده است.
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
طریق سیستم افمس و اجرای حواله مطابق به قانون تدارکات به حساب مربوطه صورت گرفته است .مبلغ هفت میلیون و سه صد و بیست و سه
هزار و چهار صد و چهل و یک ( )7،323،441افغانی عواید جمع آوری گردیده و به حساب واردات دولت انتقال یافته است .پالن بودجه منظور شده
جهت اخذ تخصیص و تطبیق آن طی سال مالی  1398ارایه شده و پالن مالی بودجه به اساس پروژه های انکشافی توحید و به وزارت مالیه ارسال
شده است .چارت ( ) Flow Chartجهت شفافیت و سرعت بیشتر در اجرای تخصیصات و پرداخت ها و تعیین مسیر اجرای امور در ریاست ها وآمریت
های مربوطه تهیه و ترتیب شده است.
 میکانیزم نظارت از پروژه های انکشافی تدوین شده و کمیته نظارت از پروژه های انکشافی با  4نفر عضو که در رأس آن معین مالی و اداری این
اداره قرار دارد ،ایجاد گردیده است .کار نظارت از  8پروژه چهار دیواری ریاست های حفاظت محیط زیست در  8والیت (غور ،فرا ،پکتیکا ،لغمان،
جوزجان ،ننگرهار ،خوست و دایکندی) طی سال مالی  1398تکمیل گردیده است.
بنچمارک سوم :تقویت تفتیش داخلی
 پالن ساالنه آمریت تفتیش داخلی این اداره تطبیق و در نتیجه بازرسی ها از اضافه پرداخت ها در والیات نورستان ،کنر ،بدخشان ،کندز ،پکتیا ،لوگر
و کاپیسا ،مبلغ سه صد و سه هزار و چهار صد و بیست و سه ( )303،423افغانی ،به خزانه دولت حصول گردیده است .همچنان  19قلم جنس فاضل،
به ارزش مجموعی مبلغ پنج صد و سه هزار و چهار صد و چهل و هفت ( )503،447افغانی تثبیت و به جمع معتمدین والیات قید شده است .ملبغ
بیست و یک هزار و هشت صد و پانزده ( ) 21،815افغانی خریداری قرطاسیه باب که اسناد محسوبی آن طی مراحل نگردیده ،نیز تثبیت شده است.
بر عالوه 74 ،مورد کاستی ها ،خالها و نواقص در واحد بازرسی شده تثبیت ،و جهت بهبود امور واحدهای بازرسی شده 74 ،مورد سفارشات نیز ارائه
گردیده است.
 19 برنامه آموزشی روی پالن رهنمودی بازرسی  17والیت در بخش محیط زیست برای  63تن کارمندان تفتیش داخلی تدویر شده است.
 به تعداد  83تن از رئیسان مرکزی و والیتی ،فورم ثبت دارایی های خویش را تکمیل نموده اند .این فورمه ها به اداره ثبت و بررسی دارایی های
مقامات عالی رتبه دولتی در ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری فرستاده شده است.
مشکالت و چالش های تطبیق پالن عمل
اداره ملی حفاظت محیط زیست از داشتن مشکالت در راستای تطبیق پالن عمل خویش ،کدام موضوعی را ذکر نکرده است.

131

گزارش ساالنه سال مالی  1398از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری

شاروالی کابل
این اداره در پالن عمل مبارزه با فساد اداری سال مالی  1398خویش ،تحت  5بنچمارک،
 21فعالیت را پالن نموده است .در طول سال 12 ،فعالیت تکمیل شده است 3 ،فعالیت دیگر
در مراحل نهایی اجرا قرار دارد و  6فعالیت دیگر قسماً شده است .جزئیات پیشرفت و
دستآوردها در فعالیت های اداره ،در ذیل ارایه شده است.

تکمیل شده
مراحل نهایی اجرا

28.5%
57%

14.2%

قسماً تکمیل شده

بنچمارک اول :بهبود شفافیت در جمع آوری عواید
 سیستم محصول صفایی اکسس که یک سیستم نیمه اتومات وساده جهت محاسبه و سنجش محصول صفایی است در  22ناحیه شهر کابل
جهت از بین رفتن سیستم کهنه و غیر دقیق محاسبه پول صفایی ایجاد گردیده است .در عین حال ،دفتر هبیتات سازمان ملل یک سیستم
پیشرفته تر مدیریت اطالعات امالک و محصول صفایی ( )Safayee Information Management Systemرا ایجاد نموده است
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
صفایی را دارا بوده و می تواند گزارش های مختلفی را ترتیب و ایجاد نماید و از امنیت سایبری بیشتری برخوردار خواهد بود .در حال حاضر نیز،
معلومات سروی امالک در سیستم اکسس وارد گردیده و تعرفه هایی که قبالً به صورت دستی محاسبه می گردید با استفاده از این سیستم
محاسبه می گردد .یعنی ،به کمک این سیستم می توان مقدار محصول صفایی هر ملکیت را با مالکین مربوط شریک نمود .سیستم اکسس ،که
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.
بنچمارک دوم :بهبود شفافیت در مصارف







سیستم مدیریت معلومات مالی افغانستان در اداره تطبیق شده و پروسه های کاری بخش مالی اداره با تطبیق این سیستم نیز ساده سازی گردیده
است .کارهای مالی و اداری شاروالی کابل از طریق این سیستم صورت می گیرد.
به اساس مقرره کنترول و جلوگیری از تخلفات ساختمانی از اعمار ساختمان ها در سطح شهر  4گروپ کنترولی برای نواحی مختلف شهر کابل
توظیف گردیده که از این کار نظارت می کنند .در میکانیزم جدید ،شاروالی کابل در همکاری با نواحی مربوطه و نهادهای امنیتی از اعمار
ساختمان ها نظارت می نماید .به اساس گزارشات گروپ های موظف ،در طول شش ماه اول سال مالی  1398در پنج ناحیه شهر کابل ،شامل
نواحی سوم ،هشتم ،نهم ،دهم و دوازدهم ،به تعداد  232ساختمان از لحاظ تخلفات ساختمانی بررسی گردیده و قیمت گذاری تعداد  479جایدادی
که قیمت گذاری قباله آن ها طی سال جاری صورت گرفته ،تفتیش گردیده است.
مسودۀ مقرره جلوگیری از تخلفات ساختمانی و طرزالعمل تخلفات ساختمانی ،بعد از نظر خواهی از وزارت های شهرسازی و اراضی ،مالیه،
اقتصاد و اداره ارگان های محل تدوین شده و منظور گردیده است که در حال حاضر برای تدقیق در وزارت عدلیه قرار دارد .شاروالی کابل،
مطابق شاخص این فعالیت در پالن عمل ،از ایجاد الیحه وظایف مشخص برای تعیین بررس گزارش ارائه ننموده است.
کار روی ایجاد میکانیزم و طرزالعمل اولویت بندی و انتخاب پروژه ها جهت انتخاب آن ها به اساس نیازها و مشوره با باشندگان هر ناحیه در
جریان می باشد.
بنچمارک سوم :شفافیت در منابع بشری






تمام کارمندان واجد شرایط ثبت دارایی در شاروالی کابل ،به تعداد  60ریاست مرکزی و نواحی 6 ،معینیت و  4مشاوریت فوق رتبه می باشند که
به تعداد  40تن تا حال دارایی های شان را ثبت نموده اند.
فورم ثبت دارایی های  12تن از رئیسان بست های اول و دوم 9 ،تن معاونان بست های دوم ،یک تن مشاور امور زنان و  20تن کارمندان پائین
رتبه به اداره شاروالی کابل جهت تثبیت مسبوقیت و همکاری در بررسی آن ها مواصلت ورزیده که در زمینه همکاری صورت گرفته است.
به تعداد  17حاضری الکترونیک در  17ناحیه شهر کابل نصب گردیده ،اما وجود هیچ کارمند خیالی در تشکیل ریاست شاروالی تثبیت نگردیده
است.
به تعداد  4جلد دوسیه جرمی فساد اداری بعد از تکمیل دوسیه ها به لوی څارنوالی ارسال گردیده است .همچنان ،به تعداد  16دوسیه دیگر نیز
که امکان فساد در آن ها متصور بوده توسط گروپ های مفتشین ریاست تفتیش داخلی مورد بررسی قرار گرفته و به لوی څارنوالی ارسال
گردیده است .هم چنان در در ربع چهارم سال مالی جاری ،دو تن کارمند به لوی څارنوالی معرفی شده است.
بنچمارک چهارم :تقویت شفافیت در خدمات شهری

