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راپور ربعوار به

کنگره امریکا

عناوین جلد (در جهت حرکت عقربه های ساعت از طرف
چپ):
رهبران قبایل و رهبران مذهبی برای بحث در مورد مسائل
محلی در ماه جون در قندهار گردهم آمدند .در اوایل این ماه،
دولت جمهوری اسالمی افغانستان یک جرگه صلح سه
روزه برگزار کرد که در آن  1,600نفر از رهبران ،مذهبی،
رهبران قبایل ،سازمان های جامعه مدنی ،پناهندگان افغان
و منایندگان دولت در مورد روش های خامته دادن به خشونت
و نایل آمدن به صلح پایدار در افغانستان بحث کردند.
(عکس نیروی بحری امریکا)
یک عسکر افغان از کندک حمایت نزدیک اردوی ملی
افغانستان در اولین عملیات اجننیری مشترک با کندک بیست
و یکم اجننیران سلطنتی اردوی بریتانیا مشارکت می کند.
تیم های مشترک در حال کار برروی پروژه های زیربنایی در پایگاه
رحیم در نهر سراج هلمند هستند( .عکس آیساف)
پانزده زن افغان در یک کارگاه ژورنالیسم در پوهنتون هرات
مشارکت می کنند .این کارگاه در این سه ماه توسط تیم
بازسازی والیتی هرات ایجاد شده است( .عکس آیساف)
دو افغان در ماه می در بازار کوره چاره والیت مارجه غالت می
فروشند .از وقتی که شهر از کنترول شورشیان خارج شده،
ساکنین به خانه های خود بازگشته اند و بازار  -مرکز
شهر  -مجددا ً فعال شده است( .عکس از نیروی بحری امریکا،
�بریدمن جیمز کالرک)

یک موسیقی دان افغان در فستیوال شعر عناب گل والیت فراه در ماه می رباب می نوازد .رباب یک آلت موسیقی مانند عود است که از
یک بدنه از جنس چوب درخت توت و پوست حیوانات ساخته می شود .در فستیوال ،شاعران زن و مرد از همه سنین اشعار خود را برای
نیروهای ائتالف ،رهبران والیتی و افغان های  10ولسوالی شهر هرات خواندند .این فستیوال اولین فستیوال از این نوع طی دو سال بود.
(عکس از نیروی هوایی امریکا ،بریدمن ریالن کی آلبرایت)
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قانون اجازه دفاع ملی ()181-P.L. 110
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ( )SIGARرا ایجاد منود.
ماموریت نظارتی که برای سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در قانون تشریح شده به شمول نظارت و تفتیش
•پروگرام های مستقل و عملیات هایی است که مصارف آنها از محل منابع مالی اختصاص یافته برای بازسازی
افغانستان تامین شده است.
•مسئولیت هماهنگی و مدیریت سیاست های مربوط به اقتصاد و موثریت مدیریت پروگرام ها و عملیات ها،
جلوگیری از تقلب و فساد و سوء استفاده در این پروگرام ها و عملیات ها نیز به عهده سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان است.
•یکی دیگر از مسئولیت های سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،معلومات دهی در مورد مشکالت و
کاستی های موجود در مدیریت این پروگرام ها و عملیات ها به وزرای امورخارجه و دفاع و یقین حاصل کردن از حل آنها
است.
بازسازی افغانستان بشمول هرگونه قرارداد بزرگ ،اعطای کمک ،توافقنامه یا میکانیزم دیگری است که سازمان های
دولتی امریکا برای بازسازی افغانستان پرداخت یا تعهد می کنند.

منبع" 181-P.L. 110 :قانون اجازه دفاع ملی برای سال مالی .1/28/2008 ،"2008
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سرمفتش خاص

برای

بازسازی افغانستان

 30جوالی 2010
من مفتخرم که راپور ربعوار مساعی بازسازی افغانستان توسط سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان را به کنگره ارائه منایم.
این راپور بشمول فعالیت های سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان و بروزرسانی وضعیت پروگرام های بازسازی افغانستان در سه ماه
منتهی به  30جون  2010می باشد.
مفتشان و ممیزان سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در این سه ماه فعالیت زیادی داشته اند .ما  4راپور ممیزی نشر کردیم و  5تفتیش
جدید را اعالن منودیم که مجموع تفتیش های قراردادی ،مؤثریت و تقنینی را به  18مورد می رساند .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
 27تفتیتش جدید را آغاز منوده و  14دوسیه را مختومه منوده است که مجموع تعداد تفتیش های در حال اجنام را به  55مورد می رساند .ما در
تعدادی از تفتیش های مشترک بشمول یک تفتیش که در آن دو کمپنی افغان محکوم به ارتشاء شدند نیز سهیم بودیم .سرمفتش خاص
برای بازسازی افغانستان همچنان با سایر مؤسسات اعمال قانون فدرال برای تفتیش در مورد خروج مقدار زیادی پول نقد از افغانستان از طریق
میدان هوایی کابل همکاری داشته است.
در طی سال گذشته ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان  24راپور ،بشمول تفتیش از قراردادهای ساختمانی و مدیریت پروژه و ارزیابی
مؤثریت پروگرام های بزرگ بشمول بودجه  627ملیون دالری کنگره برای زنان و دختران افغان را نشر منوده است .همانطور که قبال ً نیز دو بار  -در
مقابل کمیسیون قراردادی حین جنگ و یک بار در کمیته منابع مالی عملیات های خارجی مجلس منایندگان  -اعالن منودم ،در مورد چهار مانع
پیش روی مساعی بازسازی در تشویش هستم.
•عدم حسابدهی و نظارت کافی توسط مجریان
•توجه ناکافی به معیارها
•توجه ناکافی به امکان حفظ پروژه ها
•عدم وجود ظرفیت کافی در مؤسسات افغان
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان بخش هایی را مشخص منوده که سازمان های اجرائیوی می توانند قابلیت نظارت بر پروژه و
حسابدهی دالرهای بازسازی را بهبود ببخشند .برای مثال ،سازمان های امریکا هیچ دیتابیس اشتراکی از قراردادهای بازسازی در اختیار ندارند.
با وجود توصیه هایی که در تفتیش سال گذشته ارائه گردید ،امریکا هنوز یک سیستم جامع مدیریت معلومات که به هماهنگی و پیگیری
پروژه ها و فعالیت های بازسازی در حال اجنام ،تکمیل شده و پالن گذاری شده مساعدت مناید در اختیار ندارد .سازمان های اجرائیوی برای یقین
حاصل منودن از نظارت مناسب ،ضرورت به معلومات دقیق و به وقت دارند.
ما باید معیارهای بهتری برای تعیین امکان حفظ یک پروگرام ایجاد کنیم .در این سه ماه ما دریافتیم که سیستم ارزیابی قابلیت که از
سال  2005برای اندازه گیری میزان پیشرفت نیروهای امنیتی افغان مورد استفاده قرار می گرفته قابل اعتماد نیست .در این تفتیش بر ضرورت
ایجاد معیارهای مناسب تأکید شده است .همچنان ،در تفتیش ما از سکتور انرژی مشخص گردید که دولت امریکا یک روش مؤثر برای نظارت
بر پیشرفت تأمین برق مردم افغانستان ندارد.
ما همچنان باید توجه بیشتری به امکان حفظ پروژه ها داشته باشیم :در همه تفتیش های سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان از
پروژه های زیربنایی مشخص گردید که عوارض عملیاتی و حفظ و مراقبت در آنها وجود دارد .برای مثال ،دولت جمهوری اسالمی افغانستان هنوز
نتوانسته از تأسیسات اعمار شده برای استقرار نیروهای امنیتی افغان استفاده مناید .دولت امریکا برای محافظت از سرمایه گذاری های خود
دو قرارداد  -مجموعا ً به ارزش  800ملیون دالر  -برای عملیات و حفظ و مراقبت بیش از  650مرکز استقرار نیروهای امنیتی طی پنج سال آینده
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منعقد منوده است .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان مشکالت مشابهی را متامی بخش های مساعی بازسازی مشاهده منوده است.
من همچنان به علت عدم وجود مساعی کافی برای ایجاد ظرفیت در افغان ها جهت مدیریت دولت و انکشاف اقتصادی در تشویش هستم.
سازمان های اجرائیوی امریکایی باید اجراآت ایجاد ظرفیت را در همه پروگرام های بازسازی تطبیق کنند .وزارت امورخارجه امریکا در حال اجنام اجراآتی
برای رفع این مشکالت از طریق مساعی غیر نظامی و اختصاص دالرهای بازسازی بیشتر به مؤسسات افغان است .یکی از اجزای اصلی مأموریت
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،نظارت بر این مساعی است.
در فبروری گذشته و در شانزدهمین ماه عملیات ،من از شورای شورای صحت و مؤثریت سرمفتشان خاص ( )CIGIEدرخواست منودم که یک ارزیابی
مستقل از سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان بعمل آورند .ارزیابی مستقل معموال ً در سومین سال عملیات اجنام می شود ولی من درخواست
منودم تا این ارزیابی زودتر اجنام شود تا بتوامن از نتابج آن برای بهبود قابلیت های نظارتی مؤثر استفاده منایم .در ماه جوالی CIGIE ،این ارزیابی را اجنام داد.
مدیریت تفتیشی ما کاستی های مشخص شده در این ارزیابی را بررسی منود و در حال استفاده از توصیه های شورای صحت و مؤثریت سرمفتشان
خاص ( )CIGIEبرای رفع این کاستی ها است .در ارزیابی شورای صحت و مؤثریت سرمفتشان خاص ( )CIGIEمشخص گردید که مدیریت تفتیشی با
ضروریات خاص مدیریتی مطابقت ندارد ،ولی  CIGIEنتیجه گیری منود که با تطبیق سیاست ها و طرزالعمل های جدید ،با این ضروریات مطابق خواهد
گردید.
نه سال است که امریکا در افغانستان حضور دارد و پروگرام های وسیع بازسازی را در ماحولی سخت و خطرناک و مرتبا ً در حال تغییر تطبیق
می مناید .امریکا و نیروهای ائتالف همزمان کوشش می کنند که امنیت را تأمین منایند ،سازمان های دولتی را فعال کنند و انکشاف اقتصادی را
بهبود ببخشند تا نیروهای نظامی بتوانند ظرف مدت یک سال از افغانستان خارج شوند .به علت پیچیدگی این مساعی ،تشخیص فوری عوارض
سیستماتیک ضرورت دارد.
همانطور که کار ما در این سه ماه نشان می دهد ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغاسنتان در حال نظارت مداوم بر پروژه ها و سیستم هایی
است که بر متامی مساعی بازسازی تأثیر دارند .ما به اجنام تفتیش های وسیع قراردادی ،مؤثریت و تقنینی ضروری برای تشخیص و پیشگیری از اتالف،
تقلب و سوء استفاده از منابع مالی اختصاص یافته به بازسازی افغانستان دوام می دهیم.

با احترام فراوان،

آرنولد فیلدز
سر مفتش خاص برای بازسازی افغانستان
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یک عسکر امریکایی در ماه جون به قریه پسپاژک والیت لوگر سفر می کند.
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1

نگاهی اجمالی بر افغانستان

"دولت افغانستان فقط وقتی می تواند
امنیت را تضمین مناید که مردم
برای تأمین خدمات عمومی ،حکومتداری خوب،
حفاظت از حقوق بشر  -بشمول
برابری جنسیتی  -و تأمین فرصتهای اقتصادی
به آن اعتماد داشته باشند".
 -بیانیه کنفرانس کابل

منبع :کنفرانس کابل" ،بیانیه".7/19/2010 ،

2

سرمفتش خاص

I

برای بازسازی افغانستان

نگاهی اجمالی بر افغانستان

نگاهی اجمالی بر افغانستان
در این دوره راپوردهی ،تشویش هایی در مورد نهمین سال مساعی بازسازی در افغانستان ایجاد شد .یک
حس اضطرار در افغانستان و جامعه بین املللی وجود دارد :دولت جمهوری اسالمی افغانستان ( )GIRoAباید
مسئولیت بیشتری را در مورد آینده مملکت بدوش بگیرد .موفقیت ستراتیژی امریکا و جامعه بین املللی برای
بازسازی افغانستان بستگی به قابلیت تأمین امنیت کشور توسط دولت جمهوری اسالمی افغانستان
جهت حفظ انکشاف اقتصادی دارد.
دولت جمهوری اسالمی افغانستان با تطبیق یک پالن بازسازی جدید ،که جامعه بین املللی نیز در تاریخ
 20جوالی آن را در کنفرانس کابل تصدیق منود ،گام مهمی برای نایل آمدن به این اهداف برداشت .در این
کنفرانس که بزرگترین کنفرانسی است که تا کنون در افغانستان برگزار می گردد ،منایندگان بیش از 60
کشور جهان و تعداد زیادی از سازمان های بین املللی برای هماهنگی مجدد مساعی بازسازی با اولویت های
افغان ها گردهم آمدند.
وزیر امورخارجه امریکا خامن هیلری کلیننت ،این کنفرانس را "گام مهمی از یک سفر سخت و طوالنی
نامید ".همزمان ،ایشان ذکر کردند که مسیر پیش روی آسان نخواهد بود :ارزیابی صادقانه میزان پیشرفت
پروگرام ها و فواصل موجود بین توقعات و مؤثریت و رفع این فواصل ضرورت خواهد داشت .برای کم کردن این
فواصل ،باید نظارت وسیعی بر پروگرام های بازسازی اجنام شود.

کنفرانس کابل اولویت های بازسازی را مشخص منود

منایندگانحاضردرکنفرانسکابلیکپالناجرائیویسهسالهجدیدرابراساسستراتیژیانکشافملیافغانستان
 2008امضا منودند .این پالن جدید ،اولویت های ملی افغانستان را در پنج بخش مهم مشخص می کند:
•امنیت
•حکومتداری و حاکمیت قانون
•انکشاف اقتصادی و اجتماعی
•آشتی و بازگشت شورشیان به جامعه
•همکاری منطقه ای
مشارکت کنندگان بین املللی در کنفرانس موافقت منودند که مساعدت های خود را برای پیشرفت
اولویت های افغانستان و حمایت از هدف اعطای حداقل  50فیصد اعطاآت از طریق بودجه دولت جمهوری
اسالمی افغانستان ظرف مدت دو سال هماهنگ کنند .این تعهد بستگی به موفقیت دولت جمهوری
اسالمی افغانستان در تطبیق اصالحات و تقویت سیستم های مدیریت عمومی ،تقلیل فساد اداری ،بهبود
چگونگی تطبیق بودجه و افزایش عواید برای تأمین مصارف پروژه های ملی دارد.
در کنفرانس کابل پیشرفتهای ستراتیژی بازسازی امریکا در دو سال گذشته بررسی گردید ،این پیشرفتها
بشمول اجنام مساعی بازسازی بدون دخالت دولت افغانستان از طریق قراردادی های خصوصی ،قراردادهای
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منایندگان بیش از  60کشور در کنفرانس بین املللی افغانستان که توسط دولت جمهوری اسالمی افغانستان و سازمان ملل متحد
)برگزار گردید سهیم بودند .کنفرانس کابل ،پروگرام های افغان ها برای بهبود انکشاف ،حکومتداری و امنیت را تصدیق منود( .عکس یوناما

"مردم افغانستان یک ستراتیژی جامع
برای آینده خودشان دارند .پالن های
آنها دقیق ،عملی و نشان دهنده کار
و مشوره زیادی است .و ما به عنوان
منایندگان کشورهای مستقل و اعضای
جامعه جهانی در اینجا گردهم آمده
ایم تا حمایت خود را اعالن منوده و
منابع خود را به تطبیق سیاست های
افغان ها و نایل آمدن آنها به اهدافشان
اختصاص بدهیم".
 وزیر امورخارجه امریکا خامن هیلری کلیننتمنبع :وزارت امورخارجه امریکا" ،اظهارات :وزیر امورخارجه امریکا خامن هیلری رودهام کلیننت
در کنفرانس کابل".7/20/2010 ،

همکاری و اعطاآت تا پرداخت اعطاآت از طریق دولت افغانستان می باشد .برای اجنام مؤثر این اجراآت و
محافظت از منابع مالی در مقابل تقلب و فساد اداری ،سازمان های دولتی افغانستان باید تقویت شوند.
در این ماحول دائما ً متغیر که امریکا مبالغ زیادی را صرف می کند ،سازمان های نظارتی باید بتوانند
مشکالت سیستماتیک را فورا ً شناسایی کنند تا سازمان های اجرایی بتوانند قبل از اتالف دالرهای مالیاتی،
پروگرام های خود را اصالح کنند .برای نظارت مؤثر ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال اجنام
اجراآتی بشمول مدیریت پروگرام و تفتیش مؤثریت با مترکز بر منابع مالی امریکا با اولویت مساعی بازسازی
است.

امنیت

بیش از  25ملیارد دالر  -حدود نیمی از دالرهای بازسازی امریکا که از سال  2001تا کنون در افغانستان صرف
گردیده است  -به صندوق نیروهای امنیتی افغانستان ( )ASFFبرای ترنینگ ،جتهیز و استقرار نیروهای امنیت
ملی افغانستان ( )ANSFاختصاص یافته است .درخواست مدیریت برای اختصاص بودجه در سال مالی
 2011و سال مالی  2010بشمول یک بودجه  14ملیارد دالری اضافی برای افزایش نیروهای اردوی ملی
افغانستان به  171,600نفر و پولیس ملی افغانستان به  134,000نفر تا اکتوبر  2011است که  30فیصد از
تعداد فعلی نیروهای امنیتی بیشتر است.
بر طبق ستراتیژی فعلی امریکا برای ایجاد ثبات و امنیت در افغانستان ،امریکا از جوالی  2011نیروهای
نظامی خود را از افغانستان خارج خواهد کرد .مسئولین امریکایی گفته اند که سرعت خروج این نیروها
بستگی به شرایط افغانستان دارد ،ولی در پالن اولویت بندی و اجرائیوی ،نیروهای افعان باید تا سال 2014
مسئولیت عملیات نظامی در سراسر کشور را بدوش بگیرند .موفقیت پالن های امریکا و افغانستان
بستگی به موفقیت مساعی ایجاد ظرفیت در اردوی ملی افغانستان و نیروهای پولیس برای تأمین امنیت
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دارد .تا  30جون  ،2010وزارت دفاع امریکا ( )DoDحدود  5.75ملیارد دالر را به پروژه های زیربنایی ضروری برای
استقرار و ترنینگ نیروهای امنیت ملی افغانستان اختصاص داد.
در این سه ماه ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان سه تفتیش از مساعی ایجاد ظرفیت در نیروهای
امنیت ملی افغانستان نشر منود:
•بررسی سیستم ارزیابی قابلیت ()CM
•بررسی پروژه اعمار سربازخانه اردوی ملی افغانستان در والیت فراه
•بررسی پروژه اعمار مرکز پولیس ملی
افغانستان در قندهار
وقتی که سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان تفتیش خود را از سیستم ارزیابی قابلیت  CMآغاز منود،
این سیستم تنها معیار برای ارزیابی میزان پیشرفت نیروهای امنیت ملی افغانستان بود .سرمفتش خاص
برای بازسازی افغانستان دریافت که این سیستم که از سال  2005تاکنون مورد استفاده قرار می گیرد ،منی
تواند یک ارزیابی قابل اعتماد از قابلیت های نیروهای امنیت ملی افغانستان ارائه مناید .در اوایل ماه مارچ،
مفتشان سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان این نتایج را برای قوماندانان نظامی تشریح منودند .در
اواخر ماه اپریل ،قوماندانی مشترک آیساف (نیروهای بین املللی کمک به امنیت) این سیستم را با یک
سیستم جدید ارزیابی در سطح یونت تبدیل منود .هنوز برای اظهار نظر در مورد سیستم جدید زود است ،ولی
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،استفاده هر سیستمی که برای ارزیابی مؤثریت عملیاتی نیروهای
امنیت ملی افغانستان طرح ریزی شده باشد را توصیه می مناید .امریکا و دولت جمهوری اسالمی افغانستان
باید روش قابل اعتمادی برای ارزیابی میزان پیشرفت اردوی ملی افغانستان و پولیس ملی افغانستان و نایل
آمدن آنان به هدف انتقال مسئولیت امنیت افغانستان به نیروهای امنیت ملی افغانستان ،داشته باشند.
بخش  2از این راپور بشمول یک خالصه از این تفتیش است.
تفتیش های سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان از سربازخانه اردوی ملی افغانستان در والیت فراه
و پایگاه پولیس ملی افغانستان در قندهار ،وجود مشکالتی بشمول پالن گذاری ناکافی پروژه و کیفیت
نامناسب که سبب تأخیر در پروژه و افزایش مصارف آن گردیده است را مشخص منود .برای مثال ،سربازخانه
اردوی ملی افغانستان در والیت فراه در دو مرحله اعمار شده بود که هر مرحله نیز در وقت تکمیل تفتیش
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان بیش از یک سال تأخیر داشت .مصارف تخمینی مرحله اول 29.4 -
ملیون دالر  -حدود  30فیصد افزایش یافته بود.
همچنان ،اعمار چهار مرکز بشمول پایگاه مشترک ساحوی نیروهای امنیتی افغانستان ( )JRACاز شش
ماه تا دو سال تأخیر داشت .همچنان ،اجننیران اردوی امریکا ( )USACEکه مسئول قرارداد بودند یک پالن جامع
برای این چهار پروژه نداشتند .در نتیجه ،پایگاه مشترک ساحوی نیروهای امنیتی افغانستان ( )JRACچندین
سیستم برق ،آب و گندآب و سیستم های گرم کننده و سرد کننده دارد .به عالوه ،حتویل خانه مهمات بغل
سربازخانه قرار گرفته که خطر زیادی برای نیروهای امنیتی مستقر در پایگاه مشترک ساحوی نیروهای
امنیتی افغانستان ( )JRACایجاد می مناید .بخش  2از این راپور ،هر دو تفتیش سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان را خالصه می کند.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان چهار تفتیش در حال اجنام در سکتور امنیت دارد .دو تفتیش برای
ارزیابی سه قرارداد زیربنایی برای اعمار چهار مرکز نیروهای امنیت ملی افغانستان اجنام می شود .یک تفتیش
برای بررسی چگونگی تعیین تعداد مراکز اردوی ملی افغانستان و پولیس ملی افغانستان و محل اعمار آنها
توسط امریکا ،نیروهای ائتالف و دولت جمهوری اسالمی افغانستان اجنام می شود .تفتیش چهارم سرمفتش
خاص برای بازسازی افغانستان برای ارزیابی سیستم های مدیریت کارمندان پولیس ملی افغانستان اجنام
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می شود .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،به عنوان بخشی از مساعی خود ،منابع مالی معاش
نیروهای پولیس ملی افغانستان و سیستم های پولیس ملی افغانستان برای رفع خطرات تقلب ،اتالف و سوء
استفاده را شناسایی خواهد منود.

حکومتداری و حاکمیت قانون

ستراتیژی امریکا و پالن اولویت بندی و اجرائیوی دولت افغانستان هر دو بر ضرورت بهبود حکومتداری و تقویت
حاکمیت قانون در همه سطوح از کابل تا پایتخت های والیتی و قریه جات متمرکز هستند .بیانیه نشر شده
در پایان کنفرانس کابل بر ضروریات ذیل تأکید دارد" :حکومتداری خوب ،حاکمیت قانون و حقوق بشر ،اساس
ستراتیژی نایل آمدن به یک افغانستان با ثبات و موفق را تشکیل می دهند .بهبود بخشی این بخش ها نه
تنها اعتماد افغان ها به آینده خودشان را افزایش می دهد ،بلکه بر اصالحات امنیتی و انکشاف اجتماعی
1
نیز تأکید دارد".
دولت جمهوری اسالمی افغانستان تعهد منوده است که اجراآتی را در مورد مشکالت مربوط به
حکومتداری بشمول تقویت ظرفیت سازمانی محلی ،مبارزه با فساد اداری و اصالحات انتخاباتی تطبیق
مناید .دولت امریکا در حال اتکا به متخصصین مسلکی برای مساعدت به افغان ها است .از زمان آغاز آن
در اوایل امسال ،وزارت امورخارجه با هماهنگی سایر سازمان ها و مؤسسات امریکایی ،تعداد متخصصین
مسلکی اعزام شده به افغانستان برای ایجاد ظرفت در سازمان های افغان را سه برابر منوده است .به گفته
آقای سفیر ریچارد هلبروک ،مناینده خاص افغانستان و پاکستان ،این متخصصین مسلکی در "یک سلسله
فعالیت ها بشمول بازسازی سکتور زراعت افغانستان همکاری منوده و برای بهبود خدمات صحی ،تعلیماتی،
2
عدلیه و سایر خدمات خارج از پایتخت های والیات کوشش خواهند منود".
موفقیت ستراتیژی امریکا بستگی به قابلیت این متخصصین مسلکی برای همکاری با افغان ها برای
طرح ریزی ،تطبیق و نظارت بر پروژه های بازسازی دارد .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال اجنام
یک تفتیش از مساعی مسلکی برای شناسایی تعداد و نوع کارمندانی که به افغانستان اعزام می شوند
و ارزیابی متخصصین قابلیت این متخصصین برای همکاری با افغان ها برای پیشرفت اهداف ستراتیژیک و
برنامه ریزی بازسازی امریکا است .در جوالی  ،2010سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان و دفتر سرمفتش
خاص وزارت امورخارجه امریکا توافق منودند که بخشی از تفتیش را به طور مشترک اجنام بدهند.

فساد اداری

فساد اداری هنوز یکی از تشویش های عمده مساعدت کنندگان بین املللی و مردم افغانستان است .از
آجنائیکه امریکا متعهد به ارائه اعطاآت بیشتر از طریق وزارتخانه های افغان است ،این وزارتخانه ها باید
قابلیت حسابدهی این منابع مالی را داشته باشند .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان اجراآت سازمان
های امریکایی برای یقین حاصل کردن از محافظت از منابع مالی پرداخت شده به دولت جمهوری اسالمی
افغانستان در مقابل اتالف ،تقلب و سوء استفاده را به دقت بررسی خواهد منود.
بیش از یک سال قبل ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان یک سلسله تفتیش را برای تعیین موارد
ذیل آغاز منود:
•اجراآت امریکا و سایر کشورهای مساعدت کننده برای ایجاد ظرفیت در مؤسسات افغان جهت مبارزه
با فساد اداری و تقویت حاکمیت قانون
•وجود سیستم های حسابدهی اعطاآت در سازمان های افغانی که مقدار زیادی از منابع مالی امریکا
را دریافت می کنند
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سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان به عنوان بخشی از پروگرام خود برای ارزیابی ظرفیت سازمانی
افغان ها ،هفت تفتیش را مکمل ساخته و در حال اجنام چهار تفتیش است .دو تفتیش تکمیل شده مربوط
به ارزیابی سازمان های نظارتی مهم افغانستان  -دفتر اعلی نظارت بر پیاده سازی ستراتیژی ضد فساد اداری
( )HOOو اداره کنترول و تفتیش افغانستان ( )CAOبوده است .با وجود نقش مهمی که این سازمان های
نظارتی افغان در مبارزه با فساد اداری و حسابدهی اعطآات دارند ،ولی مساعدت زیادی برای انکشاف ظرفیت
آنها اجنام نشده است.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال تکمیل بررسی پروگرام های مساعدتی امریکا است
که برای مساعدت به دولت جمهوری اسالمی افغانستان برای انکشاف ظرفیت مبارزه با فساد اداری طرح
ریزی شده اند .با آنکه سازمان های امریکایی متعددی پروگرام های ضد فساد اداری را تطبیق می کنند ،ولی
اغلب این مساعدت بر طبق یک ستراتیژی جامع مبارزه با فساد اداری ارائه منی گردد .با آنکه پیش نویس یک
ستراتیژی در دسترس است ،ولی ارائه ستراتیژی نهایی برای رهنمایی و هدایت مساعدت های مبارزه با فساد
اداری امریکا ضرورت دارد .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان نتیجه این بررسی را ماه آینده راپوردهی
خواهد منود.

اصالحات انتخاباتی

امریکا و جامعه بین املللی انتخابات را برای حفظ یک حکومت مشروع ضروری می دانند .بعد از انتخابات
ریاست جمهوری سال گذشته که حتت تأثیر تقلب قرار داشت ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
توصیه منود که جامعه بین املللی اجراآتی را برای ایجاد ظرفیت در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان
( )IECاجنام دهد .دولت جمهوری اسالمی افغانستان در بیانیه کنفرانس کابل تعهد منود که "ظرف مدت شش
3
ماه یک ستراتیژی اصالحات انتخاباتی بلند مدت برای رفع مشکالت پروسس انتخاباتی تطبیق مناید".
از انتخابات ریاست جمهوری ،رئیس جمهور کرزی مسئولین مهم انتخاباتی را تعویض منوده است ،ولی
مشخص نیست که این تغییرات چقدر بر انتخابات سپتمبر تأثیر داشته باشند .در ماه جوالی ،کمیسیون
مستقل انتخابات لست نهایی  2,556کاندیدان که بشمول  406زن بودند را اعالن منود .امریکا در حال
مساعدت به تعدادی از سازمان ها ،بشمول سازمان ملل متحد برای برگزاری این انتخابات است.
طی سه ماه آینده ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان یک ارزیابی نشر خواهد منود که جتارب
کسب شده از انتخابات قبلی برای اصالح پروسس انتخاباتی در افغانستان را ارائه می مناید.

انکشاف اقتصادی و اجتماعی

رئیس جمهور کرزی در اظهارات خود در افتتاحیه کنفرانس کابل ،از جامعه بین املللی درخواست منود که از
پروگرام هایی که توسط افغان ها تطبیق می شوند ،مانند پروگرام همبستگی ملی ( )NSPحمایت کنند.
وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان این پروگرام را در سال  2003برای مساعدت به تطبیق پروژه های
جوامع افغان آغاز منود .از آن زمان تاکنون ،امریکا و سایر مساعدت کنندگان بین املللی حدود  1ملیارد دالر را
به این پروگرام اختصاص داده اند که به گفته این وزارتخانه سبب تکمیل  40,000پروژه گردیده است.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال اجنام یک تفتیش از پروگرام همبستگی ملی ( )NSPبرای
شناسایی مساعدت کنندگان و تعیین اجراآت امریکا و سایر مساعدت کنندگان برای یقین حاصل منودن
از حسابدهی پروگرام همبستگی ملی ( )NSPو ارزیابی ظرفیت وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان برای
مدیریت و نظارت بر این پروگرام است .امریکا پرداخت  440ملیون دالر را به این پروگرام تعهد منوده است.
اولویت های جدید دولت جمهوری اسالمی افغانستان ،تقویت اقتصاد بشمول اعمار پروژه های عمده
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زیربنایی جهت استخراج منابع معدنی ،انکشاف سیستم های آبیاری ،انکشاف شبکه سرک ها و افزایش
تولید برق است .در اوایل امسال ،در یک بررسی که توسط سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان از
سکتور انرژی افغانستان اجنام شد مشخص گردید که دولت جمهوری اسالمی افغانستان ضرورت به یک
پالن اصلی برای هدایت سرمایه گذاری های بین املللی در این سکتور دارد.
مشارکت کنندگان در کنفرانس کابل بر تعهد خود به حفاظت از حقوق زنان تأکید منودند .از سال
 2003تا  ،2010کنگره  627ملیون دالر را به تأمین ضروریات زنان و دختران افغان اختصاص داده است.
در این سه ماه ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان یک تفتیش از میزان مطابقت اجراآت وزارت
امورخارجه امریکا و اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ( )USAIDبا دستورات کنگره و مصرف منابع
مالی بر اساس ستراتیژی های ملی افغانستان و امریکا را آغاز منوده است .سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان دریافت که وزارت امورخارجه امریکا و اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده مساعی خود را برای
راپوردهی این منابع مالی هماهنگ نکردند و فقط بخشی از ضروریات کنگره را اجرا منودند ،و ارتباطی میان
فعالیت های امریکا و اهداف و معیارهای افغانستان وجود ندارد .بخش  2از این راپور بشمول یک خالصه از
این تفتیش است.

آشتی و بازگشت شورشیان به جامعه

در اوایل ماه جون ،دولت جمهوری اسالمی افغانستان یک جرگه صلح برای بحث در مورد روش های آشتی
با شورشیانی که حاضر به پذیرش قانون اساسی افغانستان و جدایی از القاعده و گروههای تروریستی
هستند را برگزار منود .حدود  1,600افغان از سراسر کشور در جرگه صلح مشارکت کردند و یک قطعنامه
 16ماده ای را نشر منودند و طی آن از دولت درخواست منودند که یک پروگرام صلح را تطبیق مناید.
در کنفرانس کابل ،دولت جمهوری اسالمی افغانستان پروگرام آشتی و بازگشت شورشیان به جامعه
افغانستان را اعالن منود .رئیس جمهور کرزی قبال ً ایجاد یک شورای عالی صلح را اعالن منود که منجر به این
پروگرام گردید .یک صندوق وجه امانت صلح و بازگشت شورشیان به جامعه نیز با استفاده از اعطاآت بین
املللی برای تأمین منابع مالی این اجراآت تأسیس گردید .مقصد این پروگرام ،بازگشت هزاران شورشی به
جامعه و ایجاد ثبات در بیش از  4,000قریه در  220ولسوالی طی  5سال آینده است.
کنگره امریکا پرداخت مبلغ  100ملیون دالر برای مساعی بازگشت شورشیان به جامعه را به پروگرام
پاسخ اضطراری قوماندان وزارت دفاع امریکا تصویب منود .آقای سفیر هلبروک گفتند که پروگرام بازگشت
شورشیان به جامعه یکی از مهمترین نتایج کنفرانس کابل است زیرا یک پروسس سیاسی به همراه
عملیات نظامی برای شکست طالبان ضرورت دارد.
بهبود امنیت برای موفقیت پروگرام های بازسازی افغانستان ضروری است .سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان بر پروسس آشتی نظارت خواهد منود و در صورت ضرورت بر مصارف امریکا نیز نظارت خواهد
منود.

همکاری منطقه ای

امریکا و شرکای بین املللی آن برای مساعدت به ایجاد ثبات در افغانستان جهت ایجاد امکان جتارت و سرمایه
گذاری جهت تقویت انکشاف اقتصادی از تقویت همکاری های منطقه ای حمایت می کنند .این مساعی
عمدتا ً بر بهبود روابط افغانستان با پاکستان متمرکز هستند .طی یک موفقیت در این سه ماه ،دو کشور
یک توافقنامه ترانزیت جتاری امضا منودند که به ترک های افغان اجازه حمل محصوالت از طریق پاکستان به
سرحدات هندوستان را می دهد.
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پالن اجرائیوی و اولویت بندی افغانستان بر سرمایه گذاری بیشتر بین املللی در پروژه های زیربنایی منطقه
ای مانند اعمار ریل و سرک برای اتصال شهرهای افغانستان به بازارهای آسیای مرکزی ،جنوب آسیا و اروپا
متمرکز است .سایر اولویت ها بشمول اعمار یک پایپ انتقال گاز و انکشاف شبکه های انتقال برق منطقه
ای است .منابع مالی اغلب این پروژه ها باید توسط جامعه بین املللی تأمین گردند و باید نظارت مؤثری بر
آنها صورت بگیرد.

نگاه به آینده

دولت جمهوری اسالمی افغانستان در کنفرانس کابل تعهد منود که اصالحات مهمی مانند بهبود سیستم
های مدیریت مالی عمومی برای یقین حاصل کردن از استفاده مردم افغانستان از اعطاآت پرداخت شده به
دولت افغانستان را اجنام دهد .در بیانیه پایانی کنفرانس ذکر گردید که مساعدت کنندگان باید پیشرفت
دولت جمهوری اسالمی افغانستان در زمینه نایل آمدن به اهداف خود را ارزیابی کنند ،ولی میکانیزم یا زمان
مشخصی برای اجنام این ارزیابی ها مشخص نگردید.
سازمان های اجرائیوی امریکایی باید یقین حاصل کنند که دالرهای مالیات دهندگان امریکایی برای
حمایت از اهداف ستراتیژیک امریکا مصرف می شوند .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان متعهد
به اجنام نظارت های ضروری برای تشخیص عوارض و جلوگیری از اتالف ،تقلب و سوء استفاده از منابع مالی
بازسازی امریکا است.
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صنایع محلی در حال رشد
یک کارگر افغان در یک فابریکه که با منابع مالی اداره انکشاف بین املللی ایاالت
متحده ( )USAIDتأسیس گردیده ،عسل را در ظرف بسته بندی می کند .بازسازی
زراعت یکی از اهداف اصلی ستراتیژی ایجاد ثبات منطقه امریکا در افغانستان و
پاکستان است( .عکس از اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده () )USAID
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2

نظارت سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان

"حسابدهی ،اساس حکومتداری خوب است
بدون حسابدهی ،ما سرمایه گذاری خودمان در
افغانستان را به علت اتالف ،فساد اداری و تقلب در
معرض نابودی قرار می دهیم.
همه اشتراک کنندگان در مساعی بازسازی افغانستان
 بشمول سازمان های اجرائیوی امریکایی ،قراردادی هایخصوصی ،سازمان های غیر دولتی و دولت افغانستان
 باید برای منابع مالی دولتی که در اختیارشان قرار داردحسابده باشند".
—سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان جنرال آرنولد فیلدز

منبع :جنرال آرنولد فیلدز ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان" ،نظارت بر مساعدت های غیر نظامی امریکا در افغانستان" ،خطابه در مقابل
کمیته بودجه عملیاتی خارجی ،مجلس منایندگان7/15/2010 ،
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نظارت سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
بخش تفتیش ،حتقیقات و مدیریت سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان سه ماه پرکاری داشته اند.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان چهار تفتیش را تکمیل منود و آغاز پنج تفتیش جدید را اعالن منود
که مجموع تعداد تفتیش های قراردادی ،مؤثریت و تقنینی را به  18مورد می رساند .سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان  26تفتیش جدید را آغاز منود و در یک عملیات مشترک با سایر سازمان های اعمال قانون
فدرال برای تعیین منبع پولهایی که از طریق میدان هوایی کابل از افغانستان خارج می شوند مشارکت منود.
در نتیجه کمپاین اعالناتی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،تعداد متاس های دریافت شده توسط
تیلیفون متاس فوری سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در مورد اتهامات مربوط به تقلب ،اتالف و سوء
استفاده از دالرهای بازسازی 77 ،فیصد افزایش یافت .جدول  2.1تفتیش های تکمیل شده سرمفتش خاص
برای بازسازی افغانستان را تا  30جوالی لست می کند.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان همچنان در این دوره راپوردهی ،به تکمیل کارمندان خود دوام داد.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در وقت نشر این راپور 93 ،کارمند متام وقت داشت .سرمفتش خاص
برای بازسازی افغانستان در حال همکاری با سفارت امریکا در کابل و نیروهای ایاالت متحده  -افغانستان برای
افزایش ظرفیت استقرار کارمندان در سفارتخانه و سایر اماکن در افغانستان است.

ممیزی های سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان

یکی از اهداف کلیدی ستراتیژی امریکا در افغانستان ،انکشاف نیروهای امنیتی مستقل است که بتوانند
امنیت داخلی و خارجی کشور را تأمین منایند .بیش از نیمی از منابع مالی بازسازی مصروف ترنینگ ،جتهیز و
استقرار نیروهای اردوی ملی افغانستان ( )ANAو پولیس ملی افغانستان ( )ANPگردیده است .چهار تفتیش
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان که در این سه ماه تکمیل گردیده مربوط به این مساعی مهم
بوده است.
جدول 2.1

تفتیش های تکمیل شده سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان  1 ،اپریل  30 -جوالی 2010
معرفی کننده راپور

عنوان راپور

تاریخ نشر

سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان-تفتیش14--10

اعمار سربازخانه اردوی ملی افغانستان در فراه به طور کلی خوب معلوم می شود ولی
بعضی مشکالت ساختمانی آن باید رفع گردد

2010/30/7

سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان-تفتیش13--10

هماهنگی بیشتری برای تطبیق طرزالعمل های کنگره و تأمین و راپوردهی ضروریات زنان و 2010/30/7
دختران افغان مورد ضرورت است.

سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان-تفتیش12--10

پایگاه پولیس ملی افغانستان در قندهار با شرایط قرارداد مطابقت دارد ولی عوارض
متعددی در پالن گذاری پروژه ،نظارت و حفظ آن وجود دارد

2010/22/7

سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان-تفتیش11--10

اجراآتی برای بهبود بخشی معیارهای ارزیابی نیروهای امنیتی افغانستان ضرورت دارد.

2010/29/6
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امریکا همچنان برای ارتقای سطح برابری جنسیتی در افغانستان متعهد گردیده است .چهارمین
تفتیش سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان که در این سه ماه تکمیل گردیده ،بررسی چگونگی
استفاده از بودجه  627ملیون دالری اختصاص یافته توسط کنگره برای مساعدت به زنان و دختران افغان از
سال  2003است.

راپورهای تفتیش تکمیل شده

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در این سه ماه جهار راپور تفتیش را نشر منود که به طور خالصه
در بخش های ذیل تشریح می شوند.

تفتیش :11-10نیروهای امنیتی افغانستان

اجراآتی برای بهبود بخشی معیارهای ارزیابی نیروهای امنیتی افغانستان ضرورت دارد.
تطبیق ستراتیژی امریکا در افغانستان بستگی به ایجاد ظرفیت در نیروهای امنیت ملی افغانستان ()ANSF
از طریق ترنینگ و جتهیز آنها جهت تأمین امنیت کشور دارد .از سال  2002تاکنون ،امریکا حدود  27ملیارد
دالر  -بیش از نیمی از دالرهای بازسازی  -را مصروف ترنینگ ،جتهیز و حفظ نیروهای امنیت ملی افغانستان
( )ANSFمنوده است .اهداف فعلی نیروهای امنیت ملی افغانستان ( )ANSFکه مورد تصدیق دولت جمهوری
اسالمی افغانستان و جامعه بین املللی می باشد ،تعداد  171,600نفر نیروهای اردوی ملی افغانستان و
 134,000نفر نیروهای پولیس ملی افغانستان تا اکتوبر  2011می باشد .در کوتاه مدت ،قابلیت های نیروهای
امنیت ملی افغانستان ( )ANSFبرای ستراتیژی مبارزه با شورشیان امریکا و نیروهای ائتالف جهت تأمین
امنیت ولسوالی های مهم و ایجاد اعتماد در مردم افغانستان نسبت به دولت ضروری می باشد .در بلند مدت،
پیشرفت نیروهای امنیت ملی افغانستان ( )ANSFبسیار مهم است زیرا امریکا و جامعه بین املللی قصد
دارند مسئولیت تأمین امنیت را به نیروهای امنیتی افغان واگذار کنند .از سال  ،2005امریکا از سیستم
ارزیابی قابلیت ( )CMبرای نظارت و راپوردهی پیشرفت قابلیت های نیروهای امنیت ملی افغانستان ()ANSF
استفاده می کرده است.
اهداف
این تفتیش چهار هدف داشت:
•ارزیابی امکان اعتماد به سیستم ارزیابی قابلیت (.)CM
•ارزیابی راپورهای خالصه ارائه شده به تصمیم گیرندگان.
•شناسایی موانع پیش روی مساعی امریکا و نیروهای ائتالف برای ارزیابی نیروهای امنیت ملی افغانستان
(.)ANSF
•شناسایی کاستی های سیستماتیک که سبب عدم موفقیت مساعی انکشاف ظرفیت یونت ها
می شود.
نتایج
 .1سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان دریافت که سیستم ارزیابی قابلیت  ،CMیک روش قابل
اعتماد برای ارزیابی قابلیت های نیروهای امنیت ملی افغانستان منی باشد .این ارزیابی ها به جای ارزیابی
قابلیت اجنام مؤثر عملیات توسط یونت ها ،بر اساس معلوماتی از قبیل تدارکات و تعداد نفرات اجنام
می شدند .در بعضی موارد ،تعداد نفرات اردوی ملی افغانستان بیش از مقدار واقعی اعالن می شد زیرا
این تعداد به جای تعداد نفرات آماده برای عملیات بر اساس تعداد نفرات اختصاص یافته به یک یونت
اعالن می گردید.
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.2

.3

.4

.5

قیاس های مورد استفاده در این سیستم ارزیابی ،قابلیت های نیروهای امنیت ملی افغانستان ،خاصتا ً
یونت های سطح باالی نظامی و پولیس که همیشه قادر به اجنام عملیات مستقل نیستند را بیش از
حد زیاد نشان می داد .سیستم ارزیابی قابلیت همچنان سبب می گردید که یونت های نیروهای امنیت
ملی افغانستان ،به علت از دست دادن محافظت ،رهنمایی ،تدارکات ،منابع مالی و پرستیژ متایلی به
ارتقا به سطح باالتر نداشته باشند.
راپورهای خالصه ارزیابی قابلیت نیروهای امنیت ملی افغانستان بشمول معلومات قدیمی بودند زیرا
ارزیابی های ماهوار  CMاجنام نشده بود .راپورها به علت عدم وجود مربیان و مسئولین راپوردهی و دالیل
دیگر ارائه نشده بودند .در مورد دوسیه های پولیس ملی افغانستان ،راپورها مفقود شده و یا از چهار
ماه قبل تغییری نکرده بودند.
مساعی امریکا و نیروهای ائتالف برای ارزیابی قابلیت های نیروهای امنیت ملی افغانستان با موانع
جدی بشمول وضعیت امنیتی ،کمبود مربی و ترنینگ ناکافی مواجه است .ترنینگ و ارزیابی پولیس
ملی افغانستان نیز در بعضی مناطق به علت شدت فعالیت دشمن به طور چشمگیری محدود شده
است .کمبود مربیان و عدم ارائه ترنینگ کافی ،بر انکشاف و ارزیابی یونت های نیروهای امنیت ملی
افغانستان ،خاصتا ً نیروهای پولیس تأثیر داشته است.
کاستی های سیستماتیک در نیروهای امنیت ملی افغانستان سبب عدم موفقیت مساعی انکشاف
قابلیت این یونت ها می گردد این کاستی ها بشمول مشکالت الجستیکی ،تقاعد کارمندان ،تصدیق
تعداد ناکافی کارمندان ،کمبود زیربناها ،فساد اداری ،سوء مصرف مواد مخدر و بی سوادی هستند.
برای مثال ،مربیان عوارضی مانند ناپدید شدن درخواست های تدارکات و حصارها و عدم امکان پیگیری
فورمه های درخواست تدارکات از طریق سیستم های تدارکاتی وزارتخانه ها را راپوردهی منودند .یکی
دیگر از عوارض کلیدی ،خروج تعداد زیادی از نیروهای تعلیم دیده در پروگرام انکشاف متمرکز پولیس
ولسوالی ( )FPDDاز نیروی پولیس است .خروج این افراد عمدتا ً به علت فشارهای نیروهای ضد-ائتالف و
نارضایتی از سطح معاش بوده است.

توصیه ها
سیستم ارزیابی  CMکه از سال  2005مورد استفاده قرار می گیرد ،روش مؤثر و قابل اعتمادی برای راپوردهی
مؤثریت یونت های نیروهای امنیت ملی افغانستان منی باشد .به گفته مسئولین قوماندانی مشترک ()IJC
نیروهای بین املللی کمک به امنیت ( ،)ISAFسیستم ارزیابی  CMدر حال تبدیل شدن به یک سیستم ارزیابی
در سطح یونت است که سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان هنوز آن را بررسی نکرده است .توصیه
های سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در مورد این سیستم جدید نیز قابل تطبیق هستند :بدون
رعایت موارد توصیه شده ،تصمیم گیرندگان درک صحیحی از میزان پیشرفت نیروهای امنیتی افغانستان
که قادر به اجنام مستقل عملیات و در نتیجه تأمین امنیت افغانستان باشند ،نخواهند داشت.
برای نایل آمدن به ارزیابی های قابل اعتماد از مؤثریت عملیاتی نیروهای امنیت ملی افغانستان (،)ANSF
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان توصیه می کند که قوماندانی مشترک آیساف اجراآت ذیل را
تطبیق مناید:
•اجنام ارزیابی موضوعی از قابلیت کلی عملیاتی توسط مربیان و تیم های ارزیابی.
•تهیه یک کتابچه رهنما برای مربیان بشمول مثالهای واقعی و طرزالعمل های صحیح ارزیابی.
•همکاری با منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی – افغانستان/قوماندانی انتقال امنیت
متحد-افغانستان ( )NTM-A/CSTC-Aبرای ایجاد تیم های رهنمایی و ترنینگ اضافی جهت تطبیق
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طرزالعمل های وزارت داخله ( )MoIو وزارت دفاع افغانستان (.)MoD
•ایجاد درک متقابل در مسئولین ارزیابی یونت های نیروهای امنیت ملی افغانستان ( )ANSFبرای یقین
حاصل کردن از برابر بودن تعاریف ارزیابی.
•استفاده از آمار مربوط به نفرات آماده عملیات به عنوان فیصد نفرات اختصاص یافته به یونت های
اردوی ملی افغانستان و پولیس ملی افغانستان در ارزیابی ها.
•اجنام ارزیابی های مستقل از قابلیت یونت های سطح باالی پولیس ملی افغانستان.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان توصیه می کند که برای بهبود شفافیت و دقت راپوردهی
وضعیت نیروهای امنیت ملی افغانستان ( ،)ANSFقوماندانی مشترک آیساف اجراآت ذیل را تطبیق مناید:
•آغاز پیگیری سیستماتیک راپور ارزیابی یونت هایی که به طور ماهوار ارائه نشده و مواردی که در آنها
در نظر گرفته نشده است.
•اضافه کردن یک سطح ارزیابی جدید به عنوان "ارزیابی نشده" برای یونت هایی که هیچ مربی به آنها
تخصیص داده نشده است.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان توصیه می کند که برای به حداکثر رساندن نظارت بر قابلیت
های پولیس ملی افغانستان ،قوماندانی مشترک آیساف اجراآت ذیل را تطبیق مناید:
•همه مربیان نظامی امریکایی ،نیروهای ائتالف و تیم های آنها را ملزم به ارائه راپور ارزیابی یونت ها مناید
و برای یونت هایی که هیچ مربی نظامی به آنها اختصاص داده نشده ،از مشاورین مسلکی در ولسوالی
بخواهد که ارزیابی یونت را اجنام دهند.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان به قوماندانی مشترک آیساف توصیه می کند که برای رفع
عوارض مربوط به کم شدن انگیزه نفرات در سیستم ارزیابی نیروهای امنیت ملی افغانستان (،)ANSF
اجراآت ذیل را تطبیق مناید:
•بررسی  -با همکاری منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی – افغانستان/قوماندانی انتقال
امنیت متحد-افغانستان ،وزارت داخله افغانستان و وزارت دفاع افغانستان  -امکان ایجاد یک سیستم
تشویقی برای ایجاد انگیزه در یونت های افغان جهت ارتقا به سطوح باالتر قابلیت.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان همچنان به منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی
– افغانستان/قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان توصیه می کند که اجراآت ذیل را تطبیق مناید:
•برای نظارت بر درخواست های تدارکات ،با وزارت داخله افغانستان و وزارت دفاع افغانستان همکاری مناید
تا سیستم های بهتری برای پیگیری ایجاد شود.
•برای جبران تأثیر ترک یونت های  FPDDتوسط نیروها ،یک پروگرام برای ترنینگ نفرات جدیدی که قبال ً
تعلیم داده شده اند در  FPDDایجاد مناید.
•یک پروگرام تعلیم دریوری برای ایجاد امکان ترنینگ دریوری در هر کدام از یونت های نیروهای امنیت ملی
افغانستان ایجاد مناید.
نظرات سازمان ها
قوماندانی مشترک آیساف با  10توصیه موافقت کرد و عنوان منود که قصد دارد این توصیه ها را در سیستم
ارزیابی جدید خود به اسم سامان ارزیابی یونت قوماندان ( )CUATتطبیق مناید .قوماندانی مشترک آیساف
با دو توصیه موافقت نکرد و سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان نیز به علت کافی بودن پاسخ های
قوماندانی مشترک آیساف ،این توصیه ها را از راپور نهایی حذف منود.
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در این پاسخ ،منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی – افغانستان/قوماندانی انتقال امنیت
متحد-افغانستان با توصیه ها موافقت منود ولی اعالم کرد که این راپور حاوی معلومات قدیمی است .ولی،
کارهای تفتیشی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان بستگی به مصاحبه ها و معلومات جمع آوری
شده از اکتوبر  2009تا می  ،2010بشمول ارزیابی  18یونت نیروهای امنیت ملی افغانستان در محل طی
ماههای فبروری و مارچ  2010دارد.
دفتر وزیر دفاع ( )OSDمعلومات اضافی بشمول توضیحاتی در مورد ماهیت راپورهای وزارت دفاع امریکا
و تشویش های وزارت دفاع امریکا در مورد سیستم ارزیابی  CMبه کنگره ارائه منود .کارمندان دفتر وزیر دفاع
( )OSDنیز نظراتی را در مورد این راپور بیان کردند و معلومات اضافی در مورد تاریخچه مساعی بهبودبخشی
روش ارزیابی نیروهای امنیت ملی افغانستان ،بشمول جزئیات مساعی دفتر وزیر دفاع برای حل عوارض مربوط
به صحت و قابلیت اعتماد به سیستم ارزیابی  CMرا ارائه منودند.

تفتیش  :10-12پایگاه قندهار پولیس ملی افغانستان

پایگاه پولیس ملی افغانستان در قندهار با شرایط قرارداد مطابقت دارد ولی عوارض متعددی در پالن
گذاری پروژه ،نظارت و حفظ آن وجود دارد
نیروهای ائتالف بین املللی در افغانستان در حال همکاری برای ایجاد تأسیسات ترنینگ و اسکان نیروهای
پولیس ملی افغانستان هستند .با افزایش تعداد نیروهای پولیس ملی افغانستان از  95,000نفر در دسمبر
 2009به  134,000نفر در اکتوبر  ،2011قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان مصارف یک پروگرام
ساختمانی کشوری برای تأمین ضروریات پولیس ملی افغانستان را تأمین منوده است .به عنوان بخشی از
این مساعی ،قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان  45ملیون دالر برای اعمار پایگاه مشترک ساحوی
نیروهای امنیتی افغانستان ( )JRACبه اجننیران اردوی امریکا ( )USACEپرداخت منوده است .این پایگاه در
اطراف میدان هوایی قندهار قرار گرفته است.
این پایگاه از چهار پروژه مجزای پولیس ملی افغانستان تشکیل شده است :یک مرکز الجستیکی ساحوی،
یک فرقه پولیس نظم عمومی افغانستان ،قوماندانی ساحوی پولیس رسمی افغانستان و قوماندانی پولیس
سرحدات صفر افغانستان .اجننیران اردوی امریکا ( )USACEیک قرارداد با مبلغ ثابت برای پروژه مرکز الجستیک
ساحوی و پروژه های پولیس نظم عمومی افغانستان ،پولیس رسمی افغانستان و پولیس سرحدات افغانستان
منعقد منود.
اهداف
این تفتیش سه هدف داشت:
•تعیین مطابقت اعمار پایگاه مشترک ساحوی نیروهای امنیتی افغانستان ( )JRACبا شرایط قراردادها
بشمول زمان و مصارف آن.
•ارزیابی مطابقت عملیات نظارت بر اعمار پروژه توسط اجننیران اردوی امریکا ( )USACEبر طبق قوانین
خرید فدرال ( ،)FARضروریات اجننیران اردوی امریکا ( )USACEو ضروریات نظارت بر قرارداد.
•بررسی پالن های موجود برای حفظ این تأسیسات پس از حتویل آنها به دولت جمهوری اسالمی
افغانستان.
نتایج
 .1سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان دریافت که سه پروژه از چهار پروژه پایگاه مشترک ساحوی
نیروهای امنیتی افغانستان ( )JRACاز  6تا  12ماه تأخیر دارند .چهارمین پروژه دو سال تأخیر داشت
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جنریرترهای جدید در پایگاه پولیس ملی افغانستان در
قندهار فعال شدند سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
دریافت که پایگاه مشترک ساحوی نیروهای امنیتی افغانستان
به علت عدم وجود یک پالن جامع ،چندین سیستم )(JRAC
تولید برق دارد( .عکس سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
)

نظارت سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان

عملیات ساختمانی در پایگاه پولیس ملی افغانستان در قندهار دوام دارد .در این سه ماه ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
توصیه هایی را برای یقین حاصل کردن از امکان حفظ این تأسیسات توسط دولت جمهوری اسالمی افغانستان در آینده ارائه منود( .عکس
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان)

که بخشی از آن مربوط به اختالف بین قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان و سازمان مقابله
با مواد مخدر بر سر زمین بود که سبب تغییر محل اعمار پایگاه مشترک ساحوی نیروهای امنیتی
افغانستان ( )JRACگردید .حدود  280,000دالر از مصارف اجننیران اردوی امریکا مربوط به تغییر محل
پروژه بود .به عالوه ،قراردادی اولی درخواست منوده که مبلغ  665,000دالر بابت مصارف اضافی پرداخت
شود .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ذکر کرد که پروژه پایگاه مشترک ساحوی نیروهای
امنیتی افغانستان ( )JRACتا ماه جوالی  2010تکمیل می شود .تفتیش سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان از پروژه نشان داد که هیچ اشکال ساختمانی در آن وجود ندارد.
 .2پالن گذاری هر چهار پروژه ناکافی بود .کارمندان اجننیران اردوی امریکا یک پالن جامع برای پایگاه مشترک
ساحوی نیروهای امنیتی افغانستان ( )JRACکه هر چهار پروژه در آن وجود داشته باشد تهیه نکردند.
در نتیجه ،چندین سیستم برق ،آب و گندآب و سیستم های متعدد گرم کننده و سرد کننده در پایگاه
مشترک ساحوی نیروهای امنیتی افغانستان ( )JRACتعبیه شده است .به عالوه ،در یکی از پروژه های
دیگر ،حتویل خانه مهمات نزدیک به سربازخانه اعمار گردیده.
 .3نظارت پروژه نیز در موارد متعددی ناکافی بوده است .طرزالعمل های کنترول کیفیت اجننیران اردوی
امریکا کامال ً رعایت نشدند که ممکن است سبب افزایش امکان ایجاد عوارض ساختمانی در آینده و
افزایش مصارف عملیاتی و حفظ و مراقبت و به خطر افتادن مصؤنیت ساکنین می گردد .به عالوه،
نتایج بازرسی های اجنام شده از محل پروژه ثبت نشده اند؛ قراردادی های اولی اسناد کافی که نشان
دهنده نتایج بازرسی از محل پروژه باشند و نشان دهند که تست ها و بازرسی ها اجنام شده اند ارائه
نکرده است.
 .4مسئولین قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان اعالم کردند که دولت جمهوری اسالمی
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افغانستان ظرفیت مالی و تخنیکی کافی برای حفظ تأسیسات نیروهای امنیت ملی افغانستان
را در کوتاه مدت پس از تکمیل آنها ندارد .برای حل این مشکالت ،اجننیران اردوی امریکا قصد دارند دو
قرارداد پنج ساله برای عملیات و حفظ و مراقبت تأسیسات نیروهای امنیت ملی افغانستان در سراسر
کشور به مبلغ حدود  800ملیون دالر منعقد کنند .این قراردادها بشمول انکشاف و حفظ قابلیت های
نیروهای امنیت ملی افغانستان است.
 .5یک پیشرفت مهم که می تواند به پولیس ملی افغانستان کمک کند تا عملیات و حفظ و مراقبت
خود را به طور مستقل مدیریت کند ،حرکت به سوی استندردهای ساختمانی "سخت" قوماندانی
انتقال امنیت متحد-افغانستان است .ولی این استندردها بشمول جزئیات سیستم های گرم کننده
و سرد کننده و نل دوانی که می تواند بر حفظ تأسیسات اعمار شده توسط امریکا مانند پایگاه
مشترک ساحوی نیروهای امنیتی افغانستان ( )JRACدر بلند مدت تأثیر داشته باشد نیست.
توصیه ها
امریکا قبال ً متعهد به پرداخت حدود  800ملیون دالر برای حمایت از همه تأسیسات نیروهای امنیت ملی
افغانستان طی پنج سال آینده شده بود .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان توصیه می کند که
اجننیران اردوی امریکا برای بهبود بخشی طرزالعمل های کنترول کیفیت و افزایش امکان حفظ تأسیسات
توسط دولت جمهوری اسالمی افغانستان بدون دخالت امریکا ،اجراآت ذیل را تطبیق منایند:
•هدایت پروژه های آینده بر اساس طرزالعمل های کنترول کیفیت اجننیران اردوی امریکا.
•ارزیابی و بروزرسانی طرزالعمل های استندرد ساختمانی و اضافه کردن جزئیات سیستم های گرم
کننده و سرد کننده تأسیسات و اضافه کردن اختالفات ساحوی.
•ارائه رهنمایی در مورد سیستم های برقی ،نل دوانی و سایر سیستم ها در تأسیسات.
نظرات سازمان ها
قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان با توصیه های سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان برای
بروزرسانی استندردهای ساختمانی در افغانستان موافقت منود .اجننیران اردوی امریکا نیز با توصیه های مربوط
به اصالح طرزالعمل های کنترول کیفیت موافقت منودند .قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان و
اجننیران اردوی امریکا هر دو نظراتی را در مورد مشاهدات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان مبنی
بر اعمار یک حتویل خانه مهمات در نزدیکی یک سربازخانه ارائه منودند .قوماندانی انتقال امنیت متحد -
افغانستان اعالم کرد که حتویل خانه برای نگهداری سالح ساخته شده و از آجنائیکه که مهمات در آن
نگهداری منی شود ،خطری ندارد .در مقابل ،اجننیران اردوی امریکا اعالم منودند که بحث هایی را با قوماندانی
انتقال امنیت متحد  -افغانستان در مورد نصب دیوارهای کنکریت  20فت بین دو قسمت اجنام داده اند.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان اعالم کرد که به گفته مسئولین اجننیران اردوی امریکا  -بخش
شمالی ،مسئولیت نگهداری از این تأسیسات تا پایان ماه جوالی  2010به مقامات افغان واگذار می گردد
لهذا این عوارض باید فورا ً رفع گردند.

تفتیش :1013-زنان و دختران

هماهنگی بیشتری برای تطبیق طرزالعمل های کنگره و تأمین و راپوردهی ضروریات زنان و دختران افغان
مورد ضرورت است.
از سال  2003تا  ،2010کنگره  627ملیون دالر را به تأمین ضروریات زنان و دختران افغان اختصاص داده است.
کنگره همچنان از وزارت امورخارجه امریکا ( )DoSدرخواست منوده که در مورد استفاده از این منابع مالی
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قبل از کنفرانس کابل ،وزیر امورخارجه امریکا خامن هیلری رودهام کلیننت در اجالس تقویت زنان که توسط مناینده ارشد احتادیه اروپا در
روابط خارجی خامن کاترین اشتون در تاریخ  20جوالی  2010در کابل برگزار شده بود اشتراک منود( .عکس وزارت امورخارجه امریکا)

راپوردهی کند .بر اساس راپور یک کنفرانس در سال  ،2004اختصاص این منابع مالی تشویش های کنگره را
نشان می دهد که در صورت عدم توجه به موانع پیش روی زنان و دختران افغانستان ،آینده پیشرفت انکشاف
اقتصادی و دموکراتیک افغانستان تضعیف می گردد .بر اساس راپور نظارت بر حقوق بشر دسمبر ،2009
با آنکه امریکا و متحدانش متعهد به دفاع از حقوق زنان افغان پس از شکست طالبان شدند ،ولی زنان
افغانستان هنوز بدترین وضعیت را در بین زنان جهان دارند.
اهداف
این تفتیش سه هدف دارد:
•ارزیابی روش مورد استفاده وزارت امورخارجه امریکا و اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ()USAID
برای اختصاص و راپوردهی منابع مالی مربوط به زنان و دختران افغان در سال مالی  2008و .2009
•تعیین میزان پیروی سازمان های دریافت کننده منابع مالی از طرزالعمل های کنگره.
•ارزیابی میزان مطابقت اجراآت راپوردهی شده با ستراتیژی های ملی امریکا و افغانستان بشمول پالن
اجرائیوی ملی برای زنان افغانستان.
نتایج
 .1راپور سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان بر راپور اکتوبر  2009وزارت امورخارجه امریکا در مورد
فعالیت های مربوط به زنان افغانستان با استفاده از منابع مالی امریکا متمرکز بود و بخشی از آن نیز
مربوط به راپور  2008وزارت امورخارجه امریکا بود .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حین
بررسی راپور  2009دریافت که وزارت امورخارجه امریکا و اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ()USAID
مساعی خود را برای راپوردهی چگونگی استفاده از منابع مالی اختصاص یافته به زنان و دختران افغان
هماهنگ نکرده بودند .این راپورها که در سال  2008و  2009به کنگره ارائه شدند ،معلومات صحیح
و مکمل در مورد اجراآت مربوط به زنان و دختران مانند مقایسه منابع مالی اختصاص یافته به تعداد
زنان دریافت کننده آن و یا خدمات ارائه شده به زنان را ارائه نکردند.
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 .2سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان عوارض دیگری را نیز در راپوردهی وزارت امورخارجه
امریکا مشاهده منود .برای مثال ،دوره های زمانی راپور و معلومات ارائه شده متفاوت بودند.
با آنکه وزارت امورخارجه امریکا و اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده سال گذشته در کابل
کوشش کردند که مساعی مربوط به جنسیت خود را هماهنگ منایند ،ولی وزارت امورخارجه امریکا
طرزالعمل تعیین و راپوردهی بودجه را ارائه نکرد .علت تشریح بعضی از فعالیت ها و عدم تشریح
بعضی دیگر از آنها در راپورها ذکر نگردیده است .در نتیجه ،راپورهای ارائه شده به کنگره تصویر روشنی
از چگونگی استفاده از منابع مالی برای تأمین ضروریات زنان و دختران افغانستان ارائه منی کنند.
 .3همچنان کنگره مبلغ بودجه اختصاص یافته به بعضی سازمان های افغان را تعیین منود .وزارت
امورخارجه امریکا و اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،دستورات کنگره را تا حدودی اجرا منودند.
برای مثال ،منابع مالی ساالنه اختصاص یافته به وزارت امور زنان افغانستان توسط کنگره که مسئول
تطبیق سیاست های دولت جمهوری اسالمی افغانستان برای تأمین و انکشاف حقوق قانونی زنان
است ،پرداخت نگردیده است .سایر سازمان ها بشمول کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان،
سازمان های غیر دولتی و سازمان های مدنی که توسط زنان افغان اداره می شوند نیز فقط بخشی از
منابع مالی اختصاص یافته توسط کنگره را دریافت منودند.
 .4سیاست امریکا ،حمایت از حقوق زنان ،برابری جنسیتی و ستراتیژی های ملی افغانستان است .ولی در
راپور  ،2009ارتباطی میان فعالیت هایی که با منابع مالی امریکا اجنام می شوند و اهداف و معیارهای
پالن اجرائیوی ملی برای زنان افغانستان که یک سامان کلیدی مورد استفاده توسط دولت جمهوری
اسالمی افغانستان برای نایل آمدن به اهداف برابری جنسیتی است ،مشاهده منی شود .وجود چنین
ارتباطی برای یقین حاصل کردن از تأمین ضروریات زنان و دختران افغانستان در فعالیت های راپوردهی
شده ضرورت دارد.
توصیه ها
بودجه اختصاص یافته برای تأمین ضروریات زنان و دختران در طی مرور زمان از  5ملیون دالر در سال  2003به
 175ملیون دالر در سال  2010افزایش یافته است .با آنکه کنگره از وزارت امورخارجه امریکا درخواست منوده
که چگونگی استفاده از منابع مالی اختصاص یافته به زنان و دختران افغان را راپوردهی کند ،ولی تصویر
روشنی از فواید آن برای زنان و دختران افغان و یا چگونگی مساعدت فعالیت هایی که با منابع مالی امریکا
اجنام می شوند به اهداف پالن اجرائیوی ملی برای زنان افغانستان وجود ندارد .لهذا ،سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان توصیه می کند که وزیر امورخارجه امریکا با مشوره مدیر اداره انکشاف بین املللی
ایاالت متحده ،اجراآت ذیل را تا قبل از تاریخ  30سپتمبر  2010که وزارت امورخارجه امریکا موظف به ارائه
راپور بعدی خود به کنگره است تطبیق مناید:
•تعیین ضروریات راپوردهی برای همه پروگرام های اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده و وزارت امورخارجه
امریکا و ارائه معلومات مربوط به فواید آنها برای زنان و تأثیرات آنها برای تأمین ضروریات زنان و دختران
افغان.
•ایجاد یک روش هماهنگ برای تعیین میزان بودجه اختصاص یافته و راپوردهی چگونگی استفاده از
منابع مالی اختصاص یافته بشمول معلومات دقیق در مورد هر فعالیت ،منابع مالی و توضیحات
مربوط به راپوردهی.
•هماهنگی اجراآت برای یقین حاصل کردن از مطابقت آنها با اهداف و معیارهای ذکر شده در ستراتیژی
های ملی افغانستان ،خاصتا ً پالن اجرائیوی ملی برای زنان افغانستان.
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•مترکز پرداخت منابع مالی تعیین شده در قانون به سازمان های خاص  -بشمول وزارت امور زنان،
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ،سازمان های غیر دولتی و سازمان های جامعه مدنی که
توسط زنان افغانستان مدیریت می شوند  -برای یقین حاصل کردن از مصرف منابع مالی اختصاص
یافته توسط کنگره برای تأمین ضروریات زنان و دختران افغانستان.
نظرات سازمان ها
در زمان نشر این راپور ،سازمان های مربوط در حال آماده کردن نظرات رسمی خود در مورد پیش نویس راپور
بودند .راپور تفتیش نهایی بشمول نظرات و جوابهای داده شده توسط سازمان ها به این نتایج و توصیه ها
می باشد (.)www.sigar.mil

تفتیش  10-14سربازخانه اردوی ملی افغانستان در والیت فراه

پروژه سربازخانه فراه در حال تکمیل است .وقتی که این
پروژه تکمیل شود ،حدود  2,000نفر از نیروهای اردوی ملی
افغانستان در آن مستقر خواهند گردید( .عکس سرمفتش
خاص برای بازسازی افغانستان )

اعمار سربازخانه اردوی ملی افغانستان در فراه به طور کلی خوب معلوم می شود ولی بعضی مشکالت
ساختمانی آن باید رفع گردد
نیروهای ائتالف بین املللی بدنبال ایجاد ظرفیت در افغانستان برای تأمین امنیت خود از طریق ترنینگ و جتهیز
نیروهای امنیت ملی افغانستان هستند .از سال مالی  2005تا سال مالی  ،2010بیش از  25ملیارد دالر به
صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان اختصاص یافته است .بر طبق ضروریات جدید ،سطح نیروهای اردوی
ملی افغانستان باید تا اکتوبر  2011به  171,600نفر برسد .در نتیجه ،اعمار تأسیسات اضافی برای ترنینگ
و استقرار نیروهای افغان ضرورت دارد .سربازخانه فراه در والیت فراه قرار دارد و حدود  2,000نفر در آن مستقر
خواهند شد .اردوی ملی افغانستان استفاده از این سربازخانه را از اکتوبر  2009آغاز منود .قوماندانی انتقال
امنیت متحد  -افغانستان مصارف دو قرارداد مجموعا ً به مبلغ  68.1ملیون دالر برای اعمار سربازخانه در
دو مرحله را تأمین منوده است .اجننیران اردوی امریکا  -بخش شمالی دو قرارداد با مبلغ ثابت برای مدیریت
پروگرام و نظارت بر مراحل  1و  2را با کمپنی های ساختمانی فضل اهلل (یک کمپنی افغان) و کمپنی United
( Infrastructure Projectsیک کمپنی امریکایی) منعقد منودند.
اهداف
این تفتیش چهار هدف داشت:
•تعیین مطابقت اعمار سربازخانه فراه با شرایط قراردادها بشمول زمان و مصارف آن.
•ارزیابی مطابقت عملیات نظارت بر اعمار پروژه توسط اجننیران اردوی امریکا ( )USACEبر طبق قوانین
خرید فدرال ( ،)FARضروریات اجننیران اردوی امریکا ( )USACEو ضروریات نظارت بر قرارداد.
•بررسی پالن های خفظ تأسیسات نیروهای امنیت ملی افغانستان.
•بررسی دالیل کلی قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان برای اعمار سربازخانه.
نتایج
 .1سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان دریافت که با آنکه پروژه سربازخانه فراه در حال تکمیل
است ،ولی فاز اول آن حدود  16ماه بعد از تاریخ تکمیل تعیین شده تکمیل گردید .فاز دوم قرار است تا
جوالی  2010تکمیل گردد  -حدود  12ماه بعد از تاریخ تکمیل تعیین شده .مصارف فاز اول قرارداد برای
قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان که حدود  29.4ملیون دالر بود حدود  10ملیون دالر افزایش
یافت که عمدتا ً به علت تغییر قرارداد توسط اجننیران اردوی امریکا-جنوب و تغییر مفاد قرارداد بود .به
عالوه ،مشکالت مربوط به امنیت ترانسپورت زمینی سبب افزایش مصارف پروژه به مبلغ  100,000دالر
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برای حمل هوایی مواد ساختمانی گردید .مصارف فاز دوم که حدود  34.6ملیون دالر بود ،به علت حذف
موارد تکراری در فاز اول ،بیش از  5.7ملیون دالر تقلیل یافت.
به طور کلی ،اعمار سربازخانه خوب معلوم می شود ،ولی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در
حین بازرسی از محل پروژه بعضی مشکالت ساختمانی مربوط به صاف کردن زمین ،سرک های آسفالت
و جمع شدن لوش را مشاهده کرد که باید رفع گردند .سرنشیب زمین محل پروژه صحیح نیست
لهذا آب در اطراف ساختمان ها جمع می شود .آسفالت به طور صحیح فشرده نشده و بزودی خراب
شده و ضرورت به تعمیر خواهد یافت .لوش در مجاری تخلیه آب در محل پروژه جمع خواهد شد و مرتبا ً
باید آنها را پاکسازی منود.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان دریافت که مدیریت و نظارت بر قرارداد مطابق با ضروریات
قراردادی نبوده است .مبالغ پرداخت شده بدرستی ثبت شده اند و راپورهای کنترول کیفیت با ضروریات
اجننیران اردوی امریکا مطابقت داشتند .ولی ،سیستم مدیریت محلی و دو تغییر ایجاد شده در فاز اول
حاوی بعضی معلومات غلط بودند.
به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان ،دولت جمهوری اسالمی افغانستان ظرفیت
مالی یا تخنیکی کافی برای حفظ همه تأسیسات نیروهای امنیت ملی افغانستان را ندارد .اجننیران
اردوی امریکا-جنوب ،در حال انعقاد دو قرارداد برای عملیات و حفظ و مراقبت تأسیسات نیروهای امنیت
ملی افغانستان است .این قراردادها به مبلغ مجموعا ً  800ملیون دالر پالن گذاری شده اند و بشمول
 663پایگاه نیروهای امنیت ملی افغانستان هستند.
قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان علت کلی اعمار سربازخانه فراه و علت انتخاب محل
آن را اعالم نکرد .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان اسناد متعددی را در مورد سایر تأسیسات
نیروهای امنیت ملی افغانستان بررسی منود ولی هیچکدام مربوط به سربازخانه نبودند .سرمفتش
خاص برای بازسازی افغانستان به جای ارائه توصیه هایی در مورد پالن گذاری این تأسیسات ،در حال
اجنام یک تفتیش مجزا از مساعی پالن گذاری قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان برای اعمار
تأسیسات نیروهای امنیت ملی افغانستان است.

