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عناوین جلد (در جهت حرکت عقربه های ساعت از طرف چپ):
اولین گوینده زن با شنوندگان رادیو کماندو -کابل در کمپ مورهد
افغانستان صحبت می کند .این استیشن که مصارف آن توسط
امریکا تأمین گردیده ،معلوماتی را در مورد عملیات کماندویی ارائه
می کند .این استیشن رادیویی توسط افغانهایی که از یک دوره
ترنینگ امریکایی فارغ التحصیل شده اند اداره می گردد( .عکس
اردوی امریکآ ،بریدمن مارکوس کوارترمن)
منایندگان تضمین کیفیت افغانستان منحیث بخشی از صنف
ترنینگ اجننیران اردوی امریکا ،از یک تصفیه خانه گندآب در حال
اعمار در والیت کابل بازدید می کنند .امریکا تا جوالی  2010مبلغ
 250ملیون دالر را مصروف بازسازی سکتور آب افغانستان منوده
است( .عکس از قوای هوایی امریکا ،بریدمن استیسی هاگا)
یک صنف در مکتب مرکزی نادعلی در والیت هلمند .طی سال
 2010امریکا  21.5ملیون کتاب در اختیار متعلمین سراسر
افغانستان قرار داد .امریکا برای ارائه  25ملیون دالر دیگر برای تأمین
کتابهای مکاتب تا آخر سال  2011پالن گذاری منوده است( .عکس
قوای هوایی بریتانیا ،پیلوت نیل چپمن)
یک بافنده در جالل آباد سنت کهن ساخت چارپای که یک نوع
چوکی متداول در افغانستان ،پاکستان و هندوستان است را دوام
می دهد .یکی از اهداف پروگرام بازسازی امریکا ،تشویق صنایع
محلی به رشد است( .عکس از ایمل عظیم)

نوازندگان جوان در اولین اکادمی موسیقی زمستانی در انستیتوت موسیقی ملی افغانستان موسیقی می نوازند.
این انستیتوت مبنظور احیای سنت موسیقی در افغانستان تأسیس گردیده است :در دوران حکومت طالبان ،موسیقی ممنوع بود.
این انستیتوت حتت حمایت امریکا و سایر مساعدت کنندگان قرار دارد.
(عکس از سفارت آمریکا در کابل)
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قانون اجازه دفاع ملی ( )P.L. 110-181سرمفتش 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" P.L. 110-181 :قانون اجازه دفاع ملی برای سال مالی .2008/28/1 ،"2008

نتایج سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان تا کنون
ممیزی ها

• 36راپور ممیزی تکمیل شده بشمول  16ملیارد دالر از مصارف بازسازی.
•از  190ملیون دالر از منابع مالی بازسازی بهتر استفاده شده است.
• 3تفتیش قانونی بشمول  37ملیارد دالر از معلومات مربوط به قراردادهای بازسازی.

حتقیقات
• 105حتقیق در حال اجنام 62 ،اتهام تقلب در خرید /قرارداد.
• 4مورد محکومیت و پرداخت بیش از  6ملیون دالر به دولت امریکا.
•دریافت و رسیدگی به  464شکایت از طریق تیلیفون متاس فوری.

عملیات ها
•کارهای اجنام شده در  22والیت از  34والیت افغانستان
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من مفتخرم که دهمین راپور ربعوار مساعی بازسازی افغانستان توسط سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان را به کنگره ارائه منایم.
این راپور بشمول فعالیت های نظارتی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان و وضعیت پروگرام های بازسازی برای دوره منتهی به  30جنوری
 2011می باشد.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در این سه ماه دو راپور ممیزی نشر منود ،پنج ممیزی جدید را آغاز منود و پالن تفتیش قراردادی را مکمل
ساخت .ما فهمیدیم که ممیزی ما از حسابدهی پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان ( )CERPسبب گردید که نیروهای ایاالت متحده  -افغانستان
( )USFOR-Aمبلغ  190ملیون دالر از منابع مالی پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان را برای مصارف بهتر به اردو بازگردانند .سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان با همکاری مفتشان افغان در مذاکراتی که منجر به بازپرداخت  22ملیون دالر مزد به  4,000نفر افغان و  11ملیون دالر مالیات
به دولت افغانستان گردید اشتراک منود .سایر حتقیقات منجر به  500,000دالر صرفه جویی ،بازگرداندن  532,000دالر جتهیزات مسروقه امریکایی،
بازداشت یک قراردادی به جرم ارتشاء و پیشنهاد محرومیت دو کمپنی گردید .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان  35تفتیش جدید را آغاز منود
که تعداد کل حتقیقات در حال اجنام را به  105مورد می رساند ،از این تعداد  80فیصد آنها مربوط به تقلب در خرید /قرارداد و فساد اداری هستند.
طی دو سال گذشته ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان بطور مداوم رشد منوده است .ما اکنون  122متخصص مسلکی در شش
محل داریم :یک نفر در امریکا و پنج نفر در افغانستان .مفتشان و محققان ما در  22والیت از  34والیت افغانستان کارهای نظارتی اجنام داده اند .ما
 36راپور تفتیش نشر منوده و بیش از  100توصیه ارائه منوده ایم که بسیاری از آنها تأثیر زیادی بر جوانب مختلف مساعی بازسازی داشته اند .یکی
از مفتشان ما برای مبارزه علیه فساد اداری حتفه ای از شورای صحت و مؤثریت سرمفتشان خاص دریافت منود.
من در اوایل ماه فبروری سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان را ترک می کنم و می دامن که این سازمان نظارت مؤثری را اجنام خواهد داد
که برای محافظت از بیش از  56ملیارد دالر سرمایه گذاری امریکا در افغانستان در مقابل اتالف ،تقلب و سوء استفاده ضرورت دارد .خدمت به دو
رئیس جمهور امریکا برای من یک افتخار است .من همچنان توانستم با کارمندان خوب سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،همکارامن در
جامعه مفتشان و کمیته های نظارتی در کنگره و افغان های بسیار زیادی که متعهد به بازسازی کشورشان بودند همکاری کنم.
با احترام فراوان،

آرنولد فیلدز
سر مفتش خاص برای بازسازی افغانستان

Army Navy Drive Arlington, Virginia 22202 400

خالصه اجرائیوی

فعالیت های سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،ربع اول 2011
در تفتیش های سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در این سه ماه مشخص گردید که پروگرام های عمده بازسازی به علت پالن گذاری
ضعیف ،نظارت ناکافی و عدم قابلیت حفظ آنها توسط سازمان های افغان در معرض خطر قرار دارند .این تفتیش ها پالن های وزارت دفاع امریکا
( )DoDبرای اعمار و حفظ تأسیسات نیروهای امنیت ملی افغانستان ( )ANSFو  69پروژه پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان ( )CERPرا در والیت
لغمان بررسی منودند.
تداوم همکاری سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان با سازمان های
اعمال قانون افغانستان بشمول واحد حتقیقات شفافیت افغان ()ASIU
در حال تولید نتایج است .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان به
درخواست واحد حتقیقات شفافیت افغان در مذاکرات اجنام شده با دو
کمپنی برای پرداخت  22ملیون دالر مزد  4,000نفر از کارگران افغان و 11
ملیون دالر مالیات های پرداخت نشده به دولت جمهوری اسالمی افغانستان
( )GIRoAاشتراک منود .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان همچنان
در حتقیقات مشترکی که منجر به  500,000دالر صرفه جویی ،بازگرداندن
 532,000دالر جتهیزات مسروقه امریکایی ،بازداشت یک قراردادی به جرم
ارتشاء و پیشنهاد محرومیت دو کمپنی گردید اشتراک منود.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،عالوه بر دو  2راپور تفتیش،
 5تفتیش جدید را آغاز منود که تعداد کل تفتیش های در حال اجنام را به
 16مورد می رساند .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان به اجنام
بررسی های قانونی از  37.65ملیارد دالر از معلومات مربوط به منابع
مالی مورد استفاده در بازسازی افغانستان دوام می دهد .صندوق نیروهای
امنیتی افغانستان ،صندوق حمایت اقتصادی و صندوق بین املللی کنترول
مواد مخدر و اعمال قانون.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان همچنان بر طبق قانون
یک پالن جامع برای تفتیش قراردادها ،قراردادهای فرعی ،سفارشات کار
و سفارشات جنس مربوط به فعالیت های بازسازی در افغانستان را
مکمل ساخته است .پالن تفتیشی سال مالی  2011سرمفتش خاص
برای بازسازی افغانستان محدوده تفتیش های قراردادی را انکشاف داده
و بر شناسایی فرصت هایی برای استفاده بهتر از منابع مالی تأکید می
کند.

استفاده بهتر از منابع مالی

در این سه ماه ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان دریافت
که تفتیش سپتمبر  2009سبب گردید که نیروهای ایاالت متحده -
افغانستان ( )USFOR-Aمبلغ  190ملیون دالر از منابع مالی پروگرام
پاسخ اضطراری قوماندان را به اردو بازگردانند .در تفتیش سرمفتش
خاص برای بازسازی افغانستان مشخص گردید

که وزارت دفاع امریکا میکانیزم های ضروری برای نظارت و مصرف منابع
مالی پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان را ایجاد نکرده است .به گفته
مسئولین نیروهای ایاالت متحده  -افغانستان ،راپور سرمفتش خاص
برای بازسازی افغانستان و سایر راپورها سبب گردید که نیروهای ایاالت
متحده  -افغانستان مصارف پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان در
افغانستان را بررسی منایند و این منابع مالی را مجددا ً تقسیم کنند.

ممیزی های سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان طی این دوره راپوردهی دو راپور
تفتیش نشر منود:
پالن گذاری ناکافی تأسیسات نیروهای امنیت ملی افغانستان
سبب افزایش ریسک های پروگرام  11.4ملیارد دالری گردید (تفتیش
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان )6-11
پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان در والیت لغمان مزایایی داشت ولی
ضعف نظارتی و تشویش های موجود در زمینه حفظ پروگرام سبب
نایل آمدن به نتایج نامناسب و اتالف منابع گردید (تفتیش 7-11
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان).

•

•

عدم پالن گذاری برای تأسیسات نیروهای امنیت ملی افغانستان
()ANSF

در تفتیش سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان از پالن گذاری
تأسیسات نیروهای امنیت ملی افغانستان ( )ANSFتوسط امریکا
مشخص گردید که قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان
( )CSTC-Aقصد دارد مبلغ  11.4ملیارد دالر را در سال مالی  2012به اعمار
حدود  900مرکز در سراسر افغانستان برای حمایت از نیروهای امنیت
ملی افغانستان ( )ANSFاختصاص دهد .در اواخر سال  ،2010تعداد قوای
نیروهای امنیت ملی افغانستان به حدود  265,000نفر رسید .جامعه
بین املللی و دولت جمهوری اسالمی افغانستان قصد دارند در سال مالی
 2011این تعداد را به  305,600نفر برسانند.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان دریافت که با وجود سرمایه
گذاری های چشمگیر و تعداد زیاد تأسیسات ،قوماندانی انتقال امنیت
متحد  -افغانستان یک پالن بلند مدت را تطبیق نکرده است .عدم وجود

خالصه اجرائیوی

چنین پالن هایی سبب می گردد که پروگرام با ضروریات ستراتیژیک و
عملیاتی نیروهای امنیت ملی افغانستان مطابقت نداشته باشد.
بر طبق این تفتیش ،قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان
عالوه بر پرداخت مصارف اعمار پایگاهها ،سربازخانه ها ،استیشن های
پولیس و مراکز ترنینگ ،قصد دارد در طول پنج سال آینده حداکثر 800
ملیون دالر را به حفظ و مراقبت و عملیات این تأسسیات اختصاص دهد.
قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان یک پالن حفظ و مراقبت
بلند مدت که این ضروریات را به پالن های اعمار تأسیسات مرتبط کند
ندارد.

پروژه های پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان در والیت لغمان در
معرض خطر قرار دارند

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان دریافت که  27پروژه از  69پروژه
پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان در والیت لغمان در معرض خطر قرار
دارند و یا نتایج نامناسبی دارند 27 .پروژه ای که در معرض خطر قرار دارند
حدود  49ملیون دالر یا  92فیصد از  53ملیون دالر تعهدات بررسی شده
توسط سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان را تشکیل می دهند.
اغلب سرمایه گذاری های پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان در لغمان
مصروف پروژه های بزرگ مانند اعمار سرک های آسفالت و تأسیسات
جدید گردید .پروژه های سرک آسفالت که ارزش آنها حدود  44.6ملیون
دالر است به علت کافی نبودن منابع مالی والیات افغانستان برای حفظ
و مراقبت از آنها در معرض خطر قرار دارند.
به عالوه ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان دریافت که
نیروهای ایاالت متحده  -افغانستان یک پالن هماهنگ و مبتنی بر نتایج
برای تعیین میزان نایل آمدن پروژه های پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان
به اهداف تعیین شده و حفظ آنها ندارد .بدون نظارت و ارزیابی صحیح
نتایج ،ممکن است مردم افغانستان نتوانند از مزایای مورد نظر آنها بهره
مند شوند و سرمایه گذاری امریکا در معرض خطر اتالف قرار می گیرد.

پالن های ممیزی

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در سال مالی  ،2011به ممیزی
های خود در سه بخش مهم دوام داد :مدیریت و نظارت بر قرارداد ،مساعی
اعمار نیروهای امنیت ملی افغانستان و پروگرام های مبارزه علیه فساد
اداری .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان همچنان به تفتیش از
مساعی بازسازی و پروگرام های ایجاد ظرفیت حکومتداری در افغانستان
دوام داد.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان به درخواست کنگره یک
پالن مجزا برای تفتیش از قراردادها و سایر میکانیزم های مالی تطبیق
منود .حدود یک سوم از تفتیش های امسال سرمفتش خاص برای

بازسازی افغانستان بر مؤثریت قراردادی و نظارت بر خدمات قراردادی برای
تأسیس نیروهای امنیت ملی افغانستان ،انکشاف اقتصاد افغانستان
و بهبودبخشی ظرفیت حکومتداری افغانستان اختصاص یافت.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان همچنان در حال تفتیش
قراردادی های امنیتی خصوصی است که امنیت پروژه های بازسازی را
تأمین می کنند.

تفتیش های جدید

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان از زمان آخرین راپور ارائه شده
به کنگره ،پنج تفتیش جدید را آغاز منوده است:
تفتیش از چهار پروگرام اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده
( )USAIDو وزارت امورخارجه امریکا ( )DoSدر یکی از والیات
منتخب.
تفتیش از قراردادهای اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده برای
حمایت از پروژه های حکومتداری و انکشاف جوامع
تفتیش از قراردادهای مرکز اجننیری و ماحولی قوای هوایی ()AFCEE
برای پروژه های زیربنایی در مرکز ترنینگ نظامی کابل
تفتیش از قراردادهای مرکز اجننیری و ماحولی قوای هوایی ()AFCEE
برای پروژه های بازسازی و اجراآت مربوط در پوهنتون دفاعی
افغانستان
تفتیش از طرز مصرف و حسابدهی منابع مالی امریکا و سایر
اعطاآت به صندوق وجه امانت بازسازی افغانستان

•
•
•
•
•

حتقیقات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان

از آخرین راپور ربعوار سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،مفتشان
این سازمان  35دوسیه جدید باز کرده اند که مجموع تعداد دوسیه های
در دست بررسی را به  105دوسیه می رساند .حدود  86فیصد از دوسیه
های سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان بر تقلب در قرارداد /خرید
و فساد اداری و  14فیصد بر سایر اتهامات جنایی مانند سرقت متمرکز
هستند .تیلیفون متاس فوری سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
 131شکایت دریافت منود که کمی بیش از سه ماه گذشته است.

نگاه به آینده

در طی امسال ،مفتشان و محققان سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان برروی تشخیص و جلوگیری از اتالف ،تقلب و سوء استفاده از
دالرهای بازسازی امریکا مترکز خواهند منود .سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان همچنان میزان حمایت دالرهای مالیات دهندگان امریکایی از
پروگرام هایی که به امریکا برای نایل آمدن به اهداف بازسازی مساعدت
می کنند را ارزیابی خواهد منود.
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نظارت SIGAR

"سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان از طریق اجراآت
حتقیقی و تفتیشی خود در  18ماه گذشته شش عارضه
عمده که سرمایه گذاری امریکا در افغانستان را در معرض
اتالف ،تقلب و سوء استفاده قرار می دهد را شناسایی منوده
است :...مدیریت ناکافی قرارداد و پروگرام ،ضرورت به همکاری
بیشتر با مردم کشوری که بازسازی می شود ،تعیین معیارها
بر اساس نتایج بلند مدت به جای نتایج کوتاه مدت ،عدم
قابلیت از بین بردن فساد اداری ،ظرفیت محلی ناکافی برای
مدیریت و حفظ پروژه ها ،عدم وجود امنیت".
 -تورن جنرال آرنول فیلدز (متقاعد)

سر مفتش خاص برای بازسازی افغانستان

منبع :سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان" ،خطابه در مقابل کمیته نظارت قرارداد و کمیته امنیت کشور و روابط دولتی" ،2010/18/11 ،صفحات .11–10
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نظارت SIGAR

نظارت سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
()SIGAR
مفتش خاص برای بازسازی افغانستان در این سه ماه ،عالوه بر دو  2راپور تفتیش 5 ،تفتیش جدید را آغاز منود که
تعداد کل تفتیش های در حال اجنام را به  16مورد می رساند .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
به اجنام بررسی های قانونی از  37.65ملیارد دالر از معلومات مربوط به  3منابع مالی مورد استفاده در
بازسازی افغانستان دوام می دهد :صندوق نیروهای امنیتی افغانستان ( ،)ASFFصندوق حمایت اقتصادی
( )ESFو صندوق بین املللی کنترول مواد مخدر و اعمال قانون ( .)INCLEبه عالوه ،سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان بر طبق قانون یک پالن جامع برای تفتیش قراردادها ،قراردادهای فرعی ،سفارشات کار و
سفارشات جنس مربوط به فعالیت های بازسازی در افغانستان را مکمل ساخته است.
مفتشان سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان از زمان آخرین راپور ربعوار ارائه شده به کنگره35 ،
دوسیه جدید باز منوده اند .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال اجنام  105تفتیش است .در این
سه ماه 131 ،شکایت از طریق تیلیفون متاس فوری سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان دریافت گردید
که کمی نسبت به سه ماه قبل افزایش یافته است .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان همچنان در
حتقیقات مشترکی اشتراک منود که منجر به پرداخت  22ملیون دالر مزد پرداخت نشده به کارگران افغان
و  11ملیون دالر مالیات پرداخت نشده به دولت جمهوری اسالمی افغانستان و  500,000دالر صرفه جویی،
بازگرداندن جتهیزات مسروقه ،دستگیری یک قراردادی به جرم ارتشاء و محرومیت دو شخص و دو کمپنی
گردید.

مصرف بهتر  190ملیون دالر از منابع مالی پروگرام پاسخ اضطراری
قوماندان

در این سه ماه ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان دریافت که تفتیش سپتمبر  2009این
سازمان از قابلیت حسابدهی منابع مالی پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان ( )CERPتوسط وزارت
دفاع امریکا سبب بازگرداندن  190ملیون دالر از منابع مالی  2009پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان
توسط نیروهای ایاالت متحده  -افغانستان به اردوی امریکا که این پروگرام را مدیریت می کند گردیده
است .در تفتیش سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان با عنوان "افزایش شفافیت ،نظارت و پالن
گذاری ضروری برای پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان" مشخص گردید که وزارت دفاع امریکا ()DoD
میکانیزم های ضروری برای نظارت و مدیریت منابع مالی پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان را ندارد .سایر
سازمان های نظارتی بشمول سازمان تفتیشی اردوی امریکا تشویش هایی را در مورد مصرف منابع
مالی پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان اعالن منوده اند .به گفته مسئولین نیروهای ایاالت متحده
 افغانستان ،راپور سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان و سایر راپورها سبب گردید که نیروهایایاالت متحده  -افغانستان مصارف پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان در افغانستان را بررسی منایند.
این بررسی سبب تصمیم گیری برای تقسیم مجدد این منابع مالی گردید.

ارائه راپور به کنگره امریکا
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جدول 1.1

تفتیش های تکمیل شده سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان تا  31دسمبر 2010
تاریخ نشر

معرفی کننده راپور

عنوان راپور

سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان-تفتیش11-7 -

پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان در والیت لغمان مزایایی داشت ولی ضعف نظارتی 1/2011
و تشویش های موجود در زمینه حفظ پروگرام سبب نایل آمدن به نتایج نامناسب
و اتالف منابع گردید.

سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان-تفتیش-11-6

1/2011

پالن گذاری ناکافی برای تأسیسات نیروهای امنیت ملی افغانستان سبب افزایش
خطرات برای یک پروگرام  11.4ملیارد دالری گردیده است

تفتیش های سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان دو تفتیش را در این سه ماه مکمل ساخت و "پالن تفتیش مؤثریت
قراردادها و سایر میکانیزم های مالی برای مطابقت با ضروریات قانون  P.L. 110-181بخش  )a) (3( 842را به
کنگره تقدیم منود .این پالن در راپور خالصه ربعوار در این بخش تشریح شده است .جدول  1.1این تفتیش ها
را لست می کند.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در این سه ماه ،پنج تفتیش جدید را آغاز منود:
•یک تفتیش از چهار پروگرام اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ( )USAIDو وزارت امورخارجه امریکا
( )DoSدر یکی از والیات منتخب.
•یک تفتیش از قراردادهای اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده برای حمایت از پروژه های حکومتداری
و انکشاف جوامع
•یک تفتیش از قراردادهای مرکز اجننیری و ماحولی قوای هوایی ( )AFCEEبرای پروژه های زیربنایی در مرکز
ترنینگ نظامی کابل
•یک تفتیش از قراردادهای مرکز اجننیری و ماحولی قوای هوایی ( )AFCEEبرای پروژه های بازسازی و اجراآت
مربوط در پوهنتون دفاعی افغانستان
•یک تفتیش از طرز مصرف و حسابدهی منابع مالی امریکا و سایر اعطاآت به صندوق وجه امانت
بازسازی افغانستان ()ARTF
برای اطالع از جزئیات تفتیش های جدید به "تفتیش های جدید اعالن شده در این سه ماه" در متباقی این
بخش مراجعه کنید.

پالن تفتیشی سال مالی 2011

پالن تفتیشی سال مالی  2011سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان محدوده تفتیش های قراردادی را
انکشاف داده و بر شناسایی فرصت هایی برای استفاده بهتر از منابع مالی تأکید می کند .با مشخص شدن
موارد غیر نورمال ،مدیریت تفتیشی و حتقیقاتی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان مساعی خود را
برای رفع تشویش های مربوط به تقلب ،اتالف و سوء استفاده از منابع مالی هماهنگ می کند.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان بخش عمده ای از اجراآت تفتیشی خود را به سه بخش مهم
تقسیم می کند :مدیریت و نظارت بر قرارداد ،مساعی تأسیس نیروهای امنیت ملی افغانستان ()ANSF
و پروگرام های مبارزه علیه فساد اداری .به عالوه سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان به تفتیش از
مساعی بازسازی و پروگرام های ایجاد ظرفیت حکومتداری در افغانستان دوام می دهد.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان با استفاده از یک روش تعیین میزان خطر برای اولویت بندی،
هفت معیار را برای مشخص کردن پروژه ها و پروگرام هایی که باید ممیزی شوند تعیین منوده است:
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نظارت SIGAR

•میزان منابع مالی امریکا در ماحولهای خطرناک شناخته شده
•مشخص منودن خطرات و آسیب پذیری های خاص ،خاصتا ً در قراردادها ،خریدها و پروگرام های بزرگ
•مشخص منودن مزایای مالی برای مالیات دهندگان امریکایی با توجه به نتایج
•معلومات ارائه شده توسط کمیته های نظارتی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،سازمان
های امریکایی ،سفارت امریکا در کابل و دولت جمهوری اسالمی افغانستان ()GIRoA
•ارتباط آنها با ستراتیژی و اهداف امریکا در افغانستان
•عوارض امنیتی که برروی امکان اجنام کار تأثیر دارند
•فعالیت های سایر مؤسسات نظارتی

راپورهای تفتیش تکمیل شده

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در این سه ماه دو راپور تفتیش را نشر منود  -یکی در مورد منابع مالی
و پالن گذاری اعمار تأسیسات نیروهای امنیت ملی افغانستان ( )ANSFو دیگری در مورد وضعیت پروژه هایی
که با منابع مالی پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان اجرا می شوند و مؤثریت نظارت امریکا بر این پروژه ها.

تفتیش  :116-پالن گذاری تأسیسات امنیتی/نیروهای امنیت ملی افغانستان ()ANSF

پالن گذاری ناکافی برای تأسیسات نیروهای امنیت ملی افغانستان سبب افزایش خطرات برای یک پروگرام 11.4
ملیارد دالری گردیده است

کنگره امریکا از سال مالی  2005تا  2010مبلغ  28ملیارد دالر را به بازسازی نیروهای امنیت ملی افغانستان
اختصاص داده است .از این منابع مالی حتت مدیریت نیروهای ایاالت متحده  -افغانستان و قوماندانی انتقال
امنیت متحد  -افغانستان ( )CSTC-Aبرای جتهیز ،تعلیم ،استقرار و حفظ نیروهای امنیت ملی افغانستان
( )ANSFاستفاده شده است .نیروهای امنیت ملی افغانستان ( )ANSFبشمول اردوی ملی افغانستان ()ANA
و پولیس ملی افغانستان ( )ANPستند .قرار است تعداد کل قوای نیروهای امنیت ملی افغانستان ()ANSF
تا اکتوبر  2010به  243,000نفر برسد ،بر اساس پالن های جدید این تعداد ممکن است تا  31اکتوبر  2013به
 400,000برسد .در نتیجه وجود تأسیسات و زیربناهای بیشتری ضرورت دارد.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در تفتیش های قبلی از قراردادهای اعمار سربازخانه های اردوی
ملی افغانستان در والیات کندوز ،گمبری و فراه کوشش منود طرز تعیین ضروریات قرارداد را مشخص مناید.
ولی ،قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان قادر به ارائه اسناد پالن های امریکا و دالیل اعمار تأسیسات
اردوی ملی افغانستان بشمول اسناد مربوط به تعیین ابعاد ،محل و کاربرد سربازخانه ها نبود .همانطور که
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان اعالن منود ،چنین اسنادی برای یقین حاصل منودن از تغییر صحیح
پالن ها با تغییر ضروریات توسط قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان ضرورت دارد تا بتوان منابع
را اولویت بندی منوده و از آنها برای نایل آمدن به اهداف ستراتیژیک و به حداقل رساندن میزان اتالف منابع
استفاده کرد.
اهداف
اهداف این تفتیش به شرح ذیل است:
•تعیین منابع مالی ارائه شده یا پالن گذاری شده برای اعمار تأسیسات نیروهای امنیت ملی افغانستان
( )ANSFتوسط امریکا.
•ارزیابی پالن گذاری قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان برای اعمار و حفظ تأسیسات نیروهای
امنیت ملی افغانستان.