 قانون شاروالی ها منتشرۀ جریده رسمی شماره ( )1316مورخ  1397/7/23در ربع اول تعدیل شده و ذریعة فرمان شماره ( )355مورخ
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 1397/12/14مقام عالی ریاست ج.ا.ا توشیح و به تاریخ  1398/1/10در جریده رسمی شماره ( )1341نشر گردیده است .همچنین ،مقرره کنترول
و جلوگیری از تخلفات ساختمانی تسوید شده و توسط مجلس اداری شاروالی کابل تصویب و غرض طی مراحل بعدی و تصویب کابینه به وزارت
عدلیه ارسال گردیده است .مقرره وظایف و صالحیت های وکالی گذر نیز ایجاد گردیده و مقرره کرایه واجاره دهی ملکیت های شاروالی از
طرف ارگان های محل طی مراحل گردیده است و در وزارت عدلیه تحت تدقیق قرار دارد.
پروسه اعتبار سنجی سروی ملکیت ها به شکل عادی آن از سوی پروگرام شهر برای همه به طور منظم در تمام نواحی  22گانه شهر کابل طبق
پالن به پیش برده می شود.
به اساس گزارش شاروالی کابل ،جزئیات دیزاین سیستم دیتابیس سفر کارمندان ( )UNOICTبه افغانستان و مجالس با شاروالی کابل و ادارات
همکار ،ادامه دارد و این سیستم هنوز مکمل ایجاد نشده است .از ایجاد دیتابیس پیش بینی شده در این فعالیت نیز گزارش ارائه نشده است.
در زم ینه ساده سازی پروسه های ارایه خدمات به شمول پروسه اخد کتابچه صفایی کرایه و اجاره و فروش جایداد های شاروالی کابل ،با شرکت
برشنا برای چک تخنیکی قرارداد امضا گردیده است .هم چنان ،مسودۀ طرزالعمل صدور مجوز ساختمان ترتیب شده و بعد از تصویب مجلس
اداری شاروالی به وزارت عدلیه ارسال گردیده است .طی مراحل اداری که شامل پروسه عریضه و احکام می شود حذف شده و سیستم فورم طی
مراحل ساختمان های رهایشی و تجارتی غرض کوتاه سازی پروسه ایجاد گردیده است.
یک تفاهم نامه از جانب شاروالی کابل رسماً غرض چک تخنیکی به شرکت برشنا ( )DABSارسال گردیده است .پروسه هماهنگ سازی کتابچه
های صفایی با میتر های توزیع برق ،بعد از مدغم سازی بل برق و کتابچه صفایی اجرا می گردد.
بنچمارک پنجم :تقویت شفافیت و حسابدهی در اداره







در جریان سال مالی  ،1398شاروالی کابل از طریق ویب سایت رسمی و صفحات اجتماعی خویش پالن های انکشافی ساالنه از سال های
1397 ،1396 ،1395؛ ماستر پالن شهر کابل؛ لوایح ،طرزالعمل ها ،رهنمودهای کاری قراردادها ،تفاهمنامه های امضا شده و پالیسی ها از قبیل
طرزالعمل کنترول و مراقبت از اجرای امور ساختمانی ،طرزالعمل استخدام کارمندان فنی و تخنیکی و طرزالعمل صنف بندی صدور مجوز
ساختمان را به نشر رسانیده است .اما بودجه و گزارش های مالی ساالنه اداره ،بعضی از لوایح ،طرزالعمل ها و رهنمودهای کاری ،قراردادها و
تفاهم نامه های امضا شده داخلی یا بین المللی ،لست طبقه بندی و انواع اطالعاتی که اداره در اختیار دارد و گزارش های کاری ساالنه تا حال
نشر نشده است.
هم چنان ،شاروالی کابل میکانیزم ها و طرزالعمل های کاری اداره را که از طریق تطبیق پالن عمل مبارزه با فساد اداری سال مالی  1397اداره
ایجاد شده بود تا حال نشر نموده است .این میکانیزم ها و طرزالعمل ها شامل قانون شاروالی ها ،قانون محصول خدمات شهری ،طرزالعمل
سیستم و دیتابیس تخلفات ساختمانی ،طرزالعمل سیستم ثبت و انسجام اصناف ،طرزالعمل سیستم آنالین مدیریت پروژه ها و طرزالعمل سیستم
سمع شکایات می باشند.
به اساس سروی که از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک شاروالی کابل در سال  1398انجام شده است 62 ،درصد شهروندان از فعالیت های
شاروالی راضی و متباقی  38درصد مردم ابراز نارضایتی نموده اند.
در جریان سال مالی  1398به تعداد  1،383تن مالقات های رو در رو با شخص شاروال داشته اند که به مشکالت شان رسیدگی صورت گرفته
است .هم چنان ،به تعداد  1،178تماس تلفنی ثبت شده و به شکایات شان رسیدگی صورت گرفته است.
برای ایجاد بخش رسیدگی به امور مراجعین ،شماره تماس  155در شاروالی کابل فعال گردیده که شکایات و نظریات مردم از این طریق دریافت
می شود و به آن رسیدگی صورت می گیرد .هم چنان ،به شکایاتی که از طریق شماره  5000اداره امور ثبت می گردد نیز رسیدگی صورت می
گیرد که در ربع چهارم سال مالی به تعداد  25شکایت بررسی گردیده است.

مشکالت و چالش های تطبیق پالن عمل
شاروالی کابل از داشتن مشکالت در تطبیق پالن عمل مبارزه با فساد اداری خویش ،موضوعی را ذکر نکرده است.
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اداره خط آهن
این اداره در پالن عمل مبارزه با فساد اداری سال مالی  1398خویش ،تحت  5بنچمارک،
 18فعالیت را پالن نموده است .در طول سال 6 ،فعالیت تکمیل شده است 1 ،فعالیت در
مراجل نهایی اجرا قرار دارد 7 ،فعالیت قسماً تکمیل شده و  4فعالیت بدون پیشرفت باقی
مانده است .جزئیات پیشرفت و دستآوردها در فعالیت های اداره در ذیل ارایه شده است.

تکمیل شده
مراحل نهایی اجرا
قسماً تکمیل شده
آغاز نشده

22%34%
38.8% 5%

بنچمارک اول :تقویت شفافیت و حسابدهی در اداره
 اداره خط آهن در جریان سال مالی  1398به تعداد  5حکم و فرمان مقام عالی ریاست جمهوری مربوط به اداره را تعقیب و تطبیق نموده است.
 اداره خط آهن ،معلومات ،خبرها ،پالن ها ،اعالن های تدارکاتی و لست پروژه ها از فعالیت های خویش را از طریق ویب سایت و صفحات
اجتماعی خویش نشر نموده است .اما تشکیل ،بودجه ،گزارش های مالی ساالنه ،لوایح ،طرزالعمل ها و رهنمودهای کاری ،قراردادها و تفاهم
نامه های امضاء شده ،گزارش های کاری ساالنه و لست طبقه بندی و انواع اطالعاتی که اداره در اختیار دارد تا حال نشر نگردیده است.
بنچمارک دوم :تعیینات براساس لیاقت و شایستگی بجای روابط و معرفی کارمندان برای برنامه های آموزشی
 در سال  ،1398به تعداد  230بست به اعالن سپرده شده است که از جمله 9 ،تن در بست های مختلف موفقانه استخدام شده اند .هم چنان،
بعضی از استخدام ها در سال گذشته به دلیل ادغام اداره با وزارت ترانسپورت و ایجاد ساختار جدید ،به تعویق افتاده است.
 برنامه های آموزسی مبارزه با فساد اداری از سوی اداره برگزار نشده است.
بنچمارک سوم :نظارت از تطبیق و حفظ و مراقبت پروژه ها
 اداره خط آهن از تمام پروژه های تطبیقی و حفط و مراقبت خویش در جریان سال نظارت نموده است.
بنچمارک چهارم :الکترونیکی سازی کنترول و نظارت از بهره برداری و جمع آوری عواید خطوط آهن
 به تعداد شش ویندر فورم (فورم فروشنده) در سیستم افمیس وزارت مالیه درج گردیده است.
بنچمارک پنجم :تقویت شفافیت در بخش مالی و تدارکات
 مبلغ هشت صد و هشتاد و هفت میلیون و چهار صد و یازده هزار و دو صد و شصت ( )877،411،260دالر امریکایی عواید طی چهار ربع به
حساب عواید این اداره در د افغانستان بانک جمع آوری گردیده است.
 در ربع سوم ،اسناد کمبود چهار قرارداد باالی سقف جمع آوری شده و درج سیستم گردیده است .همچنین ،اسناد کمبود  39قرارداد دیگر که
هفت قرارداد آن باالی سقف و متباقی پائین سقف بوده اند ،نیز جمع آوری شده و درج سیستم ( )ACPMSگردیده است .اسناد  5قرارداد اداره
بعد از تشخیص داوطلب برنده تحت طی مراحل قراردارند.
مشکالت و چالش های تطبیق پالن عمل
این اداره از داشتن مشکالت در تطبیق پالن عمل مبارزه با فساد اداری ،گزارش ارائه ننموده است.
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اداره ملی استندرد
اداره ملی ستندرد در پالن ساالنه جهت تحقق و پیشرفت در  3بنچمارک ،تعداد  8فعالیهت را
تعیین نموده بود .از جمله 7 ،فعالیت این اداره تکمیل شده و در  1فعالیهت پیشهرفت محهدود
صورت گرفته است .دستآوردها و پیشرفت های مهم تطبیق پالن عمل بهه شهرح ذیهل مهی
باشد.