توصیه ها
امریکا بیش از  68ملیون دالر را جهت حمایت از عملیات اردوی ملی افغانستان در والیت فراه ،به اعمار این
سربازخانه اختصاص داده است .برای محافظت از سرمایه گذاری امریکا و ایجاد تأسیسات پایدار برای
عساکر اردوی ملی افغانستان ،باید عوارض ساختمانی مشاهده شده توسط سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان رفع گردند .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان توصیه می کند که برای یقین حاصل کردن
از تکمیل سربازخانه بر طبق قرارداد ،و به حداقل رساندن مشکالت مربوط به حفظ و مراقبت آن در بلند
مدت ،قوماندان اجننیران اردوی امریکا به اجننیران اردوی امریکا-جنوب دستور بدهد که مشکالت ساختمانی
ذیل را رفع مناید:
•یقین حاصل کردن از صحیح بودن زاویه سرنشیب زمین اطراف ساختمانها برای جلوگیری از جمع شدن آب.
یقین حاصل کردن از فشرده شدن مناسب سرک های آسفالت و پارکنگ ها برای به حداقل رساندن
خرابی آنها.
•رفع مشکل جمع شدن لوش در مجاری تخلیه اطراف سربازخانه برای به حداقل رساندن عملیات حفظ
و مراقبت.
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کارگران افغان یک مجرای تخلیه را در یکی از پایگاه های
اردوی ملی افغانستان در والیت فراه حفر می کنند .در یک
تفتیش سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در این سه
ماه ،تعدادی عوارض ساختمانی مشخص گردید که باید رفع
گردد( .عکس سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان)

نظارت سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان

نظرات سازمان ها
در زمان نشر این راپور ،سازمان های مربوط در حال آماده کردن نظرات رسمی خود در مورد پیش نویس راپور
بودند .راپور تفتیش نهایی بشمول نظرات و جوابهای داده شده توسط سازمان ها به این نتایج و توصیه ها
می باشد (.)www.sigar.mil

تفتیش های جدید اعالم شده در این سه ماه

در این سه ماه ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان پنج تفتیش جدید را برای ارزیابی پالن گذاری و اجرای
پروژه های زیربنایی نیروهای امنیتی افغانستان ،بررسی قراردادهای همکاری با سازمانهای غیر دولتی و ارزیابی
پروژه هایی که منابع آنها توسط پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان تأمین می شوند را آغاز منود.

پالن گذاری تأسیسات نیروهای امنیت ملی افغانستان

این تفتیش برای بررسی پروسس مورد استفاده برای اعمار تأسیسات و زیربناهای ضروری جهت تأمین ضروریات
متغیر نیروهای امنیت ملی افغانستان اجنام می شود .همانطور که در راپورهای تفتیش سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان در این سه ماه ذکر گردید ،چنانچه قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان پالن
های خود برای اعمار تأسیسات را بر اساس ضروریات فعلی نیروهای امنیت ملی افغانستان بروزرسانی نکند،
ممکن است تأسیساتی را اعمار کند که برای میزان افزایش نیروهای امنیت ملی افغانستان مناسب نباشند.
این تفتیش سه هدف دارد:
•ارزیابی پالن کلی قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان برای اعمار زیربناها و تأسیسات نیروهای
امنیت ملی افغانستان در افغانستان.
•بررسی دالیل ستراتیژیک و تکتیکی قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان برای اعمار زیربناها و
تأسیسات نیروهای امنیت ملی افغانستان بشمول تعداد پیش بینی شده نفرات نیروهای امنیت ملی
افغانستان ،محل تأسیسات مختلف و نقش آنها در مأموریت های عملیاتی اردوی ملی افغانستان و
پولیس ملی افغانستان.
•ارزیابی چگونگی بروزرسانی پالن های تأسیسات توسط قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان
برای یقین حاصل کردن از مطابقت تأسیسات و زیربناهای فعلی و پالن گذاری شده نیروهای امنیت ملی
افغانستان با ضروریات متغیر این نیروها.

بررسی پروژه های اجننیری و محیط زیست مرکز نیروی هوایی امریکا در هرات و مزار شریف

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال بررسی دو پروژه اجننیری و محیط زیست است که توسط
مرکز نیروی هوایی امریکا اجرا می گردد .این بررسی سه هدف دارد:
•ارزیابی تکمیل پروژه های زیربنایی بر اساس شرایط قرارداد بشمول زمانبندی و مصارف آنها.
•بررسی مطابقت چگونگی اعمار پروژه ها با پالن ها و مشخصات تصدیق شده ساختمانی.
•ارزیابی مؤثریت مدیریت و نظارت امریکا بر قرارداد.

بررسی پروژه اعمار شش مرکز پولیس ملی افغانستان در هلمند و قندهار

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال اجنام یک تفتیش مؤثریت برای بررسی پیشرفت اعمار شش
مرکز ساحوی پولیس ملی افغانستان است که بر طبق قرارداد با اجننیران اردوی امریکا ( )USACEاعمار می
شوند .این پایگاهها در سه ولسوالی گرمسیر ،نهری سراج و نادعلی والیت هلمند و سه ولسوالی ﺳﭙﻦﻴ
ﺑﻮﻟﺪﮎ ،ژلی و ریگستان در والیت قندهار اعمار خواهند گردید .این تفتیش سه هدف دارد:
•تعیین مطابقت اعمار پروژه های زیربنایی با شرایط قرارداد بشمول زمان و مصارف آن.
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•ارزیابی مطابقت چگونگی اعمار پروژه ها با پالن ها و مشخصات تصدیق شده ساختمانی.
•بررسی ماهیت مدیریت و نظارت بر قرارداد توسط امریکا و کیفیت آن.

بررسی قرارداد همکاری اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده با  CARE Internationalبرای
پروگرام پاسخ به عدم وجود امنیت غذایی برای مردم شهر کابل ()FIRUP-K

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال اجنام یک تفتیش از قرارداد همکاری  60ملیون دالری بین اداره
انکشاف بین املللی ایاالت متحده و  CARE Internationalاست .این قرار داد ،که مربوط به پروگرام پاسخ به
عدم وجود امنیت غذایی برای مردم شهر کابل ( )FIRUP-Kمی باشد ،یکی از چهار پروگرامی است که برای
رفع مشکل عدم امنیت غذایی در شهرهای بزرگ افغانستان تطبیق می گردد .با آنکه تاریخ تکمیل این پروژه
یکساله مارچ  2010بوده است ،ولی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده اخیرا ً اعالم کرد که این تاریخ
تا سپتمبر 2011به تأخیر افتاده است .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان قرارداد اداره انکشاف بین
املللی ایاالت متحده ،پروسس نظارتی ،تاریخ آغاز پروگرام و نتایج آن و مشکالت مربوط به آن را بررسی خواهد
منود .این تفتیش سه هدف دارد:
•ارزیابی پروسس عقد قرارداد همکاری اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،خاصتا ً برای پروگرام پاسخ
به عدم وجود امنیت غذایی برای مردم شهر کابل ( )FIRUP-Kو مدیریت و نظارت اداره انکشاف بین
املللی ایاالت متحده بر این پروگرام.
•بررسی اهداف پروگرام ،ارزیابی روش قیاس نتایج توسط اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده و
مشخص کردن نتایج پروگرام.
•شناسایی مشکالت پروگرام و چگونگی تأثیرگذاری آنها بر اجرای پروگرام و اقدامات اداره انکشاف بین
املللی ایاالت متحده و  CAREبرای رفع آنها ،خاصتا ً در مورد دالیل متدید زمان تکمیل پروژه.

بررسی پروژه های منتخب پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان در افغانستان

این بررسی ،اولین تفتیش از یک سلسله از پروژه های پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان ()CERP
می باشد .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان قصد دارد که این تفتیش را در بعضی مناطق
جغرافیایی افغانستان و پروژه های پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان تکرار مناید .این تفتیش ،زمانبندی
و مصارف پروژه ،نتایج ،نظارت امریکا و پالن های مربوط به حفظ پروژه ها را بررسی خواهد منود.
این تفتیش چهار هدف دارد:
•ارزیابی مطابقت اعمار پروژه های پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان با پالن گذاری پروژه بشمول
زمانبندی و مصارف آن.
•بررسی پروسس های مورد استفاده برای ارزیابی پروژه های پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان و میزان
ارزیابی نتایج پروژه های پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان.
•ارزیابی ماهیت و میزان مدیریت و نظارت امریکا بر پروژه های پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان.
شناسایی پالن های موجود برای انتقال مالکیت و مسئولیت اجنام عملیات حفظ و مراقبت و مصارف
آن به مسئولین افغان.

تفتیش های در حال اجنام

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در این سه ماه 10 ،تفتیش دیگر بشمول بررسی قراردادها و ارزیابی
پروگرام های مربوط به مساعی مبارزه با فساد اداری سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان را اجنام داده
است .این تفتیش ها مربوط به مسائل امنیتی ،حکومتداری و انکشافی بوده اند.
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بررسی چگونگی حمایت مساعدت های مسلکی از مساعی بازسازی امریکا در افغانستان

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،این تفتیش ها را با دفتر حسابدهی دولت ( )GAOهماهنگ منوده
است .دفتر حسابدهی دولت ( )GAOدر حال ارزیابی میزان تعهد دولت امریکا به ضروریات تعیین شده و
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال ارزیابی چگونگی افزایش متخصصین مسکلی می باشد.
این تفتیش سه هدف دارد:
•مشخص منودن تعداد و انواع کارمندان برای مساعدت مسلکی.
•ارزیابی میزان منابع ارائه شده برای حمایت از ضروریات عملیاتی و حمایتی این کارمندان اضافی در
افغانستان.
•ارزیابی میزان استفاده مؤثر از متخصصین مسلکی برای دستیابی به اهداف ستراتیژیک و پالن
گذاری شده ،بشمول همکاری با شرکای نظامی و بین املللی و مساعدت به مسئولیت های نظارت بر
قرارداد.

بررسی پروگرام همبستگی ملی افغانستان

این تفتیش مربوط به یک سلسله تفتیش های سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان برای ارزیابی
حمایت های امریکا و سایر مساعدت کنندگان برای تقویت قابلیت های ضد-فساد اداری دولت جمهوری
اسالمی افغانستان است .در این تفتیش ها همچنان کنترول های داخلی مؤسسات عمومی افغانستان برای
یقین حاصل منودن از عدم اتالف ،تقلب و سوء استفاده از اعطاآت ارزیابی می شوند.
در سال  ،2003وزارت انکشاف دهات افغانستان پروگرام همبستگی ملی را برای شناسایی ،پالن گذاری،
مدیریت و نظارت بر پروژه های انکشافی توسط جوامع افغان را تأسیس منود .از آن زمان ،بیش از  900ملیون
دالر از منابع مالی بین املللی به این پروگرام اختصاص یافته و تقریبا ً  40,000پروژه زیربنایی کوچک تکمیل
گردیده است .این تفتیش دو هدف دارد:
•مشخص منودن مساعدت های امریکا و سایر مساعدت کنندگان به پروگرام و اجراآت امریکا و سایر
مساعدت کنندگان برای یقین حاصل منودن از حسابدهی درست منابع مالی ،پالن گذاری و استفاده از
آنها برای مقاصد تعیین شده.
•ارزیابی ظرفیت وزارت انکشاف دهات برای پالن گذاری ،مدیریت و نظارت بر پروگرام جهت یقین حاصل
منودن از اعمال کنترول های داخلی و استفاده صحیح از منابع مالی برای دستیابی به نتایج مورد نظر
پروگرام.

بررسی مساعی امریکا برای بهبود قابلیت های حسابدهی و مبارزه با فساد اداری و مؤثریت دولت
والیت ننگرهار

این تفتیش در حال بررسی مشکالت مربوط به منابع مالی ،حسابدهی و ظرفیت در والیت ننگرهار است .این
تفتیش بر اساس سروی های اجنام شده در مورد قابلیت های حسابدهی و مبارزه با فساد اداری و مؤثریت دولت
های والیتی اجنام خواهد شد .اگر این تفتیش موفقیت آمیز باشد ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
آن را در سایر والیات مهم نیز تکرار خواهد منود .این تفتیش سه هدف دارد:
•تعیین مبالغ ،منابع و مقصد اعطاآت و منابع مالی افغان برای والیت ننگرهار.
•ارزیابی اقدامات دولت امریکا برای یقین حاصل کردن از استفاده از منابع مالی بازسازی اختصاص یافته
به والیت ننگرهار بر اساس اولویت های ملی و والیتی.
•تعیین میزان موفقیت دولت والیتی ننگرهای برای یقین حاصل کردن از محافظت از منابع مالی در
مقابل سوء استفاده بر اساس اولویت های ملی و والیتی.
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مساعی امریکا و جامعه بین املللی برای ایجاد ظرفیت مبارزه با فساد اداری در دولت
افغانستان

بیش از  51ملیارد دالر بودجه اختصاص یافته به بازسازی افغانستان مستقیما ً توسط سازمان های امریکایی
و بدون دخالت دولت جمهوری اسالمی افغانستان مدیریت می شود .بر اساس روش جدید پرداخت اعطاآت که
از جنوری  2010تطبیق شده است ،امریکا پرداخت بیش از نیمی از مساعدت های انکشافی از طریق مجاری
دولت جمهوری اسالمی افغانستان را در آینده پالن گذاری منوده است .ولی ،این حمایت ها بستگی به قابلیت
دولت جمهوری اسالمی افغانستان برای تقلیل فساد اداری و موارد دیگری دارد .این تفتیش ،مساعی امریکا و
جامعه بین املللی برای مساعدت به ایجاد ظرفیت مدیریت ،نظارت و حسابدهی اعطاآت و جلوگیری از فساد
اداری توسط دولت جمهوری اسالمی افغانستان را ارزیابی می کند.

بررسی مساعدت های اجنام شده توسط سازمان های دولتی امریکایی به معاش مسئولین
دولتی افغان.

این تفتیش بخشی از مساعی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان جهت ارزیابی کنترول های داخلی
و طرزالعمل های حسابدهی ادارات مهم دولت جمهوری اسالمی افغانستان است .در این تفتیش ،کلیه
مساعدت های اجنام شده توسط دولت امریکا به معاش مسئولین دولت جمهوری اسالمی افغانستان غیر
از نیروهای امنیت ملی افغانستان بررسی می شود .این بررسی سه هدف دارد:
•مشخص منودن کلیه مساعدت های دولت امریکا به معاش مسئولین افغان.
•بررسی کنترول های داخلی و سایر میکانیزم های حسابدهی برای تعیین دریافت کنندگان معاش و
مبالغ پرداخت شده.
•مشخص منودن موانع ،در صورت وجود ،برای مساعدت به معاش.

شناسایی تامین کنندگان عمده جتهیزات برای قراردادهای بازسازی در افغانستان

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان این تفتیش را برای شناسایی و تشریح بزرگترین قراردادهای
بازسازی امریکا آغاز منوده است ،این معلومات به رهنمایی تفتیش های قراردادی سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان کمک خواهد کرد .دفتر حسابدهی دولت ( )GAOبه سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
اجازه داده تا از دیتابیسی که برای راپوردهی قراردادها در افغانستان در سالهای مالی  2007و  2008و شش ماه
اول  2009ایجاد کرده استفاده کند .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،معلومات دفتر حسابدهی
دولت ( )GAOرا برای مشخص کردن تأمین کنندگان عمده جتهیزات بر اساس مجموع تعهداتشان در آن دوره
حتلیل کرده است .این تفتیش سه هدف دارد:
•یقین حاصل کردن از تأمین جتهیزات توسط تأمین کنندگان و قراردادی های مربوط ،برای بازسازی
افغانستان (به جای حمایت از حضور امریکا).
•تعیین ارزش و مقصد قراردادهای مشخص شده.
•ثبت مجموع تعهدات و مصارف هر قرارداد در سال مالی .2009
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان برای شناسایی قراردادی های اصلی که قراردادهای مهمی
برای بازسازی افغانستان در دست اجرا دارند ولی در دیتابیس دفتر حسابدهی دولت ذکر نشده اند ،با وزارت
امورخارجه امریکا ،وزارت دفاع امریکا و اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده همکاری منوده است .مبنظور
تقلیل احتمال تکرار ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان فعالیت های خود را با اجراآت دفتر حسابدهی
دولت برای تعیین تعهدات قراردادها در شش ماه آخر سال مالی  2009هماهنگ منوده است.
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ارزیابی مساعدت های امریکا برای آمادگی و اجرای انتخابات شوراهای والیتی و ریاست جمهوری
در افغانستان

این تفتیش سومین تفتیش از سلسله راپورهای پروسس انتخابات است و در حال ارزیابی مستقل انتخابات
ریاست جمهوری و شوراهای والیتی  2009و اجراآت امریکا و مساعدت کنندگان بین املللی برای حمایت از
انتخابات اولی  2010است .در این بررسی ،جتارب بدست آمده از انتخابات  2009و اجراآت صورت گرفته برای
تعیین اولویت های اصالح انتخابات مشخص خواهد گردید.

ارزیابی استفاده سازمان های امریکایی از قراردادی ها برای تأمین امنیت پروگرام های بازسازی در
افغانستان

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان درحال تفتیش تعداد و مبلغ قراردادهایی است که برای ارائه خدمات
امنیتی در افغانستان منعقد شده است .این تفتیش سه هدف دارد:
•تعیین تعداد قراردادی های امنیتی و کارمندانی که برای سازمان های فدرال امریکایی در افغانستان کار
می کنند.
•ارزیابی چگونگی مدیریت قراردادی های امنیتی و قراردادی های فرعی و نظارت بر آنها توسط این سازمان
ها.
•تعیین میزان مؤثریت تفتیش های دفتر حسابدهی دولت و سرمفتشان از قراردادی های امنیتی
خصوصی.

تفتیش قرارداد :خدمات تأمین امنیت بازسازی کمپنی Global Strategies Group

این تفتیش که مربوط به ارزیابی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان از قراردادی های امنیتی خصوصی
در افغانستان است ،در حال بررسی مصارف قراردادی های خصوصی برای تأمین خدمات امنیتی مورد ضرورت
اجننیران اردوی امریکا ( )USACEاست .در این سه ماه ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان این مراحل
این تفتیش را برای شفاف ساخنت اهداف آن تغییر داد .تفتیش تغییر یافته سه هدف دارد:
•شناسایی خدمات ارائه شده توسط کمپنی  Global Strategies Groupو میزان مطابقت آنها با
قرارداد بشمول زمانبندی ،مصارف و تغییرات.
•تعیین مطابقت عملیات نظارت بر قرارداد کمپنی  Globalتوسط اجننیران اردوی امریکا ( )USACEبا
قوانین فدرال ،ضروریات اجننیران اردوی امریکا و ضروریات نظارتی قرارداد.
•شناسایی قراردادی های خصوصی فرعی ،در صورت وجود ،و تعیین میزان قابلیت آنها برای ارائه خدمات
قراردادی.

بررسی مدیریت کارمندان در پولیس ملی افغانستان ()ANP

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان این تفتیش را برای ارزیابی دقت سیستم مدیریت کارمندان ایجاد
شده توسط پولیس ملی افغانستان اجنام می دهد .این تفتیش از ابتدا بر اردوی ملی افغانستان و پولیس ملی
افغانستان متمرکز بود ولی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان برای جلوگیری از تکرار کارهای اجنام
شده توسط دفتر حسابدهی دولت و به علت اهمیت پولیس ملی افغانستان ،تفتیش را فقط بر پولیس ملی
افغانستان متمرکز منود .تفتیش تغییر یافته چهار هدف دارد:
•تشریح پروسس ها و سیستم های مدیریت کارمندان پولیس ملی افغانستان.
•تشریح اجراآت دولت جمهوری اسالمی افغانستان و مساعدت کنندگان برای تطبیق و حفظ پروسس
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ها و سیستم های مدیریت کارمندان پولیس ملی افغانستان.
•شناسایی موانع پیش روی تطبیق و حفظ پروسس ها و سیستم های مدیریت کارمندان پولیس ملی
افغانستان.
•تعیین میزان مقابله با خطرات تقلب ،اتالف و سوء استفاده از منابع مالی.

تفتیش های تقنینی

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال اجنام دو بررسی ،بشمول دو بررسی اعالن شده در این سه
ماه بر اساس اجازه قانون  181-P.L. 110است .بر طبق این قانون از سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
خواسته شده که پرداخت های غیر قانونی  -مانند پرداخت مجدد یا درخواست پول مجدد  -را بررسی منود و
یک راپور تفتیش تقنینی در مورد همه پروگرام ها و عملیاتهایی که با استفاده از منابع مالی اختصاص یافته
به بازسازی افغانستان اجرا می شوند ارائه مناید .بررسی های جدید ،معلومات مربوط به منابع مالی بازسازی
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده و وزارت امورخارجه امریکا را ارزیابی خواهند کرد.

بررسی تقنینی معلومات مربوط به انتقال پول از صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان
سرمفتشخاصبرایبازسازیافغانستانبررسیمنابعمالیاختصاصیافته،تعهدشدهومصرفشدهوزارتدفاع
امریکا برای صندوقنیروهای امنیتملی افغانستان ( )ASFFدر سالمالی 2005تا سالمالی 2006راآغاز منوده است.
در این بررسی ،معلومات مربوط به دریافت و پرداخت پول و اختالفاتی که می توانند به علت تقلب ایجاد شوند
با استفاده از تخنیک های حتلیل معلومات و تشخیص تقلب شناسایی می شوند .این نتایج می توانند از
تفتیش ها یا حتقیقات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان حمایت کرده و یا آنها را هدایت کنند.

بررسی تقنینی معلومات مربوط به دریافت و پرداخت پول اداره انکشاف بین املللی ایاالت
متحده

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال آغاز بررسی معلومات مربوط به منابع مالی اختصاص
یافته ،تعهد شده ،و مصرف شده اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده برای بازسازی افغانستان از سال
مالی  2002تاکنون است .در این بررسی ،معلومات مربوط به دریافت و پرداخت پول برای تشخیص تقلب با
استفاده از تخنیک های حتلیل معلومات و تشخیص تقلب حتلیل می شوند .این نتایج می توانند از تفتیش
ها یا حتقیقات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان حمایت کرده و یا آنها را هدایت کنند.

بررسی تقنینی معلومات دریافت و پرداخت پول مربوط به بازسازی افغانستان

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال آغاز بررسی معلومات مربوط به منابع مالی اختصاص
یافته ،تعهد شده ،و مصرف شده وزارت امورخارجه امریکا برای بازسازی افغانستان از سال مالی 2002
تاکنون است .هدف این بررسی ،معلومات مربوط به دریافت و پرداخت پول برای تشخیص تقلب با استفاده
از تخنیک های حتلیل معلومات و تشخیص تقلب حتلیل می شوند .این نتایج می توانند از تفتیش ها یا
حتقیقات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان حمایت کرده و یا آنها را هدایت کنند.

حتقیقات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان

در این سه ماه ،مدیریت حتقیقاتی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان  27دوسیه جدید را ایجاد منوده
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شکل 2.1

ﺩﻭﺳﯿﻪ ﻫﺎی ﲢﺖ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻭﺿﻌﯿﺖ
ﻣﺠﻤﻮﻉ55 :

ﲢﻘﯿﻘﺎﺕ ﻣﮑﻤﻞ
35

ﲢﻘﯿﻘﺎﺕ ﺍﻭﻟﯽ
19

و  14دوسیه را مختومه منوده است .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان  55دوسیه در دست بررسی
دارد که بر طبق طرزالعمل های دفتر لوی خارنوال برای سرمفتشان خاص دارای اختیارات اعمال قانون ،به
سه بخش حتقیقاتی تقسیم می شود .این سه بخش ،ارزیابی ،حتقیقات اولی و حتقیقات مکمل هستند،
تفاوت بین آنها مربوط به روش های حتقیقاتی و معلومات مربوط به اتهامات است .تا  30جوالی ،2010
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال اجنام  1ارزیابی 19 ،حتقیق اولی و  35حتقیق مکمل بود.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان همه اتهامات را چه مربوط به منابع مالی بازسازی باشند و چه
نباشند ،کامال ً ارزیابی می کند .فعالیت های نظامی و غیر نظامی در افغانستان آنقدر به منابع مالی امریکا
وابسته هستند که قراردادی ها و قراردادی های فرعی آنها معموال ً برای چندین سازمان کارهای مختلفی را
اجنام می دهند .این موضوع معموال ً تعیین منابع مالی ،مانند حمل مقادیر زیاد پول را سخت می کند.
دوسیه های حتت بررسی بشمول تقلب قراردادی ،فساد اداری دولتی ،تقلب در خرید و سایر فعالیت های
مجرمانه است .شکل  2.1و شکل  2.2جزئیات دوسیه ها را بر اساس وضعیت و نوع آنها نشان می دهد.

ایجاد ظرفیت حتقیقاتی

ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎ
1
ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﲢﻘﯿﻘﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.2010/19/7 ،

شکل 2.2

ﺩﻭﺳﯿﻪ ﻫﺎی ﲢﺖ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﻮﻉ
ﻣﺠﻤﻮﻉ55 :

ﺗﻘﻠﺐ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ
23

ﻓﺴﺎﺩ ﺍﺩﺍﺭی
ﺩﻭﻟﺘﯽ
14
ﺗﻘﻠﺐ ﺩﺭ ﺧﺮﯾﺪ
11

ﺳﺎﯾﺮ
7
ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﲢﻘﯿﻘﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.2010/19/7 ،

از دوره راپوردهی قبلی ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان سه مفتش جدید استخدام منوده و در حال
نایل آمدن به هدف تعیین شده خود برای داشنت  32کارمند تا پایان سال مالی است .مفتشان سرمفتش
خاص برای بازسازی افغانستان ،آفسرهای ارشد اعمال قانون هستند که در زمینه جرائم اداری ،محاسبه و
تقلب جتربه دارند.
از  24مفتش استخدام شده 14 ،نفر در افغانستان و  10نفر در مقر سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان در آرلینگتون ویرجینیا مستقر هستند .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان مفتشانی را
در سفارت امریکا در کابل ،قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان در کمپ ایگرز ،میدان هوایی بگرام
و میدان هوایی قندهار مستقر منوده است .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان برای انکشاف حضور
حتقیقاتی خود در افغانستان در حال اضافه کردن هفت دفتر ساحوی جدید در پنج والیت  -ننگرهار ،لوگر،
خوست ،هرات و بلخ  -که پروژه های زیادی در آنها پالن گذاری شده است می باشد .سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان در حال هماهنگی با قوماندانان آیساف و نیروهای ایاالت متحده  -افغانستان و مسئولین
وزارت امورخارجه امریکا برای تأمین ضروریات الجستیکی بشمول خدمات محافظت از نیروها می باشد.
مفتشان سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان برای حداکثر استفاده از منابع و یقین حاصل کردن از
بررسی دقیق همه اتهامات سوء استفاده از دالرهای مالیات دهندگان امریکایی ،همکاری نزدیکی با سازمان
های اعمال قانون فدرال در امریکا و افغانستان دارند .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان دائما ً در مرکز
عملیاتی مشترک نیروی کاری فساد اداری قراردادی بین املللی ( )ICCTFدر واشنگنت دی سی حضور دارد .نیروی
کاری فساد اداری قراردادی بین املللی ( )ICCTFسازمان اعمال قانون اصلی هماهنگ کننده حتقیقات فدرال در
مورد اتهامات تقلب در سراسر جهان است.

دو کمپنی افغان که به ارتشاء محکوم شدند 4.4 ،ملیون دالر جریمه شدند.

در تاریخ  25جون  ،2010دو کمپنی ترانسپورت افغان محکوم به پرداخت رشوه به مسئولین دولتی امریکایی
برای عقد قرارداد خدمات ترانسپورت در میدان هوایی بگرام شدند .این کمپنی ها عالوه برای مواد ساختمانی،
کاالهای دیگری را نیز حمل می کردند .این دوسیه نتیجه حتقیقات مشترک سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان با خدمات حتقیقات جنایی دفاعی ،قوماندانی حتقیقات جنایی اردوی امریکا و سایر اعضای نیروی
کاری فساد اداری قراردادی بین املللی ( )ICCTFبود .محکمه ،کمپنی های Afghan International Trucking
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 )(AITو  )Afghan Trade Transportation (ATTرا محکوم به پرداخت مجموعا ً  4.4ملیون دالر جریمه منود.
در این حتقیقات مشخص گردید که کمپنی  AITمجموعا ً  120,000دالر رشوه به مسئولین نظامی
امریکایی و کمپنی  ATTبیش از  30,000دالر به این مسئولین پرداخت منوده است .بر اساس این دوسیه،
کارمندان  AITپرداخت پول به مسئولین دفتر ترانسپورت را از سال  2004آغاز منودند .در یک مورد ،کمپنی AIT
مبلغ  70,000دالر را نقدا ً در یک جعبه شیرینی به یکی از مسئولین دولتی پرداخت منوده است.

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال حتقیق در مورد خروج پول نقد از
افغانستان است

مفتشان سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان برای تعیین مبدا ً پولهایی که از طریق میدان هوایی کابل از
افغانستان خارج می شوند ،همکاری نزدیکی با سازمان های فدرال بشمول اداره مهاجرت و گمرک ( )ICEدارند.
در پایان ماه مارچ ،اداره مهاجرت و گمرک ( )ICEو سایر سازمان های اعمال قانون فدرال یک عملیات سه روزه را
برای بررسی پولهایی که از میدان هوایی خارج می شوند آغاز منودند .در این دوره ،هفت مسافر خارج کردن مبلغ
 8.2ملیون دالر را اعالم منودند .هیچکدام از آنها دستگیر نشدند زیرا مسافرین بر طبق قانون افغانستان ،همراه
داشنت پول را اعالم کرده بودند.
در طی ماههای اپریل و می ،تیم های حتقیقاتی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان سفرهایی را
به دوبی اجنام دادند که بشمول بررسی انتقال پول بین افغانستان و دوبی بود .سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان معلومات مربوط به تقلب و انتقال پول در کابل و دوبی را به اداره مهاجرت و گمرک ( )ICEاطالع
داد.

سیستم مدیریت شکایات و تیلیفون متاس فوری سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان

در این سه ماه 62 ،شکایت از طریق سیستم مدیریت شکایات و تیلیفون متاس فوری سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان ( )HCMSدریافت گردید که  77فیصد بیشتر از سه ماه قبل است .سیستم مدیریت
شکایات و تیلیفون متاس فوری ( )HCMSاز زمان آغاز فعالیت خود در جنوری  196 ،2009راپور در مورد اتهامات
مربوط به تقلب ،اتالف و سوء استفاده از منابع مالی بازسازی افغانستان دریافت منوده است.
از  62شکایت دریافت شده در این سه ماه ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال بررسی 11
شکایت است و  13شکایت را نیز به سایر سازمان ها ارجاع داده است 19 ،شکایت نیز در دست هماهنگی
و یا بررسی قرار دارند .همچنان ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان  19شکایت را بی اساس تشخیص
داده و مختومه منود.
در این دوره راپوردهی ،چندین شکایت از قراردادی های فرعی افغان که پول خود را دریافت نکرده بودند
از طریق تیلیفون متاس فوری دریافت گردید .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال بررسی این
اتهامات است زیرا عدم پرداخت پول توسط قراردادی امریکایی به قراردادی های فرعی افغان سبب به خطر
افتادن مساعی بازسازی می گردد.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان یک کمپاین معلومات دهی عمومی را در این سه ماه آغاز منود تا
در مورد تیلیفون متاس فوری سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان و سایر روش ها معلومات دهی کند:
•پوسترها و کارت ها به زبان های انگلیسی ،دری و پشتو هستند
•تابلوهای جتاری در مسیرهای شلوغ منتهی به کابل نصب گردیدند

ارائه راپور به کنگره امریکا

|

 30جوالی 2010

31

نظارت سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان

یک تابلوی تیلیفون متاس فوری سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در مورد راپوردهی موارد اتالف ،تقلب و سوء
شکل 2.3

ﻣﻨﺒﻊ ﺷﮑﺎﯾﺎﺕ ﺗﯿﻠﯿﻔﻮﻥ ﲤﺎﺱ ﻓﻮﺭی
ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ،
 1ﺍﭘﺮﯾﻞ  30 -ﺟﻮﻥ 2010
ﻣﺠﻤﻮﻉ62 :

ﺗﯿﻠﯿﻔﻮﻥ
21

ﮐﺘﺒﯽ )ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻤﯿﻞ(
3

ﺍﯾﻤﯿﻞ
37

ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮﺭی
1

ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﲢﻘﯿﻘﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.2010/14/7 ،

استفاده از منابع مالی راپوردهی می کند .این تابلو در سرک منتهی به میدان هوایی کابل نصب شده است( .عکس سرمفتش خاص
برای بازسازی افغانستان )

•اعالنات تلویزیونی در شبکه نیروهای مسلح نشر گردید
•اعالنات رادیویی به زبان های دری و پشتو نشر گردید
•به گروههای کاری نظامی و غیر نظامی در مورد تقلب معلومات دهی گردید
شکل  2.3منابع شکایات تیلیفون متاس فوری سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان را نشان می دهد.

بررسی مستقل

در فبروری گذشته ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان از شورای صحت و مؤثریت سرمفتشان خاص
( )CIGIEدرخواست منود که یک بررسی مستقل برای مساعدت به بهبود نظارت مؤثر سرمفتش خاص
برای بازسازی افغانستان اجنام دهد .در این سه ماه ،شورای صحت و مؤثریت سرمفتشان خاص ()CIGIE
بررسی خود را از قوماندانی های تفتیشی و حتقیقاتی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان تکمیل منود.
قوماندانی تفتیشی بررسی مربوط به خود را تصدیق منود و در حال تطبیق توصیه ها برای تصحیح کاستی
های ذکر شده است .با آنکه در بررسی تیم شورای صحت و مؤثریت سرمفتشان خاص ( )CIGIEمشخص
گردید که مدیریت تفتیشی با ضروریات خاص مدیریتی مطابقت ندارد ،ولی تیم نتیجه گیری منود که با
تطبیق سیاست ها و طرزالعمل های جدید سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،با این ضروریات مطابق
خواهد گردید.

بودجه سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ()SIGAR

از سال  ،2008کنگره مبلغ  46.2ملیون دالر را به تأمین مصارف عملیاتی سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان اختصاص داد .در سال گذشته ،کارمندان سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان بیش از
دو برابر شدند و به سازمان اجازه دادند که کارهای حتقیقاتی و تفتیشی خود را انکشاف دهد .درخواست
بودجه  35.6ملیون دالری سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در سال مالی  ،2011منابع کافی را برای
اجنام نظارت بر انکشاف مساعی بازسازی در افغانستان را تأمین خواهد منود .جدول  2.2خالصه منابع مالی
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در سال مالی  2010را نشان می دهد.
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کارمندان سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان

در این دوره راپوردهی ،کارمندان سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان  18فیصد افزایش یافتند  -از 79
نفر در پایان اپریل به  93نفر در وقت نشر این راپور .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال استخدام
سریع کارمندان ماهر برای نایل آمدن به هدف  132کارمند در سال مالی  2011است.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان دفاتری در کابل و سه نقطه دیگر افغانستان دارد .در پایان ماه
جوالی ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان  25کارمند در افغانستان ،بشمول  19کارمند مستقر در
سفارت امریکا در کابل و  2کارمند موقت در سفارتخانه داشت .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
در حال همکاری با سفارت امریکا برای افزایش تعداد کارمندان مستقر در کابل از  20به  32نفر است.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان همچنان در حال همکاری با نیروهای ایاالت متحده  -افغانستان
برای افزایش کارمندان خود در پایگاههای نظامی است .همزمان ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
به اعزام موقت کارمندان اضافی برای اجنام حتقیقات و تفتیش ها دوام می دهد.

جدول 2.2
خالصه بودجه سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان (ملیون دالر)

تخصیص
بودجه های اضافی اختصاص داده شده
برای سال مالی H.R. 2642 ،2008

2008/30/6 P.L. 110-252

2008/30/6

2009/30/9

$2.0

بودجه های اضافی اختصاص داده شده
برای سال مالی H.R. 2642 ،2008

2008/30/6 P.L. 110-252

2008/1/10

2009/30/9

$5.0

قانون مساعدت به امنیت و فجایع و
دوام دادن به تخصیص بودجه
2009 ،

2008/30/9 P.L. 110-329

2008/30/9

2010/30/9

$9.0

2009/24/6 P.L. 111-32

2009/24/6

2010/30/9

$7.2

2009/16/12 P.L. 111-117

2009/1/10

2010/30/9

$23.0

بودجه های اضافی اختصاص داده شده
برای سال مالی H.R. 2346 ،2009
قانون جامع اختصاص بودجهH.R. ،2010 ،
3288

قانون عمومی

اختصاص داده
شده

فراهم شده

خامته می یابد

مقدار

$46.2

مجموع
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کارهای جدید
کارگران افغان در والیت لوگر یکی از پروژه های ضروری برای انکشاف دهات افغانستان
را اجرا می کنند( .عکس اردوی امریکا ،بریدمن راسل گیلچ رِست)
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بروزرسانی
عملیات بازسازی
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3

بروزرسانی عملیات بازسازی

"فقط با ارائه خدمات ،اعمال نظم و قانون
 ،و فعالیت های اقتصادی
در همه کشور ،دولت می توان
در چشم مردم مشروعیت کسب کند".
 پالن اولویت بندیو اجرائیوی افغانستان

منبع :دولت جمهوری اسالمی افغانستان" ،پالن اولویت بندی و اجرائیوی" ،7/20/2010 ،صفحه .4
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بروزرسانی عملیات بازسازی

کلیات
در بخش  ،3وضعیت کلی افغانستان در این دوره راپوردهی ارائه شده است .بروزرسانی موفقیت ها ،موانع و
مساعی محلی ،اجزای نظارت ضروری برای مساعی بازسازی را مشخص می کنند .این بخش به پنج بخش فرعی
تقسیم شده است :وضعیت منابع مالی ،امنیت ،حکومت داری ،انکشاف اقتصادی و اجتماعی و مبارزه با مواد
مخدر .بخش های فرعی امنیت ،حکومتداری و انکشاف اقتصادی و اجتماعی مربوط به سه اصل ستراتیژی
انکشاف ملی افغانستان ( )ANDSدر سال  2008هستند .بخش فرعی مبارزه با مواد مخدر بر مسائل مرتبط با
مبارزه با مواد مخدر در این ستراتیژی متمرکز است.

موضوعات

بخش  3پنج موضوع عمده را تشریح می کند :معلومات مربوط به تأمین منابع مالی در گذشته و حال ،اوضاع
امنیتی ،فعالیت های حکومتداری ،پروگرام های انکشاف اقتصادی و اجتماعی و مبارزه با مواد مخدر .در هر بخش
فرعی از راپور ربعوار ،به یکی از مسائل مربوط به فعالیت های بازسازی پرداخته شده است.
بخش فرعی وضعیت منابع مالی ،وضعیت پول های تعهد شده و مصرف شده برای بازسازی افغانستان را
تشریح می کند .همچنان معلومات خاص در زمینه منابع مالی عمده امریکا ،مساعدت های بین املللی و بودجه
دولت جمهوری اسالمی افغانستان ( )GIRoAنیز ارائه شده است.
بخش فرعی امنیت ،جزئیات فعالیت های نیروهای امنیت ملی افغانستان بشمول اردوی ملی
افغانستان و پولیس ملی افغانستان را ارائه می کند و فعالیت های امریکا و جامعه بین املللی برای بهبود
وضعیت امنیتی در افغانستان را تشریح می کند .یک راپور ربعوار نیز بر سه گروه شورشی اصلی فعال در
افغانستان متمرکز شده است.
بخش فرعی حکومتداری ،کلیات مساعی دولت جمهوری اسالمی افغانستان و پیشرفت به سوی نایل آمدن
به حکومتداری خوب را تشریح می کند .این بخش وضعیت کلی پیشرفت در بازگشت شورشیان به جامعه،
انتخابات ،مدیریت عمومی و عدلیه و اصالح محابس ،مساعی مبارزه با فساد اداری و جوانب مختلف حقوق بشر
بشمول برابری جنسیتی و آزادی ادیان را تشریح می کند .یک راپور ربعوار بر اقلیت های مذهبی متمرکز است:
بخش فرعی انکشاف اجتماعی و اقتصادی در مورد فعالیت های بازسازی از زراعت تا انرژی و خدمات صحی
بحث می کند .این بخش وضعیت اقتصادی کشور و پیشرفت های اجنام شده در زمینه نایل آمدن به ثبات مالی،
تأمین برق و افزایش محصوالت زراعتی را تشریح می کند .یک راپور ربعوار در مورد رشد سریع رسانه های ارتباطی
بحث می کند.
بخش فرعی مبارزه با مواد مخدر فعالیت های اجنام شده برای جلوگیری از گسترش مواد مخدر در اقتصاد
افغانستان را تشریح می کند .در این بخش وضعیت پیشرفت در تقلیل تقاضا برای مواد مخدر ،پروگرام های
کشت محصوالت متبادل و انکشاف ظرفیت برای مبارزه با مواد مخدر بروزرسانی شده است .این بخش
فرعی مساعی مشترک افغان ها و دولت امریکا را برای مبارزه با جتارت مواد مخدر تشریح می کند و در مورد
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موانعی که پیش روی موفقیت این مساعی وجود دارد بحث می کند .یک راپور ربعوار معلوماتی را در مورد
اعتیاد به مواد مخدر در افغانستان ارائه می مناید.

شیوه

بخش  3با استفاده از معلومات تأمین شده از منابع آزاد به عالوه معلومات ارائه شده توسط سازمان های
امریکایی تهیه شده است .در صورتی که خاصتا ً به تفتیش ها و حتقیقات سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان اشاره نشده باشد ،معلومات ارائه شده از طریق تفتیش های اجنام شده توسط سرمفتش خاص
برای بازسازی افغانستان بدست نیامده اند ،معلومات ارائه شده نشان دهنده نظرات سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان نیستند .سازمان های راپور دهنده معلومات ،در نوت های پایانی یا جداول و اشکال ذکر شده
اند ،از آجنائیکه معلومات توسط سازمان های مختلف ارائه می شوند ،منبرها ممکن است اختالف داشته باشند.
برای اطالع از حتقیقات و تفتیش های اجنام شده توسط سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در این سه ماه
به بخش  2مراجعه کنید.

درخواست معلومات

درخواست معلومات یک سلسله سئوال از سازمان های امریکایی در مورد فعالیت ها و مساعدت های آنها
به پروگرام بازسازی و ارتباطات آنها در افغانستان است .سازمان های امریکایی ذیل به درخواست معلومات
برای این راپور سه ماهه پاسخ دادند:
•وزارت امورخارجه امریکا
•وزارت دفاع امریکا
•دفتر مدیریت و بودجه
•اداره جتارت و انکشاف امریکا
یک پیش نویس از این راپور قبل از نشر در اختیار موسسات پاسخ دهنده قرار گرفته است تا این موسسات
بتوانند محتوای ارائه شده در این بخش را بررسی و تأیید کنند.

حتقیقات آزاد

حتقیقات آزاد بر اساس جدیدترین معلوماتی اجنام می شود که از طریق منابع معتبر در اختیار عموم قرار می
گیرد .یک لست از منابعی که در این راپور سه ماهه از آنها استفاده شده در قسمت ذیل ارائه شده است:
•همه سازمان های آمریکایی که به درخواست معلومات پاسخ داده اند
•آیساف (نیروهای بین املللی کمک به امنیت)
•دفتر حسابدهی دولت
•سازمان ملل متحد (و شعبات مربوط)
•صندوق بین املللی پول
•بانک جهانی
•وزارتخانه های دولت جمهوری اسالمی افغانستان و سایر سازمان های دولتی افغانستان
اغلب حتقیقات آزاد در پیش نویس اولی ارائه شده به سازمان های اشتراک کننده در درخواست معلومات ذکر
شده است تا بتوانند قبل از نشر راپور آنها را بررسی کنند.
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رهنمای ترسیمه ها

درک ترسیمه ها

کلیه ترسیمه ها و جداول راپور این سه ماه ،غیر از مواردی که در عناوین یا نوت ها مشخص گردیده است.
INCLE

ESF

CERP DoD CN

ASFF

نقشه های HEAT

DoD
مربوط یک رنگ
USAIDاساس معلومات
DoSوالیت بر
نقشه های  ،HEATبه هر
اختصاص داده شده است .هر رنگ نشان دهنده یک سلسله معلومات
است که در رهنمای نقشه مشخص گردیده است ،رنگهای تیره تر
نشان دهنده منبرهای بزرگتر و رنگهای روشن تر نشان دهنده منبرهای
کوچکتر هستند.

ترسیمه های ستونی

این راپور ،منابع مالی و پروژه های مختلف با ارزشی از چند ملیون تا
چند ملیارد دالر را بررسی می کند .برای منایش بهتر این اعداد به صورت
گرافیکی ،بعضی از الین های گراف برای نشان دادن ( یک الین موجی)
جمپ از صفر تا یک عدد بزرگتر جدا شده اند.

ASFF

$200

DoD

$500
$450

$150

$400
$100
0
1–20
21–40
41–200
201–429

$50

CERP

$0
ﺗﺮﺳﯿﻤﻪ ﻓﯿﺘﻪ ﺍی ﺑﺪﻭﻥ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﯿﺎﺱ

DoD

عالمت های منابع مالی

مختلفی که در منت در مورد آنها
عالمت های منابع مالی ،منابع مالی DoD CN
بحث شده را مشخص می کنند .سازمانی که مسئول مدیریت منابع
مالی است در باکس ذیل نام منبع لست شده است.
DoD

USAID

INCLE

DoS

ﺗﺮﺳﯿﻤﻪ ﻓﯿﺘﻪ ﺍی ﺑﺎ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﯿﺎﺱ

اختالف ملیارد و ملیون

ESF

|

$0

از آجنائیکه این راپور جزئیات منابع مالی به ملیون و ملیارد دالر را نشان
می دهد برای جدا کردن این دو یونت در آن از یک جلوه بصری استفاده
شده است .مبالغی که به ملیون دالر هستند به رنگ سبز و مبالغی
که به میلیارد دالر هستند به رنگ آبی نشان داده شده اند.

ﺗﺮﺳﻤﻪ ﺩﺍﯾﺮﻭی ﺑﻪ ﻣﻠﯿﻮﻥ
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وضعیت منابع مالی

وضعیت منابع مالی
امریکا از سال مالی  2002تا  30جون  2010بیش از  51.50ملیارد دالر به مساعدت های بشری و بازسازی
افغانستان اختصاص داده است .همانطور که در ضمیمه  Bنشان داده شده است ،مجموع مبالغ بر اساس
معلومات راپوردهی توسط سازمان ها و مبالغ اختصاص یافته در سال مالی  2010تعیین شده است .مجموع
مبالغ اختصاص یافته به شرح ذیل است:
•حدود  26.75ملیارد دالر برای امنیت
•بیش از  14.74ملیارد دالر برای حکومتداری و انکشاف
•حدود  4.24ملیارد دالر برای مساعی مبارزه با مواد مخدر
•بیش از  2.05ملیارد دالر برای مساعدت های بشری
•بیش از  3.72ملیارد دالر برای نظارت و عملیات
شکل  3.1کلیات منابع مالی عمده امریکا برای مساعدت به این مساعی را ارائه می کند.
شکل 3.1

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮﺍی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺗﻼﺵ ﻫﺎی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ )ﻣﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﺍﻟﺮ(
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ )ﻣﺠﻤﻮﻉ($51.50 :

 :ASFFصندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان

ﺳﺎﯾﺮ

INCLE

ESF

DoD CN

CERP

ASFF

$9.78

$2.68

$9.74

$1.43

$2.64

$25.23

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ
ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺷﺪﻩ ﻣﯿﺎﻥ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

$2.68

 :INCLEصندوق بین املللی کنترول مواد مخدر
و اعمال قانون

$9.74

ﻧﻮﺕ ﻫﺎ :ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ ﺑﯿﻦ ﺍﳌﻠﻠﯽ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺗﺎ  2010/31/3ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺯﯾﺮﺍ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺮﻭﺯﺭﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻧﺸﺮ ﺭﺍﭘﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻧﺒﻮﺩ.
 .aﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﻤﻮﻝ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﺪﻟﯿﻪ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭﺧﺎﺭﺟﻪ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ ﺑﯿﻦ ﺍﳌﻠﻠﯽ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ،ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺩﺍﺭی ﻭ ﻣﺴﺎﻋﺪﺕ ﺍﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ )(USDAﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ :ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ 2009/14/10 ،2010/13/7 ،2010/14/7 ،ﻭ  ،2009/1/10ﺍﻇﻬﺎﺭﯾﻪ ﺩﻓﺎﻋﯽ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ
 ،2010ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭﺧﺎﺭﺟﻪ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ 2010/13/7 ،ﻭ  ،2010/12/7ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺩﺍﺭی ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،2010/13/7 ،ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،2010/19/4 ،ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ ﺑﯿﻦ ﺍﳌﻠﻠﯽ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ 2010/8/1 ،2010/15/1 ،ﻭ  ،2009/9/10ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﺪﻟﯿﻪ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ،
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،2009/7/7 ،ﻣﺴﺎﻋﺪﺕ ﺍﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی
ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ2009/4 ،

ارائه راپور به کنگره امریکا

|

 30جوالی 2010

 :DoD CNفعالیت های جلوگیری از مصرف و
مقابله با مواد مخدر وزارت دفاع امریکا
 :ESFصندوق حمایت اقتصادی

ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ )(DoD
$29.30

ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭﺧﺎﺭﺟﻪ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ ﺑﯿﻦ ﺍﳌﻠﻠﯽ
)(DoS
ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ

 :CERPپروگرام پاسخ اضطراری قوماندان
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سایر :سایر منابع مالی

وضعیت منابع مالی

INCLE

ESF

DoS

USAID

CERP DoD CN

تامین منابع مالی امریکا برای بازسازی افغانستان

ASFF

تا  30جون  ،2010مجموع منابع مالی اختصاص یافته به مساعدت های بشری و بازسازی در افغانستان بیش
از  51.50ملیارد دالر بوده است .این مقدار را می توان به پنج بخش مختلف بازسازی تقسیم کرد :امنیت،
حکومتداری و انکشاف ،مبارزه با مواد مخدر ،مساعدت های بشری و نظارت و عملیات .بروزرسانی معلومات
سازمانی سبب کم شدن مجموع منابع مالی اختصاص یافته برای سال مالی  2009و زیاد شدن مجموع
منابع مالی اختصاص یافته برای سال مالی  2010گردید .برای مشاهده معلومات مکمل در مورد منابع مالی
اختصاص یافته توسط امریکا به ضمیمه  Bمراجعه کنید.
همانطور که در شکل  3.2نشان داده شده است ،مجموع منابع مالی اختصاص یافته در سال مالی 2010
حدود  30.1فیصد نسبت به مجموع منابع مالی اختصاص یافته در سال مالی  2009زیادتر شده و به حدود
 51.50ملیارد دالر رسیده است .از سال مالی  ،2002زیادترین منابع مالی به مساعی امنیتی اختصاص یافته
است .منابع مالی اختصاص یافته به امنیت (حدود  26.75ملیارد دالر) بیش از  51.9فیصد از مجموع مساعدت
های بازسازی امریکا را تشکیل می دهند .در سال مالی  ،2010منابع مالی اختصاص یافته به امنیت نسبت به
سال مالی  2009رشد زیادی داشت (بیش از  32.5فیصد) و پس از آن نیز حکومتداری و انکشاف (بیش از 27.6
فیصد) و مبارزه با موادمخدر (بیش از  20.8فیصد) قرار داشت.
همانطور که در شکل  3.3در صفحه مقابل نشان داده شده ،منابع مالی اختصاص یافته برای سال مالی
 2010حدود  11.91ملیارد دالر بوده و نسبت به منابع مالی سال  2009حدود  15.0فیصد زیادتر شده است .این
مبلغ زیادترین مبلغ اختصاص یافته به مساعی بازسازی در یک سال است.
منابع مالی اختصاص یافته به امنیت در سال مالی  2010نسبت به سال مالی  2009حدود  17.0فیصد

DoD

مبلغ پرداخت شده توسط پنج صندوق اصلی
امریکایی ،حدود  81.0فیصد (حدود  41.72ملیارد
دالر) از مصارف بازسازی افغانستان از سال مالی
 2002را تشکیل می دهند .از این مبلغ ،حدود ASFF
 82.9فیصد (بیش از  34.56ملیارد دالر) تعهد شده
و حدود  73.1فیصد (بیش از  30.50ملیارد دالر)
DoD
ها در
پرداخت شده است .جزئیات این صندوق
صفحات بعدی ارائه شده است.

CERP

DoD

شکل 3.2

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ  30ﺟﻮﻥ  2010ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﻮﻉ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ )ﻣﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﺍﻟﺮ(
DoD CN
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$39.59

$40
$35
$29.23

$30

ESF
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USAID

$9.53
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INCLE

2010

2009
ﻣﺠﻤﻮﻉ

2007

2008

ﻣﺴﺎﻋﺪﺕ ﺑﺸﺮی

ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ

2005

2006

ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩﻣﺨﺪﺭ

2004

$2.08

$1.06

2003

2002

ﺣﮑﻮﻣﺘﺪﺍﺭی/ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ

ﻧﻮﺕ :ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ.
DoS
ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ 009/14/10 ،2010/13/7 ،2010/14/7 ،ﻭ  ،2009/1/10ﺍﻇﻬﺎﺭﯾﻪ ﺩﻓﺎﻋﯽ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ  ،2010ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭﺧﺎﺭﺟﻪ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﻨﺎﺑﻊ :ﻭﺯﺍﺭﺕ
ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ 2010/13/7 ،ﻭ  ،2010/12/7ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺩﺍﺭی ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،2010/13/7 ،ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ،ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،2010/19/4 ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ ﺑﯿﻦ ﺍﳌﻠﻠﯽ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ 2010/8/1 ،2010/15/1 ،ﻭ
 ،2009/9/10ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﺪﻟﯿﻪ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،2009/7/7 ،ﻣﺴﺎﻋﺪﺕ ﺍﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ،
.2009/4
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سرمفتش خاص

I

برای بازسازی افغانستان

ﺍﻣﻨﯿﺖ

$5
$0

وضعیت منابع مالی

افزایش یافته و به بیش از  6.56ملیارد دالر رسیده است .از مجموع منابع مالی اختصاص یافته در سال مالی
 ،2010مساعی امنیتی بیش از  55.1فیصد و پس از آن حکومتداری و انکشاف حدود  26.8فیصد آن را تشکیل
می دهند .منابع مالی اختصاص یافته به امنیت در سال مالی ( 2010بیش از  6.56ملیارد دالر) بوده است که
دومین مبلغ اختصاص یافته در یک سال پس از سال مالی  2007است ،بیشتری مبلغ در سال مالی ( 2007حدود
 7.41ملیارد) دالر اختصاص یافته بود.
شکل  3.3مبالغ اختصاص یافته ساالنه را بر اساس بخش های مختلف از سال مالی  2002تا سال مالی
 2010نشان می دهد .فیته ها نشان دهنده دالر های اختصاص یافته و ترسیمه های دایروی نشان دهنده
مجموع مبالغ اختصاص یافته به هر بخش هستند .این اعداد نشان دهنده مبالغ راپوردهی شده توسط
سازمان های مربوط و مبالغ اختصاص یافته بر طبق قوانین ذیل است:
•قانون اختصاص منابع مالی وزارت دفاع امریکا در سال مالی ( 2010قانون اختصاص منابع مالی سال
مالی  2010وزارت دفاع امریکا)
•قانون اختصاص منابع مالی وزارت ترانسپورت و انکشاف شهری و سازمان های مربوط سال مالی 2010
(قانون جامع اختصاص منابع مالی سال مالی )2010
در راپورهای ربعوار قبلی ،ترسیمه های مجموع منابع مالی هر صندوق نشان دهنده مبالغ اختصاص یافته
شکل 3.3

ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ ،ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻭ ﻓﯿﺼﺪ )ﻣﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﺍﻟﺮ(
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ﻓﯿﺼﺪ

ﻣﺠﻤﻮﻉ

ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ

ﻣﺴﺎﻋﺪﺕ ﺑﺸﺮی

ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩﻣﺨﺪﺭ

ﺣﮑﻮﻣﺘﺪﺍﺭی/ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ

ﺍﻣﻨﯿﺖ

ﻧﻮﺕ :ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ :ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ 2009/14/10 ،2010/13/7 ،2010/14/7 ،ﻭ  ،2009/1/10ﺍﻇﻬﺎﺭﯾﻪ ﺩﻓﺎﻋﯽ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ  ،2010ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭﺧﺎﺭﺟﻪ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ
ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ 2010/13/7 ،ﻭ ،7/12/2010ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺩﺍﺭی ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،2010/13/7 ،ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ،
 ،2010/19/4ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ ﺑﯿﻦ ﺍﳌﻠﻠﯽ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ 2010/8/1 ،2010/15/1 ،ﻭ  ،2009/9/10ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﺪﻟﯿﻪ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ،
 ،2009/7/7ﻣﺴﺎﻋﺪﺕ ﺍﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.2009/4 ،
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INCLE

ESF

DoS

USAID

CERP DoD CN

ASFF

وضعیت منابع مالی

DoD

ASFF

DoD

تعاریف منابع مالی صندوق وجه امانت برای
بازسازی افغانستان ()ASFF
CERP
برای
وزارت دفاع منابع مالی صندوق وجه امانت
بازسازی افغانستان را به موجود ،تعهد شده یا
پرداخت شده تقسیم می کند.
DoD
مجموع پول موجود برای تعهدات
تعهد شده :تعهدات اجنام شده برای پرداخت پول
پرداخت شده :پولهایی که پرداخت شده
منبع :وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان.4/13/2010 ،

DoD CN

و راپوردهی شده توسط هر سازمان بودند .در سه ماه قبل ،این ترسیمه ها همچنان مجموع منابع مالی
اختصاص یافته به سال مالی  2010را بر طبق راپور دفتر مدیریت و بودجه ( )OMBنشان می دادند .در این سه
ماه ،مجموع منابع مالی اختصاص یافته توسط دفتر مدیریت و بودجه راپوردهی شده اند و در مواردی که
معلومات سازمانی در دست نبوده فقط بخشی از مبالغ ساالنه راپوردهی شده است .برای نشان دادن این
تغییر ،معلوماتی که قبال ً راپوردهی شده اند در ترسیمه های ذیل مقایشه شده اند.

صندوق نیروهای امنیتی افغانستان

کنگره صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان را برای تأمین جتهیزات ،تدارکات ،خدمات و ترنینگ و همچنان
تعمیر ،بازسازی و اعمار تأسیسات نیروهای امنیت ملی افغانستان تأسیس منود 4.سازمان اصلی
مسئول تأسیس نیروهای امنیت ملی افغانستان ،منایندگی ترنینگ سازمان پیمان اتالنتیک شمالی-
5
افغانستان/قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان است.
تا  30جون  ،2010حدود  25.23ملیارد دالر برای تأسیس نیروهای امنیت ملی افغانستان ( )ANSFبه وزارت
دفاع امریکا ( )DoDاختصاص یافته  -که حدود  49.0فیصد از مجموع مساعدت های بازسازی امریکا به
افغانستان را تشکیل می دهد .وزارت دفاع امریکا راپور داد که از این مبلغ ،بیش از  21.83ملیارد دالر تعهد
شده و حدود  20.79ملیارد دالر پرداخت شده است 6.شکل  3.4مبالغ اختصاص یافته به صندوق نیروهای
امنیت ملی افغانستان را بر اساس سال مالی نشان می دهد.

DoD
شکل 3.4

شکل 3.5

ESF

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻠﯽ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎی
ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ )ﻣﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﺍﻟﺮ(
ﻣﻮﺟﻮﺩ

ﻣﻮﺟﻮﺩ

$25.23

$25.23

$25.0

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎی ﺍﻣﻨﯿﺖ
ﻣﻠﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ
)ﻣﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﺍﻟﺮ(
$8.0

USAID
ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺪﻩ

$21.83

ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ

$20.79

$6.0

ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺪﻩ

$20.27

$20.0

ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ

INCLE

$18.42

$4.0

DoS
$15.0
$2.0

$0
As of Jun 30, 2010

As of Mar 31, 2010

ﻧﻮﺕ ﻫﺎ :ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﺭﺍﭘﻮﺭﺩﻫﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ :ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ
ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ 7/14/2010 ،ﻭ .4/13/2010
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سرمفتش خاص

I

برای بازسازی افغانستان

$0
10

09

08

07

06

2005

.ﻧﻮﺕ :ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ
ﻣﻨﺒﻊ :ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
.ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ2010/14/7 ،

وضعیت منابع مالی

وزارت دفاع امریکا راپور داد که مجموع تعهدات تا  30جون  2010بیش از  1.56ملیارد دالر نسبت به مجموع
تعهد در  31مارچ  2010افزایش یافته است .منابع پرداخت شده تا  30جون  2010حدود  2.37ملیارد دالر نسبت
به منابع پرداخت شده تا  31مارچ  2010افزایش یافت 7.شکل  3.5مقایسه کلی از مبالغ اختصاص یافته ،تعهد
شده و پرداخت شده برای صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان را نشان می دهد.

فعالیت های بودجه ای صندوق نیروهای امنیتی افغانستان ()ASFF

وزارت دفاع امریکا منابع مالی را به سه گروه فعالیت بودجه ای در صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان
8
اختصاص می دهد:
•نیروهای دفاعی (اردوی ملی افغانستان یا )ANA
•نیروهای داخلی (پولیس ملی افغانستان یا )ANP
•فعالیت های مربوط (عمدتا ً عملیات محابس)
منابع مالی هر گروه فعالیت بودجه ای به چهار گروه فعالیت فرعی تقسیم شده است :زیربنا ،جتهیزات و
9
ترانسپورت ،عملیات و تعلیم و نگهداری.
وزارت دفاع امریکا تا  30جون  2010حدود  20.79ملیارد دالر را به مساعی نیروهای امنیت ملی افغانستان
اختصاص داده است .از این مبلغ ،حدود  13.62ملیارد دالر به اردوی ملی افغانستان و حدود  7.08ملیارد دالر
به پولیس ملی افغانستان پرداخت گردیده است ،مبلغ  0.09ملیارد دالر باقیمانده به سایر مساعی مربوط
10
اختصاص یافت.