ارائه راپور به کنگره امریکا
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پالن تفتیش قرارداد درخواست
شده

مسئولین انعقاد و مدیریت قرارداد

بر طبق قانون اجازه دفاع ملی ( )NDAAسال )P.L. 110-181( 2008
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان باید یک پالن جامع برای
یک سلسله تفتیش از قراردادها ،قراردادهای فرعی ،سفارشات کار و
سفارشات اجناس مربوط به مؤثریت و امنیت عملیات های بازسازی در
افغانستان را تهیه مناید .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در
این دوره راپوردهی "پالن مؤثریت تفتیش از قراردادها و سایر میکانیزم های
مالی را بر اساس ضروریات قانون  ،P.L 110-181بخش  )a) (3( 842به
کنگره ارائه منود".
حدود یک سوم از تفتیش های امسال سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان مربوط به مؤثریت قراردادی و نظارت سازمان ها بر خدمات
قراردادی جهت تأمین منافع مالی مالیات دهندگان امریکایی است.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان همچنان در حال تفتیش
قراردادی های امنیتی خصوصی است که امنیت پروژه های بازسازی را
تأمین می کنند.
هر تفتیش پالن گذاری شده مربوط به یک یا چند مورد از موارد
تشریح شده در بخش  )h( 842قانون  P.Lاست:110-181 .
چگونگی تعیین ضروریات قرارداد و انعقاد قراردادها یا ارائه
سفارشات
چگونگی کنترول مؤثریت قراردادی ها توسط سازمان های فدرال
میزان هماهنگی یا هدایت مؤثریت قراردادی ها در ساحات حربی
ارزیابی ،انتخاب ،ترنینگ و جتهیز کارمندان قراردادی برای کارهایی که
باید اجنام بدهند
ماهیت و شدت حوادثی که به علت سهل انگاری یا اقدامات غیر
قانونی کارمندان قراردادی ایجاد شده اند
ماهیت و میزان فعالیت های اجنام شده توسط کارمندان قراردادی
که با اهداف قوماندانان عملیاتی مطابقت نداشته اند
میزان راپوردهی ،ثبت ،حتقیق و (در صورت امکان) پیگرد اقدامات غیر
قانونی

•
•
•
•
•
•
•

بخش عمده ای از این  56ملیون دالر به بازسازی افغانستان اختصاص
یافته و بین پنج صندوق عمده امریکایی تقسیم شده است .سه صندوق
بشمول صندوق نیروهای امنیتی افغانستان ،پروگرام پاسخ اضطراری
قوماندان و صندوق فعالیت های مبارزه علیه موارد مخدر وزارت دفاع
امریکا ،حتت نظر وزارت دفاع امریکا ( )DoDقرار دارند .صندوق حمایت
اقتصادی حتت مدیریت اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ()USAID
و صندوق بین املللی کنترول مواد مخدر و اعمال قانون حتت مدیریت وزارت
امورخارجه امریکا ( )DoSقرار دارد( .برای کسب معلومات بیشتر به
"وضعیت منابع مالی" در بخش  3مراجعه کنید).
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سازمان های اجرائیوی امریکایی از سازمان های مختلف برای انعقاد و
مدیریت قراردادها استفاده می کنند .چهار سازمان وزارت دفاع امریکا
قراردادهای بازسازی مربوط به ترنینگ ،جتهیز ،استقرار و حفظ نیروهای
امنیت ملی افغانستان را مدیریت می کنند :قوماندانی مرکزی ایاالت
متحده ( ،)CENTCOMقوماندانی حمایت مشترک از قرارداد در میدان
حرب ( C-JTSCC)، 22اجننیران اردوی امریکا ( - )USACEساحه اجننیری
افغانستان ( AED)،23مرکز اجننیری و ماحولی قوای هوایی ( )AFCEEو
قوماندانی دفاع موشکی و فضایی اردوی امریکا (.)SMDC
قوماندانی حمایت مشترک از قرارداد در میدان حرب (،)C-JTSCC
قراردادهای نیروهای ایاالت متحده  -افغانستان ( )USFOR-Aبشمول
قراردادهای مربوط به قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان
( )CSTC-Aرا مدیریت می کند .قوماندانی انتقال امنیت متحد -
افغانستان متامی منابع مالی امریکا برای حمایت از انکشاف نیروهای
امنیت ملی افغانستان را توزیع و مدیریت می کند .اجننیران اردوی امریکا
و مرکز اجننیری و ماحولی قوای هوایی قراردادهای مربوط به پروژه های
زیربنایی قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان برای نیروهای
امنیت ملی افغانستان را مدیریت می کند .قوماندانی دفاع موشکی و
فضایی اردوی امریکا قراردادهای دفتر تکنالوژی مبارزه علیه تروریزم مواد
مخدر وزارت دفاع امریکا را مدیریت می کند .از قراردادهای قوماندانی
دفاع موشکی و فضایی اردوی امریکا عالوه بر حمایت هوایی از دفتر
مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان برای اعمار تأسیساتی در سرحدات
افغانستان جهت مبارزه علیه قاچاقبری مواد مخدر استفاده می گردد.
منایندگی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده در کابل قراردادها،
توافقات همکاری و اعطاآت مربوط به حمایت از انکشاف اقتصادی
و حکومتداری خوب را منعقد منوده و مدیریت می کند .نیروی کاری
افغانستان -پاکستان اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده در واشنگنت
دی سی معلومات مربوط به قراردادها ،توافقات همکاری و اعطاآت را
راپوردهی می کند .این نیروی کاری همچنان به منایندگی اداره انکشاف
بین املللی ایاالت متحده مساعدت های مدیریتی می کند.
دفتر خریدها و مدیریت وزارت امورخارجه امریکا ( )AQMاز طرف وزارت
امورخارجه امریکا قراردادها را منعقد منوده و مسئول نظارت بر قراردادهای
این وزارتخانه است .به عالوه ،دو اداره  -اداره جمعیت ،پناهندگان و
مهاجرت و اداره مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون  -قراردادهای بازسازی
را مدیریت می کنند.
تفتیش های سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان از قراردادی
های منتخب که منابع مالی آنها توسط وزارت دفاع امریکا ،اداره
انکشاف بین املللی ایاالت متحده و وزارت امورخارجه امریکا تأمین می
شود ،پروسس عقد قراردادها ،تکمیل پروژه ها بر اساس شرایط قراردادها
و میزان نظارت مؤثر سازمان ها برای جلوگیری از اتالف ،تقلب و سوء
استفاده از منابع مالی را ارزیابی می کند.
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جدول 1.2

طی یکی از تفتیش های سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در سه
ماه گذشته مشخص گردید که وزارت دفاع امریکا ،وزارت امورخارجه
امریکا و اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده پرداخت بیش از 17.7
ملیارد دالر به حدود  7,000قراردادی و سایر اشخاص را طی سال مالی
 2009-2007تعهد منوده اند .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
از این تفتیش برای مساعدت به اولویت بندی کارهای خود استفاده می
کند .جدول  20 1.2مورد از دریافت کنندگان عمده منابع مالی بازسازی از
سال مالی  2007تا سال مالی  2009را نشان می دهد و سازمان مسئول
مدیریت قرارداد را نیز مشخص می کند.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در این دوره راپوردهی سه
تفتیش جدید از قراردادهای منعقد شده با کمپنی های موجود در این
لست را اعالن منوده است .مرکز اجننیری و ماحولی قوای هوایی ()AFCEE
سفارشاتی به ارزش  70.5ملیون دالر را برای اعمار تأسیساتی در مرکز
ترنینگ نظامی کابل به کمپنی  AMEC Earth and Environmentارائه
منوده است .مرکز اجننیری و ماحولی قوای هوایی همچنان یک سفارش
کار  75ملیون دالری برای اعمار فاز سوم مرکز ترنینگ نظامی کابل
به کمپنی  ECC International, LLCارائه منوده است .مرکز اجننیری و
ماحولی قوای هوایی یک حتت یک قرارداد حتویل نامعلوم /مقدار نامعلوم
یک قرارداد با قیمت و مصارف ثابت به ارزش  83ملیون دالر برای اعمار
پوهنتون دفاعی افغانستان با کمپنی AMEC Earth and Environment
منعقد منوده است .اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده یک قرارداد
برای انکشاف جوامع و حکومتداری محلی به ارزش  232ملیون دالر با
کمپنی  Development Alternatives, Incامضاء منوده است.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان دو تفتیش در دست اجنام
از قراردادهای بازسازی وزارت دفاع امریکا و اداره انکشاف بین املللی ایاالت
متحده دارد .یکی از این تفتیش ها برای ارزیابی دو سفارش کار مرکز
اجننیری و ماحولی قوای هوایی برای پروژه های زیربنایی اجنام می شود:
یک پروژه در مزار شریف توسط کمپنی CH2M Hill Constructors,
.Inc
یک پروژه  19.0ملیون دالری در هرات توسط کمپنی AMEC Earth
.and Environment, Inc
تفتیش دیگر برای بررسی توافقنامه همکاری  60ملیون دالری اداره
انکشاف بین املللی ایاالت متحده با کمپنی  CARE Internationalاجنام
می شود.
در پاسخ به تشویش های کنگره در مورد استفاده از قراردادی های
امنیتی خصوصی ( PSCها) در افغانستان ،سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان یک پالن جامع برای ارزیابی مدیریت و نظارت بر قراردادی
های امنیتی خصوصی و مؤثریت آنها در افغانستان تهیه منوده است.
این پالن بشمول تفتیش های قرارداد و تفتیش هایی برای شناسایی
عوارض سیستماتیک احتمالی است .سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان در یکی از تفتیش های در حال اجنام خود ،مؤثریت و نظارت بر
یک قرارداد  93ملیون دالری بین اجننیران اردوی امریکا و کمپنی Global
 Strategies Groupبرای تأمین خدمات امنیتی را ارزیابی می کند.

•
•
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تعهدات امریکا در قبال قراردادهای بازسازی و اعطاآت 20 ،دریافت کننده عمده منابع مالی،
2009-2007
درجه

دریافت کننده

سازمان پرداخت کننده

ارزش (ملیون دالر)

1

DynCorp International

دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون،
a
اجننیران اردوی امریکا

1,988

2

 .Louis Berger International, Incاداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده
()USAID

736

3

Kabuljan Construction
Company

قوماندانی حمایت مشترک از قرارداد در
میدان حرب (C-JTSCC)b

691

4

Red Sea Construction
Company

قوماندانی حمایت مشترک از قرارداد در
میدان حرب (C-JTSCC)b

478

5

 KBY & Bozdemir Joint Ventureقوماندانی حمایت مشترک از قرارداد در
میدان حرب (C-JTSCC)b

452

6

مساعدت و انکشاف بین املللی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده
()USAID

392

7

.Contrack International, Inc

اجننیران اردوی امریکا ()USACE

366

8

PAE Government Systems

دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون

349

9

 .Development Alternatives, Incاداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده
()USAID

331

10

بانک جهانی

اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده
()USAID

322

11

FCEC United Infrastructure
Projects JV

اجننیران اردوی امریکا ()USACE

321

12

Lockheed Martin Integrated
.Systems, Inc

قوماندانی دفاع موشکی و فضایی اردوی
امریکا ()SMDC

320

13

.Technologists, Inc

اجننیران اردوی امریکا ()USACE

303

14

سازمان ملل متحد

اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده
()USAID

255

15

.Chemonics International, Inc

اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده
()USAID

230

16

مرکز ترنینگ امریکا

قوماندانی دفاع موشکی و فضایی اردوی
امریکا ()SMDC

218

17

ECC International, LLC

اجننیران اردوی امریکا ()USACE

204

18

.ARINC Inc

قوماندانی دفاع موشکی و فضایی اردوی
امریکا ()SMDC

169

19

 AMEC Earth and Environmentمرکز اجننیری و ماحولی قوای هوایی
()AFCEE

20

Recon International

قوماندانی حمایت مشترک از قرارداد در
میدان حرب (C-JTSCC)b

166
159

 .aمنبر ها روند شده اند .مقادیر نشان دهنده مجموع تعهدات برای قراردادها ،توافقات همکاری و اعطاآت از سال مالی  2007تا
سال مالی  2009هستند که توسط سازمان مربوط راپوردهی شده اند.
 .bمعلومات قوماندانی حمایت مشترک از قرارداد در میدان حرب ( )C-JTSCCتوسط قوماندانی قراردادی مشترک-عراق/افغانستان
( )JCC-I/Aارائه گردیده که در آن وقت مسئول مأموریت قوماندانی حمایت مشترک از قرارداد در میدان حرب ( )C-JTSCCبوده است.
همانطور که در راپور تفتیش سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ذکر گردید ،معلومات قوماندانی قراردادی مشترک-عراق/
افغانستان ( )JCC-I/Aحاوی خطاهایی بشمول غلطهای تایپی و اسامی متشابه بوده که مقصد آنها یک قراردادی بوده است.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان اقداماتی را برای تصحیح معلومات اجنام داد ولی از آجنائیکه این راپور در اکتوبر 2010
نشر گردیده است ،بررسی دقیق تر معلومات قوماندانی حمایت مشترک از قرارداد در میدان حرب ( )C-JTSCCخطاهای اضافی
را بشمول مقادیر تعهد شده که بیشتر از مبلغ قراردادها بوده اند در راپوردهی مشخص منود .سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان در حال کوشش برای تعیین میزان این عوارض و رفع تشویش های مربوط به این سازمان است.
منبع :سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،تفتیش" ،-11-4وزارت دفاع امریکا ،وزارت امورخارجه امریکا و اداره انکشاف بین
املللی ایاالت متحده پرداخت بیش از  17.7ملیارد دالر به حدود  7,000قراردادی و سایر مؤسسات را برای بازسازی افغانستان طی
سالهای مالی  2009-2007تعهد منوده اند".2010/27/10 ،
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نتایج
1 .1قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان مبلغ  11.4ملیارد دالر را در سال مالی  2012برای اعمار
حدود  900پایگاه نیروهای امنیت ملی افغانستان ( )ANSFبشمول حداقل  8ملیارد دالر از سال مالی
 2010تا سال مالی  2012اختصاص داده است .به عالوه ممکن است  800ملیون دالر نیز برای عملیات و
حفظ و مراقبت این تأسیسات طی پنج سال آینده ارائه گردد.
2 .2با وجود زیاد بودن منابع مالی و تعداد زیاد پایگاهها ،قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان
یک پالن بلند مدت تطبیق ننموده و این پروگرام ها را در معرض خطر عدم مطابقت با ضروریات
ستراتیژیک و عملیاتی نیروهای امنیت ملی افغانستان قرار داده است .دفتر حسابدهی دولت
امریکا با همکاری دفتر مدیریت و بودجه ،بهترین طرزالعمل های پالن گذاری اعمار پایگاهها را در
رهنمای اجرائیوی  1998خود برای پالن گذاری منابع مالی مشخص منوده است .در این طرزالعمل
ذکر گردیده که یک پالن بلندمدت برای یقین حاصل منودن از مطابقت پالن ها بر اساس شرایط و
اولویت بندی منابع برای استفاده مؤثر از منابع برای نایل آمدن به اهداف ستراتیژیک ضرورت دارد.

3 .3قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان برای تهیه یک پالن جامع برای اعمار تأسیسات نیروهای
امنیت ملی افغانستان یک قرارداد با کمپنی  MACTEC Engineering and Consulting, Incامضاء
منوده است .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان دریافت که بخش هایی از این پالن کهنه بوده و
اغلب تأسیسات پالن گذاری شده برای نیروهای امنیت ملی افغانستان تکمیل نشده اند ،ولی این پالن
جامع ترین حتلیل از تأسیسات نیروهای امنیت ملی افغانستان بوده که قوماندانی انتقال امنیت متحد
 افغانستان می توانسته ارائه کند .این پالن معیارهای مطلوب را برای پالن گذاری مالی بلند مدتمشخص منود ولی سایر موارد بشمول شناسایی طرز استفاده از تأسیسات فعلی نیروهای امنیت ملی
افغانستان برای نایل آمدن به اهداف امنیتی ،شناسایی عوارض موجود در قابلیت نایل آمدن به اهداف
امنیتی و ارزیابی طرز پالن گذاری این تأسیسات برای رفع این عوارض را مشخص منی کند.
4 .4قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان همچنان دریافت که عوارض مربوط به عملیات و حفظ
و مراقبت بلند مدت تأسیسات نیروهای امنیت ملی افغانستان ( )ANSFباید رفع گردد .بر اساس پالن
 2008قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان ،پرداخت مصارف حفظ و مراقبت از تأسیسات
ممکن است تا سال  2025ضرورت داشته باشد ،ولی قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان هیچ
پالن حفظ و مراقبت بلند مدتی برای مرتبط منودن این ضروریات به پالن های اعمار تأسیسات ندارد.
چنین پالنی به قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان برای شناسایی ضروریات حفظ و مراقبت
صدها پایگاه تکمیل شده و پالن گذاری شده نیروهای امنیت ملی افغانستان برای یقین حاصل منودن
از استفاده مؤثر از منابع مالی حفظ و مراقبت مساعدت می کند.
توصیه ها
قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان بدون استفاده از یک پالن جامع که ضروریات فعلی را مشخص
کند ،پروگرام  11.4ملیارد دالری اعمار تأسیسات نیروهای امنیت ملی افغانستان را در معرض خطراتی بشمول
کافی نبودن آنها برای تعداد پیش بینی شده عساکر نیروهای امنیت ملی افغانستان یا عدم مطابقت آنها
با ضروریات ستراتیژیک و عملیاتی نیروهای امنیت ملی افغانستان قرار می دهد .سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان برای یقین حاصل منودن از حداکثر استفاده از منابع مالی قوماندانی انتقال امنیت متحد
 افغانستان و مناسب بودن تأسیسات اعمار شده برای اهداف ستراتیژیک نیروهای امنیت ملی افغانستان،توصیه های ذیل را ارائه می کند:
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•تهیه یک سند پالن گذاری بشمول ضروریات بروزرسانی شده برای تأسیسات نیروهای امنیت ملی
افغانستان؛ مشخص منودن علت و محل اعمار تأسیسات نیروهای امنیت ملی افغانستان؛ تعیین
چگونگی مطابقت آنها با اهداف ستراتیژیک امنیتی؛ و بحث در مورد طرز استفاده مشترک ،انکشاف
یا اعمار تأسیسات برای نایل آمدن به ظرفیت  400,000نفر تا سال  .2013این پالن باید بر اساس اصول
دولت فدرال و اصول تصمیم گیری سرمایه گذاری تهیه گردد.
به عالوه سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان برای مساعدت به یقین حاصل منودن از استفاده صحیح
از این تأسیسات ،توصیه های ذیل را ارائه منوده است:
•تهیه یک پالن وسیع عملیات و حفظ و مراقبت برای متامی تأسیسات نیروهای امنیت ملی
افغانستان.
نظرات سازمان ها
قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان در پیش نویس راپور تفتیش خود اعالن منود که تهیه یک پالن
بازسازی بلند مدت در یک ساحه حربی سخت است ولی اجراآتی که برای رفع تشویش های سرمفتش خاص
برای بازسازی افغانستان اجنام گردیده را اعالن منود .به عالوه ،قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان با
ضرورت یک پالن بلند مدت عملیات و حفظ و مراقبت از متامی تأسیسات نیروهای امنیت ملی افغانستان
موافقت منود .قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان اعالن منود که برای رفع کاستی ها ضرورت به
منابع اضافی دارد.

تفتیش  :11-7مؤثریت و نظارت بر قرارداد /پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان

پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان در والیت لغمان مزایایی داشت ولی ضعف نظارتی و تشویش های موجود در
زمینه حفظ پروگرام سبب نایل آمدن به نتایج نامناسب و اتالف منابع گردید.

از سال  ،2004کنگره حدود  2.64ملیارد دالر را به پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان در افغانستان اختصاص
داده است .پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان به قوماندانان امکان می دهد تا پروژه های بشری و بازسازی فوری
را برای مساعدت به مردم محلی اجرا کنند .در سالهای اخیر ،کنگره تشویش هایی را در مورد رشد سریع
منابع مالی پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان در افغانستان ،استفاده از منابع مالی پروگرام پاسخ اضطراری
قوماندان برای پروژه های بزرگ انکشافی و ظرفیت دولت جمهوری اسالمی افغانستان برای جذب زیادتر منابع
مالی پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان ،اعالن منود.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان این تفتیش را برای بررسی منابع مالی ،نتایج و نظارت بر 69
پروژه منتخب پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان از سال مالی  2008تا سال مالی  2010در والیت لغمان آغاز
منود 69 .پروژه منتخب بشمول  24پروژه فعال 42 ،پروژه تکمیل شده و  3پروژه لغو شده بود که  91فیصد
از  58.5ملیون دالر تعهد شده برای پروژه های پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان در والیت لغمان در این مدت
را تشکیل می دهد .تیم تفتیش سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان  36پروژه را تفتیش منود که 39.8
ملیون دالر از مجموع تعهدات مالی (حدود  75فیصد)  69پروژه را تشکیل می دهد.
اهداف
این تفتیش دو هدف داشت:
•ارزیابی وضعیت پروژه ها بشمول منابع مالی تعهد شده و پرداخت شده و میزان نایل آمدن پروژه ها به
اهداف مورد نظر و امکان حفظ آنها.
•تعیین میزان مطابقت نظارت مسئولین امریکایی با طرزالعمل های مربوط.

ارائه راپور به کنگره امریکا
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•سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان دریافت که  27پروژه از  69پروژه پروگرام پاسخ اضطراری
قوماندان در والیت لغمان در معرض خطر قرار دارند و یا نتایج نامناسبی دارند .این پروژه ها حدود 49.2
ملیون دالر ( 92فیصد) از مجموع تعهدات بررسی شده سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان را
تشکیل می دهند که ممکن است منابع آنها به هدر رفته باشد .پرداخت حدود  2ملیون دالر ( 4فیصد
برای پروژه های منتخب) برای  19پروژه که موفقانه بوده اند تعهد شده است.
•اغلب سرمایه گذاری های پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان در لغمان مصروف پروژه های بزرگ
مانند اعمار سرک ها آسفالت و تأسیسات جدید گردید .همه پروژه های سرک آسفالت (حدود 44.6
ملیون دالر از منابع تعهد شده) به علت عدم وجود پالن های حفظ و مراقبت در معرض خطر قرار
دارند .این پروژه ها و گروههای مرتبط با پروژه های زیربنایی مربوط بدون یقین حاصل منودن از در اختیار
داشنت منابع کافی توسط دولت جمهوری اسالمی افغانستان برای حفظ آنها تصدیق شده اند.

•بیش از  3ملیون دالر از تعهدات اجنام شده برای پروژه های جدید در معرض خطر قرار دارند زیرا پایگاه
ها تکمیل شده ولی برای مقاصد مورد نظر از آنها استفاده منی شود ،اعمار آنها دوام دارد و یا دولت
جمهوری اسالمی افغانستان کدام پالن برای حفظ آنها بعد از مکمل گردیدن ندارد.
•نظارت پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان بر پروژه ها بر طبق ضروریات مربوط نبوده و منابع مالی
پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان را در خطر اتالف احتمالی قرار می دهد .مثال ً اسناد مربوط به پولهای
پرداخت شده در دوسیه های بسیاری از پروژه ها وجود نداشت و دوسیه ها حاوی اسنادی که نشان
دهنده نظارت بر پروژه باشند نبودند.
•تشویش هایی در مورد امکان حفظ دو گروه از پروژه های مربوط  -مساعی انکشاف اقتصادی و پروژه
های اعمار تأسیسات نگهداری محصوالت زراعتی  -وجود داشت .چنین پروژه هایی ضرورت به نظارت
وسیع پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان دارند ولی مسئولین پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان مرتبا ً
تغییر می کنند و برای اجرای پروژه های کوچک تعلیم داده نشده اند .اینطور معلوم منی شود که این
پروژه ها ضروریات اضطراری را تأمین کنند و تشویش هایی در مورد امکان حفظ آنها نیز وجود دارد.
•نیروهای ایاالت متحده  -افغانستان یک پالن هماهنگ و مبتنی بر نتایج برای تعیین میزان نایل آمدن
پروژه های پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان به اهداف تعیین شده و حفظ آنها ندارد .بدون نظارت و
ارزیابی صحیح نتایج ،ممکن است مردم افغانستان نتوانند از مزایای مورد نظر آنها بهره مند شوند و
سرمایه گذاری امریکا در معرض خطر اتالف قرار می گیرد.
توصیه ها
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان توصیه می کند که نیروهای ایاالت متحده  -افغانستان برای
بهبود بخشی نظارت پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان و حفظ پروژه های پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان
در لغمان اجراآت ذیل را اجنام دهند:
•ایجاد طرزالعمل هایی برای بهبود بخشی کیفیت اعمار تأسیسات و تهیه پالن هایی برای حفظ پروژه
های فعال پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان یا لغو یا اصالح پروژه های فعال پروگرام پاسخ اضطراری
قوماندان و استفاده بهتر از منابع مالی به نفع دولت.
•ملزم منودن قراردادی ها به ترمیم پروژه های تکمیل شده که حتت ضمانت قرار دارند.
•همکاری با مسئولین دولت جمهوری اسالمی افغانستان برای تهیه پالن هایی برای حفظ پروژه های
تکمیل شده پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان .نیروهای ایاالت متحده  -افغانستان باید قبل از شروع
به اجرای پروژه های جدید پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان ،طرزالعمل هایی را برای حفظ و مراقبت از
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پروژه ها توسط مسئولین والیت لغمان تهیه کنند.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان توصیه های ذیل را برای شناسایی بهتر پروژه های انکشافی
بزرگ که با منابع مالی پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان اجرا شده اند ،به قوماندان نیروهای ایاالت متحده
 افغانستان ارائه می کند:•بروزرسانی طرزالعمل های عملیاتی استندرد پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان برای مساعدت به
قوماندانان جهت شناسایی پروژه هایی که ضرورت به پالن گذاری و تصدیق دارند.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان برای مساعدت به تعیین میزان مطابقت پروژه های پروگرام
پاسخ اضطراری قوماندان با نتایج و مقاصد مورد نظر ،توصیه های ذیل را به قوماندانی انتقال امنیت
متحد  -افغانستان ارائه می کند:
•ایجاد یک روش هماهنگ و مبتنی بر نتایج برای ارزیابی مؤثریت پروژه های پروگرام پاسخ اضطراری
قوماندان .چنین روشی باید بشمول اهداف قابل اندازی گیری؛ معیارهای متعادل برای ارزیابی میزان
پیشرفت به سوی اهداف؛ شرایط موفقیت پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان و طرزالعمل های جمع
آوری ،حتلیل و راپوردهی معلومات مؤثریت در حین اجرا و بعد از تکمیل پروژه باشد.
نظرات سازمان ها
نیروهای ایاالت متحده  -افغانستان در نظرات ارائه شده در پیش نویس این راپور تفتیش به طور کلی با نتایج
و توصیه های سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان موافقت منود .نیروهای ایاالت متحده  -افغانستان
اعالن منود که توصیه های سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان سبب یقین حاصل منودن از موفقیت
پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان و محافظت از دالرهای مالیات دهندگان امریکایی می گردد .این سازمان
همچنان پالن های متعددی را برای تطبیق این توصیه های اعالن منود ولی نیروهای ایاالت متحده  -افغانستان
اعالن منود که با بعضی عوارض بشمول ظرفیت محدود قراردادی های محلی و کافی نبودن منابع مالی دولت
افغانستان برای تأمین مصارف عملیاتی و حفظ و مراقبت مواجه است.

تفتیش های جدید اعالم شده در این سه ماه

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در این سه ماه ،پنج تفتیش جدید را اعالن منود:ه تفتیش قرارداد و دو
تفتیش پروگرام .این تفتیش ها جوانب مهم مساعی بازسازی امریکا در افغانستان را بررسی می کنند.

تفتیش قرارداد :پروژه های انکشاف حاکمیت محلی و جامعه اداره انکشاف بین املللی ایاالت
متحده ()USAID

این تفتیش مؤثریت ،مصارف و نتایج قراردادهای اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده برای پروژه های
مساعدت به حکومتداری محلی و انکشاف جوامع را بررسی می کند .اهداف این تفتیش به شرح ذیل
است:
•مشخص منودن اقدامات اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده در پاسخ به راپور تفتیش نشر شده
توسط دفتر تفتیش عمومی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده در می .2009
•ارزیابی کافی بودن پالن گذاری و تعریف ضروریات قرارداد و ایجاد لسان مناسب قرارداد (بشمول تعریف
نتایج مورد نظر) برای مساعدت به نایل آمدن به اهداف حکومتداری و انکشافی امریکا و دولت جمهوری
اسالمی افغانستان.
•بررسی تکمیل قراردادها بر اساس شرایط قرارداد بشمول پالن های اعمار ،مشخصات ،مصارف،
زمانبندی و نتیجه.

ارائه راپور به کنگره امریکا
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•شناسایی مصارف بشمول مصارف مستقیم ،سایر مصارف و مصارف اضافی.
•ارزیابی نظارت قراردادی و کنترول های داخلی.
•شناسایی کمپنی های امنیتی خصوصی در صورت وجود ،تأمین امنیت اشخاص یا محل پروژه توسط
آنان ،تصدیق آنان توسط دولت جمهوری اسالمی افغانستان و تأثیرات تغییر پالیسی دولت جمهوری
اسالمی افغانستان در مورد قراردادی های امنیتی خصوصی برروی آنان.

تفتیش قرارداد :پروژه های زیربنایی در مرکز ترنینگ نظامی کابل

این تفتیش مدیریت پروژه های زیربنایی در مرکز ترنینگ نظامی کابل توسط مرکز اجننیری و ماحولی قوای
هوایی را بررسی می کند .مرکز اجننیری و ماحولی قوای هوایی از سال مالی  2007تا سال مالی  2010پرداخت
حدود  161ملیون دالر را برای پنج سفارش کار در سه قرارداد با زمان حتویل نامعلوم /تعداد نامعلوم ( )IDIQدر
مرکز تعهد منود .بر طبق این سه قرارداد ،مرکز اجننیری و ماحولی قوای هوایی سفارشاتی با مصارف ثابت و
قیمت ،زمان و مواد مشخص صادر منوده است .این سفارشات بشمول پالن گذاری اعمار و نظارت با تاریخ های
تکمیل مختلف بوده است .این تفتیش پنج هدف دارد:
•ارزیابی کافی بودن پالن گذاری و ضروریات مربوط به ایجاد یک لسان مناسب برای قراردادها.
•بررسی تکمیل پروژه ها بر اساس شرایط قرارداد بشمول پالن های اعمار ،مشخصات ،مصارف ،زمانبندی
و نتیجه.
•ارزیابی میزان مطابقت مرکز اجننیری و ماحولی قوای هوایی با ضروریات مدیریت و نظارت بر قرارداد
بشمول پالیسی و مقررات مرکز اجننیری و ماحولی قوای هوایی ،تدارکات قرارداد و مقررات خرید فدرال.
•شناسایی پالن هایی که برای استفاده اردوی ملی افغانستان از این تاسیسات ،حفظ و مراقبت و
پرداخت مصارف نگهداری از آن در نظر گرفته شده است.
•شناسایی کمپنی های امنیتی خصوصی ،در صورت وجود که برای تأمین امنیت کارمندان یا محل پروژه
تعیین شده ،نقش آنها و تصدیق آنها توسط دولت جمهوری اسالمی افغانستان.