12.5%
تکمیل شده

قسماً تکمیل شده

87.5%

بنچمارک اول :شفافیت در امور تدارکات
 اعالن تدارکاتی پروژه ها از جمله ،عیارسازی البراتوارهای مرکزی و تجهیزات البراتوار های قالین ،برق ،مواد نفتی و مواد ساختمانی ،پروژه
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 که
سه بار به اعالن داوطلبی سپرده شد ،شرکت ها حاضر به اخذ شرطنامه نشدند و بالخره با اداره مواد نفتی به شکل منبع واحد پروتوکول گردید.
 جهت شفافیت و حساب دهی در مصرف بودجه عادی و انکشافی ،کمیته مبارزه با فساد اداری ،تعیین شده و جهت کنترول حواله جات خیالی
نظارت مستمر جریان داشته است.
بنچمارک دوم :تقویت مدیریت عملکرد منابع بشری
 بست های خالی در ویب سایت اداره اعالن شده بود که بعد از شارت لست و اخذ امتحان از کاندیدان واجد شرایط ،به تعداد  30تن در بست
های کمبود استخدام گردیده است .کاندیدان برای  18بست دیگر نیز شارت لست گردیده که امتحان آن توسط کمیسیون مستقل اصالحات
اداری و خدمت ملکی از طریق سیستم الکترونیکی اخذ خواهد شد .بعد از سپری شدن امتحان برای  2بست دیگر ،کسی موفق نشده است.
 تعداد  28قطعه فورم ثبت دارایی مقامات و کارکنان بعد از خانه پری و جمع آوری ،به اداره ثبت و بررسی دارایی های مقامات و کارکنان دولتی
ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ارسال گردیده است.
بنچمارک سوم :تقویت اطالع رسانی و اساس آماری اداره
 فعالیت ها و کارکردهای اداره از طریق ویب سایت ،مجله و سایر شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک و تویتر به دسترس همگان قرار گرفته
است .در ضمن ،از طریق مصاحبه های صوتی و تصویری که از طریق رادیوها و تلویزیون ها صورت گرفته ،مطابق ماده  15قانون دسترسی به
اطالعات ،اطالع رسانی گردیده است.
 ارزیابی خودی یا مستقل برای تقویت اساس آماری از وضعیت و آسیب پذیری های فساد اداری در اداره ،به اساس معلومات شعبات به صورت
ربع وار صورت گرفته است.
مشکالت و چالش های تطبیق پالن عمل
اداره ملی استندرد ،در خصوص انجام  1فعالیت به شرح ذیل گزارش ارائه نمود است:
 مرجع اطالع گیری داخلی در اداره ایجاد نگردیده و قرار است در سال آینده انجام شود.
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جمعیت هالل احمر افغانی
جمعیت حالل احمر افغانی برای سال مالی  ،1398تحت  4بنچمارک 15 ،فعالیت را پالن
نموده است .در طول سال 2 ،فعالیت تکمیل شده 4 ،فعالیت قسماً تکمیل شده 7 ،فعالیت
پیشرفت محدود داشته و  2فعالیت بدون پیشرفت باقی مانده است .جزئیات بیشتر در
مورد تطبیق پالن عمل این اداره در هر بنچمارک به شرح ذیل می باشد.

تکمیل شده
قسماً تکمیل شده
پیشرفت محدود
بدون پیشرفت

13.3% 13.3%
26.6%

46.6%

بنچمارک اول :تقویت شفافیت و حسابدهی در بخش امالک وجایداد ها
 گزارشات در مورد اداره و فعالیت های آن به طور دوامدار در ویب سایت رسمی جمعیت هالل احمر افغانی به نشر رسیده است.
 مرجع اطالع گیری ایجاد گردیده و طرزالعمل آن ترتیب شده است که تاهنوز از طرف مقام رهبری جمعیت ملی منظور نگردیده است.
 دیتابیس امالک و تعمیرات ایجاد شده و به تعداد  63قطعه زمین غصب شده در مرکز و والیات در آن ثبت شده است .باقیداری پنج صد و پنجاه
هزار ( )550،000افغانی کرایه ملکیت جمعیت ملی تصفیه گردیده است .مکتوب شماره ( )256مورخ  1398/2/25عنوانی شهرداری والیت پروان
در مورد غصب مقدار  19جریب و  10بسوه زمین ملکیت سره میاشت و مکتوب نمبر ( )359/739مورخ  1398/6/5و نامه شماره ( )2452مورخ
 1397/2/25معاونیت انسجام امور ریاست عمومی اداره امور ج.ا.ا جهت رفع مشکل و تخلیه تعمیر ملکیت سره میاشت از وجود افراد فاقد هویت،
عنوانی وزارت امور داخله ارسال شده است.
 طرزالعمل استفاده از بالک ها و خانه های رهایشی از طریق ریاست امالک و تعمیرات ترتیب و غرض تائیدی به بورد رهبری ارسال شده است.
بنچمارک دوم :تامین شفافیت در منابع بشری و امور مالی
 به تعداد  41تن از کارمندان جمعیت حالل احمر افغانی از طریق رقابت آزاد استخدام شده است .هم چنان ،به تعداد  35تن کارمند در بخش اداره
و مدیریت و  31تن کارکنان خدماتی در بخش شیوه و برخورد کارکنان آموزش دیده اند.
بنچمارک سوم :ایجاد شفافیت در امور مالی
 مکتوب شماره ( )660مورخ  ،1398/3/17مکتوب نمبر ( )2305مورخ  1389/8/17و مکتوب شماره ( )2318مورخ  1398/8/18برای واپسگیری
دارایی های غصب شده ،به مراجع مربوط ارسال شده است.
 جهت رفع نواقص در داخل اداره ،سفارشات تفتیش بیرونی از طریق ریاست مالی پیگری شده است .در نتیجه ،به نگهداری پول نقد مطابق
رهنمود مالی در ریاست ها در والیات هدایت داده شده و تطبیقات بانک ها و خزانه در مرکز و والیات مطابق رهنمود تکمیل گردیده است.
 طی شش ماه اول 2 ،تیم از جریان امور مالی در سطح  2دفتر ساحوی والیت هرات و والیت بلخ نظارت نموده است .در نتیجه ،مبلغ بیست و نه
میلیون پنجصد و چهل دو هزار و شش صد و نود و پنج ( )29.542.695افغانی عواید ریاست زون شمال (بلخ) به حساب دفتر انتقال گردیده است.
این فعالیت در شش ماه دوم به دلیل مشکالت امنیتی هیچ پیشرفت نداشته است.
بنچمارک چهارم :اصالحات در اسناد تقنینی اداره
 اساسنامه جمعیت ملی نهائی شده است و در مرحله چاپ به سه زبان دری ،پشتو و انگلیسی قرار دارد .طرزالعمل ریاست محافظت و مصؤنیت
نهائی شده و در مرحله تطبیق قرار دارد.
مشکالت و چالش های تطبیق پالن عمل
جمعیت حالل احمر افغانی از داشتن مشکل و یا چالش در تطبیق پالن عمل مبارزه با فساد اداری سال مالی 1398خویش ،موضوعی را ذکر نکرده
است .اما  2فعالیت این اداره بدون پیشرفت باقی مانده و  2فعالیت آن پیشرفت محدود داشته که در ذیل آمده است:
 جمع آوری تمامی طلبات جمعیت ملی از مقروضین امالک و جایدادهای جمیعت ملی؛
 بازنگری و مدیریت درست قراردادها در  5مورد ملک این اداره؛
 تطبیق فعالیت اصالح تشکیل و اصالح منابع بشری؛
 نهایی سازی طرزالعمل امور خدمات صحی و تهیه مسوده ابتدایی طرزالعمل ریاست نشرات و ارتباط عامه ،طرزالعمل تداوی سوراخ قلبی
و بازنگری طرزالعمل منابع بشری.
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ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش
این ریاست در پالن عمل مبارزه با فساد اداری سال مالی  1398خویش ،تحت 3
بنچمارک/شاخص 20 ،فعالیت را در نظر گرفته بود .از این تعداد 2 ،فعالیت تکمیل گردیده
است 3 ،فعالیت در مراحل نهایی اجرا قرار دارد 3 ،فعالیت قسماً تکمیل شده 5 ،فعالیت
دیگر پیشرفت محدود داشته و  7فعالیت بدون پیشرفت باقی مانده است .جزئیات پیشرفت
در فعالیت ها و دستآوردهای آن در ذیل ارایه شده است.

تکمیل شده
مراحل نهایی اجرا
قسماً تکمیل شده
پیشرفت محدود
بدون پیشرفت

10%
45% 15%
15%
25%

بنچمارک اول :تقویت شفافیت و حساب دهی در امور تدارکاتی




الیحه انتخاب و اولویت بندی پروژه ها و مسودۀ ابتدایی طرزالعمل سیستم نظارت و ارزیابی از تطبیهق پهروژه ههای اداری در مهورد فعالیهت ههای
ورزشی ترتیب و تصویب گردیده است .اما پالن کاری ساالنه در مطابقت با الیحه انتخاب و اولویت بندی پروژه ها ایجاد نگردیهده و پهالن کهاری
جهت تطبیق سیستم نظارت و ارزیابی از تطبیق پروژه های اداری ایجاد نشده است.
جهت پرداخت عصریه و سفریه تیم های ملی در فدراسیونهای ورزشی از طریق بانک و پرداخت تیلیفونی ( )Mobile Moneyیهک جهدول خهاص
ایجاد شده است .پرداخت سهمیهها اما تا کنون از این طریق صورت نگرفته است.
بنچمارک دوم :قانون مند سازی فعالیت های ورزشی (امور فنی و مسلکی) و اصالحات در منابع بشری






طرزالعمل اعزام افراد نخبه در رویدادهای ورزشی و طرح ابتدایی الیحه طرز سلوک که بر تمام مسئولین و پرسونل کاری قابهل تطبیهق مهی باشهد
ترتیب گردیده است.
طرزالعمل تقویت شفافیت در توزیع سهمیه های عصریه به تیم های ملی ترتیب شده و غرض تصویب به رهبری اداره ارسال شده است.
طرح ابتدایی الیحه جلوگیری از تضاد منافع در قراردادها ،خریداری ها ،استخدام ها ،تعیینات و انتخاب اعضای تیم های ملی فدراسیون هها ترتیهب
گردیده است .به تعداد  39بست خالی با هماهنگی کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی به اعالن سپرده شده است.
کورس های انگلیسی ،سواد آموزی و سمینارهای آموزشی در مورد ثبت دارایی های کارمندان برگزار شده است .به تعداد  68تن از کارمنهدان ایهن
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





اخبار ورزشی این اداره از طریق ویب سایت و فیسبوک به نشر رسیده است 27 .تن از مقامات و کارکنان بخش های تدارکاتی ،مالی و حساب دهی،
دارایی های شان را ثبت نموده اند.
یک ارزیابی جامع از آسیب پذیری های معروض به فساد در مرکز صورت گرفته است که باعث شده مسئولین اداره از ساحات آسیب پذیر شناخت
دقیق کسب نمایند و اقدامات مناسب انجام دهند .اما این ارزیابی در والیات تا اکنون انجام نیافته است.
طرح ابتدایی طرزالعمل ایجاد بخش رسیدگی به شکایات ترتیب گردیده است.