شکل 3.6

شکل 3.7

ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺎی ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎی ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﺮﺍی
ﭘﻮﻟﯿﺲ ﻣﻠﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﮔﺮﻭﻩ ﻓﺮﻋﯽ،
ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ  30 - 2005ﺟﻮﻥ ) 2010ﻣﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﺍﻟﺮ(

ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺎی ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎی ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ
ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﺍﺭﺩﻭی ﻣﻠﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ
ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﮔﺮﻭﻩ ﻓﺮﻋﯽ ،ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ  30 - 2005ﺟﻮﻥ
) 2010ﻣﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﺍﻟﺮ(

ﻣﺠﻤﻮﻉ$7.08 :

ﻣﺠﻤﻮﻉ$13.62 :

ﲡﻬﯿﺰﺍﺕ ﻭ ﺗﺮﺍﻧﺴﭙﻮﺭﺕ
 1.94ﺩﺍﻟﺮ

ﺯﯾﺮﺑﻨﺎ
 1.59ﺩﺍﻟﺮ

ﲡﻬﯿﺰﺍﺕ ﻭ
ﺗﺮﺍﻧﺴﭙﻮﺭﺕ
$6.25

ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی
 1.92ﺩﺍﻟﺮ

ﺯﯾﺮﺑﻨﺎ
$2.48

ﺗﺮﻧﯿﻨﮓ ﻭ
ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ
$1.21

ﺗﺮﻧﯿﻨﮓ ﻭ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ
 1.63ﺩﺍﻟﺮ

ﻧﻮﺕ :ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی
ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.2010/14/7 ،

ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی
$3.69

ﻧﻮﺕ :ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ
ﻣﻨﺒﻊ :ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ
ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ2010/14/7 ،
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گروه های فعالیت بودجه :طبقه بندی
گروههای تخصیص منابع مالی بر اساس
مقصد ،پروژه یا نوع فعالیت یا اختصاص منابع
مالی منظور شده است.
گروه های فرعی فعالیت :گروههای حسابدهی
که تقسیم پرداخت ها بر اساس آنها اجنام می
شود.
منابع :وزارت دفاع امریکا“ ,رهنمای  -M7110.1رهنمای بودجه وزارت دفاع ،
در تاریخ  9/28/2009نیروی بحری" ،کتاب مدیریت امکانات صحی" ،در تاریخ
 ،10/2/2009صفحه .5

ASFF

وضعیت منابع مالی

DoD

CERP

DoD

تعاریف پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان ()CERP
DoDاختصاص یافته
منابع
دفتر مدیریت و بودجه امریکا CN
به پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان را راپوردهی منود.
اختصاص یافته :مجموع پولهای موجود برای تعهدات
DoD

وزارت دفاع امریکا راپور داد که منابع مالی پروگرام
پاسخ اضطراری قوماندان به اختصاص یافته ،تعهد
شده یا پرداخت شده تقسیم می گردند.
اختصاص یافته :مجموع پول موجود برای تعهدات
تعهد شده :تعهدات ESF
اجنام شده برای پرداخت پول
پرداخت شده :پولهایی که پرداخت شده
 USAIDبه درخواست معلومات سرمفتش خاص
منابع :دفتر مدیریت و بودجه امریکا ،پاسخ
برای بازسازی افغانستان ،4/19/2010 ،وزارت دفاع امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.4/14/2010 ،

INCLE

همانطور که در شکل  3.6نشان داده شده ،از منابع مالی اختصاص یافته به اردوی ملی افغانستان،
بزرگترین بخش از آن -حدود  6.25ملیارد دالر -به جتهیزات و ترانسپورت اختصاص داده شده است .از منابع
مالی پرداخت شده به پولیس ملی افغانستان ،همانطور که در شکل  3.7نشان داده شده ،بیشترین مبلغ -
11
حدود  1.94ملیارد دالر  -به جتهیزات و ترانسپورت اختصاص یافت.

پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان

پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان ( )CERPبه قوماندانان امریکایی در افغانستان اجازه می دهد با حمایت از
پروگرام های ضروری برای مردم محلی ،اجراات اضطراری برای حل معضالت بشری اجنام دهند .منابع مالی این
12
پروگرام برای اجرای پروژه های کوچک در نظر گرفته شده اند که مصارف آنها کمتر از  500,000دالر است.
پروژه هایی که مصارف آنها از  1.00ملیون دالر بیشتر باشد نیز اجازه داده شده است ولی باید قوماندان
13
قوماندانی مرکزی آنها را تصدیق مناید.

وضعیت منابع مالی

قانون اختصاص منابع مالی وزارت دفاع امریکا در سال  1.20 ،2010ملیارد دالر را برای حمایت از فعالیت های
انکشافی پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان اختصاص داده است .از این مبلغ 1.00 ،ملیارد دالر به مساعی

شکل 3.9

شکل 3.8

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻠﯽ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻡ ﭘﺎﺳﺦ
ﺍﺿﻄﺮﺍﺭی ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻥ)ﻣﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﺍﻟﺮ(
$3.0

DoS

ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ

$2.64

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻡ
ﭘﺎﺳﺦ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭی ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ
)ﻣﻠﯿﻮﻥ ﺩﺍﻟﺮ(

$1,000

ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ

$2.64

$2.5

$800

$2.0
ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺪﻩ

$1.64

ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ

$1.24

$600
ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺪﻩ

$1.5

$1.60

$400

ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ

$1.14

$1.0
$200

$0.5

As of Jun 30, 2010

As of Mar 31, 2010

ﻧﻮﺕ ﻫﺎ :ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻭ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺭﺍﭘﻮﺭﺩﻫﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ :ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ،2010/19/4 ،
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی
ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ 2010/14/4 ،2010/15/7 ،ﻭ .2010/13/1
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ﻧﻮﺕ ﻫﺎ :ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﳑﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﳒﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ
ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ .ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ :ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ،2010/19/4 ،
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ
ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.2010/13/1 ،

برای بازسازی افغانستان

$0

وضعیت منابع مالی

مربوط به افغانستان اختصاص یافت 14.با اختصاص این مبلغ ،مجموع منابع مالی پروگرام پاسخ اضطراری
قوماندان به حدود  2.64ملیارد دالر رسید ،که بیش از  5.1فیصد از مجموع مساعدت های بازسازی امریکا
در افغانستان را تشکیل می دهد 15.وزارت دفاع امریکا راپور داد که از این مبلغ تا  30جون  ،2010حدود 1.64
ملیارد دالر تعهد شده که بیش از  1.24ملیارد دالر آن پرداخت شده است16.شکل  3.8منابع مالی اختصاص
یافته به پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان را بر اساس سال مالی نشان می دهد.
وزارت دفاع امریکا راپور داد که مجموع تعهدات تا  30جون  2010بیش از  33.88ملیون دالر نسبت به مجموع
تعهد در  31مارچ  2010افزایش یافته است .منابع پرداخت شده تا  30جون  2010بیش از  98.91ملیون دالر نسبت
به منابع پرداخت شده تا  30جون  2010افزایش یافت 17.شکل  3.9مقایسه کلی از مبالغ اختصاص یافته ،تعهد
شده و پرداخت شده برای پروژه های پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان را نشان می دهد.

تقسیم بندی منابع مالی پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان

به گفته وزارت دفاع امریکا ،منابع مالی پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان به دو بخش تقسیم می شود:
قراردادی های افغان و مردم افغانستان .پروژه ها و پرداخت ها بشمول صدمات جنگ و غرامت و همچنان پروژه
18
ها کوچک (کمتر از  5,000دالر) هستند.
وزارت دفاع امریکا راپور داد که در مواردی که قراردادی های افغان نتوانند به تعهدات خود عمل کنند ،منابع
مالی پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان را می توان به سایر سازمان ها اختصاص داد تا به آن تعهدات عمل
کنند .این موارد بشمول انتقال منابع مالی پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان به سازمان های دولتی امریکا،
مانند اردوی اجننیران امریکا است که برای مدیریت پروژه های بزرگ زیربنایی که ضرورت به سطح باالیی از
جتربه تخنیکی و مدیریت پروژه دارند .قراردادی های داخلی و خارجی (غیر افغان) یا سازمان های غیر دولتی
( NGOها) در بعضی مواقع از منابع مالی پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان برای اجرای پروژه های بشری و
بازسازی در افغانستان استفاده می کنند ،زیرا قراردادی های افغان در دسترس نیستند و یا ظرفیت آنها برای
19
اجرای این پروژه ها کافی نیست.
از منابع مالی پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان برای پرداخت مستقیم پول به وزارتخانه های دولت
جمهوری اسالمی افغانستان و یا ارائه خدمات توسط دولت های والیتی استفاده منی شود .منابع مالی
پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان برای حمایت از اجرای پروژه های خاص وزارتخانه ها به قراردادی های افغان
پرداخت می شود (مانند پرداخت پول به مردم محلی برای ترمیم یک مکتب برای وزارت معارف یا تعمیر یک
محکمه برای حمایت از وزارت عدلیه) .استفاده از منابع مالی پروگرام پاسخ اضطراری قوماندانبرای پرداخت
20
معاش ،جایزه یا معاش تقاعد به کارمندان نظامی یا ملکی دولت اکیدا ً ممنوع است.
قانون اجازه دفاع ملی  329-H.R. 2647به وزیر دفاع اجازه می دهد که حداکثر  50.00ملیون دالر از منابع
مالی پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان در سال مالی  2010را برای حمایت از پروگرام همبستگی ملی
افغانستان به وزارت امورخارجه امریکا انتقال دهد .وزارت دفاع امریکا راپور داد که پیش بینی می کند متامی
21
این مبلغ ( 50.00ملیون دالر) در سال مالی فعلی منتقل شود.

فعالیت های جلوگیری از مصرف و مقابله با مواد مخدر وزارت دفاع
امریکا
منابع مالی فعالیت های جلوگیری از مصرف و مقابله با مواد مخدر وزارت دفاع امریکا ( )DoD CNبا مبارزه
با جتارت مواد مخدر و فعالیت های وابسته به آن از مساعی ثبات افغانستان حمایت می کند .فعالیت های
جلوگیری از مصرف و مقابله با مواد مخدر وزارت دفاع امریکا ( )DoD CNبه روش های ذیل از مساعی مبارزه
22
با مواد مخدر حمایت می کنند:

ارائه راپور به کنگره امریکا

|

 30جوالی 2010
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وضعیت منابع مالی

DoD

DoD CN

DoD

تعاریف صندوق های  CNوزارت دفاع امریکا
داد که منابع مالی صندوق
وزارت دفاع امریکا راپورESF
های مبارزه با موادمخدر وزارت دفاع امریکا به موجود،
تعهد شده یا پرداخت شده تقسیم می گردند.
USAIDپول موجود برای تعهدات
اختصاص یافته :مجموع
تعهدات :تعهدات اجنام شده برای پرداخت پول
پرداخت شده :پولهایی که پرداخت شده
منبع :وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان.4/13/2010 ،

INCLE

•حمایت از عملیات های نظامی بر علیه قاچاقبران مواد مخدر
•انکشاف عملیات مبارزه با مواد مخدر افغانها
•ایجاد ظرفیت در مؤسسات اعمال قانون در افغانستان  -بشمول پولیس سرحدات افغانستان  -همراه
با ترنینگ ،جتهیزات و تأسیسات
تا  30جون  ،2010حدود  1.43ملیارد دالر برای مساعی مبارزه با مواد مخدر در افغانستان به وزارت دفاع
امریکا اخصاص یافت که حدود  2.8فیصد از مجموع مساعدت ها به بازسازی افغانستان را تشکیل می
دهد 23.شکل  3.10منابع مالی اختصاص یافته به مساعی مبارزه با مواد مخدر وزارت دفاع امریکا را بر اساس
سال مالی نشان می دهد .وزارت دفاع امریکا راپور داد که از این مبلغ ،حدود  1.40ملیارد دالر تعهد و پرداخت
شده است 24.شکل 3.11مجموع منابع اختصاص یافته ،تعهد شده و پرداخت شده برای فعالیت های
جلوگیری از مصرف و مقابله با مواد مخدر وزارت دفاع امریکا ( )DoD CNرا نشان می دهد.

صندوق حمایت اقتصادی

پروگرام های صندوق حمایت اقتصادی ( )ESFبا مساعدت به کشور ها در زمینه مسائل سیاسی کوتاه مدت،
بلند مدت ،اقتصادی و امنیتی به پیشبرد منافع امریکا کمک می کنند .پروگرام های صندوق حمایت اقتصادی
بشمول حمایت از مقابله با تروریزم ،انکشاف اقتصاد ملی ،انکشاف سیستم های عدلیه مؤثر و مستقل و

DoS
شکل 3.10

شکل 3.11

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ
ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻣﺠﻤﻮﻉ )ﻣﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﺍﻟﺮ(
$1.45
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ
$1.43

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ
ﻣﺨﺪﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ
)ﻣﻠﯿﻮﻥ ﺩﺍﻟﺮ(
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$0
ﺗﺎ  30ﺟﻮﻥ 2010

ﺗﺎ  31ﻣﺎﺭچ 2010

ﻧﻮﺕ ﻫﺎ :ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺭﺍﭘﻮﺭﺩﻫﯽ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ.
ﻫﯿﭻ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺭﺑﻌﻮﺍﺭی ﺍﳒﺎﻡ ﻧﺸﺪ ﺯﯾﺮﺍ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﻧﮕﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﻟﻬﺬﺍ ﻓﺮﺽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ،
2010/13/7
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ﻧﻮﺕ ﻫﺎ :ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﳑﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﳒﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﯿﻦ
ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ .ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.2010/13/7 ،

$0

DoD

وضعیت منابع مالی
DoD CN

DoD

حمایت از دولت های شفاف و جوابده است.
به علت آنکه معلومات مربوط به این سه ماه در وقت نشر در دسترس نبود ،معلومات ارائه شده در اینجا تا
 31مارچ  2010معتبر هستند .قانون اختصاص منابع مالی سال مالی  2010حدود  2.04ملیارد دالر را به پروگرام
صندوق حمایت اقتصادی در افغانستان اختصاص می دهد .با این مبلغ ،مجموع منابع مالی صندوق حمایت
اقتصادی را به حدود  9.74ملیارد دالر  -بیش از  18.9فیصد از مجموع منابع مالی مساعت و بازسازی  -می
رساند 26.اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده راپور داد که تا  31مارچ  2010از این مبلغ بیش از  7.57ملیارد
دالر تعهد شده که بیش از  5.39ملیارد دالرآن پرداخت شده است 27.شکل  3.12منابع مالی اختصاص یافته به
صندوق حمایت اقتصادی را بر اساس سال مالی نشان می دهد.
وزارت دفاع امریکا راپور داد که مجموع تعهدات تا  31مارچ  2010حدود  36.81ملیون دالر زیادتر از مجموع
تعهدات تا  31دسمبر  2009بوده است .به عالوه ،مجموع مبالغ پرداخت شده تا  31مارچ  2010حدود 419.65
ملیون دالر زیادتر از منابع مالی پرداخت شده تا  31دسمبر  2009بوده است 28.شکل  3.13مقایسه ای از
مجموع منابع مالی تعهد شده و پرداخت شده برای پروگرام های صندوق حمایت اقتصادی را نشان می دهد.
25

مبارزه بین املللی با مواد مخدر و اعمال قانون

دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون امریکا ( )INLیک حساب  -حساب صندوق بین املللی کنترول مواد
شکل 3.12

شکل 3.13

ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ
$9.74
ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺪﻩ
$7.57

ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ
$9.74
ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺪﻩ
$7.53
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ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ
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$5.0
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$0.5

$3.0

ﺗﺎ  31ﻣﺎﺭچ 2010

ﺍ
ﺗﺎ  31ﺩﺳﻤﺒﺮ 2009

ﻧﻮﺕ ﻫﺎ :ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﳑﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﳒﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ ﺑﯿﻦ ﺍﳌﻠﻠﯽ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻭ ﺩﻓﺘﺮ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺭﺍﭘﻮﺭﺩﻫﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﯾﺦ  3/31/2010ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺯﯾﺮﺍ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺑﺮﻭﺯﺭﺳﺎﻧﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻧﺸﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ :ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ
ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،2010/19/4 ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ ﺑﯿﻦ ﺍﳌﻠﻠﯽ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ
 ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ،
 2010/15/1 ،2010/15/4ﻭ .2009/9/10

$0

تعاریف صندوق حمایت اقتصادی ()ESF
INCLE
بودجه امریکا منابع اختصاص یافته به
دفتر مدیریت و
صندوق حمایت اقتصادی را راپوردهی منود .اختصاص
یافته:مجموع پولهای موجود برای تعهدات
DoS

اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده (،)USAID
راپور داد که منابع مالی صندوق حمایت اقتصادی به
اختصاص یافته ،تعهد شده یا پرداخت شده تقسیم
می گردند.
اختصاص یافته :مجموع پول موجود برای تعهدات
تعهدات :تعهدات اجنام شده برای پرداخت پول
پرداخت شده :پولهایی که پرداخت شده

$2.0

$6.0
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ
$5.39

USAID

منابع :دفتر مدیریت و بودجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص
برای بازسازی افغانستان ،4/19/2010 ،اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به
درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.4/15/2010 ،

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی)ﻣﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﺍﻟﺮ(

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی
)ﻣﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﺍﻟﺮ(

ESF
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$0

ﻧﻮﺕ ﻫﺎ :ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﳑﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﳒﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﯾﺦ  3/31/2010ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺯﯾﺮﺍ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺑﺮﻭﺯﺭﺳﺎﻧﯽ
ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻧﺸﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ :ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ
ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،2010/19/4 ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ ﺑﯿﻦ ﺍﳌﻠﻠﯽ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ،
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ،
 2010/15/4ﻭ .10/9/2009

ارائه راپور به کنگره امریکا
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منابع مالی اختصاص یافته به پروگرام های صندوق
حمایت اقتصادی برای حمایت از بخش های مختلف
در افغانستان .منابع مالی اختصاص یافته به هر
بخش به شرح ذیل است:
 0.21فیصد به قراردادی های افغان
 0.84فیصد به وزارتخانه های دولت جمهوری
اسالمی افغانستان
 1.95 1فیصد به قراردادی های غیر-امریکایی و غیر-

•
•
•
افغان
•  26.20فیصد به سازمان های بین املللی
•  69.56فیصد به قراردادی های امریکایی
•  1.24فیصد به دولت امریکا

منبع :اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش
خاص برای بازسازی افغانستان.4/6/2010 ،

DoD

وضعیت منابع مالی
ESF

USAID

INCLE

DoS

تعاریف دفتر مبارزه با مواد مخدر بین املللی و اعمال
قانون
دفتر مدیریت و بودجه امریکا منابع مالی اختصاص
یافته به دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون را
راپوردهی منود .اختصاص یافته :مجموع پولهای موجود
برای تعهدات
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون منابع مالی
صندوق بین املللی کنترول مواد مخدر و اعمال قانون و
سایر منابع مالی دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال
قانون را به اختصاص یافته ،تعهد شده یا نقد شده
تقسیم منود.
اختصاص یافته :مجموع پول موجود برای تعهدات
تعهدات :تعهد به پرداخت پول ها
نقد شده :پولهایی که پرداخت شده
منابع :دفتر مدیریت و بودجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان،
 ،4/19/2010وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان.4/9/2010 ،

منابع مالی اختصاص یافته به صندوق بین املللی
کنترول مواد مخدر و اعمال قانون برای حمایت از
بخش های مختلف در افغانستان .منابع مالی
اختصاص یافته به هر بخش به شرح ذیل است:
 68فیصد به قراردادی های افغان
 20فیصد به وزارتخانه های دولت جمهوری

•
•
اسالمی افغانستان
•  7فیصد به سازمان های بین املللی
•  3فیصد به دولت امریکا و سازمان های نیمه دولتی
•  2فیصد به سازمان های غیر دولتی امریکایی

مخدر و اعمال قانون ( - )INCLEرا برای پیشرفت حاکمیت قانون و مبارزه با تولید و قاچاقبری مواد مخدر
مدیریت می کند .صندوق بین املللی کنترول مواد مخدر و اعمال قانون ( )INCLEاز پروگرام های متعدد دفتر
مبارزه با مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون بشمول پولیس ،مبارزه با مواد مخدر و عدلیه و حاکمیت قانون
29
حمایت می کند.
تا  30جون  ،2010بیش از  2.68ملیارد دالر برای مساعی صندوق بین املللی کنترول مواد مخدر و اعمال
قانون به دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون اختصاص یافت که بیش از  5.2فیصد از مجموع مساعدت
های امریکا به بازسازی افغانستان را تشکیل می دهد .دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون راپور داد
که از حدود  2.13ملیارد دالر تعهد شده 1.68 ،ملیارد دالر آن پرداخت شده است 30.شکل  3.14منابع مالی
اختصاص یافته به صندوق بین املللی کنترول مواد مخدر و اعمال قانون را بر اساس سال مالی نشان می
دهد.
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون راپور داد که مجموع تعهدات تا  30جون  2010بیش از 32.65
ملیون دالر نسبت به مجموع تعهد در  31مارچ  2010افزایش یافته است .منابع پرداخت شده تا  30جون 2010
بیش از  89.59ملیون دالر نسبت به منابع پرداخت شده تا  31مارچ  2010افزایش یافت 31.شکل  3.15مقایسه
کلی از مبالغ اختصاص یافته ،تعهد شده و پرداخت شده را نشان می دهد.

شکل 3.15

شکل 3.14

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻠﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﯿﻦ ﺍﳌﻠﻠﯽ
ﮐﻨﺘﺮﻭﻝ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ
)ﻣﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﺍﻟﺮ(

ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﯿﻦ ﺍﳌﻠﻠﯽ
ﮐﻨﺘﺮﻭﻝ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ
ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ )ﻣﻠﯿﻮﻥ ﺩﺍﻟﺮ(

ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ
$2.68

ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺪﻩ
$2.13

ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ
$2.69

$2.75

$700

$2.50

$600
$500

$2.25
ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺪﻩ
$2.09

$400

$2.00

$300

ﻧﻘﺪ ﺷﺪﻩ
$1.68

$1.75
$200

ﻧﻘﺪ ﺷﺪﻩ
$1.59

$1.50
$100

نوت :بر اساس معلومات غیر رسمی ارائه شده توسط وزارت امورخارجه امریکا.
منابع :وزارت امور خارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات توسط سرمفتش خاص
برای بازسازی افغانستان1/19/2010 ،؛ وزارت امور خارجه امریکا ،پاسخ به درخواست
معلومات توسط سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/9/2010 ،

ﺗﺎ  30ﺟﻮﻥ 2010

ﺗﺎ  31ﻣﺎﺭچ 2010

$0

ﻧﻮﺕ ﻫﺎ :ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﳑﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﳒﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺮﻭﺯﺭﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪﻩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﻘﻠﯿﻞ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺭﺍﭘﻮﺭﺩﻫﯽ ﺷﺪﻩ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺩﺭ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ ﮔﺮﺩﯾﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ :ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭﺧﺎﺭﺟﻪ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی
ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،2010/13/7 ،ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،2010/19/4 ،ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭﺧﺎﺭﺟﻪ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ،
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.2010/9/4 ،
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سرمفتش خاص

I

برای بازسازی افغانستان

2002 03 04 05 06 07 08 09 10

$0

ﻧﻮﺕ ﻫﺎ :ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﳑﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﳒﺎﻡ ﺷﺪﻩ
ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ .ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭﺧﺎﺭﺟﻪ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.2010/13/7 ،

وضعیت منابع مالی

بودجه و اجرای بودجه دولت جمهوری اسالمی افغانستان

معلومات بروز رسانی شده بودجه دولت جمهوری اسالمی افغانستان در وقت نشر این راپور در دسترس
نبود.

منابع مالی بین املللی برای بازسازی افغانستان

جامعه بین املللی مبالغ زیادی را عالوه بر امریکا به حمایت از مساعی بازسازی افغانستان اختصاص داده است.
همانطور که در راپور ربعوار اپریل  2010سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ذکر گردیده ،تشویش
هایی در مورد ظرفیت سازمانی دولت جمهوری اسالمی افغانستان برای استفاده از صندوق های وجه امانت
جهت مساعدت به افغانستان وجود دارد .مساعدت کنندگان همچنان از صندوق های وجه امانت برای سایر
32
مساعی نیز استفاده می کنند:
•حمایت از اولویت های افغانستان برای تقویت مالکیت و حسابدهی سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان.
•تقویت ظرفیت دولت جمهوری اسالمی افغانستان برای اولویت بندی ،هدایت و اختصاص منابع.
•ارائه یک پالتفورم مشترک برای اعطاآت جهت تقلیل مصارف انتقال پول برای دولت.
•ارائه یک پالتفورم مشترک برای مذاکره میان مساعدت کنندگان و دولت جهت تشویق دولت به تطبیق
اصالحات مهم.
•ارائه یک مجزای مؤثر برای تأمین مصارف پروگرام های مهم ملی که میکانیزم های انکشافی مؤثرتری
نسبت به پروژه های مستقل هستند.
جمع آوری اعطاآت و توزیع آنها برای فعالیت های بازسازی .دو منبع اصلی این منابع مالی ،صندوق وجه
33
امانت برای بازسازی افغانستان ( )ARTFو صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان ( )LOTFAهستند.

مساعدت به صندوق وجه امانت برای بازسازی افغانستان

به گفته بانک جهانی ،از می  2002تا  21می  32 ،2010مساعدت کننده بین املللی پرداخت  3.7ملیارد دالر
را به صندوق وجه امانت برای بازسازی افغانستان تعهد منوده اند .امریکا حدود  722ملیون دالر از این مبلغ را
تأمین منوده است .این مساعدت ها ،موقعیت صندوق وجه امانت را به عنوان بزرگترین تأمین کننده بودجه
عملیاتی و انکشافی دولت جمهوری اسالمی افغانستان حفظ می کنند 34.اعطاآت به دو مجرای مالی -
مصارف مستمر ( )RCو مصارف سرمایه گذاری تقسیم می شوند .تا  21می  ،2010مساعدت ها به مصارف
مستمر به  1.95ملیارد دالر رسید .منابع مالی مصارف مستمر به علت کافی نبودن عواید داخلی دولت
جمهوری اسالمی افغانستان برای تأمین مصارف مستمر دولتی پرداخت می شوند 35.منابع مالی سرمایه
گذاری برای حمایت از پروگرام های انکشافی پرداخت می شوند 36.تا می  ،2010صندوق وجه امانت برای
بازسازی افغانستان منابع مالی  20پروژه فعال را تأمین منود .تعهدات این پروژه ها مجموعا ً بیش از  1.03ملیارد
37
دالر است  779.92ملیون دالر آن پرداخت شده است.
به گفته بانک جهانی ،مصارف عملیاتی دولت جمهوری اسالمی افغانستان هر سال بیشتر می شود
که سبب تقلیل فیصد منابع مالی مصارف مستمر در بودجه کلی می شود .حدود  50فیصد از منابع مالی
مصارف مستمر صندوق وجه امانت برای بازسازی افغانستان به وزارت معارف اختصاص می یابد .علت
اختصاص این مقدار از منابع صندوق وجه امانت برای بازسازی افغانستان به این وزارتخانه آن است که
معلمان حدود  60فیصد از کارمندان ملکی را تشکیل می دهند 38.به گفته بانک جهانی ،در دو سال گذشته
منابع مالی سرمایه گذاری به طور چشمگیری افزایش یافته است .در حقیقت ،تعهدات مربوط به سرمایه
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شکل 3.17

شکل 3.16

ﺍﻋﻄﺎﺁﺕ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻭﺟﻪ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی
ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﺳﺎﻝ  2010ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺿﻌﯿﺖ،
ﺗﺎ  21ﺟﻮﻥ  2010ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ
ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺪﻩ )ﻣﻠﯿﻮﻥ ﺩﺍﻟﺮ(

ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻭﺟﻪ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﺳﺎﻝ  ،2010ﺗﺎ  21ﺟﻮﻥ  2010ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ
ﻣﺴﺎﻋﺪﺕ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ )ﻣﻠﯿﻮﻥ ﺩﺍﻟﺮ(

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ$740 :

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ$740 :

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ$87 :
540

ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ

15

ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ
$87

38

 0ﻫﺎﻟﻨﺪ

36

 0ﻧﺎﺭﻭی

 27 27ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ
 19 26ﺁﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎ
 24 24ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ

ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺪﻩ
$653

 0 18ﺳﻮﯾﺪﻥ
 0 14ﻫﺴﭙﺎﻧﯿﺎ

ﻧﻮﺕ :ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ" ،ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻭﺟﻪ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی
ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ :ﺭﺍﭘﻮﺭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﯾﺦ
 ،"2010/21/6ﺻﻔﺤﻪ 1

3 17
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ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ
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ﺳﺎﯾﺮ
0

ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ

ﻧﻮﺕ :ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ" ،ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻭﺟﻪ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ :ﺭﺍﭘﻮﺭ ﻣﺪﯾﺮ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺎ  ،"2010/21/6ﺻﻔﺤﻪ .1

گذاری در این دوره زمانی بیش از مصارف مستمر بوده است .بانک جهانی راپور داد که نرخ پرداخت سرمایه
گذاری نیز زیاد بوده است و  75فیصد تعهدات تا  21می  2010پرداخت شده است 39.شکل  3.16و شکل
 3.17وضعیت تعهدات را تا  21جون  2010بر اساس مساعدت کنندگان به صندوق وجه امانت برای بازسازی
افغانستان نشان می دهد.
در این دوره راپوردهی ،دولت جمهوری اسالمی افغانستان و مساعدت کنندگان بین املللی در مورد پروگرام
تشویقی صندوق وجه امانت برای بازسازی افغانستان برای سال مالی ( 1390سال شمسی از  20مارچ  2010تا
 21مارچ  )2011توافق منودند .بر طبق این توافق ،منابع مالی مصارف مستمر صندوق وجه امانت برای بازسازی
40
افغانستان  -طور ساالنه  -در ازای اصالحات اقتصادی ارائه می شوند .این توافقنامه سه هدف دارد:
•حفظ عواید داخلی
•بهبود حکومتداری سکتور دولتی
•ایجاد امکان انکشاف سکتور خصوصی
پروگرام تشویقی صندوق وجه امانت برای بازسازی افغانستان دولت جمهوری اسالمی افغانستان در
کنفرانس کابل در تاریخ  20جوالی تشریح شد .در تاریخ  12جون  ،2010یک توافقنامه بین بانک جهانی و
41
وزارت مالیه امضاء گردید .پروگرام تشویقی دارای اهداف ذیل است:
•امکان پیش بینی منابع مالی مصارف مستمر صندوق وجه امانت برای بازسازی افغانستان در میان
مدت
•حمایت از اصالحات سیاسی اصلی دولت جمهوری اسالمی افغانستان بشمول کسب عواید داخلی
•تقویت صندوق وجه امانت برای بازسازی افغانستان به عنوان یک پالتفورم مذاکره بین مساعدت

52
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برای بازسازی افغانستان

وضعیت منابع مالی

کنندگان و دولت جمهوری اسالمی افغانستان
•تعیین اهداف ستراتیژیک مشخص تر برای مصارف مستمر صندوق وجه امانت برای بازسازی
افغانستان
پروگرام تشویقی همچنان اجازه افزایش منابع مالی اختصاص یافته به پروگرام های انکشافی دولت
42
جمهوری اسالمی افغانستان را با استفاده از منابع مالی سرمایه گذاری می دهد.

اعطاآت به صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان

پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد ( )UNDPدر اولین ربع از سال تقویمی  2010راپور داد که مصارف
صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان ( )LOTFAدر این دوره راپوردهی به حدود  138.10ملیون
دالر می رسد 43.بخش زیادی از این منابع مالی به عنوان معاش حدود  96,000نفر از کارمندان پولیس
ملی افغانستان پرداخت شده است که یکی از اولویت های اصلی صندوق محسوب می شوند.
 44صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان ( )LOTFAدر چند مرحله تأسیس گردیده که اکنون نیز در
45
مرحله پنجم قرار دارد و اولویت های آن به شرح ذیل است:
•پرداخت معاش نیروهای پولیس ملی افغانستان
•انکشاف سازمانی
•خرید ،حفظ و مراقبت و جتهیزات و تدارکات پولیس
•بازسازی ،حفظ و مراقبت و عملیات تأسیسات پولیس
•برابری جنسیتی (انتخاب ،استخدام و ترنینگ پولیس)
•پرداخت معاش کارمندان یونیفورم پوش استخدام شده توسط اداره مرکزی محابس از طریق منابع
مالی اختصاص یافته

بر اساس راپور پروگرام انکشافی ملل متحد ،وزارت مالیه از منابع مالی صندوق وجه امانت نظم و
قانون افغانستان برای پرداخت معاش نیروهای پولیس ملی افغانستان ،مصارف غذایی و سایر اولویت
های پروژه نیز استفاده می کند .این کار سبب یقین حاصل کردن از پرداخت شفاف و به موقع معاش
پولیس ملی افغانستان می گردد46.وزارت مالیه برای حفظ ثبات مالی صندوق وجه امانت نظم و قانون
افغانستان و تقلیل فشار مالی بر مساعدت کنندگان ،توافق منود که پرداخت مصارف غذایی از این
47
صندوق متوقف گردد و مسئولیت متامی این پرداخت ها به عهده پولیس ملی افغانستان قرار داده شود.
پنجمین مرحله از صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان در  31آگست  2010خامته پیدا می کند.
پروگرام انکشافی ملل متحد اعالم کرد که دولت جمهوری اسالمی افغانستان و مساعدت کنندگان بین
48
املللی در مورد مبلغ و دوره زمانی آن بحث خواهند منود.
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امنیت
تعلیم و خودکفایی نیروهای امنیت ملی افغانستان ( )ANSFیکی از اجزای اصلی ستراتیژی امریکا برای
مساعدت به پایداری دولت جمهوری اسالمی افغانستان ( )GIRoAاست 49.این ستراتیژی با پالن ها و اهداف
اعالم شده دولت جمهوری اسالمی افغانستان نیز مطابقت دارد .در کنفرانس کابل ،رئیس جمهور افغانستان
آقای حامد کرزی اعالن کرد که تا سال  ،2014افغانستان متامی مسئولیت های امنیتی و نظامی خود را بدوش
خواهد گرفت .بر طبق پالن اولویت بندی و اجرائیوی افغانستان ،انتقال مسئولیت امنیت به نیروهای امنیت
ملی افغانستان ( )ANSFدر چهار مرحله اجنام می شود تا اهداف و معیارهای ذیل نیز در آن در نظر گرفته
50
شود:
•مرحله اول :مسئولیت تیم های بازسازی والیتی ( PRTها) از تیم های نظامی به تیم های غیر نظامی
انتقال یافته و مسئولیت امنیت نیز به نیروهای امنیت ملی افغانستان ( )ANSFواگذار خواهد شد و
نیروهای بین املللی کمک به امنیت (آیساف) نیز فقط از این نیروها حمایت خواهند کرد.
•مرحله دوم :خدمات عمومی و عدلیه در والیات به حد کافی ارائه شده ،تیم های بازسازی والیتی تبدیل
به تیم های حمایتی می شوند ،آیساف تبدیل به نیرویی می شود که نیروهای امنیت ملی افغانستان
( )ANSFرا تعلیم داده و از آنها حمایت می کند.
•مرحله سوم :تیم های ارتباط و مشاوره عملیاتی آیساف ( )OMLTبه افزایش قابلیت های نیروهای
امنیت ملی افغانستان ( )ANSFکمک می کنند ،تیم های ارتباط و مشاوره عملیاتی متناسب با
افزایش قابلیت های نیروهای امنیت ملی افغانستان ( )ANSFکوچک می شوند.
•مرحله چهارم :انتقال مکمل مسئولیت امنیت به افغان ها ،نیروهای امنیت ملی افغانستان ()ANSF
می توانند به طور مستقل عملیات اجنام بدهند ،مشاوره و مساعدت آیساف به حداقل می رسد،
همکاری ستراتیژیک بین افغانستان و جامعه بین املللی عمیق تر و وسیع تر می شود.
تا  30جون  ،2010امریکا حدود  26.75ملیارد دالر بشمول بیش از  6.56ملیارد دالر در سال مالی 2010
را به انکشاف نیروهای امنیت ملی افغانستان ( )ANSFاختصاص داد .اغلب این منابع مالی توسط وزارت
دفاع امریکا ( )DoDاز طریق صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان برای تهیه جتهیزات ،خدمات ،ترنینگ و
مساعدت های زیربنایی به نیروهای امنیت ملی افغانستان اختصاص یافت .51همانطور که در ضمیمه  Bاین
راپور نشان داده شده ،این مبلغ بیش از مجموع بخش های مساعدت بشری و بازسازی امریکا است.

اهداف امنیتی

به گفته وزارت دفاع امریکا ،تعداد نفرات نیروهای امنیت ملی افغانستان ( )ANSFاز اهداف تعیین شده نیز
بیشتر شده و از  170,537نفر در می  2009به  235,758نفر در جون  2010رسیده است .این تعداد بشمول
 129,885نفر نیروهای اردوی ملی افغانستان ( )ANAو  105,873نفر نیروهای پولیس ملی افغانستان ()ANP
است 52.جدول  3.1وضعیت پیشرفت به سوی اهداف امنیتی را نشان می دهد.
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جدول 3.1

اولویت های ستراتیژیک امنیتی
اولویت

هدف ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان

هدف فعلی

وضعیت

تاریخ تکمیل ستراتیژی
انکشاف ملی افغانستان

اردوی ملی افغانستان

 80,000عسکر (به عالوه  6,600نفر در حال تعلیم)

 134,000عسکر (تا )10/2010

 129,885عسکر (تا )6/20/2010

پایان 2010

پولیس ملی افغانستان

 82,180آفسر پولیس

خلع سالح گروه های مسلح غیر
قانونی

خلع سالح همه گروه های مسلح غیرقانونی در همه
والیات.

پاکسازی مهمات منفجر نشده

مناطق آلوده با مین و مهمات منفجر نشده تا 70
فیصد تقلیل می یابد

 171,600عسکر (تا )10/2011
 105,873آفسر پولیس (تا )6/20/2010

 109,000آفسر پولیس (تا
اکتوبر )2010

پایان 2010

 134,000آفسر پولیس (تا
)10/2011
 98والیت از  140والیت مورد نظر پروگرام
خلع سالح گروههای مسلح غیر قانونی
( )DIAGمطابق با قوانین اعالم شده

 20مارچ2011 ،

پایان 2010

 90فیصد از همه مناطق شناسایی شده آلوده با مین
یا مواد منفجره باقیمانده از جنگ پاکسازی شده است
همه مین های ضد نفر کار گذاشته شده پاکسازی
شدند

سازمان ملل متحد :مناطق آلوده با مین و
مهمات منفجر نشده تا  47فیصد تقلیل
می یابد

2012

وزارت امورخارجه امریکا 665 :ملیون متر
مربع از زمین های آلوده باقیمانده است

2013

نوت ها :منبر ها روند شده اند .اولویت ها بر اساس اهداف ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان ( )ANDSتعیین شده اند.
منابع :دولت جمهوری اسالمی افغانستان" ،ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان ،خالصه اجرائیوی" ،6/2008 ،صفحه  ،6منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی – افغانستان/قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان ،پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد" پروگرام آغاز دوباره افغانستان :حقایق پروگرام خلع سالح گروههای مسلح غیر قانونی" ،7/3/2010 ،سازمان ملل متحد" ،خبرنامه پروگرام مبارزه با مین افغانستان :می  ،5/2010 ،"2010صفحه  ،4وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست
معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.6/30/2010 ،

وقایع امنیتی

در تاریخ  6جون و پس از حمله شورشیان به جرگه صلح دولت جمهوری اسالمی افغانستان ،رئیس قوماندانی
امنیت ملی افغانستان و وزیر داخله استعفای خود را به رئیس جمهور افغانستان آقای حامد کرزی تقدیم
منودند 53.در تاریخ  23جون ،رئیس جمهور امریکا آقای براک اوباما استعفای جنرال استنلی مک کریستال،
قوماندان آیساف و نیروهای ایاالت متحده  -افغانستان را پذیرفت و جنرال دیوید پترائوس را به عنوان جانشین
وی منصوب منود 54.در تاریخ  4جوالی  ،2010پترائوس ،قوماندان قبلی قوماندانی مرکزی امریکا ()CENTCOM
55
مسئولیت جدید خود را در افغانستان بدوش گرفت.

عملیات مشترک

در فبروری  ،2010نیروهای ائتالف عملیات مشترک را با حضور  15,000نفر از نیروهای اردوی ملی افغانستان
و آیساف آغاز منودند که به گفته وزارت دفاع امریکا ،هدف آن بیرون راندن طالبان از هلمند و قندهار مرکزی
بوده است 56.در مرحله اول ،این عملیات برای آزاد کردن مسیر های ترانسپورت در سرک های عمده جنوب
افغانستان اجرا گردید .مرحله دوم  -که در این سه ماه نیز دوام یافت  -یک عملیات شکل دهی ،پاکسازی،
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نگهداری و اعمار در هلمند مرکزی است .نیروهای امنیت ملی افغانستان ( ،)ANSFمرحله سوم عملیات را
در قندهار مرکزی هدایت خواهند کرد 57.مسئولین وزارت دفاع امریکا مکررا ً بر اهمیت عملیات مشترک برای
مقابله با طالبان و ایجاد امنیت حتت مدیریت افغان ها تأکید منوده اند 58.وزارت دفاع امریکا راپور داد که پیش
بینی می کند مجموع تعداد نیروهای امنیتی در قندهار از  7,300نفر در جون  2009به  20,000نفر تا پایان
59
اگست  2010برسد.
به گفته قوماندانی مرکزی امریکا ،در این سه ماه ،عساکر بریتانیایی و نیروهای امنیتی افغان به طرف
جنوب حرکت کردند تا ساحات حتت تصرف شورشیان در والیت هلمند را تصرف کرده و جنگجویان طالبان
را از ولسوالی نادعلی بیرون کنند .این نیروها سه پایگاه برای محافظت از مردم محلی در مقابل شورشیان
ایجاد منودند و متخصصین خنثی کردن مبب بریتانیایی ،دستگاههای انفجاری تعبیه شده را از سرکهای
اطراف پاکسازی منودند .در ماه جون ،قوماندانی مرکزی امریکا راپور داد که این نیروها در حال حفظ موقعیت
60
خود هستند تا امکان آغاز پروژه های بازسازی و انکشافی فراهم شود.

تفتیش سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان از سیستم ارزیابی قابلیت

خودکفایی نیروهای امنیت ملی افغانستان ( )ANSFیکی از اجزای اصلی ستراتیژی امریکا
برای بهبود امنیت در افغانستان است 61.طی پنج سال گذشته ،آمادگی نیروهای امنیت ملی
افغانستان توسط سیستم ارزیابی قابلیت ( )CMاندازه گیری می شده است .سرمفتش خاص
برای بازسازی افغانستان در این سه ماه یک راپور تفتیش در مورد مؤثریت سیستم ارزیابی قابلیت
63
 CMنشر منود 62.این تفتیش از اکتوبر  2009تا می  2010اجنام شد.
در ماه اپریل ،قوماندانی مشترک آیساف ( )IJCاستفاده از سیستم ارزیابی  CMرا متوقف منود و از
یک سیستم جدید به اسم 64سامان ارزیابی یونت قوماندان ( )CUATمستفید گردید که اکنون توسط
قوماندانی مشترک آیساف مدیریت می شود و در یک سیکل شش هفته ای کار می کند .سیستم جدید
بشمول ارزیابی مدیریت ،عملیات ،استخبارات ،الجستیک ،جتهیزات ،کارمندان ،حفظ و مراقبت ،ارتباطات و
ترنینگ و تعلیمات است 65.وزارت دفاع امریکا قصد دارد راپوردهی نتایج ارزیابی ها را در ماههای آینده آغاز مناید
66
و آنها را در بخش  1230راپور کنگره ذکر مناید.
برای کسب معلومات بیشتر در مورد تفتیش سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان از سیستم
ارزیابی قابلیت  CMبه بخش  2این راپور مراجعه کنید.

حوادث امنیتی

قوماندانی مشترک آیساف راپور داد که در این سه ماه تعداد حمالت نسبت به سه ماه قبل  53فیصد بیشتر
شده است ،ولی وزارت دفاع امریکا راپور داد که علت آن افزایش حضور نیروهای آیساف در مناطقی بوده که
قبال ً اشغال نشده بوده است 67.در جون  ،2010وزیر داخله به مطبوعات گفت که فقط  9ولسوالی از 364
ولسوالی افغانستان امن هستند 68.قوماندانی مشترک آیساف  6,880حمله را بر علیه نیروهای ائتالف،
نیروهای امنیت ملی افغانستان و مردم عادی راپوردهی منود:
• 3,918حمالت مستقیم:
• 1,026حمالت غیر مستقیم
• 1,428حمالت اجنام شده با استفاده از دستگاههای انفجاری تعبیه شده ()IED
• 508حمالت پیچیده
69
حدود نیمی از حمالت مستقیم در والیت هلمند اجنام شده است.

ارائه راپور به کنگره امریکا

|
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حمله مستقیم :هر نوع حمله ای که فقط با
سالح گرم اجنام شود.
حمله غیر مستقیم :حمالت و درگیری هایی که
با سالح های غیر مستقیم بشمول هاوان ،راکت
و غیره اجنام می شوند ،و در آنها از انواع دیگری از
سالح استفاده منی شود.
حمالت  :IEDحوادثی که توسط انفجار
دستگاههای انفجاری تعبیه شده ایجاد می شوند.
حمالت پیچیده:هر درگیری که با ترکیبی از
سالحها مانند شلیک مستقیم بعد از یک حمله
 IEDو حمالت مستقیم بعد از حمله با هاوان اجنام
می شود.
منبع :قوماندانی مشترک آیساف ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان.4/1/2010 ،

ا منیت

شکل 3.18

ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺍﺭﺩﻭی ﻣﻠﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻭﻻﯾﺖ

0
1–20
21–40
41–60
61–120
ﻧﻮﺕ :ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺭﺍﭘﻮﺭﺩﻫﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ  2010/1/4ﺗﺎ .2010/30/6
ﻣﻨﺒﻊ ،IJC :ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی
ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.2010/6/7 ،

شکل 3.19

ﺗﻠﻔﺎﺕ ﭘﻮﻟﯿﺲ ﻣﻠﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ
ﻭﻻﯾﺖ

0
1–10
11–20
21–40
41–10

ﻧﻮﺕ :ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺭﺍﭘﻮﺭﺩﻫﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ  2010/1/4ﺗﺎ .2010/30/6
ﻣﻨﺒﻊ ،IJC :ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی
ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.2010/6/7 ،

در ماه جون ،منشی عمومی سازمان ملل متحد ( )UNراپور داد که درگیری های مسلحانه و حمالت
اجنام شده با استفاده از دستگاههای انفجاری تعبیه شده یک سوم حوادث راپوردهی شده در این سه ماه
را تشکیل می دهند .به طور متوسط ،حدود سه حمله انتحاری فی هفته اجنام می شود که نیمی از آنها
در مناطق جنوبی اجنام می شود .تعداد حمالت پیچیده انتحاری قبال ً دو مورد فی ماه بود که تعداد کنونی
دو برابر تعداد ثبت شده در سال  2009است .برای مثال ،در حمالتی که اخیرا ً در کابل و هلمند اجنام شد،
مهمانسراهای مورد استفاده غیر نظامیان بین املللی هدف قرار داده شدند .به عالوه ،شورشیان حدود هفت
نفر را فی هفته ترور کرده اند (عمدتا ً در مناطق جنوب و جنوب شرف که عملیات مشترک از فبروری در حال
اجنام است)  -که  45فیصد بیشتر از همین دوره در سال  2009است .در شهر قندهار ،کارمندان ملکی،
70
روحانیون و ساملندان هدف قرار گرفتند.
به گفته منشی عمومی سازمان ملل متحد ،تعداد حمالت اجنام شده با استفاده از دستگاههای
انفجاری تعبیه شده در چهار ماه اول  94 ،2010فیصد بیشتر از همین دوره در سال  2009بوده است .به گفته
قوماندانی مشترک آیساف در این سه ماه 1,449 ،دستگاه انفجاری تعبیه شده شناسایی و پاکسازی شده
است که در سه ماه قبل نیز تقریبا ً همین تعداد دستگاه انفجاری تعبیه شده شناسایی و پاکسازی شده
است 71.شکل  3.18و شکل  3.19نشان می دهد که والیاتی که بیشترین تعداد تلفات نیروهای اردوی ملی
افغانستان و پولیس ملی افغانستان در آنها راپوردهی شده در جنوب قرار دارند که عملیات مشترک در آجنا
در حال اجنام است.

اردوی ملی افغانستان

تعداد نفرات اردوی ملی افغانستان تا  20جون  2010برابر با  129,885نفر بوده که  17,000نفر نسبت به 20
مارچ  2010بیشتر شده است 72.به گفته آیساف ،تعداد نفرات اردوی ملی افغانستان تا آخر اکتوبر 2011به
 171,600نفر می رسد 73.در این سه ماه 25 ،یونت اردوی ملی افغانستان از فرقه تا کندک توسط منایندگی
ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی – افغانستان/قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان (NTM-A/
 )CSTC-Aو وزارت دفاع افغانستان ( )MoDآماده شدند .این یونت ها بشمول قوماندانی کندک ،یونت های
74
حمایتی ،کندک های پیاده ،کندک کماندویی و چهار تیم اول نیروهای مخصوص بودند.

ترنینگ اردوی ملی افغانستان

قوماندانان پیمان اتالنتیک شمالی تشویش های خود را در مورد کافی نبودن ترنینگ آفسرها و ضابطین درجه
دار ( NCOها) در اردوی ملی افغانستان اعالن منوده اند .در تاریخ  2جون  ،2010معاون قوماندان منایندگی ترنینگ
سازمان پیمان آتالنتیک شمالی – افغانستان ذکر کرد که با وجود افزایش تعداد نفرات ،تعداد قوماندانان
تعلیم دیده بسیار کم است 75.منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی – افغانستان در حال پالن
گذاری برای ترنینگ حدود  4,500آفسر و  15,000ضابط درجه دار در سال  2011است .به عنوان بخشی از
این پالن ،منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی – افغانستان اعالن منود که بهترین محصالن را از
صنف ترنینگ جنگی اولی به دوره ترنینگ ضابطین درجه دار اعزام می کند .وزارت دفاع امریکا راپور داد که
ترنینگ  1,650محصل در این سه ماه آغاز شده و با انکشاف پروگرام حدود  1,500ضابط درجه دار در هر دوره
76
 12هفته ای تعلیم داده می شوند.
در این سه ماه ،منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی – افغانستان/قوماندانی انتقال امنیت
متحد-افغانستان راپور داد که  27,392نفر از کارمندان اردوی ملی افغانستان تعلیم داده شده اند 77.از این
تعداد که تعلیم داده شده اند ،همانطور که در شکل  3.20نشان داده شده 14,359 ،نفر از دوره های ترنینگ
فارغ التحصیل شده اند و آماده اعزام به یونت تعیین شده هستند .از این تعداد 785 ،نفر آفسر و  1,244نفر
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ضابط درجه دار بوده اند 78.شکل  3.21تعداد محصالن فارغ التحصیل شده از پوهنتون ترنینگ اردوی ملی
افغانستان را نشان می دهد.
همانطور که در راپور ربعوار اپریل  2010سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ذکر گردیده ،اعمار
79
مرکز ترنینگ اردوی ملی افغانستان که پوهنتون دفاعی افغانستان نیز در آن قرار خواهد داشت آغاز گردیده.
این پوهنتون که بشمول یک اکادمی ملی نظامی مشابه اکادمی وست پوینت خواهد بود در زمینی به
وسعت  105هکتار در کابل اعمار خواهد گردید .پیش بینی می شود که حدود  7,000محصل و استاد در
شکل 3.20

ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﯿﻼﻥ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎﺕ ﺍﺭﺩﻭی ﻣﻠﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﻮﻧﺖ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﯿﻼﻥ14,359 :

ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﯿﻼﻥ 2,911

ﻟﺸﮑﺮ 215
1,568

ﻓﺮﻗﻪ ﮐﻤﺎﻧﺪﻭﯾﯽ

674

ﻟﺸﮑﺮ  209ﻟﺸﮑﺮ201
1,853
1,507

ﻓﺮﻗﻪ ﭘﻮﻟﯿﺲ ﻧﻈﺎﻣﯽ

568

ﺩﺳﺘﻪ 111

542

ﺗﺪﺍﺭﮐﺎﺕ ،ﺗﮑﺎﻧﺎﻟﻮﺟﯽ ﻭ ﻻﺟﺴﺘﯿﮏ

252
230

ﻧﯿﺮﻭی ﻫﻮﺍﯾﯽ

219

ﻟﺸﮑﺮ 207
ﺳﺎﯾﺮ ﯾﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﺹ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﯾﺎ ﺗﺮﻧﯿﻨﮓ

426
600

ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺎﺭﻍ
ﺍﻟﺘﺤﺼﯿﻼﻥ
2,911

200

400

ﻟﺸﮑﺮ 203
2,361

ﻟﺸﮑﺮ 205
4,159

0

ﻣﻨﺒﻊ :ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺗﺮﻧﯿﻨﮓ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﭘﯿﻤﺎﻥ ﺁﺗﻼﻧﺘﯿﮏ ﺷﻤﺎﻟﯽ – ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ/ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﯽ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﺘﺤﺪ-ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ،
.2010/6/7

شکل 3.21

ﻣﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﺭﺩﻭی ﻣﻠﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻥ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﯿﻼﻥ27,392 :

ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻡ ﻫﺎی ﺗﺮﻧﯿﻨﮓ 499
ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻧﻈﺎﻣﯽ

221

ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻥ ﺍﳒﻨﯿﺮی

110

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮﻧﯿﻨﮓ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺷﻮﺭﺵ

53
18
200

150

100

3,144

ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻡ ﻫﺎی
ﺗﺮﻧﯿﻨﮓ 499

ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻥ ﺗﺪﺍﺭﮐﺎﺗﯽ

97

ﻣﺮﮐﺰ ﺍﻋﺰﺍﻡa

50

0

ﮐﺎﻟﺞ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻭ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﯽ

ﺁﮐﺎﺩﻣﯽ ﺑﺮﯾﺪﻣﺎﻝb

ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺳﺎﺣﻮی
9,738
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮﻧﯿﻨﮓ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺎﺑﻞ
12,020

1,991

 .aﯾﻮﻧﺖ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﲡﻬﯿﺰ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺮﻧﯿﻨﮓ ﺍﺷﺘﺮﺍک ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 .bﺁﮐﺎﺩﻣﯽ ﺑﺮﯾﺪﻣﺎﻝ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ ﺩﺭﺟﻪ ﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺗﺮﻧﯿﻨﮓ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﭘﯿﻤﺎﻥ ﺁﺗﻼﻧﺘﯿﮏ ﺷﻤﺎﻟﯽ – ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ/ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﯽ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﺘﺤﺪ-ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ
ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.2010/6/7 ،
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تشکیل :لست کارمندان و جتهیزات مورد استفاده
توسط وزارت دفاع افغانستان و وزارت داخله
افغانستان بشمول جزئیات مناصب کارمندان و
جتهیزاتی که در اختیار آنها قرار دارد که در این مورد
مربوط به اردوی ملی افغانستان و پولیس ملی
افغانستان است.
منبع :دفتر حسابدهی دولت" ،661-GAO-08 ،امنیت افغانستان" ،6/2008 ،صفحه .18

هشت فاکولته نیروهای امنیت ملی افغانستان و وزارتخانه های دولتی این پوهنتون مشغول شوند .تا 16
جون  20 ،2010فیصد عملیات اعمار این پوهنتون تکمیل گردیده بود ،آیساف راپور داد که پیش بینی می شود
80
این پوهنتون در مارچ  2011افتتاح گردد.

زنان در اردوی ملی افغانستان

در این سه ماه ،منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی – افغانستان/قوماندانی انتقال امنیت
متحد-افغانستان راپور داد که  301زن که بشمول  166آفسر 104 ،ضابط درجه دار و  31آفسر کاندیدان
خواهند بود در اردوی ملی افغانستان خدمت خواهند کرد ( 0.2فیصد از کارمندان) .مسئولیتهای مربوط به
تکنالوجی معلوماتی ،صحت ،حتقیقات ،تعلیمات و ترنینگ ،مدیریت ،حمایت از خانواده ،امنیت ،الجستیک،
اجننیری ،هوانوردی و ارتباطات به عهده زنان قرار خواهد داشت .منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک
شمالی – افغانستان/قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان راپور داد که بسیاری از زنانی که در اردوی
ملی افغانستان خدمت می کنند قبال ً جتربه خدمت نظامی داشته اند .اولین دوره ترنینگ آفسرهای زن اردوی
ملی افغانستان در تاریخ  1می  2010آغاز گردید .درجات زنان از بریدمن تا برید جنرال است ،ولی بسیاری از زنان
در موقعیت هایی باالتر از سطح معاش خود خدمت می کنند و هیچ زنی در تشکیل درجه باالتر از دگروال
81
ندارد.

زیربنای اردوی ملی افغانستان

وزارت دفاع امریکا راپور داد که در این سه ماه  3پروژه زیربنایی (به ارزش  48.2ملیون دالر) آغاز گردیده 50 ،پروژه
در حال اجنام بوده ( 840.8ملیون دالر) و  3پروژه ( 70.5ملیون دالر) تکمیل شده است .این پروژه های برای موفقیت
بلند مدت اردوی ملی افغانستان طرح ریزی شده اند .این پروژه ها بشمول ،پروژه های زیربنایی و خرید جتهیزات
ضروری برای حمایت ،اعزام و عملیات نیروهای اردو است .پروژه های ساختمانی بشمول سربازخانه ،مرکز
قوماندانی ،ساختمان ها و میدان های تعلیماتی ،فضاهای مدیریتی ،حتویل خانه ها و امکانات نگهداری است.
این تأسیسات بعد از تکمیل بر طبق یک قرارداد ملی عملیات و حفظ و مراقبت ( )O&Mنگهداری می شوند
که بشمول ترنینگ برای انتقال مسئولیت عملیات حفظ و مراقبت به وزارت دفاع افغانستان است .وزارت
دفاع امریکا اعالم کرد که افزایش همکاری دولت ها و کارگران محلی برای رفع موانع اصلی پیش روی حفظ
82
امنیت ضرورت دارد.

جتهیزات اردوی ملی افغانستان

در این سه ماه ،منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی – افغانستان/قوماندانی انتقال امنیت
متحد-افغانستان راپور داد که وزارت دفاع امریکا اولین دوره ترنینگ آفسرهای افغان را در پروگرام فروش
جتهیزات نظامی خارجی دولت امریکا ( )FMSرا برگزار کرده است .سی آفسر در این دوره ترنینگ مشارکت
کردند که برای استفاده از یک روش دولت-به-دولت برای خرید جتهیزات ،خدمات و دفاعی از امریکا تعلیم داده
83
شدند.
در این سه ماه ،منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی – افغانستان/قوماندانی انتقال امنیت
متحد-افغانستان برای تسریع حتویل سالحها و جتهیزات ارتباطی بر اساس پالن ها با اداره همکاری های
امنیتی دفاعی و قوماندانی مساعدت امنیتی اردوی امریکا همکاری منود .شکل  3.22نشان می دهد که
 5,025قبضه تفنگ امریکایی  M16A4و  1,452سالح دیگر از  1اپریل تا  23جون  2010به اردوی ملی افغانستان
حتویل داده شده است .جدول  3.2نشان می دهد که  647موتر و  902رادیو نیز حتویل داده شده است .همه این
جتهیزات جدید بوده اند و هیچکدام برای تبدیل جتهیزات قبلی حتویل داده نشده اند .به عالوه ،نیروی هوایی
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برای بازسازی افغانستان
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شکل 3.22

جدول 3.2

ﺳﻼﺣﻬﺎی ﲢﻮﯾﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﺭﺩﻭی ﻣﻠﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ

رادیوها و موترهای اردوی ملی افغانستان
موترها

ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ 1,452

ﺳﻼﺣﻬﺎی ﲢﻮﯾﻞ ﺷﺪﻩ6,477 :

موترهای تکتیکی سبک و متوسط
 HMMWVهای زرهدار

a

ﻣﺎﺷﯿﻨﺪﺍﺭ M249

531

ﻣﺎﺷﯿﻨﺪﺍﺭ M240

267
236

ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی
ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ 1,452

ﺗﻔﻨﮓ M16A4 5,025

100 200 300 400 500

رادیوهای VHF b
رادیوهای HF

c

661
241

 .aهاموی های ( )HMMWVزرهدار تقویت شده بشمول مودل های M1151، M1152
و  M1152امبوالنس.
 )VHFVبشمول انواع سیستم های رادیویی PRC-
b
 1077و  HH7700هستند.
 .cرادیوهای فریکونسی زیاد ( )HFبشمول انواع سیستم های رادیویی  RT-700و
 PRC-1099هستند.

ﺗﻔﻨﮓ ﺗﮏ ﺗﯿﺮﺍﻧﺪﺍﺯ M24
76

163

رادیوها

ﻫﺎﻭﺍﻥ M203A2

342

484

ﻣﺎﺷﯿﻨﺪﺍﺭ M2

منبع :منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی – افغانستان/قوماندانی
انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص
برای بازسازی افغانستان.7/6/2010 ،

0

ﻧﻮﺕ :ﺍﯾﻦ ﺳﻼﺣﻬﺎ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ  2010/1/4ﺗﺎ  2010/23/6ﲢﻮﯾﻞ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎی ﺍﺭﺩﻭی ﻣﻠﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺗﺮﻧﯿﻨﮓ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﭘﯿﻤﺎﻥ ﺁﺗﻼﻧﺘﯿﮏ ﺷﻤﺎﻟﯽ – ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ/ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﯽ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﺘﺤﺪ-ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.2010/6/7 ،

اردوی ملی افغانستان دو طیاره ترانسپورت  C-27را به ناوگان خود اضافه منود ،مجموع ناوگان آن اکنون از
84
جتهیزات ذیل تشکیل شده است:
• 25هلی کاپتر  Mi-17و  9هلی کاپتر Mi-35
• 1طیاره  AN-36و  5طیاره  AN-32و  5طیاره ترانسپورت C-27
• 3جت L-39

پولیس ملی افغانستان
تعداد نفرات پولیس ملی افغانستان تا  20جون  2010برابر با  105,873نفر بود که بیش از  6,000نفر افزایش
یافته است 85.به گفته آیساف ،هدف پولیس ملی افغانستان نایل آمدن به  109,000نفر تا اکتوبر  2010و
86
 134,000نفر تا اکتوبر  2011است.
پولیس ملی افغانستان بشمول پولیس یونیفورم افغانستان ( ،)AUPپولیس سرحدات افغانستان ()ABP
و پولیس نظم عمومی افغانستان ( )ANCOPاست ،همه بخش ها غیر از پولیس نظم عمومی افغانستان
( )ANCOPبه هدف تعیین شده خود تا پایان جون نایل شده اند .آیساف برای تشویق استخدام و حفظ نیروها
در حال پرداخت معاش تشویقی وظایف خطرناک و جایزه استخدام به کارمندان پولیس نظم عمومی
افغانستان ( )ANCOPاست .همچنان ،آیساف بدنبال استفاده از مربیان ائتالف برای تقلیل میزان ترک خدمت
87
توسط نیروهای پولیس نظم عمومی افغانستان ( )ANCOPاست.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در تاریخ  25جون  2010به مسئولین وزارت دفاع امریکا و وزارت
امورخارجه امریکا ( )DoSاطالع داد که یک تفتیش از مدیریت کارمندان پولیس ملی افغانستان اجنام خواهد
داد .این تفتیش در ابتدا برای ارزیابی نیروهای امنیت ملی افغانستان طرح ریزی شده بود ولی محتویات آن
برای جلوگیری از تکرار تفتیش اردوی ملی افغانستان که توسط دفتر حسابدهی دولت اجنام شده بود تغییر
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یافت .آغاز مراحل عملی تفتیش سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در آگست  2010پالن گذاری شده
88
است.

ترنینگ پولیس ملی افغانستان

در این سه ماه ،منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی – افغانستان/قوماندانی انتقال امنیت
متحد-افغانستان راپور داد که همانطور که در شکل  3.23نشان داده شده است 11,981 ،نفر از محصالن
پولیس ملی افغانستان در پروگرام های ترنینگ اسم نویسی کرده اند و  10,974نفر از این پروگرام ها فارغ
التحصیل شده اند .این پروگرام ها بشمول موضوعات مختلفی مانند گشت زنی اولی و پیشرفته ،مبارزه با
89
مواد مخدر ،دریوری ،حتقیقات ،مساعدت به فجایع ،امنیت سرحدات و مدیریت هستند.
مدیریت مساعی امریکا برای استخدام ،ترنینگ و جتهیز نیروهای پولیس ملی افغانستان به عهده وزارت
دفاع امریکا است و چندین قرارداد برای حمایت از این مساعی منعقد شده است .برای مثال وزارت امورخارجه
امریکا یک قرارداد برای تأمین مربیان مسلکی پولیس ملی افغانستان منعقد کرده است .ولی ،وزارت دفاع
امریکا راپور داد که وزارت امورخارجه امریکا در حال انتقال مسئولیت مدیریت قرارداد به وزارت دفاع امریکا
است .وزارت دفاع امریکا در حال اجنام یک رقابت آزاد برای به عهده گرفنت مسئولیت قرارداد است .با آنکه
پروسس عقد چنین قراردادی (حدود  1ملیارد دالر طی سه سال) معموال ً  12ماه به طول می اجنامد ،ولی وزارت
دفاع امریکا راپور داد که مدت زمان این خرید را تسریع منوده است .در تاریخ  25می  ،2010وزارت دفاع درخواست
کرد که پیشنهادات قیمت اولی ارائه شود ،بیش از  90کمپنی در روزهای  9و  10جون مشارکت کردند .وزارت
دفاع امریکا راپور داد که درخواست ارائه پیشنهادات نهایی را در تاریخ  16جوالی اعالن منوده است و پیش بینی
90
می کند که قرارداد تا آخر سال منعقد شود.
شکل 3.23

ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﯿﻼﻥ ﺗﺮﻧﯿﻨﮓ ﭘﻮﻟﯿﺲ ﻣﻠﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﻭﺭﻩ
ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﯿﻼﻥ10,974 :
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ﭘﻮﻟﯿﺲ ﺳﺮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻭﻟﯽ
ﻭ ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ ﺩﺭﺟﻪ ﺩﺍﺭ
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1,732
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ﻣﻨﺒﻊ :ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺗﺮﻧﯿﻨﮓ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﭘﯿﻤﺎﻥ ﺁﺗﻼﻧﺘﯿﮏ ﺷﻤﺎﻟﯽ – ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ/ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﯽ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﺘﺤﺪ-ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی
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در تاریخ  21جون  ،2010بیش از  1,100محصل از یک دوره ترنینگ شش ماهه در اکادمی پولیس ملی
افغانستان در کابل فارغ التحصیل شدند .آفسرهای جدید اولین آفسرهایی هستند که بر طبق پروسس
جدید وزارت داخله افغانستان ( )MoIبرای اختصاص آفسرها بر اساس ضروریات یونت و اولویت های عملیاتی
اعزام می شوند .به گفته منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی – افغانستان ،دو دوره ترنینگ
91
شش ماهه اضافی نیز برای سال  2011پالن گذاری شده است.
نیروهای بحری امریکا و ژاندارمری ایتالیا برای ترنینگ پولیس یونیفورم افغانستان و پولیس نظم عمومی
افغان ( )ANCOPهمکاری می کنند ،در این سه ماه ،بیش از  1,000محصل جدید ،ضابط درجه دار و آفسر
92
استخدام شده اند .دوره ترنینگ در مرکز ترنینگ ملی افغانستان ،هرات برگزار می شود.
منایندگی پولیس احتادیه اروپا در افغانستان ( )EUPOLراپور داد که تا  6جون  265 ،2010کارمند بین املللی و
 163کارمند محلی ،به کارمندان پولیس ملی افغانستان و وزارت داخله ترنینگ پولیس و حاکمیت قانون ارائه
کرده اند .از مارچ  2009تا جون  ،2010منایندگی پولیس احتادیه اروپا در افغانستان ( )EUPOLحدود  675مربی
پولیس افغان ،مفتشان وزارت داخله افغانستان (در زمینه تخنیک های مربوط به حتقیقات ضد فساد اداری)
و بیش از  1,000آفسر پولیس افغان (در زمینه حتقیقات اولی و تخنیک های حتقیقاتی) را تعلیم داده است.
بودجه منایندگی پولیس احتادیه اروپا در افغانستان ( )EUPOLبرای دوره  31می  2010تا  31می  2011برابر با
 54.6ملیون دالر است 93.در تاریخ  18می  ،2010شورای احتادیه اروپا ،مأموریت منایندگی پولیس احتادیه اروپا در
94
افغانستان ( )EUPOLرا تا  31می  2013متدید کرد.

سواد پولیس ملی افغانستان

از مارچ  ،2009پروگرام سوادآموزی پولیس ملی افغانستان از عناوین درسی وزارت معارف برای تقلیل بی
سوادی در میان کارمندان استفاده می کند .منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی – افغانستان/
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان راپور داد که تا  30جون  2,889 ،2010نفر از اعضای پولیس ملی
افغانستان (بشمول  36آفسر و  231ضابط درجه دار) از این پروگرام فارغ التحصیل شده اند .این تعداد
بشمول  2,497نفر از اعضای پولیس یونیفورم افغانستان 184 ،نفر از اعضای پولیس سرحدات افغانستان،
 169نفر از اعضای پولیس مخصوص و  36نفر از اعضای پولیس نظم عمومی افغانستان هستند .به گفته
منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی – افغانستان/قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان،
 12,806نفر در پروگرام سوادآموزی اپریل  2010و  12,753نفر در می  2010اسم نویسی کردند ،ولی اکثریت
آنها بیش از  64ساعت اجباری در ترنینگ اولی حتصیل منی کنند .منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک
شمالی – افغانستان/قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان در اپریل و می  ،2010کارمندان پولیس
نظم عمومی افغانستان را به طور تصادفی آزمایش کرد و دریافت که حدود  6فیصد از آنها با سواد بودند.
منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی – افغانستان/قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان
95
برای رفع مشکل بی سوادی ،معلمانی را به قوماندانی های پولیس نظم عمومی افغانستان اعزام منود.

زنان در پولیس ملی افغانستان

به گفته وزارت دفاع امریکا ،تا اواخر جون  ،2010حدود  1,100زن در پولیس ملی افغانستان خدمت می کردند.
از آجنائیکه در افغانستان فقط زنان می توانند آزادانه با زنان دیگر ارتباط برقرار کنند ،زنانی که در پولیس ملی
افغانستان خدمت می کنند کارهای مهمی مانند جستجوی زنان و جمع آوری استخبارات از آنان را اجنام می
دهند .هدف وزارت داخله ،داشنت  5,000کارمند زن در پولیس ملی افغانستان و وزارت داخله افغانستان تا سال
 2014است .به گفته وزارت دفاع امریکا ،در این سه ماه ،وزارت داخله افغانستان یک کمپاین استخدامی را
96
با هدف جذب تعدادی بیشتری از زنان به پولیس ملی افغانستان را آغاز منوده است.