تفتیش قرارداد :اعمار پوهنتون دفاعی افغانستان

این تفتیش پروژه های عمرانی و فعالیت های مربوط در پوهنتون دفاعی افغانستان را بررسی می کند .مرکز
اجننیری و ماحولی قوای هوایی یک قرارداد  IDIQبا قیمت و مصارف ثابت برای اعمار پوهنتون دفاعی افغانستان
با کمپنی  AMEC Earth and Environmentمنعقد منود .در وقت انعقاد قرارداد ،مصارف قرارداد حدود 70
ملیون دالر بود و قرار بود که پروژه تا جون  2010تکمیل گردد .از آن زمان تاکنون ،مرکز اجننیری و ماحولی قوای
هوایی این سفارش را پنج بار تغییر داده و ضروریات را حذف یا اضافه کرده است و مجموع تعهدات را به 83
ملیون دالر رسانده و تاریخ تکمیل پروژه را تا جون  2011متدید منوده است .این تفتیش چهار هدف دارد:
•ارزیابی تکمیل پروژه بر اساس شرایط قرارداد بشمول زمانبندی و مصارف و نتایج آنها.
•ارزیابی میزان مطابقت مرکز اجننیری و ماحولی قوای هوایی با ضروریات مدیریت و نظارت بر قرارداد
بشمول پالیسی و مقررات مرکز اجننیری و ماحولی قوای هوایی ،تدارکات قرارداد و مقررات خرید فدرال.
•شناسایی پالن هایی که برای استفاده اردوی ملی افغانستان از این تاسیسات ،حفظ و مراقبت و
پرداخت مصارف نگهداری از آن در نظر گرفته شده است.
•شناسایی کمپنی های امنیتی خصوصی ،در صورت وجود ،که برای تأمین امنیت کارمندان یا محل پروژه
تعیین شده ،نقش آنها و تصدیق آنها توسط دولت جمهوری اسالمی افغانستان.

تفتیش پروگرام :بررسی چهار پروگرام اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده و وزارت
امورخارجه در والیات منتخب افغانستان

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال آغاز یک تفتیش از چهار پروگرام اداره انکشاف بین املللی
ایاالت متحده و وزارت امورخارجه امریکا در والیتی است که هنوز انتخاب نشده است:
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•اعطاآت ایجاد ثبات در جوامع (اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده)
•صندوق والیان بر اساس مؤثریت (اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده)
•صندوق عکس العمل سریع (وزارت امورخارجه امریکا)
•اعطاآت دیپلماسی عمومی (وزارت امورخارجه امریکا)
مقصد این پروگرام ها ایجاد ظرفیت حکومتداری محلی و انکشاف در سطوح والیتی و ولسوالی است.
ولسوالی ها بر اساس میزان منابع مالی مصروف برای این پروگرام ها انتخاب می شوند.
این تفتیش سه هدف دارد:
•شناسایی مبلغ و طرز مصرف منابع مالی مصروف در یک والیت طی سال مالی  2009و سال مالی
.2010
•ارزیابی اجراآت دولت امریکا برای یقیق حاصل منودن از محافظت از منابع مالی امریکا و استفاده از آنها برای
مقاصد مورد نظر.
•تعیین میزان مساعدت منابع مالی مصروف در سال مالی  2009و  2010به نایل آمدن امریکا و دولت
جمهوری اسالمی افغانستان به اهداف تعیین شده در زمینه حکومتداری ،انکشاف و مبارزه علیه
شورش.

تفتیش پروگرام :مصرف و حسابدهی منابع مالی امریکا به صندوق وجه امانت بازسازی
افغانستان مساعدت منود

این تفتیش صندوق وجه امانت بازسازی افغانستان که منابع مالی آن توسط امریکا و سایر ممالک مساعدت
کننده حتت نظر بانک جهانی تأمین می شود را بررسی می کند .اعطاآت صندوق وجه امانت بازسازی
افغانستان در بودجه ملی افغانستان مصرف می شوند و امریکا و سایر مساعدت کنندگان از این طریق
مستقیما ً اعطاآت انکشافی را در اختیار دولت جمهوری اسالمی افغانستان قرار می دهند .تا سپتمبر ،2010
امریکا  972ملیون دالر  -تقریبا ً یک چهارم متامی اعطاآت به صندوق وجه امانت  -را تأمین منوده بود ( 4ملیارد
دالر دیگر توسط  32کشور و سازمان بین املللی تأمین شده بود) .این تفتیش یکی از سلسله تفتیش ها برای
بررسی مساعدت های امریکا و سایر مساعدت کنندگان بین املللی برای مساعدت به قابلیت های مبارزه
علیه فساد اداری دولت جمهوری اسالمی افغانستان و کنترول های داخلی منابع مالی ارائه شده توسط
امریکا و سایر مساعدت کنندگان به دولت جمهوری اسالمی افغانستان است .این تفتیش دو هدف دارد:
•بررسی ساختار صندوق وجه امانت بازسازی افغانستان و ارتباط آن بودجه کلی دولت جمهوری اسالمی
افغانستان ،مصارف مورد نظر و اعطاآت.
•بررسی میکانیزم های ایجاد شده توسط امریکا ،بانک جهانی و دولت جمهوری اسالمی افغانستان برای
نظارت و حسابدهی منابع مالی ارائه شده توسط امریکا به صندوق وجه امانت بازسازی افغانستان.

تفتیش های در حال اجنام :قرارداد

در این دوره راپوردهی ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان سه تفتیش در حال اجنام برای بررسی طرز
اعمار ،نظارت و حفظ دو پروژه زیربنایی بشمول یک قرارداد همکاری اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده با
مؤسسه  CARE Internationalو نظارت بر مؤثریت یک قراردادی امنیتی خصوصی داشت.

بررسی پروژه های اجننیری و ماحول زیست مرکز قوای هوایی امریکا در هرات و مزار شریف

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال بررسی دو پروژه زیربنایی در دست اجنام توسط مرکز اجننیری
و ماحولی قوای هوایی ( )AFCEEمی باشد .این بررسی سه هدف دارد:
•بررسی تغییرات اجنام شده در سفارش قراردادی اصلی و بررسی مطابقت مراکز اعمار شده در هرات و
مزارشریف با سفارشات.

ارائه راپور به کنگره امریکا
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•ارزیابی ماهیت و کافی بودن نظارت بر پروژه توسط قراردادی کنترول کیفیت و مرکز اجننیری و ماحولی
قوای هوایی.
•بررسی امکان حفظ این تأسیسات.

ارزیابی توافقنامه همکاری اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده با مؤسسه CARE
 Internationalبرای پروگرام انکشاف جوامع در کابل

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال ارزیابی یک قرارداد همکاری  60ملیون دالری میان اداره
انکشاف بین املللی ایاالت متحده و مؤسسه  - CARE Internationalپروگرام انکشاف جوامع در کابل -
است که یکی از چهار پروگرام تطبیق شده برای ایجاد امنیت غذایی در ساحات شهری عمده افغانستان
است .تاریخ تکمیل این پروگرام یکساله مارچ  2010بود ،ولی این پروگرام تا سپتمبر  2011متدید گردید .این
تفتیش چهار هدف داشت:
•ارزیابی پروسس و طرزالعمل های اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده برای امضای این توافقنامه
همکاری.
•بررسی اجرای این پروگرام با مصارف ،زمابندی و نتایج تعیین شده در توافقنامه.
•ارزیابی چگونگی نظارت اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده و مؤسسه  CAREبر این پروگرام
بشمول کنترول توزیع پول.
•ارزیابی میزان نایل آمدن به اهداف پروگرام.

ارزیابی خدمات تأمین امنیت بازسازی کمپنی Global Strategies Group

این تفتیش ارائه خدمات امنیتی با مصارف معقول توسط قراردادی به اجننیران اردوی امریکا را بررسی می
کند .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان این مراحل این تفتیش را برای شفاف ساخنت اهداف آن تغییر
داد .تفتیش تغییر یافته دو 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.

تفتیش های در حال اجنام :پروگرام ها و عملیات های بازسازی

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان هشت تفتیش در حال اجنام از پروگرام ها و عملیات های مربوط
به مساعی امریکا برای ایجاد نیروهای امنیت ملی افغانستان ،بهبودبخشی حکومتداری و ایجاد انکشاف
اقتصادی دارد.

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 دولتی ارزیابی می شوند.
در سال  ،2003وزارت انکشاف دهات افغانستان پروگرام همبستگی ملی ( )NSPرا برای شناسایی ،پالن
گذاری ،مدیریت و نظارت بر پروژه های انکشافی توسط جوامع افغان تأسیس منود .تا سپتمبر  2010مساعدت
کنندگان بین املللی مجموعا ً بیش از  1.4ملیارد دالر به این پروگرام مساعدت منوده بودند .امریکا  528ملیون
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دالر به این پروگرام اختصاص داده بود که این کشور را تبدیل به بزرگترین تأمین کننده منابع مالی پروگرام
همبستگی ملی منود .این تفتیش چهار هدف دارد:
•شناسایی مساعدت های امریکا و سایر مساعدت کنندگان به پروگرام همبستگی ملی و بررسی طرز
مصرف این منابع مالی.
•ارزیابی سطح نظارت و کنترول های داخلی اعطاآت.
•تعیین میزان نایل آمدن پروگرام همبستگی ملی به نتایج مورد انتظار.
•خص منودن عوارض عمده پروگرام همبستگی ملی در مرحله سوم و آخر.

پروسس ها و سیستم های مدیریت کارمندان پولیس ملی افغانستان

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 امریکا 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
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.

حسابدهی موترهای ارائه شده به نیروهای امنیت ملی افغانستان

امریکا دهها هزار موتر در اختیار نیروهای امنیت ملی افغانستان قرار داده و قصد دارد هزاران موتر دیگر تا سال
 2012در اختیار این نیروها قرار دهد .اغلب این موترها از طریق سیستم فروش نظامی خارجی که توسط
اداره همکاری امنیتی دفاعی مدیریت می شود خریداری شده اند .این تفتیش همچنان قابلیت کلی نیروهای
امنیت ملی افغانستان برای حسابدهی ،رهگیری و حفظ این جتهیزات را بررسی می کند .این تفتیش سه
هدف دارد:
•بررسی ضروریات موتری نیروهای امنیت ملی افغانستان و میزان تأمین آنها.
•ارزیابی قابلیت حسابدهی موترهای خریداری شده توسط امریکا برای نیروهای امنیت ملی افغانستان
توسط قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان و نیروهای امنیت ملی افغانستان بشمول منبرها،
انواع و وضعیت عملیاتی آنها.
•ارزیابی چگونگی یقین حاصل منودن از محافظت ،حسابدهی ،عملیات و حفظ و مراقبت از موترهای
خریداری شده با استفاده از منابع مالی امریکا توسط قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان.

مساعی امریکا برای تقویت قابلیت های نیروی کاری جرائم عمده افغانستان

این تفتیش مساعی امریکا برای تقویت قابلیت های نیروی کاری جرائم عمده افغانستان ( )MCTFرا بررسی
می کند .این تفتیش مربوط به یک سلسله ارزیابی از مساعدت های امریکا و سایر مساعدت کنندگان بین
املللی به قابلیت های مبارزه علیه فساد اداری در دولت جمهوری اسالمی افغانستان است.
این تفتیش سه هدف دارد:

ارائه راپور به کنگره امریکا
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•شناسایی مساعدت های امریکا و سایر مساعدت کنندگان برای تقویت نیروی کاری جرائم عمده.
•تعیین میزان طرح ریزی و اجرای مساعی امریکا بر اساس قوانین و مقررات مربوط.
•تعیین میزان نایل آمدن امریکا به نتایج مورد انتظار.

مساعدت امریکا و مساعدت کنندگان بین املللی به انکشاف سکتور بانکداری افغانستان و
سیستم های کنترول اسعار افغانستان

کنگره تشویش هایی را در مورد ثبات سیستم بانکداری افغانستان و مقادیر زیادی پول نقد که از طریق میدان
هوایی بین املللی کابل خارج شده اعالن منوده است .برای رفع تشویش های کنگره ،سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان یک تفتیش را از مساعدت های امریکا و سایر مساعدت کنندگان بین املللی به انکشاف
سکتور بانکداری و سیستم های کنترول اسعار افغانستان بشمول تنظیم جریان پول نقد اجنام داده است.
این تفتیش چهار هدف دارد:
•بررسی وضعیت انکشاف سکتور مالی افغانستان بشمول سیستم های بانکداری و سیستم های
کنترول اسعار.
•شناسایی سیستم ها ،سیاست ها و فعالیت های دولت جمهوری اسالمی افغانستان برای کنترول
اسعار بشمول تنظیم جریان پول نقد از خارج به داخل و از داخل به خارج کشور.
•شناسایی پروگرام ها و فعالیت های امریکا برای حمایت از انکشاف سکتور بانکداری افغانستان و
تقویت کنترول های اسعار در افغانستان.
•ارزیابی میزان نایل آمدن این پروگرام ها و فعالیت ها به اهداف تعیین شده و هماهنگی مؤثر آنها.

مساعدت امریکا به انکشاف سکتور زراعت افغانستان

یکی از اولویت های اصلی ستراتیژی امریکا در افغانستان ،بازسازی سکتور زراعت است .این تفتیش چهار
هدف دارد:
•مشخص منودن مساعدت های امریکا و سایر مساعدت کنندگان بین املللی به سکتور زراعت
افغانستان در سه ماه دوم سال مالی .2011
•شناسایی ستراتیژی ها و اهداف مساعدت های امریکا برای انکشاف سکتور زراعت افغانستان.
•ارزیابی میزان نایل آمدن مساعدت های زراعی امریکا به اهداف ستراتیژیک تعیین شده.
•ارزیابی خطر اتالف منابع مالی مساعدت های زراعی امریکا.

اجرای پروگرام بیمه دفاعی پایه برای قراردادی های در افغانستان.

پروگرام بیمه دفاعی پایه ( )DBAکه توسط وزارت کار امریکا مدیریت می شود ،همه قراردادی های دولت فدرال
را ملزم به بیمه کردن متامی کارمندانی می کند که خارج از امریکا کار می کنند .وزارت دفاع امریکا ،وزارت
امورخارجه امریکا و اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده سازمان های اصلی مسئول در مساعی بازسازی
افغانستان هستند .وزارت امورخارجه امریکا ،اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده و اجننیران اردوی امریکا از
یک کمپنی بیمه استفاده می کنند ولی متامی سازمان های مربوط به وزارت دفاع امریکا به قراردادی ها اجازه
می دهند که کمپنی بیمه  DBAرا خودشان انتخاب کنند .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در طی
این تفتیش ،مصارف پروگرام ،مدیریت پروگرام و مبالغ پرداخت شده را بررسی می کند.
این تفتیش چهار هدف دارد:
•بررسی چگونگی عملکرد پروگرام.
•تعیین میزان منابع مالی اختصاص یافته به بیمه  DBAو رهگیری و حسابدهی صحیح این منابع
مالی.
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•بررسی خرید بیمه  DBAدر قراردادهای عمرانی توسط قراردادی های اصلی و فرعی.
•بررسی کافی بودن طرزالعمل ها و پروسس ها برای مساعدت به یقین حاصل منودن از پرداخت مزایا به
اشخاص مربوط.

اجرا و حفظ پروگرام مساعی غیر نظامی امریکا در افغانستان (تفتیش مشترک با دفتر
مفتش عمومی وزارت امورخارجه امریکا)

بخشی از ستراتیژی دولت امریکا در افغانستان بستگی به قابلیت اعزام و حفظ متخصصین مسلکی
توسط امریکا برای ایجاد حکومتداری و حمایت از انکشاف اقتصادی در سراسر کشور دارد .تعداد کارمندان
مسلکی امریکا در افغانستان بطور چشمگیری افزایش یافته است و از  320نفر در اوایل سال  2009به
 1,167نفر در دسمبر  2010رسیده است .این تفتیش که با همکاری دفتر مفتش عمومی وزارت امورخارجه
امریکا اجنام می شود برروی جوانب مختلف مساعی غیر نظامی و امکان اعزام متخصصین مسلکی بیشتر
به افغانستان متمرکز است .این تفتیش دو هدف دارد:
•تعیین مصارف مساعی غیر نظامی در افغانستان برای سال مالی  2009و سال مالی  2010و ارزیابی
مصارف سازمان های امریکایی.
•تعیین مصارف پیش بینی شده سازمان های امریکایی برای این مساعی در سال مالی  2011و  2012و
ارزیابی مساعی آنها برای بررسی و حفظ این مصارف.

تفتیش های قانونی

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان بر طبق اصالحه قانون اجازه  P.L. 110-181در حال اجنام تفتیش
های قانونی از سه صندوق بازسازی افغانستان است .بر طبق این قانون از سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان خواسته شده که پرداخت های غیر قانونی  -مانند پرداخت مجدد یا قراردادی های غیر مجاز  -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 .این بررسی ها ،بشمول بررسی معلومات
مربوط به منابع مالی بازسازی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،وزارت امورخارجه امریکا و وزارت دفاع
امریکا است.

بررسی قانونی معلومات دریافت و پرداخت پول مربوط به بازسازی افغانستان در وزارت دفاع
امریکا

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در مارچ  2010یک بررسی از منابع مالی اختصاص یافته ،تعهد
شده و مصرف شده مربوط به صندوق وجه امانت بازسازی افغانستان در سالهای مالی  2005تا  2009جمعا ً
به ارزش  25.23ملیارد دالر را آغاز منود .کسب معلومات برای اجنام یک بررسی جامع قانونی یکی از موانع بود
زیرا سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان معلومات محدودی در مورد این تبادالت دارد .سرمفتش خاص
برای بازسازی افغانستان طی جلسه ای در تاریخ  21دسمبر  2010با خدمات مالی و محاسبه دفاعی ()DFAS
 بشمول محاسبه کمک های امنیتی برای فروش نظامی خارجی ( - )FMSتصدیق منود که اغلب منابع مالیاختصاص یافته به صندوق وجه امانت بازسازی افغانستان فورا ً به یک صندوق وجه امانت  FMSمنتقل می
شوند تا بعد از آنکه تعهد شدند توزیع شوند .این امر سبب گردید که جمع آوری معلومات برای اجنام یک
بررسی قانونی سخت شود .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال دوام دادن به مساعی خود برای
جمع آوری متامی معلومات مربوط است و ساحه عملکرد خود را انکشاف داده تا تبادالت سال مالی  2010را
نیز بررسی مناید
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سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال همکاری با اعضای مختلف  DFASبشمول تیم های
مسئول محاسبه  FMSبرای مساعدت به شناسایی صاحبان معلومات و یافنت سیستم های مبدأ است.
وقتی که معلومات تبادالت جمع آوری شوند ،با استفاده از تخنیک های حتلیل معلومات و خطرات جهت
شناسایی تناقضاتی که می توانند نشان دهنده تقلب ،سوء استفاده یا اتالف منابع مالی باشند بررسی
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 قانونی معلومات دریافت و پرداخت پول مربوط به بازسازی افغانستان در اداره انکشاف
بین املللی ایاالت متحده

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال بررسی معلومات مربوط به منابع مالی اختصاص یافته ،تعهد
شده و پرداخت شده از سال مالی  2002تا جوالی  2010است که عمدتا ً مربوط به صندوق حمایت اقتصادی
بوده و جمعا ً  7.4ملیارد دالر است .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان یک بررسی اولی از  73,272تبادله
و  1,211فروشنده را تکمیل منوده است .در حتلیل های قانونی یک سلسله از  19تست برای شناسایی موارد غیر
نورمال اجنام شد و نتایج تعدادی فعالیت های غیر نورمال و استثنائات را مشخص منود.
تیم قانونی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال بررسی این موارد غیر نورمال است و کوشش
می کند تا این استثنائات را تصدیق مناید .مقتشان سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان برای بررسی
اسناد ،صورحتساب ها و دوسیه های پرداخت پول ،در حال اجنام تست های الکترونیکی اضافی و همکاری
با محققان سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان هستند .به عالوه ،سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان در حال اعمال یک طرزالعمل ارزشیابی خطرات در نتایج این حتلیل است و از این نتایج برای تعیین
مساعی تفتیشی و حتقیقاتی مشترک در آینده مستفید می گردد .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
به حتلیل معلومات مالی جدید دوام می دهد .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان بر طبق ضرورت برای
تصدیق موارد استثناء ،مصاحبه هایی را با مسئولین قرارداد ،مدیریت فروشندگان و سایر کارمندان اجنام
خواهد داد .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان بر طبق ضرورت از این نتایج در حتقیقات و تفتیش های
خود استفاده خواهد کرد.

بررسی قانونی معلومات دریافت و پرداخت پول مربوط به بازسازی افغانستان در وزارت
امورخارجه امریکا

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان بررسی یک سلسله از معلومات تبادالت اختصاص ،تعهد و
مصرف منابع مالی وزارت امورخارجه امریکا از سال مالی  2002تاکنون جمعا ً به ارزش  2.68ملیارد دالر که
مربوط به صندوق بین املللی کنترول مواد مخدر و اعمال قانون می باشد را آغاز منوده است .سرمفتش خاص
برای بازسازی افغانستان رسما ً به وزارت امورخارجه امریکا اطالع داده که این تفتیش را در تاریخ  24جون
 2010اجنام خواهد داد و یک جلسه اولی را با وزارت امورخارجه امریکا در تاریخ  19آگست  2010برگزار منود .با
آنکه وزارت امورخارجه امریکا موافقت منود که معلومات ضروری را در اختیار سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان قرار دهد ولی هنوز این معلومات را ارائه نکرده است .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
در تاریخ  28دسمبر  2010یک نامه برای وزارت امورخارجه امریکا روان کرد و زمان ارائه این معلومات را پرسان
منود .در وقت نشر این راپور ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان پاسخی دریافت نکرده بود.

حتقیقات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان

در این دوره راپوردهی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان همچنان  35دوسیه جدید باز منود و در حتقیقات
مشترکی اشتراک منود که منجر به پرداخت  22ملیون دالر مزد پرداخت نشده به کارگران افغان و  11ملیون
دالر مالیات پرداخت نشده به دولت جمهوری اسالمی افغانستان و  500,000دالر صرفه جویی ،بازگرداندن

18

سرمفتش خاص

I

برای بازسازی افغانستان

نظارت SIGAR

جتهیزات مسروقه ،دستگیری یک قراردادی به جرم ارتشاء و محرومیت دو شخص و دو کمپنی گردید .محققان
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان همچنان برای شناسایی و اولویت بندی دوسیه ها برای مساعی
حتقیقاتی مشترک به همکاری نزدیک با محققان و مفتشان دفتر خارنوالی افغانستان دوام دادند.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال اجنام  105حتقیق جنایی و غیر نظامی از موارد اتالف،
تقلب و سوء استفاده از دالرهای بازسازی امریکا در افغانستان است .تا  31دسمبر  ،2010سرمفتش خاص
برای بازسازی افغانستان در حال اجنام  2ارزیابی 52 ،حتقیق اولی و  51حتقیق مکمل بود .سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان در این سه ماه  7دوسیه را مختومه اعالن منود.
حدود  54فیصد از دوسیه های باز سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان مربوط به تقلب در قرارداد و
خرید 26 ،فیصد مربوط به اتهامات ارتشاء و فساد اداری و  20فیصد مربوط به اتهامات جنایی مانند سرقت
است .شکل  1.1وضعیت متامی دوسیه های باز را نشان می دهد .شکل  1.2دوسیه های جدید را بر اساس
نوع نشان می دهد.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان سه ماه اول سال مالی  2011را با  32کارمند منصوب شده در
مدیریت حتقیقات به امتام رسانید .از این تعداد 16 ،مأمور خاص در افغانستان و  8نفر در مقر اصلی سرمفتش
خاص برای بازسازی افغانستان مستقر بودند.

شکل 1.1

ﲢﻘﯿﻘﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ:
ﻭﺿﻌﯿﺖ ﲢﻘﯿﻘﺎﺕ ﺑﺎﺯ 1 ،ﺍﮐﺘﻮﺑﺮ ﺗﺎ  31ﺩﺳﻤﺒﺮ 2010

ﻣﺠﻤﻮﻉ105 :

ﲢﻘﯿﻘﺎﺕ
ﻣﮑﻤﻞ
51

همکاری سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان با سازمان های اعمال
قانون افغانستان

مفتشان سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان به همکاری نزدیک با نیروی کاری  2010که برای
شناسایی قراردادی ها و قراردادی های فرعی که ممکن است منابع مالی در اختیار شورشیان یا سایر سازمان
های جنایتکار قرار دهند دوام می دهند .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان همچنان با واحد حتقیقات
شفافیت افغانستان ( )ASIUکه یک تیم حتقیقاتی مشترک امریکایی-افغان با هدف حتقیق ،دستگیری
و محاکمه افغانهایی است که در تقلب در قرارداد دست دارند ،همکاری می کند .سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان یکی از چندین سازمان اعمال قانون فدرال است که برای شناسایی و اولویت بندی
دوسیه های مناسب برای حتقیقات مشترک ،همکاری نزدیکی با دفتر خارنوالی افغانستان دارد.
واحد حتقیقات شفافیت افغانستان ( )ASIUدر این سه ماه چهار تفتیش را از کمپنی ها و اتباع افغان که
در پروژه های بازسازی اقدام به تقلب و سوء استفاده کرده بودند آغاز منود .یکی از تفتیش های واحد حتقیقات
شفافیت افغانستان ( )ASIUاز کمپنی  Supreme Fuels Trading FZEو Critical Logistic Supportسبب
پرداخت  22ملیون دالر مزد معوق  4,000کارمند افغان و پرداخت  11ملیون دالر مالیات به دولت جمهوری
اسالمی افغانستان گردید .مفتشان سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در مباحثات زیادی با این
کمپنی ها اشتراک منودند .مأمورین سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان و سایر منایندگان اعمال قانون
امریکایی برای مساعدت به این توافق ،یک نامه تشکر از واحد حتقیقات شفافیت افغانستان ( )ASIUدریافت
خواهند منود.

حتقیقات مشترک سبب دستگیری یک قراردادی در هندوستان گردید

تفتیش مشترک که توسط سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف
بین املللی ایاالت ،پولیس فدرال امریکا ،نیروی کاری قراردادی بین املللی و نیروی کاری تقلب در خریدهای ملی
اجنام شد سبب دستگیری یکی از مدیران ارشد یک سازمان بین دولتی فعال در افغانستان گردید .این
قراردادی که یک شهروند استرالیایی بود در تاریخ  12اکتوبر  2010در میدان هوایی دهلی نو هندوستان
دستگیر شد و در انتظار بازگشت به امریکا است.

ارائه راپور به کنگره امریکا

|

 30جنوری2011 ،
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ﲢﻘﯿﻘﺎﺕ
ﻣﮑﻤﻞ
52

ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ
2
ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﲢﻘﯿﻘﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.2011/12/1 ،

شکل 1.2

ﲢﻘﯿﻘﺎﺕﺳﺮﻣﻔﺘﺶﺧﺎﺹﺑﺮﺍیﺑﺎﺯﺳﺎﺯیﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ:
ﲢﻘﯿﻘﺎﺕ ﺟﺪﯾﺪ 1 ،ﺍﮐﺘﻮﺑﺮ ﺗﺎ  31ﺩﺳﻤﺒﺮ 2010
ﻣﺠﻤﻮﻉ35 :

ﺧﺮﯾﺪ/
ﺗﻘﻠﺐ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ
19
ﺳﺎﯾﺮ
2

ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻓﺴﺎﺩ ﺍﺩﺍﺭی
9

ﺳﺮﻗﺖ
4
ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ
1

ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﲢﻘﯿﻘﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.2011/18/1 ،

نظارت SIGAR

این قراردادی در تاریخ  19آگست  2010در محکمه کلمبیای امریکا مجرم شناخته شد .این حکم که توسط
محکمه صادر شده بود در تاریخ  12اکتوبر  2010اعالن گردید .این حکم قراردادی را متهم به دریافت رشوه برای انتخاب
قراردادی های فرعی برای قراردادی منود که منابع مالی آن توسط اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده تأمین می گردید.
حداکثر محکومیت برای ارتشاء  10سال حبس و پرداخت  250,000دالر جریمه است.

مساعی تفتیشی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان سبب تعلیق
چند کمپنی گردید

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان تعدادی شکایت از طریق تیلیفون متاس فوری سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان دریافت منود مبنی بر اینکه دو کمپنی امریکایی —K5 Global and Bennett & Fouch
 —LLCقبل از بسنت دفاتر خود و ترک افغانستان ،بدهی خود به تعدادی از قراردادی های فرعی افغان را پرداخت
نکرده اند.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان این شکایات را با شرکای خود در نیروی کاری فساد اداری قراردادی
بین املللی در افغانستان به اشتراک گذاشت و این شکایات را در یکی از حتقیقات جنایی مربوط بررسی منود.
بر اساس معلومات کسب شده ،حتلیل شده و ارائه شده به اداره تقلب در خرید اردوی امریکا توسط مفتشان
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،نامه های تعلیق برای دو کمپنی و دو کارمند امریکایی که در این دو
کمپنی مناصب مدیریتی دارند تهیه و در تاریخ  27دسمبر  2010نشر گردید .تعلیق این کمپنی ها به علت عدم
پرداخت مصارف کارهای اجنام شده به ارزش  2.55ملیون دالر بود.