مشکالت و چالش های تطبیق پالن عمل
مداخله وکالی پارلمان ،شورای والیتی ،والیان و افراد زورمند در والیات در بخش استخدام مسؤلین والیتی ،از جمله بزرگ ترین مشکالت اداره در
تطبیق پالن عمل مبارزه با فساد اداری گزارش داده شده است 7 .فعالیت طبق پالن عمل مبارزه با فساد اداری پیشرفت نداشته که در ذیل آمده است:
 )1ایجاد پورتال انترنتی و نشر اطال عات از مراحل تدارکاتی و مدیریت قرارداد پروژه ها مطابق قانون و طرزالعمل تدارکات و قانون دسترسی به اطالعات
در ویب سایت اداره؛  )2ایجاد سیستم مدیریت معلومات تدارکاتی برای ثبت معلومات تدارکاتی قراردادها به شمول قراردادهای کوچک زیر  500هزار
افغانی و آرشیف تدارکاتی جامع برای ریاست با رعایت قوانین ،مقررات نافذه و طرزالعمل های مربوطه؛  )3تبدیل پروسه نرخ گیری تهیه تکت سفرهای
هوایی تیم های اعزامی به خارج کشور از مراجعه به دفاتر کمپنی های ترانسپورتی هوایی به ارسال ایمیل های رسمی؛  )4ایجاد میکانیزم و کمیته نظارت
اجتماعی از امور تدارکاتی و مدیریت قراردادها؛  )5ارجاع به موقع اتهامات و قضایایی که ایجاب تعقیب عدلی را می نماید به لوی څارنوالی و گزارش
دهی به سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری؛  )6ایجاد مرجع اطالع گیری داخلی مطابق قانون حمایت از اطالع دهندگان جرایم فساد اداری و ایجاد
طرزالعمل مرجع اطالع گیری داخلی برای تنظیم اجراآت آن؛  )7برگزاری حد اقل دو جلسه حسابدهی ساالنه به مردم از اقدامات و کارکردهای اداره از
طریق رسانه ها (در مرکز اطالعات و رسانه های حکومت).
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ادارۀ کرکت بورد افغانستان
اداره کرکت بورد افغانستان در پالن عمل مبارزه با فساد اداری سال مالی  1398خویش،
تحت  2بنچمارک 8 ،فعالیت را پالن نموده است .در طول سال 7 ،فعالیت تکمیل شده
است و  1فعالیت در مراحل نهایی اجرا قرار دارد .جزئیات دستآوردها و پیشرفت های مهم
تطبیق پالن عمل این اداره در هر بنچمارک به شرح ذیل می باشد.

تکمیل شده
مراحل نهایی اجرا

12.5
87.5

بنچمارک اول :شفافیت در پروسه های مالی






ارزیابی اسناد مالی سال  ،1397به درخواست شورای بین المللی کرکت تکمیل گردیده و از اجراآت شفافیت در آن اطمینان داده شده است.
سیستم جدید امور مالی ،با خریداری نرم افزار جدید ( )Quick Booksبا مجوز حسابداری که قابلیت راپوردهی آنی اجراآت مالی را دارد ،ایجاد
شده است .پالیسی مالی نیز تسوید شده و آماده تصویب در نشست ساالنه کرکت بورد می باشد.
به تعداد  15پروژه کوچک و بزرگ تدارکاتی از طریق اخبار چاپی و ویب سایت های انترنتی به اعالن دواطلبی گذاشته شده است .یک پالیسی
به منظور معیاری ساختن پروسه تدارکات تدوین شده است.
سیستم مدیریت موجودی ( )Inventory Management Systemایجاد گردیده که در نتیجه تمام اجناس با تگ نمبر ،قیمت و معلومات در
مورد استهالک ،در آن ثبت گردیده است.
مطابق پالیسی منابع بشری ،در بخش مجازات کارمندان ،قرار داد  2تن بنابر اجراآت غیر اصولی فسخ گردیده 3 ،تن اخطاریه و  1تن توصیه
گردیده است .همچنان ،در راستای مکافات کارمندان ،معاش  20تن از آنان افزایش یافته است .برعالوه ،جشنواره تقدیر کارمندان و انتخاب
کارمند سال در جریان می باشد و قرار است تا یک ماه آینده برگزار گردد.
بنچمارک دوم :تقویت شفافیت و حسابدهی در اداره







از مجموع  17موردی که در ماده  15قانون دسترسی به اطالعات به نشر آن تاکید شده است ،تمام موارد در مورد پالن ها و فعالیت های این
اداره به گونه روزمره از طریق ویب سایت ،فیسبوک و تویتر نشر گردیده است .هم چنان ،اعالمیه های اداره ،به مطبوعات ارسال می شود و از
آن طریق به دسترس عموم قرار می گیرد .به تعداد  22مورد اطالعات به نهاد دیدبان شفافیت افغانستان نیز ارائه گردیده است.
مرجع اطالع گیری داخلی تحت اثر کمیته مبارزه با فساد اداری این اداره ایجاد گردیده و طرز العمل این مرجع نیز تصویب شده است .بر
عالوه ،برای ایجاد سهولت در این زمینه ،شماره تماس ( )0781500009و ایمیل آدرس ( )cc@afghancricket.afاختصاص داده شده و در
ساختمان های اداره آگاهی ها در این مورد نصب گردیده است .تا هنوز کدام اطالعی در این بخش درج نگردیده تا مورد بررسی قرار گیرد.
تمام کارمندان این اداره تفتیش شده است که در نتیجه دوسیه نسبتی لیگ برتر کرکت افغانستان ( )APLطی مکتوب شماره ( )2653مورخ
 21سنبله سال  1398به لوی څارنوالی ارسال شده است.

مشکالت و چالش های تطبیق پالن عمل
کرکت بورد افغانستان از داشتن مشکالت در تطبیق پالن عمل مبارزه با فساد اداری خویش ،موضوعی را ذکر ننموده است.
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اداره ملی امتحانات
این اداره در پالن عمل مبارزه با فساد اداری سال مالی  1398خویش ،تحت  3بنچمارک 14 ،فعالیت
را پالن نموده است .در طول سال 4 ،فعالیت تکمیل شده و  1فعالیت قسماً تکمیل شده و  9فعالیت
بدون پیشرفت باقی مانده است .دستآوردها و پیشرفت های مهم تطبیق پالن عمل به شرح ذیل می
باشد.

تکمیل شده
قسماً تکمیل شده

28%
7%

65%

بدون پیشرفت

بنچمارک اول :تقویت شفافیت از طریق تهیه و انکشاف قوانین ،پالیسی و طرزالعمل ها
 مقررۀ تنظیم امور امتحانات کانکور به اساس حکم شماره ( )471مؤرخ  1397/02/29مقام عالی ریاست جمهوری ،به داخل  4فصل و  25ماده تهیه و
تصویب گردیده است .هم چنان ،به منظور رفع نیازمندی های کاری اداره 13 ،طرزالعمل در بخش های مختلف تهیه و تائید گردیده است.
بنچمارک دوم :تقویت شفافیت در برگزاری امتحانات و همکاری با ادارات در این زمینه
 به منظور ایجاد ارتباطات و هماهنگی بهتر ،اداره ملی امتحانات تفاهم نامه همکاری را با شورای طبی افغانستان و ستره محکمه امضا نموده است.
 طرزالعمل مطبعه اداره ملی امتحانات ترتیب شده است .این مطبعه ظرفیت چاپ فورم ثبت نام با بارکود ،کتابچه سواالت ،آی.دی مشخص و کارت
ثبت نام را دارد.
 سیستم بایو متریک در امتحان کانکور عمومی ،متفرقه ،علوم دینی ،شبانه ،اختصاصی و ماستری مورد استفاده قرار می گیرد .هم چنان ،خوانش اوراق
جوابات و نمره دهی آن توسط ماشین ها به طور خودکار انجام می شود.
بنچمارک سوم :ارتقای ظرفیت و تقویت شفافیت و حسابدهی در اداره
 به منظور ارتقای ظرفیت کارمندان اداره ،دو تن کارمند در ورکشاپ آموزش قوانین و مقررات به کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدماتی ملکی
معرفی گردیده است.
مشکالت در تطبیق فعالیت های پالن عمل
اداره ملی امتحانات عدم موجودیت جای مناسب برای اداره را از مشکالت اساسی خویش در گزارش ذکر نموده است .این اداره از پیشرفت  9فعالیت که
باید در سال مالی  1398پیشرفت می داشت ،گزارش ارائه ننموده و در مورد عدم تطبیق آن نیز دالیل اراِه ننموده است .فعالیت های مذکور قرار ذیل اند:










تدوین و نهایی سازی پالیسی اداره ملی امتحانات با درنظر داشت معیارهای پذیرفته شده بین المللی و تطبیق آن؛
تدوین و تصویب قانون اداره ملی امتحانات طوری که معیارهای انتخاب هیئت ممتحن در آن پیش بینی گردد؛
ترتیب پالن عمل برای برگزاری امتحانات الکترونیکی در مرکز و حوزه های والیات؛
همکاری در برگزاری امتحانات بست های  5و  6خدمات ملکی و معلمان؛
تقویت بانک سواالت و ایجاد بخش های مشخص برای تهیه سواالت جامع ،کامل و تخصصی برای امتحانات تخصصی به شمول امتحانات
قضات ،څارنواالن و کارکنان خدمات ملکی؛
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؛
نشر اطالعات در مورد اداره و فعالیت های آن به شمول پالن ها و گزارش های کاری و گزارش از فعالیت های نظارتی از قبیل نظارت از
اجراآت ادارات در مطابقت با ماده پانزدهم قانون دسترسی به اطالعات؛
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.
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اداره تنظیم نفت و گاز افغانستان
اداره تنظیم نفت و گاز افغانستان برای سال مالی  ،1398تحت  3بنچمارک 6 ،فعالیت را

تکمیل شده

پالن نموده است .از این جمله 2 ،فعالیت آن تکمیل شده و  4فعالیت آن بدون پیشرفت
باقی مانده است .جزئیات پیشرفت ها و دستآوردهای پالن عمل در ذیل آمده است.