ارائه راپور به کنگره امریکا
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اعضای پولیس ملی افغانستان در یک دوره ترنینگ سه روزه در
قوماندانی پولیس روخا در والیت پنجشیر مشارکت می کنند.
محصالن قابلیت های خود برای کار با نقشه ها ،پیدا کردن
مختصات ،شناسایی خصوصیات زمین و اندازه گیری فواصل
بین نقاط را بهبود می بخشند( .عکس نیروی هوایی امریکا،
بریدمن دوم جیسون اسمیت)

ا منیت

زیربنای پولیس ملی افغانستان

ایجاد تعادل :در سطوح ستراتیژیک و عملیاتی
جنگی ،به پروسس انتقال جتهیزات از یک بخش
نظامی به یک بخش با اولویت بیشتر گفته می
شود .پالن های ایجاد تعادل باید بشمول طرزالعمل
خاص بازپرداخت باشند.
منبع :وزارت دفاع امریکا" ،دیکشنری کلمات نظامی" ،دسترسی اونالین .7/12/2010

جدول 3.3

جتهیزات پولیس ملی افغانستان

به گفته منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی – افغانستان/قوماندانی انتقال امنیت متحد-
افغانستان ،ستراتیژی جتهیز پولیس ملی افغانستان بر تأمین سالح و جتهیزات ارتباطی و ترانسپورت که
سبب اعزام تعداد بیشتری از یونت های پولیس ملی افغانستان بر اساس هدف تعیین شده در اکتوبر 2011
گردد متمرکز است .منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی – افغانستان/قوماندانی انتقال
امنیت متحد-افغانستان راپور داد که در این سه ماه ،تعداد سالح های حتویل شده به نیروهای پولیس ملی
افغانستان افزایش یافته است که با هدف کوتاه مدت وزارت داخله افغانستان برای حتویل سالحهای جدید
مطابقت دارد .منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی – افغانستان/قوماندانی انتقال امنیت
شکل 3.24

رادیوها و موترهای پولیس ملی افغانستان

ﺳﻼﺣﻬﺎی ﲢﻮﯾﻞ ﺷﺪﻩ ﭘﻮﻟﯿﺲ ﻣﻠﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ

موترها
موترهای تکتیکی سبک و متوسط
a

هاموی زرهدار

ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ 990

988

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺳﻼﺣﻬﺎ6,821 :

818
ﻫﺎﻭﺍﻥ GP-25/30

402

رادیوها
رادیوهای VHF b
رادیوهای HF

وزارت دفاع امریکا راپور داد که در این سه ماه ،قرارداد اعمار  15پروژه زیربنایی جدید (به ارزش  39.6ملیون دالر)
منعقد گردیده 250 ،پروژه در حال اجرا بوده ( 796ملیون دالر) 9 ،پروژه تکمیل شده ( 7.72ملیون دالر) و  4پروژه
97
( 2.38ملیون دالر) تغییر یافته است.
وزارت داخله افغانستان و منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی – افغانستان در حال همکاری
با اجننیران اردوی امریکا و قراردادی های محلی برای اعمار تأسیسات رهایشی جدید و محابس موقت در
استیشن های پولیس سراسر افغانستان است .بر طبق راپور مطبوعاتی منایندگی ترنینگ سازمان پیمان
آتالنتیک شمالی – افغانستان/قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،بعضی از کارمندان پولیس ملی
98
افغانستان در تأسیسات فاقد هواکشی ،یخچال یا تشناب زندگی می کنند.
به گفته منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی – افغانستان ،در تاریخ  12جون  2010یک
کمپنی ساختمانی افغان ،اعمار تأسیسات جدید پولیس ناحیه  12کابل را آغاز منود .این ساختمان دو طبقه
99
بشمول بخش های رهایشی و غذاخوری ،یک اطاق استراحت و حمام است.

c

1,531

203

ﻣﺎﺷﯿﻨﺪﺍﺭ RPK

119

196

ﻣﺎﺷﯿﻨﺪﺍﺭ PKM

 .aهاموی های ( )HMMWVزرهدار تقویت شده بشمول مودل های  M1151، M1152و M1152
امبوالنس.
 .bرادیوهای فریکونسی بسیار زیاد ( )VHFبشمول انواع سیستم های رادیویی Motorola
و ICOMهستند.
 .cرادیوهای فریکونسی زیاد ( )HFبشمول انواع مختلف سیستم های رادیویی CODAN
هستند.
منبع :منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی – افغانستان/قوماندانی انتقال
امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان.7/6/2010 ،
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ﻫﺎﻭﺍﻥ RPG-7
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ﺗﻔﻨﮕﭽﻪ 9MM 2,323
ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی
ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ 990

ﺗﻔﻨﮓ ﺟﻨﮕﯽ
AK-47 3,508

ﻣﺎﺷﯿﻨﺪﺍﺭ ﺳﻨﮕﯿﻦ DShK
0

ﻧﻮﺕ :ﺍﯾﻦ ﺳﻼﺣﻬﺎ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ  2010/1/4ﺗﺎ  2010/23/6ﲢﻮﯾﻞ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎی ﭘﻮﻟﯿﺲ ﻣﻠﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺗﺮﻧﯿﻨﮓ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﭘﯿﻤﺎﻥ ﺁﺗﻼﻧﺘﯿﮏ ﺷﻤﺎﻟﯽ – ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ/ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﯽ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﺘﺤﺪ-ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ
ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ2010/6/7 ،
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متحد-افغانستان در حال همکاری با وزارت داخله افغانستان برای حسابدهی بهتر و متعادل منودن تعداد
سالحهای اضافی است 100.همانطور که در شکل  3.24نشان داده شده ،پولیس ملی افغانستان تعداد 6,821
قبضه سالح ،بشمول سالحهای پیمان ورشو مانند  AK-47را حتویل گرفته است.
در این سه ماه ،تداوم ترنینگ دریورهای پولیس ملی افغانستان منجر به حتویل  818دستگاه موتر چرخه
دار چند منظوره (هاموی) گردید که  91دستگاه از این موترها امبوالنس بوده اند .منایندگی ترنینگ سازمان
پیمان آتالنتیک شمالی – افغانستان/قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان راپور داد که در حال تهیه
موترهای هاموی زرهدار اضافی برای پولیس ملی افغانستان است و پیش بینی می کند که طی  7ماه آینده
 250موتر فی ماه دریافت مناید 101.جدول  3.3نشان می دهد که پولیس ملی افغانستان همچنان جتهیزات
ارتباطی برای حمایت از ترنینگ ،جتهیز و حفظ قابلیت عملیاتی خود خریداری کرده است.

پاکسازی مهمات منفجر نشده

به گفته دفتر خلع سالح وزارت امورخارجه امریکا و اداره روابط سیاسی نظامی ( ،)PM/WRAوزارت امورخارجه
امریکا از سال  165 ،1993ملیون دالر را به نابود کردن سالحهای قدیمی و مساعدت به مساعی مین زادیی
در افغانستان اختصاص داده است .وزارت امورخارجه امریکا منابع مالی سازمان های غیر دولتی ()NGO
افغانستان ،سازمان های غیر دولتی بین املللی و کمپنی های جتاری را برای اجنام عملیات مین زدایی و رفع خطر
102
سالحهای قدیمی و انکشاف ظرفیت مدیریتی و تخنیکی افغان ها تأمین می مناید.
اداره روابط سیاسی نظامی ( )PM/WRAراپور داد که مساعی مین زدایی محلی ( )CBDدوام دارد .اداره
روابط سیاسی نظامی ( )PM/WRAراپور داد که هدف پروژه های مین زدایی محلی ( )CBDایجاد هماهنگی
میان پروگرام های مین زدایی است .به گفته وزارت امورخارجه امریکا ،اداره روابط سیاسی نظامی (PM/
 )WRAمصارف پروگرام های مین زدایی محلی ( )CBDرا در هلمند ،قندهای و کنر تأمین می کند و بدنبال
هماهنگ کردن پروژه های آینده با ضروریات قوماندانی های ساحوی و تیم های بازسازی والیتی است .اداره
روابط سیاسی نظامی ( )PM/WRAهمچنان برای تأمین مصارف اعمار ساختمان اداره مین زدایی دولت
جمهوری اسالمی افغانستان با دفتر زیربناهای اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده و مرکز هماهنگی
103
مین زدایی افغانستان که یک سازمان غیر دولتی است همکاری می کند.

نیروهای ائتالف

وزارت دفاع امریکا راپور داد که تا  31مارچ  ،2010حدود  87,000نفر از نیروهای امریکایی و حدود  46,500نفر
از نیروهای بین املللی در افغانستان حضور داشتند ،وزارت دفاع امریکا پیش بینی می کند که تعداد نیروهای
امریکا تا اگست به  98,000نفر برسد 104.آیساف راپور داد که در تاریخ  30جون  ،2010از این تعداد  78,430نفر
نیروهای امریکایی و  41,315نفر نیروهای بین املللی از  45کشور بوده اند 105.ولی به گفته وزارت دفاع امریکا،
تا اپریل  2010حداقل  21کشور عضو نیروهای ائتالف در مورد نیروهای خود "مالحظات ملی" داشته اند .این
106
مالحظات سبب محدود شدن امکان اجنام عملیات نیروها حتت فرمان آیساف گردید.
وزارت دفاع امریکا راپور داد که تعداد تلفات نظامی امریکا از زمان آغاز عملیه آزادی پایدار تا  20جوالی
 1,100 ،2010نفر بوده است .از این تعداد 878 ،نفر کشته شدند و  222نفر در اثر حوادث غیر جنگی کشته
شدند .به عالوه 3,811 ،نفر زخمی شدند و  3,199نفر زخمی شدند ولی در مدت  72ساعت به محل خدمت
107
خود بازگشتند.

ارائه راپور به کنگره امریکا

|

 30جوالی 2010

65

راپور ربعوار

تهدیدهایشورشیان

سایه" طالبان در ماه فبروری و دستگیر شدن داماد عمر و یکی دیگر از
117
اعضای مهم طالبان کوته شورا در ماه مارچ بوده است.

وزارت دفاع امریکا در بخش  1230راپور اپریل  2010خود به کنگره
ذکر کرد که سال  2009موفقیت آمیزترین سال برای شورشیان بوده
است 108.وزارت دفاع امریکا بیش از  21,000حمله را در این سال ثبت منود
که  75فیصد نسبت به تعداد ثبت شده در سال  2008بیشتر است.
همچنان از سپتمبر  2009تا مارچ  ،2010حمالت اجنام شده بر علیه
نیروهای ائتالف  83فیصد ،حمالت اجنام شده بر علیه غیر نظامیان 72
فیصد و حمالت اجنام شده بر علیه نیروهای امنیت ملی افغانستان 17
109
فیصد نسبت به همین دوره در سال گذشته افزایش یافته است.
به گفته وزارت دفاع امریکا ،شورشیان افغانستان بشمول سه
گروه اصلی ذیل هستند :طالبان کوته شورا ،حزب اسالمی گلبدین
( )HIGو شبکه حقانی ( .)HQNاین گروهها برای مبارزه با دولت مرکزی
و بیرون راندن نیروهای خارجی از افغانستان همکاری می کنند .آنها
همانطور که در شکل  3.25نشان داده شده ،در مناطق جغرافیایی
خاصی مانند مناطقی که اکثریت آنها پشتون هستند و در مناطق
110
کوچک پشتون در شمال فعال هستند.

شبکه حقانی

طالبان کوته شورا

رژیم مال محمد عمر بعد از حمالت  11سپتمبر  ،2001به اسامه بن
الدن و شبکه القاعده پناه داد 111.به گفته انستیتوت حتقیقات جنگ
( )ISWگروه عمر در سال  2002به کوته پاکستان نقل مکان کرد و
اکنون به آن "طالبان کوته شورا" ( )QSTگفته می شود .ولی طالبان
کوته شورا خود را امارت اسالمی افغانستان می خواند و خود را دولت
مشروع افغانستان می داند 112.به گفته قوماندان آیساف ،هدف اصلی
طالبان کوته شورا تسخیر شهر قندهار است که آن را خانه فلسفی
113
خود می دانند.
انستیتوت حتقیقات جنگ ( )ISWهمچنان ذکر کرد که تقریبا ً متامی
گروههای شورشی افغان با عمر بیعت کرده اند 114.بر طبق تخمین
های نظامی امریکا و افغانستان و بر طبق راپور جون  2010خدمات
حتقیقاتی کنگره ( ،)CRSتعداد جنگجویان طالبان در افغانستان بیش
از  20,000نفر است 115.شکل  3.25مناطقی که جنگجویان طالبان
وفادار به طالبان کوته شورا در آنها فعال هستند را نشان می دهد.
قوماندان آیساف در تاریخ  10جون  2010راپور داد که نیروهای ائتالف
در طی  90روز گذشته  121نفر از رهبران طالبان را کشته یا دستگیر
کرده اند 116.در راپور خدمات حتقیقاتی کنگره همچنان ذکر گردید که
امسال چندین نفر از رهبران مهم طالبان کشته یا دستگیر شده اند
که بشمول دستگیر شدن معاون ارشد عمر و دو نفر از اعضای "دولت
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شبکه تروریستی حقانی توسط وزیر امور قبایل دولت طالبان قبل از
 ،2001جالل الدین حقانی تأسیس گردید .سراج الدین حقانی (سراج)،
پسر جالل الدین و یکی از رهبران ارشد شبکه حقانی روابط نزدیکی با
القاعده دارد .به گفته وزارت امورخارجه امریکا ،حقانی مسئولیت پالن
گذاری حمله اجنام شده در سال  2008بر علیه یک هتل در کابل که
منجر به مرگ شش نفر بشمول یک امریکایی گردیده و عملیات ترور
رئیس جمهور کرزی در اپریل همان سال را پذیرفته است 118.اخیرا ً نیز به
گفته خدمات حتقیقاتی کنگره ،شبکه حقانی احتماال ً مسئول حمله
اجنام شده به کاخ ریاست جمهوری در کابل بوده است 119.به گفته وزارت
امورخارجه امریکا ،حقانی احتماال ً در پاکستان زندگی می کند و در
120
حمالت اجنام شده بر علیه نیروهای ائتالف نقش داشته است.
بر اساس راپور مطبوعاتی وزارت دفاع امریکا ،حقانی جوانتر خشن
تر است و از روش های خشن تری برای کسب قدرت استفاده می کند .او
مسئول ترنینگ ،اعمال نفوذ ،هدایت و رهبری شبکه حقانی با استفاده
از اختتاف ،ترور ،گردن زدن زنان ،قتل های غیر بشری و مبب گذاری های
انتحاری است 121.وزارت امورخارجه امریکا در مارچ ( 2010از طریق یک
پروگرام با مدیریت اداره امنیت دیپلماتیک وزارت امورخارجه امریکا)
جایزه ای به ارزش  5ملیون دالر برای ارائه معلوماتی که منجر به یافنت و
دستگیری سراج حقانی گردد تعیین منود 122.به گفته خدمات حتقیقاتی
کنگره ،نیروهای نظامی امریکایی و افغان تخمین می زنند که تعداد
جنگجویان شبکه حقانی در افغانستان به حدود  1,000نفر برسد.

سالحهای اتوماتیک ،آر پی جی و جتهیزات ارتباطی بخشی از جتهیزات مصادره شده توسط
نیروهای مشترک افغان و بین املللی از شورشیان حقانی و طالبان در ماه جون بوده است.
(عکس آیساف)
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شکل 3.25

ﺳﺎﺣﺎﺕ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﻮﺭﺷﯿﺎﻥ

ﮐﺎﺑﻞ

ﺧﻮﺳﺖ
ﺣﺰﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﮔﻠﺒﺪﯾﻦ

ﺣﺰﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﮔﻠﺒﺪﯾﻦ

ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ

ﻧﻮﺯﺍﺩ

ﻃﺎﻟﺒﺎﻥ

ﻟﺸﮑﺮﮔﺎﻩ
ﻗﻨﺪﻫﺎﺭ

همانطور که در شکل  3.25نشان داده شده ،این جنگجویان عمدتا ً در
123
والیات اطراف والیت خوست فعال هستند.
آیساف راپور داد که در این سه ماه ،نیروهای پولیس ملی افغانستان
و نیروهای ائتالف یکی از رهبران گروه دستگاههای انفجاری تعبیه
شده و چندین شورشی دیگر را در یک پایگاه در والیت خوست دستگیر
کردند .این شخص مسئول تعبیه دستگاههای انفجاری ،توزیع سالح و
هماهنگی مبب گذاری های انتحاری بر علیه کاروان های نیروهای ائتالف
124
ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ" ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻭ ﺛﺒﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ"،
ﻣﻨﺒﻊ :ﻭﺯﺍﺭﺕ
است.
بوده
 ،2010/4ﺻﻔﺤﻪ 23

حزب اسالمی گلبدین

حزب اسالمی گلبدین ( )HIGتوسط گلبدین حکمتیار هدایت می
شود که یکی از رهبران اصلی مجاهدین حتت حمایت امریکا در دوره
اشغال افغانستان توسط شوروی بوده است .به گفته خدمات
حتقیقاتی کنگره ،حزب اسالمی گلبدین با شورشیان القاعده و
طالبان متحد است و در والیات کاپیسا ،کنر ،ننگرهار و نورستان فعال
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است 125.نیروهای نظامی امریکایی و افغان تخمین می زنند که تعداد
جنگجویان حزب اسالمی گلبدین در افغانستان حدود  1,000نفر
126
باشد.
در تاریخ  22مارچ  ،2010منایندگان دولت جمهوری اسالمی
افغانستان و حزب اسالمی گلبدین تصدیق منودند که مذاکراتی را
اجنام داده اند و با رئیس جمهور حامد کرزی نیز مالقات کرده اند .از سال
 ،2007حکمتیار متایل خود را به مذاکره در مورد یک آتش بس با دولت
جمهوری اسالمی افغانستان اعالن منوده است ،بعضی از متحدان
رئیس جمهور کرزی در شورای ملی از اعضای سابق حزب مجاهدین
حکمتیار هستند .در جنوری  ،2010حکمتیار شرایط آشتی با رئیس
جمهور کرزی را اعالن منود که بشمول برگزاری انتخابات حتت نظر یک
127
دولت بی طرف و خروج نیروهای امریکایی بود.
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حکومتداری
از سال  ،2002امریکا بیش از  14.74ملیارد دالر را به فعالیت های حکومتداری و انکشاف در افغانستان
اختصاص داده است .وزارت دفاع امریکا ( ،)DoDوزارت امورخارجه امریکا ( ،)DoSاداره انکشاف بین املللی
ایاالت متحده ( )USAIDو وزارت زراعت امریکا از این منابع مالی برای حمایت از پروگرام های حکومتداری،
حاکمیت قانون و حقوق بشر استفاده می کنند .برای کسب معلومات بیشتر در مورد منابع مالی اختصاص
یافته به ضمیمه  Bاین راپور مراجعه کنید.
در یک خطابه مشترک که در تاریخ  12می  2010توسط رئیس جمهور امریکا آقای براک اوباما و رئیس
جمهور افغانستان آقای حامد کرزی نشر گردید بر اهمیت بهبودبخشی سازمان های افغان برای مساعدت
به حکومت دولت جمهوری اسالمی افغانستان ( )GIRoAجهت تأمین ضروریات مردم افغانستان تأکید
گردید .در گذشته ،تقریبا ً هیچکدام از منابع مالی امریکا در اختیار دولت جمهوری اسالمی افغانستان قرار
منی گرفت ،ولی امریکا قصد دارد طی دو سال آینده حداکثر  50فیصد از این منابع بازسازی را به سازمان های
128
افغان که شفاف و حسابده باشند اختصاص دهد.

کلیات وقایع اخیر

در این سه ماه ،دولت جمهوری اسالمی افغانستان پروگرام صلح و بازگشت به جامعه افغان ها را آغاز منود.
این پروگرام که توسط شورای عالی صلح هدایت می شود ،برای ارتقای صلح از طریق همکاری های ساحوی
و بین املللی جهت ایجاد شرایط سیاسی و عدلیه برای صلح و آشتی و تشویق شورشیان برای کنار گذاشنت
خشونت و مشارکت در ایجاد صلح طرح ریزی شده است .هدف این پروگرام ،بازگشت هزاران نفر از شورشیان
سابق و ایجاد ثبات در  4,000قریه در  220ولسوالی افغانستان طی پنج سال آینده است 129.پروگرام بازگشت
به جامعه جدید ،مشوق هایی را برای شورشیانی که قصد خلع سالح و تصدیق قانون اساسی افغانستان
را دارند ارائه می کنند .به طور کلی ،مشوق های بازگشت به جامعه به سطوح پایین تر شورشیان ارائه می
130
شود و رهبران تندرو منی توانند از آنها مستفید شوند.
به گفته اقای سفیر ریچارد سی هلبروک ،وزارت دفاع امریکا قصد دارد حداکثر  100ملیون دالر از منابع
مالی پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان را به مساعی اولی بازگشت به جامعه اختصاص دهد 131.مسئول
نیروهای بین املللی کمک به امنیت (آیساف) تأکید کرد که افغان ها انتظار دارند دولت جمهوری اسالمی
افغانستان اصالحات عمده دولتی اجنام بدهد .اجنام این کار نشان می دهد که دولت جمهوری اسالمی
افغانستان در حال همکاری برای بهبود زندگی مردم افغانستان و در نتیجه سبب تشویق افغان ها به حمایت
132
از دولتشان می شود.
تا جوالی  ،2010دولت جمهوری اسالمی افغانستان در حال مترکز برروی پروگرام های بازگشت به جامعه در
سطوح محلی با مساعدت امریکا و جامعه بین املللی بود .در این سطوح ،پروگرام های بازگشت به جامعه
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"امروز ،من خودمان را دعوت می کنم
تا دیدگاهمان را از جنگ با دشمنان
مشترکمان ارتقا دهیم و بر هدف
ارزشمندمان مترکز کنیم:
یک افغانستان با ثبات ،موفق و آرام".
—رئیس جمهور افغانستان
حامد کرزی
منبع :دولت جمهوری اسالمی افغانستان ،دفتر رئیس جمهور" ،کنفرانس کابل"،
.7/20/2010

رئیس جمهور افغانستان و منشی عمومی سازمان ملل متحد بان کی مون ،در ماه جوالی ،پالن اجرائیوی جدید دولت جمهوری اسالمی
افغانستان برای بهبود حکومتداری ،انکشاف اقتصادی و اجتماعی و امنیت را در کنفرانس کابل اعالن منود( .عکس یوناما)

مشکالت مربوط به ناراحتی اشخاص و آبروی آنها را نیز رفع می کنند .در آینده ،پیش بینی می شود که پروگرام
133
های بازگشت به جامعه عالوه بر سطوح محلی در سطوح والیتی و ملی نیز تطبیق شوند.
در این سه ماه ،دولت جمهوری اسالمی افغانستان دو کنفرانس برگزار منود تا در مورد بازسازی و بازگشت
134
شورشیان به جامعه بحث شود .کنفرانس کابل و جرگه صلح ملی.

کنفرانس کابل

در کنفرانس کابل در تاریخ  20جوالی ،دولت جمهوری اسالمی افغانستان پالن اولویت بندی و اجرائیوی که یک
پالن اجرائیوی برای بهبود حکومتداری ،انکشاف اقتصادی و اجتماعی و امنیت است را اعالن منود .پالن جدید
بر اساس ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان  ،2008طرح ریزی شده و هدف آن تقویت سازمان های دولتی و
بهبود فرصتها برای شهروندان افغان است .دولت جمهوری اسالمی افغانستان از اهداف انکشافی جدید
135
برای هماهنگ کردن اولویت های ملی و مساعدت های بین املللی با این اولویت ها استفاده منود.
اولویت های ملی حکومتداری و حاکمیت قانون بر تقویت حسابدهی دولتی ،پروسس ها و سازمان های
دیموکراتیک ،حقوق بشر ،حاکمیت قانون و ارائه خدمات عمومی متمرکز است .بر اساس این اولویت ها،
دولت جمهوری اسالمی افغانستان پروگرام های ملی را با یک سلسله روش های کلی بشمول شفافیت،
حسابدهی و مؤثریت دولتی ،اصالحات مالی و اقتصادی ،حقوق بشر و برابری و حکومتداری محلی ایجاد منوده
136
است.

جرگه صلح

دولت جمهوری اسالمی افغانستان از  2جون تا  4جون  2010یک جرگه صلح مشورتی ملی برای بحث در مورد روش
های خامته دادن به خشونت و نایل آمدن به صلح پایدار برگزار منود 1,600 .مناینده از طرف رهبران مذهبی ،رهبران
قبایل ،سازمان های جامعه مدنی ،و پناهندگان افغان که در ایران و پاکستان و منایندگان دولتی شوراهای والیتی و دو
مجلس شورای ملی در این جرگه مشارکت منودند 137.با آنکه در این جرگه در مورد بازگشت به جامعه بحث گردید،
138
ولی رهبران تندرو و شبکه های تروریستی در این بحث ها مشارکت نداشتند.
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در جرگه صلح ،دولت جمهوری اسالمی افغانستان یک پالن بازگشت به جامعه را برای تشویق شورشیان
به خلع صالح داوطلبانه ارائه منود .این پالن مشوق هایی مانند شغل ،عفو و محافظت و فرصت مشارکت در
139
تأمین امنیت جوامع را پیشنهاد منودند.
در نتیجه جرگه صلح ،منایندگان یک قطعنامه  16ماده ای برای حمایت از مشوق های پیشنهادی نشر
منودند و درخواست هایی را به دولت جمهوری اسالمی افغانستان و جامعه بین املللی ارائه منودند 140.در ماده
 8این قطعنامه ،از دولت جمهوری اسالمی افغانستان و نیروهای بین املللی در افغانستان درخواست گردید
141
که اجراآت عمده ای بشمول موارد ذیل را اجنام بدهند:
•بررسی معلومات در مورد محبوسین در محابس افغانستان و آزاد کردن اشخاصی که بر
اساس معلومات نادرست یا اتهامات بی اساس محبوس شده اند.
•آزاد کردن همه شورشیانی که بر اساس لست سیاه تروریستی سازمان ملل متحد با
القاعده یا شبکه های تروریستی مرتبط نبوده اند.
در تاریخ  6جون ،رئیس جمهور کرزی کمیته ای را با مدیریت وزیر عدلیه تعیین منود تا دوسیه های مربوط به
محبوسین مرتبط با گروههای شورشی را بررسی کنند .رئیس هیئت مشاوره حقوقی رئیس جمهور و منایندگان
سترهمحکمهوکمیسیونمستقلآشتیوصلحودفترلویخارنوالعضواینکمیتههستند142.درتاریخ12جوالی،
این کمیته آزادی  28نفر را که بدون شواهد کافی محبوس شده بودند را اعالن منود .همچنان وزیر عدلیه اعالن
143
منود که کمیته در حال آزاد کردن  45محبوس دیگر نیز می باشد.
در تاریخ  22جون ،شورای امنیت سازمان ملل متحد توافق منود که اشخاصی که اسم آنها در لست
سیاه تروریستی قرار دارد را به طور موردی حذف مناید .به گفته شورای امنیت ،لست سیاه تروریستی فقط
بشمول اشخاصی است که در حال حاضر تهدید محسوب می شوند 144.اشخاص باید برای حذف شدن از
لست ،همه ارتباطات خودشان را با القاعده و سایر گروههای شورشیان قطع کنند ،سالحهای خود را زمین
بگذارند و قانون اساسی افغانستان را کامال ً قبول کنند .آنها همچنان باید به شورای امنیت سازمان ملل
متحد اثبات کنند که واجد این شرایط هستند .متامی  15عضو شورای امنیت باید برای حذف یک شخص از
145
لست توافق کنند.

مبارزه با فساد اداری

به گفته دفتر اعلی نظارت بر پیاده سازی ستراتیژی ضد فساد اداری ( )HOOدولت جمهوری اسالمی افغانستان،
فساد اداری با تضعیف اعتماد مردم به دولت ،امنیت و انکشاف حقوق بشر ،سبب از بین رفنت اختیارات و
حسابدهی دولت جمهوری اسالمی افغانستان می گردد .دفتر اعلی نظارت بر پیاده سازی ستراتیژی ضد
فساد اداری ( ،)HOOفساد اداری در افغانستان را با عوامل متعددی مرتبط می داند:
•میراث ربع قرن درگیری
•فرسایش سازمان های دولتی
•تأمین مصارف جنگ از منابع غیر قانونی
•بدتر شدن درگیری میان گروه های قومی و قبایل
•رشد فعالیت های اقتصادی غیر قانونی و غیر رسمی
دفتر اعلی نظارت بر پیاده سازی ستراتیژی ضد فساد اداری ( )HOOهمچنان ذکر کرد که رشد جتارت مواد
146
مخدر و اعطاآت بین املللی نیز فرصتهای بیشتری را برای فساد اداری در کشور ایجاد منوده است.

ارائه راپور به کنگره امریکا
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زنان در ماه جون در جرگه صلح کابل مشارکت می کنند.
این جرگه  3روزه  1,600اشتراک کننده بشمول  300زنان را
گردهم آورد و توصیه هایی را برای پیشرفت پروسس صلح ارائه
منود( .عکس یوناما)

حکو متد ا ر ی

در این سه ماه ،مؤسسه نظارت بر صحت افغانستان ( )IWAنتایج یک سروی فساد اداری را نشر منود که در
آن مشخص گردید از نظر افغان ها ،مشکل فساد اداری سومین مشکل کشور بعد از امنیت و بیکاری است.
حدود  75فیصد از پاسخ دهندگان معتقد بودند که مشکل فساد اداری طی سال  2009بدتر شده است28 :
فیصد از بزرگساالن برای استفاده از خدمات عمومی رشوه پرداخت کرده بودند IWA .همچنان اعالن منود که
 70فیصد از افغان ها معتقدند که ارتشاء یک روش متداول برای کار با دولت است ولی  90فیصد از پاسخ
147
دهندگان عنوان کردند که از سهم داشنت در فساد اداری احساس گناه می کنند.
بر طبق این سروی ،اوسط رشوه پرداخت شده توسط پاسخ دهندگان در سال  2009برابر با 7,769
افغانی ( 156دالر) بوده است ،این مقدار  31فیصد از اوسط عواید ساالنه ( 502دالر) در افغانستان است.
افغان هایی که عواید آنها کمتر از  3,000افغانی ( 60دالر) فی سال است بیشترین برخورد را با عارضه
148
ارتشاء داشته اند ،از نظر آنها فساد اداری بزرگترین مشکل در افغانستان است.
سروی  IWAنشان داد که بیشترین میزان فساد اداری در ارتباط با خدمات دولتی ذیل وجود دارد:
•صدور کارتهای شناسایی و پاسپورت
•خدمات پولیس
•عدالت در سیستم محاکم
پاسخ دهندگان همچنان راپور دادند که فساد اداری زیادی در سکتورهای صحت و معارف وجود دارد و مبالغ
149
زیادی رشوه در این سکتورها پرداخت می گردد.

اجراآت مبارزه با فساد اداری

به عنوان بخشی از ستراتیژی ایجاد ثبات ساحوی در افغانستان و پاکستان ،امریکا تعهد منود که برای نایل
150
آمدن به دو هدف مبارزه با فساد اداری با دولت جمهوری اسالمی افغانستان همکاری کند:
•تقلیل فساد اداری با تقویت سازمان هایی که می توانند قدرت حکومت را کنترول کنند
•معلومات دهی در مورد پیشرفت های دولت جمهوری اسالمی افغانستان برای تقلیل میزان فساد اداری
در می  ،2010رئیس جمهور اوباما و رئیس جمهور کرزی در یک خطابه مشترک بر مبارزه با فساد اداری به
عنوان یک اولویت مشترک تأکید منودند .رئیس جمهور اوباما تعهد منود که نظارت بر طرزالعمل های عقد
قراردادهای دولتی امریکا را بهبود ببخشد و مساعدت های تخنیکی و مالی برای تقویت دفتر اعلی نظارت
بر پیاده سازی ستراتیژی ضد فساد اداری ارائه مناید .رئیس جمهور کرزی همچنان در طی خطابه حتلیف خود
مجددا ً تأکید منود که عدالت را در مورد اشخاص فاسد اجرا خواهد منود .او همچنان بر اهمیت اصالح سکتور
151
عدلیه رسمی با تقویت ظرفیت و تقلیل فساد اداری در سازمان های عدلیه دولتی تأکید منود.
سروی  IWAنشان داد که مساعی ضد-فساد اداری جامعه بین املللی هنوز اعتماد افغان ها را جلب نکرده
است .بر اساس این سروی 43 ،فیصد از پاسخ دهندگان یقین نداشتند که جامعه بین املللی از مسئولین
سالم حمایت می کند و  18فیصد معتقد بودند که جامعه بین املللی از مسئولین سالم حمایت منی
152
کند.

دفتر اعلی نظارت بر پیاده سازی ستراتیژی ضد فساد اداری

از زمان تأسیس دفتر اعلی نظارت بر پیاده سازی ستراتیژی ضد فساد اداری بر طبق فرمان رئیس جمهور در سال
 ،2008این دفتر مسئول هماهنگ کردن مساعی مبارزه با فساد اداری سازمان های مختلف در افغانستان
بوده است .دفتر اعلی نظارت بر پیاده سازی ستراتیژی ضد فساد اداری همچنان مسئول هماهنگی و نظارت
بر اجرای ستراتیژی ضد-فساد اداری دولت جمهوری اسالمی افغانستان و اصالح طرزالعمل های مدیریتی در
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افغانستان است .رئیس جمهور افغانستان مدیر دفتر اعلی نظارت بر پیاده سازی ستراتیژی ضد فساد اداری
153
را تعیین می کند ،مسئولیت های دفتر به بخش سیاست و روابط نظارتی و مدیریتی تقسیم می شود.
با آنکه دفتر اعلی نظارت بر پیاده سازی ستراتیژی ضد فساد اداری از اهمیت اعمال قانون برای مبارزه با
فساد اداری اطالع دارد ولی برای رفع این مشکل از طریق هماهنگی ،پیشگیری ،و معلومات دهی مترکز منوده
است .به گفته دفتر اعلی نظارت بر پیاده سازی ستراتیژی ضد فساد اداری ،تعداد دوسیه های فساد اداری
154
نشان دهنده میزان فساد اداری نیست.
اداره ثبت اموال دفتر اعلی نظارت بر پیاده سازی ستراتیژی ضد فساد اداری ،مسئول ثبت دارائیهای
شخصی مسئولین دولتی بر طبق ماده  154قانون اساسی افغانستان است .به گفته اداره ثبت دارائیها،
تصدیق صحت معلومات پیچیده ترین بخش عملیات ثبت دارائیها است زیرا بسیاری از نقل و انتقاالت مانند
امالک و خانه از مجاری غیر رسمی اجنام می شوند .پولیس فدرال امریکا ،دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم
155
سازمان ملل متحد و سفارت امریکا در کابل مساعدت های بین املللی برای این مساعی ارائه می کنند.
در تفتیش سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان از دفتر اعلی نظارت بر پیاده سازی ستراتیژی ضد
فساد اداری که در دسمبر  2009نشر گردید مشخص شد که این دفتر ظرفیت سازمانی محدودی برای
اجرای این قوانین دارد .این تفتیش همچنان مشخص منود که دولت جمهوری اسالمی افغانستان قوانین
ضروری برای اعطای اختیارات و قدرت اعمال قانون به دفتر اعلی نظارت بر پیاده سازی ستراتیژی ضد فساد
اداری را تصویب نکرده است 156.برای کسب معلومات بیشتر به تفتیش  10-2سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان " ،برای مقابله موثر دفتر اعلی نظارت بر پیاده سازی ستراتیژی ضد فساد اداری ( )HOOبا فساد
اداری ،باید اختیارات و استقالل آن بیشتر شود و منابع مالی در اختیار آن قرار داده شود" مراجعه کنید.

اداره کنترول و تفتیش افغانستان

اداره کنترول و تفتیش افغانستان ( ،)CAOسازمان اعلی تفتیشی افغانستان است و مسئولیت تفتیش
مسائل مالی دولت جمهوری اسالمی افغانستان به عهده این اداره است .اداره کنترول و تفتیش افغانستان
دارای اختیارات تفتیشی در همه سازمان های مرکزی و والیتی دولت جمهوری اسالمی افغانستان و کمپنی
های دولتی می باشد .این اداره همچنان تفتیش هایی را از منابع مالی اختصاص یافته به افغانستان توسط
157
مساعدت کنندگان خارجی اجنام می دهد.
در تفتیش سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان از اداره کنترول و تفتیش افغانستان که در اپریل
 2010نشر گردید مشخص گردید که قوانین افغانستان اختیارات یا استقالل کافی به عنوان یک سازمان
تفتیشی اعلی و مستقل را در اختیار این اداره قرار منی دهند .یکی از نتایج این عدم استقالل ،تداخل مسئولیت
ها ،خاصتا ً میان اداره کنترول و تفتیش افغانستان و وزارت مالیه بود .به عالوه ،سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان تشخیص داد که اداره کنترول و تفتیش افغانستان دچار مشکل محدودیت ظرفیت بشمول عدم
وجود مفتشان ماهر به تعداد کافی است 158.برای کسب معلومات بیشتر ،به تفتیش  10-8سرمفتش خاص
برای بازسازی افغانستان" ،اداره کنترول و تفتیش افغانستان برای تشخیص و جلوگیری مؤثر از فساد اداری،
ضرورت به بودجه عملیاتی ،استقالل ،اختیارات زیادتر و مترکز مساعدت بین املللی دارد" مراجعه کنید.

انتخابات سپتمبر 2010

برگزاری انتخابات ولسی جرگه (مجلس شورای ملی) برای  18سپتمبر  2010پالن گذاری شده که دومین
انتخابات بعد از سقوط رژیم طالبان خواهد بود ،اولین انتخابات در سال  2005برگزار شد 159.وزارت امورخارجه
امریکا ،امنیت را تشویش اصلی در این انتخابات می داند :مسائل امنیتی بشمول ارعاب رأی دهندگان .آیساف
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در حال همکاری نزدیک با دولت جمهوری اسالمی افغانستان در مورد مشکل امنیت است 160.در اپریل ،2010
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای آماده شدن جهت برگزاری انتخابات ،یک پالن زمانبندی وقایع
را نشر منود .شکل  3.26وقایع این سه ماه را مشخص می کند.

اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ()USAID
از پروگرام انتخاباتی برای حمایت از ایجاد ظرفیت
در کمیسیون مستقل انتخابات و مشروعیت
پروسس اسم نویسی و رأی گیری حمایت منود.
بنیاد بین املللی سیستم های انتخاباتی قصد
دارد از موقعیت ایجاد شده در جامعه افغانستان
برای پیشرفت پروسس های سیاسی و انتخاباتی
و هدایت تغییرات به سوی اجراآت سازمان یافته،
صلح آمیز و مشروع استفاده کند.

حمایت از انتخابات

به گفته وزارت امورخارجه امریکا ،کمیسیون مستقل انتخابات تخمین می زند که مصارف انتخابات تا 30
جون  2010به حدود  120ملیون دالر برسد 161.وزارت امورخارجه امریکا راپور داد که در این سه ماه ،پروگرام
انکشافی ملل متحد ( )UNDPحدود  27ملیون دالر از بودجه انتخابات سال گذشته را برای انتخابات 2010
نگهداشته است 162.مناینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد در افغانستان راپور داد که پروگرام
انکشافی ملل متحد قصد دارد از این مساعدت انتخاباتی برای حمایت از سازمانهای انتخاباتی افغانستان
163
استفاده کند.
امریکا  80ملیون دالر برای حمایت از انتخابات در اختیار اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ()USAID
قرار داده است 164.وزارت امورخارجه امریکا راپور داد که منابع مالی انتخاباتی اداره انکشاف بین املللی ایاالت
متحده بین دو پروگرام تقسیم شده است :برای حمایت از پروسس انتخاباتی و بنیاد بین املللی سیستم های
انتخاباتی ( IFES). 165در سال  ،2010بنیاد بین املللی سیستم های انتخاباتی به انکشاف ظرفیت کمیسیون
166
شکایات انتخاباتی ( )ECCمساعدت منود.
به گفته وزارت امورخارجه امریکا ،جهت آماده شدن برای انتخابات آتی ،کمیسیون مستقل انتخابات
نشان داد که از جتارب اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ( )USAIDو گروههای بین املللی استفاده می

منابع :اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده (" ،)USAIDحمایت از پروسس
انتخاباتی" ،دسترسی اونالین  ،7/19/2010بنیاد بین املللی سیستم های انتخاباتی،
"خالصه افغانستان" ،دسترسی اونالین .7/19/2010

شکل 3.26

ﻭﻗﺎﯾﻊ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻭﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ2010 ،
ﺍﮐﺘﻮﺑﺮ

ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ

ﺁﮔﺴﺖ

ﺟﻮﻻی

ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﺸﺪﻩ

ﺟﻮﻥ

ﻣﯽ

ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍ

ﺍﭘﺮﯾﻞ

ﻣﺎﺭچ

ﻧﺸﺮ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ  25ﻣﺎﺭچ
ﺁﻏﺎﺯ ﺍﺳﻢ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪﺍﻥ  19-13ﺍﭘﺮﯾﻞ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪﺍﻥ  20ﺍﭘﺮﯾﻞ  4 -ﻣﯽ

 25ﻣﺎﺭچ
 19–13ﺁﭘﺮﯾﻞ
 20ﺁﭘﺮﯾﻞ 4 -ﻣﯽ
 12-18ﻣﯽ
ﳕﺎﯾﺶ ﻟﺴﺖ ﺍﻭﻟﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪﺍﻥ ،ﻣﻮﺍﻧﻊ ،ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ  18-12ﻣﯽ
ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻭ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺕ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﺷﮑﺎﯾﺎﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ  12ﻣﯽ  10 -ﺟﻮﻥ
 12ﻣﯽ –  10ﺟﻮﻥ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﺷﮑﺎﯾﺎﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  11ﺟﻮﻥ
 11ﺟﻮﻥ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻟﺴﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  21-12ﺟﻮﻥ
 12-21ﺟﻮﻥ
 12ﺟﻮﻥ –  12ﺍﮔﻮﺳﺖ
ﺍﺳﻢ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺭﺃی ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ  12ﺟﻮﻥ  12 -ﺍﮔﺴﺖ
ﻧﺸﺮ ﻟﺴﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪﺍﻥ  22ﺟﻮﻥ
 22ﺟﻮﻥ
ﺩﻭﺭﻩ ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ  23ﺟﻮﻥ  16 -ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ
 23ﺟﻮﻥ 16 -ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ
ﺭﻭﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ  18ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ
 18ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ
ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺁﻏﺎﺯ ﻭ ﺧﺎﲤﻪ ﺷﻤﺎﺭﺵ¬ ﺁﺭﺍﺀ  18ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ
 18ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺍﺯ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﻠﯽ  25-19ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ
 19-25ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ
ﺛﺒﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻋﻼﻥ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺍﻭﻟﯽ  21ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ  8 -ﺍﮐﺘﻮﺑﺮ
 21ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ 18 -ﺍﮐﺘﺒﺮ
ﺍﻋﻼﻥ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮﻗﺖ  9ﺍﮐﺘﻮﺑﺮ
 9ﺍﮐﺘﺒﺮ
ﺟﻠﺴﺎﺕ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﺷﮑﺎﯾﺎﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﺮﺍی ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻋﻼﻥ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮﻗﺖ  23-10ﺍﮐﺘﻮﺑﺮ
 23 – 10ﺍﮐﺘﺒﺮ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﺷﮑﺎﯾﺎﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺕ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﮑﺎﯾﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﯽ ﳕﺎﯾﺪ  24ﺍﮐﺘﻮﺑﺮ
 24ﺍﮐﺘﺒﺮ
 30ﺍﮐﺘﺒﺮ
¬ﺍﻋﻼﻥ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ  30ﺍﮐﺘﻮﺑﺮ

ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪﻩ

ﻣﻨﺎﺑﻊ :ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ" ،ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺍﻭﻧﻼﯾﻦ  ،2010/20/6ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ" ،ﻧﺸﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪﺍﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ" ،2010/12/4 ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ" ،ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪﺍﻥ" ،2010/17/5 ،ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ" ،ﺍﺳﻢ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺍﻭﻟﯽ ﺭﺃی ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﺮﻕ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﳒﺎﻡ ﺍﺳﺖ" ،2010/30/6 ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ" ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪﺍﻥ :ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻟﺴﺖ ﻫﺎی ﺣﺎﻣﯿﺎﻥ" ،2010/22/5 ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ" ،ﻧﺸﺮ
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻋﻼﻥ ﺁﻣﺎﺭ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻭ ﻟﺴﺖ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪﺍﻥ ﺑﺮﺍی ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ".2010/12/7 ،
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کند .این معلومات به کمیسیون مستقل انتخابات کمک می کند که عملیات خود را به طور مستقل اجنام
دهد ،ولی وزارت امورخارجه امریکا عنوان منود که اندازه گیری ظرفیت کمیسیون مستقل انتخابات امکان
ندارد زیرا عکس العمل کمیسیون مستقل انتخابات نسبت به فشارهای سیاسی انتخابات مشخص
167
نیست.

کمیسیون مستقل انتخابات آماده برگزاری انتخابات می شود

در تاریخ  12جوالی  ،2010کمیسیون مستقل انتخابات لست نهایی کاندیدان تصدیق شده برای  249کرسی
ولسی جرگه را نشر منود .این  2,556کاندیدان بشمول  2,150مرد و  406زن بودند 168.به گفته کمیسیون
169
مستقل انتخابات ،معرفی کاندیدان اولین عملیات مهم در پروسس انتخاباتی سپتمبر  2010بود.
کمیسیون مستقل انتخابات مسئول همه طرزالعمل های معرفی کاندیدان غیر از موارد مربوط به
کمیسیون شکایات انتخاباتی است .بعد از معرفی کاندیدان ،کمیسیون مستقل انتخابات همانطور که در
جدول  3.4نشان داده شده ،یک پروسس تصدیق سه مرحله ای را آغاز منود .کمیسیون مستقل انتخابات دالیل
عدم تصدیق کاندیدان را به آنها اطالع داد ،این کاندیدان می توانند شکایات خود را به کمیسیون شکایات
170
انتخاباتی ارسال کنند.
کمیسیون مستقل انتخابات اسامی بسیاری از اشخاصی که قبال ً تصدیق نشده بودند را در لست
نهایی کاندیدان اضافه منود .مناینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد نارضایتی خود را به علت
تصدیق بسیاری از این کاندیدان به کمیته اعالن منود و ذکر کرد که "پروسس تصدیق کاندیدان تاکنون نتایج
171
مناسبی نداشته است".

بهبود حکومتداری محلی

به گفته سفیر امریکا آقای کارل ایکنبری در تاریخ  10می  ،2010حضور غیر نظامی امریکا در
افغانستان بیش از  1,000نفر افزایش یافته است که نسبت به سال گذشته سه برابر شده است.

جدول 3.4

طرزالعمل های تصدیق کمیسیون مستقل انتخابات ،انتخابات 2010
مرحله

اقدامات اجنام شده

تیم هایی در مرکز کمیسیون مستقل انتخابات در کابل ،تعداد صفحات (حداقل  ،)67تعداد امضاها (حداقل تصدیق دستکی
 )1,000و مکمل بودن هر دوسیه را چک کردند .تیم ها همچنان تقلب در امضاها ،بشمول ثبت بیش از 10
منبر پشت سر هم در یک صفحه و یا امضاها یا آثار انگشت متشابه را بررسی منودند.
بیش از  3ملیون امضا و بیش از  200,000صفحه برای معرفی کاندیدان ارسال گردید .کمیسیون مستقل تصدیق دیتابیس
انتخابات  10فیصد از حامیان هر کدام از کاندیدان را بررسی منود .حامیان بر اساس دوسیه های موجود در
دیتابیس رأی دهندگان کمیسیون مستقل انتخابات چک شدند ،این اولین باری بود که از این دیتابیس تا این
حد وسیع استفاده می شد.
کمیسیون مستقل انتخابات دوسیه هر کدام از متقاضیان را بررسی منود تا یقین حاصل کند که دو مرحله تصدیق نهایی
اول بررسی به طور صحیح اجنام شده اند .در این مرحله ،کمیسیون مستقل انتخابات یک متقاضی را به
عنوان کاندید تصدیق منوده و یا درخواست وی را به هیئت مدیره کمیسیون مستقل انتخابات ارجاع منود.
منبع :کمیسیون مستقل انتخابات" ،اسم نویسی کاندیدان :تصدیق لست های حامیان".5/22/2010 ،
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کاندیدان مورد تصدیق شورای ملی باید باضروریات
ذیل بر طبق قانون اساسی افغانستان و قانون
انتخابات افغانستان مطابقت داشته باشند:
باید شهروند جمهوری اسالمی افغانستان
باشند
نباید محکوم به هیچ جرمی ،بشمول جرائم
علیه بشریت شده باشند
در تاریخ کاندیدا شدن حداقل  25سال سن داشته
باشند
باید برای رأی دادن اسم نویسی کرده باشند

•
•
•
•

منبع :کمیسیون مستقل انتخابات" ،اسم نویسی کاندیدان".5/17/2010 ،

حکو متد ا ر ی

"برای بهبود امنیت و ثبات ،تیم های
نظامی-مدنی ما از پروگرام های پول برای
کار برای ایجاد فرصتهای اشتغال ،تقویت
اقتصاد دهات و ارائه فرصتهای های
متبادل استفاده می کنند .ولی ثبات باید
در مقابل ضروریات انکشافی متعادل
شود".
 -سفیر امریکا کارل دابلیو .ایکنبری

این کارمندان مسلکی بشمول دیپلمات ها ،متخصصین انکشافی و متخصصین زراعتی هستند.
اقای سفیر ایکنبری راپور داد که ساختار سفارت امریکا در کابل برای بهبود هماهنگی میان سازمان
های غیر نظامی امریکایی و سازمان های اعمال قانون امریکا در افغانستان تغییر یافته است.

172

به گفته سفیر امریکا اقای کارل ایکنبری ،دولت امریکا و دولت جمهوری اسالمی افغانستان در سال
2010مساعی خود بر پروگرام های حکومتداری محلی متمرکز کردند .امریکا از طریق پروگرام هایی که
توسط تیم های بازسازی والیتی ( PRTها) و تیم های حمایتی ولسوالی ( DSTها) مدیریت می شوند از
173
مساعی مشترک نظامی-غیر نظامی حمایت می کند.

تیم های بازسازی والیتی

تیم های بازسازی والیتی برای بهبود امنیت ،انکشاف اختیارات دولت جمهوری اسالمی افغانستان و
هماهنگی مساعی بازسازی در والیات کار می کنند .اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده در کلیات پروگرام
خود ،تیم های بازسازی والیتی را به عنوان روش اصلی ارائه مساعدت های امریکا و جامعه بین املللی در خارج
174
از کابل ،خاصتا ً والیات بی ثبات تشریح منود.
به گفته آیساف 27 ،تیم بازسازی والیتی در افغانستان فعال هستند .اکنون سیزده تیم بازسازی والیتی
175
بشمول تیم بازسازی والیتی اروزگان که قبال ً حتت مدیریت هالند بود ،توسط امریکا مدیریت می شوند.
برای جبران خروج نیروهای هالندی ،کارمندان تیم بازسازی والیتی پروان به اروزگان منتقل شدند 176.در گذشته،
استرالیا از تیم بازسازی والیتی اروزگان حمایت نظامی می کرد ،ولی وقتی که هالند اعالن منود که متامی
نیروهای خود را تا پایان سال  2010از افغانستان خارج می کند ،استرالیا نیز اعالن منود که نیروهای اضافی به
177
تیم بازسازی والیتی اختصاص نخواهد داد.
ً
مسئولیت تیم بازسازی والیتی پروان در تاریخ  1جوالی  2010رسما از امریکا به کوریای جنوبی منتقل
گردید 178.سایر کشورهای مسئول تیم های بازسازی والیتی بشمول کانادا ،جمهوری چک ،آملان ،هنگری،
179
ایتالیا ،لیتوانیا ،نیوزیلند ،ناروی ،هسپانیا ،سویدن و بریتانیا هستند.

تیم های حمایت ناحیه ای

به گفته آیساف ،یکی از مقاصد اصلی پروگرام تیم های حمایت ناحیه ای ( ،)DSTحمایت از مساعی تیم
های بازسازی والیتی در سطح نواحی است ،هدف پروگرام های تیم های حمایت ناحیه ای ایجاد ظرفیت در
دولت جمهوری اسالمی افغانستان در سطح نواحی است 180.یک تیم حمایت ناحیه ای خوب از نظر آیساف
از یک یونت نظامی ،سه کارمند مسلکی از اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،وزارت امورخارجه امریکا
و وزارت زراعت امریکا تشکیل شده است .کارمندان مسلکی به مدت  12تا  18ماه در تیم های حمایت ناحیه
181
ای مستقر می شوند و با مسئولین ناحیه ارتباط برقرار می کنند.
تیم های حمایت ناحیه ای برای تطبیق پروگرام خدمات ناحیه ای که هدف آن بهبود خدمات دولتی در 80
ناحیه از  364ناحیه مملکت است ،با مدیریت مستقل حکومتداری محلی افغانستان همکاری می کنند .این
182
 80ناحیه که در جنوب افغانستان قرار دارند ،بخشی از حمله نظامی ضد شورش سال  2010بوده اند.

اصالحات ادارات حکومتی

امریکا تعهد منوده که به دولت جمهوری اسالمی افغانستان برای ایجاد سازمان ها و منابع ضروری خود
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مساعدت مناید 183.این بخش معلوماتی را در مورد این سازمان ها و پیشرفت دولت جمهوری اسالمی
افغانستان برای افزایش ظرفیت آنها ارائه می کند.
در این سه ماه ،کمیسیون خدمات مدنی افغانستان کوشش منوده تا سمت های دولتی به طور شفاف
تر تعریف کند .سمت های دولتی اکنون مشخصات ،معیارهای مؤثریت و سطح معاش مشخصی دارند و
184
طرزالعمل های رسمی دیگری نیز ایجاد شده است.

کابینه رئیس جمهور

رئیس جمهور کرزی بعد از انتخاب مجدد ،با موانعی در تصدیق وزرای خود در شورای ملی مواجه شده است.
در این سه ماه ،شورای ملی هفت کاندیدان دیگر را برای حضور در کابیه دولت تصدیق منود 186.به گفته وزارت
187
امورخارجه امریکا ،وزرای دائمی هنوز برای وزارتخانه های ذیل تعیین نشده اند:
•ارتباطات و تکنالوجی
•حتصیالت عالی
•صحت عامه
•ترانسپورت
•انکشاف شهری
•آب و انرژی
•امور زنان
185

بعد از حمالتی که در ماه جون به جرگه صلح اجنام شد ،رئیس جمهور کرزی استعفای وزیر داخله و
مسئول امنیت ملی را پذیرفت 188.یک وزیر داخله جدید برای تأمین امنیت کنفرانس کابل در تاریخ  20جوالی
189
 2010تعیین گردید.

شورای ملی

اعضای ولسی جرگه از طریق انتخابات عمومی تعیین می شوند .دو سوم از اعضای مشارنو جرگه توسط
شوراهای والیتی و یک سوم توسط رئیس جمهور افغانستان انتخاب می شوند .لهذا ،بر طبق راپور خدمات
190
حتقیقاتی کنگره در ماه جون ،معموال ً مشارنو جرگه از اهداف تقنینی رئیس جمهور حمایت می کند.
وزارت امورخارجه امریکا راپور داد که در این سه ماه ،شورای ملی نیز نسبت به افزایش قدرت رئیس جمهور
افغانستان تقویت شده است 191.برای مثال ،ولسی جرگه تغییرات ایجاد شده توسط رئیس جمهور را در سه
ماه قبل نپذیرفت و جدایی خود را از دفتر رئیس جمهور اعالن منود( .مشرانو جرگه از این قانون حمایت منود
192
ولی آن را به رأی نگذاشت).
با وجود افزایش قدرت ،وزارت امورخارجه امریکا راپور داد که شورای ملی همچنان ظرفیت کمی دارد .هر
دو شورا در حفظ حد نصاب منایندگان حاضر مشکل دارند و سرعت آنها در تصویب قوانین کم است .وزارت
امورخارجه امریکا همچنان راپور داد که به علت آنکه احزاب سیاسی سازمان یافته در شورای ملی حضور
193
ندارند ،هماهنگ کردن موضوع جلسات نیز سخت است.

پروگرام مساعدت پارملانی به افغانستان

امریکا از طریق پروگرام مساعدت پارملانی افغانستان ( )APAPاز شورای ملی حمایت می کند ،این پروگرام بر
طبق یک قرارداد با اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،توسط پوهنتون نیویارک اجرا می شود 194.به گفته
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شورای ملی افغانستان دو مجلس دارد:
مشرانو جرگه یا شورای باال
ولسی جرگه یا شورای پایین

•
•

منبع :خدمات حتقیقاتی کنگره" ،افغانستان :حکومتداری ،امنیت و سیاست امریکا در
دوره بعد از طالبان" ،6/7/2010 ،صفحه .13

حکو متد ا ر ی

اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،هدف این پروگرام بهبود ظرفیت سیاسی و تخنیکی شورای ملی
است 195.این پروگرام به شورای ملی برای تهیه اسناد پالیسی جهت انکشاف ظرفیت مساعدت می مناید.
برای مثال ،پروگرام مساعدت پارملانی افغانستان ( )APAPبه کارمندان شورای ملی برای اصالح قانون پارملانی
196
با اهداف مختلفی مساعدت می کند:
•برای ایجاد معیارهای استندرد رفتاری جهت ارزیابی رفتار اعضای شورای ملی
•برای ارائه اسنادی به اعضای شورای ملی جهت ارزیابی مؤثریت آنها در وظایف تعیین شده
•برای تعیین عکس العمل های استندرد به رفتارهای غیر قابل قبول
•برای یقین حاصل کردن مردم از رفتار حرفه ای منایندگانشان
پروگرام مساعدت پارملانی افغانستان ( )APAPهمچنان برای انکشاف یک ستراتیژی نظارت پارملانی جهت
رهنمایی اعضای شورا برای اجنام نظارت ،به شورای ملی مساعدت می کند .به عالوه ،این پروگرام به شورای
ملی رهنمایی بودجوی ،مساعدت تخنیکی و حمایت معلوماتی بشمول نشرات رادیویی ،ایجاد ویب سایت ،و
197
مساعدت در زمینه مسائل مربوط به جنسیت ارائه می کند.

حمایت ایاالت متحده امریکا از انکشاف ظرفیت دولت جمهوری اسالمی
افغانستان

در سال  ،2010امریکا برای ایجاد ظرفیت در دولت جمهوری اسالمی افغانستان جهت تأمین ضروریات مردم
افغانستان ،هماهنگی خود را با سازمان ها و منابع افغان افزایش داد 198.پروگرام هایی مانند صندوق والیان بر
199
اساس مؤثریت و پروگرام تقویت شاروالی برای ایجاد این ظرفیت کوشش می کنند.

صندوق والیان بر اساس مؤثریت

همانطور که در راپور ربعوار اپریل سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان تشریح گردید ،صندوق والیان بر
اساس مؤثریت ،با مشارکت والیان در تخصیص بودجه عملیاتی ،برای بهبود قدرت دولت های والیتی کوشش
می کند .به گفته اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،این منابع مالی مستقیما ً در اختیار والیان قرار منی
گیرند .در عوض ،والیان تعیین می کنند که بودجه باید به کجا اختصاص یابد و شرکای اداره انکشاف بین
200
املللی ایاالت متحده این منابع مالی را به اشخاص مربوط پرداخت می کنند.
با استفاده از این منابع مالی ،والیان می توانند خدمات عمومی ضروری که سبب تقویت ارتباط آنها با
ساکنین والیات می شوند را ارائه منایند 201.در این سه ماه ،اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ()USAID
راپور داد که والیان  34والیت از منابع مالی صندوق والیان بر اساس مؤثریت مستفید شدند .از اولین پرداخت
 1.71ملیون دالر از  2.55ملیون دالر موجود را مصرف کرده اند که حدود 67
در مارچ  ،2010والیان ول
202
فیصد از این منابع مالی را تشکیل می دهد.

پروگرام تقویت شاروالی های افغانستان

به گفته اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ( ،)USAIDهدف پروگرام تقویت شاروالی های افغانستان،
ایجاد ظرفیت در شاروالی های سراسر کشور است .این پروگرام در این شهرها به انکشاف خدمات بشمول
203
آب و برق ،گندآب ،سرکهای ایمن و فعالیت های جوانان مساعدت می کند.
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ( )USAIDراپور داد که قراردادهای جدید این پروگرام در تاریخ 10
جون  2010در قوماندانی ساحوی جنوب و شرق آیساف امضا گردید .اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده
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( )USAIDراپور داد که تا  30جون ،قوماندانی های ساحوی در حال همکاری با قوماندانی مستقل حکومتداری
204
محلی برای تعیین شاروالی های هدف و زمان آغاز پروگرام بودند.
تا  30جون  ،2010پروگرم شاروالی ها در قوماندای ساحوی شمال و غرب در حال اجرا بود .به گفته اداره
انکشاف بین املللی ایاالت متحده ( ،)USAIDپروگرام جدید تقویت شاروالی های افغانستان متعهد شده
است که در  33پایتخت والیتی افغانستان فعالیت کند .تنها استثناء کابل است :این شهر پروگرام شاروالی
205
خاص خود را دارد که این پروگرام نیز تا تاریخ  30جون در حال اجرا بود.
قرارداد اصلی پروگرام تقویت شاروالی ها خامته یافته است 206.اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده
( )USAIDراپور داد که همه پروگرام های در حال اجرا در  12شاروالی تا تاریخ  31آگست  2010متوقف می شود.
207
پروگرام اصلی فقط در شهرهای قوماندانی ساحوی جنوب و شرق فعال بود.

اصالح عدلیه و حاکمیت قانون

سیستم عدلیه افغانستان بشمول سیستم اصالحی افغانستان و سیستم محاکم این کشور است که
هر دو از اعطاآت بین املللی بشمول ایاالت متحده مستفید می شوند .رئیس جمهور اوباما و رئیس جمهور
کرزی در خطابه مشترک خود بر اهمیت اصالح سیستم عدلیه رسمی در افغانستان تأکید منودند .وی تعهد
منود که دسترسی به سیستم عدلیه و ظرفیت آن را برای مقابله با فساد اداری و تقویت دولت جمهوری
208
اسالمی افغانستان افزایش دهد.
وزارت امورخارجه امریکا در یک راپور نشر شده در این سه ماه ذکر کرده که امریکا همچنان حمایت
های خود را از سکتور رسمی عدلیه افغانستان در سال  2010افزایش داده است 209.راپور سروی  IWAکه در
این سه ماه نشر شد نیز نشان داد که افغان ها اعتماد کمی به سیستم عدلیه رسمی دارند .بر طبق این
سروی ،فساد اداری سبب گردیده که  50فیصد از خانوارهای افغان مشکالت قانونی خود را از طریق سیستم
عدلیه رسمی حل نکنند .در نتیجه ،این خانوارها به مجاری غیر رسمی بشمول شوراهای محلی و مالها
210
مراجعه منودند.

سیستم محاکم

به گفته دفتر موادمخدر بین املللی و اعمال قانون ،سیستم محاکم افغانستان با سیستم امریکایی
تفاوت دارد زیرا سیستم محاکم افغانستان به جای قانون مدنی بر اساس قانون عرفی است .قانون اساسی
افغانستان که بر اساس داکترین مذهبی نوشته شده ،اجرای قوانین متضاد با قوانین اسالمی را منع می
کند .دفتر موادمخدر بین املللی و اعمال قانون راپور داد که سیستم عدلیه افغانستان به جای تنبیه مجرمین،
211
ترجیح می دهد که از آنها غرامت دریافت کند.
بالعکس امریکا که دارای محاکم فدرال و ایالتی است ،افغانستان فقط یک سیستم محکمه ملی دارد.
این سیستم سه سطح دارد :محاکم اولی ،محاکم جتدید نظر و ستره محکمه .به گفته دفتر موادمخدر
بین املللی و اعمال قانون ،ستره محکمه در رأس سیستم محاکم قرار دارد ولی کلمه "ستره محکمه"
212
معانی مختلفی در افغانستان دارد:
•از آجنائیکه افغانستان فقط دارای یک سیستم ملی محاکم است ،همه قضات افغانستان برای رئیس
عدلیه کار می کنند لهذا همگی اعضای ستره محکمه نیز محسوب می شوند .بر طبق این تعریف
که وزارت امورخارجه امریکا در آن در "راپور کشوری  2008حقوق بشر" خود استفاده کرد 1,531 ،قاضی
ستره محکمه تا  30جون  2010در افغانستان وجود داشتند.
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در نتیجه بی سوادی ،بسیاری از افغان ها از حقوق
قانونی خود حتت قانون اساسی افغانستان بی اطالع
هستند.
منبع :دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش
خاص برای بازسازی افغانستان.7/20/2010 ،

شورا :مجالس مشورتی بزرگان جامعه
مال :رهبر مذهبی در زمینه شریعت و قوانین
اسالمی حتصیل کرده
منبع" ،IWA :دیدگاهها و جتارب افغان ها از فساد اداری :سروی ملی ،7/7/2010 ،"2010
صفحه .12

حکو متد ا ر ی

اعضای ستره محکمه برای متباقی تعلیمات قانونی در ماه جون در محکمه جالل آباد گردهم می آیند .چنین تعلیماتی به قضات و وکال
کمک می کند که از آخرین تغییرات قانون افغانستان اطالع داشته باشند( .عکس اردوی امریکا ،بریدمن ریچارد دانیلز جونیور)

"مبارزه با فساد اداری و حمایت از
حاکمیت قانون در افغانستان اولویت
های اصلی این دولت هستند ،و ما به
مساعدت به دولت افغانستان برای
ایجاد و حفظ یک سیستم عدلیه
مؤثر با مشارکت مردم افغانستان دوام
خواهیم داد".
 لوی خارنوال امریکا اریک هولدرمنبع :سفارت امریکا در کابل" ،لوی خارنوال برای مالقات با مسئولین امریکایی و افغان به
افغانستان سفر می کند".6/30/2010 ،

•از آجنائیکه همه طرفین یک دوسیه می توانند تقاضای جتدید نظر کنند ،ستره محکمه به تعداد کافی
قاضی برای رسیدگی به تعداد زیاد تقاضاهای جتدید نظر در سیستم در اختیار دارد .بر طبق این تعریف
که وزارت امورخارجه امریکا در نسخه  2009راپور حقوق بشر خود استفاده کرد 77 ،قاضی ستره
محکمه بشمول  7زن در افغانستان وجود دارند.
•ستره محکمه افغانستان به دوسیه ها رسیدگی می کند و بر همه قضات مملکت نظارت می کند .بر
طبق این تعریف 9 ،قاضی ستره محکمه در افغانستان وجود دارد.
افغانستان در مقایسه با سایر کشورهایی که سیستم های آنها بر اساس قوانین مدنی است منحصر
بفرد است زیرا قاضی حتقیق ندارد .در عوض ،خارنواالن حتقیق مستقل دارد که محکمه بر آنها نظارت منی
کند .تا  30جون  2,421 ،2010خارنوال در سیستم محاکم وجود داشتند که  336نفر نسبت به سال 2009
زیادتر شده است .همچنان حدود  970وکیل مدافع در افغانستان وجود داشتند که حدود یک سوم نسبت
213
به سال  2009زیادتر شده اند.

قانون محاکمه جنایی

به گفته دفتر موادمخدر بین املللی و اعمال قانون ،هیچ پالیسی برای بهبودبخشی قانون محاکمه
جنایی ( )CPCدر سال  2010تطبیق نشده است .با آنکه اصالح این قانون در سال  2009به تقویق افتاد،
ولی بروزرسانی آن نیز به علت بررسی و اجنام اصالحات در آن توسط متخصصین مجددا ً به تقویق افتاد.
دفتر موادمخدر بین املللی و اعمال قانون راپور داد که نشر این قانون به علت اولویت بیشتر قوانین ضد
فساد اداری به تعویق افتاده است .مشخص نیست که وزارت عدلیه افغانستان ( )MoJچه وقت این قانون را
214
بروزرسانی می کند ،ولی وزیر در حال بررسی پیش نویس قانون محاکمه جنایی است.
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پروگرام مساعدت به سکتور عدلیه افغانستان

پروگرام مساعدت به سکتور عدلیه افغانستان که در سال  2005تأسیس گردید بر انکشاف و تقویت ظرفیت
سازمان ها در سیستم عدلیه جنایی افغانستان متمرکز است .این پروگرام همچنان از هماهنگی بین وکالی
215
مدافع و سایر بخش ها در سیستم عدلیه جنایی حمایت می کند.
تا  30جون  77 ،2010وکیل در افغانستان برای پروگرام مساعدت به سکتور عدلیه افغانستان کار می کردند
که از این تعداد  38نفر افغان و  39نفر امریکایی بودند .به گفته دفتر موادمخدر بین املللی و اعمال قانون که
مصارف این پروگرام را تأمین می کند ،پروگرام مساعدت به سکتور عدلیه افغانستان در این سه ماه یک دستور
کاری جدید دریافت منوده است .دفتر موادمخدر بین املللی و اعمال قانون قصد دارد با منابع مالی اضافی این
216
دستور کاری 81 ،وکیل ( 55افغان و  26امریکایی) را تا خزان  2010به پروگرام اضافه کند.
پروگرام مساعدت به سکتور عدلیه افغانستان یک کنفرانس عدلیه والیتی در لوگر برگزار منود که یکی
از کنفرانس هایی بود که با مشارکت مسئولین سطح باالی سیستم عدلیه کابل و مسئولین عدلیه والیتی
برای شناسایی و تأمین ضروریات سیستم عدلیه والیات برگزار گردید 217.حدود  75نفر از اعضای سیستم عدلیه
در کنفرانس لوگر حضور داشتند 218.دفتر موادمخدر بین املللی و اعمال قانون راپور داد که کنفرانس های عدلیه
219
والیتی را در والیاتی برگزار می کند که در آنها حضور دائمی ندارد.