حتقیقات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان سبب صرفه جویی
 500,000دالر گردید

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در طی اجنام حتقیقات معلوماتی مبنی بر ریزش پل گوریک در والیت
کنر که با منابع مالی بازسازی امریکا اعمار گردیده بود به علت استندرد نبودن اعمار آن دریافت منود .حتقیقات
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان مشخص کرد که این پل بر طبق یک قرارداد با یک قراردادی افغان
با استفاده از منابع مالی پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان اعمار گردیده بود.
تیم بازسازی والیتی ( )PRTکه قرارداد اعمار این پل را منعقد منوده بود اطالعی از ریزش آن نداشت تا آنکه
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان تصاویری از محل آن را به این تیم ارائه منود .بعد از تصدیق ریزش
پل ،تیم بازسازی والیتی به سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان اطالع داد که ضمانت پل خامته یافته
و درخواست ترمیم آن را صادر منوده است .ولی بررسی اسناد پروژه توسط مفتشان سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان و مدیریت ممیزی مشخص منود که پل هنوز حتت ضمانت است .تیم بازسازی والیتی بعد از
بررسی معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان توافق منود که ضمانت قراردادی افغان را پیگیری
مناید.
مبلغ پرداخت شده برای اعمار پل حدود  1.68ملیون دالر بود ولی به سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان اطالع داده شد که مصارف ترمیم پل حدود  500,000دالر خواهد بود.
این حتقیق در حال انکشاف برای بررسی یک پل دیگر در همان ناحیه است که به علت استندرد نبودن
اعمار آن در معرض خطر ریزش قرار دارد.

مفتشان سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان جتهیزات مسروقه را
یافتند

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال حتقیق در مورد یک گروه بزرگ و سازمان یافته است که
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اقدام به سرقت جتهیزات امریکایی و جمع آوری آنها در اطراف کابل ،قندهار و میدان هوایی بگرام می کنند.
مفتشان سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در والیت پروان همکاری نزدیکی با نیروی کاری عملیاتی
های امنیت نظامی امریکا در ساحه امنیتی بگرام دارند .این نیروی کاری تعدادی متخصص اعمال قانون برای
تعلیم قوای پولیس ملی افغانستان در اختیار دارد.
در این سه ماه ،مأمورین پولیس ملی افغانستان که با این نیروی کاری همکاری می کردند دو کانتینر بارچاالنی
حاوی سامان آالت و ماشین آالت امریکایی به ارزش  532,000دالر و چندین موتر نو باری چهار چرخه را یافتند.
پولیس ملی افغانستان این کشف را بعد از دستگیری دو مظنون  -یکی پاکستانی و یکی افغان  -اجنام داد.
مأمورین سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان  -همراه با متخصصین اعمال قانون نیروی کاری و
قوماندانی حتقیقات جنایی اردوی امریکا  -مشخص منودند که جتهیزات مسروقه اموال دولت امریکا بوده
اند .مأمورین سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال حتقیق در مورد گروه مظنون به سرقت این
کانتینرها و اتهام سرقت مقادیر زیادی مواد تعمیراتی و سایر جتهیزات و اموال خریداری شده توسط دولت
امریکا هستند.

معلوماتدهی در مورد حتقیقات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
سبب ایجاد دوسیه های جدید گردید

در این دوره راپوردهی ،مأمورین خاص سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان و حتلیلگران حتقیقاتی ،جلسات
معلوماتدهی در مورد تقلب را در والیات پروان ،ننگرهار ،خوست ،پنجشیر و کاپیسا برگزار منودند .این جلسات
بخشی از پروگرام معلوماتدهی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان است .در نتیجه این جلسات ،یک
تفتیش جنایی آغاز گردید ،یک اتهام دیگر دریافت گردید و به یکی از تفتیش های در حال اجنام سرمفتش
خاص برای بازسازی افغانستان اضافه گردید و معلومات کسب شده در مورد یک موضوع امنیتی به سازمان
امریکایی مربوط ارجاع گردید.

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

در این سه ماه 131 ،شکایت از طریق سیستم مدیریت شکایات و تیلیفون متاس فوری سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان ( )HCMSدریافت گردید که  6مورد بیشتر از سه ماه قبل است .این تعداد برای چهارمین
ربع متوالی زیاد شده است .سیستم مدیریت شکایات و تیلیفون متاس فوری ( )HCMSاز زمان آغاز فعالیت
خود در جنوری  464 ،2009راپور در مورد اتهامات مربوط به تقلب ،اتالف و سوء استفاده از منابع مالی امریکا
برای بازسازی افغانستان دریافت منوده است .منابع و وضعیت شکایات در این سه ماه در شکل  1.3و شکل
 1.4نشان داده دشه است.

بودجه سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان

از سال  ،2008کنگره مبلغ  55.8ملیون دالر را به تأمین مصارف عملیاتی سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان اختصاص داده است .طی این دوره ،کنگره منابع مالی بازسازی افغانستان را دو برابر منوده است.
کنگره از سال  2002تا  2008مبلغ  29.23ملیارد دالر را به بازسازی افغانستان اختصاص داده است ،کنگره
از سال  2008یک بودجه اضافی به مبلغ  26.47ملیارد دالر نیز اختصاص داده است .رئیس جمهور اوباما در
درخواست بودجه سال مالی  2011خود تقاضای  16.2ملیارد دالر دیگر را نیز برای بازسازی افغانستان ارائه
منوده است .با این بودجه اضافی ،سرمایه گذاری امریکا برای بازسازی افغانستان به حدود  72ملیارد دالر می
رسد.
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شکل 1.3

شکل 1.4

ﻣﻨﺒﻊ ﺷﮑﺎﯾﺎﺕ ﺗﯿﻠﯿﻮﻥ ﲤﺎﺱ ﻓﻮﺭی ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی
ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ 1 ،ﺍﮐﺘﻮﺑﺮ ﺗﺎ  31ﺩﺳﻤﺒﺮ 2010

ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺷﮑﺎﯾﺎﺕ ﺗﯿﻠﯿﻮﻥ ﲤﺎﺱ ﻓﻮﺭی ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ 1 :ﺍﮐﺘﻮﺑﺮ ﺗﺎ  31ﺩﺳﻤﺒﺮ 2010
ﻣﺠﻤﻮﻉ131 :

ﻣﺠﻤﻮﻉ131 :
ﻣﺨﺘﻮﻣﻪ ﺷﺪﻩ

73

ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺷﺪﻩ

26

ﺍﯾﻤﯿﻞ
109

ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﯾﺎﻓﺘﻪ

23
9
80

ﺗﯿﻠﯿﻔﻮﻥ
15

60

40

a

ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪﻩ

20

 .aﺩﻭﺳﯿﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﮐﺴﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﺍﺳﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﲢﻘﯿﻘﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.2011/12/1 ،

ﮐﺘﺒﯽ )ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻤﯿﻞ(
3

ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮﺭی
4

ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﲢﻘﯿﻘﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.2011/12/1 ،

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان برای نظارت بر مساعی در حال انکشاف بازسازی ،کارمندان
خود را مرتبا ً افزایش داده است .درخواست بودجه  35.6ملیون دالری سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
برای سال مالی  2011به این سازمان اجازه انکشاف و اجنام نظارت های ضروری برای تشخیص و جلوگیری از
اتالف ،تقلب و سوء استفاده از دالرهای مالیات دهندگان امریکایی را می دهد .جدول  1.3خالصه منابع مالی
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در سال مالی  2010را نشان می دهد.

کارمندان سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ()SIGAR

در این سه ماه ،کارمندان سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان از  117نفر به  122نفر افزایش یافتند.
با توجه به درخواست های رئیس جمهور برای افزایش منابع مالی بازسازی ،سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان برای استخدام محاسبین و مفتشان با جتربه در سال آینده پالن گذاری منوده است .در صورت
تأمین منابع مالی ،هدف سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،داشنت  180کارمند متام وقت در سال
مالی  2011است.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان بر طبق توافق اجنام شده با سفارت امریکا در کابل و نیروهای
ایاالت متحده  -افغانستان اجازه استخدام  45نفر برای مناصب موجود در افغانستان را دارد 33 :نفر در
سفارتخانه و  12نفر در پایگاههای نظامی .کارمندان سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال حاضر
در پنج محل در افغانستان کار می کنند .در وقت نشر این راپور ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 31
نفر را در افغانستان استخدام کرده بود .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان همچنان دو تبعه خارجی
را در دفتر کابل استخدام منوده است .به عالوه ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان از کارمندان موقت
در افغانستان استفاده می کند .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان معموال ً بین  4تا  10کارمند موقت
در افغانستان دارد.
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جدول 1.3

خالصه بودجه سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان (ملیون دالر)
تخصیص

قانون عمومی

اختصاص داده شده

فراهم شده

خامته می یابد

مقدار

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

P.L. 110-252

6/30/2008

6/30/2008

6/30/2008

2.0

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

P.L. 110-252

6/30/2008

10/1/2008

9/30/2009

5.0

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

P.L. 110-329

9/30/2008

9/30/2008

9/30/2010

9.0

بودجه های اضافی اختصاص داده شده برای سال مالی H.R. 2346 ،2009

P.L. 111-32

6/24/2009

6/24/2009

9/30/2010

7.2

بودجه های اضافی اختصاص داده شده برای سال مالی H.R. 2346 ،2009

P.L. 111-32

6/24/2009

6/24/2009

9/30/2010

(a)7.2

قانون جامع اختصاص بودجهH.R. 3288 ،2009 ،

P.L. 111-117

12/16/2009

10/1/2009

9/30/2010

23.0

بودجه اضافی مساعدت به فجایع و مشاغل تابستانی سال مالی  ،2010قانون H.R. 4899

P.L. 111-212

7/29/2010

10/1/2010

9/30/2011

7.2

قانون تداوم اختصاص بودجهH.R. 3081 ،2011 ،

P.L. 111242-

9/30/2010

10/1/2010

9/30/2011

4.0

قانون دوم تدوام اختصاص بودجهH.J. Res. 101 ،2011 ،

P.L. 111-290

12/4/2010

12/4/2010

9/30/2011

0.9

قانون سوم تدوام اختصاص بودجهH.J. Res. 105 ،2011 ،

P.L. 111-317

12/18/2010

12/19/2010

9/30/2011

0.2

قانون چهارم تداوم اختصاص بودجهH.R. 3082 ،2011 ،

P.L. 111-322

12/22/2010

12/22/2010

9/30/2011

4.5
55.8

مجموع

 .aکنگره  7.2ملیون دالر از منابع مالی اختصاص یافته به سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در سال  2009را لغو منود (عنوان  11در قانون  )P. L. 111-32و سپس آن را مجددا ً  -برای  30سپتمبر  - 2011در قانون  P.L. 111-212در سال  2010تصویب منود.
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ترنینگ برای امنیت
رئیس شورای پشت رود بعد از یک جشن استخدام پولیس محلی افغانستان در تاریخ
 1جنوری  2011در مورد امنیت با رئیس پولیس فراه ،قوماندان پولیس محلی افغانستان
و قوماندان نیروی کاری پیکان مذاکره می کند .این جشن بعد از شش هفته ترنینگ
برای آمادگی  130نفر افغان برای تأمین امنیت قریه جات برگزار گردید( .عکس آیساف،
بریدمن برایان دی اسمیت)
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افغانستان
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2

نگاهی اجمالی بر افغانستان

"در افغانستان ما بر سه بخش مهم ستراتیژی خودمان
مترکز می کنیم :مساعی نظامی ما برای شکسنت
مقاومت طالبان و ترنینگ قوای افغان برای هدایت
مساعی نظامی متمرکز است و مساعی غیر نظامی ما
بر انکشاف حکومتداری مؤثر و همکاری ساحوی خاصتا ً
در پاکستان متمرکز است زیرا ستراتیژی ما باید در هر دو
طرف سرحدات موفقانه تطبیق گردد".
—رئیس جمهور امریکا آقای براک اوباما

منبع :رئیس جمهور براک اوباما" ،خطابه رئیس جمهور در اجالس ساالنه افغانستان-پاکستان".2010/16/12 ،
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نگاهی اجمالی بر افغانستان
سه واقعه مهم در این سه ماه رخ داده که بر مساعی بازسازی امریکا در سال  2011تأثیر خواهد گذاشت:
•توافقات اجنام شده در اجالس سازمان پیمان اتالنتیک شمالی ( )NATOدر نومبر 2010
•ارزیابی ساالنه ستراتیژی دولت امریکا برای افغانستان و پاکستان که در دسمبر  2010تکمیل گردید.
•تصویب قانون اجازه دفاع ملی ( )P.L. 111-383که رئیس جمهور اوباما آن را در تاریخ  7جنوری 2011
منحیث یک قانون امضاء منود.
این وقایع اهداف بازسازی را مشخص و یا شفاف منودند ،یک برنامه زمانبندی برای انتقال مسئولیت مکمل
امنیت به دولت جمهوری اسالمی افغانستان تعیین منودند و قوانینی را برای تعیین و حمایت از جوانب مهم
مساعی بازسازی امریکا برای افغانستان ارائه منودند .سال آینده برروی ایجاد ظرفیت در افغانستان و یقین
حاصل منودن از امکان حفظ پروژه های بازسازی مترکز خواهیم منود.
پالن تفتیشی سال مالی  2011سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان که در بخش  1این راپور
تشریح شده بر شناسایی موارد اتالف ،تقلب و سوء استفاده از دالرهای مالیات دهندگان امریکایی و
تعیین میزان نایل آمدن پروژه های امریکا به اهداف تعیین شده و امکان حفظ آنها متمرکز است.

در اجالس سازمان پیمان اتالنتیک شمالی در لیسبون یک برنامه زمابندی
انتقال تعیین گردید

در این دوره راپوردهی ،امریکا و شرکای آن در جامعه بین املللی و دولت جمهوری اسالمی افغانستان ()GIRoA
یک برنامه زمانبندی برای انتقال مکمل مسئولیت امنیت به دولت جمهوری اسالمی افغانستان تا پایان
سال  2014تعیین منودند .برای اجنام این انتقال ،امریکا و جامعه بین املللی باید اغلب منابع خود را به تأسیس
نیروهای امنیت ملی افغانستان ( ،)ANSFبهبود ظرفیت حکومتداری افغان ها و ایجاد زیربنای انکشاف پایدار
اقتصادی اختصاص بدهند.
در اجالس سازمان پیمان اتالنتیک شمالی در ماه نومبر 48 ،کشور مساعدت کننده به نیروهای بین
املللی کمک به امنیت (آیساف) توافق منودند تا امسال بعضی از عملیات های امنیتی را به بعضی از والیات
و ولسوالی ها منتقل کنند و این انتقال را تا آخر سال  2014تکمیل کنند .آنها همچنان تعهد منودند تا به
حمایت بلند مدت از افغانستان بعد از انتقال مسئولیت دوام دهند .قوای امریکا با حدود  102,000نفر در
افغانستان بزرگترین مساعدت کننده به آیساف است .قوای امریکا حدود  82,000نفر از حدود  132,000نفر
1
که حتت قوماندانی آیساف قرار دارند را تشکیل می دهد.
در اعالمیه ای که در پایان اجالس  20نومبر  2010نشر گردید ذکر گردیده که سازمان پیمان اتالنتیک
شمالی در حال دخول به یک مرحله جدید است و "پروسس انتقال مکمل مسئولیت به افغان ها در بعضی
از ولسوالی ها و والیات بعد از یک ارزیابی و تصمیم گیری مشترک توسط  NATOو  ISAFدر اوایل سال 2011
آغاز می گردد" 2.این اعالمیه همچنان اخطار می دهد که این انتقال "بر اساس شرایط بوده و بر اساس تاریخ
3
نخواهد بود و به معنای خروج متامی عساکر آیساف منی باشد"
با آنکه سازمان پیمان اتالنتیک شمالی تقویت نیروهای امنیت ملی افغانستان را مأموریت اصلی خود
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می داند ولی بر اهمیت مساعی غیر نظامی بین املللی بشمول کار تیم های بازسازی والیتی ( PRTها) برای
ایجاد ظرفیت حکومتداری و ارائه مساعدت های انکشافی بلند مدت تأکید می کند .با توجه به اینکه فساد
اداری یکی از موانع جدی پیش روی دولت جمهوری اسالمی افغانستان محسوب می شود ،این اعالمیه بر
اهمیت تداوم مساعی "بهبودبخشی حکومتداری ،تقویت حاکمیت قانون و یقین حاصل منودن از رشد ثابت
4
اقتصادی" تأکید می کند.
به گفته اشتراک کنندگان در این اجالس ،برای آنکه افغانستان به صلح پایدار نایل گردد ،باید یک
پروسس برای آشتی و بازگشت شورشیان به جامعه تطبیق مناید .اشتراک کنندگان از مساعی افغان مانند
جرگه صلح ،شورای عالی صلح و پروگرام صلح و بازگشت شورشیان به جامعه حمایت منودند .آنها گفتند
که "به حمایت از مساعی افغان ها برای آشتی و بازگشت شورشیان به جامعه مشروط بر آنکه خشونت
را کنار بگذارند ،ارتباط خود را با گروههای تروریستی قطع کنند و قانون اساسی افغانستان را بپذیرند ،دوام
می دهند 5".این اعالمیه بر تعهد جامعه بین املللی به حقوق بشر ،خاصتا ً حقوق زنان تأکید منود.
ارزیابی ساالنه دولت امریکا از ستراتیژی امریکا در افغانستان و پاکستان بر اساس توافقات اجنام شده در
اجالس سازمان پیمان اتالنتیک شمالی اجنام شد.

سیاست های امریکا بعد از بررسی ستراتیژی امریکا در افغانستان و
پاکستان تغییر نکرده است

در دسمبر  ،2010دولت امریکا بررسی ساالنه وضعیت افغانستان و پاکستان را تکمیل منود که متامی
جوانب سیاست امریکا در این ساحه از جهان را بررسی می کند .بر اساس این ارزیابی نتیجه گیری شد که
امریکا پیشرفت های زیادی در زمینه نایل آمدن به اهداف اصلی خود در زمینه نابودی و شکست القاعده در
افغانستان و پاکستان و جلوگیری از سرنگونی دولت جمهوری اسالمی افغانستان توسط طالبان داشته
است .بر اساس این ارزیابی ،پیشرفت های اجنام شده به علت افزایش منابع نظامی و غیر نظامی امریکا و
جامعه بین املللی از جوالی  2009بوده است .گفته می شود که ستراتیژی تطبیق شده در سال  2009در حال
نایل آمدن به اهداف خود بود و شرایطی را ایجاد منوده بود تا "قوای امریکا تا جوالی  2011تقلیل یابند" 6.مناینده
خاص قبلی امریکا در افغانستان و پاکستان آقای ریچارد سی هلبروک یکی از طراحان اصلی این ستراتیژی
بود و در این بررسی اشتراک منود .رئیس جمهور براک اوباما اعالن منود که این ارزیابی "تعهد آقای سفیر ریچارد
7
هلبروک را نشان می دهد که در خاطر ما باقی خواهد ماند و ما راه او را دنبال خواهیم کرد".
رئیس جمهور اوباما در اظهارات خود در مورد این بررسی اعالن منود که "مانعی که باقیمانده ،تثبیت
اهدافی است که به آنها نایل شده ایم 8".منابع امریکا به چهار بخش مهم تقسیم می شود:
•مساعی نظامی برای شکست طالبان و تعلیم قوای افغان برای بدوش گرفنت مسئولیت تأمین
امنیت
•مساعی غیر نظامی برای ایجاد حکومتداری مؤثر و انکشاف اقتصادی
•همکاری ساحوی ،خاصتا ً با پاکستان
•نایل آمدن به یک راه حل پایدار سیاسی برای پایان دادن به درگیری
مساعی بازسازی بر تقویت نیروهای امنیت ملی افغانستان برای انتقال مسئولیت تأمین امنیت افغانستان
به اردوی ملی افغانستان ( )ANAو پولیس ملی افغانستان ( )ANPتا سال  2014متمرکز خواهد بود .ولی،
رئیس جمهور اوباما اخطار داد که "برای حفظ این دستاوردهای امنیتی در بلند مدت ،ضرورت به پیشرفت
سیاسی و اقتصادی در افغانستان وجود دارد" 9.لهذا ،دولت امریکا به تأمین منابع مالی پروگرام های بازسازی
که به حکومتداری ملی و محلی ،تقلیل فساد اداری و حمایت از مساعی موجود برای نایل آمدن به یک راه حل
سیاسی برای درگیری ها مساعدت می کنند دوام خواهد داد .امریکا همچنان سرمایه گذاری های زیربنایی
10
اجنام خواهد داد که اساس انکشاف اقتصادی را ایجاد می کنند.
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بر اساس پالن انتقالی اعالن شده توسط سازمان پیمان اتالنتیک شمالی و اهداف ستراتیژی امریکا،
قوماندانی نظامی و غیر نظامی امریکا در افغانستان یک پالن کمپاین مشترک نظامی-غیر نظامی برای سال
 2011تهیه منوده است .به گفته سفارت امریکا در کابل ،یک پیش نویس نهایی از این پالن آماده امضاء توسط
سفیر امریکا آقای کارل ایکنبری و جنرال دیوید پترائوس است.
قانون اجازه دفاع ملی سال مالی  2011بشمول موارد متعددی برای حمایت از ستراتیژی بازسازی امریکا
و افزایش نظارت بر قراردادهای است.

قانون اجازه دفاع ملی سال مالی  2011عوارض بازسازی را رفع می کند

در تاریخ  7جنوری  ،2011رئیس جمهور اوباما قانون  NDAAرا برای سال مالی  2011امضاء منود (.)P.L. 111-383
قانون  NDAAعالوه بر اختصاص دادن  11.6ملیارد دالر به انکشاف نیروهای امنیت ملی افغانستان ()ANSF
اجازه ایجاد یک پروگرام زیربنایی جدید برای حمایت از مساعی مبارزه علیه شورش امریکا در افغانستان را
می دهد .این قانون همچنان به وزارت دفاع امریکا اجازه تأمین منابع مالی فعالیت های بازگشت شورشیان
به جامعه را می دهد .این قانون ضروریات جدیدی را بهبود بخشی نظارت قراردادی ها ایجاد منوده است .برای
رفع تشویش های مربوط به امکان حفظ پروژه های پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان ( )CERPو پروگرام
های زیربنایی جدید ،سازمان های اجرائیوی باید اجراآت پیشنهادی خود را برای حفط این پروژه های بازسازی
اعالن کنند.

رئیس جمهور براک اوباما در تاریخ  3دسمبر بطور غیر منتظره با عساکر و کارمندان مسلکی میدان هوایی بگرام دیدار منود .در این سه
ماه ،دولت یک ارزیابی جامع از سیاست امریکا در افغانستان را مکمل ساخت که در آن پیشرفت های مهمی در زمینه نایل آمدن به اهداف
امریکا مشخص گردید .رئیس جمهور اوباما اعالن منود که مساعی فعلی بر "حفظ" این نتایج متمرکز است( .عکس اردوی امریکا،
بریدمن لوری جیویل)
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این قانون منابع مالی پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان را محدود می کند و
یک پروگرام زیربنایی جدید را مشخص می کند

قانون  NDAAپروگرام پاسخ اضطراری قوماندان را به مدت یکسال متدید می کند و به پروگرام پاسخ اضطراری
قوماندان اجازه مصرف حداکثر  400ملیون دالر در سال مالی  2011در افغانستان را می دهد و مصارف هر
کدام از پروژه های پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان را به  20ملیون دالر محدود می کند .همچنان وزیر دفاع
را ملزم می کند تا  15روز قبل از تصدیق پروژه هایی که مصارف آنها بیشتر از  5ملیون دالر است به کنگره
11
امریکا اطالع بدهد .این معلومات باید بشمول موارد ذیل باشد:
•محل ،ماهیت و مقصد پروژه پیشنهادی بشمول چگونگی مساعدت پروژه به کمپاین نظامی در
افغانستان
•بودجه و برنامه زمانبندی پروژه پیشنهادی
•یک پالن برای حفظ پروژه پیشنهادی
تصویب این قانون نشان دهنده تشویش های کنگره در مورد مصرف منابع مالی پروگرام پاسخ اضطراری
قوماندان توسط وزارت دفاع امریکا برای تأمین منابع مالی ستراتیژی مبارزه علیه شورش به جای مقصد
اصلی آن که تطبیق پروژه های کوچک برای تأمین ضروریات اضطراری بشری توسط قوماندانان نظامی و
ضروریات بازسازی در ساحات مسئولیت آنان است می گردد.
در تفتیش اکتوبر  2009سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان از کنترول های داخلی وزارت دفاع امریکا
در مورد منابع مالی پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان مشخص گردید که از منابع مالی پروگرام پاسخ
اضطراری قوماندان مرتبا ً برای تأمین مصارف پروژه های بزرگ زیربنایی به ارزش  500,000دالر یا بیشتر استفاده
می شود .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در این تفتیش ذکر کرد که با آنکه پروژه های بزرگ فقط
 3فیصد از پروژه های پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان را تشکیل می دهند ولی بیش از  67فیصد از منابع
مالی پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان را مصرف می کنند .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
مشاهده منود که پروژه های بزرگ به سه دلیل سبب افزایش خطراتی می گردند که پروگرام پاسخ اضطراری
12
قوماندان را تهدید می کنند:
•تکمیل این پروژه ها معموال ً چندین سال به طول می اجنامد.
•مدیران پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان برای تطبیق پروژه های کوچک با زمانبندی کوتاه تعلیم داده
شده اند و با پروژه های پیچیده با زمانبندی طوالنی آشنا نیستند.
•با توجه به تغییرات نظامی مداوم در افغانستان ،امکان حفظ مدیریت و اجنام نظارت های ضروری برای
تکمیل موفقانه پروژه های پیچیده تر وجود ندارد.
نیروهای ایاالت متحده  -افغانستان نپذیرفت که استفاده از پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان برای پروژه
های بزرگتر سبب ایجاد خطرات مدیریتی می گردد و اعالن منود که اغلب قراردادهای بزرگ بشمول اعمار
سرکها بوده اند که مدیریت آنها از همه پروژه های دیگر آسان تر است 13.ولی در تفتیش سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان از  69پروژه پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان در والیت لغمان  -به ارزش  53ملیون دالر -
مشخص گردید که گران ترین و پیچیده ترین پروژه ها بشمول سرک ها بیشتر در معرض خطر نایل آمدن به
نتایج نامناسب قرار دارند14 .برای کسب معلومات بیشتر در مورد این تفتیش به بخش  1مراجعه کنید.
قانون  NDAAسال مالی  2011اجازه تأسیس یک صندوق جدید  -صندوق زیربناهای افغانستان ( - )AIFرا
منحیث منبع اصلی منابع مالی وزارت دفاع امریکا برای پروژه های بزرگ انکشافی و بازسازی در افغانستان
می دهد 15.این قانون به وزارت دفاع امریکا اجازه می دهد که  400ملیون دالر از منابع مالی عملیاتی و حفظ و
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مراقبت خود در سال مالی  2011را در صندوق زیربناهای افغانستان قرار دهد تا از آنها برای تطبیق یک پروگرام
16
بازسازی مشترک توسط وزارت دفاع امریکا /وزارت امورخارجه امریکا استفاده گردد.

پروگرام زیربنایی افغانستان

قانون  NDAAسال مالی  2011به وزرای دفاع و امورخارجه اجازه ایجاد یک پروگرام مشترک برای تطبیق پروژه
های بزرگ زیربنایی برای حمایت از کمپاین نظامی-غیر نظامی در افغانستان را می دهد .پروگرام زیربنایی
افغانستان حتت حمایت صندوق زیربنایی  400ملیون دالری جدید وزارت دفاع امریکا و منابع مساعدت خارجی
وزارت امورخارجه امریکا/اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ( )USAIDقرار می گیرد .وزارت دفاع امریکا و
وزارت امورخارجه امریکا باید در مورد پروژه های زیربنایی توافق داشته باشند .پروژه ها توسط اجننیران اردوی
امریکا و اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده تطبیق می شوند .در این قانون ذکر گردیده که این پروژه می
توانند بشمول پروژه های آب ،برق و ترانسپورت و سایر پروژه هایی باشند که به ستراتیژی مبارزه علیه شورش
17
امریکا در افغانستان مساعدت می کنند.
بر طبق این قانون ،وزیر دفاع باید حداقل  30روز قبل از تعهد پرداخت منابع مالی و یا انتقال منابع به وزارت
امورخارجه امریکا برای تطبیق یک پروژه حتت این پروگرام به کنگره اطالع بدهد .این نامه باید حاوی شرح
جزئیات پروژه ،یک پالن برای حفظ پروژه ،تشریح طرز مساعدت پروژه به ستراتیژی مبارزه علیه شورش در
18
افغانستان باشد.

منابع مالی فعالیت های بازگشت شورشیان به جامعه در افغانستان

بر طبق قانون جدید ،وزیر دفاع می تواند حداکثر از  50ملیون دالر از بودجه عملیاتی و مدیریتی وزارت دفاع
امریکا برای مساعدت به بازگشت شورشیان افغان به جامعه مستفید گردد به شرط آنکه شرایط ذیل
را بپذیرند:
•حمایت از شورشیان در افغانستان را متوقف کنند
•بر طبق قانون اساسی افغانستان زندگی کنند
•اعمال خشونت علیه دولت جمهوری اسالمی افغانستان و شرکای بین املللی آن را متوقف کنند
•ارتباطی با القاعده یا سازمان های تروریستی بین املللی مرتبط با آن نداشته باشند
بر طبق این قانون وزیر دفاع باید طرزالعمل اختصاص منابع مالی بازگشت شورشیان به جامعه را ارائه مناید.
این طرزالعمل باید بشمول میکانیزم های هماهنگی با دولت جمهوری اسالمی افغانستان و سایر سازمان
های دولتی و میکانیزم هایی برای بررسی میزان متایل به پیوسنت مجدد به شورشیان درافغان هایی باشد که
19
در پروگرام اشتراک می کنند.