بدون پیشرفت

33.3%
66.7%

بنچمارک اول :تصویب تشکیل و بودجه اداره جدیدالتاسیس تنظیم نفت و گاز
فعالیت های این بنچمارک در ربع اول تطبیق گردیده است.
بنچمارک دوم :ایجاد مقررات در ارتباط با واردات تیل
فعالیت های این بنچمارک در سال مالی  ،1398پیشرفت نداشته است.
بنچمارک سوم :تطبیق سفارشات گزارش ارزیابی آسیب پذیری های پروسه تورید و عرضۀ مواد نفتی و گاز مایع در برابر
فساد اداری
فعالیت های این بنچمارک در ربع سوم سال مالی  ،1398پیشرفت نداشته است.
مشکالت در تطبیق فعالیت های پالن عمل
اداره تنظیم نفت و گاز از داشتن مشکالتی همچون )1عدم موجودیت محل کاری؛ )2عدم موجودیت سهولت های الزم جهت پیشبرد امور یومیه اداره و
)3عدم موجودیت افراد مسلکی واجد شرایط برای بست های خالی این اداره در تطبیق پالن عمل مبارزه با فساد اداری در سال مالی  1398خویش ذکر
نموده است.
به اساس گزارش ادارۀ مذکور ،در حال حاضر تنها  4رئیس و  10کارمند در این اداره موجود است و تقریباً تمامی پست های کلیدی به شمول پست
ریاست تجارتی و ریاست پالیسی این نهاد خالی می باشد  .فعالً یک گروپ کاری کوچک در این اداره ،بدون داشتن مآخذ حقوقی و قانون ،تالش به
تدوین مقررات تنظیمی در ارتباط به واردات تیل دارند.
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اجراآت و فعالیت های سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری
سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری طی سال مالی  1398به صورت منظم تمام فعالیت هایی را که شامل کارهای عادی اداری ،نظارت از
تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری در وزارت ها و ادارات ،جمع آوری گزارشات چهار ربع از وزارت ها و ادارات و تحلیل آن ،ارایه
گزارش و معلومات به مردم ،رسانه ها و همکاران بین المللی می شود را انجام داده است .جزئیات عمده فعالیت های سکرتریت ویژه طی
سال مالی  1398قرار ذیل است:
الف :انکشاف پالیسی و استراتیژی


ترتیب و نهایی سازی نسخه تجدید نظر شده استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری که استراتیژی تجدید نظر شده به تاریخ 3
قوس  1397به شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری ارایه و در پرنسیب تصویب گردید .نسخه نهایی آن شامل
 102بنچمارک است که به تاریخ  7حوت  1397توسط شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری تصویب شد.



همکاری با لوی څارنوالی در ترتیب مسودۀ مقرره اعاده دارایی های غیر قانونی.



همکاری با وزارت صنعت و تجارت در ترتیب مسودۀ مقرره یا قانون مالکیت ذینفع.



همکاری با ارگان های عدلی و قضایی در ترتیب مسودۀ قانون یا مقرره سیستم مدیریت قضایا (.)CMS



همکاری با اداره لوی څارنوالی در تهیه طرح تعدیل کد جزا.



همکاری با اداره ثبت و بررسی دارایی های ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری در ترتیب مسودۀ مقرره ثبت و بررسی
دارایی ها.



همکاری با وزارت مالیه ،وزارت عدلیه ،لوی څارنوالی ،ستره محکمه و کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی برای
ترتیب طرزالعمل بسته خداحافظی پر منفعت برای قضات ،څارنواالن ،کارکنان مسلکی وزارت عدلیه و کارکنان اداری ارگان
های عدلی و قضایی.

ب :همکاری در تجدید استراتیژی و پالن گذاری


همکاری در پروسه تجدید استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری به شمول ارائه مسوده استراتیژی برای بحث در شورای عالی
حاکمیت قانون ،دریافت نظریات جامعه مدنی و جامعه جهانی در مورد مسوده نسخه تجدید شده استراتیژی ملی مبارزه با فساد
اداری ،ارائه مسوده استراتیژی برای بحث و تصمیم گیری تخنیکی در جلسه کمیته عدلی و قضایی و ارائه نسخه نهایی
استراتیژی جهت تصویب به شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری.



نهایی سازی پالن عمل مبارزه با فساد اداری  63وزارت و اداره از مجموع  63وزارت و اداره و حمایت تخنیکی اداره ارگان های
محل در قسمت تهیه و نهایی سازی پالن های عمل مبارزه با فساد اداری  34والیت .نهایی سازی پالن های عمل مبارزه با
فساد اداری باعث شده است تا تطبیق استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در وزارت ها و ادارات ساختارمند و منظم گردد .در
ضمن ،تهیه پالن عمل ،به گزارش دهی وزارت ها و ادارات از فعالیت های مبارزه با فساد اداری شان ،کمک شایانی نموده است.



ترتیب و نهایی سازی پالن عمل مشترک بهبود روند کشف و تعقیب قضایای فساد اداری بر اساس تعهدات افغانستان در
کنفرانس جنیوا و برنامه ملی اصالحات عدلی و قضایی در هماهنگی با وزارت ها و ادارات مرتبط ،نهادهای بین المللی دخیل در
موضوع و نهادهای جامعه مدنی انکشاف یافت .این پالن توسط شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری به تاریخ 12
سرطان  1397تصویب گردید که فعالً وزارت ها و ادارات مربوط در حالت تطبیق پالن قرار دارند.



ترتیب و نهایی سازی پالن عمل تسریع اصالحات مبارزه با فساد اداری به عنوان بدیل موقت استراتیژی ملی مبارزه با فساد
اداری و تداوم اصالحات مبارزه با فساد اداری الی تصویب نسخه جدید استراتیژی .فعالیت های عمده انجام شده در این زمینه
شامل تدوین پالن عمل ،شریک سازی آن با وزارت ها و ادارات تطبیق کننده جهت دریافت نظریات و تائید آن ها و ارائه آن به
جامعه جهانی و جامعه مدنی جهت مشوره و اخذ نظریات آن ها در زمینه می باشد .این پالن در پروسه تجدید استراتیژی با
استراتیژی مدغم شد.
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ترتیب پالن تطبیقی اقدامات مورد نظر دولت افغانستان به اساس پاسخ مقام عالی ریاست جمهوری به گزارش اداره سرمفتش
ایاالت متحده امریکا در امور بازسازی افغانستان در مورد چگونگی تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری و شریک سازی
آن با وزارت ها و ادارات جهت تطبیق .سکرتریت ویژه از تطبیق این پالن نیز نظارت خواهد نمود.



اشتراک فعال در پروسه تدوین پالن عمل دوم مشارکت دولتداری باز ( )2021-2019که به تاریخ  1398/10/9توسط کابینه
جمهوری اسالمی افغانستان به تصویب رسید.

ج :هماهنگی ،اطالع رسانی و آگاهی عامه


سکرتریت ویژه به منظور ایجاد همآهنگی و تبادل تجارب مبنی بر تطبیق مؤثر استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری ،تهیه و
انکشاف پالن های عمل مبارزه با فساد اداری برای سال مالی  1398و شریک سازی نظریات نهادهای جامعه مدنی ،یک
ورکشاپ را به تاریخ  19جدی  1397در مرکز اطالعات و رسانه های حکومت با حضورداشت نمایندگان  55وزارت و اداره،
نهادهای جامعه مدنی و رسانه ها برگزار کرد.
در این ورکشاپ ،گزارش از بررسی پالنهای عمل سال مالی  1397وزارتها و ادارات توسط سکرتریت ویژه ارایه گردید .یافته
ها و سفارشات دیدبان شفافیت افغانستان و کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری (میک) از بررسی های
پالن های عمل مبارزه با فساد اداری ادارات در سال های گذشته با آنان شریک گردید .نظریات نمایندههای وزارتها و ادارات
در مورد چگونگی و مشکالت موجود در تطبیق پالن های عمل مبارزه با فساد اداری گرفته شد و فارمت و رهنمود ترتیب پالن
عمل مبارزه با فساد اداری برای نمایندگان وزارت ها و ادارات ارایه شد.



به تعداد  2رهنمود پالن گزاری و گزارش دهی ،یک فارمت پالن گذاری و یک فارمت گزارش دهی انکشاف داده شده و برای
وزارت ها و ادارات شریک ساخته شده است .رهنمودها و فارمت های پالن گذاری از طریق جلسات روبرو و تماس های تلیفونی
و ایمیل ،برای نماینده های وزارت ها و ادارات تشریح شده است.



سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری به منظور ایجاد همآهنگی و تبادل تجارب مبنی بر تطبیق مؤثر استراتیژی ملی مبارزه با
فساد اداری 2 ،برنامه آموزشی در مورد استراتیژی ،قانون مبارزه با فساد اداری و قانون حمایت از اطالع دهندگان جرایم فساد
اداری را به تاریخ  6سنبله  1398و  8عقرب  1398برای کارمندان وزارت معادن و پترولیم در این وزارت برگزار کرده است.



سکرتریت ویژه برنامه آموزشی در خصوص مبارزه با فساد اداری برای نهادهای دولتی را در همکاری با لوی څارنوالی در
وزارت ترانسپورت به تاریخ  4قوس  1398و وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به تاریخ  12قوس  1398برگزار نموده است.
هدف این برنامه ارایه معلومات در مورد قوانین و مقررات موجود در مورد مبارزه با فساد اداری ،دستآوردهای دولت ،چگونگی کار
نهادهای مبارزه با فساد اداری و ارجاع قضایای فساد اداری به ارگان های عدلی و قضایی به صورت معیاری بود.



ارایه معلومات در مورد استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری و چگونگی تطبیق معیارهای ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان برای
 73نماینده از  11نهاد تدارکاتی (وزارت ترانسپورت ،وزارت اقتصاد ،وزارت انرژی و آب ،وزارت معارف ،وزارت مخابرات و
تکنالوژی معلوماتی ،وزارت صحت عامه ،وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری ،شرکت برشنا ،اداره انکشاف زون پایتخت ،اداره
آبرسانی و کانالیزاسیون شهری و اداره هوانوردی ملکی) به تاریخ  6سنبله  1398در برنامة که از طرف ابتکار شفافیت زیربنای
افغانستان ( )Cost Afghanistanدر وزارت اقتصاد برگزار شده بود.



ارایه معلومات در مورد استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری و قانون حمایت از اطالع دهندگان جرایم فساد اداری از طریق 3
ویدیو کنفرانس به محصالن پوهنتون و نهادهای جامعه مدنی از والیت های بامیان ،پروان ،غزنی ،بلخ ،هرات ،خوست و قندهار
به تاریخ های  14اسد  17 ،1398میزان  1398و  2عقرب .1398
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سکرتریت ویژه ،از طریق جلسات روبرو (به خصوص جلسه با وزارت داخله در مورد بهبود در عملکرد قرارهای توقیف و تطبیق
بنچمارک های استراتیژی به تاریخ  1میزان  ،)1398تماس های تلیفونی و ایمیل ،تالش نموده از تطبیق بنچمارک های
استراتیژی و تطبیق پالن های عمل مبارزه با فساد اداری اطمینان حاصل نماید.



سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری بر اساس تعهد دهم برنامه عمل ملی 1-برای سال های  1398 -1396مجتمع مشارکت
دولتداری باز افغانستان ،جلسات ماهوار کمیتة مشترک حکومت و جامعه مدنی جهت نظارت از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با
فساد اداری را برگزار نموده است .تا کنون این کمیته  8بار جلسه دایر نموده و  3مشاهده عینی از ریاست های مالیه دهندگان
بزرگ و متوسط وزارت مالیه و کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی انجام داده است.



ترتیب ،نهایی سازی گزارش معلوماتی کمیتة مشترک جامعه مدنی و حکومت از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری
(سال مالی  1397و شش ماه اول سال مالی  )1398و ارسال آن به سکرتریت مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان به تاریخ
 9سنبله  .1398این گزارش شامل تحلیل پیشرفت در تطبیق استراتیژی ،دستآوردها ،مشکالت و سفارشات جهت بهبود عملکرد
می شود .گزارش مذکور در ویب سایت 32سکرتریت دولتداری باز افغانستان به نشر رسیده است.



سکرتریت ویژه که توسط شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری به حیث نماینده و هماهنگ کننده از طرف
حکومت افغانستان برای تسهیل و همکاری با دفتر یوناما جهت ترتیب گزارش آن اداره مؤظف گردیده بود ،در همکاری با
مشاوریت ارشد جاللتمآب رئیس جمهور در امور مالی و بانکداری در این مورد اجراآت نموده است .سکرتریت ویژه ،نظریات
وزارت ها و ادارات را پیرامون نسخه ابتدایی گزارش یوناما مطابق میعاد تعیین شده از سوی آن دفتر جمع آوری ،توحید و ارسال
نموده است .گزارش دفتر یوناما به تاریخ  30ثور  1398تحت عنوان "مبارزه افغانستان علیه فساد اداری ،کار اساسی برای صلح و
رفاه" نشر گردیده که از پیشرفت و چالش های حکومت افغانستان در راستای مبارزه با فساد اداری گزارش ارایه نموده است.



به منظور دسترسی بیشتر مردم ،رسانه ها و به خصوص نهادهای بین المللی همکار به پالن های عمل مبارزه با فساد اداری سال
مالی  1398وزارت ها و ادارات ،سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری در هماهنگی با وزارت ها و ادارات ،بیش از  43پالن را به
زبان انگلیسی ترجمه و در ویب سایت 33خویش نشر نموده است.



اشتراک در جلسات کمیته اجرایی جلوگیری از فساد اداری و توسعه سیستم ریاست اجرائیه ج.ا.ا و گروه های کاری آن از جمله
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.



اشتراک در جلسات گروه کاری در مورد چگونگی تطبیق چارچوب حسابدهی متقابل جنیوا در وزارت مالیه در ماه های سرطان و
اسد سال مالی  1398و جلسه تدقیق قانون موسسات غیر دولتی یا انجوها در وزارت عدلیه به تاریخ  8عقرب .1398



اشتراک رئیس سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری در جلسه ویانا به منظور دریافت نظریات کشورهای ارزیابی کننده (اردن و
دومن یکا) روی گزارش دور دوم ارزیابی خودی افغانستان از تطبیق کنوانسیون مبارزه با فساد اداری ملل متحد به تاریخ  18الی
 21سنبله 1398؛ جلسه انتقال سیستم مدیریت قضایا به تاریخ  6الی  8عقرب  1398در شهر دبی ،کشور امارات متحده عربی و
کنفرانس ساالنه مبارزه با فساد اداری اتحادیه اروپا در ارگ ریاست جمهوری به تاریخ  20سرطان .1398



جمع آوری معلومات و ارایه پاسخ در مورد نظریات متخصصان کشورهای ارزیابی کننده افغانستان راجع به گزارش دور دوم
ارزیابی خودی افغانستان از تطبیق کنوانسیون مبارزه با فساد اداری ملل متحد.



پیگیری گزارش های تحقیقی نشر شده راجع به فساد اداری در رسانه های چاپی کابل از جمله  2گزارش تحقیقی روزنامه
اطالعات روز زیر عنوان "سرنوشت یک قرارداد چندصدمیلیونی در وزارت دفاع؛ ابهام و فساد" ،نشر شده به تاریخ  6اسد  1398و
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"بررسی پروندهی کمیشنران پیشین کمیسیونهای انتخاباتی از سوی دادستانی کل؛ یکجانبه و نقض قانون" ،نشر شده به
تاریخ  12اسد  1398و یک گزارش تحقیقی روزنامه هشت صبح تحت عنوان "افشای فساد میلیونی شفاخانه «رایل کمپلکس»:
هزاران زایر حج عمره پول دادند اما واکسین نشدند" ،نشر شده به تاریخ  26سرطان .1398


برگزاری کنفرانس ساالنه مبارزه با فساد اداری و تجلیل از روز بین المللی مبارزه با فساد با سخنرانی جاللتمآب رئیس جمهوری
کشور ،جاللتمآب معاون دوم مقام عالی ریاست جمهوری ،سفیران ایاالت متحده امریکا و انگلستان و حضور داشت رئیسان
مجلسین شورای ملی و تعدادی از اعضای دو مجلس (ولسی جرگه و مشرانو جرگه) ،اراکین بلندپایة دولتی ،نماینده های
نهادهای سازمان ملل در افغانستان ،اعضای کوردیپلوماتیک کشورهای خارجی مقیم کابل و اعضای نهادهای جامعه مدنی به
تاریخ  24قوس .1398



نشر گزارش های ساالنه سال مالی  1397از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری34؛ گزارش شش ماه دوم سال مالی
 1397از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری در واحد های والیتی35؛ گزارش ربع اول ،36شش ماه اول 37و ربع سوم

38

سال مالی  1398از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری از طریق ویب سایت سکرتریت و اطالع رسانی آن در رسانه
های اجتماعی.


ارایه مسودۀ پالیسی پولیگراف به کمیته مبارزه با فساد اداری شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری.

د :گزارش دهی


ارایه گزارش ساالنه سال مالی  1397از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری به شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با
فساد اداری به تاریخ  7حمل  .1398این گزارش شامل آخرین پیشرفت ها ،دستآوردها و مشکالت در تطبیق استراتیژی ملی
مبارزه با فساد اداری در وزارت ها و ادارات بود .اعضای رهبری دولت ،همکاران بین المللی و نهادهای جامعه مدنی با ارایه این
گزارش در جریان آخرین پیشرفت ها در تطبیق استراتیژی قرار گرفتند.



ارایه گزارش شش ماه اول و ربع سوم سال مالی  1398از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری به شورای عالی حاکمیت
قانون و مبارزه با فساد اداری به تاریخ  28قوس  .1398این گزارش حاوی آخرین پیشرفت ها ،دستآوردها و مشکالت در تطبیق
استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری در وزارت ها و ادارات بود.