سیستم اصالحی افغانستان و اصالح محابس

رئیس جمهور اوباما در خطابه مشترک خود با رئیس جمهور کرزی بر تعهد امریکا به آغاز انتقال محابس
حتت کنترول امریکا در افغانستان به دولت جمهوری اسالمی افغانستان تأکید منود .اولین انتقال در والیت
پروان و در جنوری  2011اجنام خواهد شد .بر اساس این خطابه مشترک ،انتقال موفقانه این محابس به افغان
ها موفقیت بزرگی در عمل کردن رئیس جمهور کرزی به تعهد انتخاباتی خود برای در اختیار گرفنت مسئولیت
220
محابس افغانستان محسوب می شود.
تا  30جون  2010مجموعا ً  17,169نفر در افغانستان محبوس بودند که بشمول  15,902نفر در محابس
والیتی ( 12,263محکوم و  3,639محبوس) و  1,267نفر در محابس محلی می باشند 221.به گفته دفتر
موادمخدر بین املللی و اعمال قانون  ،در سیستم محابس افغانستان امکان استفاده از رخصتی وجود ندارد،
222
لهذا ،جمعیت محابس به سرعت در حال افزایش است.
سیستم اصالحی افغانستان بشمول دو نوع تأسیسات است :مراکز حبس و محابس مراکز حبس وزارت
داخله افغانستان ( )MoIتوسط پولیس ملی افغانستان مدیریت می شوند .متهمان پس از بازداشت ،اول در
مراکز حبس وزارت داخله افغانستان نگهداری می شوند .محبوسین سپس تا وقت محاکمه به مراکز حبس
وزارت عدلیه منتقل می شوند .محبوسین در صورت محکومیت برای حبس بلند مدت به یک محبس والیتی
223
منتقل می شوند ،محابس نیز توسط وزارت عدلیه افغانستان مدیریت می شوند.
به گفته کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ( ،)AIHRCبعضی از ساختمان های مورد استفاده
برای حبس افغان ها به عنوان محبس طرح ریزی نشده اند .کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
( )AIHRCدریافت که در هفت والیت هیچ محبسی اعمار نگردیده و در عوض ،دولت های والیتی ساختمانهایی
را به عنوان محبس اجاره کرده اند .اداره کل محابس قصد دارد ساالنه چندین محبس جدید اعمار کند تا
224
تعداد ساختمان های عادی مورد استفاده برای اینکار تقلیل یابد.

ارائه راپور به کنگره امریکا
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پروگرام حمایتی سیستم محابس امریکا ()CSSP
پروگرام اصلی برای حمایت سیستم اصالحی
افغانستان است .پروگرام حمایتی سیستم محابس
امریکا ( )CSSPبا مدیریت دفتر مواد مخدر بین املللی
و اعمال قانون مستقیما ً برای بهبود استندردهای
زندگی و کار در سیستم محابس با قوماندانی مرکزی
محابس افغانستان ( )CPDهمکاری می کند.
منبع :دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون" ،کلیات پروگرام افغانستان :پروگرام حمایتی
سیستم محابس ،دسترسی اونالین .7/7/2010

حکو متد ا ر ی

حمایت از سیستم اصالحی

عالوه بر مساعدت های امریکا از طریق پروگرام حمایتی سیستم محابس ،کشورهای بریتانیا ،کانادا ،ایتالیا،
احتادیه اروپا و سازمان ملل متحد و کمیته بین املللی صلیب سرخ نیز به سیستم اصالحی افغانستان
مساعدت می کنند 225.حمایت های بین املللی از این مساعی در این بخش تشریح شده است.
به گفته دفتر موادمخدر بین املللی و اعمال قانون ،بریتانیا مسئولین محابس قوماندانی ملی امنیت
را تعلیم می دهد 226.دفتر موادمخدر بین املللی و اعمال قانون با همکاری مدیریت مرکزی محابس ،کنترول
محبس لشکرگاه را در سال  2008بدست گرفت .بریتانیا همچنان مصارف بازسازی محبس لشکرگاه را که
227
در اکتوبر  2009تکمیل شد تأمین منود.
کانادا به بازسازی محبس سارپوسا در والیت قندهار مساعدت منود و کارمندان آن را تعلیم داد .به عالوه،
228
کانادا ساختمان اصلی مدیریت مرکزی محابس کابل را نیز بازسازی منود.
ایتالیا با تأمین مصارف سیستم اصالحی افغانستان ،مصارف اعمار محبس جدید زنان در هرات و
سلولهای محبس گردیز را تأمین منود .ایتالیا همچنان مصارف اعمار مرکز بازپروری اطفال ،محبس زنان و
229
مرکز حبس کابل را تأمین منود.

محابس والیتی

زنان افغان در یک مرکز اصالحی در هرات که ظرفیت نگهداری
 110محبوس و اطفال آنها را دارد والیبال بازی می کنند( .عکس
یوناما)

شکل 3.27

ﻣﺤﺒﻮﺳﯿﻦ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﺑﺲ ﻭﻻﯾﺘﯽ،
ﺗﺎ  30ﺟﻮﻥ 2010

از  12,263نفر محکومین در محابس والیتی 11,846 ،نفر مرد و  417نفر زن بودند .همانطور که در شکل 3.27
نشان داده شده ،تا  10جوالی  ،2010بیشترین تعداد محکومین در محابس والیتی کابل و هرات نگهداری می
230
شدند.
در این سه ماه ،پروگرام حمایتی سیستم محابس به کارمندان افغان مساعدت منود تا دوسیه های
محبوسین در محبس زنان کابل و پل چرخی را مرتب کنند .قبل از مرتب سازی ،دوسیه های محبوسین بدون
استفاده از یک پروتکول استندرد در بخش های مختلفی نگهداری می شدند .اکنون همه دوسیه های پل
چرخی در یک محل نگهداری می شوند که به کارمندان تعلیم داده اجازه می دهد از آنها بدرستی نگهداری
کنند .این کار سبب می شود تا از صحت اجرای دستورات ،تاریخ آزادی و انتقال دوسیه های محبوسین انتقال
یافته به محابس دیگر یقین حاصل شود 231.برای کسب معلومات در مورد رفتار با محبوسین در محابس
افغانستان به بحث "حقوق بشر" در این بخش از راپور مراجعه کنید.

مراکز حبس والیتی

0–20
30–99
100–399
400–999
1,000+
ﻣﻨﺒﻊ :ﺩﻓﺘﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺑﯿﻦ ﺍﳌﻠﻠﯽ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.2010/10/7 ،

بر طبق قانون ،هر ولسوالی باید یک مرکز حبس پولیس با مدیریت پولیس ملی افغانستان حتت نظر وزارت
داخله داشته باشد .به گفته دفتر موادمخدر بین املللی و اعمال قانون ،محبوسین در مراکز پولیس نباید بیش
از  72ساعت برای تفتیش نگهداری شوند .اگر اتهامات تصدیق شوند ،دوسیه ها به دفتر لوی خارنوالی ارجاع
232
می شوند و محبوسین به محابس وزارت عدلیه منتقل می شوند.
بر طبق قانون افغانستان ،محبوسین باید حداکثر  15روز در محابس وزارت عدلیه نگهداری شوند ولی می
توان  15روز اضافی نیز درخواست منود .به گفته دفتر موادمخدر بین املللی و اعمال قانون در طی این دوره ،دفتر
233
خارنوالی دوسیه را بررسی می کند.
مساعدت های امریکا برای اصالح سیستم محابس بر تأسیسات وزارت عدلیه متمرکز است زیرا اغلب
متهمان در این محابس مدت بیشتری نسبت به مراکز حبس پولیس نگهداری می شوند .در این سه ماه ،دفتر
موادمخدر بین املللی و اعمال قانون راپور داد که تا قبل از جون  ،2010هیچ سازمانی برای بهبود محابس با
پولیس همکاری نکرده است .دفتر موادمخدر بین املللی و اعمال قانون برای ارزیابی وضعیت محابس پولیس در
234
سال آینده پالن گذاری منوده است.
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شکل  3.28توزیع محبوسین را در محابس سراسر کشور نشان می دهد .اگر هیچ محبسی وجود نداشته
235
باشد (مانند  7والیت از  34والیت) ،محبوسین همراه با مجرمین در محابس والیتی نگهداری می شوند.
شکل  3.29تعداد محبوسین نسبت به مجرمین را در والیاتی که بیشترین تعداد محبوسین دارند را نشان
می دهد.

شکل 3.28

ﻣﺤﺒﻮﺳﯿﻦ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﺑﺲ ﻭﻻﯾﺘﯽ
 30ﺟﻮﻥ 2010

حقوق بشر

افغانستان هنوز هم با عوارض حقوق بشری مواجه است .افغان ها عالوه بر عوارض مربوط به آوارگی،
با عوارض مربوط به برابری جنسیتی و آزادی ادیان مواجه هستند 236.دولت جمهوری اسالمی افغانستان
همچنان با موانعی در زمینه مطابقت با استندردهای بین املللی نگهداری از محبوسین مواجه است 237.این
بخش کلیات وضعیت عوارض حقوق بشر را در افغانستان ارائه می کند.

0
1–20
21–60
61–260

رفتار با محبوسین در سیستم اصالحی

دفتر موادمخدر بین املللی و اعمال قانون راپور داد که در این سه ماه ،وضعیت محابس افغانستان بهبود
یافته است ،ولی هنوز راپورهای زیادی از نامناسب بودن وضعیت وجود دارد .برای مثال ،وزارت امورخارجه امریکا
طی یک راپور در می  2010اعالن منود که سیستم اصالحی افغانستان هنوز محبوسین را بیش از مدت
محکومیت آنها نگهداری می کند .امریکا در حال همکاری با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
238
برای شناسایی و آزاد کردن این محبوسین است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در راپور جون  2010خود ذکر کرد که ساختمان های محابس
و مراکز حبس افغانستان با استندردهای کمیته اروپایی جلوگیری از شکنجه ،تنبیهات و رفتار های غیر
بشری که استندردهای بین املللی وضعیت محابس را تعیین می کند ،مطابقت ندارد .کمیته اعالن منود که
یک سلول با ابعاد  5.5متر مربع برای نگهداری کوتاه مدت یک شخص قابل قبول نیست و برای نگهداری
239
بلند مدت نیز نامناسب است.
قانون محابس افغانستان با وجود توصیه های کمیته ،مقدار فضای مشخصی را برای هر شخص
تعیین منی کند .در قانون ذکر گردیده که فقط وزارت عدلیه مسئول یقین حاصل کردن از "کافی بودن"
فضای محابس است 240.کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دریافت که فضای موجود برای تعداد
محبوسین و مجرمین داخل سیستم کافی نیست 241.همانطور که در شکل  3.30نشان داده شده ،بسیاری
از محابس والیتی با حداقل استندردها مطابقت ندارند .در واقع ،در هفت محبس والیتی ،پنج نفر یا بیشتر
در فضای مناسب برای یک نفر نگهداری می شوند.
در نتیجه شلوغی ،بسیاری از محابس قادر به جدا کردن متهمان از محکومین نیستند .در  24والیت از
 34والیت ،متهمین جوان (بین  18تا  25سال) از محکومین مسن تر جدا منی شوند 242.به گفته کمیسیون
مستقل حقوق بشر افغانستان ،وضعیت جداسازی زنان از مردان در همه والیات نسبتا ً مناسب است.
در والیاتی که محابس مجزا برای زنان وجود ندارد ،زنان جدا از مردان نگهداری می شوند .ولی کمیسیون
مستقل حقوق بشر افغانستان راپور داد که در محابس کابل ،نگهبانان مرد مسئول نگهداری زنان محبوس
243
هستند.
تا می  ،2010امریکا در حال پالن گذاری برای اجرای یک پروگرام کوچک جهت حمایت از زنان و اطفال در
محابس بود .پیش بینی می شود که از این منابع مالی برای حمایت از این محبوسین استفاده گردد .این پالن
بشمول ترنینگ و مساعدت به آفسرهای اصالحی (مردان و زنان) که با محبوسین زن و اطفال آنها کار می
244
کنند خواهد بود.

ﻫﯿﭻ ﻣﺮﮐﺰی
ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ

ﻧﻮﺕ ﻫﺎ :ﮐﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺑﺲ ﻭﻻﯾﺘﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ،ﻣﺤﺎﺑﺲ ﻣﺠﺰﺍ ﺑﺮﺍی ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺩﺍﺭﺩ ¬.ﺗﺎ
 143 ،2010/10/7ﺯﻥ ﺩﺭ ﻣﺤﺒﺲ ﺯﻧﺎﻥ ﮐﺎﺑﻞ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺸﻤﻮﻝ 104
ﻧﻔﺮ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻭ  39ﻧﻔﺮ ﻣﺤﺒﻮﺱ ﺑﻮﺩﻧﺪ .ﻣﺤﺒﺲ ﮐﺎﺑﻞ  409ﻣﺮﺩ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺤﺒﻮﺱ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺭﺍ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ 55 .ﻣﺮﺩ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﻋﺪﻟﯿﻪ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ
ﻣﺤﺒﻮﺱ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﺩﻓﺘﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺑﯿﻦ ﺍﳌﻠﻠﯽ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.2010/10/7 ،

شکل 3.29

ﻣﺤﺒﻮﺳﯿﻦ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﺑﺲ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻭﻻﯾﺘﯽ
ﺗﺎ  30ﺟﻮﻥ ) 2010ﻓﯿﺼﺪ(
ﻫﺮﺍﺕ

23% 77%

 9% 91%ﮐﺎﺑﻞ
ﻗﻨﺪﻫﺎﺭ

40% 60%

ﻏﺰﻧﯽ

75% 25%

ﻧﻨﮕﺮﻫﺎﺭ

18% 82%

ﺍﺭﺯﮔﺎﻥ

84% 16%
31% 69%

ﺗﺨﺎﺭ

31% 69%

ﻓﺮﺍﻩ

19% 81%

ﻫﻠﻤﻨﺪ

42% 58%
100

80
ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﻦ

60

40

ﻟﻐﻤﺎﻥ
20

0

ﻣﺤﺒﻮﺳﯿﻦ

ﻣﻨﺒﻊ :ﺩﻓﺘﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺑﯿﻦ ﺍﳌﻠﻠﯽ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ2010/10/7 ،
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کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به علت مشکالت تخنیکی و الجستیکی و موانع موجود
برای دسترسی به این مراکز ،نتوانست یک ارزیابی سیستماتیک از همه محابس افغانستان اجنام دهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در هر ارزیابی دریافت که معلومات ،خاصتا ً در محابس نواحی
245
مفقود شده اند.

مهاجرین و مهاجرین برگشتی

شکل 3.31

ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﺑﺎﺯﮔﺸﺘﻪ ﺍﻓﻐﺎﻥ2010 ،
ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎﻥ

ﺍﺯﺑﮑﺴﺘﺎﻥ
ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎﻥ
 81,044ﺍﺯ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ

ﺍﯾﺮﺍﻥ

 3,964ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ

ﻧﻮﺕ :ﮐﻤﯿﺴﺎﺭﯾﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺭﺍﭘﻮﺭ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ  32ﻧﻔﺮ ﺩﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﻓﺪﺭﺍﺗﯿﻒ ﺭﻭﺳﯿﻪ ﻭ ﻫﻨﺪﻭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﺯﮔﺸﺘﻪ ﺍﻧﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﮐﻤﯿﺴﺎﺭﯾﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ" ،
ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ".2010/14/7 ،

رئیس جمهور کرزی در کنفرانس کابل در تاریخ  20جوالی از دولت جمهوری اسالمی افغانستان و جامعه بین
املللی درخواست منود که به مهاجرین افغان برای "بازگشت داوطلبانه ،مصؤن و تدریجی" مساعدت کنند.
در این سه ماه ،کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ( )UNHCRاعالن منود که از آغاز سال ،2010
به حدود  85,040افغان برای بازگشت به کشور مساعدت منوده است 246.شکل  3.31تعداد مهاجرینی که
از کشورهای همسایه بازگشتند را نشان می دهد .مصاحبه های اجنام شده با مهاجرینی که به کشور
بازگشتند نشان می دهد که توسط مسئولین ایران و پاکستان مورد آزار قرار گرفته اند و وضعیت اقتصادی
247
هر دو کشور بدتر شده است.
با آنکه بسیاری از مهاجرین افغان بازگشته اند ،ولی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد
تخمین می زند که تا  20جوالی  ،2010حدود  1.7ملیون نفر در پاکستان و  1.0ملیون نفر در ایران زندگی می
کنند .حدود  97فیصد از مهاجرین در ایران در شهرها یا اطراف شهرها زندگی می کنند .تعداد مهاجرین
بر زیربناهای محلی ،بشمول خدمات صحی و سیستم های تعلیماتی تأثیر می گذارد 248.به گفته وزارت
امورخارجه امریکا ،پروگرام های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد برای سال  2010به بهبود
خدمات اسکان و تأمین آب مهاجرین برگشتی مساعدت خواهد منود .پالن های بازگشت مهاجرین ،بر
مساعی اجتماعی برای انکشاف همکاری بین جوامع و مهاجرین برگشتی و رفع اختالفات بر سر منابع
249
متمرکز است.
امریکا برای سال مالی  ،2010پرداخت مبلغ  37.5ملیون دالر برای حمایت از پروگرام های بازگشت
مهاجرین کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و مساعدت های سایر سازمان ها به بازگشت
مهاجرین را تعهد منوده است .امریکا از طریق سایر سازمان های بین املللی مانند پروگرام جهانی غذا نیز به
مهاجرین برگشتی افغان مساعدت می کند .امریکا همچنان از بازگشت افغان ها از طریق پروگرام های
250
دولت افغانستان حمایت می کند.
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شکل 3.30

ﺷﻠﻮﻍ ﺷﺪﻥ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻣﺤﺎﺑﺲ ﻭﻻﯾﺘﯽ:2010 ،
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﺤﺒﻮﺳﯿﻦ ﻓﯽ  5.5ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﺑﺪﺧﺸﺎﻥ 8.3

ﺗﺨﺎﺭ 7.7

ﮐﻨﺪﻭﺯ 5.5

ﺑﹶﻐﻼﻥ 5.5

ﺑﺪﺧﺸﺎﻥ

5.5 m2

ﻧﻨﮕﺮﻫﺎﺭ

ﻓﺎﺭﯾﺎﺏ

ﺳﺮ ﭘﹸﻞ

ﭘﻨﺠﺸﯿﺮ

ﺑﺎﺩﻏﯿﺲ

ﮐﺎﭘﯿﺴﺎ
ﻟﹶﻐﻤﺎﻥ

ﮐﹸ ﹶﻨﺮ

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﺎﺑﻞ
ﻗﺒﻮﻝ ﺑﺮﺍی ﻫﺮ ﻧﻔﺮ

ﺳﻤﻨﮕﺎﻥ

ﺑﹶﻐﻼﻥ
ﻧﻮﺭﺳﺘﺎﻥ

ﺟﻮﺯﺟﺎﻥ

ﺑﻠﺦ

ﺗﺨﺎﺭ

ﺑﯿﻦ ﺍﳌﻠﻠﯽ
ﺍﺳﺘﻨﺪﺭﺩ
m2 5.5

ﺑﻠﺦ11

ﺳﻤﻨﮕﺎﻥ 3.4

ﮐﻨﺪﻭﺯ

ﺟﻮﺯﺟﺎﻥ 3.4

ﭘﺮﻭﺍﻥ

ﮐﺎﺑﹸﻞ

ﺑﺎﻣﯿﺎﻥ
ﻫﺮﺍﺕ

ﻭﺭﺩک

ﻟﻮﮔﺮ

ﻏﻮﺭ

ﺩﺍﯾﮑﹸﻨﺪی

ﭘﮑﺘﯿﺎ
ﺧﻮﺳﺖ

ﻏﺰﻧﯽ
ﺍﹸﺭﹸﺯﮔﺎﻥ
ﭘﮑﺘﯿﮑﺎ

ﻓﹶﺮﺍﻩ

ﺯﺍﺑﻞ

ﻗﻨﺪﻫﺎﺭ

ﻧﻨﮕﺮﻫﺎﺭ 4.8

ﺧﻮﺳﺖ 4.6

ﻓﺎﺭﯾﺎﺏ 4.6

ﺑﺎﻣﯿﺎﻥ 5.5

ﺩﺍﯾﮑﻨﺪﻱ 4.6

ﮐﻨﺪﻫﺎﺭ 2.1

ﻧﻮﺕ ﻫﺎ :ﳕﺒﺮﻫﺎ ﺍﻭﺳﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺑﺮﺍی ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ) 5.5ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺍﺯ ﺷﮑﻨﺠﻪ ،ﲢﻘﯿﺮ ﻭ ﺗﻨﺒﯿﻬﺎﺕ ﻏﯿﺮ ﺑﺸﺮی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ" ،ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺣﺒﺲ ﻭ ﻣﺤﺎﺑﺲ ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ" ،2010/27/6 ،ﺻﻔﺤﺎﺕ.8–7 .
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ﻫﻠﻤﻨﺪ

ﻧﯿﻤﺮﻭﺯ

ﻏﻮﺭ 5.5

ﻧﯿﻤﺮﻭﺯ 4.6

راپور ربعوار

وضعیت اقلیت ها در افغانستان
بسیاری از اقلیت ها در افغانستان در کشور خود در معرض آزار هستند.
این راپور گوشه ای از وضعیت برابری جنسیتی و آزادی ادیان در افغانستان
را در این سه ماه نشان می دهد .همچنان ،منایندگی سیاسی این گروه
ها را بررسی می کند.

برابری جنسیتی

به گفته وزارت امورخارجه امریکا ،زندگی زنان افغان در بعضی از
بخش ها در حال بهبود است :دختران فرصتهای حتصیلی بیشتری دارند
و شفاخانه های بیشتری از داکترهای زن برای ارتباط با زنان استفاده
می کنند .ولی وزارت امورخارجه امریکا تأکید منود که کارهای زیادی
برای مساعدت به زنان جهت کسب موقعیت های سیاسی ،اقتصادی
و اجتماعی مناسب توسط آنان ضرورت دارد 251.پروگرام های امریکا به
تقویت زنان در سکتورهای مختلف ،بشمول دسترسی آنها به موارد ذیل
252
مساعدت می کند:
• فرصتهای اقتصادی خاصتا ً در سکتور زراعت
• خدمات عدلیه
• خدمات صحی و تعلیمات
• فرصتهای سهم گیری سیاسی
امریکا همچنان یک پروگرام قرض های کوچک را برای تقویت نقش
زنان در جامعه مدنی مدیریت می کند .تا می  ،2010این قرض ها به
گروههایی که از حقوق قانونی زنان ،بشمول قانون حذف خشونت علیه
زنان حمایت می کردند اختصاص می یافت .این قرض ها همچنان بر
تقویت زنان در سیستم عدلیه با تعیین وکالی مدافع محلی ،خارنواالن و
آفسرهای پولیس خاص خشونت علیه زنان متمرکز خواهند شد .امریکا
همچنان در حال تأمین مصارف اعمار سرپناه برای زنان در کابل ،فاریاب و
253
بادغیس است.
همانطور که در آغاز این بخش بحث شد ،دولت جمهوری اسالمی
افغانستان و جامعه بین املللی در حال تأکید بر بازگشت شورشیان
به جامعه در سال  2010هستند .برای نایل آمدن به ضروریات
بازگشت شورشیان به جامعه ،شورشیان سابق باید قانون اساسی
افغانستان را بپذیرند .آقای سفیر هلبروک در خطابه خود در این سه
ماه تأکید منود که شورشیان باید همه بخش های قانون اساسی،
خاصتا ً بخش های مربوط به حقوق بشر و برابری زنان را بپذیرند.
همانطور که هلبروک گفت" ،نظر ما در مورد این موضوع واضح است.
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مساعی ایجاد صلح در افغانستان نباید سبب معکوس شدن وضعیت
254
پیشرفت زنان و دختران نسبت به سال  2001گردد".
از سال  2003تا  ،2010کنگره مبلغ  627ملیون دالر را به پروگرام
های اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ( )USAIDو وزارت امورخارجه
امریکا برای حمایت از زنان و دختران افغان اختصاص داد .به گفته وزارت
امورخارجه امریکا ،این منابع مالی به علت آنکه عدم توجه به مسائل
جنسیتی سبب می گردد که قابلیت افغانستان برای نایل آمدن به رشد
اقتصادی و انکشاف وسیع دیموکراتیک "به شدت تضعیف شود"
اختصاص یافته است .در سال  ،2010کنگره  175ملیون دالر دیگر به
255
زنان و دختران اختصاص داد.
در این سه ماه ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان یک
تفتیش در مورد منابع مالی اختصاص یافته اجنام داد و دریافت که وزارت
امورخارجه امریکا و اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده راپورهای
خودشان را در مورد مصرف این منابع مالی هماهنگ نکردند .سرمفتش
خاص برای بازسازی افغانستان دریافت که وزارت امورخارجه امریکا و اداره
انکشاف بین املللی ایاالت متحده اقداماتی برای هماهنگ کردن پروگرام
های مربوط به برابری جنسیتی در افغانستان اجنام دادند ،ولی وزارت
امورخارجه امریکا طرزالعمل ها یا دالیلی را برای تعیین و راپوردهی منابع
مالی تعیین نکردند .به عالوه ،وزارت امورخارجه امریکا و اداره انکشاف
بین املللی ایاالت متحده ،ارتباط میان پروگرام هایی که با حمایت مالی
امریکا اجرا می شوند را با اهداف و معیارهای افغان ها در پالن اجرائیوی
ملی زنان افغانستان مشخص نکرد  -این ارتباط برای تعیین چگونگی
256
رفع ضروریات ثبت شده زنان و دختران افغان ضرورت دارد.

آزادی مذهبی

حدود  99فیصد از افغان ها خودشان را مسلمان می دانند  80 -فیصد
سنی و  19فیصد شیعه 1 .فیصد باقیمانده بشمول  500تا 8,000
عیسوی ،حدود  3,000سیک و هندو 400 ،بهایی و  1نفر است که خودش
را یهودی می داند .افغانستان مکاتب عیسوی یا یهودی ندارد 257.به گفته
وزارت امورخارجه امریکا ،آزادی مذهبی یکی از مشکالت غیر-مسلمانان
258
است که با تبعیض و آزار مواجه هستند.
وزارت امورخارجه امریکا راپور داد که در این سه ماه ،با آنکه قانون
جنایی افغانستان تغییر مذهب را جرم منی داند و در قانون اساسی
افغانستان اعمال مجازاتهایی که در قانون جنایی ذکر نشده ممنوع است
ولی دو تبعه افغان به علت تغییر مذهب دستگیر شدند .ولی ،در ماده
اول قانون مجازات به حدود اشاره شده که جرائم جدی بر ضد قوانین
اسالمی محسوب می شوند که باید بر طبق قانون مذهبی مجازات
شوند .وزارت امورخارجه امریکا راپور داد که در بعضی از تفاسیر قوانین
259
مذهبی ،تغییر مذهب مجازات مرگ دارد.
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جدول 3.5

اقدامات کمیسیون مستقل انتخابات برای تشویق اقلیت ها و زنان برای کاندید شدن2010 ،
سازمان مساعدت کننده

فعالیت

وزارت امور زنان

کمیسیون مستقل انتخابات چندین جلسه و کنفرانس تیلیفونی در مورد تعداد کم کاندیدان زن با وزارتخانه داشت .وزارتخانه همچنان از شبکه
های والیتی خود برای شناسایی و ارتباط با کاندیدان زن بالقوه استفاده منود.

شورای عالی علما ،شوراها و وزارت حج

کمیسیون مستقل انتخابات با منایندگان این سازمان ها مالقات منود و آنها نیز پیام هایی را به شعب خود در والیاتی که تعداد کاندیدان زن در آنها
کم بود ارسال منودند.

وزارت فرهنگ و معلومات

کمیسیون مستقل انتخابات به طور روزانه با مسئولین وزارتخانه و دفاتر والیتی آن در ارتباط بود .کمیسیون مستقل انتخابات همچنان برای
ارتباط با کاندیدان زن بالقوه با شبکه های محلی شبکه زنان افغان و گروههای جامعه مدنی ارتباط داشت.

کوچی شورا

کمیسیون مستقل انتخابات چندین جلسه در مورد کم بودن تعداد کاندیدان با منایندگان کوچی شورا برگزار منود .منایندگان از شوراهای والیتی
برای ارتباط با متقاضیان کوچی و تشویق شوراها برای معرفی کاندیدان استفاده منودند .به عالوه ،کمیسیون مستقل انتخابات با اعضای کوچی
فعلی شورای ملی برای فراهم کردن امکام سهم گیری زنان در حوزه انتخابی کوچی مشوره منود.

مؤسسه جوانان افغانستان

کمیسیون مستقل انتخابات هماهنگی نزدیکی با این مؤسسه که یکی از قوی ترین مؤسسات کشور است داشت .حمایت های این مؤسسه
سبب کاندید شدن چندین زن در والیاتی گردید که مشارکت زنان در آنها کم بود.

سازمان های رسانه ای

اعالنات رادیویی و تلویزیونی تولید شده و به طور روزانه از طریق چهار کانال تلویزیونی و شش کانال رادیویی از  13اپریل تا  4می  2010نشر گردید.

منبع :کمیسیون مستقل انتخابات" ،اسم نویسی کاندیدان :کاندیدان زن".5/17/2010 ،

به عالوه ،وزارت اقتصاد (که بر سازمان های غیر دولتی افغانستان
نظارت می کند) دو سازمان عیسوی را بعد از آنکه یکی از رسانه های
افغان آنها را متهم به تغییر مذهب منود تعطیل کرد .اگر این سازمان
ها در حتقیقاتی که در حال اجنام است مجرم شناخته شوند ،به سازمان
های اعمال قانون ارجاع می شوند .این سازمان ها اجنام هر نوع خالفی را
تکذیب منوده اند و وزارت امورخارجه امریکا راپور داد که این سازمان ها در
260
حال همکاری با دولت جمهوری اسالمی افغانستان هستند.
به گفته وزارت امورخارجه امریکا ،دولت جمهوری اسالمی افغانستان
در سال گذشته اقدامات زیادی را برای بهبود آزادی مذهبی اجنام نداده
است .وزارت امورخارجه امریکا ،بی تفاوتی دولت را با تأثیرات اشغال
شوروی ،درگیری های داخلی ،حکومت طالبان ،مظنون بودن به خارجی ها
261
و ضعف سازمان های دیموکراتیک مرتبط می دانند.

منایندگی سیاسی

در آغاز پروسس معرفی کاندیدان برای انتخابات  ،2010مشارکت زنان و
اقلیت ها کمتر از میزان مورد نظر کمیسیون مستقل انتخابات بود .این
گروهها خاصتا ً در مناطق کوهستانی مرکزی و مناطق جنوب و جنوب
شرقی منایندگان کمی دارند .در پاسخ ،کمیسیون مستقل انتخابات
یک کمپاین برای تشویق سهم گیری این گروهها آغاز منود .چهار جزوه
معلوماتی حاوی معلومات عمومی در مورد ولسی جرگه به همه دفاتر
والیتی کمیسیون مستقل انتخابات برای توزیع در پایتخت های والیتی

ارائه راپور به کنگره امریکا
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و ولسوالی های نزدیک آن ارسال گردید 262.پروگرام های اضافی نیز با
همکاری سایر سازمان های افغان تطبیق گردید که در جدول  3.5لست
شده است.
به گفته وزارت امورخارجه امریکا ،حمایت امریکا از شورای ملی
بشمول پروگرام های خاص منایندگان اقلیت و اقشار ضعیف ،خاصتا ً
زنان و گروه اقلیت کوچی است .هدف پروگرام های امریکا ،حضور این
گروهها در متامی جلسات انکشافی شورای ملی است .در می ،2010
وزارت امورخارجه امریکا راپور داد که سهم زنان به طور مستمر در
263
شورای ملی بیشتر می شود.
بر طبق سروی  IWAکه در این سه ماه نشر گردید 31 ،فیصد از افغان
ها در سال  2009برای ارتباط با مسئولین فاسد دولتی از روابط قومی
خود استفاده کرده اند که  14فیصد از افغانهایی که از این تکتیک در
سال  2007استفاده کرده اند بیشتر است .بر طبق این سروی 46 ،فیصد
از کارمندان دولتی معتقدند که روابط قومی در تبادالت فساد اداری تأثیر
264
زیادی دارد.
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انکشاف اقتصادی و اجتماعی
در این سه ماه ،وضعیت کلی اقتصاد افغانستان مناسب بوده است و رشد تولید ناخالص داخلی ( )GDPبه
طور مستمر افزایش یافته و نرخ تورم کم بوده است 265.این شرایط بعد از یک سال بسیار خوب ()2009/10
ایجاد شد که به گفته صندوق بین املللی پول ( ،)IMFطی آن اقتصاد (غیر از تریاک) حدود  22.5فیصد رشد
داشت 266.بانک جهانی اعالن منود که در این سال بیشترین نرخ رشد از زمان آغاز بازسازی وجود داشته است،
267
افزایش تولید زراعی در سال قبل یکی از عوامل این رشد بوده است.
ولی رشد کلی اقتصاد هنوز نامتعادل است .حتلیل های بانک جهانی نشان می دهد که صادرات قانونی
نسبت به واردات و اعطاآت بین املللی کم است 268.در واقع ،معلومات دفتر آمار مرکزی افغانستان برای نه
ماه اول سال  2009/10نشان می دهد که مجموع ارزش صادرات (بشمول فرش و آجیل) به میزان  40فیصد
نسبت به سال قبل تقلیل یافته است 269.اعطاآت بین املللی سه برابر میزان کاهش صادرات ،افزایش یافته
270
است.

رشد نامتعادل :بانک جهانی راپور داد که در حال
حاضر ،اعطاآت حدود  45فیصد و صادرات قانونی 5
فیصد از تولید ناخالص داخلی افغانستان را تشکیل
می دهد.
منبع :بانک جهانی" ،بروزرسانی اقتصادی جنوب آسیای بانک جهانی ،6/6/2010 ،"2010
صفحه .57

یک فروشنده افغان ،فرش های افغانی خود را نشان می دهد .مرتبط منودن صنایع داخلی با ازارهای بین املللی یکی از اهداف اصلی ستراتیژی
ایجاد ثبات امریکا در افغانستان است( .آیساف ،مسابقه عکاسی "چرا افغانستان مهم است" ،ارسال شده توسط عالیدا باتا)
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در کنفرانس کابل در تاریخ  20جوالی ،دولت جمهوری اسالمی افغانستان یک پالن مکمل از اولویت های
خود برای تسریع رشد اقتصادی و انکشاف در سه سال آینده ارائه منود .در این پالن ذکر گردیده که منابع
معدنی و هایدروکاربنی افغانستان می توانند سبب تسریع رشد اقتصادی و تولید عواید برای افغانستان
شوند .در کنفرانس کابل ،دولت جمهوری اسالمی افغانستان همچنان اهمیت رفع موانع سرمایه گذاری
سکتور خصوصی برای تسریع رشد را نیز تصدیق منود .پالن دولت جمهوری اسالمی افغانستان بر یک
271
سلسله اولویت ها بشمول موارد ذیل متمرکز است:
•پروژه های بزرگ سازگار با محیط زیست برای استخراج منابع معدنی افغانستان
•یک پروگرام تأمین برق ملی برای تأمین برق داخلی و کاهش واردات برق
•پروژه های بزرگ آبیاری و پروژه های مدیریت آب و زمین و پروژه های انکشاف انرژی قریه جات
•یک پروگرام اعمار و حفظ و مراقبت سرکها در سراسر کشور برای ارتباط بهتر دهاقین با بازارها
•یک پروگرام برای بهبودبخشی امکان استخدام جوانان افغان با شناسایی مهارت های مورد ضرورت
بازار و همکاری با سکتور خصوصی برای ارائه تعلیمات سواد آموزی ،تخنیکی و عملی

معیارهای اصلی

این بخش جزئیات مربوط به وضعیت رشد ،تورم و نرخ تبادله در افغانستان در این سه ماه را نشان می دهد.

تولید ناخالص داخلی/رشد اقتصادی

بانک جهانی تخمین می زند که رشد تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال شمسی ( 20مارچ 21 - 2010
مارچ  )2011مثبت بوده و حدود ساالنه  8فیصد باشد 272.ولی بانک جهانی تخمین می زند که رشد صنعتی
افغانستان از سالهای گذشته کمتر باشد .علت آن عمدتا ً کم شدن نرخ رشد در سکتورهای ساختمانی
و تولید افغانستان بوده است 273.دالیل دیگر تقلیل نرخ رشد تولید و ساختمان همزمان با کم شدن بودجه
انکشافی دولت بوده که فقط  40فیصد بودجه  2009/10بوده است 274.همزمان ،سال گذشته سرمایه گذاری
مستقیم خارجی در افغانستان نیز تقلیل یافته است .به گفته واحد استخباراتی اکونومیست در سال
گذشته ،سرمایه گذاری مستقیم خارجی در افغانستان پس از چند سال رشد محدود 40 ،فیصد سقوط
کرد 275.در عوض ،سکتور معدن افغانستان در دو سال گذشته  30فیصد رشد کرد و پیش بینی می شود که
276
امسال نیز رشد کند.
در یکی از اصالحات اجنام شده در این سه ماه ،صندوق بین املللی پول و دولت جمهوری اسالمی افغانستان
توافق منودند که پروگرام اعتباری سه ساله به مدت سه ماه متدید شود (تا  25سپتمبر  277.)2010این پروگرام
صندوق بین املللی پول یک وام ارزان  120ملیون دالری به شرط اجنام اصالحات ساختمانی و اقتصادی در اختیار
افغانستان قرار می دهد 278.به گفته صندوق بین املللی پول ،یکی از اهداف بلند مدت این وام ،مساعدت به
انکشاف ظرفیت افغانستان برای جمع آوری عواید داخلی و تقلیل وابستگی آن به مساعدت خارجی است.
279

مسئولین در نامه درخواست متدید وام ذکر کردند که پیش بینی می شود اصالحات ساختاری دولت
جمهوری اسالمی افغانستان حتت نظر صندوق بین املللی پول تا اواسط جوالی  2010با شرایط ذیل اجنام
شود:
•بررسی جامع مالی کمپنی مواد سوخت دولتی
•تطبیق مودل جتاری جدید برای کنترول سرحدات
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مسئولین اعالن منودند که این اصالحات به علت تأخیر در قرارهای مالقات ،مشکالت تخنیکی و پیچیدگی
مسائل به تعویق افتاده است .بر طبق این نامه ،دولت جمهوری اسالمی افغانستان باید دو مورد اصالحات
280
اساسی توافق شده با صندوق بین املللی پول را اجنام بدهد.

تورم

بانک جهانی در اپریل  2010راپور داد که معلومات نهایی موجود است و احتماال ً نشان می دهد که تورم
افغانستان در سال گذشته حدود  12فیصد تقلیل یافته است 281.این تقلیل تورم عمدتا ً به علت کم شدن
قیمت مواد غذایی بود که  28فیصد از کاالها و خدمات موجود در فهرست قیمت های مصرف کنندگان را
تشکیل می دهد 282.بانک جهانی راپور داد که تقلیل تورم در دسمبر  2009خامته یافته و قیمت مواد غذایی
مجددا ً در حال افزایش است 283.حتلیل گران بانک جهانی پیش بینی کردند که اوسط تورم در سال 2010/11
284
به حدود  5فیصد برسد.

در تاریخ  22جوالی  ،2010دولت امریکا یک توافقنامه
امضا منود و  100فیصد قرض های خارجی افغانستان
به امریکا ( 180ملیون دالر) را بخشید .سفیر امریکا
در افغانستان اعالن منود که تخفیف قرض ضرورت
دارد زیرا به دولت جمهوری اسالمی افغانستان اجازه
می دهد که مقدار بیشتری از منابع خود را به پروگرام
های مساعدت به مردم افغانستان اختصاص دهد.
منبع :وزارت امورخارجه امریکا/سفارت امریکا در کابل ،نشر مطبوعاتی" ،امریکا و
افغانستان توافقنامه تخفیف قرض امضا منودند".7/22/2010 ،

نرخ تبادله

بر طبق معلومات ارائه شده به بانک جهانی توسط د افغانستان بانک ،در سال  2009و قبل از کاهش ارزش
افغانی در امسال ،ارزش افغانی حدود  3فیصد (اوسط) نسبت به دالر امریکایی افزایش یافت 285.بانک جهانی
راپور داد که ارزش افغانی همچنان در سال گذشته در مقابل اسعار سایر کشورهای طرف معامله افزایش
یافت و به نظر می رسد ارزش آن مناسب باشد 286.به گفته واحد استخباراتی اکونومیست ،این تغییرات
به علت تأثیر منفی ارزش بیش از حد پول در مقابل اسعار خارجی بر گرانتر شدن کاالهای صادراتی و تشویق
287
واردات مهم است.

بانکداری

به گفته بانک جهانی ،سکتور بانکداری افغانستان در حال رشد است و مبلغ سپرده ها از قرض ها زیادتر
شده است .آمار رسمی دولت جمهوری اسالمی افغانستان نشان می دهد که به علت کم شدن مبلغ
قرض های بازپرداخت نشده از مارچ  2006تا دسمبر  ،2009آسیب پذیری این سکتور کم بوده است .ولی در
اپریل  2010حتلیل گران بانک جهانی اخطار دادند که باید در استفاده از آمار رسمی دولت جمهوری اسالمی
افغانستان برای ارزیابی صحت بانکهای افغانستان خودداری شود زیرا تشویش هایی در مورد استندردهای
288
طبقه بندی قرض ،عدم وجود ظرفیت نظارتی کافی و عدم شفافیت کافی وجود دارد.
در این سه ماه ،در پاسخ به تشویش های موجود در مورد خروج مقدار زیادی پول از کشور ،وزیر مالیه رسما ً
درخواست منود که یک تفتیش از سیستم بانکداری حواله اجنام شود 289.قبال ً وزارت دفاع امریکا در اپریل
 2010به کنگره راپور داده بود که یک تیم مشترک امریکا و افغانستان هفت حواله دار که در انتقال پول به
شورشیان دخیل بودند را دستگیر کرده اند 290.در این راپور ذکر گردیده که در نتیجه این دستگیری ها ،امریکا
چندین شبکه پولشویی که مستقیما ً با گروههای شورشی ،قاچاقبران مواد مخدر و مسئولین فاسد
دولتی در ارتباط بودند را شناسایی منوده است .در یک مساعی مربوط ،سه شعبه از یک صرافی در کابل در
291
جنوری  2010تفتیش گردید.

حواله :افغانستان یک سیستم مالی غیر رسمی
وسیع به نام حواله دارد که براساس یک شبکه
از صرافان به نام حواله داران عمل می کند .به
مدت قرن ها ،حواله داران یک سلسله خدمات
مالی بشمول ارسال پول به خارج از کشور،
تبادله پول و قرض را ارائه می منودند .بر طبق یک
حتقیق توسط بانک جهانی در سال  ،2003در
حالیکه انتقال پول از طریق بانک قابل پیگیری
است ،پول هایی که از طریق حواله منتقل می
شوند به صورت ناشناس و بدون افشای هویت
ارسال کننده یا منبع پول منتقل می شوند.

منابع :بانک جهانی" ،صرافان کابل :بررسی سیستم حواله در افغانستان"،6/2003 ،
صفحات  ،8-1وزارت دفاع امریکا" ،پیشرفت به سوی امنیت و ثبات در افغانستان"،4/2010 ،
صفحه .21

ثبات مالی

بهبود ثبات مالی دولت جمهوری اسالمی افغانستان یکی از اهداف انکشافی اصلی ستراتیژی ثبات منطقه
292
ای افغانستان و پاکستان و اشتراک کنندگان در کنفرانس کابل است.
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جمع آوری عواید

از سال  ،2006دولت جمهوری اسالمی افغانستان پیشرفتهایی در زمینه افزایش جمع آوری عواید داخلی
داشته است .شکل  3.32یک تخمین اولی غیر رسمی از جمع آوری عواید دولت جمهوری اسالمی افغانستان
از  2006/07تا  2009/10برحسب افغانی و دالر را ارائه می کند.
در این سه ماه ،بانک جهانی و اداره انکشاف بین املللی بریتانیا یک ارزیابی عمومی از مصارف دولت
جمهوری اسالمی افغانستان در سال  2010اجنام دادند .آنها دریافتند که با آنکه جمع آوری عواید توسط
دولت جمهوری اسالمی افغانستان افزایش یافته است ولی پیشرفت به سوی ثبات مالی هنوز یک مشکل
293
محسوب می شود.
بر اساس آخرین بروزرسانی اقتصادی جنوب شرق آسیا ،جمع آوری عواید دولت جمهوری اسالمی افغانستان
در سال  2009/10نسبت به سال قبل  53فیصد افزایش یافت 294.ولی همزمان در ارزیابی مصارف عمومی بانک
جهانی مشخص گردید که مصارف عمومی  -خاصتا ً مصارف نیروهای امنیتی  -در حال افزایش است و از
افزایش عواید بیشتر است 295.جدول  3.6پیش بینی مصارف اردوی ملی افغانستان و پولیس ملی افغانستان
را از سال  2008/09تا ( 2023/24بر حسب ملیارد دالر و فیصد عواید داخلی) ارائه می کند .بر طبق این پیش
296
بینی ها ،احتماال ً مصارف نیروهای امنیتی به تنهایی از جمع آوری عواید داخلی در آینده بیشتر خواهد بود.
بانک جهانی نتیجه گیری منود که افغانستان برای حفظ تعداد نیروهای اردوی ملی افغانستان و پولیس ملی

شکل 3.32

ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﻋﻮﺍﯾﺪ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭی ﺷﺪﻩ ﺩﺍﺧﻠﯽ) 2009/10–2006/07 ،ﻣﻠﯿﺎﺭﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﯽ ،ﻣﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﺍﻟﺮ(
ﺍﻓﻐﺎﻧﯽ (63.3a ($1.41
60
ﺍﻓﻐﺎﻧﯽ
($0.91) 41.4

50
ﺍﻓﻐﺎﻧﯽ
($0.73) 33.4

40
ﺍﻓﻐﺎﻧﯽ ($0.62) 28.8

30
20
10

2009/10

2008/09

ﻧﻮﺕ ﻫﺎ :ﻣﻘﺎﺩﯾﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻫﺎی ﺍﻭﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ 45 .ﺍﻓﻐﺎﻧﯽ =  1ﺩﺍﻟﺮ.
 .aﻣﻘﺪﺍﺭ¬ ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ .4/10/2010
ﻣﻨﺎﺑﻊ :ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺎﻟﯿﻪ ،ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﻨﮏ.
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جدول 3.6

مصارف پیش بینی شده نیروهای امنیت ملی افغانستان2008/09-2023/24 ،
09a/2008

19/2018

14/2013

24/2023

مصارف نیروهای امنیتی (ملیارد دالر)

اردوی ملی افغانستان

b

پولیس ملی افغانستان

c

مجموع

$3.2

$3.8

$5.0

$6.5

$1.5

$1.7

$2.1

$2.7

$4.7

$5.5

$7.1

$9.2

مصارف نسبت به عواید (فیصد)

مصارف نیروهای امنیت ملی افغانستان به عنوان
بخشی از عواید داخلی پیش بینی شده دولت جمهوری 449%
اسالمی افغانستان

195%

270%

154%

نوت ها :منبر ها روند شده اند .بشمول مصارف عملیاتی و سرمایه گذاری.
 .aمقدار پیش بینی شده.
 .bسطح فرضی نیروی کاری بانک جهانی :تعداد نیروهای اردوی ملی افغانستان تا  2012/13به  240,000نفر افزایش می یابد ،تعداد نیروهای پولیس ملی افغانستان تا  2013/14به  160,000نفر
افزایش می یابد .این میزان با میزان توافق شده در کنفرانس لندن در جنوری  2010که  171,600نفر برای اردوی ملی افغانستان و  134,000نفر برای پولیس ملی افغانستان تا اکتوبر  2011پیش بینی
شده بود متفاوت است.
 .cپیش بینی های اقتصاد کشوری :اوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی افغانستان ساالنه  6فیصد است ،تورم تا سال  2012/13و پس از آن به  3فیصد تقلیل می یابد و عواید داخلی دولت جمهوری
اسالمی افغانستان تا سال  2028/29به  13فیصد تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد.
منابع :بانک جهانی" ،DfID/بررسی مصارف عمومی افغانستان در سال  :2010سکتور امنیتی" ،صفحات  ،24-23وزارت دفاع امریکا" ،پیشرفت به سوی امنیت و ثبات در افغانستان" ،4/2010 ،صفحات
.115 ,104

افغانستان ضرورت به حمایت های مستمر خارجی تشریح شده در ارزیابی مصارف عمومی دارد.
بر طبق ارزیابی مصارف عمومی بانک جهانی ،معاش معلمان و سایر کارمندان سکتور تعلیمات دومین
بخش از بودجه عملیاتی دولت جمهوری اسالمی افغانستان را تشکیل می دهد 298.در این ارزیابی نتیجه گیری
شد که برای نایل آمدن به اهداف انکشاف هزاره برای حتصیل همه اطفال تا سال  ،2020مصارف تعلیماتی
299
باید به طور مستمر  180فیصد افزایش یابد.
297

ایجاد ظرفیت

در کنفرانس های لندن و کابل ،مساعدت کنندگان بین املللی از تعهد دولت جمهوری اسالمی افغانستان
برای پذیرش مسئولیت مالی بیشتر استقبال منودند 300.مساعدت کنندگان به طور کلی با درخواست دولت
جمهوری اسالمی افغانستان برای پرداخت مقدار بیشتری از منابع مالی انکشافی به دولت افغانستان
در صورت اجنام اصالحات و کاهش فساد اداری موافقت منودند 301.در این سه ماه ،دولت جمهوری اسالمی
افغانستان در کنفرانس کابل پیشنهاداتی را در مورد اجراآت هیئت مدیره هماهنگی و نظارت مشترک ارائه
302
منود و از مساعدت کنندگان درخواست منود که منابع مالی را با این اجراآت هماهنگ مناید.
بانک جهانی ذکر کرد که با آنکه دولت جمهوری اسالمی افغانستان پیشرفت هایی در مورد اجرای
اصالحات مالی عمومی داشته است ولی ظرفیت آن برای مدیریت منابع مالی عمومی بسیار محدود
است 303.برای مثال در راپور ارزیابی مصارف عمومی بانک جهانی ذکر گردیده که دولت جمهوری اسالمی
افغانستان فقط توانسته حدود  40فیصد از بودجه انکشافی خود را در سال  2009/10مصرف مناید.
305
 304این کمترین نرخ اجرای بودجه برای بودجه انکشافی از سال  2005/06بوده است.
شکل  3.33تغییرات مصرف بودجه انکشافی که بین سالهای  2005/06و  2007/08بهبود یافته و سپس
در سال  2008/09بدتر شده است را نشان می دهد .بانک جهانی تقلیل نرخ اجرای بودجه دولت جمهوری
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بانک جهانی ،ثبات مالی در افغانستان را نقطه ای
می داند که در آن دولت جمهوری اسالمی افغانستان
عواید کافی برای تأمین مصارف عملیاتی خود
داشته باشد .از  2003/04تا  66 ،2008/09فیصد از
مصارف عملیاتی دولت جمهوری اسالمی افغانستان
مصروف پرداخت معاش کارمندان دولتی می گردید.
به گفته بانک جهانی ،بیش از  500,000نفر برای
دولت جمهوری اسالمی افغانستان کار می کنند که
 80فیصد از آنها اعضای نیروهای امنیتی یا معلمان
هستند.
منبع :بانک جهانی" ،DfID/بررسی مصارف عمومی افغانستان در سال  :2010مصارف
عمومی و ثبات مالی" ،صفحات .9 ,2

انکشاف اقتصادی و اجتماعی

نرخ اجرای بودجه :نرخ اجرای بودجه توسط
بانک جهانی به عنوان نرخ توزیع بودجه
تصدیق شده ساالنه در وسط سال تعریف می شود.

اسالمی افغانستان را با عوامل مختلفی بشمول عدم وجود ظرفیت جذب منابع مالی در وزارتخانه های
مربوط ،وجود مشکالت تخنیکی در انتقال منابع مالی و اختالفات موجود در مورد تأمین بودجه پروگرام ها
306
مرتبط می داند.

خدمات ضروری

منبع :بانک جهانی" ،DfID/بررسی مصارف عمومی افغانستان در سال  :2010مصارف
عمومی و ثبات مالی" ،صفحه .11

ارزیابی مصارف عمومی بانک جهانی بر اتکای افغانستان به اعطاآت بین املللی برای تأمین منابع مالی
تعلیماتی و ضرورت تقویت ظرفیت وزارت معارف ( )MoEمتمرکز است .در ماه جون ،سروی جئولوجیکی
امریکا ( )USGSیک راپور در مورد ذخیره آب کابل نشر منود و بر ضرورت بهبودبخشی مدیریت و حفظ منابع
آب افغانستان تأکید منود .بانک انکشاف آسیایی اعالن منود که برای حمایت از اجراآت ضروری بازسازی و
انکشاف اقتصادی ،منابع مالی را افزایش خواهد داد (از  386ملیون دالر به  548ملیون دالر در سال .)2011/12
منابع مالی اضافی عالوه بر حمایت از پروژه های آبیاری و انرژی به افغانستان برای تأمین مصارف اضافی اعمار
307
سرک حلقوی مساعدت خواهد منود.

انرژی

در این سه ماه ،وزیر انرژی و آب به مطبوعات گفت که حدود  70فیصد از افغان ها هنوز به برق دسترسی
ندارند و همانطور که در شکل  3.34نشان داده شده ،کشور هنوز برای تأمین ضروریات خود وابسته به برق
وارداتی است 308.افغانستان به اهداف تعیین شده در ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان برای تأمین برق 65
309
فیصد خانوارهای شهری و  25فیصد خانوارهای دهات تا پایان سال  2010کامال ً نایل نخواهد شد.
همانطور که در تفتیش سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان از سکتور انرژی ذکر گردیده ،دولت
310
امریکا تا جنوری  2010بیش از  732ملیون دالر را مصروف بازسازی سکتور انرژی افغانستان منوده است.
با وجود این پیشرفت ها ،موانع زیادی وجود دارد .این تفتیش نتیجه گیری منود که عدم وجود ظرفیت در

شکل 3.33

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺍﺻﻠﯽ :ﻧﺮﺥ ﻫﺎی ﺍﺟﺮﺍﺋﯿﻮی) 2009/10–2005/06 ،ﻓﯿﺼﺪ(
2009/10

40%

2008/09

43%
54%

2007/08

54%

2006/07
2005/06

41%
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ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﺸﺪﻩ

40

20

ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ

ﻧﻮﺕ :ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻝ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ" ،DfID/ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﺛﺒﺎﺕ ﻣﺎﻟﯽ" ،ﺳﻨﺪ ﮐﺎﺭی  2ﺑﺮﺍی ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ .3/31/2010 ،2010
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افغانستان برای جمع آوری عواید کافی یکی از عوامل محدود کننده استقالل این کشور ،انکشاف سیستم
311
برق و استخدام کارمندان ماهر است.
وضعیت امنیتی نیز یکی دیگر از عوامل محدود کننده تولید داخلی انرژی است .همانطور که در راپور
ربعوار جنوری  2010سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ذکر گردیده ،برای انتقال یک توربین جدید به
سد کجکی در هلمند در سپتمبر  ،2008به علت فعالیت شورشیان و وجود دستگاههای انفجاری تعبیه
شده در مسیر استفاده از  4,000نفر از نیروهای آیساف و نیروهای امنیت ملی افغانستان ( )ANSFضرورت
داشت 312.در سه ماه قبل ،عملیات نصب سومین توربین سد کجکی به علت تداوم مشکالت امنیتی به
مدت نامعلومی متوقف گردید 313.دو توربین تعمیر شده سد فعال هستند و برق تولید می کنند 314.ولی
سازمان پیمان اتالنتیک شمالی در این سه ماه راپور داد که طالبان یکی از ساختمان های نگهدارنده خطوط
برق سد کجکی را منفجر کرده و سبب قطع شدن برق در بخش هایی از هلمند شده است ،طالبان در ابتدا
اجازه دسترسی اجننیران دولتی به منطقه صدمه دیده را نداد 315.در مذاکرات بعدی ،به اجننیران دولتی اجازه
316
داده شد که خطوط برق را تعمیر کنند.
در این سه ماه ،دولت امریکا رسما ً فابریکه برق طره خیل را به دولت جمهوری اسالمی افغانستان حتویل
داد 317.به گفته اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،شش بالک اول فابریکه در آگست  2009به شبکه
برق وصل شدند و فابریکه در تاریخ  31می  2010کامال ً فعال گردید 318.این اداره راپور داد که فابریکه تولید برق
طره خیل قادر به تأمین برق  600,000نفر از مردم کابل که به سیستم برق شمال شرق متصل هستند می
باشد 319.به گفته سفیر امریکا آقای کارل ایکنبری ،امریکا  300ملیون دالر را به این پروژه اختصاص داد و به
320
حمایت از پروگرام های ایجاد ظرفیت برای حفظ آن دوام می دهد.
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معارف

در ارزیابی اخیر بانک جهانی از مصارف عمومی ذکر گردیده که دولت جمهوری اسالمی افغانستان برای تأمین
مصارف تعلیماتی خود شدیدا ً به اعطاآت بین املللی وابسته است .بر طبق این ارزیابی ،حدود  60فیصد از
مصارف تعلیماتی فعلی افغانستان از محل بودجه خارجی تأمین می شود ،لهذا مساعدت کنندگان بین
321
املللی این مصارف را تأمین می منایند.
در ارزیابی بانک جهانی ذکر گردیده که معاش (عمدتا ً معلمان) بیش از  90فیصد از مصارف عملیاتی
وزارت معارف را تشکیل می دهد 322.معاش معموال ً نقدی و در حضور شهود پرداخت می شود و از دریافت
کنندگان خواسته می شود که یک رسید را امضا کنند 323.ولی در این ارزیابی ذکر گردیده که پرداخت نقدی
معاش معلمان سیستم را در معرض سوء استفاده هایی مانند پرداخت پول کمتر و یا ایجاد کارمندان "غیر
واقعی" در سیستم قرار می دهد .این موضوع خاصتا ً در مناطق دورافتاده که همه پول به یک شخص پرداخت
می شود تا معاش همه معلمان را پرداخت کند صدق می کند .در ارزیابی ذکر گردیده که در سال ،2008/09
وزارت معارف  5,000کارمند غیر واقعی را در حین اسم نویسی از معلمان شناسایی منود و اسامی آنها را از
لست رسمی پرداخت معاش حذف منود 324.در نتیجه بر طبق این ارزیابی ،وزارت معارف در حال حرکت به سوی
325
پرداخت معاش معلمان از طریق بانکها جهت تقلیل فساد اداری است.
در ارزیابی مصارف عمومی همچنان اعالن گردیده که کمبود ظرفیت در وزارت معارف سبب گردیده که
وزارت معارف نتواند بیش از  38فیصد از بودجه انکشافی خود را در سال  2008/09مصرف کند 326.یکی از
دالیل ،عدم توانایی وزارت معارف و وزارت مالیه برای پرداخت منابع مالی تعلیماتی به والیات بوده است .این
تأخیرها به علت آنکه کارهای مربوط به بودجه به طور دستکی اجنام می شوند ایجاد می شوند 327.یک مثال
دیگر ،افزایش تعداد فورمه هایی است که اداره بودجه وزارت معارف باید برای پرداخت منابع مالی تعلیماتی

دختران افغان در یک صنف حضور دارند .افزایش دسترسی دختران و زنان جوان به تعلیمات ،یکی از اولویت های دولت جمهوری اسالمی
افغانستان و جامعه بین املللی است( .عکس آیساف)
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به والیات تکمیل مناید 328.در ارزیابی ذکر گردیده که از سال  2007/08تاکنون ،تعداد فورمه های ضروری از 185
فورمه به حدود  1,480فورمه افزایش یافته است .بر طبق ارزیابی ،این افزایش به علت اختصاص  78فیصد از
329
بودجه عملیاتی به والیات قابل توجه است.
در این سه ماه ،دفتر سرمفتش خاص اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ( )USAID OIGیک تفتیش از
پروگرام ساختمانی چهارساله اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده به ارزش  105ملیون دالر نشر منود که
طی آن حدود  776کلینیک صحی و مکتب در سراسر افغانستان اعمار گردیده است 330.به علت وضعیت
نامناسب امنیتی در محل اعمار بسیاری از پروژه ها ،به مفتشان یک منونه از  30مکتب در هر بازدید نشان داده
شد 331.مفتشان نتیجه گیری کردند که از این مکاتب برای مقصد مورد نظر استفاده می گردد غیر از یک
مکتب که وزارت معارف از آن مستفید می شود 332.در این مکاتب  1,385معلم مشغول به کار بودند که
334
 57,744متعلم را تعلیم می دادند 333.ولی مفتشان عوارض زیادی نیز در این مکاتب مشاهده منودند:
• 21مکتب برق ندارند ( 17مکتب در مناطقی قرار دارند که برق وجود ندارد)
• 14مکتب آب ندارند و یا آب آنها کافی نیست
• 12مکتب تشناب ندارند
• 18مکتب جتهیزات کافی ندارند
در این تفتیش دو عامل مهم مربوط به این عوارض شناسایی گردید  -عدم مطابقت با استندرد ساختمانی
335
بین املللی و کمبود منابع مالی عملیاتی.
در این سه ماه ،منشی عمومی سازمان ملل متحد راپور داد که حمالت بر علیه مکاتب در سراسر
افغانستان هنوز در حال افزایش است .وی ذکر کرد که اغلب این حمالت توسط گروههای ضد دولتی اجنام
می شوند .این حمالت بشمول ارعاب معلمان و متعلمین ،اختتاف ،ضرب و شتم و قتل کارمندان مکاتب،
336
ایجاد حریق و قرار دادن دستگاههای انفجاری تعبیه شده در مکاتب هستند.

خدمات صحی

تفتیش دفتر سرمفتش خاص اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده همچنان بشمول کلینیک های صحی
بوده است 337.مفتشان از منونه های  20کلینیک صحی بازدید منودند .آنها همچنان نتیجه گیری منودند که از
اغلب ساختمان ها برای مقاصد مورد نظر استفاده می شود 109 338.نفر در  20کلینیک صحی کار می کنند
و حدود  39,500مریض را درمان کرده اند 339.ولی مفتشان دریافتند که شرایط نامناسبی بشمول کمبود
جتهیزات ،نل دوانی و آب و کمبود کارمندان نیز وجود دارد .مفتشان نتوانستند تعیین کنند که بعضی از
این کمبودها به ضعف در اعمار و یا عدم حمایت از طرف دولت جمهوری اسالمی افغانستان و یا عدم اجنام
340
عملیات حفظ و مراقبت مربوط بوده است.

آب و گنداب

در این سه ماه USGS ،یک راپور در مورد منابع آب ذخیره کابل نشر منود .به گفته سفیر افغانستان در
امریکا ،آب شهر کابل به طور سنتی از منابع طبیعی تأمین می گردید USGS 342.همچنان ذکر کرد که رشد
جمعیت و خشکسالی سبب اعمال فشار بر منابع آب کابل و سبب آلودگی و خشک شدن چاهها گردیده
344
است 343.ولی در مناطق خلوت تر کیفیت آب نسبتا ً خوب بود.
341
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امریکا برای تأمین آب پاک مورد ضرورت در افغانستان ،مصارف  912پروژه کوچک و متوسط آب و گندآب
را از جون  2004تا جون  2011تأمین منوده است .به گفته قوماندانی مرکزی ایاالت متحده (،)CENTCOM
مجموع مصارف تخمینی این پروژه ها  28ملیون دالر بوده است و اوسط مصارف هر پروژه  14,490دالر بوده
است .منونه هایی از این پروژه های آب پاک و گندآب بشمول چاههای آب ،تانکی ها آب ،سیستم های گندآب،
345
پروژه های کوچک آبیاری و تشناب هستند.

انکشاف صنعتی و منابع طبیعی

در این سه ماه ،افغانستان در حال برداشت محصول غالت امسال بود و دولت جمهوری اسالمی افغانستان
پیشنهاداتی را برای اجرای پروژه های انکشاف آب در کنفرانس کابل ارائه منود .وزارت دفاع امریکا ( )DoDمجددا ً
به منابع معدنی افغانستان توجه منوده و یک راپور جدید برای تخمین ارزش بالقوه این منابع نشر منوده است.
مرکز بین املللی کمپنی های خصوصی ( )CIPEیک سروی جدید از مالکان تصدیهای خرد در افغانستان نشر
منود که بر پالن های آنها برای آینده بشمول امید آنها به شفاف شدن و دسترسی بیشتر به پروسس عقد
قرارداد دولت جمهوری اسالمی افغانستان متمرکز است.

زراعت

یکی از بزرگان محلی نشان می دهد که یک قریه خشک
شده است .از  50چاه در قریه بریکوپ پروان ،فقط  4چاه
فعال هستند( .عکس نیروی هوایی امریکا ،بریدمن کلی جی
استوارت)

از سال  USGS ،2004برای فراهم کردن دسترسی مردم
به آب در کابل با سروی جئولوجیکی افغانستان و
وزارت انرژی و آب افغانستان همکاری منوده است.
 USGSبرای فراهم کردن امکانات علمی جهت
مدیریت این منبع مهم ،یک دیتابیس از معلومات
مربوط به آبهای سطحی و زیرزمینی در منطقه
تهیه منوده است .مصارف این مساعی توسط اداره
انکشاف بین املللی ایاالت متحده تأمین می شود.
منبع" ،USGS :دسترسی به آب در کابل ،افغانستان" ،ورق معلوماتی ،5/2010 ،2010-3037
صفحه .1

تسریع پیشرفت در سکتور زراعت یکی از اولویت های اصلی برای اشتراک کنندگان در کنفرانس کابل و ستراتیژی
ثبات امریکا در افغانستان است 346.به گفته دفتر حسابدهی دولت ،دولت امریکا از سال  2002مبلغ  1.4ملیارد
347
دالر را به پروگرام های زراعت در افغانستان اختصاص داده است.
به گفته خدمات زراعت خارجی امریکا ( ،)FASافغانستان در مسیر نایل آمدن به دومین سال زراعی موفق
است .خدمات زراعت خارجی امریکا ( )FASراپور داد که مقدار زیادی باران در خزان  2009باریده است که سبب
گردیده محصول گندم قبل از ماههای زمستان به خوبی رشد کند .ولی وضعیت آب و هوا در بهار و زمستان
خیلی مناسب نبود .این وضعیت بشمول بارش کمتر برف که منبع اصلی آبیاری غالت است و درجه حرارت
بیش از حد نورمال در مناطق کشت گندم بوده است .ولی خدمات زراعت خارجی امریکا ( )FASپیش بینی
منود که افغانستان در سال  2010حدود  3.7ملیون تن گندم تولید کند که  18فیصد زیادتر از حد متوسط
348
است.
با وجود بهبود محصوالت ،بانک جهانی در اپریل  2010راپور داد که افغانستان هنوز یک ششم از غالت
349
خود را برای مصرف داخلی وارد می کند.
دفتر سرمفتش خاص اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده اخیرا ً یک تفتیش از پروگرام کوپن های ازدیاد
محصوالت زراعی افغانستان ( )AVIPAاجنام داده است که کوپن هایی برای تهیه بذرهای مدرن و کود برای
مساعدت به کشت گندم در اختیار افغان ها قرار می دهد .به عالوه ،این پروگرام مصارف مربوط به فعالیت های
ایجاد ثبات در والیات هلمند و قندهار ،بشمول پروگرام های پول برای کار مانند پاک کردن مجاری آبیاری ،ارائه قرض
350
های کوچک برای خرید جتهیزات زراعی و بذر و نهال محصوالت متبادل با ارزش را تأمین می مناید.
تا  31دسمبر  ،2009مجموع منابع مالی پروگرام حدود  185.2ملیون دالر بود .دفتر سرمفتش خاص اداره
انکشاف بین املللی ایاالت متحده نتیجه گیری منود که این پروگرام به همه اهداف پالن گذاری شده خود
برای توزیع بذر یا کود بین  296,920نفر از دهاقین افغان نایل آمده است و به افزایش کشت گندم مساعدت
منوده است .این تفتیش همچنان نتیجه گیری کرد که اندازه گیری میزان دقیق مساعدت این پروگرام امکان
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ندارد زیرا بعضی از نتایج راپوردهی شده قابل اعتماد نیستند .در این تفتیش همچنان ذکر گردیده که
351
پروگرام ایجاد ثبات در هلمند و قندهار را به دلیل عوارض امنیتی منی توان کامال ً اجرا منود.