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان توصیه هایی را در مورد نظارت بر
قراردادی هایی که در افغانستان فعال هستند ارائه خواهد منود.

بر طبق قانون  NDAAدر سال مالی  ،2011سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان  -با مشورت مفتشان
عمومی وزارت دفاع امریکا ،وزارت امورخارجه امریکا و اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده  -باید اجراآت
ذیل را ظرف مدت  90روز از تاریخ تصویب این قانون اجنام دهد (تا  7آپریل :)2010
•ارائه توصیه هایی جهت افزایش نظارت بر قراردادی های فعال در افغانستان
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•راپوردهی وضعیت مساعی به وزارت دفاع امریکا ،اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده و وزارت
امورخارجه امریکا برای تطبیق توصیه های موجود در مورد نظارت بر این قراردادی ها.
•راپوردهی میزان و مرگ و میر افغان ها به علت فعالیت های قراردادی ها و قراردادهای فرعی امنیتی و
نظامی در افغانستان.
کنگره خاصتا ً درخواست منوده تا توصیه هایی برای کم کردن وابستگی امریکا به قراردادی های امنیتی و
نظامی که مسئول مرگ مردم افغانستان هستند و همچنان قوای شبه نظامی افغان و سایر گروههای
مسلح که عضو نیروهای امنیت ملی افغانستان نیستند ارائه گردد 20 .سایر ضروریات قانون ،سازمان های
قرارداد کننده را ملزم به نظارت کافی بر قراردادی های امنیتی خصوصی ( PSCها) می کند تا از اجرای صحیح
21
قراردادها و مطابقت آنها با ضروریات تقنینی یقین حاصل گردد.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان منحیث بخشی از ضروریات قانونی ،یک سلسله تفتیش را
برای ارزیابی مدیریت و نظارت قراردادی های امنیتی خصوصی و مؤثریت آنها در افغانستان را آغاز منوده است.
اولین تفتیش از این سلسله تفتیش ها برای ارزیابی یکی از قراردادی های اجننیران اردوی امریکا اجنام می شود
که قرار است در سه ماه آینده تکمیل شود .به علت افزایش تشویش ها در مورد فعالیت های قراردادی های
امنیتی خصوصی و دستور رئیس جمهور کرزی برای محدود کردن حضور قراردادی های امنیتی خصوصی
در افغانستان ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال پالن گذاری چندین تفتیش از قراردادی های
امنیتی خصوصی برای تأمین امنیت مساعی بازسازی امریکا در افغانستان و مطابقت آنها با ضروریات
قانونی امریکا و افغانستان است.

نگاه به آینده سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان

در طی سال  ،2010جامعه بین املللی و دولت جمهوری اسالمی افغانستان یک سلسله جلسات تشکیل
دادند  -کنفرانس بین املللی لندن در اواخر جنوری ،کنفرانس کابل در جوالی و اجالس سازمان پیمان اتالنتیک
شما در لیسبون در ماه نومبر  -تا شرایط را برای انتقال مسئولیت امنیت و انکشاف اقتصادی به سرمفتش
خاص برای بازسازی افغانستان مهیا کنند .اجالس سازمان پیمان اتالنتیک شمالی و ارزیابی ستراتیژیک دولت
امریکا مشخص منود که انتقال مسئولیت در سکتور امنیتی امسال شروع شده و در سال  2014خامته می یابد.
پالن انتقالی بستگی به انکشاف ظرفیت افغان ها در هر سکتور و خاصتا ً در سکتور امنیتی دارد .از بیش از
 56ملیارد دالر بودجه اختصاص یافته توسط کنگره به بازسازی افغانستان از سال  ،2002حدود  29ملیارد دالر
(بیش از  52فیصد) به انکشاف نیروهای امنیت ملی افغانستان اختصاص یافته است .از حدود  18.8ملیارد
دالری که به درخواست رئیس جمهور توسط کنگره به بازسازی افغانستان در سال مالی  2011اختصاص
یافت ،بیش از  11.6ملیارد دالر (حدود  62فیصد) مصروف ترنینگ ،جتهیز و اعمار تأسیسات برای نیروهای امنیت
ملی افغانستان خواهد گردید.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان پالن تفتیشی سال مالی  2011خود را برای یقین حاصل منودن
از نظارت کافی بر پروگرام های بازسازی که بیشتر منابع مالی آنها توسط امریکا تأمین گردیده و برای نایل
آمدن به اهداف ستراتیژیک امریکا در افغانستان ضروری هستند تهیه منود .لهذا 6 ،تفتیش از  16تفتیش در
حال اجنام سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان برای ارزیابی جوانب مختلف مساعی امریکا برای ایجاد
نیروهای امنیت ملی افغانستان اجنام می شوند .آنها بشمول تفتیش از پروژه های مهم بازسازی مانند مرکز
ترنینگ نظامی  161ملیون دالری کابل و پوهنتون دفاعی  83ملیون دالری افغانستان و ارزیابی طرز مدیریت
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نگاهی اجمالی بر افغانستان

کارمندان پولیس ملی افغانستان و حسابدهی موترهای ارائه شده توسط امریکا هستند.
متباقی منابع مالی عمدتا ً مصروف پروگرام های انکشاف اقتصادی و حکومتداری می شوند .سرمفتش
خاص برای بازسازی افغانستان همچنان در حال اجنام چندین تفتیش از قراردادها و پروگرام ها برای ارزیابی
فعالیت های بازسازی می باشد .این تفتیش ها بشمول تفتیش از قراردادهای اداره انکشاف بین املللی
ایاالت متحده ( )USAIDبرای ایجاد ظرفیت حکومتداری محلی و ارزیابی پروگرام های امریکا برای انکشاف
سکتورهای بانکداری و زراعت افغانستان است .برای اطالع از خالصه تفتیش های در حال اجنام سرمفتش
خاص برای بازسازی افغانستان به بخش  1مراجعه کنید.
مفتشان سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان برای تشخیص و حتقیق در مورد اتهامات تقلب در
قرارداد و خرید ،فساد اداری و سایر فعالیت های مجرمانه مرتبط با سوء استفاده از دالرهای بازسازی امریکا
به همکاری نزدیک با سایر سازمان های فدرال و سازمان های اعمال قانون در افغانستان دوام می دهند .این
همکاری نتایجی نیز داشته است .در این سه ماه ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان به درخواست
واحد حتقیقات شفافیت افغانستان ( )ASIUکه یک تیم حتقیقاتی مشترک امریکایی-افغان است در مذاکره
با دو کمپنی اشتراک منود که نتیجه آن بازپرداخت  22ملیون دالر مزد پرداخت نشده  4,000کارگر افغان و 11
ملیون دالر مالیات پرداخت نشده به دولت جمهوری اسالمی افغانستان بود.
در طی امسال ،مفتشان و محققان سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان برروی تشخیص و جلوگیری
از اتالف ،تقلب و سوء استفاده از دالرهای بازسازی امریکا مترکز خواهند منود .سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان همچنان میزان حمایت دالرهای مالیات دهندگان امریکایی از پروگرام هایی که به امریکا برای نایل
آمدن به اهداف بازسازی مساعدت می کنند را ارزیابی خواهد منود.
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کارهای جدید
عملیات حفاری فابریکه جدید تولید بیوگاز در ماه دسمبر حتت نظر اعضای اداره انرژی
های جتدیدپذیر افغانستان و قراردادی ها در والیت کابل آغاز گردید .این فابریکه منحیث
یک مرکز تست و ترنینگ برای فابریکه های بعدی در سراسر کشور عمل خواهد کرد.
انکشاف استفاده از انرژی جتدید پذیر یکی از اجزای اصلی ستراتیژی ایجاد ثبات امریکا در
افغانستان است( .عکس از قوای هوایی امریکا ،بریدمن جوردن جونز)
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"در حرکت به پیش روی،
باید همیشه به ارائه خدمات ضروری و شفافیت و
حسابدهی توجه گردد.
ما همچنان از یک پروسس سیاسی در افغانستان که
بشمول آشتی ملی باشد حمایت می کنیم ...
و سال آینده یک همکاری ستراتیژیک جدیدی را با
افغانستان آغاز می کنیم
تا نشان بدهیم که امریکا متعهد به امنیت و انکشاف
بلند مدت مردم افغانستان است".
—رئیس جمهور امریکا آقای براک اوباما

منبع :کاخ سفید" ،خطابه رئیس جمهور در اجالس ساالنه افغانستان-پاکستان".2010/16/12 ،
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کلیات
در بخش  ،3وضعیت کلی مساعی بازسازی 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.
توضیحات کنار صفحه در سراسر این بخش ،تفتیش های سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان  -تکمیل
شده و در حال اجنام  -که مربوط به مساعی مربوط به تفتیش های در حال اجنام هستند را مشخص منوده و
شما را برای کسب معلومات زیادتر به بخش  1ارجاع می دهند.
بخش  3به شش بخش فرعی تقسیم شده است :وضعیت منابع مالی ،امنیت ،حکومتداری ،انکشاف
اقتصادی و اجتماعی ،مبارزه علیه مواد مخدر و مبارزه علیه فساد اداری .بخش های فرعی امنیت ،حکومتداری
و انکشاف اقتصادی و اجتماعی مطابق با سه اصل تعیین شده در پالن اولویت بندی و اجرائیوی اعالن شده
توسط دولت جمهوری اسالمی افغانستان ( )GIRoAدر سال  2010و ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان در
سال  2008می باشند .بخش های فرعی مبارزه علیه مواد مخدر و مبارزه علیه فساد اداری بر مسائل مهم
تشریح شده در هر دو سند مترکز می کنند.

موضوعات

بخش  3شش 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 ،مبارزه علیه مواد
مخدر و مساعی مبارزه علیه فساد اداری.
بخش فرعی وضعیت منابع مالی ،وضعیت پول های اختصاص یافته ،تعهد شده و پرداخت شده برای
بازسازی افغانستان را تشریح می کند .این بخش بشمول معلومات مربوط به منابع مالی عمده امریکا و
مساعدت های بین املللی است.
بخش فرعی امنیت ،جزئیات مساعی امریکا برای انکشاف نیروهای امنیت ملی افغانستان را تشریح
منوده و در مورد مساعی امریکا و جامعه بین املللی برای بهبود حکومتداری در مملکت بحث می کند .این بخش
فرعی بر پالن گذاری برای اصالح اردوی ملی افغانستان و پولیس ملی افغانستان بشمول ترنینگ ،جتهیز و
انکشاف زیربنایی متمرکز است.
بخش فرعی حکومتداری ،کلیات پیشرفت دولت جمهوری اسالمی افغانستان به سوی نایل آمدن به
حکومتداری خوب را تشریح می کند .این بخش فرعی بر رفع عوارض مربوط به انتخابات سپتمبر ،2010
وضعیت آشتی ملی و بازگشت شورشیان به جامعه و پیشرفت های حقوق بشری مترکز می کند.
بخش فرعی انکشاف اجتماعی و اقتصادی در مورد فعالیت های بازسازی بر اساس سکتور ،از زراعت
تا انرژی و خدمات صحی بحث می کند .این بخش خالصه ای از وضعیت اقتصاد و بروزرسانی پیشرفت در
تنظیم شبکه های مالی ،نایل آمدن به ثبات مالی و ارائه خدمات ضروری را ارائه می کند.
بخش فرعی مبارزه علیه مواد مخدر ،مساعی امریکا و دولت جمهوری اسالمی افغانستان برای مبارزه علیه
جتارت مواد مخدر در افغانستان بشمول مبارزه با کشت ،کشت محصوالت متبادل و نابودی کشت مواد مخدر
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را تشریح می کند .این بخش همچنان یک بروزرسانی از وضعیت کشت کوکنار در قاچاقبری مواد مخدر را ارائه
می کند.
بخش فرعی مبارزه علیه فساد اداری ،مساعی امریکا و دولت جمهوری اسالمی افغانستان برای مبارزه
علیه فساد اداری بشمول تشریح سازمان های ضد فساد اداری و مسئولیت های آنها را تشریح می کند.

شیوه

بخش  3با استفاده از معلومات بدست آمده از منابع آزاد و سازمان های امریکایی نوشته شده است.
متامی معلومات ارائه شده مربوط به سازمان راپوردهی شده مذکور در نوت های پایانی یا نوت ها مربوط
به جداول یا اشکال است زیرا معلومات و اعداد ارائه شده توسط سازمان های مختلف ممکن است تفاوت
داشته باشد .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان غیر از موارد نشانی شده به تفتیش ها یا حتقیقات
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در منت یا بخش های کنار صفحه ،این معلومات را تصدیق نکرده و
این معلومات نشان دهنده نظرات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان نیستند .برای اطالع از حتقیقات
و تفتیش های اجنام شده توسط سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در این سه ماه به بخش  1مراجعه
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
•اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده
•وزارت خزانه داری 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)
•سازمان ملل متحد (و شعبات مربوط)
•صندوق بین املللی پول
•بانک جهانی
•بنیاد آسیا
•وزارتخانه های دولت جمهوری اسالمی افغانستان و سایر سازمان های دولتی افغانستان
بیشتر حتقیقات آزاد در پیش نویس اولی ارائه شده به سازمان های مشارکت کننده در درخواست معلومات
ذکر شده است تا بتوانند قبل از نشر راپور آنها را بررسی کنند.

38

سرمفتش خاص

I

برای بازسازی افغانستان

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

DoS
DoDمربوط یک رنگ
USAIDبر اساس معلومات
هر والیت
نقشه های  ،HEATبه
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

$150

$500
$450
$400

$100
0
1–20
21–40
41–200
201–429

$350

$50

CERP

$0
DoD

ﺗﺮﺳﯿﻤﻪ ﺩﺍﯾﺮﻭی
ﺑﺪﻭﻥ ﯾﮏ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺭ ﻣﻘﯿﺎﺱ

$0
ﺗﺮﺳﯿﻤﻪ ﻓﯿﺘﻪ ﺍی ﺑﺎ
ﯾﮏ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺭ ﻣﻘﯿﺎﺱ

اختالف ملیارد و ملیون

عالمت های منابع مالی

DoD CN

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

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.

ESF

USAID

ﺗﺮﺳﻤﻪ ﺩﺍﯾﺮﻭی ﺑﻪ ﻣﻠﯿﻮﻥ

INCLE

DoS
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وضعیت منابع مالی

وضعیت منابع مالی
ین بخش جزئیات وضعیت منابع مالی اختصاص یافته ،تعهد شده و پرداخت شده برای فعالیت های بازسازی
افغانستان را برای اجنام وظایف قانونی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ارائه می مناید .در وقت نشر این
راپور ،معلومات مکمل مربوط به این منابع مالی به علت تداوم قطعنامه ها در سال مالی  2011در دسترس نبود.
بعضی از سازمان ها مبالغ دریافت شده از طریق قطعنامه های مداوم را راپوردهی منودند ،این معلومات برای هر
صندوق در ترسیمه ها نشان داده شده است .امریکا از سال مالی  2002تا  30سپتمبر  2010حدود  56.10ملیارد
دالر به مساعدت های بشری و بازسازی افغانستان اختصاص داده 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  29.35ملیارد دالر برای امنیت
•بیش از  16.15ملیارد دالر برای حکومتداری و انکشاف
•بیش از  4.49ملیارد دالر برای مساعی مبارزه علیه مواد مخدر
•حدود  2.08ملیارد دالر برای مساعدت بشری
•بیش از  4.03ملیارد دالر برای نظارت و عملیات
شکل  3.1منابع مالی عمده امریکا که به این مساعی اختصاص یافته را نشان می دهد.

همانطور که در ضمیمه  Bنشان داده شده است،
رئیس جمهور امریکا درخواست  18.77ملیارد دالر
برای فعالیت های بازسازی در سال مالی  2011داشته
است .چنانچه این مبلغ تصدیق شود مجموع منابع
مالی به حدود  74.88ملیارد دالر می رسد.

شکل 3.1

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮﺍی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ )ﻣﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﺍﻟﺮ(
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ )ﻣﺠﻤﻮﻉ($56.10 :

 :ASFFصندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان
ﺳﺎﯾﺮ

INCLE

ESF

DoD CN

CERP

ASFF

$10.13

$2.85

$11.14

$1.51

$2.64

$27.83

ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺷﺪﻩ ﻣﯿﺎﻥ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒa

ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭﺧﺎﺭﺟﻪ
ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ )(DoS
$2.85

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ
ﺑﯿﻦ ﺍﳌﻠﻠﯽ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ

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

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ

 :ESFصندوق حمایت اقتصادی

ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ )(DoD
$31.98

$11.14

ﻧﻮﺕ :ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﺎ  2010/30/9ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 .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 ،2010/22/10 ،ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی
ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ 10/14/2009 ،2010/6/10 ،2010/15/10 ،2010/20/10 ،ﻭ ،2009/1/10ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ  ،2010ﺍﻇﻬﺎﺭﯾﻪ ﺩﻓﺎﻋﯽ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ ،2010
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭﺧﺎﺭﺟﻪ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ 2010/15/10 ،ﻭ  ،2010/12/10ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺩﺍﺭی ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ
ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،2010/12/10 ،ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ 2010/19/10 ،ﻭ ،2010/19/4
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ ﺑﯿﻦ ﺍﳌﻠﻠﯽ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ 2010/15/1 ،2010/15/10 ،ﻭ  ،2009/9/10ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﺪﻟﯿﻪ ،ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،7/7/2009 ،ﻣﺴﺎﻋﺪﺕ ﺍﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی
ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ2009/4 ،

ارائه راپور به کنگره امریکا

 :CERPپروگرام پاسخ اضطراری قوماندان
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INCLE: Iصندوق بین املللی کنترول مواد مخدر و
اعمال قانون
سایر منابع مالی

وضعیت منابع مالی

INCLE

ESF

DoS

USAID

CERP DoD CN

ASFF

DoD

مبلغ تأمین شده توسط پنج صندوق عمده امریکایی
حدود  82.0فیصد (بیش از  45.98ملیارد دالر) از
مجموع اعطاآت بازسازی افغانستان را از سال مالی
 2002تشکیل می دهد .از این مبلغ حدود ASFF 84.7
فیصد
(بیش از  38.94ملیارد دالر) تعهد شده و حدود 70.3
فیصد (نزدیک  32.31ملیارد دالر) پرداخت شده است.
DoDارائه شده
جزئیات این صندوق ها در صفحات بعدی
است.

CERP

تامین منابع مالی امریکا برای بازسازی افغانستان

تا  30سپتمبر  ،2010مجموع منابع مالی اختصاص یافته به مساعدت های بشری و بازسازی در افغانستان
حدود  56.10ملیارد 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 .برای کسب معلومات
مکمل در مورد اختصاص منابع مالی امریکا به ضمیمه  Bمراجعه کنید.
همانطور که در شکل  3.2نشان داده شده است ،مجموع منابع مالی اختصاص یافته در سال مالی
 2010حدود  41.4فیصد نسبت به مجموع منابع مالی اختصاص یافته در سال مالی  2009زیادتر شده و به
حدود  56.10ملیارد دالر رسیده است .از سال مالی  ،2002زیادترین منابع مالی به مساعی امنیتی اختصاص
یافته است .منابع مالی اختصاص یافته به امنیت (حدود  29.35ملیارد دالر) بیش از  52.3فیصد 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  45.4فیصد) و پس از آن نیز حکومتداری و
انکشاف (حدود  38.7فیصد) و مبارزه علیه موادمخدر (بیش از  27.9فیصد) قرار داشت.
شکل  3.3در صفحه مقابل ،مبالغ 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:

DoD

شکل 3.2

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ  30ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ  2010ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﻮﻉ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ )ﻣﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﺍﻟﺮ(
$56.10

$55
$50

DoD CN

$45
$39.69

$40

DoD

$35
$29.23

$30
$25

$23.04

$20

ESF

$15

$13.01
$9.53
USAID

2010
INCLE

$4.68
2009

ﻣﺠﻤﻮﻉ

$10

2008

2007
ﻣﺴﺎﻋﺪﺕ ﺑﺸﺮی

ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ

2006

2005

ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ

2004
ﺣﮑﻮﻣﺘﺪﺍﺭی/ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ

$2.08

$1.06

2003

2002

$5
$0

ﺍﻣﻨﯿﺖ

ﻧﻮﺕ ﻫﺎ :ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﺎ  2010/30/9ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ :ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،2010/22/10 ،ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ 2009/14/10 ،2010/6/10 ،2010/15/10 ،2010/20/10 ،ﻭ
 ،2009/1/10ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ  ،2010ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ 2010ﺍﻇﻬﺎﺭﯾﻪ ﺩﻓﺎﻋﯽ ،ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭﺧﺎﺭﺟﻪ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ 2010/15/10 ،ﻭ  ،2010/12/10ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺩﺍﺭی ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ
ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯیDoS
ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،2010/12/10 ،ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ2010/19/10 ،ﻭ  ،2010/19/4ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ ﺑﯿﻦ ﺍﳌﻠﻠﯽ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی
ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ 2010/15/1 ،2010/15/10 ،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 ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ،
.2009/4

4224

سرمفتش خاص

I

برای بازسازی افغانستان

وضعیت منابع مالی

•قانون اختصاص بودجه اضافی سال مالی ( 2010بودجه اضافی سال مالی )2010
•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
همانطور که در شکل  3.3نشان داده شده ،منابع مالی اختصاص یافته برای سال مالی  2010حدود 16.42
ملیارد دالر بوده و نسبت به منابع مالی سال  2009بیش از  57.0فیصد افزایش یافته 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  63.5فیصد
افزایش یافته و به حدود  9.17ملیارد دالر رسیده است .از مجموع منابع مالی اختصاص یافته در سال
مالی  ،2010مساعی امنیتی بیش از  55.8فیصد و پس از آن حکومتداری و انکشاف بیش از  27.4فیصد
شکل 3.3

ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ ،ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻭ ﻓﯿﺼﺪ )ﻣﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﺍﻟﺮ(
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$6.19

$6

$4.85
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ﻓﯿﺼﺪ

ﻣﺠﻤﻮﻉ

ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ

ﻣﺴﺎﻋﺪﺕ ﺑﺸﺮی

ﺣﮑﻮﻣﺘﺪﺍﺭی/ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ

ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ

ﺍﻣﻨﯿﺖ

ﻧﻮﺕ ﻫﺎ :ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﺎ  2010/30/9ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ :ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،2010/22/10 ،ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ 2009/14/10 ،2010/6/10 ،2010/15/10 ،2010/20/10 ،ﻭ 2009/1/10
 ،ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ  ،2010ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ  2010ﺍﻇﻬﺎﺭﯾﻪ ﺩﻓﺎﻋﯽ ،ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭﺧﺎﺭﺟﻪ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ 2010/15/10 ،ﻭ  ،2010/12/10ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺩﺍﺭی ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ،
 ،2010/12/10ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ 2010/19/10 ،ﻭ  ،2010/19/4ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ ﺑﯿﻦ ﺍﳌﻠﻠﯽ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ،2010/15/10 ،
 2010/15/1ﻭ  ،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 ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.2009/4 ،

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

DoD

آن را تشکیل می دهند .منابع مالی اختصاص یافته به امنیت در سال مالی ( 2010حدود  9.17ملیارد دالر)
بیشترین مقادیر اختصاص یافته به مساعی بازسازی از سال مالی  2002طی یکسال می باشد.

صندوق نیروهای امنیتی افغانستان

کنگره صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان ( )ASFFرا برای تأمین جتهیزات ،تدارکات ،خدمات و ترنینگ
و همچنان تعمیر ،بازسازی و اعمار تأسیسات نیروهای امنیت ملی افغانستان را تأسیس منود 24.سازمان
اصلی مسئول تأسیس نیروهای امنیت ملی افغانستان ،منایندگی ترنینگ سازمان پیمان اتالنتیک شمالی-
25
افغانستان/قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان است.
وزارت دفاع امریکا راپور داد که در سال مالی  2011بر طبق قانون تداوم اختصاص منابع مالی بیش از 1.57
ملیارد دالر به صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان اختصاص یافته است که آغاز این کمک های فزاینده
پرداخت شده بیش از  29.40ملیارد دالر بوده است 26.از این مبلغ ،بیش از  25.43ملیارد دالر تعهد شده است
که نزدیک  23.08ملیارد دالر آن پرداخت شده است 27.شکل  3.4مبالغ اختصاص یافته به صندوق نیروهای
امنیتی افغانستان را بر اساس سال مالی نشان می دهد.
وزارت دفاع امریکا راپور داد که مجموع تعهدات تا  31دسمبر  2010بیش از  1.82ملیارد دالر نسبت به
مجموع تعهدات در 30سپتمبر  2010افزایش یافته است .منابع پرداخت شده تا  31دسمبر  2010بیش از
 1.67ملیارد دالر نسبت به منابع پرداخت شده تا  30سپتمبر  2010افزایش یافت 28.شکل  3.5مقایسه کلی
از مبالغ اختصاص یافته ،تعهد شده و پرداخت شده برای صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان را نشان
می دهد.
شکل 3.5

شکل 3.4

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

USAID

ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ
ﺩﺍﺋﻢ
$29.40
ﻣﻮﺟﻮﺩ

as of 9/30/2010

$27.83
ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺪﻩ
$25.43

INCLE

ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ
$23.08

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

$30.0

$10.0

ﻣﻮﺟﻮﺩ
$27.83

$8.0

$25.0
ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺪﻩ
$23.61

$6.0

ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ
$21.41

$20.0
$4.0

DoS
$15.0

$2.0

ﺗﺎ  31ﺩﺳﻤﺒﺮ 2010

ﺗﺎ  30ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ 2010

ﻧﻮﺕ ﻫﺎ :ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﯾﺦ
 9/30/2010ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺳﺖ .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ  2011ﲢﺖ ﯾﮏ
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺩﺍﺋﻤﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی
ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.2011/12/1 ،
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ﻧﻮﺕ ﻫﺎ :ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ  2011ﲢﺖ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ
ﺩﺍﺋﻤﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﲤﺎﻡ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻧﺸﺮ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی
ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.2011/12/1 ،

برای بازسازی افغانستان

وضعیت منابع مالی

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
29
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
30
ترانسپورت ،عملیات و تعلیم و نگهداری.
وزارت دفاع امریکا تا  31دسمبر  2010حدود  23.08ملیارد دالر را به مساعی نیروهای امنیت ملی افغانستان
اختصاص داده است .از این مبلغ ،بیش از  14.80ملیارد دالر به اردوی ملی افغانستان و حدود  8.16ملیارد دالر
به پولیس ملی افغانستان پرداخت گردیده است ،مبلغ  0.12ملیارد دالر باقیمانده به سایر مساعی مربوط
31
اختصاص یافت.
همانطور که در شکل  3.6نشان داده شده ،از منابع مالی اختصاص یافته به اردوی ملی افغانستان،
بزرگترین بخش از آن  -بیش از  6.66ملیارد 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 -
32
حدود  2.48ملیارد دالر  -به جتهیزات و ترانسپورت اختصاص یافت.

شکل 3.6

شکل 3.7

ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺎی ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎی ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ
ﺑﺮﺍی ﭘﻮﻟﯿﺲ ﻣﻠﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﮔﺮﻭﻩ ﻓﺮﻋﯽ،
ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ  31 - 2005ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ ) 2010ﻣﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﺍﻟﺮ(

ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺎی ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎی ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﺮﺍی
ﺍﺭﺩﻭی ﻣﻠﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﮔﺮﻭﻩ ﻓﺮﻋﯽ،
ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ  31 - 2005ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ ) 2010ﻣﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﺍﻟﺮ(

ﻣﺠﻤﻮﻉ$8.16 :

ﻣﺠﻤﻮﻉ$14.80 :

ﲡﻬﯿﺰﺍﺕ ﻭ
ﺗﺮﺍﻧﺴﭙﻮﺭﺕ
$2.48
ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی
$2.34

ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی
$4.26

ﺯﯾﺮﺑﻨﺎ
$1.52

ﺗﺮﻧﯿﻨﮓ ﻭ
ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ
$1.81

ﲡﻬﯿﺰﺍﺕ ﻭ
ﺗﺮﺍﻧﺴﭙﻮﺭﺕ
$6.66

ﺯﯾﺮﺑﻨﺎ
$2.48

ﺗﺮﻧﯿﻨﮓ ﻭ
ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ
$1.40

ﻧﻮﺕ ﻫﺎ :ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﳕﺒﺮﻫﺎ ﺗﺎ .12/31/2010

ﻧﻮﺕ ﻫﺎ :ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﳕﺒﺮﻫﺎ ﺗﺎ .12/31/2010

ﻣﻨﺒﻊ :ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی
ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.2011/12/1 ،

ﻣﻨﺒﻊ :ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی
ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.2011/12/1 ،

ارائه راپور به کنگره امریکا
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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
2009/28/9زارت نیروی بحری" ،کتاب مدیریت امکانات صحی" ،در تاریخ ،2009/2/10
صفحه .5

ASFF

وضعیت منابع مالی

DoD

CERP

DoD

تعاریف پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان ()CERP
دفتر مدیریت و بودجه امریکا منابع اختصاص
DoD CN
یافته به پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان را
راپوردهی منود.
موجود برای
پولهای
مجموع
یافته:
اختصاص
DoD
تعهدات
وزارت دفاع امریکا راپور داد که منابع مالی پروگرام
پاسخ اضطراری قوماندان به اختصاص یافته،
 ESFشده تقسیم می گردند.
تعهد شده یا پرداخت
اختصاص یافته :مجموع پول موجود
برای تعهدات
USAID
اجنام شده برای پرداخت پول
تعهد شده :تعهدات
پرداخت شده :پولهایی که پرداخت شده
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 ،

INCLE

DoS

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
33
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
قوماندانی مرکزی آنها را تصدیق مناید و پروژه های با مبلغ بیش از  5ملیون دالر ضرورت به تصدیق معاون وزیر
34
دفاع دارند.