تهیه ،ترتیب و ارایه معلومات ،اسناد و شواهد حمایوی غرض تائید بنچمارک های تطبیق شده استراتیژی ملی مبارزه با فساد
اداری به اداره بازرس ویژه ایاالت متحده امریکا ( )SIGARبه تاریخ  24سرطان .1398



تهیه ،ترتیب و ارایه یک خالصه کوتاه از دستآوردها در تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری به مقام عالی ریاست
جمهوری به تاریخ  16سرطان  .1398این گزارش شامل آخرین پیشرفت ها و دستآوردها در تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با
فساد اداری در وزارت ها و ادارات بود.



ارائه گزارش های ماهوار به مقام عالی ریاست جمهوری از پیشرفت تطبیق بنچمارک های استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری
از طریق دفتر مشاوریت ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور مالی و بانکداری.



تهیه ،ترتیب و ارایه  2گزارش از تطبیق شاخص مبارزه با فساد اداری چارچوب حسابدهی متقابل جنیوا ( )GMAFو تکمیل این
شاخص ها به وزارت مالیه به تاریخ های  13سرطان و  6سنبله .1398



جمع آوری گزارشات از ادارات تطبیق کننده و تهیه و ترتیب گزارش شش ماه دوم سال مالی  1398از تطبیق پالن عمل
مشترک بهبود روند کشف و تعقیب قضایای فساد اداری جهت ارائه به شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری.
34

https://www.sacs.gov.af/dr/reports/report_details/79
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
35
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ه :مشاهدات عینی


هیئت نظارت سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری به رهبری رئیس سکرتریت ،به منظور تطبیق بهتر بنچمارک های محور دوم
استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری که مربوط به اصالحات در سکتور امنیتی می شود 2 ،مشاهده عینی را از وزارت های امور
داخله (مؤرخ  11سرطان  )1398و وزارت دفاع ملی (مؤرخ  15سرطان  )1398انجام داده است .در این مشاهدات عینی ،با
مسئوال ن ارشد وزارت ها دیدار صورت گرفته و از پیشرفت ،دستآورد و مشکالت در تطبیق  19بنچمارک استراتیژی در محور
دوم ،به خصوص بنچمارک های مربوط به تطبیق سیستم اپس ( )APPSو کورایمس ( )Core IMSمعلومات دقیق حاصل شده و
برای تطبیق بهتر آن ها ،سفارشات ارایه شده و هماهنگی های الزم صورت گرفته است.



کمیتة مشترک حکومت و جامعة مدنی جهت نظارت از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری ،به تاریخ  5سنبله  1398یک
مشاهده عینی از تطبیق بنچمارک های استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری در کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات
ملکی انجام داد .هدف این مشاهده ،حصول اطمینان از تطبیق بنچمارک های مرتبط به اصالحات اداری و خدمات ملکی به
خصوص بنچمارک "اعالنات عمومی و انتخاب رقابتی برای تمام بست ها" و یافتن پاسخ به پرسش ها در مورد چگونگی
اعالنات بست ها ،چگونگی شارت لست (معیارها) ،اخذ امتحان (الکترونیکی و یا ورقی) و معرفی افراد واجد شرایط بود .در این
مشاهده عینی ،اعضای کمیته مشترک با رهبری کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی مالقات کردند و در مورد
اقدامات اصالحی کمیسیون معلومات دریافت نمودند .هم چنان ،رهبری کمیسیون به پرسشهای اعضای کمیته در مورد پروسه
شارت لست ،امتحان ،و معرفی افراد در بست های خدمات ملکی پاسخ ارایه کردند.
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گزارش ساالنه سال مالی  1398از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری

ضمایم
وضعیت پیشرفت در فعالیت هایی که شامل پالن عمل مبارزه با فساد اداری سال مالی  1398اکثر وزارت ها است
(تعداد افراد)

(تعداد افراد مستفید شده)

(تعداد قضایا)

گیری داخلی

(فیصدی)

معیارهای ()CoST

میک و تفتیش داخلی

0

ایجاد نشده

 90درصد

ایجاد نشده

 85درصد

شماره

ثبت دارایی ها

آموزش مبارزه با فساد

ارجاع قضایای فساد

مرجع اطالع

نشر اطالعات

نشر اطالعات مطابق

سفارشات تطبیق شده

نام وزارت

1

وزارت مالیه

 3،550تن

2

وزارت عدلیه

 158تن

0

3

وزارت صنعت و تجارت

 62تن

0

4

وزارت امور داخله

 86تن

 50درصد

0

ایجاد نشده

 82درصد

5

وزارت ترانسپورت

 459تن

 96تن

 59قضیه

ایجاد نشده

 90درصد

6

وزارت دفاع ملی

 165تن

 933تن

0

ایجاد نشده

 55درصد

7

وزارت کار و امور اجتماعی

 108تن

0

ایجاد شده

 60درصد

8

وزارت معادن و پترولیم

 81تن

0

ایجاد شده

 75درصد

9

وزارت صحت عامه

 223تن

 6قضیه

ایجاد نشده

 90درصد

تطبیق شده است

از  191سفارش میک 70 ،آن
کامل تطبیق شده و
 32تن

 75سفارش قسم ًا
تمام  40سفارش سفارش
()US-AF Compact
تطبیق شده
از  112سفارش میک 89 ،آن
کامل تطبیق شده

10

وزارت احیا و انکشاف دهات

 85تن

0

ایجاد شده

 70درصد

پیشرفت محدود

پالن نشده بود

11

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

 185تن

0

ایجاد شده

 50درصد

بدون پیشرفت

از  8سفارش میک 3 ،آن کامل
تطبیق شده
از  3سفارش اداره عالی بررسی،
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گزارش ساالنه سال مالی  1398از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری

(تعداد افراد)

(تعداد افراد مستفید شده)

(تعداد قضایا)

گیری داخلی

(فیصدی)

معیارهای ()CoST

میک و تفتیش داخلی

 14قضیه

ایجاد شده

 70درصد

ایجاد شده

 75درصد
 60درصد

شماره

ثبت دارایی ها

آموزش مبارزه با فساد

ارجاع قضایای فساد

مرجع اطالع

نشر اطالعات

نشر اطالعات مطابق

سفارشات تطبیق شده

نام وزارت

12

وزارت معارف

 343تن

13

وزارت انرژی و آب

 468تن

0

14

وزارت اقتصاد

 128تن

0

ایجاد شده

15

وزارت تحصیالت عالی

 795تن

 15قضیه

ایجاد شده

 70درصد

16

وزارت امور خارجه

 47تن

0

ایجاد نشده

 40درصد

17

وزارت امور سرحدات و قبایل

 186تن

0

ایجاد شده

 55درصد

18

وزارت ارشاد ،حج و اوقاف

 108تن

0

ایجاد شده

 60درصد

 617سفارش

19

وزارت اطالعات و فرهنگ

 283تن

 33قضیه

ایجاد شده

 75درصد

ندارد

20

وزارت امور زنان

 43تن

0

ایجاد شده

 80درصد

 4سفارش

21

وزارت شهرسازی و اراضی

 117تن

 2قضیه

ایجاد نشده

 70درصد

22

وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری

 109تن

23

وزارت دولت در امور پارلمانی

 39تن

 1آن کامل تطبیق شده

24

وزارت امور مهاجرین و عودت
کنندگان

 109تن

 203تن

 31قضیه

 90تن

0

ایجاد شده

 85درصد

0

ایجاد شده

 80درصد

شرح رنگ های جدول
پالن نشده بود
ندارد
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 90درصد

از  113سفارش میک 57 ،آن
کامل تطبیق شده

تطبیق  20سفارش تفتیش
داخلی
تطبیق شده است

گزارش ساالنه سال مالی  1398از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری

وضعیت پیشرفت در فعالیت هایی که شامل پالن عمل مبارزه با فساد اداری سال مالی  1398اکثر ادارات است
(تعداد افراد)

(تعداد افراد مستفید شده)

فساد (تعداد قضایا)

گیری داخلی

(فیصدی)

معیارهای ()CoST

میک و تفتیش داخلی

 2،753تن

0

ایجاد شده

 65درصد

0

ایجاد نشده

 40درصد

0

ایجاد نشده

 70درصد

0

ایجاد نشده

 70درصد

0

ایجاد نشده

 70درصد

0

ایجاد شده

 70درصد

0

ایجاد شده

 85درصد

 24قضیه

ایجاد شده

 80درصد

ایجاد شده

 85درصد

شماره

ثبت دارایی ها

آموزش مبارزه با فساد

ارجاع قضایای

مرجع اطالع

نشر اطالعات

نشر اطالعات مطابق

تطبیق سفارشات

نام اداره

1

ستره محکمه

 2،091تن

2

مشرانو جرگه

 239تن وکیل و

3

ولسی جرگه

4

ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری

 94تن

5

ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری

 90تن

 4تن

6

لوی څارنوالی

 3،159تن

 3،247تن

7

اداره ارگان های محلی

 1،104تن

8

اداره تدارکات ملی

 250تن

9

اداره عالی بررسی

 244تن

0

10

کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی

 114تن

0

11

اداره ترانسپورت جاده

مراجعه به نوت 1

12

رباست بورد عالی نظارت بر تعیینات افسران عالی
رتبه قوای دفاعی و امنیتی

 58تن

13

دفتر شورای امنیت ملی

14

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی

 102تن

سناتور و  105تن
از داراالنشاها

 55تن

 80درصد

0

پالن نشده بود

 50درصد

0

پالن نشده بود

ندارد

0

پالن نشده بود

 50درصد

0

ایجاد شده

 90درصد

15

اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث

 95تن

0

ایجاد نشده

 40درصد

16

ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون
شهری افغانستان

 95تن

0

ایجاد شده

 30درصد

17

اداره انکشاف زون پایتخت

 43تن

0

ایجاد شده

 75درصد

18

کمیسیون دسترسی به اطالعات

 5تن

0

ایجاد نشده

 90درصد

 440تن

 85تن
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 46سفارش میک

گزارش ساالنه سال مالی  1398از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری

(تعداد افراد)

(تعداد افراد مستفید شده)

فساد (تعداد قضایا)

گیری داخلی

(فیصدی)

معیارهای ()CoST

میک و تفتیش داخلی

 50تن

0

ایجاد شده

 60درصد

ایجاد شده

 50درصد
 87درصد

شماره

ثبت دارایی ها

آموزش مبارزه با فساد

ارجاع قضایای

مرجع اطالع

نشر اطالعات

نشر اطالعات مطابق

تطبیق سفارشات

نام اداره

19

اداره ملی احصائیه و معلومات

 77تن

20

ریاست عمومی انسجام امور کوچی ها

 21تن

 2قضیه

21

شاروالی کابل

 143تن

 20قضیه

ایجاد نشده

22

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

 54تن

0

ایجاد نشده

 60درصد

23

اداره هوانوردی ملکی

مراجعه به نوت 1

0

ایجاد شده

 55درصد

24

اداره ملی حفاظت محیط زیست

 83تن

0

 2،800تن

 90درصد

25

دآریانا افغان هوایی شرکت

 207تن

0

ایجاد شده

 60درصد

26

د افغانستان برشنا شرکت

 367تن

0

ایجاد شده

 70درصد

27

د افغانستان بانک

 192تن

 28قضیه

ایجاد شده

 80درصد

28

رادیو و تلویزیون ملی افغانستان

 104تن

0

ایجاد شده

 70درصد

29

جمعیت هالل احمر افغانی

ندارد

0

ایجاد شده /
منظور نشده

 70درصد

30

اداره ملی استندرد

 35تن

0

ایجاد نشده

 55درصد

31

اداره کرکت بورد

ندارد

 1قضیه

ایجاد شده

 90درصد

32

اداره خط آهن

مراجعه به نوت 1

0

ایجاد نشده

 70درصد

33

ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش

 30تن

0

ایجاد نشده

 65درصد

34

دفتر وزیر دولت در امور شهدا و معلولین

 112تن

0

ایجاد شده

 60درصد

35

اداره تنظیم نفت و گاز

ندارد

0

ایجاد نشده

ندارد

36

اداره ملی امتحانات

 8تن

0

ایجاد نشده

 40درصد

37

اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

 7تن

0

ایجاد نشده

 60درصد

38

کمیسیون مستقل انتخابات

 105تن

0

ایجاد نشده

 65درصد

39

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی

 179تن

 3تن

ایجاد نشده

 60درصد
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 7سفارش

گزارش ساالنه سال مالی  1398از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری

شماره

لست وزارت ها و اداراتی که گزارش چهار ربع سال مالی  1398خویش را ارسال نموده و یا ننموده اند
نام وزارت/اداره

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

وزارت مالیه
وزارت عدلیه
وزارت صنعت و تجارت
وزارت امور داخله
وزارت ترانسپورت
وزارت دفاع ملی
وزارت کار و امور اجتماعی
وزارت معادن و پترولیم
وزارت صحت عامه
وزارت احیا و انکشاف دهات
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
وزارت معارف
وزارت انرژی و آب
وزارت اقتصاد
وزارت تحصیالت عالی
وزارت امور خارجه
وزارت امور سرحدات و قبایل
وزارت ارشاد ،حج و اوقاف
وزارت اطالعات و فرهنگ
وزارت امور زنان
وزارت شهرسازی و اراضی

گزارش ربع اول
ارسال نموده

گزارش ربع دوم

ارسال ننموده

ارسال نموده

ارسال ننموده

گزارش ربع سوم
ارسال نموده

ارسال ننموده

گزارش ربع چهارم
ارسال نموده

الف :وزارت ها
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ارسال ننموده

شماره

گزارش ساالنه سال مالی  1398از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری

نام وزارت/اداره

22
23
24

وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری
وزارت دولت در امور پارلمانی
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ستره محکمه
مشرانو جرگه
ولسی جرگه
ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری
ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری

گزارش ربع اول
ارسال نموده

گزارش ربع دوم

ارسال ننموده

ارسال نموده

ارسال ننموده

گزارش ربع سوم
ارسال نموده

ارسال ننموده

گزارش ربع چهارم
ارسال نموده

























ب :ادارات

36
37
38
39
40
41

لوی څارنوالی
اداره ارگان های محلی
اداره تدارکات ملی
اداره عالی بررسی
کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی
اداره ترانسپورت جاده
رباست بورد عالی نظارت بر تعیینات افسران عالی رتبه قوای
دفاعی و امنیتی
دفتر شورای امنیت ملی
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی
اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث
ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری
افغانستان
اداره انکشاف زون پایتخت
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ارسال ننموده

شماره

گزارش ساالنه سال مالی  1398از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری

نام وزارت/اداره

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

کمیسیون دسترسی به اطالعات
اداره ملی احصائیه و معلومات
ریاست عمومی انسجام امور کوچی ها
شاروالی کابل
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
اداره هوانوردی ملکی
اداره ملی حفاظت محیط زیست
دآریانا افغان هوایی شرکت
د افغانستان برشنا شرکت
د افغانستان بانک
رادیو و تلویزیون ملی افغانستان
جمعیت هالل احمر افغانی
اداره ملی استندرد
اداره کرکت بورد
اداره خط آهن
ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش
دفتر وزیر دولت در امور شهدا و معلولین
اداره تنظیم نفت و گاز
اداره ملی امتحانات
اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی
کمیسیون مستقل انتخابات
کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی

گزارش ربع اول
ارسال نموده

گزارش ربع دوم

ارسال ننموده

ارسال نموده

ارسال ننموده

گزارش ربع سوم
ارسال نموده

ارسال ننموده

گزارش ربع چهارم
ارسال نموده
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ارسال ننموده

گزارش ساالنه سال مالی  1398از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری

لست وزارت ها و اداراتی که برای گزارش های چهار ربع سال مالی  ،1398اسناد و شواهد حمایوی ارسال نموده یا ننموده اند
شماره

اسناد و شواهد ربع اول

نام وزارت/اداره

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

وزارت مالیه
وزارت عدلیه
وزارت صنعت و تجارت
وزارت امور داخله
وزارت ترانسپورت
وزارت دفاع ملی
وزارت کار و امور اجتماعی
وزارت معادن و پترولیم
وزارت صحت عامه
وزارت احیا و انکشاف دهات
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
وزارت معارف
وزارت انرژی و آب
وزارت اقتصاد
وزارت تحصیالت عالی
وزارت امور خارجه

17

وزارت امور سرحدات و قبایل

18

وزارت ارشاد ،حج و اوقاف



19
20

وزارت اطالعات و فرهنگ
وزارت امور زنان



کامل

ناقص

ننموده

اسناد و شواهد ربع دوم
کامل

ناقص

ننموده

اسناد و شواهد ربع سوم

اسناد و شواهد ربع چهارم

ننموده

ننموده

کامل

ناقص

کامل

ناقص

الف :وزارت ها

































































































































153











شماره

گزارش ساالنه سال مالی  1398از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری

نام وزارت/اداره

21
22
23
24

وزارت شهرسازی و اراضی
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری
وزارت دولت در امور پارلمانی
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ستره محکمه
مشرانو جرگه
ولسی جرگه
ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری
ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری
لوی څارنوالی
اداره ارگان های محلی
اداره تدارکات ملی
اداره عالی بررسی
کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی
اداره ترانسپورت جاده
رباست بورد عالی نظارت بر تعیینات افسران عالی رتبه قوای دفاعی و
امنیتی
دفتر شورای امنیت ملی
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی
اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث
ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان
اداره انکشاف زون پایتخت

اسناد و شواهد ربع اول
کامل

ناقص

ننموده

اسناد و شواهد ربع دوم
کامل



ناقص

ننموده

اسناد و شواهد ربع سوم

اسناد و شواهد ربع چهارم

ننموده

ننموده

کامل





ناقص




کامل

ناقص






















ب :ادارات

36
37
38
39
40
41
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شماره

گزارش ساالنه سال مالی  1398از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری

نام وزارت/اداره

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

کمیسیون دسترسی به اطالعات
اداره ملی احصائیه و معلومات
ریاست عمومی انسجام امور کوچی ها
شاروالی کابل
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
اداره هوانوردی ملکی
اداره ملی حفاظت محیط زیست
دآریانا افغان هوایی شرکت
د افغانستان برشنا شرکت
د افغانستان بانک
رادیو و تلویزیون ملی افغانستان
جمعیت هالل احمر افغانی
اداره ملی استندرد
اداره کرکت بورد
اداره خط آهن
ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش
دفتر وزیر دولت در امور شهدا و معلولین
اداره تنظیم نفت و گاز
اداره ملی امتحانات
اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی
کمیسیون مستقل انتخابات
کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی

اسناد و شواهد ربع اول
کامل

ناقص

ننموده

اسناد و شواهد ربع دوم
کامل

ناقص



ننموده

اسناد و شواهد ربع سوم

اسناد و شواهد ربع چهارم

ننموده

ننموده

کامل





































ناقص

کامل
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