ایجاد ظرفیت

همانطور که در جدول  3.7نشان داده شده ،تا  30جون  ،2010نه تیم انکشاف زراعی ( )ADTامریکا برای ارائه
مساعدت تخنیکی و کمک به تقویت سکتور زراعت افغانستان در این کشور حضور داشتند .این تیم ها،
واحدهای گارد ملی بشمول دهاقین و متخصصین مالداری ،باغداری ،آبیاری ،نگهداری و توزیع مواد غذایی
هستند .آنها دهاقین افغان ،مسئولین والیتی و محصالن پوهنتون ها را تعلیم می دهند و مربیان افغان را
352
برای تعلیم روش های زراعت مدرن تعلیم می دهند.
به گفته قوماندانی مرکزی ایاالت متحده ،این تیم ها موانعی را برای پیشرفت زراعت شناسایی منوده
353
اند:
•ترجمان ها با اصطالحات زراعت آشنا نیستند
•وابستگی دهاقین به گندم با وجود امکان کشت سایر محصوالت در زمین های سنگی
•عدم اجرای پروژه های آبیاری کافی
•عدم وجود کمپنی های صنعت زراعت ،برای مثال برای اجاره جتهیزات
•فساد اداری دولت افغانستان

دهاقین افغان مواد آفت کش را برای اسپری کردن برروی محصوالت زراعی آماده می کنند (عکس از اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده)

ارائه راپور به کنگره امریکا 30

I

جوالی 2010

99

در این سه ماه ،اداره انکشاف بین املللی ایاالت
متحده تأسیس یک صندوق انکشاف زراعی 100
ملیون دالری جدید که اعتبار خرید جتهیزات ،بذر
و سایر مواد ضروری برای انکشاف تولید زراعی در
اختیار افغان ها قرار می دهد را اعالن منود.
منبع :وزارت امورخارجه امریکا/سفارت امریکا در کابل ،نشر مطبوعاتی" ،دهاقین افغان
از طریق صندوق انکشاف زراعی  100ملیون دالری جدید دسترسی بیشتری به اعتبار پیدا
کردند".7/21/2010 ،

انکشاف اقتصادی و اجتماعی

آبیاری

جدول 3.7

تا  30جون  ،2010تیم های انکشاف زراعی در محل قرار
داشتند
محل

ایالت

واحد

غزنی

تگزاس

TX ADT #3

خوست

ایندیانا

IN ADT #2

کنر

کالیفرنیا

CA ADT #1

لوگر

کارولینای جنوبی

SC ADT #1

ننگرهار

میسوری

MO ADT #3

پکتیا

اوکالهما

OK ADT #1

پروان

کنتاکی

KY ADT #2

لغمان

کانزاس

KS ADT#2

زابل

آرکانزاس

AR ADT #1

منبع :قوماندانی مرکزی امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان.7/6/2010 ،

به گفته سفیر افغانستان در امریکا ،مدیریت بهتر منابع آب برای انکشاف زراعت افغانستان در آینده ضروری است.
اگر آب کافی در متام طول سال در دسترس باشد ،دهاقین می توانند انار و سایر محصوالت با ارزش که ضرورت
به آب زیادی دارند را کشت کنند .به گفته مسئولین  ،USGSبعضی از مناطق افغانستان دارای منابع غنی
آب زیرزمینی هستند ،ولی این منابع ممکن است چشمه های آب باستانی باشند که در عمق زمین قرار دارند
و برای استفاده پایدار از آنها باید بررسی های بیشتری اجنام شود .مسئولین اعالن منودند که مهمترین مانع
در پیش روی انکشاف منابع آب افغانستان ،عدم وجود ظرفیت تخنیکی و مهارت کافی برای مدیریت مؤثر این
منابع است .لهذا  USGSبرای انکشاف این ظرفیت در حال همکاری با سروی جئولوجیکی افغانستان ()AGS
و وزارت انرژی و آب است .با توجه به اهمیت منابع آب ،پالن هایی برای اجرای پروژه های بزرگ آب در کنفرانس
354
کابل ارائه گردید.
به گفته سفیر افغانستان ،دولت جمهوری اسالمی افغانستان در حال کوشش برای تعیین حقوق و
تعهدات خود برای انکشاف منابع آب است .وی همچنان ذکر کرد که اغلب رودهای افغانستان به داخل
کشورهای همسایه جریان پیدا می کنند و آنها نیز از آب این رودها مستفید می گردند ،لهذا ،تعیین چوکات
همکاری ساحوی قبل از اعمار سدها و سایر زیربناهای مربوط به آب در نزدیکی سرحدات سایر کشورها
ضرورت دارد .مسئولین  USGSهمچنان اعالن منودند که کشورهای همسایه افغانستان به ازای هر نفر دو برابر
355
افغانستان آب مصرف می کنند.

یک مشاور تخنیکی وزارت زراعت در ماه اپریل از یک گلخانه در مرکز وزارت زراعت فراه که در آن به دهاقین اجازه مشاهده تخنیک های
متخلف زراعی داده می شود ،بازدید منود (عکس از نیروی هوایی امریکا ،بریدمن ریالن کی آلبرایت)
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معدن

در این سه ماه ،نیروی کاری جتارت و ثبات وزارت دفاع امریکا در افغانستان ( )TFBSOراپور ثروت معدنی افغانستان را
بروزرسانی منود .این راپور بشمول تخمین های جدید از ارزش اقتصادی بالقوه این منابع بر اساس آخرین معلومات
جمع آوری شده است .هدف آن ارائه معلومات قابل تصدیق و و مطابق با استندردهای سرمایه گذاری سکتور
خصوصی است .وزارت معادن در تاریخ  25جون  ،2010این معلومات جدید را در اولین کنفرانس بین املللی فرصتهای
356
سکتور معدن افغانستان در لندن ارائه منود.
همانطور که سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در راپور ربعوار جنوری  2010خود ذکر کرد USGS ،اولین
ارزیابی خود از منابع معدنی افغانستان را در سال  2007نشر منود 357.این معلومات در سومین کنفرانس جتاری
ساالنه امریکا-افغانستان که توسط اطاق جتارت افغانستان-امریکا در نومبر  2007در واشنگنت دی سی برگزار
شده بود ارائه گردید 358.به گفته  ،USGSراپورهای اولی بر اساس سروی های اجنام شده بین سالهای  1950تا 1985
ارائه شده بودند .این معلومات در طی سالهای دهه  1990از مقامات افغان مخفی نگهداشته شده بود و در سال
 2001به دولت جمهوری اسالمی افغانستان حتویل داده شد .در نتیجه از آن برای حتقیقات بیشتر توسط USGS
با همکاری  AGSو وزارت معادن استفاده گردید USGS 359.از سال  2005تا  31مارچ  ،2009حدود  189راپور سروی
جئولوجیکی بشمول ارزیابی منابع ذغال سنگ ،تیل ،گاز طبیعی ،آب و سایر منابع را نشر منوده است 360.مصارف
این سروی ها توسط اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده تأمین گردیده است.
در خزان  ،2009نیروی کاری جتارت و ثبات وزارت دفاع امریکا در افغانستان ( )TFBSOبرای کشف منابع معدنی
افغانستان با  USGSهمکاری منود ،بعد از بازدیدهای طوالنی ،تیم یک لست از اولویت مناطق تهیه منود .جدول
 3.8منابع معدنی بالقوه افغانستان و ارزش بالقوه آنها که توسط نیروی کاری جتارت و ثبات وزارت دفاع امریکا در
افغانستان ( )TFBSOمحاسبه شده را لست می کند .همانطور که سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
در راپورهای ربعوار قبلی خود ذکر کرد ،متخصصین بانک جهانی و سایر سازمان ها برای انکشاف منابع معدنی
361
افغانستان به عنوان یک منبع عواید پایدار و بلند مدت برای دولت جمهوری اسالمی افغانستان توافق منودند.
نیروی کاری جتارت و ثبات وزارت دفاع امریکا در افغانستان ( )TFBSOمساعی منونه گیری خود را انکشاف داده
و عالوه بر متخصصین دولت امریکا از کارمندان  AGSو جئولوجیست های صنعتی نیز استفاده می کند .تا 14
جوالی  ،2010بیش از  700منونه جمع آوری شده و برای حتلیل به البراتوار  USGSارسال گردید .آزمایشات کیمیاوی
362
برروی بیش از  500منونه اجنام شد و نتایج برای درک بهتر اندازه ،نوع و ارزش ذخایر در دست حتلیل و بررسی است.
شکل  11 ،3.35والیت که نیروی کاری جتارت و ثبات وزارت دفاع امریکا در افغانستان ( )TFBSOبرای جمع آوری منونه
از آنها بازدید منوده را نشان می دهد.
به گفته نیروی کاری جتارت و ثبات وزارت دفاع امریکا در افغانستان ( )TFBSOو  ،USGSبرای ایجاد ظرفیت داخلی
ارزیابی ،اجننیران یا جئولوجیست های افغان در صورت امکان در این مساعی حضور داشتند .به عالوه نیروی کاری
جتارت و ثبات وزارت دفاع امریکا در افغانستان ( )TFBSOو  USGSقابلیت های تکنالوجی معلوماتی و ذخیره سازی و
363
حتلیل معلومات  AGSرا ارزیابی منودند و پیشنهاداتی را برای تقویت سیستم های تخنیکی این اداره ارائه منودند.
نیروی کاری جتارت و ثبات وزارت دفاع امریکا در افغانستان ( )TFBSOدر حال همکاری با متخصصین صنعتی،
 AGSو  USGSبرای جمع آوری این معلومات جهت ارائه به سرمایه گذاران احتمالی است .این کار بشمول ارشیو
کردن و ترجمه راپورها و نقشه های دوره اشغال شوروی است که معلومات با ارزش کیمیاوی و جئولوجیکی در
مورد این مناطق ارائه می کنند .این معلومات در حال تبدیل برای استفاده در پروگرام های مدرن و سامان آالت
ضروری برای اجراآت انکشافی و اکتشافی است .به عالوه ،نیروی کاری جتارت و ثبات وزارت دفاع امریکا در افغانستان
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به گفته مسئولین  ،USGSاز سال  1950تا 1980
حدود  165گیج رود در افغانستان فعال بودند که
سطح و میزان جریان رودها را ثبت می کردند .طی
سالها جنگ ،این گیج ها بالاستفاده بودندUSGS .
معلومات جمع آوری شده توسط این گیج ها را
حتلیل کرده و به صورت اونالین ارائه منود و وزارت انرژی
و آب نیز به تازگی گیج ها را به عنوان یک منبع پالن
گذاری مدیریت آب مجددا ً فعال منود.
منبع ،USGS :پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان،
.6/24/2010

انکشاف اقتصادی و اجتماعی

جدول 3.8

منابع معدنی (غیر از مواد سوخت) :ارزش تخمینی
بالقوه در محل ،دسمبر 2009
ارزش
(ملیارد دالر)

مقدار (تن)

مواد معدنی
(غیر از مواد سوخت)

420.85

1,490,944,000

آهن

274.00

40,895,800

مس

81.20

3,500,000

نیوبیوم

50.82

600,000

کوبالت

25.00

685

طال

23.89

724,010

مولیبدن

7.41

1,400,000

عناصر کمیاب

6.32

13,365,563

آزبست

5.34

9,067

نقره

5.09

27,513,690

پوتاس

4.43

2,290,175

املینوم

0.67

1,055,223

گرافیت

0.65

1,300

الپیس الزولی (الجورد)

0.64

8,791,000

فلوریت/فلورسپار

0.58

6,200,000

فسفر

0.55

243,900

سرب و روی

0.50

32,234

سیماب

0.41

329,100

سترونتیوم

0.23

6,450,000

سولفور

0.16

1,250,000

تالک

0.16

31,200

مگنتیت

0.05

—

کائولن

908.95

مجموع ارزش تخمینی

( ،)TFBSOشناسایی و همکاری با کمپنی های بین املللی عالقمند به انکشاف سکتور معدن افغانستان را آغاز
364
منوده است.

انکشاف سایر منابع انرژی

نیروی کاری جتارت و ثبات وزارت دفاع امریکا در افغانستان ( )TFBSOو  USGSبرای ارزیابی وضعیت فعلی
زیربناهای تیل و گاز ،تیم های اکتشافی به شبرغان (والیت جوزجان) ،مزارشریف (والیت بلخ) ،کندوز (والیت
کندوز) و هرات (والیت هرات) اعزام منوده اند .تیم های نیروی کاری جتارت و ثبات وزارت دفاع امریکا در افغانستان
( )TFBSOو  USGSهمچنان امکان اجنام یک حتقیق در مورد زمین لرزه را بررسی منودند تا امکان اجنام سروی
های دو بعدی زمین لرزه از شهر شبرغان تا کندوز را بررسی کنند .چنین سروی هایی می توانند ساختمان های

شکل 3.35

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﺩﺭ  11ﻭﻻﯾﺖ

ﺑﺪﺧﺸﺎﻥ

ﺗﺨﺎﺭ

ﭘﻨﺠﺸﯿﺮ

ﻧﻮﺭﺳﺘﺎﻥ
ﮐﻮﻧﺮ
ﻟﹶﻐﻤﺎﻥ
ﻧﻨﮕﺮﻫﺎﺭ

ﮐﻨﺪﻭﺯ
ﺑﹶﻐﻼﻥ

ﺑﻠﺦ
ﺳﻤﻨﮕﺎﻥ

ﺳﺮ ﭘﹸﻞ

ﭘﺮﻭﺍﻥ
ﮐﺎﺑﹸﻞ
ﻭﺭﺩک

ﻟﻮﮔﺮ
ﭘﮑﺘﯿﺎ
ﺧﻮﺳﺖ

ﺟﻮﺯﺟﺎﻥ

ﻓﺎﺭﯾﺎﺏ
ﺑﺎﺩﻏﯿﺲ

ﺑﺎﻣﯿﺎﻥ

ﻫﺮﺍﺕ

ﻏﻮﺭ
ﺩﺍﯾﮑﻨﺪی

ﻏﺰﻧﻲ

ﺍﺭﻭﺯﮔﺎﻥ
ﭘﮑﺘﯿﮑﺎ

نوت = — :موجود نیست.
منبع :وزارت دفاع امریکا" ،استقالل اقتصادی افغانستان :تأسیس یک کشور پایدار"،
 ،5/14/2010صفحه 6

ﺳﻤﻨﺖ

ﺯﺍﺑﻞ

ﻗﻨﺪﻫﺎﺭ

ﻣﺲ

ﻓﹶﺮﺍﻩ

ﻫﯿﻠﻤﻨﺪ

ﻃﻼ
ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺁﻫﻦ
ﻟﯿﺘﯿﻮﻡ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻤﯿﺎﺏ
ﻧﻘﺮﻩ
ﺗﺮﺍﻭﺭﺗﻦ
ﺍﻭﺭﺍﻧﯿﻮﻡ
ﻧﻮﺕ :ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻩ ¬ﻃﯽ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﻫﺎی ﻧﯿﺮﻭی ﮐﺎﺭی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﲡﺎﺭﺕ ﻭ ﺛﺒﺎﺕ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ/ﻧﯿﺮﻭی ﮐﺎﺭی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﲡﺎﺭﺕ ﻭ ﺛﺒﺎﺕ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی
ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.2010/14/7 ،
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ﻧﯿﻤﺮﻭﺯ
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زیر زمینی که تیل و گاز را در خود نگهداری می کنند و بهترین محل برای حفر چاههای آزمایشی را مشخص
کنند .جدول  3.9تخمین های  USGSاز منابع بالقوه تیل و گاز و محاسبات مربوط به ارزش بالقوه این منابع
365
توسط نیروی کاری جتارت و ثبات وزارت دفاع امریکا در افغانستان ( )TFBSOرا ارائه می کند.
نیروی کاری جتارت و ثبات وزارت دفاع امریکا در افغانستان ( )TFBSOیک توافقنامه با وزارت معادن برای
شروع مجدد استخراج چاههای تیل موجود در افغانستان امضا منوده است .عالوه بر سایر مزایا ،استخراج
مجدد چاههای افغانستان ،ظرفیت این کشور را برای تولید و توزیع تیل و گاز نشان خواهد داد ،سرمایه گذاران
را عالقمند خواهد کرد و پروگرام تولید محصوالتی مانند اسفالت و موادسوخت را در افغانستان انکشاف
366
خواهد داد.
نیروی کاری جتارت و ثبات وزارت دفاع امریکا در افغانستان ( )TFBSOبرای ارزیابی محل های بالقوه نصب
فابریکه های کوچک تولید برق از آب در افغانستان جهت مساعدت به سایر زیربناهای تولید انرژی ،با وزارت
احیا و انکشاف دهات افغانستان همکاری می کند .به گفته نیروی کاری جتارت و ثبات وزارت دفاع امریکا در
367
افغانستان ( ،)TFBSOتا  14جوالی  ،2010از  15تا  30محل ،تاکنون از  2محل بازدید شده است.

انکشاف سکتور خصوصی

در تاریخ  6می  ،2010مؤسسه ملی دیموکراسی ،مرکز کمپنی های خصوصی ( )CIPEو مؤسسه حتقیقاتی
چارنی یک سروی از کمپنی های کوچک و متوسط در شش شهر بزرگ افغانستان نشر منودند .از کمپنی های
اشتراک کننده 92 ،فیصد ساالنه کمتر از  10,000دالر عواید داشتند .اغلب کمپنی ها شخصی و یا خانوادگی
368
بودند.
در این سروی مشخص گردید که به طور کلی کمپنی ها نسبت به وضعیت اقتصادی محلی دید مثبتی
دارند .اغلب کمپنی ها به جای کار با سایر کمپنی ها ،بازارهای خارجی یا کمپنی های خارجی مستقیما ً با
مشتریان افغان کار می کردند .سه چهارم از کمپنی های اشتراک کننده در سروی پیش بینی می کردند که
میزان فروش ،تعداد کارمندان و سود خالص آنها طی شش ماه آینده زیاد شود .شش کمپنی از هر  10کمپنی
اشتراک کننده در سروی ،برای استخدام کارمندان اضافی در این دوره پالن گذاری منوده بودند و  4کمپنی از هر 10
369
کمپنی برای خرید جتهیزات اداری پالن گذاری منوده بودند.
این سروی نشان داد که کمپنی ها هنوز برای تأمین مصارف خود به جای قرض متکی به دارائیهای شخصی
هستند .فقط  7فیصد از اشتراک کنندگان راپور دادند که از اشخاص قرض گرفته اند و  6فیصد راپور دادند که

جدول 3.9

منابع معدنی (مواد سوخت) :تخمین ارزش بالقوه فعلی
منبع

موقعیت اولی

نفت خام

ذخیره فغانستان-تاجیکستان  1,596ملیارد بشکه

ارزش بالقوه (ملیارد)

تعداد

 123.2دالر (با  77.19دالر فی بشکه)

گاز طبیعی

ذخیره عمو دریا

 15,687ملیارد فت مکعب

 56.3دالر (با  3.59دالر فی ملیون )BTU

میعانات گاز طبیعی

ذخیره عمو دریا

 562ملیون بشکه

 43.4دالر (با  77.19دالر فی بشکه)
$222.9

مجموع
منبع :وزارت دفاع امریکا" ،استقالل اقتصادی افغانستان :تأسیس یک کشور پایدار" ،6/14/2010 ،صفحه 6
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در سروی مرکز بین املللی کمپنی های خصوصی
()CIPE
مشخص گردید که کمپنی ها معتقدند قراردادهای
دولت جمهوری اسالمی افغانستان به طور شفاف
و عادالنه منعقد منی شوند ولی  6کمپنی از هر 10
کمپنی امیدوار هستند
که دولت در سال آینده شفاف تر شود.
منبع :مؤسسه ملی دیموکراسی ،مرکز بین املللی کمپنی های خصوصی (،)CIPE
مؤسسه حتقیقاتی چارنی" ،رفتارهای جتاری افغانستان با سازمان های اقتصادی ،دولتی و
جتاری" ،صفحه .7

از بانک ها قرض گرفته اند .نتایج سروی بر فرصتهای موجود برای رشد سیستم مالی تأکید داشت .سه چهارم
از کمپنی های اشتراک کننده از پول نقد برای خرید کاال و خدمات مستفید می شدند و فقط یک کمپنی از هر
370
شش کمپنی برای خریدهای خود از انتقال پول از طریق بانک مستفید می گردید.
عالوه بر سروی های تشریح شده در راپورهای ربعوار قبلی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،مرکز
بین املللی کمپنی های خصوصی ( )CIPEدریافت که فساد اداری یکی از عوارض عمده برای سکتور خصوصی
است .بیش از نیمی از کمپنی های اشتراک کننده راپور دادند که برای کار مجبور به پرداخت رشوه ،مبالغ غیر
رسمی و یا هدیه شده اند 41 :فیصد راپور دادند که به مسئولین محلی رشوه پرداخت منوده اند 28 ،فیصد به
مسئولین گمرکی رشوه پرداخت منوده اند 26 ،فیصد به مسئولین دولت رشوه پرداخت منوده اند و سایر آنها به
پولیس یا مأمورین مالیات رشوه پرداخت منوده اند .کمپنی ها همچنان عدم رعایت عدالت در انعقاد قراردادهای
دولت جمهوری اسالمی افغانستان را نیز به عنوان یکی از تشویش های مهم خود اعالن منودند .خاصتا ً بسیاری
از کمپنی ها راپور دادند که مسئولین دولتی قراردادها را با دوستان و فامیل خود منعقد می کنند و طرزالعمل
371
عقد قرارداد شفاف نیست.
در یک پیشرفت مهم جتاری ،وزارت امورخارجه امریکا اعالن منود که دولت های افغانستان و پاکستان در تاریخ
 18جوالی  2010یک توافقنامه ترانزیت جتاری امضا منوده اند .این توافقنامه به ترک های افغان اجازه می دهد که
372
محصوالت افغانستان را از طریق پاکستان به سرحد هندوستان حمل کنند.
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راپور ربعوار

رشد سریع رسانه های ارتباطی در
افغانستان
از سال  ،2002رسانه ها به سرعت در افغانستان انکشاف یافته اند.
در سال  ،2002یک سیستم نشر رادیویی همراه با حدود دو تا سه استیشن
رادیوی  FMمحلی فعال بودند .تا جوالی  ،2010به گفته وزارت امورخارجه
امریکا ( ،)DoSحدود  300استیشن رادیویی و تکرار کننده در همه والیات
والیات فعال بودند .به گفته وزارت امورخارجه امریکا ،همچنان در سال
 2002فقط یک استیشن تلویزیونی در افغانستان فعال بود ولی در جوالی
 2010حدود دوازده شبکه خصوصی و یک شبکه تلویزیونی دولتی در
373
شهرهای اصلی فعال بودند.
میزان مالکیت دستگاههای رادیو و تلویزیون در افغانستان به شدت
افزایش یافته است .بر طبق یک سروی توسط هیئت مدیره نشرات در سال
 83 ،2009فیصد از افغان ها در خانه خود رادیو داشتند و  39فیصد از افغان
ها در خانه خود تلویزیون داشتند .بنیاد آسیا راپور داد که حدود  80فیصد
از افغانهایی که در شهرها زندگی می کنند و  30فیصد از افغانهایی که
در قریه جات زندگی می کنند تلویزیون دارند .به گفته اداره انکشاف بین
املللی ایاالت متحده ،اوسط قیمت یک دستگاه رادیو در افغانستان  8دالر و
374
اوسط قیمت یک دستگاه تلویزیون در افغانستان  100دالر است.
استیشن های رادیویی عمده ملی به طور روزانه  2تا  18ساعت
نشر می کنند ولی اغلب استیشن های کوچک محلی فقط برای چند
ساعت در روز فعال هستند .همچنان ،به گفته وزارت امورخارجه امریکا،
استیشن های عمده تلویزیونی  8تا  18ساعت در روز نشر می کنند ولی
استیشن های محلی فقط چند ساعت در روز فعال هستند 375.ولی به
تازگی شبکه تلویزیونی طلوع افغانستان اولین کانال خبری ستالیتی 24
ساعته کشور را تأسیس منود .به گفته اداره انکشاف بین املللی ایاالت
متحده ،اغلب برنامه های رادیویی و تلویزیونی غیر از فلم ها و سلسله
ها که عمدتا ً از هندوستان ،دوبی ،ترکیه و پاکستان وارد می شوند ،در
376
افغانستان تولید می شوند.
به گفته وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ( ،)MCITسکتور
ارتباطات افغانستان از سال  2002به سرعت انکشاف یافته است .جدول
 3.10تخمین های وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ( )MCITاز تعداد
مشترکین تیلیفون در افغانستان تا مارچ  2010را نشان می دهد .این جدول
نشان می دهد که اغلب مردم از تیلیفون موبایل استفاده می کنند .در
واقع ،وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ( )MCITتخمین می زند که
377
حدود  80فیصد از مردم افغانستان به تیلیفون موبایل دسترسی دارند.
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برج های ارتباطی باالی "کوه تلویزیونی" کابل قرار گرفته اند( .عکس یوناما)

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ( )MCITهمچنان اعالن منود که چهار
کمپنی ارائه کننده خدمات  GSMو یک ارائه کننده خدمات /CDMAشبکه
ثابت مجموعا ً بیش از  1.5ملیارد دالر در سکتور ارتباطات افغانستان
سرمایه گذاری منوده اند 378.در سال  ،2002/03اداره جتارت و انکشاف ایاالت
متحده ( )USTDAمنابع مالی یک مشاور که به دولت جمهوری اسالمی
افغانستان برای صدور الیسنس های آپریترهای موبایل و جذب سرمایه
گذاری سکتور خصوصی مساعدت می کند را تأمین منود 379.اداره جتارت و
انکشاف ایاالت متحده ( )USTDAهمچنان مصارف یک پروگرام مساعدت
تخنیکی را برای مساعدت به اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان
جهت بهبود دسترسی به تکنالوجی معلوماتی در قریه جات دورافتاده را
تأمین منود 380.به گفته وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ( )MCITرقابت
میان کمپنی ها سبب افزایش بل های تیلیفون از حدود  5.4دالر در سال
381
 2002به حدود  5.60دالر در سال  2008گردیده است.

جدول 3.10

آمار ارتباطی تا مارچ 2010
13,304,533

مشترکان ( GSMبیسیم)

83,809

مشترکان ( CDMAبیسیم)

56,357

خطوط زمینی

منبع :دولت جمهوری اسالمی افغانستان ،وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ،آمار ارتباطی ،www.mcit.goc.af ،دسترسی اونالین،
.7/8/2010
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مبارزه با موادمخدر

مبارزه با مواد مخدر
از سال  ،2002دولت امریکا حدود  4.24ملیارد دالر را به مساعی مبارزه با مواد مخدر در افغانستان اختصاص
داده است 382.قبل از فبروری  ،2010مساعی مبارزه با مواد مخدر امریکا عمدتا ً بر نابودی کشت کوکنار
متمرکز بود .ولی اثبات گردید که نابودی کشت کوکنار تأثیر اندکی بر میزان جتارت مواد مخدر در منطقه
دارد و به جای قاچاقبران ،دهاقین را هدف قرار می دهد 383.برای رفع کاستی های ستراتیژی قبلی ،امریکا یک
ستراتیژی جدید مبارزه با مواد مخدر را در سه ماه قبل اعالن منود که بر مبارزه با مواد مخدر و مواد کیمیاوی
تولید مواد مخدر ،توقف قاچاقبری مواد مخدر ،ایجاد ظرفیت و دستگیر کردن قاچاقبران عمده مواد مخدر
384
متمرکز است.
در این سه ماه ،وزارت امورخارجه امریکا ( )DoSتطبیق ستراتیژی جدید را با برای نایل آمدن به دو هدف آغاز
منود .اولین هدف ،تضعیف ارتباط میان مواد مخدر و شورش با تقلیل عواید شورشیان از جتارت مواد مخدر بود.
385
برای نایل آمدن به این هدف ،ستراتیژی هشت هدف را مشخص منود:
•نابود کردن اهداف در شبکه مواد مخدر-شورش-فساد اداری.
•ایجاد یک نیروی امنیتی قوی تر ،حسابده ،مؤثر و مستقل مبارزه با مواد مخدر.
•مطابقت متامی اجراآت مبارزه با مواد مخدر با پالن گذاری نظامی-غیر نظامی.
•بهبود بخشی و افزایش انکشاف زراعی و محصوالت متبادل مطابق با اهداف تعیین شده در
ستراتیژی های انکشاف ملی و والیتی.
•افزایش حمایت از پروگرام های دولت جمهوری اسالمی افغانستان ( )GIRoAبرای تقلیل تقاضا برای
مواد مخدر.
•حمایت از مساعی تقلیل تولید مواد مخدر.
•بهبودبخشی ارتباطات ستراتیژیک مبارزه با مواد مخدر.
•همکاری با سازمان های بین املللی و همسایگان افغانستان برای نابود کردن شبکه شورش-مواد
مخدر و نابود کردن مخفیگاههای آنان.
هدف دوم تقلیل فساد اداری حاصل از مواد مخدر است که حمایت افغان ها از دولت را تقلیل می دهد.
386
این ستراتیژی سه هدف دارد:
•انکشاف ظرفیت سازمانی برای حمایت از ستراتیژی کلی حکومتداری.
•شناسایی و تعقیب قانونی قاچاقبران عمده.
•هماهنگ کردن اجراآت اعمال قانون ،عدلیه و مالی و پروگرام های اصالحی.
این بخش پیشرفت های اجنام شده در این سه ماه برای حمایت از ستراتیژی مبارزه با مواد مخدر را مشخص می کند.
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کشت کوکنار و تولید تریاک

در فبروری  ،2010دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد ( )UNODCراپور داد که پیش بینی می
شود میزان کشت کوکنار در افغانستان ثابت باقی مباند .ولی ،راپورها در این سه ماه نشان داد که نوعی آفت
بر کشت کوکنار تأثیر گذاشته و میزان تولید تریاک را به طور مؤثر تقلیل داده است 387.بر طبق راپور مواد
مخدر جهانی  2010دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد ،با وجود تقلیل تولید تریاک ،منابع
388
تریاک برای مصرف حداقل دو سال آینده کافی هستند.
بر طبق راپور جون  2010منشی عمومی سازمان ملل متحد ( ،)UNتقلیل تولید سبب افزایش قیمت
تریاک شده است 389.سخنگوی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در کابل در می 2010
اعالن منود که قیمت های بیشتر می توانند مشوقی برای کشت کوکنار باشند 390.به گفته منشی عمومی
سازمان ملل متحد ،وزارت مبارزه علیه مواد مخدر ( ،)MCNدفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل
391
متحد و شرکای آن در حال اجنام یک سروی برای ارزیابی وضعیت هستند.
به گفته وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد ،از می
 2009تا می  ،2010قیمت تریاک خشک و تازه به طور چشمگیری افزایش یافته است .خاصتاً ،ارزش تریاک
خشک در دروازه مزرعه  71فیصد و تریاک تازه  104فیصد افزایش یافته است .قیمت جتاری تریاک خشک 72
فیصد و تریاک تازه  92فیصد افزایش یافته است 392.ولی هنوز برای ارتباط دادن افزایش قیمت تریاک به آفت
تریاک زود است.

مبارزه با جتارت مواد مخدر

برای حمایت از اهداف تعیین شده در ستراتیژی جدید مبارزه با مواد مخدر ،در دوره راپوردهی مساعی عمدتا ً
بر عملیات جلوگیری از کشت ،تقلیل تقاضا ،همکاری بین املللی و کشت محصوالت متبادل متمرکز بوده
است .بخش های ذیل ،جزئیات این مساعی را ارائه می کنند.

عملیات جلوگیری از کشت

همانطور که در راپور ربعوار اپریل  2010سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ذکر گردیده ،ستراتیژی
جدید مبارزه با مواد مخدر امریکا بر جلوگیری از کشت متمرکز شده است .وزارت دفاع امریکا ( )DoDراپور داد
که برای حمایت از این تغییر ستراتیژی ،نیروهای امنیت ملی افغانستان ( )ANSFو نیروهای بین املللی کمک به
امنیت ( )ISAFیک سلسله عملیات جلوگیری از کشت را در این سه ماه اجنام داده اند .این عملیاتها بشمول
گشت های مشترک ،طرزالعمل های جستجو و قرنطینه و اجراآت نظارتی هستند .در نتیجه این عملیاتها،
393
 70مظنون دستگیر شدند و مقادیر زیادی مواد مخدر و مواد مربوط به تولید مواد مخدر مصادره گردید.
شکل  3.36میزان مصادره مواد مخدر در چهار والیت را بر اساس نوع ،مقدار و محل نشان می دهد.
برای حمایت از این عملیاتهای مشترک ،امریکا نیروهای ترانسپورت ،استخبارات ،حمل هوایی و عکس
العمل سریع خود را اعزام منود .به گفته وزارت دفاع امریکا ،سازمان مقابله با مواد مخدر ( )DEAواحدهای
خاص پولیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان ( )CNPAرا تعلیم داده و سازمان های استخباراتی در سطوح
394
ستراتیژیک ،عملیاتی و تکتیکی به نیروهای نظامی و اعمال قانون مساعدت منودند.
در یک کوشش دیگر ،سازمان مقابله با مواد مخدر ،نیروهای بحری امریکا و پولیس مبارزه با مواد مخدر
افغانستان یک عملیات مبارزه با مواد مخدر را در تاریخ  18می  2010اجرا منودند که نتیجه آن دستگیری
چند نفر از اهداف مهم و مصادره مقدار زیادی مواد مخدر بود 395.به گفته نیروهای بحری امریکا ،بخش

108

سرمفتش خاص

I

برای بازسازی افغانستان

مبارزه با موادمخدر

جستجو و مصادره عملیات کامال ً توسط آفسرهای پولیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان اجنام گردید.
بر طبق راپور منشی عمومی سازمان ملل متحد ،پولیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان همچنان در
این سه ماه (برای اولین بار) یک جلسه برای مبارزه با مواد مخدر برگزار منود .مقصد از این جلسه بهبود
همکاری های ساحوی و حمایت از عملیاتهای مبارزه با مواد مخدر در آینده بود .این مساعی سبب "افغانی
کردن" عملیات ها می شوند که در ستراتیژی ایجاد ثبات ساحوی افغانستان و پاکستان بر آن تأکید شده
397
است.
وزارت دفاع امریکا ،برای بهبودبخشی مساعی مبارزه با مواد مخدر به ارائه ترنینگ ،تأمین زیربناها و
جتهیزات سازمان های مبارزه با مواد مخدر و اعمال قانون امریکا و افغانستان دوام داد .وزارت دفاع امریکا به
درخواست سازمان مقابله با مواد مخدر 280 ،کارمند دیگر را برای واحد ملی مبارزه با مواد مخدر پولیس
396

شکل 3.36

ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﻣﺼﺎﺩﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎی ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻭ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎی ﺍﺋﺘﻼﻑ
ﻧﺘﺎﯾﺞ  33ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ،ﺍﭘﺮﯾﻞ -ﺟﻮﻥ 2010
 1ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ:
ﺷﯿﺮﻩ ﺗﺮﯾﺎک 60 :ﭘﺎﻭﻧﺪ

ﺑﺪﺧﺸﺎﻥ

ﮐﻨﺪﻭﺯ

ﺗﺨﺎﺭ

ﮐﹸ ﹶﻨﺮ

ﺑﻠﺦ

 1ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ:
ﺗﺮﯾﺎک ،ﻣﺎﯾﻊ 70 :ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ

ﺳﻤﻨﮕﺎﻥ

ﺑﹶﻐﻼﻥ

ﻧﻮﺭﺳﺘﺎﻥ

ﺟﻮﺯﺟﺎﻥ

ﺳﺮ ﭘﹸﻞ

ﭘﻨﺠﺸﯿﺮ

ﮐﺎﭘﯿﺴﺎ
ﻟﹶﻐﻤﺎﻥ

ﻧﻨﮕﺮﻫﺎﺭ

ﭘﺮﻭﺍﻥ

ﮐﺎﺑﹸﻞ

ﺑﺎﺩﻏﯿﺲ

ﺑﺎﻣﯿﺎﻥ

ﻫﺮﺍﺕ

ﻭﺭﺩک

ﻟﻮﮔﺮ
ﭘﮑﺘﯿﺎ

ﺧﻮﺳﺖ

ﻓﺎﺭﯾﺎﺏ

ﺩﺍﯾﮑﹸﻨﺪی

ﻏﻮﺭ

ﻏﺰﻧﯽ
ﺍﹸﺭﹸﺯﮔﺎﻥ

 7ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ:
ﺗﺮﯾﺎک ،ﻣﺎﯾﻊ 30 :ﮐﯿﺴﻪ
ﺗﺮﯾﺎک ،ﻣﺎﯾﻊ :ﮐﯿﺴﻪ  45ﭘﺎﻭﻧﺪی
ﺗﺮﯾﺎک 3 :ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ
ﺗﺮﯾﺎک 70 :ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ
ﻫﺮﻭﺋﯿﻦ 1,300 :ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ
ﺣﺸﯿﺶ 300 :ﭘﺎﻭﻧﺪ
ﺣﺸﯿﺶ ﻭ ﻫﺮﻭﺋﯿﻦ 226 :ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ

ﭘﮑﺘﯿﮑﺎ

ﻓﹶﺮﺍﻩ

ﺯﺍﺑﻞ

ﻗﻨﺪﻫﺎﺭ

ﻫﻠﻤﻨﺪ

ﻧﻮﺕ :ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﮐﺸﻔﯿﺎﺕ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺭﺍﭘﻮﺭﺩﻫﯽ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻧﺸﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺁﯾﺴﺎﻑ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ :ﺁﯾﺴﺎﻑ ،ﻧﺸﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ،6/27/2010–4/9،ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺍﻭﻧﻼﯾﻦ .7/7/2010
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ﻧﯿﻤﺮﻭﺯ

 24ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ:
ﺗﺨﻢ ﺣﺸﯿﺶ 1,134 :ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ
ﺗﺨﻢ ﺣﺸﯿﺶ 200 :ﭘﺎﻭﻧﺪ
ﺗﺨﻢ ﺣﺸﯿﺶ 136 :ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ
ﺣﺸﯿﺶ 900 :ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ
ﺗﺮﯾﺎک ،ﺧﺎﻡ 926 :ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ
ﺗﺮﯾﺎک ،ﺧﺎﻡ 40 :ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ
ﺗﺮﯾﺎک ،ﺧﺎﻡ 2,090 :ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ
ﺗﺮﯾﺎک ،ﭘﺮﻭﺳﺲ ﺷﺪﻩ 851 :ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ
ﺗﺮﯾﺎک ،ﻣﺎﯾﻊ 4.5 :ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ
ﺗﺮﯾﺎک ،ﻣﺎﯾﻊ 150 :ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ
ﺗﺮﯾﺎک ،ﻣﺎﯾﻊ 30 :ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ
ﺗﺮﯾﺎک ،ﻣﺎﯾﻊ 30 :ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ
ﺗﺮﯾﺎک ،ﺷﯿﺮﻩ 2,250 :ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ
ﺗﺮﯾﺎک ،ﻣﺎﯾﻊ 75 :ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ
ﺗﺮﯾﺎک 30 :ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ
ﺗﺮﯾﺎک 30 :ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ
ﺗﺮﯾﺎک 18 :ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ
ﺗﺮﯾﺎک :ﭼﻬﺎﺭ ﮐﯿﺴﻪ  6ﺗﺎ  9ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ
ﺗﺮﯾﺎک 11 :ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ
ﺗﺮﯾﺎک 120 :ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ
ﺗﺮﯾﺎک 450 :ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ
ﺗﺮﯾﺎک :ﺩﻭ ﮐﯿﺴﻪ  15ﭘﺎﻭﻧﺪی
ﺗﺮﯾﺎک 655 :ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ
ﻫﺮﻭﺋﯿﻦ 11 :ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ
ﻫﺮﻭﺋﯿﻦ 90 :ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ
ﻫﺮﻭﺋﯿﻦ 90 :ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ
ﻫﺮﻭﺋﯿﻦ 20 :ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ
ﻫﺮﻭﺋﯿﻦ 39 :ﮐﯿﺴﻪ ﺑﺰﺭگ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬﺍﺭی ﺷﺪﻩ
ﻫﺮﻭﺋﯿﻦ 15 :ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ
ﺣﺸﯿﺶ 279 :ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ
ﺣﺸﯿﺶ 4.5 :ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ
ﻣﻮﺭﻓﯿﻦ 60 :ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ
ﭘﻮﺩﺭ ﺫﻏﺎﻝ 60 :ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ
ﺗﺨﻢ ﮐﻮﮐﻨﺎﺭ 6 :ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ
ﲡﻬﯿﺰﺍﺕ ﭘﺮﻭﺳﺲ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ

مبارزه با موادمخدر

نیروهای آیساف برای احتراق بیش از  7,700کیلوگرم مواد مخدر غیر قانونی که در طی یک حمله در والیت هلمند در ماه جون بدست آمده
آماده می شوند .ستراتیژی جدید مبارزه با مواد مخدر امریکا بر جلوگیری از تولید متمرکز است( .عکس آیساف)

مبارزه با مواد مخدر افغانستان تعلیم داد ،این پولیس اکنون از  500آفسر تشکیل شده است .به گفته
وزارت دفاع امریکا ،تطبیق پالن های اجرائیوی برای حمایت از مساعی مبارزه با مواد مخدر ،سبب یکپارچگی
398
مساعی در سطح سازمان ها می شوند.

تقلیل تقاضا

بر طبق آخرین سروی مصرف مواد مخدر که توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در
جون  2010اجنام شد ،حدود یک ملیون افغان مواد مخدر مصرف می کنند .در سطح ملی ،امکانات درمان
اعتیاد هنوز کافی نیستد و فقط  40مرکز درمانی در کشور وجود دارد .به گفته دفتر مقابله با مواد مخدر و
جرم سازمان ملل متحد و دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،این مراکز مجموعا ً فقط ظرفیت درمان
399
 10,216مصرف کننده مواد مخدر را دارند.
راپورهای اخیر به عارضه در حال رشد مصرف مواد مخدر در پولیس ملی افغانستان ( )ANPاشاره منودند.
به گفته منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی – افغانستان ،برای ارزیابی میزان مصرف مواد
مخدر در نیروی پولیس ،وزارت داخله افغانستان ( )MoIو قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان از تاریخ
 1جنوری  2009تا  31می  2010از  136,000آفسر پولیس تست مواد مخدر بعمل آوردند .از اشخاص تست
شده 10,880 ،نفر نوعی ماده غیر قانونی مصرف می کردند ،عمده ترین نوع ماده مورد استفاده تتراهایدرو-
کانابینول ( )THCبود که ماده فعال موجود در حشیش می باشد .با توجه به نتایج تست مواد مخدر،
مسئولین وزارت داخله افغانستان یک پالیسی جدید الکل و مواد مخدر تطبیق منودند که بر طبق آن تست
ساالنه مواد مخدر برای همه نیروهای پولیس اجباری می باشد .به گفته منایندگی ترنینگ سازمان پیمان
آتالنتیک شمالی – افغانستان ،اداره حقوقی وزارت داخله افغانستان در حال ارزیابی پیش نویس این پالیسی
400
است.
به گفته منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی – افغانستان ،وزارت داخله همچنان به
آفسرهایی که به مواد مخدر اعتیاد دارند خدمات بازپروری ارائه می کند .در دسمبر  ،2009وزارت داخله یک
ساختمان در غرب کابل را به یک مرکز درمان اعتیاد با ظرفیت  126نفر تبدیل منود .برای مبارزه با اعتیاد به
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مواد مخدر ،گروه مشاوره ترنینگ مشترک  -پولیس در حال بررسی پروگرام های مبارزه با مواد مخدر است،
به گفته منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی – افغانستان ،این پروگرام ها از طریق ترنینگ
401
تطبیق می شوند.
جامعه بین املللی و دولت جمهوری اسالمی افغانستان در حال تقلیل تقاضا برای مواد مخدر به روش های
مختلفی بشمول پروگرام های ترنینگ و پروژه های ساحوی و جهانی هستند .برای مثال ،سازمان ملل متحد
در حال حمایت از یک سلسله پروگرام های ترنینگ است که به جوامع محلی در مورد تأثیرات مواد مخدر
بشمول خطر ابتال به  HIVمعلومات دهی می کند .این پروگرام های ترنینگ بشمول معلومات دهی ،پروگرام
402
سرنگ و مدیریت مصرف بیش از حد مواد مخدر همراه با سایر موضوعات است.
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در اپریل  2010یک سند در مورد  20پروژه فعال برای
حمایت از مساعی مبارزه با مواد مخدر در افغانستان به ارزش حدود  82ملیون دالر نشر منود .این منابع مالی
توسط سازمان های بین املللی و بیش از  10کشور بشمول امریکا تأمین می شود .هشت پروژه از این  20پروژه
از اجراآت تقلیل تقاضا برای مواد مخدر حمایت می کنند 403.جدول  3.11هشت پروژه تقلیل تقاضا برای مواد
مخدر و بودجه آنها را مشخص می کند.

همکاری بین املللی

به گفته رئیس هیئت کنترول مواد مخدر بین املللی ( )INCBعدم توانایی افغانستان برای کنترول سرحدات
خود سبب گردیده که معضل قاچاقبری مواد مخدر به سایر کشورهای جهان منتقل شود 404.در راپور مواد
مخدر جهانی  ،2010ذکر گردیده که جامعه بین املللی باید اجراآت تقلیل تولید و مصرف مواد مخدر را
جدول 3.11

پروژه های تقلیل تقاضا برای مواد مخدر در منطقه و جهان
بودجه
(ملیون دالر)

پروژه های ساحوی

$2.9

ایجاد ظرفیت برای تقلیل تقاضای موادمخدر در افغانستان

$0.9

معلومات تقلیل تقاضا برای مواد مخدر ،خدمات ترنینگ و مشاوره برای جوامع ساکن در کمپ های پناهندگان افغانی،
پاکستانی و والیات شمال غربی در بلوچستان

$1.1

جلوگیری از /HIVایدز ،درمان و مراقبت از معتادان تزریقی زن و زنان محبوس در افغانستان

$0.3

سروی سوء مصرف تریک در افغانستان و ایجاد یک سیستم معلوماتی سوء استفاده از موادمخدر

$1.9

پروژه ساحوی جلوگیری از  HIVو ارائه خدمات مراقبتی به پناهندگان معتاد افغان در ایران و پاکستان و پناهدگان برگشتی
به افغانستان
پروژه های بین املللی

$0.2

سوء مصرف مواد مخدر و جلوگیری از /HIVایدز

$0.9

همکاری برای درمان جامع ( - )PACTدرمان اعتیاد و عوارض صحی آن/پروگرام مشترک -OFIDدفتر مقابله با مواد مخدر و جرم
سازمان ملل متحد برای جلوگیری از /HIVایدز از طریق درمان مرحله 2

$0.2

توافقنامه پاریس  -همکاری برای مبارزه با قاچاقبری و مصرف مواد مخدر افغانستان

$8.4

مجموع

منبع :دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد" ،پروگرام افغانستان" ،4/2010 ،صفحه .5
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هماهنگ مناید و مساعی ملی را با ستراتیژی های بین املللی ترکیب مناید.
در جون  2010هیئت کنترول مواد مخدر بین املللی ( )INCBیک کنفرانس به نام "تولید مواد مخدر در
افغانستان :عارضه ای برای جامعه بین املللی" برگزار منود .در این کنفرانس ،رئیس هیئت کنترول مواد مخدر
بین املللی ( )INCBاز اشتراک کنندگان درخواست منود که "به بهبود مؤثریت و پایداری اجراآت جلوگیری
از کشت کوکنار دوام دهند و یقین حاصل کنند که امکان کسب معاش قانونی و پایدار برای دهاقینی
که مشغول کشت محصوالت غیر قانونی هستند فراهم شود" 406.به عالوه ،هیئت کنترول مواد مخدر
بین املللی ( )INCBاعالن منود که انکشاف و اعمال قانون ،دو سامان قوی برای تقلیل تولید مواد مخدر در
افغانستان هستند .هیئت کنترول مواد مخدر بین املللی ( )INCBبر اهمیت سازمان های انکشاف اقتصادی
دو طرفه و چند طرفه برای تقویت اقتصادی افغانستان تأکید منود .این مساعی به دهاقین افغان که مزارع
کوکنار خود را نابود کنند کمک می کند که بر فقر خود غلبه کنند و انگیزه آنها را برای ارتکاب به خشونت
407
از بین می برد.
هیئت کنترول مواد مخدر بین املللی ( )INCBتأکید منود که جامعه بین املللی باید به جلوگیری از همکاری
قاچاقبران مواد مخدر با گروههای ضد دولتی که سبب ایجاد بی ثباتی می شوند مساعدت کند .به گفته
هیئت کنترول مواد مخدر بین املللی ( ،)INCBهمکاری جامعه بین املللی یکی از عوامل اصلی موفقیت این
408
مساعی است.
405

پروگرام های انکشافی متبادل

در راپور ربعوار اپریل  2010سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ذکر گردیده که زراعت اولویت اصلی
ستراتیژی ایجاد ثبات امریکا است .به گفته وزارت امورخارجه امریکا ،زراعت سریعترین روش برای ایجاد
مشاغل قانونی است ،که در نتیجه سبب کم شدن عواید حاصل از کشت کوکنار برای شورشیان می
شود 409.به گفته آقای سفیر ریچارد سی هلبروک ،حدود  100متخصص زراعت امریکایی از وزارت زراعت
امریکا و اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ( )USAIDبه افغانستان اعزام شده اند .آنها با هماهنگی
دولت جمهوری اسالمی افغانستان به افغانستان مساعدت می کنند تا به وضعیت قبلی خود به عنوان
410
بزرگترین صادر کننده محصوالت با ارزش مانند هندوانه ،انگور ،سیب و انار بازگردد.
به گفته سازمان ملل متحد ،دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و پروگرام جهانی
غذا برای تقلیل تولید هروئین در غرب افغانستان همکاری می کنند .این پروگرام برای بازسازی مجرای آبیاری
ولسوالی کوهسان در والیت هرات طرح ریزی شده است 411.کوهسان تقریبا ً عاری از کشت کوکنار است
ولی قاچاقبری مواد مخدر در این ولسوالی هنوز یک عارضه مهم است .دهاقینی که قادر به پیدا کردن کار در
ولسوالی نیستند برای کشت کوکنار به فراه یا هلمند سفر می کنند  -آنها روزانه حدود  500افغانی (حدود
 11دالر) دریافت می کنند .پروگرام سازمان ملل متحد برای رفع ضرورت سفر به نواحی کشت کوکنار جهت
کسب معاش ،به دهاقین برای پاکسازی مجرای آبیاری که در طی سالهای گذشته به علت خشکسالی و از
بین رفت جنگلها با ماسه پر شده است پول پرداخت می کند .این کانال می تواند به عنوان مجرای حیاتی
412
کشت محصوالت قانونی عمل کند.

انکشاف ظرفیت

در این سه ماه ،امریکا و جامعه بین املللی به انکشاف ظرفیت دولت جمهوری اسالمی افغانستان جهت
مبارزه با جتارت مواد مخدر به روش های مختلفی مساعدت منودند .این مساعدت ها بر انکشاف تأسیسات
مبارزه با مواد مخدر و اصالح واحدهای پولیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان متمرکز بودند.
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یک مرد افغان انواع مختلف هندوانه را در یک بازار محلی می فروشد .حدود  100متخصص زراعت امریکا در حال مساعدت به کشت
محصوالت قانونی متبادل تریاک ،بشمول محصوالت با ارزشی مانند میوه جات هستند( .عکس از سفارت آمریکا در کابل)

مساعی ایاالت متحده امریکا

در این سه ماه ،دولت امریکا  12.9ملیون دالر را به حمایت از اعمار قوماندانی پولیس مبارزه با مواد مخدر
افغانستان در کابل اختصاص داد ،ساالنه  3.9دالر از این بودجه پرداخت می گردد .به گفته وزارت امورخارجه
امریکا ،این تأسیسات به پولیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان اجازه می دهند که همه عملیات های
413
عمده مبارزه با مواد مخدر را متمرکز کند و هماهنگی میان واحدهای آن را بهبود ببخشد.
در تاریخ  13می  ،2010یک جشن برای تشکر از مساعی واحد هوایی مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله
افغانستان ( )AIUبرگزار گردید .واحد هوایی مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان ( )AIUیک واحد
هوایی مبارزه با مواد مخدر حتت نظر اردوی امریکا است که با استفاده از  16فروند هلی کاپتر  Mi-17از
نیروهای زمینی حمایت می کند .به گفته نیروی هوایی امریکا ،این هلی کاپترها که فقط توسط افغان
ها هدایت می شوند ،مرتبا ً مأموریتهای عملیاتی و ترنینگ برای حمایت از نیروهای وزارت داخله افغانستان،
پولیس ملی افغانستان و سایر نیروهای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان را اجنام می دهند 414.طی  12ماه
گذشته ،واحد هوایی مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان ( )AIUبه موفقیت های ذیل نایل گردید:
•تطبیق تشکیل  2010/11که امکان رشد چشمگیر واحد هوایی مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله
افغانستان ( )AIUرا می دهد.
•تهیه و استفاده از جتهیرات ،موترها و یونیفورم های جدید با مساعدت دولت بریتانیا
به گفته نیروی هوایی امریکا ،این پیشرفت ها به واحد هوایی مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان
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( )AIUامکان می دهند که از پولیس ملی افغانستان و وزارت داخله افغانستان بیشتر حمایت کند.

415

مساعی بین املللی

به گفته سازمان مهاجرت بین املللی ( ،)IOMاحتادیه اروپا و فرانسه ،مصارف انکشاف اکادمی ترنینگ مبارزه
با مواد مخدر کابل را تأمین منوده اند .این مساعدت ها سبب افزایش ظرفیت اکادمی از  200به  440محصل
گردید .این اکادمی پولیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان را تعلیم می دهد که وظیفه آن نابود کردن تولید،
416
قاچاقبری و سوء استفاده از مواد مخدر غیر قانونی است.
در جون  ،2010منشی عمومی سازمان ملل متحد راپور داد که پروگرام تعلیم مربی در اکادمی مکمل
گردیده است .در نتیجه ،کنترول اکادمی در آینده در اختیار افغان ها قرار گرفت و وزارت مبارزه علیه مواد
مخدر افغانستان اولین راپور خود را به جامعه جهانی ارائه منود ،این کار قرار است در آینده مرتبا ً اجنام
417
شود.

موانع

همانطور که در راپور ربعوار اپریل  2010سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ذکر گردید ،مقصد
ستراتیژی جدید مبارزه با مواد مخدر ،نابود کردن عواید حاصل از صنعت مواد مخدر برای طالبان و متحدان
آن است .به گفته دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،صنعت مواد مخدر سبب جلوگیری از انکشاف
اقتصاد قانونی ،از بین رفنت مشروعیت دولت و به خطر افتادن ثبات و امنیت در افغانستان و منطقه می
418
گردد.
برای مبارزه با شبکه شورش-مواد مخدر ،نیروی کاری مشترک مبارزه با شورش برای حمایت بیشتر از
نیروهای نظامی و اعمال قانون در این سه ماه انکشاف یافت .به گفته وزارت دفاع امریکا ،این انکشاف
سبب افزایش سرعت عملیاتها می شود .به عالوه ،وزارت دفاع امریکا راپور داد که واحد انکشافی پولیس
مبارزه با مواد مخدر افغانستان  24پیشنهاد برای تقویت ظرفیت خود ارائه منوده است .چهار پیشنهاد
419
اولویت بندی شده و پالن های اجرائیوی آن در حال تهیه است.
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راپور ربعوار

اعتیادبهموادمخدردرافغانستان
در تاریخ  21جون  ،2010دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل
متحد ،وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان و وزارت صحت عامه
افغانستان ( )MoPHنتایج هفتمین سروی مصرف مواد مخدر افغانستان
که با مشارکت  2,614مصرف کننده مواد مخدر و  2,614مخبر مهم
اجنام گردید را نشر منود .تقریبا ً یک ملیون افغان از موادمخدر استفاده
می کنند  -حدود  8فیصد از جمعیت  15تا  64ساله .این تعداد دو برابر
اوسط مصرف کنندگان مواد مخدر در جهان است و اشخاصی که در
سروی مشارکت منودند ،موادمخدر را یک عارضه رو به رشد می دانند .در
واقع ،این سروی نشان داد که  50فیصد از مصرف کنندگان مواد مخدر در
مناطق شمالی و جنوبی کشور به اطفال خود تریاک می دهند .بر طبق
این سروی ،اجنام این کار به طور مؤثر نسل بعدی را محکوم به یک عمر
اعتیاد می کند 420.برای کسب معلومات بیشتر در مورد عارضه اعتیاد به
موادمخدر در افغانستان به راپور ربعوار اپریل  2010سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان مراجعه کنید.

مصرف موادمخدر

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد ،وزارت مبارزه علیه
مواد مخدر و وزارت صحت عامه یک سروی از مصرف مواد مخدر توسط
مردان ،زنان و اطفال افغان در سنین مختلف اجنام دادند .این سروی نشان
421
داد که مصرف تریاک در همه سنین و جنسیت های مختلف وجود دارد.
مواد متداول در هر گروه سنی و جنسیتی در جدول  3.12نشان داده شده
است.
جدول 3.12

متداول ترین انواع مواد مصرف شده بر اساس سن و جنسیت
مواد به ترتیب مصرف

تقسیم بندی سن و جنسیت

حشیش ،تریاک و هروئین

مردان ( 26سال و مسن تر)

تریاک ،مسکن ها و مشتقات تریاک (مسکن ها)

زنان ( 26سال و مسن تر)

حشیش ،تریاک و هروئین

مردان ( 16تا  25ساله)

تریاک ،حشیش و هروئین

زنان ( 16تا  25ساله)

حشیش ،تریاک و هروئین

نوجوانان ( 10تا  15ساله)

تریاک ،مسکن ها و حشیش

اطفال (کمتر از  10سال)

بر طبق این سروی ،یک مرد افغان مصرف کننده مواد مخدر معموال ً
پدر  28ساله سه طفل است که با همسرش زندگی منی کند .او با
فامیل خود زندگی می کند ،احتماال ً بیکار است ،حتصیل نکرده و فقیر
است .یک زن افغان مصرف کننده مواد مخدر احتماال ً بیوه یا مطلقه
422
است ،حتصیل نکرده و احتماال ً بیکار است.

خطرات صحی

وقتی که مصرف کنندگان مواد مخدر نتوانند مصارف مواد مخدر را
پرداخت کنند ،معموال ً از تبادالت جنسی برای تأمین مواد مخدر خود
استفاده می کنند .به گفته دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان
ملل متحد ،از آجنائیکه محدودیت های فرهنگی برای بحث در مورد این
موضوع وجود دارد ،فقط  6فیصد از پاسخ دهندگان تصدیق منودند که
برای پرداخت مصارف مواد مخدر خود رابطه جنسی داشته اند .پاسخ
دهندگان به سروی راپور دادند که هرگز و یا به ندرت از کاندوم استفاده
کرده اند 3 .فیصد از اشتراک کنندگان در سروی آلوده به  HIVبودند ،ولی
اشخاصی که آلوده بودند و سایر اشخاصی که اسم  HIVرا شنیده
423
بودند ،چگونگی انتقال و جلوگیری از انتقال آن را منی دانستند.
تزریق مواد مخدر ،احتمال ابتال به /HIVایدز و سایر امراض خونی را
افزایش می دهد .بر طبق این سروی ،حدود  87فیصد از معتادین تزریقی
راپور دادند که از سرنگ های مشترک با دیگران و بدون پاک کردن آنها
424
استفاده می کنند.

درمان اعتیاد

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد راپور داد که 21
والیت از  34والیت افغانستان دارای مراکز درمان اعتیاد هستند که عمدتا ً
خانگی هستند .بر اساس این سروی ،این طرز درمان عمدتا ً بر سم زدایی،
بازپروری خانگی و مراقبت های بعد از ترک اعتیاد متمرکز است .حدود
 11فیصد از پاسخ دهندگان راپور دادند که درمان شده اند 90 ،فیصد
اعالن منودند که ضرورت به درمان دارند .دفتر مقابله با مواد مخدر و
جرم سازمان ملل متحد ،وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و وزارت صحت
عامه بر ضرورت ارائه یک سلسله خدمات و درمان های قابل دسترسی
که خاصتا ً بر معلومات دهی به جوامع ،مصاحبه های ایجاد انگیزه و
آمادگی برای درمان متمرکز هستند تأکید منودند 425.نتایج سروی نشان
داد که مصرف مواد مخدر در حال افزایش است و خدمات درمانی فعلی
426
کافی نیستند.

منبع :دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد" ،مصرف موادمخدر در افغانستان :سروی  ،2009خالصه اجرائیوی"،
 ،6/21/2010صفحه .6
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تعلیم دختران
دختران متعلم افغان جتهیزت مکتب را از عساکر اردوی ملی افغانستان در یک خیمه
در ولسوالی دیزک در والیت فراه دریافت می کنند .بسیاری از مکاتب سراسر کشور
هنوز از ساختمان های نوبتی استفاده می کنند( .عکس نیروی هوایی آمریکا ،بریدمن
نیکوالس پیلچ)
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سایر نظارت های اداره
هر سه ماه ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان از سایر سازمان ها در مورد فعالیت های نظارتی
تکمیل شده و در حال اجنام درخواست بروزرسانی می کند .این ادارات در حال حاضر در حال اجنام فعالیت های
نظارتی در افغانستان هستند و نتایج آن را به سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان اعالن می کنند:
•دفتر مفتش خاص وزارت دفاع امریکا ()DoD OIG
•دفتر مفتش خاص وزارت خارجه امریکا ()DoS OIG
•دفتر حسابدهی دولت ()GAO
•آژانس مفتش ارتش ایاالت متحده امریکا ()USAAA
•دفتر مفتش خاص اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ()USAID OIG
تشریح ها به همان صورتی است که برای سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ارسال شده اند ،برخی
تغییرات برای کم کردن تکرار در راپور اجنام شده است :استفاده از اختصارات و مخفف ها در محل تکرار
اسامی مکمل ،استفاده از حروف بزرگ استندرد ،خطوط پیوند و هجی کردن مورد نظر و سوم شخص بجای
ساختار اول شخص.

فعالیت های نظارتی اجنام شده

جدول  12 ،4.1پروژه نظارتی مربوط به بازسازی یا امنیت که تکمیل آنها در این سه ماه توسط سازمان های

اشتراک کننده راپوردهی شده است را لست می کند .این بخش بشمول متامی توضیحات ارائه شده توسط
سازمان ها است.

دفتر مفتش خاص وزارت دفاع امریکا
تفتیش مجدد حمله به قریه ونات ،افغانستان

(راپور  ،H10L111565072نشر شده در تاریخ  22جون )2010

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع تفتیش مجدد ارزیابی شده توسط دگرجنرال ریچارد ناتونسکی ،نیروهای
بحری امریکا از جنگ ونات حتت نظر جنرال دیوید پترائوس ،قوماندان ،قوماندانی مرکزی امریکا .دفتر مفتش
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جدول 4.1

فعالیت های نظارتی سایر موسسات امریکایی که به اخیرا ً تکمیل شده است ،تا  30جون 2010
سازمان

منبر راپور

تاریخ نشر

عنوان پروژه

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع

H10L111565072

2010/22/6

تفتیش مجدد حمله به قریه ونات ،افغانستان

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع

062-D-2010

2010/24/5

کنترول منابع مالی اختصاص یافته برای مساعدت به افغانستان و عراق از طریق شبکه فروش نظامی خارجی

دفتر حسابدهی دولت

829T-GAO-10

2010/29/6

حمایت از عساکر :تغییرات فرهنگی برای بهبود بخشی چگونگی مدیریت قراردادهای عملیاتی وزارت دفاع
امریکا ضرورت دارد.

دفتر حسابدهی دولت

842T-GAO-10

2010/25/6

حمایت از عساکر :نتایج اولی در مورد پیشرفت وزارت دفاع امریکا و موانع پیش روی ارسال جتهیزات به افغانستان

دفتر حسابدهی دولت

655R-GAO-10

2010/15/6

امنیت افغانستان :چوکات ستراتیژیک برای مساعی امریکا در افغانستان

دفتر حسابدهی دولت

613R-GAO-10

2010/5/5

وضعیت امنیتی افغانستان

دفتر حسابدهی دولت

GAO-10465-

2010/16/4

ترنینگ نظامی :اجراآتی برای بهبود بخشی ترنینگ مهارت های حربی در اردو و نیروهای بحری ضرورت دارد

دفتر حسابدهی دولت

GAO-10357-

2010/12/4

قراردادکننده احتمالی :اصالحاتی برای مدیریت قراردادها و قرض ها در عراق و افغانستان ضرورت دارد

آژانس تفتیش اردوی ایاالت متحده امریکا

0088-ALL-A-2010

2010/14/4

طرزالعمل های توافقی برای ارزیابی درخواست های مواد سوخت در پایگاه عملیاتی شانک ،افغانستان ()FOUO

دفتر تفتیش عمومی اداره انکشاف بین املللی 002-O-10-306-5
ایاالت متحده

2010/24/6

ارزیابی تفتیش اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده /از پروگرام اعمار و جتدید بنای مکاتب.

دفتر تفتیش عمومی اداره انکشاف بین املللی 009-P-10-306-5
ایاالت متحده

2010/21/5

مفتش اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده /نظارت بر قرارداد کنندگان امنیتی خصوصی در افغانستان

دفتر تفتیش عمومی اداره انکشاف بین املللی 008-P-10-306-5
ایاالت متحده

2010/20/4

تفتیش اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده از پروگرام ووچرهای افزایش محصوالت زراعی افغانستان ()AVIPA

نوت=MERO :اداره منطقه ای خاورمیانه منابع :دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،7/6/2010 ،دفتر مفتش عمومی وزارت امور خارجه  -دفتر ساحوی شرق میانه ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان ،7/6/2010 ،دفتر حسابدهی دولت ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،7/8/2010 ،آژانس تفتیش اردوی ایاالت متحده امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،7/7/2010 ،دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین
املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/6/2010 ،

عمومی وزارت دفاع نتیجه گیری منود که در طی تفتیش مجدد ،نکاتی در مورد جنگ ونات کشف گردید که
سبب شناسایی اشخاصی گردید که وظایف خود را بدرستی اجنام ندادند .این تفتیش نتیجه گیری منود که
قوماندانان کندک و تولی وظایف خود را بدرستی اجنام ندادند ولی عساکر وظایف خود را به خوبی اجنام داده اند.
کنترول منابع مالی اختصاص یافته برای مساعدت به افغانستان و عراق از طریق شبکه فروش نظامی
خارجی

(راپور منبر  ،062-D-2010نشر شده در  24می )2010

سازمان همکاری امنیتی دفاعی ( )DSCAیقین حاصل منود که منابع مالی مساعدت به افغانستان و عراق
حتت نظارت قرار دارند و از آنها برای مقاصد تعیین شده استفاده گردیده و در راپور مصارف جنگی وزارت دفاع
امریکا راپوردهی شوند .ولی این اصالحات برای یقین حاصل منودن از مدیریت مؤثر منابع مالی اختصاص یافته
ضرورت دارد .خاصتا ً  6ملیون دالر قبل از تاریخ انقضا به وزارت دفاع امریکا یا ادارات نظامی بازگردانده نشده
و یا بدرستی ثبت نشده است .به عالوه 31.6 ،ملیون دالر قبل از انقضای تاریخ به قوماندانی امنیتی چند
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ملیتی-عراق بازگردانده نشده است .همچنان ،سازمان همکاری امنیتی دفاعی ( )DSCAباید حداقل 25.7
ملیون دالر اضافی از منابع مالی تعهد نشده در صندوق وجه امانت  FMSرا کامال ً ارزیابی مناید.

اداره تفتیش اردوی ایاالت متحده امریکا
طرزالعمل های توافقی برای ارزیابی درخواست های مواد سوخت در پایگاه عملیاتی شانک ،افغانستان
()FOUO

(راپور منبر  ،0088-ALL-A-2010نشر شده در  14اپریل )2010

این راپور فقط برای استفاده رسمی به عنوان سند اعمال قانون عالمتگذاری شده است ( .)FOUOنیروی کاری
فساد اداری قراردادی بین املللی ،میدان هوایی بگرام ،افغانستان درخواست منود که این ارزیابی تصدیق شود.
مفتشان ،درخواست های اولی مواد سوخت و رکوردهای حتویل از تاریخ  1دسمبر  2009تا  18فبروری  2010که
در پایگاه عملیاتی پیش روی ( )FOBشانک نگهداری می شدند را مقایسه منودند .این مقایسه ها برای تعیین
تعداد درخواست های مواد سوخت تقلبی و مقدار مواد سوخت از دست رفته اجنام شدند.

اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحدهدفتر مفتش خاص اداره انکشاف بین
املللی ایاالت متحده
بررسی تفتیش اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده از از مکاتب و کلینیک های اعمار شده حتت پروگرام
اعمار و جتدید بنای مکاتب و کلینیک های افغانستان.