وضعیت منابع مالی

وزارت دفاع امریکا راپور داد که تا تاریخ  31دسمبر  2010مجموع منابع مالی پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان
حدود  2.64ملیارد دالر بوده است 35.وزارت دفاع امریکا راپور داد که از این مبلغ بیش از  1.99ملیارد دالر تعهد
شده که از این مبلغ حدود  1.54ملیارد دالر آن پرداخت شده است 36.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  31دسمبر  2010بیش از  64.04ملیون دالر نسبت به
مجموع تعهدات در  30سپتمبر  2010افزایش یافته است .منابع پرداخت شده تا  31دسمبر  2010بیش از
 205.97ملیون دالر نسبت به منابع پرداخت شده تا  30سپتمبر  2010افزایش یافت 37.شکل  3.9مقایسه
کلی از مبالغ اختصاص یافته ،تعهد شده و پرداخت شده برای پروژه های پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان
را نشان می دهد.
شکل 3.8

شکل 3.9

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

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻠﯽ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻡ ﭘﺎﺳﺦ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭی
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻥ )ﻣﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﺍﻟﺮ(
ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ
as of 9/30/2010

ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ

$2.64
ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺪﻩ
$1.99
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ
$1.54

ﺗﺎ  31ﺩﺳﻤﺒﺮ 2010

$2.64

$2.5

$1,000

ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺪﻩ
$1.93
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$1.5
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ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ
$1.33

ﺗﺎ  30ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ 2010
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ﻧﻮﺕ ﻫﺎ :ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﻣﻘﺎﺩﯾﺮ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﻭ
ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ  2011ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻧﺸﺮ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ.

ﻧﻮﺕ ﻫﺎ :ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﳑﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﳒﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﳕﺒﺮﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ  2011ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻧﺸﺮ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ :ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی
ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ 2011/18/1 ،ﻭ  ،10/20/2010ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.2010/19/10 ،

ﻣﻨﺎﺑﻊ :ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی
ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،2011/18/1 ،ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.2010/19/10 ،

4664

سرمفتش خاص

I

برای بازسازی افغانستان

وضعیت منابع مالی

CERP

DoD

فعالیت های جلوگیری از مصرف و مقابله با مواد مخدر وزارت دفاع
امریکا

DoD CN

منابع مالی فعالیت های جلوگیری از مصرف و مقابله علیه مواد مخدر وزارت دفاع امریکا ( )DoD CNبا مبارزه
علیه جتارت مواد مخدر و فعالیت های وابسته به آن از مساعی ثبات افغانستان حمایت می کند .صندوق
جلوگیری از مصرف و مقابله علیه مواد مخدر وزارت دفاع امریکا ( )DoD CNبا حمایت از عملیات نظامی
علیه قاچاقبران ،انکشاف عملیات های مبارزه علیه مواد مخدر و ایجاد ظرفیت در سازمان های اعمال قانون
افغانستان  -بشمول پولیس سرحدات افغانستان  -از طریق ترنینگ تخصصی و تأمین جتهیزات و تأسیسات
38
به مساعی مبارزه علیه مواد مخدر مساعدت می کند.
وزارت دفاع امریکا راپور داد که این منابع مالی تا  31دسمبر  2010نسبت به منابع مالی راپوردهی شده در
تاریخ  30سپتمبر  2010تغییری نکرده است .مجموع منابع مالی مبارزه علیه موادمخدر وزارت دفاع امریکا
40
به بیش از  1.51ملیارد دالر رسیده است 39.از این مبلغ ،بیش از  1.43ملیارد دالر تعهد و پرداخت شده است.
شکل  3.10منابع مالی اختصاص یافته توسط اداره مبارزه علیه مواد مخدر وزارت دفاع امریکا را بر اساس
سال مالی و شکل  3.11مجموع منابع مالی اختصاص یافته ،تعهد شده و پرداخت شده برای اجراآت اداره
مبارزه علیه مواد مخدر وزارت دفاع امریکا را نشان می دهد.

DoD

تعاریف صندوق های  CNوزارت دفاع امریکا
وزارت دفاع امریکا راپور داد که منابع مالی صندوق
ESF
های مبارزه با موادمخدر وزارت دفاع امریکا به
موجود ،تعهد شده یا پرداخت شده تقسیم می
گردند.
USAID
اختصاص یافته :مجموع پول موجود برای
تعهدات
تعهدات :تعهدات اجنام شده برای پرداخت پول
پرداخت شده :پولهایی که پرداخت شده
INCLE

منبع :وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان.2010/13/4 ،

شکل 3.11

شکل 3.10

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ )ﻣﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﺍﻟﺮ(

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ )ﻣﻠﯿﻮﻥ ﺩﺍﻟﺮ(

ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ
as of 9/30/2010

$1.51

ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ
$1.51

DoS
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ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺪﻩ
$1.43

ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ
$1.43

ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ
$1.43
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ﺗﺎ  31ﺩﺳﻤﺒﺮ 2010

ﺗﺎ  30ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ 2010

$0

ﻧﻮﺕ ﻫﺎ :ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﻣﻘﺎﺩﯾﺮ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﺭﺍﭘﻮﺭﺩﻫﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ.
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﺭﺍﭘﻮﺭ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﺯ  2010/30/9ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ  2011ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻧﺸﺮ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ :ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی
ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ 2011/10/1 ،ﻭ  ،10/6/2010ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ،2010/22/10 ،
 ،H.R. 4899ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻫﺎی ﺍﺿﺎﻓﯽ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ .2010/29/7 ،2010
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ﻧﻮﺕ ﻫﺎ :ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﳑﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺸﻤﻮﻝ ﺍﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﳒﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﳕﺒﺮﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﺭﺍﭘﻮﺭ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ
 2010/30/9ﻫﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ  2011ﺩﺭ ﻭﻗﺖ
ﻧﺸﺮ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ :ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی
ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،2011/10/1 ،ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،H.R. 4899 ،2010/22/10 ،ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ .2010/29/7 ،2010

ارائه راپور به کنگره امریکا

|

 30جنوری2011 ،

47

DoD

وضعیت منابع مالی
DoD CN

DoD

ESF

USAID

تعاریف صندوق حمایت اقتصادی ()ESF
 INCLEبین املللی ایاالت متحده منابع مالی
اداره انکشاف
صندوق حمایت اقتصادی را به اختصاص یافته،
تعهد شده یا پرداخت شده تقسیم می کند.
اختصاصDoS
یافته:
مجموع پول موجود برای تعهدات
تعهدات :تعهدات اجنام شده برای پرداخت پول
پرداخت شده :پولهایی که پرداخت شده
منابع :دفتر مدیریت و بودجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص
برای بازسازی افغانستان ،2010/19/4 ،اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به
درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2010/15/4 ،

صندوق حمایت اقتصادی

پروگرام های صندوق حمایت اقتصادی با 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
41
حمایت از دولت های شفاف و جوابده است.
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده راپور داد که تا تاریخ  31دسمبر  2010مجموع منابع مالی صندوق
حمایت اقتصادی به بیش از  $11.14ملیارد دالر رسیده است 42.از این مبلغ ،بیش از  9.57ملیارد دالر تعهد
شده که حدود  6.74ملیارد دالر آن پرداخت شده است 43.شکل  3.12منابع مالی اختصاص یافته به صندوق
حمایت اقتصادی را بر اساس سال مالی نشان می دهد.
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده راپور داد که مجموع تعهدات تا تاریخ  31دسمبر  2010حدود 16.45
ملیون دالر نسبت به مجموع تعهدات تا تاریخ  30سپتمبر  2010افزایش یافته است .مجموع مبالغ پرداخت
شده تا  31دسمبر  2010بیش از  459.83ملیون دالر نسبت به مبالغ پرداخت شده تا  30سپتمبر 2010
افزایش یافته است 44.شکل  3.13یک مقایسه کلی در مبالغ اختصاص یافته ،تعهد شده و پرداخت شده
برای پروگرام های صندوق حمایت اقتصادی را نشان می دهد.
شکل 3.13

شکل 3.12

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

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی )ﻣﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﺍﻟﺮ(
ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ
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ﻧﻮﺕ ﻫﺎ :ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﳑﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﳒﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ .ﳕﺒﺮﻫﺎ
ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ ﺑﯿﻦ ﺍﳌﻠﻠﯽ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﺳﺎﻝ
ﻣﺎﻟﯽ  2010ﺭﺍﭘﻮﺭﺩﻫﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ  2011ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻧﺸﺮ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ .ﻭﻗﺖ.

ﻧﻮﺕ ﻫﺎ :ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﳑﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﳒﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﳕﺒﺮﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ ﺑﯿﻦ ﺍﳌﻠﻠﯽ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ
ﺍﺿﺎﻓﯽ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ  2010ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ  2011ﺩﺭ ﻭﻗﺖ
ﻧﺸﺮ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ.

ﻣﻨﺒﻊ :ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ ﺑﯿﻦ ﺍﳌﻠﻠﯽ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ
ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،H.R. 4899 ،2011/20/1 ،ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻫﺎی ﺍﺿﺎﻓﯽ
ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ .2010/29/7 ،2010

ﻣﻨﺎﺑﻊ :ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ ﺑﯿﻦ ﺍﳌﻠﻠﯽ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ،H.R. 4899 ،2011/20/1 ،
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻫﺎی ﺍﺿﺎﻓﯽ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ .7/29/2010 ،2010
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مبارزه بین املللی علیه مواد مخدر و اعمال قانون

دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون امریکا ( )INLیک حساب  -حساب صندوق بین املللی کنترول مواد
مخدر و اعمال قانون ( - )INCLEرا برای پیشرفت حاکمیت قانون و مبارزه علیه تولید و قاچاقبری مواد مخدر
مدیریت می کند .صندوق بین املللی کنترول مواد مخدر و اعمال قانون ( )INCLEاز پروگرام های متعدد دفتر
مبارزه علیه مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون بشمول پولیس ،مبارزه علیه مواد مخدر و عدلیه و حاکمیت
45
قانون حمایت می کند.
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون راپور داد که بر طبق قانون تداوم اختصاص منابع مالی در سال
مالی  ،2011بیش از  4.59ملیون دالر به اجراآت صندوق بین املللی کنترول مواد مخدر و اعمال قانون اختصاص
یافته است که مجموع منابع مالی صندوق بین املللی کنترول مواد مخدر و اعمال قانون را به حدود 2.86
ملیارد دالر می رساند 46.از این مبلغ ،حدود  2.47ملیارد دالر تعهد شده که  1.75ملیارد دالر آن پرداخت شده
است 47 .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 تاریخ  31دسمبر  2010بیش از
 47.33ملیون دالر نسبت به مجموع تعهدات تا  30سپتمبر  2010افزایش یافته است .معلومات بروزرسانی
شده تا تاریخ  31دسمبر  2010یک افزایش حدود  111.03ملیون دالری را نسبت به مقادیر پرداخت شده تا
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(
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ﺗﺎ  31ﺩﺳﻤﺒﺮ 2010

ﺗﺎ  30ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ 2010
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ﻧﻮﺕ ﻫﺎ :ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﳑﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺸﻤﻮﻝ ﺍﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﳒﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﳕﺒﺮﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭﺧﺎﺭﺟﻪ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ
 2010ﺭﺍﭘﻮﺭﺩﻫﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺮﻭﺯﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪﻩ ﺳﺒﺐ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻧﻘﺪ ﺷﺪﻩ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺭﺍﭘﻮﺭﺩﻫﯽ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ  2010/30/9ﮔﺮﺩﯾﺪﻧﺪ .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ 2011
ﲢﺖ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺩﺍﺋﻤﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ :ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭﺧﺎﺭﺟﻪ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی
ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ2011/10/1 ،ﻭ  ،H.R. 4899 ،2010/15/10ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻫﺎی ﺍﺿﺎﻓﯽ
ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ 2010
.7/29/2010
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ﻧﻮﺕ ﻫﺎ :ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﳑﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺸﻤﻮﻝ ﺍﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﳒﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﳕﺒﺮﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ  2011ﲢﺖ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺩﺍﺋﻤﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﲤﺎﻣﯽ ﺳﺎﻝ ﺷﻤﺴﯽ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻧﺸﺮ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ :ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭﺧﺎﺭﺟﻪ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ
ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،H.R. 4899 .2011/10/1 ،ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻫﺎی
ﺍﺿﺎﻓﯽ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ ،2010
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INCLE

DoS

تعاریف دفتر مبارزه با مواد مخدر بین املللی و اعمال
قانون
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون منابع مالی
صندوق بین املللی کنترول مواد مخدر و اعمال قانون
و دیگر صندوق های کنترول مواد مخدر و اعمال قانون
را به
اختصاص یافته ،تعهد شده و یا پرداخت شده
تقسیم می کند.
منابع مالی تخصیص یافته:
مجموع پول موجود برای تعهدات
تعهدات :تعهد به پرداخت پول های
نقد شده :پولهایی که پرداخت شده
منبع :وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان.2010/9/4 ،

وضعیت منابع مالی

ممیزی سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در این
سه ماه یک ممیزی جدید را با مترکز بر استفاده
و حسابدهی منابع مالی امریکا که به صندوق
وجه امانت بازسازی افغانستان اختصاص یافته
آغاز منود .برای کسب معلومات بیشتر به بخش
 ،1صفحه  13مراجعه کنید.

 30سپتمبر  2010را نشان می دهد 48 .شکل  3.15یک مقایسه کلی از مبالغ اختصاص یافته ،تعهد شده و
پرداخت شده برای صندوق بین املللی کنترول مواد مخدر و اعمال قانون را نشان می دهد.

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 .دولت جمهوری اسالمی افغانستان از بعضی از این منابع مالی برای پرداخت معاش کارمندان خود
استفاده می کند .در یک تفتیش نشر شده در سه ماه قبل ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان دریافت
که مساعدت کنندگان و دولت جمهوری اسالمی افغانستان منی توانند تعداد کارمندانی که از این منابع
مستفید می شوند و مبالغی که دریافت می کنند را مشخص کنند 49.در یک تخمین وزارت مالیه ()MoF
که در فبروری  2010بر اساس معلومات ناقص اجنام شد ،میزان مساعدت به معاش  6,600کارمند ملی و
مسلکی بیش از  45ملیون دالر تعیین گردید .به گفته وزارت مالیه افغانستان ،این مساعدت ها از طریق
50
صندوق های وجه امانت که میکانیزم توصیه شده برای ارائه اعطاآت است ارائه نشده اند.
اعطاآتی که از طریق میکانیزم صندوق های وجه امانت پرداخت می شوند ،جمع آوری شده و مصروف
فعالیت های بازسازی می شوند .دو منبع اصلی این منابع مالی ،صندوق وجه امانت برای بازسازی افغانستان
51
( )ARTFو صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان ( )LOTFAهستند.

مساعدت به صندوق وجه امانت برای بازسازی افغانستان

بانک جهانی راپور داد که تا تاریخ  21نومبر  2010صندوق وجه امانت برای بازسازی افغانستان مصارف 17
پروژه فعال مجموعا ً به ارزش  861.00ملیون دالر را تعهد منوده است که از این مبلغ  683.27ملیون دالر آن
پرداخت شده است 52.شکل  3.16و شکل  3.17تعهدات را بر اساس وضعیت و مساعدت کننده تا تاریخ 22
اکتوبر  2010نشان می دهند .این عطاآت سبب می گردند که وضعیت صندوق وجه امانت منحیث بزرگترین
مساعدت کننده به مصارف عملیاتی و پروگرام های انکشافی در بودجه دولت جمهوری اسالمی افغانستان
53
حفظ گردد.
مساعدت ها به دو مجرا تقسیم می شوند  -مصارف تکرار شونده ( )RCو سرمایه گذاری .بر اساس
"بروزرسانی ربعوار کشوری" جنوری  ،2011مساعدت ها به مصارف تکرار شونده تا  21نومبر  2010به 2.15
ملیارد دالر می رسد .مصارف تکرار شونده بشمول مصارف عملیاتی دولت جمهوری اسالمی افغانستان
می باشد زیرا عواید داخلی دولت برای تأمین مصارف تکرار شونده کافی نیست 54.بودجه سرمایه گذاری
به تأمین مصارف پروگرام های انکشافی مساعدت می کند .زیاد  79 -فیصد از مجموع سرمایه گذاری ها
55
تا  21نومبر 2010

اعطاآت به صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان

قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان راپور داد که تا اکتوبر  2010امریکا حدود  545.6ملیون دالر را
به صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان اختصاص داده است 56.بخش عمده ای از این منابع مالی
مصروف پرداخت معاش حدود  113,572نفر از کارمندان پولیس ملی افغانستان می گردد که یکی از اولویت
57
های اصلی این صندوق وجه امانت است.
صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان در حال حاضر در مرحله ششم قرار دارد که از  1جنوری 2011
58
آغاز شده و تا  31مارچ  2013دوام دارد.
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شکل 3.16

ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻭﺟﻪ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﺳﺎﻝ ﺷﻤﺴﯽ  ،1389ﺗﺎ  22ﺍﮐﺘﻮﺑﺮ  2010ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ
ﻣﺴﺎﻋﺪﺕ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ )ﻣﻠﯿﻮﻥ ﺩﺍﻟﺮ(
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ$954 :

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ$356 :

ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ

215

590

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ$954 :

 24ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ

118

 0ﺁﳌﺎﻥ

67

ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ
$356

 0ﻧﺎﺭﻭی

39
33

ﺍﻋﻄﺎﺁﺕ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻭﺟﻪ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ
ﺑﺮﺍی ﺳﺎﻝ ﺷﻤﺴﯽ ،1389
ﺗﺎ  22ﺍﮐﺘﻮﺑﺮ 2010
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺪﻩ )ﻣﻠﯿﻮﻥ ﺩﺍﻟﺮ(

 33ﻫﺎﻟﻨﺪ

 27 27ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ

ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ
$599

 21 24ﺳﻮﯾﺪﻥ
 23 23ﺁﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎ
 0 15ﻫﺴﭙﺎﻧﯿﺎ

ﻧﻮﺕ ﻫﺎ :ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ = SY .ﺳﺎﻝ ﺷﻤﺴﯽ ،ﺳﺎﻝ ﺷﻤﺴﯽ 1389
ﺍﺯ  2010/20/3ﺗﺎ  2011/21/3ﺍﺳﺖ.

 14 19ﺳﺎﯾﺮ
600

500

300

400
ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ

100

200

ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ" ،ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻭﺟﻪ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ :ﺭﺍﭘﻮﺭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ
ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﯾﺦ  22ﺍﮐﺘﻮﺑﺮ  ،"2010ﺻﻔﺤﻪ .1

0

ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ

ﻧﻮﺕ :ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ = SY .ﺳﺎﻝ ﺷﻤﺴﯽ ،ﺳﺎﻝ ﺷﻤﺴﯽ  1389ﺍﺯ  2010/21/3ﺗﺎ  2011/20/3ﺍﺳﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ" ،ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻭﺟﻪ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ :ﺭﺍﭘﻮﺭ ﻣﺪﯾﺮ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺎ  22ﺍﮐﺘﻮﺑﺮ  ،"2010ﺻﻔﺤﻪ .1
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I Afghanistan reconstruction

ا منیت

امنیت
کاخ سفید در این سه ماه ارزیابی ساالنه خود از ستراتیژی امریکا در افغانستان و پاکستان را نشر منود .این
ارزیابی دو هدف اصلی داشت :جلوگیری از ایجاد یک پناهگاه امن برای القاعده و جلوگیری از ساقط شدن
دولت جمهوری اسالمی افغانستان ( )GIRoAبدست طالبان .راپور داده شده که در بعضی از ساحات ،رهبری
القاعده تضعیف شده و فعالیت های طالبان محدود شده است ،ولی این نتایج “مقطعی و قابل بازگشت”
اعالن شده است 59.دولت دریافته است که شرایط برای بدوش گرفنت مسئولیت امنیت توسط نیروهای
امنیت ملی افغانستان ( )ANSFدر اوایل سال  2011مهیا شده و “امکان تقلیل تعداد عساکر امریکایی در
60
جوالی  2011وجود دارد”.
رؤسای جمهور اعضای سازمان پیمان اتالنتیک شمالی (ناتو) نیز در نومبر , 2010همچنین اوایل سال 2011
 بعد از یک ارزیابی مشترک توسط دولت جمهوری اسالمی افغانستان/سازمان پیمان اتالنتیک شمالی  -رامنحیث یک نقطه آغاز برای انتقال مسئولیت و رهبری امنیتی به افغان ها تعیین منودند .اعالمیه لیسبون
نیز مانند ارزیابی کاخ سفید بر انتقال مسئولیت امنیت “بر اساس شرایط” به جای “بر اساس تقویم” تأکید
دارد .رهبران سازمان پیمان اتالنتیک شمالی طی این اجالس ،تعهد خود را به تداوم مأموریت در افغانستان
اعالن منوده و از قوای افغان خواستند تا “مسئولیت مکمل امنیت در سراسر افغانستان” را تا آخر سال 2014
61
بدوش بگیرد.
62
تا  31دسمبر  ،2010امریکا حدود  29.35ملیارد دالر را به امنیت اختصاص داده بود .اغلب این منابع مالی از
طریق صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان ( )ASFFو از طریق قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان
63
( )CSTC-Aبه ایجاد ،جتهیز ،ترنینگ و حفظ نیروهای امنیت ملی افغانستان اختصاص یافته بود.

ممیزی سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در
تفتیش از پروگرام صندوق نیروهای امنیت ملی
افغانستان برای اعمار و حفظ تأسیسات نیروهای
امنیت ملی افغانستان دریافت که با وجود منابع
مالی قابل توجه ( 11.4ملیارد دالر در سال مالی
 )2012و تعداد زیاد تأسیسات (حدود  900پایگاه
اعمار شده یا پالن گذاری شده) ،قوماندانی انتقال
امنیت متحد  -افغانستان یک پالن بلند مدت
تطبیق ننموده است و پروگرام را در معرض خطر
عدم مطابقت با ستراتیژی و ضروریات عملیاتی
نیروهای امنیت ملی افغانستان قرار داده است.
برای کسب معلومات بیشتر به بخش  ،1صفحه
 5مراجعه کنید. .

اهداف امنیتی

به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان ،تعداد قوای نیروهای امنیت ملی افغانستان در این
سه ماه به  265,137نفر رسید 149,553 :نفر در اردوی ملی افغانستان ( )ANAو  115,584نفر در پولیس
ملی افغانستان 64.با آنکه تعداد عساکر اردوی ملی افغانستان افزایش یافته ولی تعداد قوای پولیس ملی
افغانستان به علت استفاده از روش ارزیابی جدید تقلیل یافته است .عوامل متعددی  -بشمول ارزیابی
مجدد روش ترنینگ و شمارش “مربیان”  -سبب تقلیل این تعداد گردیده است و علت استفاده از روش جدید
نیز همین بوده است 65 .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان طی یک تفتیش در حال اجنام ،میزان دقت
سیستم های محاسبه نفرات پولیس ملی افغانستان را ارزیابی می کند .برای کسب معلومات بیشتر به
صفحه  15بخش  1مراجعه کنید..

“آیساف و دولت افغانستان یک پالن
مشترک تطبیق منوده اند که با وجود
موانع عمده ,،رهبری یونت ها سبب
تسریع سطح انکشاف تکتیکی می
گردد”.
کلیات ارزیابی ساالنه افغانستان و پاکستان”
”Source: White House, “Overview of the Afghanistan and Pakistan Annual Review,
.12/16/2010, accessed online 1/7/2011
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ا منیت

هیئت مدیره هماهنگی و نظارت مشترک
( :)JCMBمساعی مشترک دولت جمهوری اسالمی
افغانستان و جامعه بین املللی برای نظارت
بر تطبیق توافقنامه افغانستان که نتیجه
کنفرانس  2006لندن بوده است.

در جنوری  ،2010هیئت مدیره هماهنگی و نظارت مشترک ( )JCMBاز نیروهای امنیت ملی افغانستان
درخواست منود که تعداد نفرات خود را تا  31اکتوبر  2011به  305,600نفر برساند 66.جدول  3.1تغییرات تعداد
قوای نیروهای امنیت ملی افغانستان را بر اساس اهداف امنیتی از سه ماه قبل تاکنون نشان می دهد.

راپور خالصه امنیت

به گفته وزارت دفاع امریکا ( ،)DoDپیشرفت در سراسر افغانستان برابر نیست .وزارت دفاع امریکا راپور داد که
پیشرفت امنیت در ساحات عملیاتی اصلی مثل اطراف کابل و هلمند که نیروهای ائتالف در نیمه دوم سال
 2010حضور وسیعی داشتند ،متوسط بوده است 67.منشی عمومی سازمان ملل متحد ( )UNدر راپور ربعوار
دسمبر  2010خود راپور داد که گروههای ضد دولتی در ساحات شمالی مملکت که حضور نظامی بین املللی در
68
آنها کمتر است انکشاف یافته اند و فعالیت های زیادی دارند.
همانطور که در راپور ربعوار اکتوبر  2010سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ذکر گردیده است،
رئیس جمهور کرزی در آگست  2010اعالن منود که متامی قراردادی های امنیتی خصوصی ملی و بین املللی
( PSCها) باید ظرف مدت چهار ماه از کشور خارج شوند .دو هفته قبل از اجرای این دستور در تاریخ  6دسمبر
 ،2010وزارت داخله افغانستان ( )MoIاعالن منود که قراردادی های امنیتی خصوصی می توانند با محدودیت
هایی که آنها را از بسنت سرکها و جستجوی موترها و کارهای مربوط به سازمان های اعمال قانون افغانستان
69
منع می کند به فعالیت خود دوام دهند.

حوادث امنیتی

منشی عمومی سازمان ملل متحد در راپور دسمبر  2010خود اعالن منود که تعداد حوادث امنیتی در این سه
ماه  66فیصد بیشتر از دوره مشابه در سال  2009بوده است ولی تعداد این حوادث بعد از انتخابات اخیر
تقلیل یافته است .سایر حوادث امنیتی بشمول تداوم استفاده از جتهیزات انفجاری تعبیه شده ،اختتاف و
ترور مردم توسط گروههای ضد دولتی بوده است .به عالوه ،منشی عمومی سازمان ملل متحد راپور داد که
اختتاف سازمان های غیر دولتی و حمالت انتحاری دوام دارد .در این سه ماه ،اوسط حمالت انتحاری سه مورد
در هفته بوده که هدف آنها عمدتا ً نیروهای نظامی بین املللی ،پولیس و مسئولین دولتی بوده است ،حمالت
70
انتحاری پیچیده نیز دوام یافته و هدف آنها عمدتا ً پایگاههای نظامی بزرگ بین املللی بوده است.

اردوی ملی افغانستان

به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان در تاریخ  21دسمبر  ،2010تعداد عساکر اردوی ملی

جدول 3.1

اولویت های ستراتیژیک امنیتی
اولویت

هدف فعلی

وضعیت

اردوی ملی افغانستان

 134,000نفر تا 2010/10
 171,600نفر تا 2011/10

 149,553نفر (تا )2010/21/12

پولیس ملی افغانستان

 109,000نفر تا 2010/10
 134,000نفر تا 2011/10

 115,584نفر (تا )2010/21/11

نوت ها :منبر ها روند شده اند.

منابع :قوماندانی مشترک بین املللی-آیساف PERSTAT ،پولیس ملی افغانستان  ،2010/30/12قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان ،پاسخ به درخواست
معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،2010/4/10 ،قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان  ،2011/4/1منایندگی ترنینگ سازمان پیمان اتالنتیک شمالی  -افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان،
.2010/6/7

5445

سرمفتش خاص

I

برای بازسازی افغانستان

ا منیت

افغانستان  149,553نفر بوده که  11,389نفر نسبت به  22سپتمبر  2010افزایش یافته است .هدف اردوی
71
ملی افغانستان نایل آمدن به  171,600نفر تا اکتوبر  2010و  240,000نفر تا اکتوبر  2013است.
بر اساس یک ارزیابی که اخیرا ً توسط قوماندانی مشترک نیروهای بین املللی کمک به امنیت و وزارت دفاع
افغانستان اجنام شد ،تعداد عساکر اردوی ملی افغانستان  85,804نفر بوده که خاصتا ً به شش فرقه اردوی
ملی افغانستان ،نیروی عملیاتی خاص ( )SOFو فرقه  111پایتخت اختصاص یافته بودند 72.این مقدار کمی
( 445نفر) نسبت به  30سپتمبر  2010افزایش یافته است 73.تعداد نفرات تشکیل توسط تشکیل وزارت
دفاع افغانستان برای شش فرقه اردوی ملی افغانستان و نیروی عملیاتی خاص و فرقه  111برابر با 96,604
74
نفر بوده است.
ولی همانطور که در شکل  3.18نشان داده شده ،تعداد عساکر منصوب شده ضرورتا ً با تعداد عساکر
آماده برای اجنام وظیفه برابر نیست .همانطور که در شکل  3.19نشان داده شده عساکر غیر حاضر بدون
رخصتی ( )AWOLفیصد زیادی از عساکر غیر حاضر برای وظیفه را تشکیل می دهند .به گفته قوماندانی
مشترک بین املللی ،اردوی ملی افغانستان در حال رفع عارضه غیر حاضری عساکر است .تا نومبر  ،2010وزارت
دفاع افغانستان به قوماندانان اردوی ملی افغانستان اجازه داده بود تا اجراآتی را برای رفع این عارضه و افزایش
75
حاضری عساکر تطبیق منایند.
بر اساس سامان ارزیابی جدید یونت قوماندان ( )CUATکه توسط قوماندانی مشترک بین املللی ارائه گردیده،
اردوی ملی افغانستان تا  12نومبر  2010بشمول “ 155کندک” بود که  42کندک نسبت به می  2010افزایش
یافته است .از زمان استفاده از سامان ارزیابی جدید یونت قوماندان ( )CUATدر سپتمبر  2010دو کندک  -یکی
از فرقه  111پایتخت و یکی از فرقه  - 205قابلیت عملیات مستقل داشته اند .به عالوه ،آمادگی  35کندک بین
شکل 3.19

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( .این کلمه در زبان
دری به معنای “سازمان” است).