(راپور منبر  ،002-O-10-306-5نشر شده در  24جون )2010

راپور نهایی در تاریخ  24جون  2010نشر گردید ( .A.Rمنبر  .)002-O-10-306-5این ارزیابی بر طبق قرارداد با دفتر
مفتش عمومی توسط  KPMGکابل اجنام گردید .بر طبق قرارداد KMPG ،بازدیدهایی را اجنام داد و یک منونه
آماری از  50ساختمان ( 30مکتب و  20کلینیک) از  776ساختمان تکمیل شده حتت پروگرام را جمع آوری منود.
این ارزیابی دو هدف داشت )1( :مشخص منودن استفاده از مکاتب برای مقاصد مورد نظر و ( )2بررسی تأثیر
پروگرام بر ارائه خدمات صحی و تعلیماتی به مردم افغانستان.
 KMPGدریافت که فقط دو ساختمان از  50ساختمان برای مقاصد مورد نظر استفاده منی شوند .یکی
از آنها یک مکتب بود که از آن برای مدیریت تعلیماتی استفاده می گردید و متعلمین امکان استفاده از
آن را نداشتند و دیگری یک کلینیک بود که به علت وضعیت نامناسب امنیتی تعطیل شده بود .از حلاظ
تأثیر پروگرام KPMG ،دریافت که  30مکتب دارای  1,385معلم بودند و  57,744متعلم را تعلیم می دادند.
 20کلینیک صحی نیز  109نفر کارمند داشتند و حدود  39,500را به طور ماهوار درمان می منودند .این راپور
توصیه منود که این اداره از وزارتخانه های مربوط درخواست مناید که یک لست از تأسیساتی که از آنها برای
مقاصد مورد نظر استفاده منی کنند را ارائه مناید و بر طبق ضرورت اصالحات را پیشنهاد مناید.
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همزمان KMPG ،کاستی هایی را در وضعیت فزیکی مکاتب و کلنیک ها ،بشمول عوارض ساختمانی،
جتهیزات ضعیف و خدمات آبرسانی و نل دوانی نامناسب و همچنان عدم اجنام عملیات حفظ و مراقبت
مشاهده منود KMPG .اعالن منود که این کاستی ها در بعضی موارد ،سبب ایجاد وضعیتی شدند که امکان
ارائه خدمات صحی و تعلیماتی را نداده و می توانند برای متعلمین ،بیماران و کارمندان خطرناک باشند.
این راپور توصیه منود که این اداره کاستی ها را بررسی مناید و یک پالن اجرائیوی برای اصالح موارد مهم تهیه
مناید.
تفتیش اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده/نظارت بر قراردادی های امنیتی خصوصی در افغانستان
(راپور منبر  ،009-P-10-306-5نشر شده در  21می )2010

راپور تفتیش نهایی در تاریخ  21جون  2010نشر گردید ( .A.Rمنبر  .)009-P-10-306-5این تفتیش مشخص
منود که این اداره " 149راپور وقایع" بین اکتوبر  2006و جون  2009دریافت منوده است که  44مورد از آنها مهم
بوده است .ولی ،این راپورها بشمول همه وقایع نبودند زیرا این اداره هیچ استندرد مشخصی برای راپوردهی
نداشت.
تفتیش همچنان مشخص منود که اداره یقین حاصل نکرده که سازمان های اجرائیوی فقط از قراردادی
های امنیتی خصوصی ( PSCهای) قابل اعتماد استفاده منوده اند .با آنکه اداره اجراآت محدودی را در این
خصوص اجنام داد ولی دو قراردادی امنیتی خصوصی مجوز دولت افغانستان را نداشتند ،به  17قراردادی
خصوصی اجازه کار به عنوان قراردادی داده نشده بود و اداره مسائل امنیتی مختلف را در قراردادها در نظر
نگرفته بود .همچنان ،این اداره اعطاآت مربوط به امنیت را بررسی نکرد ،لهذا حدود یک سوم از اعطاآت
مربوط به قراردادی های امنیتی با ضروریات استندرد امنیتی مطابقت نداشتند .ولی ،اگر اداره این مسائل را
نیز بدرستی بررسی می منود ،مساعی آن به علت عدم مطابقت با ضروریات نظارت بر قراردادی های امنیتی
خصوصی در افغانستان و رعایت طرزالعمل های رسمی کافی نبود.
این تفتیش همچنان دریافت که قراردادی های امنیتی خصوصی  167ملیون دالر برای خدمات امنیتی
دریافت منوده اند .به طور متوسط ،این خدمات  8.3اعطاآت را تشکیل می دهند .ولی فیصد مصارف قراردادی
امنیتی خصوصی نسبت به مجموع منابع مالی متفاوت است .فیصد خدمات امنیتی می تواند در مناطق
نسبتا ً امن حدود  8تا  10فیصد باشد ولی در مناطق بسیار خطرناک به  30 ،20یا حتی  50فیصد نیز برسد.
این راپور توصیه منود که آفسر قرارداد افغانستان/اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده کتبا ً از رئیس اداره
درخواست مناید تا قراردادی های امنیتی خصوصی که حتت نظر وزارت دفاع امریکا قرار ندارند )1( ،استندردهای
تعیین شده توسط قوماندان جنگی جئوگرافیکی را اجرا کنند یا ( )2به قراردادی های امنیتی خصوصی
که حتت نظر وزارت دفاع امریکا دستور بدهند تا از طرزالعمل های تعیین شده توسط قوماندان جنگی
جئوگرافیکی خود و یا معاون وی تبعیت کنند .سایر توصیه ها مربوط به ضرورت نشر رهنمایی کتبی در
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مورد ضروریات امنیتی توسط مسئول تدارکات و مساعدت های افغانستان/اداره انکشاف بین املللی ایاالت
متحده بود.
تفتیش از پروگرام ووچرهای افزایش محصوالت زراعی افغانستان (/)AVIPAاداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده
(راپور منبر  ،008-P-10-306-5نشر شده در  20اپریل )2010

راپور نهایی در تاریخ  20اپریل  2010نشر گردید ( .A.Rمنبر  .)008-P-10-306-5مقصد از این تفتیش ،تشخیص
نایل آمدن پروگرام پروگرام ووچرهای افزایش محصوالت زراعی افغانستان به اهداف اصلی خود برای افزایش
تولید گندم و اجنام فعالیت های مربوط به ایجاد ثبات در زراعت بود .این پروگرام دو بخش داشت :توزیع تخم
گندم و کود در والیات شمالی ،غربی و مرکزی افغانستان و اجنام یک سلسله فعالیت های ایجاد ثبات در
والیت جنوبی هلمند و قندهار بشمول پروژه های پول برای کار و پروگرام قرض های کوچک.
این تفتیش مشخص منود که پروگرام با تأمین تخم گندم و کود برای هزاران دهقان ،به تولید داخلی
گندم کشور مساعدت منوده است .ولی ،میزان مساعدت پروگرام به این افزایش مشخص نیست زیرا تفتیش
مشخص منود که بعضی از نتایج راپوردهی شده قابل اعتماد نبوده و به علت وجود اختالفات در  57فیصد از
دوسیه ها منی توان آنها را کامال ً تصدیق منود .این موارد احتمالی تقلب به مفتشان عمومی ارجاع می شوند.
به عالوه ،با آنکه پروگرام فعالیت های ایجاد ثبات را در والیات جنوبی افغانستان (هلمند و قندهار) آغاز منود،
وضعیت امنیتی سبب گردید که پروگرام نتواند این فعالیت ها آن طور که پالن گذاری شده بودند اجنام دهد
و در نتیجه سبب گردید که پروگرام نتواند به متامی اهداف خود در منطقه نایل شود .در نتیجه ،تفتیش
مشخص منود که سازمان های همکار نتوانند منابع مالی اختصاص داده شده تا قبل از تاریخ انقضای
پروگرام در  31اگست  2010را مصرف کنند و احتماال ً پول های اضافی خواهند داشت.
این راپور توصیه منود که اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده از مسئولین اجرائیوی خود بخواهد تا
طرزالعمل ها و کنترول هایی را برای تقویت نظارت بر پروگرام و تشخیص اختالفات ایجاد منایند .مسئولین
اجرائیوی همچنان باید تأثیر توزیع تخم گندم را با یک روش قابل تصدیق مجددا ً ارزیابی کنند .این راپور
همچنان توصیه منود که اداره باید میزان منابع مالی اضافی را مشخص منوده و برای مصرف صحیح آنها
مجددا ً پالن گذاری مناید.

فعالیت های نظارتی در حال اجنام

تا  30جون  ،2010سازمان های اشتراک کننده راپور دادند که در حال اجنام  32فعالیت نظارتی برای بررسی

فعالیت های مربوط به بازسازی یا امنیت در افغانستان هستند .فعالیت های راپوردهی شده در جدول 4.2
لست شده اند .این بخش بشمول متامی توضیحات ارائه شده توسط سازمان ها است.
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جدول 4.2

فعالیت های نظارتی در حال اجنام سایر مؤسسات امریکایی تا  30جون 2010
عنوان پروژه

تاریخ اجرا

منبر پروژه

سازمان

اعمار محبس در پروان ،افغانستان

2010/14/6

D2010-D000JO-0229.000

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع

قرارداد پروگرام خدماتی و کارآموزی حفظ و مراقبت جتهیزات اردوی ملی افغانستان

2010/4/3

D2010-D000JB-0157.000

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع

ارزیابی قرارداد استخباراتی اردوی امریکا و قرارداد قوماندانی امنیتی برای خدمات ترجمان

2010/22/2

D2010-D000JA-0165.000

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع

عملیات استخباراتی در افغانستان

2010/18/2

D2010-D000JA-0138.000

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع

کنترولهای داخلی و پروسس پرداخت منابع مالی پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان برای حمایت از عملیات در 2010/18/2
افغانستان

D2010-D000FL-0100.000

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع

پروگرام های محافظت از نیروهای امریکا در افغانستان

2009/9/12

D2010-D000JA-0091.000

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع

ترانسپورت کارگوی هوایی در حمایت از عملیه آزادی عراق و عملیه آزادی پایدار

2009/11/6

D2009-D000LC-0237.000

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع

قراردادهای واسکت ضد مرمی وزارت دفاع امریکا

2008/7/8

D2008-D000CD-0256.000

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع

ارزیابی مؤثریت پروگرام اداره جمعیت ،مهاجرین و مهاجرت ( )PRMبرای بازگشت و اسکان مهاجرین افغان

2010/2

10-MERO3004-

دفتر مفتش عمومی وزارت امور خارجه  -دفتر ساحوی شرق میانه

ارزیابی قرارداد وزارت امورخارجه با  PAEبرای مساعدت به عملیات و حفظ و مراقبت سفارت امریکا در کابل

2010/2

10-MERO3002-

دفتر مفتش عمومی وزارت امور خارجه  -دفتر ساحوی شرق میانه

ارزیابی قرارداد وزارت امورخارجه با  PAEبرای مساعدت به عملیات و حفظ و مراقبت واحدهای مبارزه با موادمخدر 2010/2
افغانستان در سفارت امریکا در کابل

10-MERO-3001

دفتر مفتش عمومی وزارت امور خارجه  -دفتر ساحوی شرق میانه

نیروی امنیتی سفارت کابل ()KESF

2010/2

10-MERO3007-

دفتر مفتش عمومی وزارت امور خارجه  -دفتر ساحوی شرق میانه

ارزیابی سیاست ها و طرزالعمل ها برای نگهداری از عساکر خارجی در سفارت امریکا در افغانستان

2010/3

10-MERO3008-

دفتر مفتش عمومی وزارت امور خارجه  -دفتر ساحوی شرق میانه

نفرات ،جتهیزات و تدارکات برای حمایت از عملیات در افغانستان

2010/30/4

351492

دفتر حسابدهی دولت

ارزیابی مساعی مسلکی امریکا در افغانستان

2010/1/4

320766

دفتر حسابدهی دولت

قابلیت های  ISRافغانستان

2010/12/3

351463

دفتر حسابدهی دولت

ارزیابی ساالنه قراردادها در افغانستان و عراق

2009/12/11

120874

دفتر حسابدهی دولت

تعلیم و آمادگی نیروها برای حمایت از عملیات نظامی در عراق و افغانستان

2009/2/10

351388

دفتر حسابدهی دولت

مساعی ایاالت متحده امریکا برای انکشاف قابلیت نیروهای اردوی ملی افغانستان ()ANA

2009/2/9

320712

دفتر حسابدهی دولت

تدراک و جتهیزات حمایتی برای عملیات نیروهای ایاالت متحده امریکا در افغانستان

2009/21/8

351395

دفتر حسابدهی دولت

ضروریات صحی وزارت دفاع امریکا برای عملیاتهای صحی در آینده

2009/21/8

351393

دفتر حسابدهی دولت

آمادگی حربی نیروی هوایی و قابلیت های حمایت حربی سریع

2009/30/7

351376

دفتر حسابدهی دولت

ظرفیت تعلیماتی لشکرهای نیروی بحری و اردو

2009/30/7

351387

دفتر حسابدهی دولت

آب نوشیدنی ،گنداب و پروژه های آبیاری غالت در افغانستان

2009/8/5

320680

دفتر حسابدهی دولت

پروژه های زراعت و کشت محصوالت متبادل اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده در افغانستان

2009/16/3

320662

دفتر حسابدهی دولت

طرزالعمل های مورد تصدیق  LOGCAPنیروهای ایاالت متحده  -افغانستان

ارائه نشده

A-2010-ALL-0480.000

آژانس تفتیش اردوی ایاالت متحده امریکا

کنترول مرحله دوم پرداخت ها  -افغانستان

2010/22/2

A-2010-ALL-0103.000

آژانس تفتیش اردوی ایاالت متحده امریکا

پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان ( - )CERPافغانستان

2009/19/5

A-2009-ALL-0531.000

آژانس تفتیش اردوی ایاالت متحده امریکا

عملیات قراردادکننده در قوماندانی مشترک-عراق/افغانستان  -کابل و جالل آباد(افغانستان)

2009/2/2

A-2009-ALL-0106.000

آژانس تفتیش اردوی ایاالت متحده امریکا

عملیات قرراداد کننده در قوماندانی مشترک-عراق/افغانستان  -قندهار و سالرنو (افغانستان)

2008/1/9

A-2008-ALL-0401.000

آژانس تفتیش اردوی ایاالت متحده امریکا

تفتیش انکشاف پروگرام کشت محصوالت متبادل جنوب و غرب اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده

ارائه نشده

ارائه نشده

دفتر تفتیش عمومی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده

بررسی مصارف امنیتی سه پروژه اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده توسط مؤسسه  Edinburgh Internationalارائه نشده
از  1جنوری تا  31دسمبر 2009

ارائه نشده

دفتر تفتیش عمومی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده

منابع :دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،7/6/2010 ،دفتر مفتش عمومی وزارت امور خارجه  -دفتر ساحوی شرق میانه ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،7/6/2010 ،دفتر
حسابدهی دولت ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،7/8/2010 ،آژانس تفتیش اردوی ایاالت متحده امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،7/7/2010 ،دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده،
پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/6/2010 ،
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دفتر مفتش خاص وزارت دفاع امریکا

وزارت دفاع امریکا همچنان با موانع زیادی برای اجنام عملیاتهای احتمالی خارجی ( )OCOکه قبال ً با نام "جنگ

جهانی علیه ترور ( ")GWOTشناخته می شد مواجه است .دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع اولویت ها را
بر اساس این موانع مشخص کرده و با انکشاف حضور عملیاتی خود در عملیات های احتمالی خارجی و
در جنوب غرب آسیا ،این اولویت ها را مشخص منوده است .وزارت دفاع امریکا همزمان با اجنام عملیه آزادی
پایدار ( )OEFدر عملیات های احتمالی خارجی روی مسائل مهمی برای اجنام مأموریت خود مترکز می کند تا از
استفاده مؤثر از منابع و حمایت از عساکر یقین حاصل شود.
دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع در سه ماه سوم سال مالی  2010به اعزام مفتشان اضافی به
عراق و افغانستان دوام داد .این کارمندان اضافی از افزایش بار نظارتی ضروری بر طبق ضروریات قانونی،
درخواست های کنگره ،درخواست های مسئولین ارشد نظامی و وزارت دفاع امریکا و مساعی عقب
نشینی وزارت دفاع امریکا در عراق و افزایش فعالیت های عملیاتی در افغانستان حمایت خواهند منود.
دفاتر ساحوی در قطر ،عراق ،کویت و افغانستان قابلیت اجنام عملیات های تفتیش ،بازرسی و حتقیق وزارت
دفاع برای مساعدت به دفتر عملیات حوادث احتمالی خارجی را بهبود می دهند .به عالوه ،دفتر مفتش
عمومی وزارت دفاع در حال آماده شدن برای اعزام نیروهای اضافی به جنوب غرب آسیا بشمول افغانستان
است.
گروه پالن گذاری مشترک جنوب غرب آسیا به رهبری دفتر مفتش خاص وزارت دفاع امریکا ،فعالیت
های نظارتی مربوط به وزارت دفاع ،عملیات حوادث احتمالی خارجی و مؤسسات فدرال را هماهنگ کرده و
اختالفات آنها را برطرف می کند .این گروه سیزدهمین جلسه خود را در می  2010برگزار منود .در جلسه می
 2010گروه پالن گذاری مشترک جنوب غرب آسیا ،قوماندان تدارکاتی اردو مساعی خود را در جنوب غرب آسیا
بشمول حمایت از انتقال نیروها در جنوب غرب آسیا تشریح منود .اعضای این گروه به همکاری ،هماهنگی و
رفع اختالفات نظارتی بشمول همکاری با کمیسیون قرارداد جنگی و مأموریت مربوط به آن دوام می دهند.
برای سال مالی  ،2010فعالیت های نظارتی تکمیل شده و در حال اجنام عملیه آزادی پایدار مربوط به
مساعی بازسازی ،پروگرام های محافظت از نیروهای امریکایی ،حسابدهی اموال ،مدیریت قرارداد ،قابلیت
های زرهی و ترانسپورت کاالها و مواد بوده است.

فعالیت های نظارتی
دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع در سه ماه سوم سال مالی  34 ،2010فعالیت نظارتی اجنام داده و  15راپور
در حمایت از عملیه آزادی پایدار نشر کرده است .از این  34پروژه در اجنام اجنام 8 ،پروژه مستقیما ً مربوط به
عملیات های بازسازی یا امنیتی در افغانستان مرتبط هستند و در این راپور ربعوار ارائه داده شده اند .از این
 15راپور نشره شده 2 ،راپور مستقیما ً مربوط به اعملیات های بازسازی یا امنیتی در افغانستان بودند که در
این راپور ربعوار ذکر گردیده است.

ارائه راپور به کنگره امریکا
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اعمار محبس در پروان ،افغانستان

(پروژه منبر  ،D2010-D000JO-0229.000آغاز شده در  14جون )2010

مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا در حال بررسی مطابقت قرارداد اجننیران اردوی امریکا برای اعمار محبس
والیت پروان با قوانین خرید فدرال و سایر قوانین مربوط است .خاصتاً ،دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا
تعیین خواهد منود که آیا اجننیران اردوی امریکا بر مؤثریت قراردادی در حین اعمار محبس در والیت پروان نظارت
منوده اند و آیا اجننیران اردوی امریکا به علت نقص ،سهل انگاری و یا تقلب در اعمار محبس اقدامی بر علیه
قراردادی اجنام داده اند یا خیر.
قرارداد پروگرام خدماتی و کارآموزی حفظ و مراقبت جتهیزات اردوی ملی افغانستان

(پروژه منبر  ،D2010-D000JB-0157.000آغاز شده در  4مارچ )2010

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع در حال بررسی چگونگی اعمال طرزالعمل های کنترول کیفیت در قراردادهای
حفظ و مراقبت موترهای اردوی ملی افغانستان است .خاصتا ً دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا میزان
مطابقت قراردادها با ضروریات قراردادهای دولتی و نظارت کافی بر آنها را بررسی می کند .به عالوه ،دفتر
مفتش عمومی وزارت دفاع ،وجود فضای کافی در حتویل خانه ها برای اجنام مؤثر وظایف قراردادی و درست بودن
درخواست های ارائه شده برای دریافت پرزه جات اشتبنی را بررسی خواهد منود.
ارزیابی قرارداد استخباراتی اردوی امریکا و قرارداد قوماندانی امنیتی برای خدمات ترجمان
(پروژه منبر  ،D2010-D000JA-0165.000آغاز شده در  22فبروری )2010

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع در حال بررسی میزان رعایت طرزالعمل های امنیتی در قراردادهای قوماندانی
استخباراتی و امنیتی امریکا در افغانستان ( )07-D-0010-W911W4است.
عملیات استخباراتی در افغانستان

(پروژه منبر  ،D2010-D000JA-0138.000آغاز شده در  18فبروری )2010

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع در حال بررسی قابلیت قوماندانی مرکزی امریکا و نیروهای ایاالت متحده -
افغانستان برای اجنام عملیات جمع آوری معلومات در افغانستان است .به عالوه ،دفتر مفتش عمومی وزارت
دفاع ،مساعدت های اجنام شده توسط سازمانهای وزارت دفاع امریکا برای اجنام عملیات جمع آوری معلومات
را بررسی خواهد منود.
کنترولهای داخلی و پروسس پرداخت منابع مالی پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان برای حمایت از عملیات
در افغانستان

(پروژه منبر  ،D2010-D000FL-0100.000آغاز شده در  18فبروری )2010

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع در حال بررسی کافی بودن کنترول های داخلی پروگرام پاسخ اضطراری
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قوماندان از مبالغ پرداخت شده از طریق سیستم های پرداخت وزارت دفاع امریکا جهت حمایت از عملیات در
افغانستان می باشد .خاصتاً ،مؤثریت معلومات سیستم پرداخت کمپیوتری و مطابقت پرداختها با مقاصد
مورد نظر را بررسی خواهد منود.
پروگرام های محافظت از نیروهای امریکا در افغانستان

(پروژه منبر  ،D2010-D000JA-0091.000آغاز شده در  9دسمبر )2009

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع در حال بررسی پروگرام های محافظت از نیروها برای
تأسیسات گردهمایی اصلی و ساحات دریافت جتهیزات نیروهای امریکایی در افغانستان است.
دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع خاصتا ً در حال ارزیابی منابع مالی پروگرام و منابعی است که قوماندانان به
پالن گذاری تأسیسات ،مبارزه با تروریزم و پروگرام های محافظت از نیروها اختصاص داده اند .این تفتیش بر
میدان هوایی بگرام ،میدان هوایی قندهار ،کمپ ایگرز و پایگاه جدید کابل متمرکز است.
ترانسپورت کارگوی هوایی در حمایت از عملیه آزادی عراق و عملیه آزادی پایدار
(پروژه منبر  ،D2009-D000LC-0237.000آغاز شده در  11جون )2009

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع میزان مطابقت قراردادهای ترانسپورت کارگوی هوایی در حمایت از عملیه
آزادی عراق و عملیه آزادی پایدار را با قوانین وزارت دفاع امریکا و قوانین فدرال مشخص می کند .خاصتاً ،دفتر
مفتش عمومی وزارت دفاع تعیین خواهد کرد که تصمیم برای استفاده از ترانسپورت هوایی درست بوده و یا
انتخاب کمپنی ترانسپورت بر طبق قوانین اجنام شده و یا کارگوی ترانسپورت شده توسط هوا در زمان مورد
نظر انتقال یافته است.
قراردادهای واسکت ضد مرمی وزارت دفاع امریکا

(پروژه منبر  ،D2008-D000CD-0256.000آغاز شده در  7اگست )2008

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع در حال بررسی قراردادها و پروسس انعقاد قراردادهای مربوط به تأمین واسکت
های ضد مرمی و جتهیزات تست آنها است .اهداف خاص بشمول ارزیابی قابلیت ها و جتارب قراردادی ،شرایط
اعطای قراردادها ،پروسس کنترول کیفیت و روابط احتمالی بین قراردادی و مسئولین دولتی است .ارزیابی
پروسس کنترول کیفیت بشمول بررسی نتایج تست اولی و تست حتویل خانه برای قراردادهای واسکت
ضد مرمی خواهد بود .دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع راپور منبر  029-D-2010که در مورد اعطای قراردادهای
واسکت ضدمرمی وزارت دفاع امریکا بحث می کرد را در  21دسمبر  2009نشر منود .دفتر مفتش عمومی
وزارت دفاع برای انتشار راپورهای اضافی مرتبط به این پروژه پالن گذاری کرده است.
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دفتر مفتش عمومی وزارت امور خارجه  -دفتر ساحوی شرق میانه
فعالیت های نظارتی
ارزیابی مؤثریت پروگرام اداره جمعیت ،مهاجرین و مهاجرت ( )PRMبرای بازگشت و اسکان مهاجرین افغان

(منبر پروژه  ،10-MERO3004-آغاز شده در فبروری )2010

اهداف :هدف این تفتیش مؤثریت تعیین ( )1مطابقت پروگرام با توافقنامه های امضا شده با کمیساریای
عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ICRC ،و سازمان های غیر دولتی )2( ،چگونگی محاسبه ضروریات)3( ،
دسترسی اهداف تعیین شده به مساعدت ها )4( ،نایل آمدن به معیارهای تعیین شده برای مؤثریت پروگرام
و ( )5مؤثریت سفارت کابل و تیم های بازسازی والیتی برای مدیریت و هماهنگی مساعدت های بشری در
افغانستان است.
ارزیابی قرارداد وزارت امورخارجه با  PAEبرای مساعدت به عملیات و حفظ و مراقبت سفارت امریکا در کابل
(منبر پروژه  ،10-MERO3002-آغاز شده در فبروری )2010

اهداف :اهداف این تفتیش مؤثریت بشمول تعیین ( )1ضروریات قرارداد و فرمایشات )2( ،میزان منابع مالی
تعهد شده و افزایش یافته وزارت امورخارجه امریکا برای حمایت از عملیات و حفظ و مراقبت تأسیسات در
سالهای مالی  )3( ،2005-2009مؤثریت قرارداد  PAEدر عملیات و حفظ و مراقبت سفارت کابل )4( ،کنترولهای
 PAEبرای ثبت اموال و محافظت از جتهیزات و اموال دولت امریکا در افغانستان ،حسابدهی این اموال و موانع
پیش روی حسابدهی این اموال )5( ،چگونگی مدیریت قرارداها و فرمایشات توسط وزارت امورخارجه امریکا
برای نظارت بر مؤثریت  PAEدر افغانستان )6( ،در صورتی که قراردادی ها در مدت قرارداد ،قاچاقبری کنند،
بررسی مطابقت قرارداد با ماده  52.222.50قانون  FARو ( )7چگونگی یقین حاصل منودن وزارت امورخارجه
امریکا از اختصاص و پرداخت مصارف.
ارزیابی قرارداد وزارت امورخارجه با  PAEبرای مساعدت به عملیات و حفظ و مراقبت یونت های مبارزه با
موادمخدر افغانستان در سفارت امریکا در کابل

(منبر پروژه  ،10-MERO3001-آغاز شده در فبروری )2010

اهداف :اهداف این تفتیش مؤثریت بشمول تعیین ( )1ضروریات قرارداد و فرمایشات )2( ،میزان منابع مالی
تعهد شده و افزایش یافته وزارت امورخارجه امریکا برای حمایت از عملیات و حفظ و مراقبت تأسیسات
سفارتخانه در سالهای مالی  )3( ،2005-2009مؤثریت قرارداد  PAEدر عملیات و حفظ و مراقبت سفارت کابل،
( )4کنترولهای  PAEبرای ثبت اموال و محافظت از جتهیزات و اموال دولت امریکا در افغانستان ،حسابدهی
این اموال و موانع پیش روی حسابدهی این اموال )5( ،چگونگی مدیریت قرارداها و فرمایشات توسط وزارت
امورخارجه امریکا برای نظارت بر مؤثریت  PAEدر افغانستان )6( ،در صورتی که قراردادی ها در مدت قرارداد،
قاچاقبری کنند ،بررسی مطابقت قرارداد با ماده  52.222.50قانون  FARو ( )7چگونگی یقین حاصل منودن
وزارت امورخارجه امریکا از اختصاص و پرداخت مصارف.
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نیروی امنیتی سفارت کابل ()KESF

(منبر پروژه  ،10-MERO-3007آغاز شده در فبروری )2010

اهداف :تعیین کلی ضروریات قرارداد نیروهای امنیتی در سفارت کابل .اهداف خاص بشمول تعیین ()1
ضروریات قرارداد )2( ،میزان نایل آمدن به معیارهای مؤثریت در قرارداد )3( ،چگونگی مدیریت وزارتخانه برای
اجنام نظارت مناسب بر قراردادهای نظارتی کمپنی  Armor Groupامریکا در کابل ،افغانستان )4( ،میزان
مؤثریت مدیریت قرارداد  )5( ،در صورتی که قراردادی ها در مدت قرارداد ،قاچاقبری کنند ،بررسی مطابقت
قرارداد با ماده  52.222.50قانون  FARو ( )6فراهم آوردن امنیت و شرایط زندگی محافظان توسط کمپنی
 Armor Groupامریکا و نظارت کافی وزارت امورخارجه بر قراردادها و فرمایشات می باشد.
ارزیابی سیاست ها و طرزالعمل ها برای نگهداری از عساکر خارجی در سفارت امریکا در افغانستان
(منبر پروژه  ،10-MERO-3008آغاز شده در مارچ )2010

اهداف :اهداف این تفتیش مؤثریت بشمول ( )1ارزیابی سیاست ها و طرزالعمل های مورد استفاده مفتشان
ملی خدمات خارجی ( )FSN-Iبرای تأمین امنیت عساکر افغان قبل از اعزام )2( ،بررسی دوسیه های حتقیقاتی
عساکر خارجی )3( ،تخنیک های حتقیقاتی مورد استفاده کارمندان  FSN-Iبرای ثبت نام عساکر خارجی در
سفارتخانه و ( )4تعیین میزان ارتباطات فامیلی و دوستانه در کارمندان فعلی سفارتخانه می باشد.

دفتر حسابدهی دولت

دفتر حسابدهی دولت در سه ماه گذشته دو بار به کنگره راپوردهی منود و سه راپور در مورد وضعیت امنیتی

 ،ترنینگ نیروهای امریکایی و مسائل قراردادی و نشریات خاص در مورد چوکات ستراتیژیک مساعی امریکا
در افغانستان نشر منود.
•اولین خطابه در کمیته مجلس منایندگان امریکا و در مقابل کمیته اصالحات امنیت ملی و روابط
خارجی دولت ارائه شد .این خطابه در مورد ضرورت پالن گذاری وزارت دفاع امریکا برای مدیریت قرارداد
ارائه گردید .در این خطابه ذکر گردید که با آنکه برای بهبود پالن گذاری جهت مدیریت قراردادی ها در
وزارت دفاع امریکا و سازمان های مختلف کوشش گردیده ،ولی این مساعی در وزارت دفاع امریکا کامال ً
در جهت حمایت از قراردادها نیستند و هیچ تغییرات سیستماتیکی اجنام نشده است .دفتر حسابدهی
دولت توصیه منود که وزارت دفاع امریکا ،چگونگی استفاده از قراردادی ها در عملیات های احتمالی،
چگونگی استفاده از قراردادی ها برای حمایت از عملیات ها در آینده و تأثیر مدیریت و نظارت این قراردادی
ها بر مؤثریت عملیاتی یونت های اعزام شده را بررسی مناید (.)829T-GAO-10
•خطابه دوم در کمیته فرعی بودجه دفاعی مجلس منایندگان امریکا ارائه گردید .این خطابه در
مورد پیشرفت وزارت دفاع امریکا و موانع پیش روی توزیع جتهیزات در افغانستان بود .در این خطابه
ذکر گردید که وضعیت زمین ،هوا ،عدم وجود ریل ،سرک ها محدود و زیربناهای محدود میدان های
هوایی ظرفیت وزارت دفاع امریکا برای توزیع تدارکات را تقلیل می دهند .دفتر حسابدهی دولت اعالن
منود که عدم وجود شفافیت در حمل بار ،ظرفیت محدود نگهداری در حتویل خانه های لوژستیکی،
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موانع موجود در هماهنگ کردن یونت ها و جتهیزات و هماهنگی ضعیف بین اعضای ائتالف
و سایر عوارض سبب ایجاد موانع در پیش روی توزیع و حمل جتهیزات می شوند (.)842T-GAO-10
در راپور دفتر حسابدهی دولت در مورد وضعیت امنیتی افغانستان مشخص گردید که معلومات
موجود از حمالت وزارت دفاع امریکا تا مارچ  ،2010نشان می دهد که حمالت دشمنان در افغانستان
به طور فصلی تغییر می کنند و عمدتا ً در ماههای جون تا سپتمبر هر سال به اوج خود می رسند و
سپس در ماههای زمستان تقلیل پیدا می کنند .با آنکه این حمالت به طور فصلی تغییر می کنند،
ولی اوج حمالت (حداکثر حمالت) و افت حمالت (حداقل حمالت) از سپتمبر  2005در هر سال نسبت
به سال قبل پیش افتاده اند .وضعیت نامناسب امنیتی هنوز یکی از موانع پیش روی مساعی بازسازی
و انکشاف است .بعضی از تأثیرات خاص این عوارض امنیتی بشمول ( )1تأخیر در اجرای پروگرام ها
و افزایش مصارف آنها )2( ،ایجاد موانع در پیش روی پیشرفت عملیات های مبارزه با مواد مخدر و ()3
محدودیت قابلیت نظارت بر پروگرام های در حال اجنام است .پیش بینی می شود که تعداد کارمندان
نظامی امریکایی در افغانستان افزایش پیدا کند .عالوه بر انکشاف حضور نظامی امریکا در افغانستان،
امریکا حضور مسلکی خود را به طور چشمگیری در افغانستان افزایش داده است (.)613R-GAO-10
•در راپور دفتر حسابدهی دولت در مورد ترنینگ نیروهای امریکایی مشخص گردید که قوماندانی مرکزی
ایاالت متحده یک لست از اجراآت ترنینگ ضروری که باید قبل از اعزام به محل عملیات تکمیل شوند
را نشر منوده است .ولی اعضا قبل از اعزام تعلیم داده نشده اند و تشویش هایی در مورد ضروریات
نیروهای قوماندانی مرکزی ایاالت متحده ،شرایط ترنینگ و استندردهای اجنام موفقانه ترنینگ وجود
دارد .قوماندانی مرکزی ایاالت متحده و خدمات معلومات مکملی در مورد میزان حمایت نیروهای اردو و
نیروهای بحری از ترنینگ نظامی ندارند .با آنکه خدمات امکانات رسمی و غیر رسمی برای به اشتراک
گذاشنت معلومات دارد ،ولی مربیان در مراکز مختلف ترنینگ مرتبا ً معلومات مربوط به تغییرات ایجاد
شده در پروگرام های ترنینگ را به اشتراک منی گذارند (.)465-GAO-10
•در راپور دفتر حسابدهی دولت ذکر گردید که وزارت دفاع امریکا ،وزارت امورخارجه امریکا و اداره انکشاف
بین املللی ایاالت متحده ( )USAIDاز قراردادی ها برای مساعدت به مدیریت قراردادها و قرض ها استفاده
منوده اند ولی سازمان ها میزان استفاده از این قراردادی ها را اعالم نکردند .دفتر حسابدهی دولت
دریافت که کمبود کارمندان دولتی ،جتربه داخلی و یا تغییر مداوم کارمندان سبب ضرورت به استفاده
از قراردادی ها گردیده است .دفتر حسابدهی دولت همچنان دریافت که برای تقلیل خطرات ناشی از
استفاده از قراردادها ،سازمان ها باید زمان ،مکان و چگونگی استفاده از قراردادی ها را مشخص کنند،
ولی تصمیمات سازمان ها به طور کلی حتت تأثیر مساعی پالن گذاری نیروی کاری نبودند .به عالوه ،دفتر
حسابدهی دولت دریافت که وزارت دفاع امریکا ،وزارت امورخارجه امریکا و اداره انکشاف بین املللی ایاالت
متحده ( )USAIDبرای مساعدت به مدیریت قراردادها و قرض ها ،اقداماتی را برای تقلیل تضاد منافع و
خطرات نظارتی مربوط به قراردادی ها اجنام داده اند ولی همیشه کامال ً این خطرات را رفع نکرده اند.
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در آخر ،دفتر حسابدهی دولت دریافت که آفسرهای قرارداد وزارت دفاع امریکا ،وزارت امورخارجه امریکا
و اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ( )USAIDبا وجود احتمال از دست رفنت کنترول و حسابدهی
دولت بر پالیسی ها و تصمیمات پروگرام از اجنام نظارتهای ضروری در مواردی که قراردادی ها خدماتی را
برای حمایت نزدیک از دولت ارائه منوده اند یقین حاصل نکرده اند (.)357-GAO-10
•نشریه خاص دفتر حسابدهی دولت ،چوکات ستراتیژیک مساعی امریکا در افغانستان ،ستراتیژی های
مربوط و پالن های فعالیت های امریکا در افغانستان ،ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان ،ستراتیژی
امریکا برای افغانستان و پاکستان و ستراتیژی ثبات ساحوی افغانستان و پاکستان را تشریح می کند.
این چوکات همچنان بشمول پالن های امریکا است :پالن کمپاین عملیه آزادی پایدار ،پالن اجرائیوی
شورای امنیت ملی و پالن کمپاین جامع نظامی-مدنی امریکا ( .)ICMCPپالن کمپاین جامع نظامی-
مدنی امریکا ( )ICMCPسه گروه مساعی  -امنیت ،حکومتداری و انکشاف  -را که باید توسط
کارمندان نظامی و مسلکی امریکا اجنام شوند را تشریح می کند .در نهایت ،پالن های سازمان پیمان
اتالنتیک شمالی ( )NATOبشمول پالن جامع ستراتیژیک نظامی سیاسی سازمان پیمان اتالنتیک
شمالی و پالن های اجرائیوی سازمان پیمان اتالنتیک شمالی و قوماندانی فرعی آن  -نیروهای بین املللی
کمک به امنیت (آیساف)  -هستند (.)655R-GAO-10
به عالوه ،دفتر حسابدهی دولت دو تفتیش را با مترکز بر چگونگی حمایت وزارت دفاع امریکا از عملیات در
افغانستان در زمان های تعیین شده و بررسی مساعی مسلکی امریکا در افغانستان آغاز منوده است.

اداره تفتیش اردوی ایاالت متحده امریکا
فعالیت های نظارتی
طرزالعمل های مورد تصدیق  LOGCAPنیروهای ایاالت متحده  -افغانستان

(کود پروژه  A-2010-ALL-0480.000آغاز شده در سه ماه سوم سال مالی )2010

این تفتیش در افغانستان اجنام می شود .این تفتیش اجرای اقدامات اصالحی ارائه شده در  LOGCAPنیروهای
ایاالت متحده  -افغانستان و یقین حاصل منودن از اجرای آنها بر اساس ضروریات و از طریق هیئت نظارتی
مربوط را مشخص خواهد کرد.
کنترول مرحله دوم پرداخت ها  -افغانستان

(کود پروژه  A-2010-ALL-0103.000آغاز شده در  22فبروری )2010

این تفتیش ،مؤثریت کنترول ها برای یقین حاصل کردن از دقت پرداخت ها برای عملیات های خارجی احتمالی
خارجی در جنوب غرب آسیا (افغانستان) را مشخص می کند.

ارائه راپور به کنگره امریکا
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پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان ( - )CERPافغانستان
(کود پروژه  A-2009-ALL-0531.000آغاز شده در  19می)2009 ،

این تفتیش تعیین خواهد کرد که پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان در افغانستان کنترول های داخلی کافی
برای یقین حاصل کردن از تطبیق درست پروگرام توسط قوماندانان و کارمندان را داشته است.
عملیات قراردادکننده در قوماندانی مشترک-عراق/افغانستان  -کابل و جالل آباد(افغانستان)
(کود پروژه  A-2009-ALL-0106.000آغاز شده در  2فبروری)2009 ،

این تفتیش ،صحیح بودن پروسس اعطای قراردادهای خرید و مدیریت آنها را مشخص می کند.
عملیات قرراداد کننده در قوماندانی مشترک-عراق/افغانستان  -قندهار و سالرنو (افغانستان)
(کود پروژه  A-2008-ALL-0401.000آغاز شده در  1سپتمبر)2008 ،

این تفتیش ،صحیح بودن پروسس اعطای قراردادهای خرید و مدیریت آنها را مشخص می کند.

اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحدهدفتر مفتش خاص اداره انکشاف بین
املللی ایاالت متحده
فعالیت های نظارتی
در این سه ماه ،دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده یک ارزیابی کنترول کیفیت
( )QCRاز کارهای اجنام شده توسط یک کمپنی محاسبه عمومی در افغانستان اجنام داد و یک راپور از آن نشر
منود .در این راپور مشخص گردید که کارهای اجنام شده بر طبق استندردهای مربوط و طرزالعمل های دفتر
مفتش عمومی اجنام شده اند .همچنان ،در این سه ماه ،پنج تفتیش مالی پالن گذاری شده ،در حال اجنام بوده
و یا در مرحله پیش نویس راپور قرار داشته است .این ممیزی های مالی توسط  DCAAبرای اداره انکشاف بین
املللی ایاالت متحده و دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده اجنام می شوند.
تفتیش انکشاف پروگرام کشت محصوالت متبادل جنوب و غرب اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده
هدف :تعیین میزان نایل آمدن پروگرام کشت محصوالت متبادل جنوب و غرب اداره انکشاف بین املللی ایاالت
متحده به هدف اصلی خود برای مبارزه با کشت غیرقانونی کوکنار از طریق پروگرام های کشت متبادل و
ارائه فرصتهای اقتصادی بهتر در والیات جنوبی و غربی.
جدول 4.3

فعالیت های حتقیقاتی :سایر حتقیقات اداره
مجموع دوسیه ها

دوسیه های مختومه

دوسیه های باز

سازمان

5

0

5

دفتر مفتش عمومی وزارت امورخارجه
امریکاINV-

5

0

5

مجموع

منبع :دفتر مفتش عمومی وزارت امور خارجه ،INV-پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2010/6/7 ،

132

سرمفتش خاص

I

برای بازسازی افغانستان

سایر نظارت های اداره

بررسی مصارف امنیتی سه پروژه اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده توسط مؤسسه Edinburgh
 Internationalاز  1جنوری تا  31دسمبر 2009
هدف :مشخص کردن امکان سوء استفاده از منابع مالی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده توسط
کمپنی  Edinburgh Internationalو پرداخت این منابع در ازای محافظت به طالبان و سایر گروهها.

سایر حتقیقات اداره

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان به صورت مداوم سایر سازمان هایی که در
افغانستان تفتیش اجنام می دهند را هماهنگ کرده و بر پیشرفت این حتقیقات نظارت می کند.
تا  30جون  ،2010دفتر مفتش عمومی وزارت امور خارجه در حال حتقیق از پنج دوسیه بود (.)DoS OIG-INV
جدول  4.3تعداد حتقیقات باز و بسته را تا  30جون  2010لست می کند.

سایر تفتیش های اداره

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان همچنان تفتیش های سازمان های دیگر در افغانستان را هماهنگ

می کند .در طی سه ماهه گذشته ،دفتر مفتش عمومی ISP-وزارت امورخارجه امریکا یک تفتیش جدید را
آغاز منودند که در جدول  4.4لست شده است.
جدول 4.4

فعالیت های حتقیقاتی در حال اجنام :سایر بازرسی های اداره
سازمان

منبر پروژه

تاریخ اجرا

عنوان پروژه

هدف

دفتر مفتش عمومی
وزارت امورخارجه امریکاISP-

09-ISP-3051

2009/9

تفتیش سفارت کابل

ارزیابی میزان تطبیق سیاست های
سفارتخانه ،مدیریت منابع ،کافی
بودن کنترول های مدیریت و اجراآتی
برای محافظت از اشخاص ،معلومات
و تأسیسات.

منبع :دفتر مفتش عمومی وزارت امور خارجه ،ISP-پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/6/2010 ،
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عالمت رسمی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
عالمت رسمی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان نشان دهنده مساعی هماهنگی بین ایاالت
متحده و افغاسنتان برای حسابدهی و نظارت بر فعالیت های بازسازی افغانستان است .جمله قسمت
باالیی و مرکز عالمت به زبان دری است و در صورت ترجمه به زبان انگلیسی به معنای " "SIGARاست.
جمله قسمت پایینی و مرکز عالمت به زبان پشتو است و در صورت ترجمه به زبان انگلیسی همان معنا
را دارد.
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ضمائم و نوت های
انتهایی
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ضمیمه - a

نشانی راپور به ضروریات قانونی

این ضمیمه در صفحات این راپور که راپورهای ربعوار و ضروریات مربوط بر طبق قانون سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان را نشان می دهد نشانی شده است ،قانون اجازه دفاع ملی برای سال مالی  .P.L ،2008منبر
( 1229 § 181-110جدول .)A1
جدول A.1

ضروریات راپوردهی ربعوار نشانی شده به سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان حتت  p.lمنبر 1229 § ،181-110
بخش قانون عمومی

زبان سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان

فعالیت سرمفتش خاص
برای بازسازی افغانستان

بخش

نظارت
بخش )e)(1( 1229

سرمفتش خاص باید حتت نظارت وزارت دفاع و
وزارت امورخارجه قرارداشته و مستقیما ً به آنها
راپور بدهد

راپوردهی به وزیر
امورخارجه و وزیر دفاع

همه بخش ها

بخش )f)(1( 1229

نظارت بر بازسازی افغانستان -
وظیفه سرمفتش خاص برای اجرا ،نظارت
و هماهنگی تفتیش ها و حتقیقات در زمینه
چگونگی استفاده و مصرف منابع مالی
اختصاص یافته یا موجود برای بازسازی
افغانستان و پروگرام ها ،عملیات ها و قراردادهای
اجرا شده برای استفاده از این منابع بشمول-

بررسی تخصیص منابع
مالی موجود

همه بخش ها

وظایف

بررسی پروگرام ها،
عملیات ها و قراردادها با
استفاده از منابع مالی
موجود/تخصیص یافته
منابع مالی
نظارتی

بخش )A)(f)(1( 1229

نظارت و حسابدهی تعهد و مصرف این منابع مالی

بررسی تعهدات و مصارف
منابع مالی اختصاص یافته/
موجود

بخش )B)(f)(1( 1229

نظارت و بررسی فعالیت های بازسازی که مصارف آن
از این منابع مالی تأمین شده است

بررسی فعالیت های بازسازی نظارت سرمفتش
که مصارف آنها از کمک ها خاص برای
بازسازی
واعطاات بین املللی تأمین
افغانستان
شده است

سرمفتش خاص
برای بازسازی
افغانستان

بخش )C)(f)(1( 1229

نظارت و بررسی قراردادهایی که مصارف آنها از این
منابع مالی تأمین شده است

بررسی قراردادهایی که از این
منابع مالی اختصاص یافته و
موجود استفاده می کنند.

نوت 1

بخش )D)(f)(1( 1229

نظارت و بررسی انتقال این منابع مالی و معلومات
مربوط به آن بین ادارات ،سازمان ها و موجودیت های
ایاالت متحده امریکا و موجودیت های خصوصی و
غیر دولتی

بررسی انتقال داخلی و
خارجی منابع مالی اختصاص
یافته /موجود

ضمیمه B

بخش )E)(f)(1( 1229

حفظ و مراقبت از اسناد مربوط به این منابع مالی
برای امکان دادن به تفتیش های آینده و حتقیقات در
زمینه این منابع مالی

حفظ اسناد تفتیش

نظارت سرمفتش
خاص برای
بازسازی
افغانستان
ضمیمه C
ضمیمه D

136

سرمفتش خاص

I

برای بازسازی افغانستان

ضما ئم

جدول ( A.1دوام)

ضروریات راپوردهی ربعوار نشانی شده به سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان حتت  p.lمنبر 1229 § ،181-110
بخش قانون عمومی

فعالیت سرمفتش خاص
برای بازسازی افغانستان

زبان سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان

بخش

بخش )f)(1)(F( 1229

بررسی و نظارت موثریت هماهنگی امریکا با دولت
افغانستان و کشورهای دیگر حامی مالی برای اجرای
معاهده افغانستان و ستراتیژی انکشاف ملی
افغانستان.

نظارت و بررسی به صورت
تشریح شده

ممیزی ها

بخش )G)(1)(f( 1229

بررسی پرداختهای اضافی مانند پرداخت مجدد یا
فعالیت های غیر اخالقی یا غیر قانونی کارمندان
فدرال ،قراردادی ها ،یا اشخاص وابسته به آنان و
ارجاع این راپورها با وزارت عدلیه برای یقین حاصل
کردن از حتقیق ،تفتیش و بازگرداندن منابع مالی یا راه
حل های دیگر.

اجرا و راپوردهی
حتقیقات به صورت تشریح
شده

حتقیقات

بخش )f)(2( 1229

فعالیت های دیگر مربوط به نظارت-
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان باید چنین
سیستم ها و طرزالعمل هایی را ایجاد کرده ،حفظ
کرده و کنترول کند و در صورتی که سرمفتش خاص
تشخیص دهد بر اساس پاراگراف ( )1این وظایف را از
خود سلب کند.

ایجاد ،حفظ و نظارت بر
سیستم ها ،طرزالعمل ها و
کنترول ها

همه بخش ها

بخش )f)(3( 1229

وظایف و مسئولیت های قانون سرمفتش خاص
- 1978
به عالوه . .،سرمفتش خاص باید وظایف سرمفتشان
خاص بر اساس قانون سرمفتش خاص  1978را نیز به
عهده داشته باشد

وظایف مشخص شده در
قانون سرمفتش خاص

همه بخش ها

بخش )f)(4( 1229

مساعی هماهنگی -
سرمفتش خاص باید با موارد ذیل هماهنگ بوده و
از همکاری آنها برخوردار شود )A( :سرمفتش خاص
وزارت دفاع امریکا )B( ،سرمفتش خاص اداره والیتی و
( )Cسرمفتش خاص اداره انکشاف بین املللی امریکا

هماهنگی با سرمفتشان
خاص وزارت دفاع امریکا،
وزارت امورخارجه امریکا و
اداره انکشاف بین املللی
ایاالت متحده

سایر نظارت های
اداره

حمایت فدرال و منابع دیگر
بخش )h)(5)(A( 1229

کمک از سایر مؤسسات فدرال — -
در صورت درخواست معلومات یا همکاری از هر
وزارتخانه ،سازمان یا موجودیت دیگر دولت فدرال
توسط سرمفتش خاص ،ریاست چنین مؤسسه ای
در صورتی که ناقض قانونی نباشد ،باید این معلومات
یا همکاری را در اختیار سرمفتش خاص یا شخص
تعیین شده از طرف او قرار دهد.

در صورت درخواست انتظار
حمایت داشته باشید

همه بخش ها

بخش )h)(5)(A( 1229

راپوردهی عدم مساعدت—.
چنانچه با درخواست سرمفتش خاص بدون دلیل
موافقت نشود ،سرمفتش خاص باید وضعیت را بدون
تأخیر به وزیر دفاع ،وزیر امورخارجه و یا کمیته های
مربوط اطالع دهد.

در صورت درخواست انتظار
حمایت داشته باشید

همه بخش ها
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جدول ( A.1دوام)

ضروریات راپوردهی ربعوار نشانی شده به سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان حتت  p.lمنبر 1229 § ،181-110
بخش قانون عمومی

زبان سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان

فعالیت سرمفتش خاص
برای بازسازی افغانستان

بخش

راپورها
بخش )i)(1( 1229

راپورهای ربعوار—
قبل از  30روز به پایان هر سه ماه از سال مالی،
سرمفتش خاص باید خالصه راپور آن دوره ،و در
صورت امکان ،انتهای آن دوره تا تاریخ ارسال راپور،
فعالیت های سرمفتش خاص و پروگرام ها و عملیات
های اجنام شده با منابع مالی تخصیص یافته برای
بازسازی افغانستان را به کمیته خاص در کنگره
امریکا ارسال کند .هر راپور باید برای آن دوره بشمول
یک راپور ،یک اظهاریه از همه تعهدات ،مصارف و
عایدات مربوط به فعالیت های بازسازی در افغانستان
به شمول موارد ذیل باشد -

بخش )i)(1)(A( 1229

تعهدات و مصرف منابع مالی اختصاص یافته/
اعطاآت

بخش )i)(1)(B( 1229

محاسبه پروگرام-به-پروگرام و پروژه-به-پروژه مصارف
اجنام شده تا کنون برای بازسازی افغانستان ،و در
صورت امکان ،به همراه تخمین وزارت دفاع امریکا،
وزارت امورخارجه و اداره انکشاف بین املللی ایاالت
متحده از مصارف تکمیل هر پروژه و هر پروگرام.

راپور  30 -روزه در انتهای هر
سه ماه تقویمی

همه بخش ها
ضمیمه B

فعالیت های سرمفتش خاص
جزئیات تعهدات ،مصارف و
عایدات را به صورت خالصه
نشان می دهد

تعهدات و مصرف منابع مالی ضمیمه B
اختصاص یافته /اعطاآت
منابع مالی

محاسبه پروژه-به-پروژهو
پروگرام-به-پروگرام مصارف.
نوت 1
لست منابع مالی مصرف
نشده برای هر پروژه یا پروگرام

بخش )i)(1)(C( 1229

عایدات مربوط و یا تشکیل شده از منابع مالی
کشورهای خارجی یا سازمان های بین املللی به
پروگرام ها و پروژه هایی است که مصارف آنها توسط
اداره یا موسسه دولتی امریکا تعهد و یا پرداخت
شده است.

عایدات ،تعهدات ،و مصرف
اعطاآت

منابع مالی

بخش )i)(1)(D( 1229

عایدات مربوط و یا تشکیل شده از دارائیهای خارجی
مسدود شده که برای پروگرام ها و پروژه های ادارات یا
سازمان های دولتی امریکا مصرف می شود ،و هرگونه
تعهد و یا مصرف این عایدات.

عایدات ،تعهدات و مصرف
دارائیهای مسدود شده

منابع مالی

بخش )i)(1)(E( 1229

مصارف عملیاتی مؤسسات و یا موجودیت هایی که
مصارف تخصیص یافته برای بازسازی افغانستان را
دریافت می کنند.

مصارف عملیاتی مؤسسات و منابع مالی
یا سازمانهایی که منابع مالی
ضمیمه B
اختصاص یافته را دریافت
می کنند

بخش )i)(1)(F( 1229

در صورت وجود هرگونه قرارداد ،معاهده یا اعطای
منابع مالی،یا میکانیزم دیگری برای تامین منابع
مالی که در پاراگراف( * )2تشریح شده باشد ( )iمبلغ
قرار داد یا میکانیزم دیگر تامین منابع مالی؛ ()ii
بحث خالصه در مورد حوزه قرارداد یا میکانیزم های
دیگر تامین منابع مالی؛ ( )iiiبحث در مورد چگونگی
درگیر شدن موسسه یا سازمان دولتی امریکا در
قرارداد ،معاهده یا اعطای منابع مالی یا میکانیزم
های دیگر تامین منابع مالی به همراه یک لست از
موجودیت ها یا افراد درگیر در پیشنهادات قیمت؛ و
( )ivاسناد تاییدیه که نشان دهنده طرزالعمل هایی
غیر از طرزالعمل های ضروری برای رقابت سالم و آزاد
بوده باشد.
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نوت 1

ضما ئم

جدول ( A.1دوام)

ضروریات راپوردهی ربعوار نشانی شده به سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان حتت  p.lمنبر 1229 § ،181-110
بخش قانون عمومی

فعالیت سرمفتش خاص
برای بازسازی افغانستان

زبان سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان

بخش )i)(3( 1229

دسترسی عمومی—
سرمفتش خاص باید بر اساس پاراگراف ( )1این
قانون ،راپورها را به زبان انگلیسی و سایر زبانهای
مورد استفاده در افغانستان در یک ویب سایت
انترنیتی عمومی قرار دهد.

نشر راپور به صورت تعیین
شده

بخش )i)(4( 1229

فورمه—
هر راپور ضروری در این بخش باید به صورت طبقه
بندی نشده ارسال شود ،ولی ممکن است در صورتی
که سرمفتش خاص ضروری تشخیص دهد بشمول
یک ضمیمه طبقه بندی شده باشد.

نشر راپور به صورت تعیین
شده

بخش
www.sigar.mil
دری و پشتو در
حال اجنام است
همه بخش ها

نوت  1با آنکه این معلومات معموال ً در ویب سایت سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ( )www.sigar.milارائه می گردد ولی معلومات دریافت شده توسط سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
نسبتا ً خام بوده و در حال بررسی ،حتلیل و تنظیم و برای مقاصد آینده سرمفتش خاص برای بازسازی می باشد.
* "قراردادها ،معاهدات ،اعطای کمک های مالی و میکانیزم تامین منابع مالی" در پاراگراف ( )2قسمت  )i(1229از  .P.Lمنبر  181-110به عنوان—
“هرگونه
امریکایی

قرارداد ،معاهده یا
در آن درگیر بوده

اعطای عمده کمک های مالی یا میکانیزم دیگر تامین منابع مالی که
و از این منابع برای بازسازی افغانستان یا یکی از موارد ذیل :همگانی یا

یک اداره یا موسسه
خصوصی استفاده شده

دولتی
باشد:

اعمار یا بازسازی زیربنای فزیکی افغانستان.
ایجاد و یا ایجاد دوباره انستیتوت های سیاسی یا اجتماعی افغانستان.
ارائه محصوالت و یا خدمات به مردم افغانستان".
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ضمیمه B

منابع اختصاص یافته دولت امریکا

(ملیون دالر)

جدول  B.1لست منابع مالی را بر اساس پروژه در هر سال برای مساعی بازسازی افغانستان را نشان می دهد

جدول B0.1
منابع مالی امریکا

سازمان

مجموع

صندوق نیروهای امنیتی افغانستان ()ASFF

وزارت دفاع امریکا

25,229.24

امنیت
آموزش و جتهیز (وزارت دفاع امریکا)

وزارت دفاع امریکا

440.00

تأمین منابع مالی نظامی خارجی ()FMF

وزارت امورخارجه امریکا

1,058.50

آموزش و تعلیم نظامی بین املللی ()IMET

وزارت امورخارجه امریکا

8.30

 NDAAبخش  1207انتقال

سایر

9.90
26,745.94

مجموع :امنیت
حکومتداری & انکشاف
پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان ()CERP
صندوق حمایت اقتصادی ()EFS
مساعدت به انکشاف ()DA
قانون مساعدت به آزادی افغانستان ()AFSA
بقا و صحت اطفال ()CSH + GHAI
کمپنی اعتباری محصوالت ()CCC
قانون حمایت از آزادی ()FSA
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده (سایر)
جلوگیری از تولید سالحهای کشتار جمعی ،مقابله با تروریزم ،جمع آوری مین ها و مسائل
مربوط ()NADR
مشاورین تیم بازسازی والیتی
مساعدت تخنیکی خزانه داری

2,639.00

وزارت دفاع امریکا
اداره انکشاف بین املللی
ایاالت متحده
اداره انکشاف بین املللی
ایاالت متحده
وزارت دفاع امریکا
اداره انکشاف بین املللی
ایاالت متحده
اداره انکشاف بین املللی
ایاالت متحده
اداره انکشاف بین املللی
ایاالت متحده
اداره انکشاف بین املللی
ایاالت متحده

31.37

وزارت امورخارجه امریکا

371.60

9,738.59
887.22
550.00
486.42
25.87
5.00

USDA

5.70

خزانه داری

3.52
14,744.29

مجموع :حکومتداری و انکشاف
مبارزه با موادمخدر
صندوق بین املللی کنترول مواد مخدر و اعمال قانون (:)INCLE

وزارت امورخارجه امریکا

جلوگیری از مصرف و مقابله با مواد مخدر)DoD CN( ،

وزارت دفاع امریکا

1,425.27

سازمان مقابله با مواد مخدر ()DEA

وزارت عدلیه امریکا

127.37

مجموع :مبارزه با موادمخدر

2,684.75

4,237.39

مساعدت بشری
قانون عمومی( 480عنوان )I

USDA
اداره انکشاف بین املللی
ایاالت متحده
اداره انکشاف بین املللی
ایاالت متحده
اداره انکشاف بین املللی
ایاالت متحده
وزارت امورخارجه امریکا

594.83

حفظ صلح داوطلبانه ()PKO

وزارت امورخارجه امریکا

69.30

مساعدت اضطراری به پناهندگان و مهاجرت ()ERMA

وزارت امورخارجه امریکا

25.20

غذا برای پیشرفت

USDA

109.49

 P.L. 480عنوان II
مساعدت به فجایع بین املللی ()IDA
مساعی انتقالی ()TI
مساعدت به مهاجرین و پناهدگان ()MRA

نوت ها :منبر ها روند شده اند .اعتبار معلومات اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده تا
 3/31/2010می باشد زیرا معلومات بروزرسانی شده در وقت نشر راپور در دسترس نبود.
 .aسازمان های مختلف بشمول وزارت عدلیه امریکا ،وزارت امورخارجه امریکا ،اداره
انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،خزانه داری و مساعدت انکشافی ایاالت متحده ()USDA
هستند.
منابع :وزارت دفاع امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان 10/14/2009 ،7/13/2010 ،7/14/2010 ،و  ،10/1/2009اظهاریه دفاعی سال مالی
 ،2010وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان 7/13/2010 ،و  ،7/12/2010خزانه داری ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش
خاص برای بازسازی افغانستان ،7/13/2010 ،دفتر مدیریت و بودجه ،پاسخ به درخواست
معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،4/19/2010 ،اداره انکشاف بین املللی
ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان،
 1/8/2010 ،1/15/2010و  ،10/9/2009وزارت عدلیه ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش
خاص برای بازسازی افغانستان ،7/7/2009 ،مساعدت انکشافی ایاالت متحده ،پاسخ به
درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.4/2009 ،

5.00
701.21
346.33
33.86

 )b(416کمک غذایی

USDA

95.18

غذا برای تعلیم

USDA

50.49

USDA

22.40

بنیاد امرسون

2,053.29

مجموع :مساعدت بشری
عملیات های روابط بین املللی

76.20

نظارت

3,644.70

سایر
مجموع :عملیات روابط بین املللی

3,720.90

مجموع منابع مالی

51,501.81
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سال مالی 2005

سال مالی 2006

سال مالی 2007

سال مالی 2008

سال مالی 2009

سال مالی 2010

سال مالی 2002

سال مالی 2003

سال مالی 2004

1,908.13

7,406.40

2,750.00

5,606.94

6,562.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

995.00

0.00

0.00

150.00

290.00

0.00

0.00

0.00

0.00

57.00

191.00

413.70

396.80

0.00

1.60

1.40

1.50

9.90

0.00

0.00

0.20

0.30

0.60

0.80

0.80

1.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,761.50

5,608.34

6,564.27

57.20

191.30

564.30

1,682.60

1,908.93

7,407.50

0.00

0.00

40.00

136.00

215.00

209.00

488.33

550.67

1,000.00

117.51

239.29

893.89

1,278.97

473.39

1,210.71

1,399.51

2,088.32

2,037.00

18.30

42.54

153.14

169.58

187.02

166.81

149.43

0.40

0.00

0.00

165.00

135.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7.52

49.68

33.40

38.00

41.45

100.77

63.07

58.23

94.30

7.30

1.33

0.00

0.00

0.00

0.00

13.02

4.22

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

5.00

0.00

0.00

0.00

22.32

3.55

0.00

44.00

34.70

66.90

38.20

18.20

36.60

26.60

48.60

57.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.70

0.00

0.00

1.00

0.06

0.95

0.19

0.13

0.75

0.44

0.00

194.63

534.04

1,332.39

1,911.70

935.25

1,724.02

2,163.03

2,760.13

3,189.10

60.00

0.00

220.00

709.28

232.65

251.74

307.08

484.00

420.00

0.00

0.00

71.80

224.54

108.05

290.97

189.64

230.06

310.21

0.58

2.87

3.72

16.77

23.66

20.38

40.59

18.80

0.00

60.58

2.87

295.52

950.59

364.36

563.09

537.31

732.86

730.21

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

159.50

46.10

49.20

56.60

60.00

60.00

177.00

65.41

27.40

197.09

86.67

11.16

4.24

0.04

0.03

17.01

27.29

2.80

8.07

11.69

11.22

1.60

0.00

0.00

0.00

0.87

0.41

135.47

61.50

63.30

47.10

36.00

53.80

44.25

76.79

76.62

23.90

9.90

20.00

15.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.20

0.00

0.00

4.96

9.08

30.10

23.24

9.47

20.55

12.09

0.00

46.46

14.14

34.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9.27

6.12

10.02

25.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22.40

0.00

0.00

595.49

249.23

204.66

165.16

144.36

123.30

281.21

182.65

107.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.50

14.30

25.90

33.50

155.60

35.30

207.60

136.10

131.90

207.80

434.40

1,047.60

1,288.40

155.60

35.30

207.60

136.10

131.90

210.30

448.70

1,073.50

1,321.90

1,063.50

1,012.74

2,604.47

4,846.15

3,484.80

10,028.21

6,191.75

10,357.48

11,912.71
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ضمیمه C

تفتیش های مالی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان

تفتیش های تکمیل شده

همانطور که در جدول  C1لست شده است ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان تا  30جوالی 2010
چهار تفتیش را تکمیل منوده است.

جدول C.1

تفتیش های تکمیل شده سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان  1 ،اپریل  30 -جوالی 2010
معرفی کننده راپور

عنوان راپور

تاریخ نشر

سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان-
تفتیش 14--10

اعمار سربازخانه اردوی ملی افغانستان در فراه به طور کلی خوب معلوم می شود ولی
بعضی مشکالت ساختمانی آن باید رفع گردد

2010/30/7

سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان-
تفتیش 10-13

هماهنگی بیشتری برای تطبیق طرزالعمل های کنگره و تأمین و راپوردهی ضروریات زنان و
دختران افغان مورد ضرورت است.

2010/30/7

سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان-
تفتیش 10-12

پایگاه پولیس ملی افغانستان در قندهار با شرایط قرارداد مطابقت دارد ولی عوارض متعددی 2010/22/7
در پالن گذاری پروژه ،نظارت و حفظ آن وجود دارد

سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان-
تفتیش 10-11

2010/29/6

اجراآتی برای بهبود بخشی معیارهای ارزیابی نیروهای امنیتی افغانستان ضرورت دارد.

تفتیش های جدید

همانطور که در جدول  C2لست شده است ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان پنج تفتیش جدید
را آغاز منوده است.

جدول C.2

تفتیش های جدید سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان  1 ،اپریل  30 -جوالی 2010
معرفی کننده تفتیش

عنوان پروژه

تاریخ اجرا

سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان-
030A

بررسی پروژه های منتخب پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان در افغانستان

2010/7

سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان-
029A

بررسی قرارداد همکاری اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده با  CARE Internationalبرای 2010/7
پروگرام پاسخ به عدم وجود امنیت غذایی برای مردم شهر کابل ()FIRUP-K

سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان-
028A

پالن گذاری تأسیسات نیروهای امنیت ملی افغانستان

2010/7

سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان-
025A

بررسی پروژه های اجننیری و محیط زیست مرکز نیروی هوایی امریکا در هرات و مزار شریف

2010/5

سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان-
024A

بررسی پروژه اعمار شش مرکز پولیس ملی افغانستان در هلمند و قندهار

2010/5
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تفتیش های در حال اجنام

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان  10تفتیش درحال اجنام دارد که در جدول  C.3لست شده اند.
جدول C.3

تفتیش های در حال اجنام سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان  1 ،اپریل  30 -جوالی 2010
معرفی کننده تفتیش

عنوان پروژه

تاریخ اجرا

سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان013A -

بررسی مدیریت کارمندان در پولیس ملی افغانستان ()ANP

2010/6

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان-
008A

بررسی مساعی امریکا برای بهبود قابلیت های حسابدهی و مبارزه با
فساد اداری و مؤثریت دولت والیت ننگرهار

2010/5

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان-
023A

بررسی پروگرام همبستگی ملی افغانستان

2010/4

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان-
021A

بررسی چگونگی حمایت مساعدت های مسلکی از مساعی بازسازی
امریکا در افغانستان

2010/4

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان-
020A

بررسی مساعدت های اجنام شده توسط مؤسسات دولتی امریکایی به
معاش مسئولین دولتی افغان.