منبع :دفتر حسابدهی دولت“ ،GAO-08-661 ،امنیت افغانستان” ،2008/6 ،صفحه .18

شکل 3.18

ﺣﺎﺿﺮی ﻧﻔﺮﺍﺕ ﺍﺭﺩﻭی ﻣﻠﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ،
ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ  30ﺩﺳﻤﺒﺮ ) ،2010ﻓﯿﺼﺪ(

22

15
13

63

18

4,929

15,730

ﻟﺸﮑﺮ 201

75
17

6,109

16,671

ﻟﺸﮑﺮ 205
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15 10
20

ﻟﺸﮑﺮ 203

ﻗﻮﺍی ﺍﺭﺩﻭی ﻣﻠﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ،ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ  30ﺩﺳﻤﺒﺮ 2010

11,780

ﻟﺸﮑﺮ 215

63

11,570

2,961
4,235

13 12
15 14
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ﻟﺸﮑﺮ 207

7,768

13 14

73

ﻟﺸﮑﺮ 111
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ

7,087

25
100
ﺳﺎﯾﺮ

80

60
AWOL

40

0

10,000

ﻣﻨﺼﻮﺏ ﺷﺪﻩ ﻭﻟﯽ ﻏﯿﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﺍی ﺍﳒﺎﻡ ﻭﻇﯿﻔﻪ

PDY

ﻧﻮﺕ ﻫﺎ :ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ = AWOL .ﻏﯿﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺧﺼﺘﯽ = PDY ،ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍی ﺍﳒﺎﻡ ﻭﻇﯿﻔﻪ.

ﻟﺸﮑﺮ 209

1,942
2,498
5,000

5,540

ﻟﺸﮑﺮ 207

5,145

ﻟﺸﮑﺮ 111
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ

4,304

ﺑﺨﺶ SOF
0

ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍی ﺍﳒﺎﻡ ﻭﻇﯿﻔﻪ

ﻧﻮﺕ :ﻣﻨﺼﻮﺏ ﺷﺪﻩ ﻭﻟﯽ ﻏﯿﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﺍی ﺍﳒﺎﻡ ﻭﻇﯿﻔﻪ ،ﺑﺸﻤﻮﻝ ﺭﺧﺼﺘﯽ ﻃﺒﯽ ،ﺗﺮﻧﯿﻨﮓ ﯾﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ) AWOLﻏﯿﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺧﺼﺘﯽ(.

.

ﻣﻨﺒﻊ :ﺁﯾﺴﺎﻑ  -ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ ﺍﳌﻠﻠﯽ PERSTAT ،ﺍﺭﺩﻭی ﻣﻠﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.2010/30/12 ،

ﻣﻨﺒﻊ :ﺁﯾﺴﺎﻑ-ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ ﺍﳌﻠﻠﯽ PERSTAT ،ﺍﺭﺩﻭی ﻣﻠﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.2010/30/12 ،

ارائه راپور به کنگره امریکا

ﻟﺸﮑﺮ 215

6,308

2,228

6,802

ﺑﺨﺶ SOF
20

2,088

8,396

15,000

ﻟﺸﮑﺮ 201

7,335

75

12

10,801

ﻟﺸﮑﺮ 205

8,819

ﻟﺸﮑﺮ 209

63

10,562

ﻟﺸﮑﺮ 203

|

 30جنوری2011 ،

55

ا منیت

سپتمبر تا نومبر  2010افزایش یافته است.
به گفته قوماندانی مشترک بین املللی ،اردوی ملی افغانستان از  15نومبر تا  21دسمبر  2010در 202
77
عملیات عمده و  18,169گشت مشترک اشتراک منوده است.
76

ترنینگ اردوی ملی افغانستان

عساکر اردوی افغانستان در کمپ کالرک در پکتیکا در
نومبر  2010در ترنینگ سالح اشتراک می کنند .در این سه
ماه ،بیش از  28,500نفر از عساکر اردوی ملی افغانستان
از دوره های مختلف ترنینگ که مصارف آنها توسط
صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان تأمین شده بود
اشتراک منودند( .عکس آیساف ،بریدمن رومین بیلینت ،اردوی
فرانسه))

به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان ،در این سه ماه 28,515 ،نفر از عساکر اردوی ملی
افغانستان از پروگرام های ترنینگ مختلف که مصارف آنها از صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان تأمین
شده فارغ التحصیل شده اند .از این تعداد 3,514 ،نفر از دوره های ضابطین درجه دار و  918نفر از دوره های
مربوط به تعلیم آفسرهای جدید یا افزایش مهارت فارغ التحصیل شده اند .همانطور که در شکل 3.20
نشان داده شده ،بیش از نیمی از فارغ التحصیالن در این سه ماه از پروگرام ترنینگ حربی فارغ التحصیل شده
اند .تعداد زیادی از این پروگرام ها بشمول ترنینگ سواد آموزی بوده اند .به گفته قوماندانی انتقال امنیت
متحد  -افغانستان ،سه قراردادی به اردوی ملی افغانستان و پولیس ملی افغانستان ترنینگ سواد آموزی
ارائه می کنند .دو قراردادی افغان هستند و قراردادی سوم به اسم کمپنی  OT Training Solutionsاز قراردادی
های فرعی افغان مستفید می گردد .این قراردادها یکساله (تا سپتمبر  )2011و تا چهار سال قابل متدید
هستند و بودجه پیش بینی شده آنها  243ملیون دالر است .قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان
اعالن منود که هدف اردوی ملی افغانستان نایل آمدن به تعلیم  30,000نفر تا دسمبر  2010و  60,000نفر تا
78
جوالی  2011است.
به گفته منایندگی ترنینگ سازمان پیمان اتالنتیک شمالی  -افغانستان ( )NTM-Aدر ماه نومبر ،بیش از
 1,300نفر از عساکر جدید اردوی ملی افغانستان از دوره ترنینگ حربی در قندهار فارغ التحصیل شدند .این
فارغ التحصیالن به ولسوالی های جنوبی ارزگان ،هلمند ،قندهار و زابل اعزام می شوند .ترنینگ حربی یک
دوره فشرده هشت هفته ای است که طی آن تعلیم مترینات نظامی ،سالح ،تکتیک ها ،آمادگی فزیکی و سواد
شکل 3.20

ﻣﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﺭﺩﻭی ﻣﻠﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻡ
ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻡ ﻫﺎی ﺗﺮﻧﯿﻨﮓ5,104 :
ﻣﮑﺘﺐ ﺍﻭﻟﯽ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﻧﻈﺎﻡ

1,061

ﺗﺮﻧﯿﻨﮓ ﻫﺎﻣﻮی ) (HMMWVﺯﺭﻫﺪﺍﺭ
ﺩﻭﺭﻩ ﺗﺮﻧﯿﻨﮓ
b
ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻮﺭﺵ

779
598

ﻣﮑﺘﺐ ﺁﻓﺴﺮﻫﺎی ﺩﺍﻭﻃﻠﺐ

558
379

ﻟﯿﺴﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺎﺑﻞ

360

ﺩﻭﺭﻩ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺁﻓﺴﺮﺍﻥ
ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ
ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺮﻧﯿﻨﮓ ﻫﺎی ﺧﺎﺹ

309
1,060
1,000

500

ﻣﺮﮐﺰ
a
ﺗﺮﻧﯿﻨﮓ ﻭﺍﺣﺪ
5,035

ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻡ ﻫﺎی
ﺗﺮﻧﯿﻨﮓ
5,104

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﯿﻼﻥ28,515 :

ﺍﻭﻟﯽ
ﺟﻨﮕﺠﻮ
ﺗﺮﻧﯿﻨﮓ
14,862

ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ
ﺩﺭﺟﻪ ﺩﺍﺭ
3,514

0

ﻧﻮﺕ ﻫﺎ :ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﯿﻼﻥ ﺗﺎ  = HMMWV .2010/30/12ﻣﻮﺗﺮ ﭼﺮﺧﻪ ﺩﺍﺭ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮﺭﻩ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺯﯾﺎﺩ.
 .aﯾﻮﻧﺖ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﲡﻬﯿﺰ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺮﻧﯿﻨﮓ ﺍﺷﺘﺮﺍک ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 .bﺩﻭﺭﻩ ﺗﺮﻧﯿﻨﮓ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻮﺭﺷﯿﺎﻥ ﺑﺸﻤﻮﻝ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎی ﺍﺋﺘﻼﻑ )ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻭ ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ( ﻭ ﺍﺭﺩﻭی ﻣﻠﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺗﺮﻧﯿﻨﮓ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﭘﯿﻤﺎﻥ ﺁﺗﻼﻧﺘﯿﮏ ﺷﻤﺎﻟﯽ – ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ/ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﯽ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﺘﺤﺪ-ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی
ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.2011/4/1 ،
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به محصالن ارائه می گردد.
منایندگی ترنینگ سازمان پیمان اتالنتیک شمالی  -افغانستان همچنان در تاریخ  4نومبر  2010اعالن منود
که بیش از  4,560زن و مرد برای چوکی های آکادمی ملی نظامی افغانستان در سال  2015رقابت منودند .این
80
آکادمی در کابل قرار دارد و بر اساس آکادمی نظامی امریکا اعمار گردیده است.
بر اساس راپور نومبر  CUATکه توسط کمیسیون مشترک بین املللی ارائه گردیده ،در تاریخ  8دسمبر
 ،2010فرقه  209یک پوهنتون اجننیری برای تعلیم اجننیران خنثی کننده مواد منفجره و ترمیم زیربناهای
صدمه دیده در بلخ افتتاح منود .به عالوه 23 ،ملری بریدمن از اردوی ملی افغانستان و پولیس ملی افغانستان در
اواسط ماه دسمبر از آکادمی ملری بریدمن های افغانستان فارغ التحصیل شدند و به یونت های خودشان باز
خواهند گشت .این آخرین صنف مربیان منایندگی ترنینگ سازمان پیمان اتالنتیک شمالی  -افغانستان بود.
81
به گفته قوماندانی مشترک بین املللی ،دوره های بعدی توسط افغان ها برگزار خواهد شد.
79

زنان در اردوی ملی افغانستان

به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان تعداد زنانی که در اردوی ملی افغانستان خدمت
می کردند از سه ماه گذشته تاکنون تغییر نکرده است .تا  31دسمبر  299 ،2010زن که  195نفر از آنها
آفسر و  104نفر ضابط درجه دار بودند در اردوی ملی افغانستان خدمت می کردند .ترنینگ آفسرها در یک
صنف جدید با  16کاندیدان اناث در  18دسمبر  2010آغاز گردید .به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد -
افغانستان ،پالیسی اردوی ملی افغانستان استخدام کارمندان اناث برای تکمیل  10فیصد از قوای خود پیش
82
بینی شده است.

زیربنای اردوی ملی افغانستان

به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان در این سه ماه ،قرارداد اعمار  14پروژه زیربنایی جدید منعقد
گردید (به ارزش  130.5ملیون دالر) 53 ،پروژه در حال اجنام بود (حدود  1.1ملیارد دالر) 2 ،پروژه تکمیل شد ( 7.1ملیون
دالر) و  6پروژه لغو گردید ( 97ملیون دالر) .این پروژه ها تعمیرات و جتهیزات ضروری برای حمایت ،اعزام و عملیات
اردوی ملی افغانستان را تأمین می کنند .این پروژه ها بشمول سربازخانه ،مرکز قوماندانی ،ساختمان ها و میدان
83
های تعلیماتی ،فضاهای مدیریتی ،حتویل خانه ها و امکانات نگهداری است.
بزرگترین پروژه ها بشمول سربازخانه اردوی ملی افغانستان در پکتیکا با مصارف اعمار  88.7ملیون دالر
و تاریخ تکمیل  30سپتمبر  2011و پوهنتون دفاعی افغانستان در کابل با مصارف اعمار  82.8ملیون دالر و
تاریخ تکمیل  10نومبر  2011است 84.سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در این سه ماه ،تفتیش های
جدیدی را از پروژه های زیربنایی در مرکز ترنینگ نظامی کابل و اعمار پوهنتون دفاعی افغانستان آغاز منود .برای
کسب معلومات بیشتر به بخش  ،1صفحه  12مراجعه کنید.
در تاریخ  1نومبر  ،2010کمپنی  ITTبعد از انعقاد دو قرارداد عملیات و حفظ و مراقبت با اجننیران اردوی
امریکا ( )USACEدر جوالی  ،2010مسئولیت عملیات و حفظ و مراقبت ( O&M) 110پایگاه اردوی ملی
افغانستان در  34والیت افغانستان را بدوش گرفت .ارزش این دو قرارداد  -یکی برای تأسیسات در ساحات
شمالی و یکی برای تأسیسات در ساحات جنوبی  -در یک دوره پنج ساله حدود  800ملیون دالر است .این
قراردادها همچنان بشمول استیشن های پولیس ملی افغانستان هستند .بخشی از این قرارداد بشمول یک
توافقنامه با کمپنی  ITTبرای ارائه ترنینگ مدیریت تأسیسات بشمول جناری ،نل دوانی و کارهای برقی به
کارگران افغان است .پیش بینی می شود که کمپنی  ITTحدود  4,000نفر را استخدام مناید که  80فیصد
از آنها افغان های محلی خواهند بود .به گفته اجننیران اردوی امریکا ،تعداد پایگاههای نیروهای امنیت ملی
افغانستان با سرعت  10پایگاه فی ماه در حال افزایش است .کمپنی  ITTبه محض افتتاح ،مسئولیت های
عملیات و حفظ و مراقبت تأسیسات جدید را بدوش می گیرد 85 .نظارت بر قراردادهای عملیات وحفظ و
مراقبت بخشی از پالن تفتیش سال مالی  2011سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان است ،برای کسب
معلومات بیشتر به بخش  ،1صفحه  6مراجعه کنید.

ارائه راپور به کنگره امریکا

|

 30جنوری2011 ،

57

ممیزی سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در یک
تفتیش از پروگرام اعمار و حفظ بیش از 900
پایگاه نیروهای امنیت ملی افغانستان دریافت
که قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان
یک پالن بلند مدت برای بررسی مطابقت پروژه
ها با اهداف امنیتی افغان ها ،شناسایی عوارض
مربوط به مطابقت این تأسیسات با اهداف
امنیتی و ارزیابی چگونگی پالن گذاری برای رفع
این عوارض تطبیق نکرده است .برای کسب
معلومات بیشتر به بخش  ،1صفحه  5مراجعه
کنید.

ا منیت

جتهیزات اردوی ملی افغانستان

فروش نظامی خارجی -مجازی :پروگرام فروش
نظامی خارجی ( )FMSروشی است که وزارت
دفاع امریکا از آن برای فروش جتهیزات دفاعی،
خدمات و ترنینگ به دولت ها استفاده می کند.
مانند پروگرام های فروش نظامی خارجی قبلی،
این پروگرام نیز حتت نظارت آژانس همکاری
امنیتی دفاعی قرار دارد .بالعکس پروگرام فروش
نظامی خارجی قبلی ،وزارت دفاع امریکا از منابع
مالی اختصاص یافته توسط کنگره به صندوق
نیروهای امنیت ملی افغانستان برای خرید سالح
و تعلیم و جتهیز نیروهای امنیت ملی افغانستان
استفاده می کند.

منابع“ ،GAO-09-267 :حسابدهی سالحهای افغانستان” ،دسترسی اونالین،2010/14/10 ،
“ ،DSCAفروش نظامی خارجی” ،دسترسی اونالین .2010/16/10

به گفته منایندگی ترنینگ سازمان پیمان اتالنتیک شمالی  -افغانستان /قوماندانی انتقال امنیت متحد -
افغانستان ،سازمان پیمان اتالنتیک شمالی و جامعه بین املللی بیش از  450,000قبضه سالح و  50طیاره در
اختیار نیروهای امنیت ملی افغانستان قرار داده اند .نیروهای ائتالف جتهیزات ذیل را خریداری منوده و در اختیار
86
نیروهای امنیت ملی افغانستان قرار داده اند:
•جتهیزات ،بشمول تفنگ های  ،M-16تفنگچه های  ،9mmموترهای چرخه دار چند منظوره با قابلیت
حرکت زیاد (هاموی) و موترهای تکتیکی سبک
•طیاره ،بشمول طیاره های باری  C-27و هلی کاپترهای Mi-17
•جتهیزات خاص بشمول عینک های دید در شب و بیسیم
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در یکی از تفتیش های در حال اجنام خود در حال ارزیابی حسابدهی
موترهای ارائه شده توسط امریکا به نیروهای امنیت ملی افغانستان است ،برای کسب معلومات بیشتر به
بخش  ،1صفحه  15مراجعه کنید.
به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان ،از تاریخ  1اکتوبر تا  31دسمبر  2010تعداد 3,835
قبضه سالح و  392دستگاه موتر و  1,316دستگاه بیسیم مجموعا ً به ارزش  410ملیون دالر در اختیار
عساکر اردوی ملی افغانستان قرار گرفته است .اغلب جتهیزاتی که در اختیار اردوی ملی افغانستان قرار
گرفته بر اساس قانون فروش نظامی خارجی توسط امریکا و با استفاده از منابع مالی صندوق نیروهای
امنیت ملی افغانستان تأمین شده است .به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان ،بعضی
از سالح های پیمان ورشو هنوز از بلغارستان ،اکراین و بوسنی خریداری می شوند ولی این سالح ها از طریق
دفاتر قرارداد اردوی امریکا خریداری می شوند .سایر میکانیزم ها یا پروسس های تأمین جتهیزات اردوی ملی
افغانستان بشمول ایجاد تعادل (میان اردوی ملی افغانستان و پولیس ملی افغانستان) ،پروگرام جتهیزات
87
دفاعی اضافی و اعطاآت سایر کشورها است.
همانطور که در جدول  3.2نشان داده شده ،در این سه ماه جتهیزات کمتری نسبت به سه ماه قبل در
اختیار اردوی ملی افغانستان قرار گرفته است .قوماندانی مشترک بین املللی اعالن منود که مترکز از جتهیز
88
اردوی ملی افغانستان به جتهیز پولیس ملی افغانستان منتقل شده است.
جدول 3.2

سالح ها ،موترها و بیسیم های حتویل شده به اردوی ملی
سه ماه منتهی به 2010/30/9

نوع جتهیزات

سه ماه منتهی به 2010/31/12

سالحها
تفنگ M16A4

4,844

2,857

سایر سالحها

1,763

978

موترها
موترهای تکتیکی سبک و متوسط

1,041

340

هاموی زرهدارa

154

52

بیسیم های VHF b

2,254

1,168

بیسیم های cHF

187

148

بیسیم ها

 .aهاموی های ( )HMMWVزرهدار تقویت شده بشمول مودل های  M1151، M1152و  M1152آمبوالنس.
 .bبیسیم های فریکونسی بسیار زیاد ( )VHFبشمول انواع سیستم های رادیویی  Motorolaیا  ICOMهستند.
 .cبیسیم های فریکونسی زیاد ( )HFبشمول انواع مختلف سیستم های رادیویی  CODANهستند.
منابع  :قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 2010/4/10 ،و .2011/4/1
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پولیس ملی افغانستان

به گفته پروگرام انکشافی ملل متحد ( ،)UNDPمعاش پولیس ملی افغانستان ،مصارف غذا و سایر پروژه
های مهم توسط صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان ( )LOTFAو از طریق اعطاآت به وزارت مالیه
تأمین می گردد .صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان ( )LOTFAدر سه ماه گذشته معاش 113,572
نفر از قوای پولیس ملی افغانستان را پرداخت منود 89 .به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان،
امریکا تا اکتوبر  2010حدود  545.6ملیون دالر به صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان ()LOTFA
مساعدت منوده است 90.برای کسب معلومات بیشتر در مورد صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان
( )LOTFAبه بخش “وضعیت منابع مالی” در این راپور مراجعه کنید.
به گفته قوماندانی مشترک بین املللی ،در تاریخ  21نومبر  2010مجموع تعداد نفرات پولیس ملی
افغانستان برابر با  115,584نفر بوده است 91.بیش از  460یونت پولیس در  360ناحیه ،خدمات پولیسی ارائه
می کردند .به این یونت ها با همکاری نیروهای ائتالف ترنینگ تیراندازی ،حتقیقات جنایی ،قانونی و کنترول
ترافیک ارائه شده است 92.پولیس ملی افغانستان بشمول پولیس یونیفورم افغانستان ( ،)AUPپولیس
سرحدات افغانستان ( )ABPو پولیس نظم عمومی افغانستان ( )ANCOPاست .همانطور که در جدول 3.3
نشان داده شده ،تعداد نفرات پولیس ملی افغانستان بر اساس ارزیابی  21نومبر  2010اعالن شده است.
به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان ،روش قبلی ارزیابی قوای پولیس ملی افغانستان
که بر اساس معلومات دریافت شده از وزارت داخله افغانستان بود ،سبب ارائه مقادیر غیر واقعی گردیده بود.
قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان عالوه بر سایر دالیلی که منجر به کسب این نتیجه گردید ،اعالن
منود که بیش از  10,000مربی پولیس ملی افغانستان (مربیان مربوط به بخش های ترافیک ،حریق و جنات ،طبی،
ترنینگ /تعلیم ،ضد استخبارات ،مبارزه علیه مواد مخدر ،استخبارات و یونت های مبارزه علیه تروریزم) در یک
دوره راپوردهی  24ماهه دوبار شمارش شده اند .به عالوه ،قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان اعالن
منود که این تعداد بشمول  9,000نفر کارمندان “تشکیل اضافی” (زیرا این تعداد از تعداد نفرات اجازه داده شده
در پولیس ملی افغانستان زیادتر است) ،نفرات جدید و محصالن نبوده است 93.سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان در یکی از تفتیش های در حال اجنام خود در حال ارزیابی میزان دقت سیستم های محاسبه نفرات
است ،برای کسب معلومات بیشتر به بخش  ،1صفحه  15مراجعه کنید.
به گفته قوماندانی مشترک بین املللی ،آمادگی  33فیصد از نفرات پولیس یونیفورم افغانستان و  23فیصد
جدول 3.3

قوای پولیس ملی افغانستان تا تاریخ  21نومبر 2010
اجازه داده شده (تشکیل)

منصوب شده به مناصب
تشکیل

منصوب شده به مناصب
غیر تشکیل

122,000

106,448

9,136

پولیس یونیفورم افغانستان

71,018

61,777

4,418b

پولیس سرحدات افغانستان

20,689

18,994

—

پولیس نظم عمومی افغانستان

11,276

6,720

19,017a

18,957a

پولیس ملی افغانستان (کل نفرات:

جزئیات بر اساس اجزای پولیس ملی افغانستان

سایر یونت ها

—
4,718b

نوت= — :موجود نیست.
 .aبشمول نفرات منصوب شده به قوماندانی های وزارت داخله افغانستان و یونت های مبارزه علیه جرائم ،ترنینگ ،مبارزه علیه مواد مخدر ،الجستیکی ،طبی ،اطفائیه و گمرکات است .منبرها بر اساس
اختالف بین مجموع نفرات تصدیق شده و منصوب شده پولیس ملی افغانستان و مجموع نفرات منصوب شده و تصدیق شده برای هر بخش از پولیس ملی افغانستان است.
 .bبشمول محصالن تشکیل و جدید است که هنوز در حال ترنینگ هستند ولی بشمول  7,605نفر از نفرات غیر تشکیل که با استفاده از سایر منابع مالی به یونت ها یا  761نفر که توسط نیروی
محافظت عمومی افغانستان اختصاص یافته اند نیست.
منابع :آیساف ،PERSTAT ،آیساف-قوماندانی مشترک بین املللی ،PERSTAT، 2010/21/11 ،قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان.2011/4/1 ،
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ایجاد تعادل :در سطوح ستراتیژیک و عملیاتی
جنگی ،به پروسس انتقال جتهیزات از یک بخش
نظامی به یک بخش با اولویت بیشتر حتت
اختیارات الجستیکی قوماندان گفته می شود.
پالن های ایجاد تعادل باید بشمول طرزالعمل
خاص بازپرداخت باشند.
جتهیزات دفاعی اضافی :یک پروگرام حتت نظر
اداره همکاری امنیتی دفاعی .بر طبق اجازه قانون
مساعدت خارجی  1961و قانون کنترول صادرات
سالح ،جتهیزات دفاعی اضافی اردو را می توان برای
حمایت از اهداف امنیت ملی و سیاست خارجی
امریکا در اختیار دولت های خارجی یا سازمان های
بین املللی قرار داد.
منابع :وزارت دفاع امریکا“ ،دیکشنری کلمات نظامی” ،دسترسی اونالین ،DSCA ،2010/12/7
“جتهیزات دفاعی اضافی” ،دسترسی اونالین .2011/13/1

ا منیت

از کندک های پولیس سرحدات افغانستان از سپتمبر تا نومبر  2010افزایش یافته است .به عالوه ،چهار یونت
بطور مستقل عمل می کردند 94.قوماندانی مشترک بین املللی عوارضی را در زمینه اعمار و حفظ جتهیزات
پولیس ملی افغانستان بشمول نرخ کم حاضری برای اجنام وظیفه ( ،)PDYانتصاب نامتعادل و استفاده از
نفرات تعلیم داده نشده ،اعالن منود .قوماندانی مشترک بین املللی اعالن منود که راه حل های احتمالی بشمول
بهبود بخشی پروسس راپوردهی و تصدیق نرخ های  PDYو یقین حاصل منودن از مطابقت انتصابات پولیس
95
ملی افغانستان با استندردهای شفافیت و تداوم اجنام اصالحات در مساعی ترنینگ است.

ترنینگ پولیس ملی افغانستان

Tهمانطور که در شکل  3.21نشان داده شده ،به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان ،در این
سه ماه  9,066نفر از نفرات پولیس ملی افغانستان از دوره های ترنینگ فارغ التحصیل شدند .از این تعداد
 3,826نفر دوره اولی پولیس یونیفورم افغانستان را تکمیل منودند و  1,953نفر از یک دوره سه ساله آفسرهای
پولیس ملی افغانستان فارغ التحصیل شدند 96.قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان اعالن منود که
از فارغ التحصیالن در این سه ماه 5,033 ،نفر به پولیس یونفورم افغانستان و  1,506نفر به پولیس سرحدات
97
افغانستان و  1,263نفر به پولیس نظم عمومی افغانستان اختصاص داده شده اند.
به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان 17,533 ،نفر از نفرات پولیس ملی افغانستان در
نومبر  2010در ترنینگ سواد آموزی اشتراک منودند .همانطور که قبال ً ذکر گردید ،ترنینگ سواد آموزی اردوی
ملی افغانستان و پولیس ملی افغانستان توسط سه قراردادی ارائه می گردد که دو قراردادی افغان هستند
و یک قراردادی از یک قراردادی فرعی افغان استفاده می کند .این قراردادها یکساله (تا سپتمبر  )2011و تا
چهار سال قابل متدید هستند و بودجه تخمینی آنها  243ملیون دالر است .قوماندانی انتقال امنیت متحد
 افغانستان اعالن منود که هدف پولیس ملی افغانستان نایل آمدن به تعلیم  20,000نفر تا دسمبر  2010و98
 40,000نفر تا جوالی  2011است.
به گفته منایندگی ترنینگ سازمان پیمان اتالنتیک شمالی  -افغانستان  /قوماندانی انتقال امنیت متحد
شکل 3.21
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سرمفتش خاص

I

برای بازسازی افغانستان

ا منیت

 افغانستان در تاریخ  1دسمبر  395 ،2010نفر از نفرات پولیس نظم عمومی افغانستان از دوره  16هفته ایپولیس نظم عمومی افغانستان فارغ التحصیل گردیدند.این ترنینگ توسط ژاندارمری ایتالیا و با اشتراک
99
مربیان پولیس ملی افغانستان ارائه گردید.