2010/1

سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان018A -

شناسایی تأمین کنندگان عمده جتهیزات برای قراردادهای بازسازی در
افغانستان

2009/12

سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان017A -

تفتیش قرارداد :خدمات تامین امنیت بازسازی کمپنی 2009/11 Global Strategies
Group

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان-
009A

ارزیابی استفاده سازمان های امریکایی از قراردادی های برای تامین امنیت 2009/7
پروگرام های بازسازی در افغانستان

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان-
007A

مساعی امریکا و جامعه بین املللی برای ایجاد ظرفیت مبارزه با فساد
اداری در دولت افغانستان

2009/6

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان-
006A

ارزیابی مساعدت های امریکا برای آمادگی و اجرای انتخابات شوراهای
والیتی و ریاست جمهوری در افغانستان

2009/3

تفتیش های قانونی

همانطور که در جدول  C.4ذکر گردیده ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال اجنام سه تفتیش
قانونی ،بشمول دو تفتیش اعالن شده در این سه ماه است.
جدول C.4

تفتیش های تقنینی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان  1 ،اپریل  30 -جوالی 2010
معرفی کننده تفتیش

تاریخ اجرا

عنوان پروژه

سرمفتش خاص برای بازسازی بررسی قانونی معلومات دریافت و پرداخت پول مربوط به بازسازی افغانستان
افغانستان-027A

2010/6

سرمفتش خاص برای بازسازی بررسی قانونی معلومات مربوط به دریافت و پرداخت پول اداره انکشاف بین املللی ایاالت
متحده برای بازسازی افغانستان
افغانستان-026A

2010/6

سرمفتش خاص برای بازسازی بررسی قانونی معلومات مربوط به انتقال پول از صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان
افغانستان-022A

2010/2
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ضمیمه D

حتقیقات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان و تیلیفون متاس
فوری

شکل D.1

ﲢﻘﯿﻘﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی
ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ :ﺩﻭﺳﯿﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﺯ ﺷﺪﻩ،
 1ﺍﭘﺮﯾﻞ  30 -ﺟﻮﻥ2010 ،
ﻣﺠﻤﻮﻉ55 :

حتقیقات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان

در این سه ماه ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان  26حتقیق جدید را آغاز منوده و  14حتقیق را مکمل
ساخته است .همانطور که در شکل  D.1نشان داده شده است ،از  55دوسیه جدید ،اکثر آنها مربوط به
تقلب و ارتشاء بوده اند .همانطور که در شکل  D.2نشان داده شده ،از  14حتقیق تکمیل شده ،اغلب آنها
بدون دالیل کافی بوده و یا بشمول اتهامات بی اساس بوده اند.
شکل D.2

ﺗﻘﻠﺐ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ
23

ﻓﺴﺎﺩ ﺍﺩﺍﺭی
ﺩﻭﻟﺘﯽ 14
ﺗﻘﻠﺐ ﺩﺭ ﺧﺮﯾﺪ
11

ﲢﻘﯿﻘﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ :ﺩﻭﺳﯿﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻮﻣﻪ،
 1ﺍﭘﺮﯾﻞ  30 -ﺟﻮﻥ 2010
ﻣﺠﻤﻮﻉ14 :

7

ﻧﺪﺍﺷﱳ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺍی ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺩﻭﺳﯿﻪ

ﺑﯽ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ

5

ﺳﺎﯾﺮ 7
ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﲢﻘﯿﻘﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.2010/19/7 ،

1

ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﲢﻘﯿﻘﺎﺕ

1

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی

ﲢﻘﯿﻘﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ :ﺩﻭﺳﯿﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻮﻣﻪ،
6
4
2
8
 1ﺍﭘﺮﯾﻞ  30 -ﺟﻮﻥ 2010
ﻣﺠﻤﻮﻉ14 :
ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﲢﻘﯿﻘﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.2010/19/7 ،

شکل D.3

7
ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺷﮑﺎﯾﺎﺕ ﺗﯿﻠﯿﻮﻥ ﲤﺎﺱ ﻓﻮﺭی ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ:
افغانستان
بازسازی
برای
خاص
سرمفتش
فوری
متاس
تیلیفون
ﺑﯽ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ
5
2010
 1ﺍﭘﺮﯾﻞ  30 -ﺟﻮﻥ،

ﻧﺪﺍﺷﱳ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺍی ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺩﻭﺳﯿﻪ

ﻣﻨﺒﻊ ﺷﮑﺎﯾﺎﺕ ﺗﯿﻠﯿﻔﻮﻥ ﲤﺎﺱ ﻓﻮﺭی
ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ،
 1ﺍﭘﺮﯾﻞ  30 -ﺟﻮﻥ 2010
ﻣﺠﻤﻮﻉ62 :

ﲢﻘﯿﻘﺎﺕفوری در سه
تیلیفون متاس
62شکایت اخذ1شده از طریق
ﻣﺠﻤﻮﻉ62:
همانطور که در شکل  D3نشان داده شده است ،از
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ
ﺑﺎﺯﺳﺎﺯیداده
D4ﺑﺎنشان
اند .همانطور که در شکل
ماه گذشته ،اغلب آنها به صورت ایمیل یا تیلیفون دریافت شده
1
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ
هستند.
ﺷﺪﻩ
شده ،این شکایات به سایر سازمان ها ارجاع شده ،مختومه شده و یا در حال هماهنگی ﺑﺴﺘﻪ
19
6
15

8

4

2

ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺷﺪﻩ

شکل D.4
13ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.2010/19/7 ،
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﲢﻘﯿﻘﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی
ﻣﻨﺒﻊ:

ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ

ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺷﮑﺎﯾﺎﺕ ﺗﯿﻠﯿﻮﻥ ﲤﺎﺱ ﻓﻮﺭی ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ:
4
 1ﺍﭘﺮﯾﻞ  30 -ﺟﻮﻥ2010 ،

ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺷﺪﻩ )ﺩﺍﺧﻠﯽ(

11

ﺗﯿﻠﯿﻔﻮﻥ
21

ﺍﯾﻤﯿﻞ
37

20

15

10
ﻣﺠﻤﻮﻉ62 :

5

 .ﺩﻭﺳﯿﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﮐﺴﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﺍﺳﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﲢﻘﯿﻘﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.2010/14/7 ،

ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ

19

ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺷﺪﻩ

15

ﮐﺘﺒﯽ )ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻤﯿﻞ(
3

13

ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮﺭی
1

ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﲢﻘﯿﻘﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.2010/14/7 ،

ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
11

ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺷﺪﻩ )ﺩﺍﺧﻠﯽ(
4

20

ﲢﺖ ﺑﺮﺭﺳﯽ

15

10

ﲢﺖ ﺑﺮﺭﺳﯽ

5

 .ﺩﻭﺳﯿﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﮐﺴﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﺍﺳﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﲢﻘﯿﻘﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.2010/14/7 ،
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ضمیمه E

اختصارات و مخفف ها
مخفف ها یا اختصارات

تعریف

ABP

پولیس سرحدات افغان

ADT

تیم انکشاف جتارت زراعی

AED

ناحیه اجننیری افغانستان

AEIC

مرکز معلومات برق افغانستان

AGS

سروی جئولوجیکی افغانستان

AIHRC

کمیسیون حقوق بشر مستقل افغانستان

AIT

ترانسپورت ترک بین املللی افغانستان

AIU

واحد مبارزه با مواد مخدر هوایی

ANA

اردوی ملی افغانستان

ANCOP

پولیس نظم عمومی ملی افغان

ANDS

ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان

ANP

پولیس ملی افغانستان

ANSF

نیروهای امنیت ملی افغانستان

APAP

پروگرام مساعدت پارملانی به افغانستان

ARTF

صندوق وجه امانت برای بازسازی افغانستان

ASFF

صندوق نیروهای امنیتی افغانستان

ATT

ترانسپورت جتاری افغانستان

AUP

پولیس یکپارچه افغان

AVIPA

ووچرهای ازدیاد محصوالت زراعی افغانستان

CAO

اداره کنترول و تفتیش (افغانستان)

CBD

مین زدایی محلی

CENTCOM

قوماندانی مرکزی (امریکا)

CERP

پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان

CIGIE

شورای مفتشان صحت و مؤثریت

CIPE

مرکز بین املللی کمپنی های خصوصی

CM

ارزیابی قابلیت

CNPA

پولیس مبارزه با مواد مخدر  -افغانستان

CPC

قانون محاکمه جنایی

CPD

قوماندانی مرکزی محابس (افغانستان)

CRS

خدمات حتقیقاتی کنگره

CSSP

پروگرام حمایتی سیستم محابس

CSTC-A

قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان

CUAT

سامان ارزیابی یونت قوماندان

DEA

سازمان مقابله با مواد مخدر (امریکا)

DoD

وزارت دفاع (امریکا)
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مخفف ها یا اختصارات

تعریف

DoD CN

مبارزه با مواد مخدر وزارت دفاع (امریکا)

DoS

وزارت امورخارجه امریکا ( ایاالت متحده امریکا)

DST

تیم حمایت ولسوالی

ESF

صندوق حمایت اقتصادی

EUPOL

منایندگی پولیس احتادیه اروپا

FAR

قانون خرید فدرال

FAS

خدمات زراعتی خارجی (امریکا)

FIRUP-K

تأمین امنیت غذایی جمعیت شهری کابل

FMS

فروش نظامی خارجی

FPDD

انکشاف متمرکز پولیس

FY

سال مالی

قانون جامع اختصاص منابع مالی سالقانون اختصاص منابع مالی وزارتخانه های ترانسپورت ،مسکن و انکشاف شهری و سازمان های مربوط
سال مالی 2010
مالی 2010
قانون اختصاص منابع مالی سال مالیقانون اختصاص منابع مالی وزارت دفاع سال مالی 2010
2010
GAO

دفتر حسابدهی دولت (امریکا)

GDP

تولید ناخالص داخلی

GIRoA

دولت جمهوری اسالمی افغانستان

Global

کمپنی Global Strategies Group

HCMS

سیستم مدیریت شکایات و تیلیفون متاس فوری سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ()SIGAR

HF

فریکونسی زیاد

HIG

حزب اسالمی گلبدین

HMMWV

موتر چرخه دار چند منظوره با قابلیت حرکت زیاد

HOO

دفتر اعلی نظارت بر پیاده سازی ستراتیژی ضد فساد اداری (افغانستان)

HQN

شبکه حقانی

ICCTF

نیروی کاری فساد اداری قراردادی بین املللی

ICE

کمیسیون وزارتخانه های انرژی (افغانستان)

IEC

کمیسیون مستقل انتخابات (افغانستان)

IED

دستگاه انفجاری تعبیه شده

IFES

بنیاد بین املللی سیستم های انتخاباتی

IJC

قوماندانی مشترک آیساف

IMF

صندوق بین املللی پول

INCB

هیئت کنترول مواد مخدر بین املللی

INCLE

صندوق بین املللی کنترول مواد مخدر و اعمال قانون (امریکا)

INL

دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون

IOM

سازمان بین املللی مهاجرت

ISAF

آیساف (نیروهای بین املللی کمک به امنیت)

ISW

انستیتوت مطالعات حربی

IWA

نظارت بر صحت افغانستان
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ضما ئم

مخفف ها یا اختصارات

تعریف

JRAC

پایگاه ساحوی مشترک نیروهای امنیت ملی افغانستان

LOTFA

صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان

MCIT

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی (افغانستان)

MCN

وزارت مبارزه علیه مواد مخدر (افغانستان)

MoD

وزارت دفاع (افغانستان)

MoE

وزارت معارف (افغانستان)

MoF

وزارت مالیه (افغانستان)

MoI

وزارت داخله (افغانستان)

MoJ

وزارت عدلیه (افغانستان)

MoPH

وزارت صحت عامه (افغانستان)

NCO

ضابط درجه دار

NGO

سازمان غیر دولتی

NSP

پروگرام همبستگی ملی

NTM-A

منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی – افغانستان

O&M

عملیات و حفظ و مراقبت

OMB

دفتر مدیریت و بودجه (امریکا)

OMLT

تیم ارتباط و مشاوره عملیاتی

OSD

دفتر وزیر دفاع (امریکا)

PACT

مشارکت برای درمان جامع

PM/WRA

اداره روابط سیاسی-نظامی  -دفتر نابود کردن و کاهش سالحها (امریکا)

PRT

تیم بازسازی والیتی

QST

طالبان کوته شورا

RC

قوماندای ساحوی (آیساف)

RC Window

مصارف مستمر

SIGAR

سر مفتش خاص برای بازسازی افغانستان

TFBSO

نیروی کاری عملیات جتاری و ثبات در افغانستان

.U.K

بریتانیا

امریکا

ایاالت متحده امریکا

UN

سازمان ملل متحد

UNDP

پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد

UNHCR

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد

UNODC

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد

USACE

اجننیران اردوی امریکا

USAID

اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده

USAID OIG

دفتر تفتیش عمومی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده

USFOR-A

نیروهای ایاالت متحده  -افغانستان

USGS

سروی جئولوجیکی امریکا

USTDA

اداره جتارت و انکشاف امریکا

VHF

فریکونسی بسیار زیاد
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کنفرانس لندن کابل مورد افغانستان" ،راپور".7/19/2010 ،
 آقای سفیر ریچارد سی هلبروک" ،افغانستان :حکومتداری و ستراتیژی غیر نظامی :خطابه در مقابل کمیته روابط خارجی سنا".7/14/2010 ،کنفرانس لندن کابل مورد افغانستان" ،راپور".7/19/2010 ،
" 32-P.L. 111قانون اختصاص تکمیلی .6/24/2009 "2009
وزارت دفاع امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان7/20/2010 ،
وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/14/2009 ،
وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/14/2010 ،
وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/17/2010 ،
دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع " ،توزیع کمک های مالی و تعهدات برای مدیریت صندوق نیروهای امنیتی افغانستان -مرحله  ،11/5/2007 ،"1دسترسی اونالین  ،1/12/2010صفحه .2
وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/14/2010 ،
وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/14/2010 ،
وزارت دفاع امریکا ،قوانین مدیریت مالی" ،پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان :جلد  ،12بخش  ،/2009 ،"27صفحه 27-3
وزارت دفاع امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.4/21/2010 ،
وزارت دفاع امریکا" ،اظهاریه دفاعی" ،صفحه .405
" ،H.R. 3326قانون بودجه وزارت دفاع امریکا ،"2010 ،صفحه .57
وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/15/2010 ،
وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/15/2010 ،
وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/7/2010 ،
وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/7/2010 ،
وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/7/2010 ،
وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/7/2010 ،
وزارت دفاع امریکا" ،فعالیت های جلوگیری از تولید و مبارزه با مواد مخدر ،درخواست بودجه اضافی دفاعی (مبارزه با موادمخدر) برای مبارزه با موادمخدر سال مالی  ،"2009دسترسی اونالین .4/13/2010
وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/13/2010 ،
وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/13/2010 ،
وزارت دفاع امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان7/16/2009 ،
" 366-H.R. 111قانون بودجه وزارتخانه های ترانسپورت ،مسکن و انکشاف شهری و سایر مؤسسات مربوط ،"2010 ،صفحه .3
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.4/15/2010 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.4/15/2010 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.10/13/2009 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/13/2010 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/13/2010 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/19/2010 ،
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان" ،راپور ربعوار به کنگره امریکا" ،1/30/2010 ،صفحه .53
بانک جهانیّ" ،بروزرسانی ربعوار کشوری :افغانستان ،7/2010" ،صفحه  ،16بانک جهانی" ،صندوق وجه امانت بازسازی افغانستان :راپور مدیر در زمینه وضعیت مالی تا  21جون "،2010 ،صفحه .4
بانک جهانیّ" ،بروزرسانی ربعوار کشوری :افغانستان ،7/2010" ،صفحه 17
بانک جهانیّ" ،بروزرسانی ربعوار کشوری :افغانستان ،7/2010" ،صفحه 16
بانک جهانیّ" ،بروزرسانی ربعوار کشوری :افغانستان ،7/2010" ،صفحه 17
بانک جهانیّ" ،بروزرسانی ربعوار کشوری :افغانستان ،7/2010" ،صفحه 17
بانک جهانیّ" ،بروزرسانی ربعوار کشوری :افغانستان ،7/2010" ،صفحه 17
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/19/2010 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/19/2010 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/19/2010 ،
پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد" ،صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان ،راپور پیشرفت سه ماه اول پروژه [ ،"]2010صفحه .20
پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد" ،صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان ،راپور پیشرفت سه ماه اول پروژه [ ،"]2010صفحه .5
پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد" ،صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان ،راپور پیشرفت سه ماه اول پروژه [ ،"]2010صفحه .7
پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد" ،صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان ،راپور پیشرفت سه ماه اول پروژه [ ،"]2010صفحه .8
پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد" ،صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان ،راپور پیشرفت سه ماه اول پروژه [ ،"]2010صفحه .9
پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد" ،صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان ،راپور پیشرفت سه ماه اول پروژه [ ،"]2010صفحه .17
کاخ سفید" ،ستراتیژی امنیت ملی افغانستان" ،5/2010 ،صفحه .20
یوناما" ،کنفرانس مطبوعاتی در خامته کنفرانس افغانستان" ،7/20/2010 ،ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان" ،اولویت بندی و پالن اجرائیوی :جلد  ،7/20/2010" ،1صفحات .37–36
وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/14/2010 ،
وزارت دفاع امریکا" ،راپور پیشرفت به سوی امنیت و ثبات در افغانستان" ،6/2009 ،صفحه  ،28منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی – افغانستان/قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ
به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان  ،7/6/2010 ،دفتر وزیر دفاع امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،7/16/2010 ،دفتر وزیر دفاع امریکا،
پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/21/2010 ،
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خدمات حتقیقاتی کنگره ،هدف کمک های خارجی :حکومتداری ،امنیت و سیاست امریکا در دوره بعد از طالبان"  ،6/7/2010صفحات 14–13؛ دفتر وزیر دفاع امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سر مفتش
خاص برای بازسازی افغانستان.7/21/2010 ،
کاخ سفید ،اظهاریه رئیس جمهور در رز گاردن ،6/23/2010 ،دسترسی اونالین  ،7/6/2010دفتر وزیر دفاع امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان .7/21/2010
آیساف" ،جنرال دیوید اچ پترائوس".7/4/2010 ،
وزارت دفاع امریکا" ،پیشرفت به سوی امنیت و ثبات در افغانستان" ،4/2010 ،صفحات 30–29؛ آیساف" ،نشر مطبوعاتی :عملیات مشترک" ،2/13/2010 ،دسترسی اونالین .7/16/2010
وزارت دفاع امریکا" ،پیشرفت به سوی امنیت و ثبات در افغانستان" ،4/2010 ،صفحات .30–29
وزارت دفاع امریکا" ،مولن :قندهار برای موفقیت در افغانستان حیاتی است" ،6/16/2010 ،دسترسی اونالین .6/17/2010
وزارت دفاع امریکا" ،میزگرد رسانه ای وزارت دفاع امریکا با جنرال مک کریستال در محل قوماندانی ناتو در بروکسل" ،6/10/2010 ،دسترسی اونالین .6/14/2010
وزارت دفاع بریتانیا" ،نیروهای بریتانیایی و افغان طالبان را در نادعلی شکست دادند" ،6/8/2010 ،دسترسی اونالین .6/18/2010
کاخ سفید" ،ستراتیژی امنیت ملی افغانستان" ،5/2010 ،صفحه .20
تفتیش  11--10سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان" ،اجراآت ضروری برای بهبود قابلیت اعتماد به سیستم ارزیابی قابلیت نیروهای امنیتی افغان" ،6/29/2010 ،صفحه .2
تفتیش  11--10سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان" ،اجراآت ضروری برای بهبود قابلیت اعتماد به سیستم ارزیابی قابلیت نیروهای امنیتی افغان" ،6/29/2010 ،صفحه .2
تفتیش  11--10سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان" ،اجراآت ضروری برای بهبود قابلیت اعتماد به سیستم ارزیابی قابلیت نیروهای امنیتی افغان" ،6/29/2010 ،صفحه 4؛ دفتر وزیر دفاع امریکا ،پاسخ به
درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/21/2010 ،
تفتیش  11--10سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان" ،اجراآت ضروری برای بهبود قابلیت اعتماد به سیستم ارزیابی قابلیت نیروهای امنیتی افغان" ،6/29/2010 ،صفحه 2؛ دفتر وزیر دفاع امریکا ،پاسخ به
درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/21/2010 ،
دفتر وزیر دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/16/2010 ،
قوماندانی مشترک بین املللی ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 7/6/2010 ،و  ،4/1/2010دفتر وزیر دفاع امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان.7/21/2010 ،
یوناما" ،اخبار مهم" ،6/17/2010 ،دسترسی اونالین .6/17/2010
قوماندانی مشترک بین املللی ،پاسخ به درخواست معلومات توسط سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 7/6/2010 ،و .4/1/2010
سازمان ملل متحد" ،راپور منشی عمومی در مورد پاراگراف  40قطعنامه  ،6/19/2010 ،")2010( 1917صفحات  ،5–4دسترسی اونالین .6/21/2010
سازمان ملل متحد" ،راپور منشی عمومی در مورد پاراگراف  40قطعنامه  ،6/19/2010 ،")2010( 1917صفحات  ،5–4دسترسی اونالین  ،6/21/2010قوماندانی مشترک بین املللی،
پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/6/2010 ،
منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی – افغانستان/قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 7/6/2010 ،و .4/1/2010
آیساف" ،آمار و نکات :اردوی ملی افغانستان" ،6/2010 ،دسترسی اونالین .6/14/2010
منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی – افغانستان/قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،7/6/2010 ،دفتر وزیر دفاع
امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/21/2010 ،
آیساف" ،اردوی ملی افغانستان در مسیر نایل آمدن به اهداف کیفیت و رشد" ،6/2/2010 ،دسترسی اونالین .6/21/2010
آیساف" ،اردوی ملی افغانستان در مسیر نایل آمدن به اهداف کیفیت و رشد" ،6/2/2010 ،دسترسی اونالین  ،6/21/2010دفتر وزیر دفاع امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان.7/21/2010 ،
منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی – افغانستان/قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/6/2010 ،
منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی – افغانستان/قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/6/2010 ،
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان" ،راپور ربعوار به کنگره امریکا".4/30/2010 ،
آیساف" ،پوهنتون فرصتهایی را در اختیار نیروهای افغان قرار می دهد" ،6/16/2010 ،دسترسی اونالین .6/17/2010
منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی – افغانستان/قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/6/2010 ،
وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/6/2010 ،
منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی – افغانستان" ،فروش نظامی خارجی افغانستان  -چرا اینقدر طول کشید؟"  ،2010/20/5دسترسی اونالین " ،DSCA ،6/15/2010فروش نظامی خارجی"،
دسترسی اونالین .6/15/2010
منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی – افغانستان/قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/6/2010 ،
منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی – افغانستان/قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 7/6/2010 ،و .4/1/2010
آیساف" ،آمار و نکات :پولیس ملی افغانستان" ،6/2010 ،دسترسی اونالین ،6/14/2010
دفتر وزیر دفاع امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،7/16/2010 ،دفتر وزیر امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان،
.7/21/2010
مدیریت تفتیش سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.5/20/2010 ،
منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی – افغانستان/قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/6/2010 ،
دفتر وزیر دفاع امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،7/16/2010 ،دفتر وزیر امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان،
.7/21/2010
منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی – افغانستان" ،پروسس استخدام محصالن جدید در پولیس افغانستان" ،6/20/2010 ،دسترسی اونالین .6/21/2010
منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی – افغانستان" ،مرکز ترنینگ افغانستان در ادراسکان :تیم بحری/ژاندارمری ،6/21/2010" ،دسترسی اونالین  ،6/21/2010دفتر وزیر دفاع امریکا ،سرمفتش خاص
برای بازسازی افغانستان.7/21/2010 ،
احتادیه اروپا" ،ورق معلومات در مورد منایندگی پولیس احتادیه اروپا در افغانستان" ،6/2010 ،دسترسی اونالین .6/21/2010
احتادیه اروپا" ،حضور منایندگی پولیس احتادیه اروپا به مدت  3سال در افغانستان متدید گردید" ،5/18/2010 ،دسترسی اونالین .6/21/2010
منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی – افغانستان/قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/6/2010 ،
دفتر وزیر دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/16/2010 ،
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منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی – افغانستان/قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/6/2010 ،
منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی – افغانستان" ،کارمندان پولیس ملی افغانستان در وضعیت نامناسبی زندگی می کنند" ،دسترسی اونالین .6/21/2010
منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی – افغانستان" ،کارمندان پولیس ملی افغانستان در وضعیت نامناسبی زندگی می کنند" ،دسترسی اونالین .6/21/2010
منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی – افغانستان/قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/6/2010 ،
منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی – افغانستان/قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/6/2010 ،
وزارت امورخارجه آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات توسط سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 6/30/2010 ،و .4/1/2010
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.6/30/2010 ،
وزارت دفاع امریکا" ،پیشرفت به سوی امنیت و ثبات در افغانستان" ،4/2010 ،صفحه .5
آیساف" ،آمار و نکات مهم" ،7/6/2010 ،دسترسی اونالین .7/11/2010
وزارت دفاع امریکا" ،پیشرفت به سوی امنیت و ثبات در افغانستان" ،4/2010 ،صفحه .17
وزارت دفاع امریکا" ،وضعیت تلفات امریکا در عملیه آزادی پایدار" ،7/20/2010 ،دسترسی اونالین.7/20/2010 ،
وزارت دفاع امریکا" ،پیشرفت به سوی امنیت و ثبات در افغانستان" ،4/2010 ،صفحه .21
دفتر حسابدهی دولت" ،613R-GAO-10 ،وضعیت امنیتی افغانستان" ،5/5/2010 ،صفحات .3–2
وزارت دفاع امریکا" ،پیشرفت به سوی امنیت و ثبات در افغانستان" ،4/2010 ،صفحه .22
مرکز مبارزه با تروریزم ملی" ،مال عمر" ،دسترسی اونالین.7/16/2010 ،
انستیتوت مطالعات حرب" ،طالبان کوته شورا در جنوب افغانستان :سازماندهی ،عملیات و دولت سایه" ،12/21/2009 ،دسترسی اونالین .7/16/2010
خدمات حتقیقاتی کنگره" ،افغانستان :حکومتداری ،امنیت و سیاست امریکا بعد از دوره طالبان" ،6/7/2010 ،صفحه  ،23خدمات مطبوعاتی نیروهای امریکایی" ،جنرال مک کریستال وضعیت پیشرفت در
افغانستان را راپور دهی می کند" ،3/17/2010 ،دسترسی اونالین .7/15/2010
انستیتوت مطالعات حرب" ،طالبان کوته شورا در جنوب افغانستان :سازماندهی ،عملیات و دولت سایه" ،12/21/2009 ،دسترسی اونالین .7/16/2010
خدمات حتقیقاتی کنگره" ،افغانستان :حکومتداری ،امنیت و سیاست امریکا در دوره بعد از طالبان"  6/7/2010صفحه 52
وزارت دفاع امریکا" ،میزگرد رسانه ای وزارت دفاع امریکا با جنرال مک کریستال در محل قوماندانی ناتو در بروکسل" ،6/10/2010 ،دسترسی اونالین .6/14/2010
خدمات حتقیقاتی کنگره" ،افغانستان :حکومتداری ،امنیت و سیاست امریکا در دوره بعد از طالبان"  ،6/7/2010صفحات .24–23
وزارت امورخارجه امریکا" ،پاداش عدالت :سراج الدین حقانی" ،3/25/2009 ،دسترسی اونالین .7/16/2010
خدمات حتقیقاتی کنگره" ،افغانستان :حکومتداری ،امنیت و سیاست امریکا در دوره بعد از طالبان"  6/7/2010صفحه 26
وزارت امورخارجه امریکا" ،پاداش عدالت :سراج الدین حقانی" ،3/25/2009 ،دسترسی اونالین .7/16/2010
خدمات مطبوعاتی نیروهای امریکایی ،نیروهای ائتالف و نیروهای افغان با طالبان و مواد مخدر مبارزه می کنند و ترنینگ برگزار می کنند".10/19/2007 ،
وزارت امورخارجه امریکا" ،پاداش عدالت :سراج الدین حقانی" ،3/25/2009 ،دسترسی اونالین .7/16/2010
خدمات حتقیقاتی کنگره" ،افغانستان :حکومتداری ،امنیت و سیاست امریکا در دوره بعد از طالبان"  ،6/7/2010صفحات  ،52 ،26وزارت امورخارجه امریکا" ،پاداش عدالت" ،دسترسی اونالین .7/23/2010
آیساف ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/6/2010 ،
خدمات حتقیقاتی کنگره" ،افغانستان :حکومتداری ،امنیت و سیاست امریکا در دوره بعد از طالبان"  6/7/2010صفحه 25
خدمات حتقیقاتی کنگره" ،افغانستان :حکومتداری ،امنیت و سیاست امریکا در دوره بعد از طالبان"  6/7/2010صفحه 52
خدمات حتقیقاتی کنگره" ،افغانستان :حکومتداری ،امنیت و سیاست امریکا در دوره بعد از طالبان"  6/7/2010صفحه 25
کاخ سفید" ،اظهاریه مشترک رئیس جمهور امریکا و رئیس جمهور افغانستان آقای حامد کرزی".5/12/2010 ،
دولت جمهوری اسالمی افغانستان" ،پالن اولویت بندی و اجرائیوی" ،7/20/2010 ،صفحات .8–7
خدمات حتقیقاتی کنگره" ،افغانستان :حکومتداری ،امنیت و سیاست امریکا در دوره بعد از طالبان" ،6/7/2010 ،صفحه  ،31صفحات  37-36آقای سفیر ریچارد سی هلبروک" ،افغانستان :حکومتداری و
ستراتیژی غیر نظامی :خطابه در مقابل کمیته روابط خارجی سنا".7/14/2010 ،
آقای سفیر ریچارد سی هلبروک" ،افغانستان :حکومتداری و ستراتیژی غیر نظامی :خطابه در مقابل کمیته روابط خارجی سنا" ،7/14/2010 ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان" ،راپور ربعوار به کنگره
امریکا" ،4/30/2010 ،صفحه .71
آیساف ،رونوشت :جگرن اردوی بریتانیا فیلیپ جونز ،بروزرسانی پروسس بازگشت شورشیان به جامعه را ارائه می کند".7/1/2010 ،
آیساف ،رونوشت :جگرن اردوی بریتانیا فیلیپ جونز ،بروزرسانی پروسس بازگشت شورشیان به جامعه را ارائه می کند".7/1/2010 ،
یوناما" ،کنفرانس کابل" ،دسترسی اونالین  ،7/9/2010منایندگی دائمی افغانستان در محل سازمان ملل متحد در نیویارک" ،قطعنامه بر اساس نتیجه جرگه صلح ملی صادر گردید".6/6/2010 ،
دولت جمهوری اسالمی افغانستان" ،پالن اولویت بندی و اجرائیوی" ،7/20/2010 ،صفحه .4
دولت جمهوری اسالمی افغانستان" ،پالن اولویت بندی و اجرائیوی" ،7/20/2010 ،صفحات .6–5
منایندگی دائمی افغانستان در محل سازمان ملل متحد در نیویارک" ،قطعنامه بر اساس نتیجه جرگه صلح ملی صادر گردید" ،6/6/2010 ،دولت جمهوری اسالمی افغانستان" ،پالن اجرائیوی و اولویت بندی"،
 ،7/20/2010صفحه .7
منایندگی دائمی افغانستان در محل سازمان ملل متحد در نیویارک" ،قطعنامه بر اساس نتیجه جرگه صلح ملی صادر گردید".6/6/2010 ،
خدمات حتقیقاتی کنگره" ،افغانستان :حکومتداری ،امنیت و سیاست امریکا در دوره بعد از طالبان"  6/7/2010صفحه 36
منایندگی دائمی افغانستان در محل سازمان ملل متحد در نیویارک" ،قطعنامه بر اساس نتیجه جرگه صلح ملی صادر گردید".6/6/2010 ،
منایندگی دائمی افغانستان در محل سازمان ملل متحد در نیویارک" ،قطعنامه بر اساس نتیجه جرگه صلح ملی صادر گردید".6/6/2010 ،
دولت جمهوری اسالمی افغانستان ،دفتر رئیس جمهور ،اولین گام ها برای تطبیق پیشنهادات جرگه برداشته شده است".6/6/2010 ،
دولت جمهوری اسالمی افغانستان ،دفتر رئیس جمهور" ،بیست و هشت نفر از محبوسین پس از بررسی کمیته خاص آزاد شدند".7/12/2010 ،
دولت جمهوری اسالمی افغانستان ،دفتر رئیس جمهور" ،شورای امنیت سازمان ملل متحد با حذف اسامی طالبان از لست سیاه موافقت منود" ،6/22/2010 ،یوناما" ،کنفرانس مطبوعاتی شورای امنیت
سازمان ملل متحد در کابل".6/24/2010 ،
یوناما" ،کنفرانس مطبوعاتی شورای امنیت سازمان ملل متحد در کابل".6/24/2010 ،
دفتر اعلی نظارت بر پیاده سازی ستراتیژی ضد فساد اداری ،ویب سایت" ،فساد اداری در افغانستان" ،دسترسی اونالین .6/15/2010
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" ،IWAدیدگاهها و جتارب افغان ها از فساد اداری :سروی ملی  ،7/7/2010 ،"2010صفحات .23 ,14 ,10
" ،IWAدیدگاهها و جتارب افغان ها از فساد اداری :سروی ملی  ،7/7/2010 ،"2010صفحات .12 ,10
" ،IWAدیدگاهها و جتارب افغان ها از فساد اداری :سروی ملی  ،7/7/2010 ،"2010صفحه .10
وزارت امورخارجه امریکا" ،ستراتیژی ایجاد ثبات منطقه ای افغانستان و پاکستان".1/2010 ،
کاخ سفید" ،اظهاریه مشترک رئیس جمهور امریکا و رئیس جمهور افغانستان آقای حامد کرزی".5/12/2010 ،
" ،IWAدیدگاهها و جتارب افغان ها از فساد اداری :سروی ملی  ،7/7/2010 ،"2010صفحات .21–20
دفتر اعلی نظارت بر پیاده سازی ستراتیژی ضد فساد اداری ،ویب سایت" ،ما چه کسی هستیم" ،دسترسی اونالین .6/15/2010
دفتر اعلی نظارت بر پیاده سازی ستراتیژی ضد فساد اداری ،ویب سایت" ،ما چه کسی هستیم" ،دسترسی اونالین .6/15/2010
دفتر اعلی نظارت بر پیاده سازی ستراتیژی ضد فساد اداری ،ویب سایت" ،اداره ثبت اموال" ،دسترسی اونالین .6/15/2010
تفتیش  10-2سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان" ،برای مقابله مؤثر دفتر اعلی نظارت بر پیاده سازی ستراتیژی ضد فساد اداری ( )HOOبا فساد اداری ،باید اختیارات و استقالل آن بیشتر شود و منابع
مالی در اختیار آن قرار داده شود" ،12/16/2009 ،صفحه .2
تفتیش  10-8سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان" ،اداره کنترول و تفتیش افغانستان برای تشخیص و جلوگیری مؤثر از فساد اداری ،ضرورت به بودجه عملیاتی ،استقالل ،اختیارات زیادتر و مترکز مساعدت
بین املللی دارد ،4/9/2010 ،".صفحه 2
تفتیش  10-8سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان" ،اداره کنترول و تفتیش افغانستان برای تشخیص و جلوگیری مؤثر از فساد اداری ،ضرورت به بودجه عملیاتی ،استقالل ،اختیارات زیادتر و مترکز مساعدت
بین املللی دارد ،4/9/2010 ،".صفحه 2
پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد" ،حامیان بین املللی افغانستان برای مساعدت به انتخابات اولی آماده هستند و برای تأمین کمبود منابع مالی تعهد منوده اند".5/11/2010 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/6/2010 ،
وزارت امورخارجه ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،7/6/2010 ،اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده" ،پروگرام مساعدت پارملانی افغانستان" ،دسترسی اونالین
.7/19/2010
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/6/2010 ،
پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد" ،حامیان بین املللی افغانستان برای مساعدت به انتخابات اولی آماده هستند و برای تأمین کمبود منابع مالی تعهد منوده اند".5/11/2010 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/6/2010 ،
وزارت امورخارجه ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،7/6/2010 ،اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده" ،پروگرام مساعدت پارملانی افغانستان" ،دسترسی اونالین
.7/19/2010
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/6/2010 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/6/2010 ،
کمیسیون مستقل انتخابات" ،نشر مطبوعاتی کمیسیون مستقل انتخابات در مورد اعالن آمار نهایی و لست کاندیدان برای انتخابات ولسی جرگه" ،7/12/2010 ،خدمات حتقیقاتی کنگره" ،افغانستان:
حکومتداری ،امنیت و سیاست امریکا در دوره بعد از طالبان"  6/7/2010صفحه 13
کمیسیون مستقل انتخابات" ،اسم نویسی کاندیدان".5/17/2010 ،
کمیسیون مستقل انتخابات" ،اسم نویسی کاندیدان".5/17/2010 ،
کمیسیون مستقل انتخابات" ،معرفی کاندیدان :تصدیق لستهای حامیان" ،5/22/2010 ،یوناما ،نظرات مناینده خاص در مورد پروسس انتخاباتی".6/23/2010 ،
کاخ سفید" ،کنفرانس مطبوعاتی توسط رابرت گیبس ،آقای سفیر کارل ایکنبری ،سفیر امریکا در افغانستان و جنرال استنلی مک کریستال قوماندان آیساف و نیروهای امریکا در افغانستان".5/10/2010 ،
سفارت امریکا در کابل" ،خطابه سفیر امریکا آقای کارل دابلیو ایکنبری برای قوماندانان و کارمندان کالج فورت لیونوورث کانزاس".6/11/2010 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده" ،تیم های بازسازی والیتی :کلیات پروگرام" ،دسترسی اونالین .7/2/2010
آیساف" ،انکشاف در شرق افغانستان :کلید موفقیت" ،6/1/2010 ،خدمات حتقیقاتی کنگره" ،افغانستان :حکومتداری ،امنیت و سیاست امریکا در دوره بعد از طالبان" ،6/7/2010 ،صفحه  ،85کوریای جنوبی،
وزارت جتارت و امورخارجه" ،تیم بازسازی والیتی کوریا عملیات خود را در رسما ً در افغانستان آغاز منود".6/30/2010 ،
کوریای جنوبی ،وزارت جتارت و امورخارجه" ،تیم بازسازی والیتی کوریا عملیات خود را در رسما ً در افغانستان آغاز منود".6/30/2010 ،
سفارت هالند" ،هالند در افغانستان" ،7/16/2009 ،دسترسی اونالین  ،7/2/2010خدمات حتقیقاتی کنگره" ،افغانستان :حکومتداری ،امنیت و سیاست امریکا در دوره بعد از طالبان"  ،6/7/2010صفحات ,40
.85
کوریای جنوبی ،وزارت جتارت و امورخارجه" ،تیم بازسازی والیتی کوریا عملیات خود را در رسما ً در افغانستان آغاز منود".6/30/2010 ،
آیساف" ،تیم های بازسازی والیتی" ،دسترسی اونالین .7/2/2010
خدمات حتقیقاتی کنگره" ،افغانستان :مساعدت خارجی امریکا ،3/5/2010 ،آیساف" ،انکشاف در شرق افغانستان :کلیدهای موفقیت".6/1/2010 ،
آیساف" ،انکشاف در شرق افغانستان :کلیدهای موفقیت".6/1/2010 ،
خدمات حتقیقاتی کنگره" ،افغانستان :حکومتداری ،امنیت و سیاست امریکا در دوره بعد از طالبان"  6/7/2010صفحه 18
کاخ سفید" ،اظهاریه مشترک رئیس جمهور امریکا و رئیس جمهور افغانستان آقای حامد کرزی".5/12/2010 ،
خدمات حتقیقاتی کنگره" ،افغانستان :حکومتداری ،امنیت و سیاست امریکا در دوره بعد از طالبان"  6/7/2010صفحه 17
خدمات حتقیقاتی کنگره" ،افغانستان :حکومتداری ،امنیت و سیاست امریکا در دوره بعد از طالبان"  6/7/2010صفحه 1
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان" ،راپوردهی ربعوار به کنگره امریکا" ،4/30/2010 ،صفحه  ،77وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان،
.7/6/2010
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.4/6/2010 ،
دفتر اعلی نظارت بر پیاده سازی ستراتیژی ضد فساد اداری" ،وزیر داخله افغانستان استعفا کرد".6/6/2010 ،
یوناما" ،اخبار مهم".7/12/2010 ،
خدمات حتقیقاتی کنگره" ،افغانستان :حکومتداری ،امنیت و سیاست امریکا در دوره بعد از طالبان"  6/7/2010صفحه 13
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.4/6/2010 ،
خدمات حتقیقاتی کنگره" ،افغانستان :حکومتداری ،امنیت و سیاست امریکا در دوره بعد از طالبان"  6/7/2010صفحه 14
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وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/6/2010 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/6/2010 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده" ،پروگرام مساعدت پارملانی افغانستان" ،دسترسی اونالین .7/7/2010
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/6/2010 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/6/2010 ،
کاخ سفید" ،اظهاریه مشترک رئیس جمهور امریکا و رئیس جمهور افغانستان آقای حامد کرزی".5/12/2010 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده" ،صندوق مؤثریت والیان" ،دسترسی اونالین  ،7/7/2010اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده" ،پروگرام تقویت شاروالی های افغانستان" ،دسترسی اونالین .7/7/2010
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/15/2010 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده" ،صندوق مؤثریت والیان" ،دسترسی اونالین .7/7/2010
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/15/2010 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده" ،پروگرام مساعدت پارملانی افغانستان" ،دسترسی اونالین .7/7/2010
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/15/2010 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/15/2010 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده" ،پروگرام مساعدت پارملانی افغانستان" ،دسترسی اونالین .7/7/2010
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده" ،پروگرام مساعدت پارملانی افغانستان" ،دسترسی اونالین  ،7/7/2010اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان.7/15/2010 ،
کاخ سفید" ،اظهاریه مشترک رئیس جمهور امریکا و رئیس جمهور افغانستان آقای حامد کرزی".5/12/2010 ،
وزارت امورخارجه امریکا" ،راپورهای پیشرفت آزادی و دیموکراسی".5/2010 ،
" ،IWAدیدگاهها و جتارب افغان ها از فساد اداری :سروی ملی  ،7/7/2010 ،"2010صفحه .12
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/20/2010 ،
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/20/2010 ،
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/20/2010 ،
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/20/2010 ،
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون" ،پروگرام مساعدت به سکتور عدلیه افغانستان :خوش آمدید" ،دسترسی اونالین .7/7/2010
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/10/2010 ،
پروگرام مساعدت به سکتور عدلیه افغانستان" ،راپور خاص :کنفرانس های عدلیه والیتی پروگرام مساعدت به سکتور عدلیه افغانستان ،ترنینگ و پروژه های فوری".6/16/2008 ،
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/10/2010 ،
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/20/2010 ،
کاخ سفید" ،اظهاریه مشترک رئیس جمهور امریکا و رئیس جمهور افغانستان آقای حامد کرزی".5/12/2010 ،
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 7/10/2010 ،؛ دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/20/2010 ،
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/20/2010 ،
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/10/2010 ،
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان" ،وضعیت مراکز حبس و محابس در افغانستان" ،6/27/2010 ،صفحه .5
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،7/10/2010 ،دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون" ،کلیات پروگرام افغانستان :پروگرام
حمایتی سیستم محابس ،دسترسی اونالین .7/7/2010
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/10/2010 ،
وزارت دفاع بریتانیا" ،پروژه های تیم بازسازی والیتی هلمند" ،دسترسی اونالین ،7/11/2010 ،دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان،
.7/10/2010
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/10/2010 ،
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/10/2010 ،
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/10/2010 ،
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/20/2010 ،
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/10/2010 ،
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/10/2010 ،
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/10/2010 ،
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/10/2010 ،
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد" ،پروفایل عملیات کشوری  2010کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد  -افغانستان" ،دسترسی اونالین  ،6/21/2010کمیسیون مستقل حقوق بشر
افغانستان" ،وضعیت محابس و بازداشتگاههای افغانستان" ،6/2/2010 ،صفحه  ،3خدمات حتقیقاتی کنگره" ،افغانستان :حکومتداری ،امنیت و سیاست امریکا در دوره بعد از طالبان"  6/7/2010صفحه 4
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان" ،وضعیت مراکز حبس و محابس در افغانستان" ،6/27/2010 ،صفحه .6
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،7/10/2010 ،وزارت امورخارجه امریکا" ،راپور های پیشرفت آزادی و دیموکراسی".5/2010 ،
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان" ،وضعیت مراکز حبس و محابس در افغانستان" ،6/27/2010 ،صفحه .6
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان" ،وضعیت مراکز حبس و محابس در افغانستان" ،6/27/2010 ،صفحات.6 ,3 .
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان" ،وضعیت مراکز حبس و محابس در افغانستان" ،6/27/2010 ،صفحه .3
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان" ،وضعیت مراکز حبس و محابس در افغانستان" ،6/27/2010 ،صفحه .4
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کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان" ،وضعیت مراکز حبس و محابس در افغانستان" ،6/27/2010 ،صفحه .5
وزارت امورخارجه امریکا" ،راپورهای پیشرفت آزادی و دیموکراسی".5/2010 ،
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان" ،وضعیت مراکز حبس و محابس در افغانستان" ،6/27/2010 ،صفحه .2
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد" ،پنجاه هزار پناهنده امسال بازگشتند" ،5/23/2010 ،کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد" ،بازگشت داوطلبانه به افغانستان"،7/14/2010 ،
سازمان پیمان اتالنتیک شمالی ،مرکز مشترک نظامی-مسلکی ،نشر " ،7/10مساعدت بشری افغانستان" ،7/23/2010 ،صفحه .3
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان7/20/2010 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،7/20/2010 ،کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد" ،کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل
متحد به دنبال  18ملیون دالر بودجه برای مساعدت به مهاجرین افغان در ایران است" ،6/1/2010 ،سازمان پیمان اتالنتیک شمالی ،مرکز مشترک نظامی-مسلکی ،نشر " ،7/10مساعدت بشری افغانستان"،
 ،7/23/2010صفحه .3
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان7/20/2010 ،

.250

وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،7/20/2010 ،پروگرام جهانی غذا" ،افغانستان" ،دسترسی اونالین  ،7/23/2010اداره انکشاف بین املللی ایاالت
متحده" ،یک زن بدنبال ایجاد تغییرات".6/13/2010 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/7/2010 ،
وزارت امورخارجه امریکا" ،راپورهای پیشرفت آزادی و دیموکراسی".5/2010 ،
وزارت امورخارجه امریکا" ،راپورهای پیشرفت آزادی و دیموکراسی".5/2010 ،
آقای سفیر ریچارد سی هلبروک" ،افغانستان :حکومتداری و ستراتیژی غیر نظامی :خطابه در مقابل کمیته روابط خارجی سنا".7/14/2010 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/7/2010 ،
تفتیش  10-13سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان" ،هماهنگی بیشتری برای اجرای دستور کنگره جهت تأمین ضروریات زنان و دختران افغانستان ضرورت دارد" ،7/30/2010 ،صفحه .3
خدمات حتقیقاتی کنگره" ،افغانستان :حکومتداری ،امنیت و سیاست امریکا در دوره بعد از طالبان"  6/7/2010صفحه 4
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/6/2010 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/6/2010 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/6/2010 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/6/2010 ،
کمیسیون مستقل انتخابات" ،معرفی کاندیدان :کاندیدان زن".5/17/2010 ،
وزارت امورخارجه امریکا" ،راپورهای پیشرفت آزادی و دیموکراسی".5/2010 ،
" ،IWAدیدگاهها و جتارب افغان ها از فساد اداری :سروی ملی  ،7/7/2010 ،"2010صفحه .13
بانک جهانی" ،بروزرسانی وضعیت اقتصادی افغانستان" ،4/2010 ،صفحه .1
بانک جهانی" ،بروزرسانی وضعیت اقتصادی افغانستان" ،4/2010 ،صفحه .3
بانک جهانی" ،بروزرسانی وضعیت اقتصادی افغانستان" ،4/2010 ،صفحه .3
بانک جهانی" ،بروزرسانی اقتصادی جنوب آسیای بانک جهانی  ،6/6/2010 ،"2010صفحه .57
بانک جهانی" ،بروزرسانی وضعیت اقتصادی افغانستان" ،4/2010 ،صفحه .6
بانک جهانی" ،بروزرسانی اقتصادی جنوب آسیای بانک جهانی  ،6/6/2010 ،"2010صفحه .57
دولت جمهوری اسالمی افغانستان" ,ستیراتیژی ملی انکشاف افغانستان :پالن اجرائیوی و اولویت بندی ،جلد " ،1ارائه شده در کنفرانس کابل 19-20 ،جوالی  ،2010صفحات
.28 ,23 ,7 ,6
بانک جهانی" ،بروزرسانی اقتصادی جنوب آسیای بانک جهانی  ،6/6/2010 ،"2010صفحه .58
بانک جهانی" ،بروزرسانی وضعیت اقتصادی افغانستان" ،4/2010 ،صفحه .3
بانک جهانی" ،DfID/بررسی مصارف عمومی افغانستان در سال  :2010مصارف عمومی و ثبات مالی" ،صفحه .11
" ،EIUراپور کشور :افغانستان ،4/2010" ،صفحه 19
بانک جهانی" ،بروزرسانی اقتصادی جنوب آسیای بانک جهانی  ،6/6/2010 ،"2010صفحه .57
صندوق بین املللی پول ،راپور کشوری منبر  ،6/2010 ،10/171صفحه .1
صندوق بین املللی پول" ،جمهوری اسالمی افغانستان  -یادداشت پروگرام" ،6/9/2010 ،صفحه 1
صندوق بین املللی پول" ،جمهوری اسالمی افغانستان  -یادداشت پروگرام" ،6/9/2010 ،صفحات .2–1
صندوق بین املللی پول ،راپور کشوری منبر  ،6/2010 ،10/171ضمیمه  :1نامه مقصد ،صفحه .4
بانک جهانی" ،بروزرسانی وضعیت اقتصادی افغانستان" ،4/2010 ،صفحه .4
بانک جهانی" ،بروزرسانی وضعیت اقتصادی افغانستان" ،4/2010 ،صفحه .4
بانک جهانی" ،بروزرسانی وضعیت اقتصادی افغانستان" ،4/2010 ،صفحه .4
بانک جهانی" ،بروزرسانی اقتصادی جنوب آسیای بانک جهانی  ،6/6/2010 ،"2010صفحه .58
بانک جهانی" ،بروزرسانی وضعیت اقتصادی افغانستان" ،4/2010 ،صفحه .7
بانک جهانی" ،بروزرسانی وضعیت اقتصادی افغانستان" ،4/2010 ،صفحه .7
" ،EIUراپور کشور :افغانستان ،4/2010" ،صفحه 12
بانک جهانی" ،بروزرسانی وضعیت اقتصادی افغانستان" ،4/2010 ،صفحات .8–7
وال استریت ژورنال" ،وزیر مالیه درخواست حتقیق از شبکه پولی افغانستان را منوده است".7/2/2010 ،
وزارت دفاع امریکا" ،پیشرفت به سوی امنیت و ثبات در افغانستان" ،4/2010 ،صفحه .77
وزارت دفاع امریکا" ،پیشرفت به سوی امنیت و ثبات در افغانستان" ،4/2010 ،صفحه .77
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وزارت امورخارجه امریکا" ،ستراتیژی ایجاد ثبات منطقه ای افغانستان و پاکستان" ،1/2010 ،صفحه .18
بانک جهانی" ،DfID/بررسی مصارف عمومی افغانستان در سال  :2010مصارف عمومی و ثبات مالی" ،صفحه .2
بانک جهانی" ،بروزرسانی اقتصادی جنوب آسیای بانک جهانی  ،"2010صفحه .58
بانک جهانی" ،DfID/بررسی مصارف عمومی افغانستان در سال  :2010دومین مرحله از اصالحات مصارف عمومی" ،صفحات .4–3
بانک جهانی" ،DfID/بررسی مصارف عمومی افغانستان در سال  :2010سکتور امنیتی" ،صفحه .24
بانک جهانی" ،DfID/بررسی مصارف عمومی افغانستان در سال  :2010سکتور امنیتی" ،صفحه .24
بانک جهانی" ،DfID/بررسی مصارف عمومی افغانستان در سال  :2010مصارف عمومی و ثبات مالی" ،صفحه .2
بانک جهانی" ،DfID/بررسی مصارف عمومی افغانستان در سال  :2010سکتور معارف" ،صفحه .2
کنفرانس لندن در مورد افغانستان" ،راپور" ،1/19/2010 ،کنفرانس بین املللی کابل در مورد افغانستان" ،راپور".7/20/2010 ،
کنفرانس لندن در مورد افغانستان" ،راپور".1/29/2010 ،
یوناما" ،سازمان ملل متحد و مسئولین افغانستان پروگرام کنفرانس کابل را افشا منودند".7/12/2010 ،
بانک جهانی" ،DfID/بررسی مصارف عمومی افغانستان در سال  :2010دومین مرحله از اصالحات مصارف عمومی" ،صفحه 1
بانک جهانی" ،DfID/بررسی مصارف عمومی افغانستان در سال  :2010مصارف عمومی و ثبات مالی" ،صفحه .11
بانک جهانی" ،DfID/بررسی مصارف عمومی افغانستان در سال  :2010مصارف عمومی و ثبات مالی" ،صفحه .11
بانک جهانی" ،DfID/بررسی مصارف عمومی افغانستان در سال  :2010مصارف عمومی و ثبات مالی" ،صفحه .11
بانک انکشاف آسیایی" ،بانک انکشاف آسیایی منابع مالی بیشتری را به بازسازی افغانستان اختصاص داد".7/16/2010 ،
تلویزیون طلوع ،منت انگلیسی مصاحبه با وزیر انرژی و آب دولت جمهوری اسالمی افغانستان.6/3/2010 ،
دولت جمهوری اسالمی افغانستان "ستراتیژی ملی انکشاف افغانستان ،"1391-1387 :صفحه 78
تفتیش  10-4سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان " ،منابع تأمین انرژی افغانستان بیشتر شده است ولی تهیه یک پالن اصلی بروزرسانی شده و رفع تشویش موجود در زمینه تاخیر و حفظ پروژه ها
همچنان ضرورت دارد" ،1/15/2010 ،صفحه .2
تفتیش  10-4سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان " ،منابع تأمین انرژی افغانستان بیشتر شده است ولی تهیه یک پالن اصلی بروزرسانی شده و رفع تشویش موجود در زمینه تاخیر و حفظ پروژه ها
همچنان ضرورت دارد" ،1/15/2010 ،صفحه .2
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان" ،راپور ربعوار به کنگره امریکا" ،1/2010 ،صفحات .101–100
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان" ،راپور ربعوار به کنگره امریکا" ،4/2010 ،صفحه .101
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان" ،راپور ربعوار به کنگره امریکا" ،1/2010 ،صفحه .101
سازمان پیمان آتالنتیک شمالی ،مرکز مشترک نظامی-مدنی" ،ارزیابی افغانستان" ،6/9/2010 ،صفحه .3
سازمان پیمان آتالنتیک شمالی ،مرکز مشترک نظامی-مدنی" ،ارزیابی افغانستان" ،6/9/2010 ،صفحه .3
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده/افغانستان" ،فابریکه تولید برق طره خیل به دولت افغانستان حتویل گردید".6/27/2010 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده/افغانستان" ،فابریکه تولید برق طره خیل به دولت افغانستان حتویل گردید".6/27/2010 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده/افغانستان" ،فابریکه تولید برق طره خیل به دولت افغانستان حتویل گردید".6/27/2010 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،منت خطابه سفیر امریکا آقای کارل دابلیو ایکنبری" ،افتتاح فابریکه تولید برق طره خیل" ،8/5/2009 ،صفحه .1
بانک جهانی" ،DfID/بررسی مصارف عمومی افغانستان در سال  :2010سکتور معارف" ،صفحه .2
بانک جهانی" ،DfID/بررسی مصارف عمومی افغانستان در سال  :2010سکتور معارف" ،صفحه .11
بانک جهانی" ،DfID/بررسی مصارف عمومی افغانستان در سال  :2010سکتور معارف" ،صفحه .11
بانک جهانی" ،DfID/بررسی مصارف عمومی افغانستان در سال  :2010سکتور معارف" ،صفحه .11
بانک جهانی" ،DfID/بررسی مصارف عمومی افغانستان در سال  :2010سکتور معارف" ،صفحه .12
بانک جهانی" ،DfID/بررسی مصارف عمومی افغانستان در سال  :2010سکتور معارف" ،صفحه .9
بانک جهانی" ،DfID/بررسی مصارف عمومی افغانستان در سال  :2010سکتور معارف" ،صفحه .10
بانک جهانی" ،DfID/بررسی مصارف عمومی افغانستان در سال  :2010سکتور معارف" ،صفحه .10
بانک جهانی" ،DfID/بررسی مصارف عمومی افغانستان در سال  :2010سکتور معارف" ،صفحه .10
دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده" ،بررسی مکاتب و کلینیک های اعمار شده حتت پروگرام بازسازی و اعمار مکاتب و کلینیک ها" ،راپور منبر  ،6/24/2010 ،0-002-10-306-5صفحه
.1
دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده" ،بررسی مکاتب و کلینیک های اعمار شده حتت پروگرام بازسازی و اعمار مکاتب و کلینیک ها" ،راپور منبر  ،6/24/2010 ،0-002-10-306-5صفحه
.2
دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده" ،بررسی مکاتب و کلینیک های اعمار شده حتت پروگرام بازسازی و اعمار مکاتب و کلینیک ها" ،راپور منبر  ،6/24/2010 ،0-002-10-306-5صفحه
.2
دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده" ،بررسی مکاتب و کلینیک های اعمار شده حتت پروگرام بازسازی و اعمار مکاتب و کلینیک ها" ،راپور منبر  ،6/24/2010 ،0-002-10-306-5صفحه
.3
دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده" ،بررسی مکاتب و کلینیک های اعمار شده حتت پروگرام بازسازی و اعمار مکاتب و کلینیک ها" ،راپور منبر  ،6/24/2010 ،0-002-10-306-5صفحات
.21 ,19
دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده" ،بررسی مکاتب و کلینیک های اعمار شده حتت پروگرام بازسازی و اعمار مکاتب و کلینیک ها" ،راپور منبر  ،6/24/2010 ،0-002-10-306-5صفحات
.21 ,19
شورای امنیت سازمان ملل متحد" ،راپور منشی عمومی در مورد پاراگراف  40قطعنامه  ،6/19/2010 ،")2010( 1917صفحه .14
دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده" ،بررسی مکاتب و کلینیک های اعمار شده حتت پروگرام بازسازی و اعمار مکاتب و کلینیک ها" ،راپور منبر  ،6/24/2010 ،0-002-10-306-5صفحه
.1
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دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده" ،بررسی مکاتب و کلینیک های اعمار شده حتت پروگرام بازسازی و اعمار مکاتب و کلینیک ها" ،راپور منبر  ،6/24/2010 ،0-002-10-306-5صفحه
.2
دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده" ،بررسی مکاتب و کلینیک های اعمار شده حتت پروگرام بازسازی و اعمار مکاتب و کلینیک ها" ،راپور منبر  ،6/24/2010 ،0-002-10-306-5صفحه
.3
دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده" ،بررسی مکاتب و کلینیک های اعمار شده حتت پروگرام بازسازی و اعمار مکاتب و کلینیک ها" ،راپور منبر  ،6/24/2010 ،0-002-10-306-5صفحه
.2
سروی جئولوجیکی امریکا" ،دسترسی به آب در کابل ،افغانستان" ،ورق معلوماتی  ،5/2010 ،2010-3037صفحات .2–1
سروی جئولوجیکی امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.6/24/2010 ،
" ،USGSدسترسی به آب در کابل ،افغانستان" ،ورق معلوماتی  ،5/2010 ،2010-3037صفحه .1
" ،USGSدسترسی به آب در کابل ،افغانستان" ،ورق معلوماتی  ،5/2010 ،2010-3037صفحه .3
قوماندانی مرکزی امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/7/2010 ،
وزارت امورخارجه امریکا" ،ستراتیژی ایجاد ثبات منطقه ای افغانستان و پاکستان" ،1/2010 ،صفحه .1
دفتر حسابدهی دولتی" ،انکشاف افغانستان :بهبود مساعی مدیریت و ارزیابی مؤثریت می تواند پروگرام های زراعی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده را بهبود ببخشد" ،7/2010 ،368-GAO-10 ،صفحه
.33
مساعدت انکشافی امریکا" ،FAS ،افغانستان :پیش بینی تولید بیش از متوسط گندم در سال  ،5/11/2010 ،"2010/11صفحه .1
بانک جهانی" ،بروزرسانی وضعیت اقتصادی افغانستان" ،4/2010 ،صفحه .9
دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده" ،تفتیش پروگرام ووچرهای افزایش تولید محصوالت زراعی ( ،")AVIPAراپور تفتیش منبر  ،4/20/008-P، 2010-10-306-5صفحات .2–1
دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده" ،تفتیش پروگرام ووچرهای افزایش تولید محصوالت زراعی ( ،")AVIPAراپور تفتیش منبر  ،4/20/008-P، 2010-10-306-5صفحه 1
قوماندانی مرکزی امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/6/2010 ،
قوماندانی مرکزی امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/6/2010 ،
سروی جئولوجیکی امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،6/24/2010 ،سروی جئولوجیکی امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان.6/24/2010 ،
 ،USGSپاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.6/24/2010 ،
دفتر روابط خارجی و مشترک املنافع ،DfID ،نشر مطبوعاتی ،ذخایر معدنی افغانستان".6/27/2010 ،
سروی جئولوجیکی امریکا ،نشر مطبوعاتی" ،احتمال وجود منابع کشف نشده بسیار زیاد در افغانستان".11/13/2007 ،
سروی جئولوجیکی امریکا ،نشر مطبوعاتی" ،احتمال وجود منابع کشف نشده بسیار زیاد در افغانستان" ،11/13/2007 ،صفحه .1
سروی جئولوجیکی امریکا ،نشر مطبوعاتی" ،احتمال وجود منابع کشف نشده بسیار زیاد در افغانستان" ،11/13/2007 ،صفحه  ،1سروی جئولوجیکی امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص
برای بازسازی افغانستان.6/25/2010 ،
سروی جئولوجیکی امریکا ،محصوالت پروژه افغانستان.V.12.0 ،3/31/2009 ،
وزارت دفاع آمریکا/نیروی کاری عملیاتی جتارت و ثبات ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/14/2010 ،
وزارت دفاع آمریکا/نیروی کاری عملیاتی جتارت و ثبات ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/14/2010 ،
وزارت دفاع آمریکا/نیروی کاری عملیاتی جتارت و ثبات ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/14/2010 ،
وزارت دفاع آمریکا/نیروی کاری عملیاتی جتارت و ثبات ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/14/2010 ،
وزارت دفاع آمریکا/نیروی کاری عملیاتی جتارت و ثبات ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/14/2010 ،
وزارت دفاع آمریکا/نیروی کاری عملیاتی جتارت و ثبات ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/14/2010 ،
وزارت دفاع آمریکا/نیروی کاری عملیاتی جتارت و ثبات ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/14/2010 ،
مؤسسه ملی دیموکراسی ،مرکز بین املللی کمپنی های خصوصی ( ،)CIPEمؤسسه حتقیقاتی چارنی" ،رفتارهای جتاری افغانستان با سازمان های اقتصادی ،دولتی و جتاری" ،صفحات .34 ,31 ,4
مؤسسه ملی دیموکراسی ،مرکز بین املللی کمپنی های خصوصی ( ،)CIPEمؤسسه حتقیقاتی چارنی" ،رفتارهای جتاری افغانستان با سازمان های اقتصادی ،دولتی و جتاری" ،صفحات .6–5
مؤسسه ملی دیموکراسی ،مرکز بین املللی کمپنی های خصوصی ( ،)CIPEمؤسسه حتقیقاتی چارنی" ،رفتارهای جتاری افغانستان با سازمان های اقتصادی ،دولتی و جتاری" ،صفحه 6
مؤسسه ملی دیموکراسی ،مرکز بین املللی کمپنی های خصوصی ( ،)CIPEمؤسسه حتقیقاتی چارنی" ،رفتارهای جتاری افغانستان با سازمان های اقتصادی ،دولتی و جتاری" ،صفحه 7
وزارت امورخارجه امریکا ،سفارت امریکا در کابل" ،امضای توافقنامه ترانزیت افغانستان-پاکستان".7/19/2010 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/7/2010 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/7/2010 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/7/2010 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/7/2010 ،
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی" ،خطابه وزیر" ،6/12/2010 ،دسترسی اونالین .7/8/2010
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی" ،خطابه وزیر" ،6/12/2010 ،دسترسی اونالین .7/8/2010
اداره انکشاف و جتارت ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/15/2010 ،
اداره انکشاف و جتارت ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/15/2010 ،
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی" ،خطابه وزیر" ،6/12/2010 ،دسترسی اونالین .7/8/2010
معلومات در ضمیمه  Bاین راپور ارائه شده اند.
وزارت امورخارجه امریکا" ،ستراتیژی ایجاد ثبات منطقه ای افغانستان و پاکستان" ،1/2010 ،صفحه .1
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون" ،ستراتیژی مبارزه علیه مواد مخدر امریکا در افغانستان ،مارچ  ،3/24/2010 ،"2010صفحات .2–1
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون" ،ستراتیژی مبارزه علیه مواد مخدر امریکا در افغانستان ،مارچ  ،3/24/2010 ،"2010صفحات .9–5
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون" ،ستراتیژی مبارزه علیه مواد مخدر امریکا در افغانستان ،مارچ  ،3/24/2010 ،"2010صفحات .10–9
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دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد" ،دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد پیش بینی می کند که تولید تریاک در افغانستان ثابت مباند" ،2/10/2010 ،دسترسی اونالین ،7/8/2010
شورای امنیت سازمان ملل متحد" ،راپور منشی عمومی در مورد پاراگراف  40قطعنامه  ،6/16/2010 ،")2010( 1917صفحه 12
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد" ،راپور جهانی مواد مخدر  ،"2010صفحه 12
شورای امنیت سازمان ملل متحد" ،راپور منشی عمومی در مورد پاراگراف  40قطعنامه  ،6/16/2010 ،")2010( 1917صفحه .12
رویترز" ،کوکنار افغانستان دچار بیماری مشکوکی شده است" ،5/13/2010 ،دسترسی اونالین .6/28/2010
شورای امنیت سازمان ملل متحد" ،راپور منشی عمومی در مورد پاراگراف  40قطعنامه  ،6/16/2010 ،")2010( 1917صفحه .12
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر/دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد" ،راپور ماهوار قیمت تریاک افغانستان" ،6/2010 ،صفحه .2
وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/16/2010 ،
وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/16/2010 ،
نیروهای بحری ایاالت متحده" ،نیروهای بحری ،سازمان مقابله با مواد مخدر امریکا و پولیس افغانستان ،در یک حمله صبحگاهی یکی از قاچاقبران عمده مواد مخدر را دستگیر منودند" ،6/1/2010 ،دسترسی
اونالین .6/14/2010
نیروهای بحری ایاالت متحده" ،نیروهای بحری ،سازمان مقابله با مواد مخدر امریکا و پولیس افغانستان ،در یک حمله صبحگاهی یکی از قاچاقبران عمده مواد مخدر را دستگیر منودند" ،6/1/2010 ،دسترسی
اونالین .6/14/2010
شورای امنیت سازمان ملل متحد" ،راپور منشی عمومی در مورد پاراگراف  40قطعنامه  ،6/16/2010 ،")2010( 1917صفحه  ،12وزارت امورخارجه امریکا" ،ستراتیژی ایجاد ثبات منطقه ای در افغانستان و
پاکستان" ،2/2010 ،صفحه 1
وزارت امورخارجه امریکا" ،ستراتیژی ایجاد ثبات منطقه ای در افغانستان و پاکستان" ،2/2010 ،صفحه  ،17وزارت دفاع امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان،
.7/16/2010
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد" ،مصرف موادمخدر در افغانستان :سروی  ،6/21/2010 ،"2009صفحه  ،19دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون" ،ورق معلومات رسانه ای :مصرف مواد
مخدر و درمان در افغانستان" ،5/2010 ،دسترسی اونالین .7/17/2010
منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی – افغانستان" ،وزارت داخله مأمورین پولیس افغانستان را از حلاظ اعتیاد تست می کند ،به آنها درمان دارویی ارائه می کند" ،7/3/2010 ،دسترسی اونالین
.7/14/2010
منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی – افغانستان" ،وزارت داخله مأمورین پولیس افغانستان را از حلاظ اعتیاد تست می کند ،به آنها درمان دارویی ارائه می کند" ،7/3/2010 ،دسترسی اونالین
.7/14/2010
خدمات خبری سازمان ملل متحد" ،سازمان ملل متحد از ترنینگ استفاده خطرناک از مواد مخدر در افغانستان حمایت می کند" ،5/24/2010 ،دسترسی اونالین .6/18/2010
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد" ،پروگرام افغانستان" ،4/2010 ،صفحات.16–12 .
" ،INCBتولید مواد مخدر در افغانستان :مانعی در پیش روی جامعه بین املللی  -خطابه پروفسور حمید قدسی ،رئیس هیئت کنترول مواد مخدر بین املللی" ،6/9-10/2010 ،صفحه .1
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد" ،راپور جهانی مواد مخدر  ،"2010صفحه 11
" ،INCBتولید مواد مخدر در افغانستان :مانعی در پیش روی جامعه بین املللی  -خطابه پروفسور حمید قدسی ،رئیس هیئت کنترول مواد مخدر بین املللی" ،6/9-10/2010 ،صفحه .2
" ،INCBتولید مواد مخدر در افغانستان :مانعی در پیش روی جامعه بین املللی  -خطابه پروفسور حمید قدسی ،رئیس هیئت کنترول مواد مخدر بین املللی" ،6/9-10/2010 ،صفحه .2
" ،INCBتولید مواد مخدر در افغانستان :مانعی در پیش روی جامعه بین املللی  -خطابه پروفسور حمید قدسی ،رئیس هیئت کنترول مواد مخدر بین املللی" ،6/9-10/2010 ،صفحه .2
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان" ،راپور ربعوار به کنگره امریکا" ،4/30/2010 ،صفحه .121
" ،America.govخطابه مناینده امریکا آقای هلبروک در مورد همکاری امریکا و روسیه در افغانستان" ،6/9/2010 ،دسترسی اونالین .6/18/2010
سازمان ملل متحد" ،اخبار روزانه سازمان ملل متحد :دو سازمان برای دور نگهداشنت دهاقین افغان از تولید هروئین همکاری می کنند" ،4/12/2010 ،دسترسی اونالین.6/18/2010 ،
سازمان ملل متحد" ،اخبار روزانه سازمان ملل متحد :دو سازمان برای دور نگهداشنت دهاقین افغان از تولید هروئین همکاری می کنند" ،4/12/2010 ،دسترسی اونالین.6/18/2010 ،
وزارت امورخارجه امریکا" ،امریکا با رهبران افغان برای افتتاح پایگاه مبارزه با مواد مخدر پولیس همکاری می کند" ،6/18/2010 ،دسترسی اونالین .6/22/2010
واحد مبارزه با مواد مخدر هوایی نیروی هوایی امریکا تقویت شد ،5/13/2010 ،دسترسی اونالین .6/22/2010
واحد مبارزه با مواد مخدر هوایی نیروی هوایی امریکا تقویت شد ،5/13/2010 ،دسترسی اونالین .6/22/2010
سازمان بین املللی مهاجرت" ،ظرفیت اکادمی ترنینگ مبارزه با مواد مخدر کابل با مساعدت احتادیه اروپا و فرانسه دو برابر شد" ،7/6/2010 ،دسترسی اونالین .7/6/2010
شورای امنیت سازمان ملل متحد" ،راپور منشی عمومی در مورد پاراگراف  40قطعنامه  ،6/16/2010 ،")2010( 1917صفحه .12
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون" ،ستراتیژی مبارزه علیه مواد مخدر امریکا در افغانستان ،مارچ  ،3/24/2010،"2010دسترسی اونالین .6/14/2010
وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/16/2009 ،
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد" ،مصرف موادمخدر در افغانستان :سروی  ،2009خالصه اجرائیوی" ،6/21/2010 ،صفحه .6
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد" ،مصرف موادمخدر در افغانستان :سروی  ،2009خالصه اجرائیوی" ،6/21/2010 ،صفحه .6
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد" ،مصرف موادمخدر در افغانستان :سروی  ،2009خالصه اجرائیوی" ،6/21/2010 ،صفحات .10–9
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد" ،مصرف موادمخدر در افغانستان :سروی  ،2009خالصه اجرائیوی" ،10/21/2010 ،صفحه .6
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد" ،مصرف موادمخدر در افغانستان :سروی  ،2009خالصه اجرائیوی" ،17/21/2010 ،صفحه .6
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد" ،مصرف موادمخدر در افغانستان :سروی  ،2009خالصه اجرائیوی" ،18/21/2010 ،صفحه .6
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد" ،مصرف موادمخدر در افغانستان :سروی  ،2009خالصه اجرائیوی" ،19/21/2010 ،صفحه .6
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