سواد پولیس ملی افغانستان

بی سوادی نفرات پولیس ملی افغانستان هنوز یک عارضه است .همانطور که در راپور ربعوار اکتوبر 2010
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ذکر گردید ،قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان بر اساس
تست ها و منونه گیری های تصادفی تخمین می زند که  4.5فیصد از نفرات پولیس ملی افغانستان با سواد
باشند 100.به گفته منایندگی ترنینگ سازمان پیمان اتالنتیک شمالی  -افغانستان ،آمار باسوادی در متام قوا
مشخص نیست ولی یک تست که در ماه نومبر از  7,771نفر از نفرات جدید پولیس ملی افغانستان بعمل آمد
نشان داد که فقط  2.27فیصد از آن با سواد هستند ( 174نفر منره قبولی کسب کردند) .هدف نهایی ،باسوادی
نفرات پولیس ملی افغانستان در حد صنف سوم (بر طبق استندردهای تعلیماتی افغانستان) است ولی هیچ زمان
101
مشخصی برای نایل آمدن به این هدف تعیین نشده است.
اعضای پولیس نظم عمومی افغانستان و یونت پیشرفته پولیس پولیس ملی افغانستان باید باسواد
باشند .ولی همانطور که در راپور ربعوار اکتوبر  2010سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ذکر گردید ،منونه
گیری از  242نفر از نفرات پولیس نظم عمومی افغانستان نشان می دهد که حدود  5فیصد از نفرات این یونت
باسواد هستند .در ماه نومبر 1,456 ،نفر از نفرات پولیس نظم عمومی افغانستان تست شدند و از این تعداد
 4نفر منره قبولی کسب کردند ( 0.27فیصد) .منایندگی ترنینگ سازمان پیمان اتالنتیک شمالی  -افغانستان
که مسئولیت ترنینگ نیروهای امنیت ملی افغانستان را بدوش دارد ،اخیرا ً طرزالعمل استخدام در پولیس نظم
عمومی افغانستان را تغییر داد .اکنون کاندیدان نیمه با سواد (آنهایی که می توانند در حد صنف اول بخوانند)
می توانند به پولیس نظم عمومی افغانستان داخل شوند ولی تا وقتی که یک دوره ترنینگ فشرده چهار هفته
ای برای رسیدن به سطح صنف دوم را متام نکنند منی توانند در قوای عملیاتی اشتراک کنند .به عالوه ،ترنینگ
سواد آموزی اکنون طی یک دوره ترنینگ  14هفته ای به نفرات پولیس نظم عمومی افغانستان و ضابطین درجه
102
دار ارائه می گردد تا یقین حاصل گردد که می توانند در حد صنف سوم بخوانند.
به گفته منایندگی ترنینگ سازمان پیمان اتالنتیک شمالی  -افغانستان 17,553 ،نفر از نفرات پولیس ملی
افغانستان در دوره ترنینگ سواد آموزی در ماه نومبر  2010اشتراک منودند که در حال رسیدن به هدف ترنینگ
 20,000نفر تا دسمبر  2010است .پیش بینی می شود که تا جوالی  2011مجموعا ً  40,000نفر از نفرات پولیس
ملی افغانستان در دوره ترنینگ سواد آموزی اشتراک کنند 103.در اکتوبر  2010یک قرارداد برای ترنینگ سواد آموزی
جهت تأمین ضروریات ترنینگ حدود  70,000نفر از نفرات پولیس ملی افغانستان منعقد گردید .منایندگی ترنینگ
سازمان پیمان اتالنتیک شمالی  -افغانستان در نومبر  2010پرداخت مبلغ  765,000دالر را به ترنینگ سوادآموزی
پولیس ملی افغانستان تعهد منود که از این مبلغ  78,000دالر آن خاصتا ً به پولیس نظم عمومی افغانستان
اختصاص یافته است .بر طبق راپور منایندگی ترنینگ سازمان پیمان اتالنتیک شمالی  -افغانستان ،بودجه پنج
ساله پیش بینی شده برای پروگرام سواد آموزی نیروهای امنیت ملی افغانستان حدود  487ملیون پاوند (حدود
104
 752.8ملیون دالر) است.

زنان در پولیس ملی افغانستان

تا  31دسمبر  2010تعداد زنانی که در پولیس ملی افغانستان خدمت می کردند  1,241نفر بود که  50نفر
105
بیشتر از تعداد راپوردهی شده توسط قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان در سه ماه قبل است:
• 185آفسر
• 430ضابط درجه دار
• 362زن اسم نویسی شده
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ا منیت

• 264غیر نظامی
به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان ،اداره امور جنیست وزارت امور داخله افغانستان
یک گروه کاری برای اضافه کردن  1,000منصب برای زنان در تشکیل بهار ( 2011سال شمسی  )1389ایجاد
منوده است .همچنان ،وقتی که قوماندانی استخدامی پولیس ملی افغانستان در بهار  2010تأسیس گردید
(آغاز سال شمسی  ،)1389قوماندانی استخدامی زنان نیز در آن وجود داشت .وقتی که مناصب تشکیل زنان
اعالن گردد ،این قوماندانی جدید یک کمپاین استخدامی برای نایل آمدن به اهداف جدید را آغاز می کند.
قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان اعالن منود که هدف وزارت داخله ،حضور  5,000زن در پولیس
ملی افغانستان تا سال  2014است 106.قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان و وزارت داخله یک پالن
برای ارزیابی تشکیل تهیه منوده اند تا ضروریات استخدامی صحیح در سراسر کشور را ارزیابی کنند .این پالن
بشمول حتلیل تشکیل هر یونت برای مناصب خاص زنان نسبت به تعداد تصدیق شده و تخصیص یافته
107
است.

زیربنای پولیس ملی افغانستان

وزارت دفاع امریکا در این سه ماه ،قرار  4پروژه زیربنایی جدید به ارزش  26.1ملیون دالر را منعقد منود .به عالوه
به گفته منایندگی ترنینگ سازمان پیمان اتالنتیک شمالی  -افغانستان /قوماندانی انتقال امنیت متحد -
افغانستان 173 ،پروژه در دست اجنام بود ( 688.9ملیون دالر) 14 ،پروژه تکمیل شده بود ( 34.6ملیون دالر) و 5
پروژه لغو شده بود ( 28.9ملیون دالر) .این پروژه ها بشمول قوماندانی محلی و کندک و مراکز الجستیکی و
ترنینگ هستند .بزرگترین پروژه ها (هر دو در والیت وردک) بشمول یک مرکز ترنینگ پولیس ملی به ارزش 95.6
ملیون دالر و با تاریخ تکمیل  24آپریل  2011و یک مرکز الجستیک ملی به ارزش  40.1ملیون دالر و با تاریخ
108
تکمیل  28می  2011بود.
کمپنی  ITTدر تاریخ  1نومبر  2010مسئولیت های مربوط به عملیات و حفظ و مراقبت از  219استیشن
پولیس ملی افغانستان را در  34والیت بدوش گرفت .همانطور که قبال ً در این بخش ذکر گردید ،این قراردادها
بشمول تأسیسات اردوی ملی افغانستان نیز هستند .کمپنی  ITTبه محض افتتاح ،مسئولیت های عملیات
و حفظ و مراقبت تأسیسات جدید را بدوش می گیرد 109.نظارت بر قراردادهای عملیات وحفظ و مراقبت
بخشی از پالن سال مالی  2011سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان است ،برای کسب معلومات
بیشتر به بخش  ،1صفحه  6مراجعه کنید.

جتهیزات پولیس ملی افغانستان

پولیس ملی افغانستان از  1اکتوبر تا  31دسمبر  9,639 ،2010قبضه سالح در اختیار نفرات خود قرار داده است
که  50فیصد نسبت به تعداد حتویل شده در سه ماه قبل بیشتر است .اغلب این سالح ها ( 68فیصد) تفنگ
های جنگی  AK-47بوده است .به عالوه ،پولیس ملی افغانستان  1,532دستگاه موتر و  579بیسیم در اختیار
نفرات خود قرار داده است .به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان ،مجموع ارزش این جتهیزات
حدود  303ملیون دالر است 110.سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در یکی از تفتیش های در حال اجنام
خود در حال ارزیابی حسابدهی موترهای ارائه شده توسط امریکا است .برای کسب معلومات بیشتر به بخش
 ،1صفحه  15مراجعه کنید.
قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان اعالن منود که اغلب جتهیزات پولیس ملی افغانستان از طریق
سیستم فروش نظامی خارجی با منابع مالی صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان توسط امریکا تأمین
شده است.در مورد اردوی ملی افغانستان ،بعضی از سالح های پیمان ورشو هنوز از بلغارستان ،اکراین و بوسنی
خریداری می شوند ولی این سالح ها از طریق دفاتر قرارداد اردوی امریکا خریداری می شوند .سایر میکانیزم ها
یا پروسس های تأمین جتهیزات پولیس ملی افغانستان بشمول تبادالت (میان اردوی ملی افغانستان و پولیس
ملی افغانستان) ،پروگرام جتهیزات دفاعی اضافی و اعطاآت سایر کشورها است .اهداف و معیارهای جتهیز
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جدول 3.4

سالح ها ،موترها و بیسیم های حتویل شده به پولیس ملی افغانستان
نوع جتهیزات

سهماهمنتهیبه2010/31/12

سه ماه منتهی به 2010/30/9

سالحها
تفنگ جنگی AK- 47

4,345

6,575

سایر سالحها

2,074

3,064

موترها
موترهای تکتیکی سبک و متوسط
هاموی زرهدار

a

988

1,296

192

216

1,128

579

53

0

بیسیم ها
بیسیم های VHF
b

بیسیم های HF

c

 .aهاموی های ( )HMMWVزرهدار تقویت شده بشمول مودل های  M1151، M1152و  M1152آمبوالنس.
 .bبیسیم های فریکونسی بسیار زیاد ( )VHFبشمول انواع سیستم های رادیویی  Motorolaیا  ICOMهستند.
 .cبیسیم های فریکونسی زیاد ( )HFبشمول انواع مختلف سیستم های رادیویی  CODANهستند.
منابع :قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 2010/4/10 ،و .2011/4/1

پولیس ملی افغانستان بر اساس شرایط فعلی و ضروریات ستراتیژیک پولیس ملی افغانستان تغییر می
کنند 111.بطور کلی ،همانطور که در جدول  3.4نشان داده شده است ،در این سه ماه جتهیزات بیشتری نسبت
به سه ماه قبل تأمین شده است.
به گفته قوماندانی مشترک بین املللی ،رشد سریع پولیس ملی افغانستان  -که به علت تغییر مترکز
از بازسازی اردوی ملی افغانستان به پولیس ملی افغانستان ایجاد شده  -سبب کمبود جتهیزات موجود
شده است .سرعت افزایش نفرات از سرعت تأمین جتهیزات در قوماندانی های ساحوی بیشتر شده است.
قوماندانی مشترک بین املللی اعالن منود که راه حل های احتمالی بشمول تکمیل مناصب حمایتی خالی در
تشکیل ،استفاده از جدیدترین سیستم های الجستیکی در یونت ها و همکاری با قوماندانی های ساحوی،
112
آیساف و وزارت داخله افغانستان برای اولویت بندی حمایت های عملیاتی است.

مساعی محلی پولیس ملی افغانستان

به گفته وزارت دفاع امریکا پروگرام پولیس محلی افغانستان ،آفسرهای افغان و امریکایی را به قریه جات
اعزام می مناید تا خدمات پولیس محلی را ایجاد منوده ،امنیت را بهبود ببخشند ،قریه جات را با ولسوالی ها
و سازمان های دولتی والیتی مرتبط منایند و مساعدت های انکشافی ارائه منایند .این قوای کوچک دفاعی که
رئیس جمهور کرزی در آگست  2010تأسیس منود ،حتت حمایت شوراهای محلی قرار دارند ولی توسط دولت
113
جمهوری اسالمی افغانستان کنترول می شوند.
تا  31دسمبر  ،2010دولت جمهوری اسالمی افغانستان و آیساف  14پایگاه پولیس محلی افغانستان
را تأسیس منوده بودند (که  6پایگاه بیشتر از ماه سپتمبر است) ،این پایگاهها در محل هایی قرار دارند تا
از برابری نژادی ،قبیله ای و جغرافیه ای یقین حاصل گردد.پروگرام پولیس محلی افغانستان  -با همکاری
عملیات های ایجاد ثبات در قریه جات ( - )VSOبر جوامعی متمرکز است که در مقابل طالبان و شورشیان
خاصتا ً در ساحاتی که حضور نیروهای امنیت ملی افغانستان و آیساف محدود بوده مقاومت کرده اند.یکی
از اجزای اصلی این پروگرام ،اعزام قوای خاص اردوی ملی افغانستان به بعضی از پایگاهها برای مساعدت به
امنیت ،انکشاف و حکومتداری است 114.برای کسب معلومات بیشتر در مورد  VSOبه بخش “حکومتداری”
در این راپور مراجعه کنید.
به گفته وزارت دفاع امریکا ،پولیس محلی افغانستان نتایج مثبتی داشته است ولی وضعیت امنیتی
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در بعضی از ساحات هنوز مناسب نیست 115.پولیس محلی افغانستان تا  31دسمبر  2010امنیت بیش از
 12,500کیلومتر مربع را تأمین می کرد .وزارت دفاع امریکا اعالن منود که پولیس محلی افغانستان در حال
تضعیف نفوذ طالبان در جوامع است و رهبران ارشد طالبان بشمول مال محمد عمر اعالن منوده اند که
پایگاههای پولیس محلی افغانستان در حال تضعیف پایگاه آنها در قریه جات است .پایگاههای پولیس
محلی افغانستان در والیت عمر ،ارزگان ،به انکشاف مساعی امنیتی مساعدت منوده است .آنها همچنان
116
در بخش هایی از والیات دایکندی ،زابل و قندهار موفقیت هایی داشته اند.
وزارت دفاع امریکا عوارضی را در مورد این مساعی ذکر منود .برای مثال ،طالبان و سایر شورشیان ،ساکنین
پایگاههای پولیس محلی افغانستان را تهدید و ارعاب منوده اند .با توجه به این موضوع ،درگیری های داخل و
بین قبیله ای ،سبب گردیده که دولت جمهوری اسالمی افغانستان در درگیری ها دخالت مناید .به گفته وزارت
دفاع امریکا ،دولت جمهوری اسالمی افغانستان همچنان به مبارزه علیه فعالیت های شورشیان و تطبیق
117
راه حل های بلند مدت برای عوارض محلی با حمایت امریکا دوام می دهد.
دولت جمهوری اسالمی افغانستان ،پروگرام پولیس محلی افغانستان را برای دو تا پنج سال پالن گذاری
منوده است و پیش بینی می شود تا انتهای این دوره ،اعضای پولیس محلی افغانستان خلع سالح شده و یا به
نیروهای امنیت ملی افغانستان منتقل شوند .به گفته وزارت دفاع امریکا ،اعضای پولیس محلی افغانستان
118
در والیاتی مثل هلمند در حال انتقال به پولیس ملی افغانستان هستند.

حمایت امریکا از وزارت داخله

جدول 3.5

منابع مالی  NADRبرای افغانستان( 2002-2010 :ملیون
دالر)
سال مالی

منابع مالی  NADRمجموع

2007–2002

$238.60

$238.60

2008

$26.60

$265.20

2009

$48.60

$313.80

$57.80

$371.60

2010
مجموع

$371.60

منبع :دفتر مدیریت و بودجه ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص
برای بازسازی افغانستان.2011/20/1 ،

دفتر مساعدت امنیتی  -افغانستان ( )SAO-Aکه بخشی از منایندگی ترنینگ سازمان پیمان اتالنتیک شمالی
 افغانستان  /قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان است ،از تاریخ  24جوالی  2010تفتیش هایی رااز اداره خرید وزارت داخله افغانستان اجنام داده است .دفتر مساعدت امنیتی  -افغانستان ( )SAO-Aشش
تفتیش مرتبط با قرارداد بشمول پالن گذاری خرید ،تصدیق فروشندگان ،طرزالعمل های خرید ،طرزالعمل
های عقد قرارداد ،مدیریت قرارداد و پرداخت را اجنام داده است .دفتر مساعدت امنیتی  -افغانستان ()SAO-A
طی این تفتیش ها دریافت که کمبود تأسیسات و جتهیزات  -مانند فضای اداری ،مبلمان اداری ،محل نگهداری
دوسیه ،کمپیوترها ،دستگاههای کاپی و یک سیستم مدرن خرید  -سبب افزایش شدید مصارف مربوط به
برگزاری مناقصات ،عقد قراردادها و مدیریت قراردادها برای وزارت داخله افغانستان گردیده است .همچنان،
کمبود فضای کاری سبب عدم شفافیت می گردد :هر دفتر فقط دوسیه های ضروری برای کاری که اجنام می
119
دهد را نگهداری می کند.
اداره خرید ،قراردادهای غذا ،هیزم ،لباس ،جتهیزات اداری ،مواد سوخت موترها ،کرایه ،ترمیم و اعمار تعمیرات
را پروسس می کند .قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان قصد دارد مسئولیت خرید  186ملیون دالر
جتهیزات جدید را در سال شمسی  )2011/2010( 1390به اداره خرید منتقل مناید  -که حدود  133فیصد بیشتر از
120
میزان خرید در سال شمسی  1388است.

قوای امریکا

به گفته نیروهای ایاالت متحده  -افغانستان ،در تاریخ  31دسمبر  101,872 ،2010نفر از قوای امریکا در
افغانستان خدمت می کردند که  1,855نفر کمتر از تعداد راپوردهی شده در سه ماه قبل است .این قوا به
121
بخش های ذیل اختصاص یافته اند:
• 78,322به آیساف
• 3,415نفر به منایندگی ترنینگ سازمان پیمان اتالنتیک شمالی  -افغانستان /قوماندانی انتقال امنیت
متحد  -افغانستان
• 10,316نفر به نیروهای ایاالت متحده  -افغانستان
• 9,819نفر به سایر بخش ها (نامشخص)
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پاکسازی مهمات منفجر نشده

به گفته دفتر مدیریت و بودجه امریکا ،وزارت امورخارجه امریکا ( )DoSاز سال  ،2002بیش از  371.6ملیون دالر به
پاکسازی مهمات ،مبارزه علیه تروریزم ،مین زدایی و پروگرام های مربوط ( )NADRدر افغانستان اختصاص داده است.
همانطور که در جدول  3.5نشان داده شده است ،این منابع مالی بطور چشمگیری از سال  2007افزایش یافته
122
است.
به گفته وزارت امورخارجه امریکا ،پروگرام نابودی سالحهای متعارف ( ،)CWDمستقیما ً به پنج سازمان
غیر دولتی افغانستان ( ،)NGOچهار سازمان غیر دولتی بین املللی و یک کمپنی امریکایی (DynCorp
 )Internationalبرای حفظ عملیات های پاکسازی ،رفع خطر سالحهای رها شده (جهت جلوگیری از استفاده
از آنها توسط شورشان) و انکشاف ظرفیت تخنیکی و مدیریت افغان ها مساعدت مالی می کند .دفتر
روابط سیاسی نظامی تقلیل و نابودی سالح ها ( )PM/WRAکه این پروگرام را در افغانستان مدیریت می
کند ،راپور داد که این مساعدت ها بشمول نابودی سالح ها و مهمات منفجر نشده اضافی و در معرض
خطر نیروهای امنیت ملی افغانستان است .این پروگرام همچنان مساعدت های تخنیکی برای تأمین امنیت
123
فزیکی و مدیریت حتویل خانه ها و سالح ها و مهمات نیروهای امنیت ملی افغانستان را ارائه می مناید.
دفتر روابط سیاسی نظامی تقلیل و نابودی سالح ها ( )PM/WRAاعالن منود که همانطور که در جدول
 3.6نشان داده شده است ،از  1اکتوبر  2009تا  30سپتمبر  ،2010بیش از  39.3ملیون متر مربع زمین توسط
شرکای اجرائیوی وزارت امورخارجه امریکا پاکسازی شده است .این مقدار  20فیصد از  199.8ملیون متر
مربعی است که از سال  1997پاکسازی شده است .به عالوه ،این شرکاء بیش از  12,542تن متریک مهمات
غیر قابل استفاده ،رها شده ،در معرض خطر و جمع آوری شده را از سال  1997پاکسازی منوده اند 124.بر اساس
معیارهای مؤثریت  CWDکه توسط دفتر روابط سیاسی نظامی تقلیل و نابودی سالح ها ( )PM/WRAارائه
شده است ،ساحات آلوده در افغانستان از حدود  670.7ملیون متر مربع در  31دسمبر  2009به حدود 650.7
125
ملیون دالر در  30سپتمبر  2010تقلیل یافته است.
به گفته وزارت امورخارجه امریکا ،مرکز هماهنگی ماین افغانستان سازمان ملل متحد (،)MACCA
اهداف ستراتیژیک و کوتاه مدت خود را به علت تقلیل سطح اعطاآت اصالح منوده است .در نتیجه ،مرکز
هماهنگی ماین افغانستان سازمان ملل متحد ( ،)MACCAزمان ضروری برای پاکسازی  90فیصد از ساحات
آلوده به ماین و مواد منفجره باقیمانده از جنگ را تغییر داده است .هدف جدید ،نایل آمدن به این هدف در سال
 2015است .پیش بینی های مرکز هماهنگی مین افغانستان سازمان ملل متحد ( )MACCAنشان می دهد
که  70فیصد خطرات تا مارچ  2013تقلیل خواهد یافت .به گفته وزارت امورخارجه امریکا این پیش بینی با
126
این فرض اجنام شده که اعطاآت امریکا و جامعه بین املللی ساالنه بیش از  80ملیون دالر باشد.
جدول 3.6

معیارهای پروگرام نابودی سالحهای متعارف 1 :اکتوبر 2009 ،تا  30سپتمبر 2010
ترکش ها پاک شده

میادین ماین پاکسازی
شده ()m2

ساحات آلوده تخمیی
باقیمانده ()m2

19,289,205

670,710,000

6,475,318

664,235,000

4,464,926

659,770,000

محدوده تاریخ

 AT/APنابود شده

 UXOنابود شده

 SAAنابود شده

12/31/2009–10/1

4,649

140,480

58,651

1,055,683

3/31/2010–1/1

2,455

1,943

129,557

603,957

6/30/2010–4/1

2,853

249,946

217,901

968,887

9/30/2010–7/1

3,922

270,793

1,196,158

1,710,708

9,108,108

650,662,000

Total

13,879

663,162

1,602,267

4,339,235

39,337,557

650,662,000

نوت ها = AT/AP = AT/AP :مهمات ضد تانک /ضد نفرات = UXO .مهمات منفجر نشده = SAA .مهمات سالح های سبک.
منبع :وزارت امورخارجه امریکا ،PM-WRA ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/3/1 ،
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حکومت ،حاکمیت قانون ،و حقوق بشر
امریکا تا  31دسمبر  ،2010بیش از  16.15ملیارد دالر را به حمایت از حکومتداری و انکشاف در افغانستان
اختصاص داده بود 127.این بخش بر مساعی امریکا و جامعه بین املللی و دولت جمهوری اسالمی افغانستان
( )GIRoAبرای اصالح حکومتداری و حاکمیت قانون ،بشمول انتخابات و اصالحات انتخاباتی ،حکومتداری
محلی ،مدیریت دولتی ،سیستم های عدلیه و حقوق بشر متمرکز است.

کلیات وقایع

تعدادی واقعه در این سه ماه بر پیشرفت مساعی بهبود بخشی حکومتداری در افغانستان تأثیر داشته
است .نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه در سه ماه قبل اعالن و تصدیق گردید :بسیاری از مردم با اقدامات
دو کمیسیون انتخاباتی موافق نبودند .این مباحثات بلند مدت سبب ایجاد اختالف بین مسئولین دولتی،
سیاستمداران و رأی دهندگان گردید که تا وقت نشر این راپور دوام داشت.
همچنان در این سه ماه ،اعضای سازمان پیمان اتالنتیک شمالی ( )NATOدر لیسبون با مقامات افغانی
برای تعیین چوکات افزایش کنترول دولت جمهوری اسالمی افغانستان بر امنیت و حکومتداری در افغانستان
مالقات منودند .به عالوه ،شورای عالی صلح ،مساعی خود را برای بازگشت شورشیان به جامعه و آشتی ملی
از طریق تعیین یک رهبر و اجرای اولین کمپاین معلوماتدهی در سراسر کشور ،انکشاف بخشید .هنوز میزان
موفقیت این مساعی مشخص نیست ولی دولت امریکا از این مساعی حمایت می کند.

انتخابات

کمیسیون مستقل انتخابات ( )IECدر تاریخ  24نومبر  ،2010بعد از چندین بار تأخیر ،نتایج رسمی انتخابات
ولسی جرگه سه ماه قبل را (غیر از والیت غزنی که نتایج رسمی آن در تاریخ  1دسمبر اعالن شده بود) اعالن
129
منود 128.بیش از یک چهارم آراء ابطال گردید و کمتر از نیمی از اعضا مجددا ً انتخاب شدند.
به گفته وزارت امورخارجه امریکا ( )DoSبا آنکه تقلب و بی نظمی به پروسس انتخاباتی صدمه رساند،
ولی کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی ( )ECCبخوبی آنها را مدیریت منودند 130.ولی
در هر مرحله ،بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان ( )FEFAبی نظمی های متعددی را مشاهده منود که رفع
آنها ضرورت به اصالحات انتخاباتی دارد FEFA 131.شواهدی از  890مورد "جدی" از بی نظمی های انتخاباتی،
بشمول اوراق رأی تقلبی ،ارعاب رأی دهندگان ،استفاده از کارت های تقلبی رأی دهندگان و چندین بار رأی دادن
را به هر کمیسیون انتخاباتی ارائه منود 132.به گفته بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان ( ،)FEFAپروسس
133
انتخاباتی ضرورت به اصالحات متعددی دارد:
•شفافیت بیشتر در کار سازمان های انتخاباتی
•اصالح روش بررسی ارتباط کاندیدان با شورشیان
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•دسترسی بیشتر ناظرین انتخاباتی و منایندگان کاندیدان به فعالیت های انتخاباتی
•محافظت بیشتر از اشخاصی که در طی پروسس انتخاباتی مورد ارعاب قرار می گیرند
•تقویت استقالل و ظرفیت های تخنیکی کمیسیون مستقل انتخاباتی و کمیسیون شکایات
انتخاباتی
انتخابات سبب ایجاد تغییرات عمده ای در تنوع قومی ولسی جرگه گردید .پشتون ها  -بزرگترین گروه
قومی در افغانستان  -بیش از  20چوکی را از کف دادند .به گفته سازمان ملل متحد ناامنی در ساحات پشتون
نشین جنوب و شرق و ضعف سازمان های سیاسی پشتون ها دالیل اصلی این شکست بوده است 134.این
شکست خاصتا ً در والیت پشتون نشین غزنی که  11چوکی در اختیار کاندیدان هزاره قرار گرفت شدید بوده
135
است.

اختالفات

شکل 3.22

ﺍﺳﺘﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﺭﺃی ﮔﯿﺮی ﺑﺸﻤﻮﻝ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻭ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﺷﮑﺎﯾﺎﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ )ﻓﯿﺼﺪ(
ﻏﯿﺮ ﺍﺯ
16

ﺑﺸﻤﻮﻝ
84

ﻧﻮﺕ ﻫﺎ :ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﺩﺭ "ﻏﯿﺮ ﺍﺯ" ﺍﺳﺘﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﺭﺃی ﮔﯿﺮی ،ﺑﻌﻀﯽ ﯾﺎ ﲤﺎﻣﯽ ﺁﺭﺍﺀ
ﺣﺬﻑ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ.

در این سه ماه ،انتخابات و تصمیمات اتخاذ شده پس از آن ،سبب ایجاد اختالفاتی گردید .تصمیمات
کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی سبب برگزاری چندین تظاهرات توسط
افغان ها گردید که بسیاری از آنها از کاندیدان ناموفق حمایت می کردند .لوی خارنوال افغانستان ،آقای
محمد اسحاق الکو نتایج انتخابات را مردود دانست و به دو کمیسیون انتخاباتی دستور حتقیق در این مورد
را داد .در اوایل دسمبر ،لوی خارنوال تعدادی از اعضای کمیسیون مستقل انتخاباتی را دستگیر منود که
136
سبب ایجاد تشویش هایی در اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ( )USAIDگردید.
تنفیذ اختیارات برای رفع مسائل انتخاباتی نیز یکی دیگر از عوامل اختالف بود :دفتر لوی خارنوال تأکید
منود که در این مورد مسئول است ولی کمیسیون مستقل انتخاباتی و کمیسیون شکایات انتخاباتی ادعا
منودند که آنها اختیارات قانونی مکمل برای اتخاذ متامی تصمیمات انتخاباتی را دارند .هیئت معاونت سازمان
ملل متحد برای افغانستان (یوناما) از کمیسیون مستقل انتخاباتی و کمیسیون شکایات انتخاباتی حمایت
منود 137.در پاسخ ،رئیس جمهور کرزی پیشنهاد ستره محکمه برای تأسیس یک محکمه خاص با پنج عضو
138
برای رفع اختالفات انتخاباتی کاندیدان را تصدیق منود.
این محکمه خاص در تاریخ  19جنوری  2011از رئیس جمهور کرزی درخواست منود تا افتتاح شورای ملی
را به تعویق بیاندازد تا محکمه زمان بیشتری برای اجنام حتقیقات داشته باشد .در وقت نشر این راپور ،هنوز
139
مشخص نبود که درخواست محکمه تأثیری در ولسی جرگه هم دارد یا نی.

نظارت کمیسیون مستقل انتخاباتی و کمیسیون شکایات انتخاباتی

کمیسیون مستقل انتخاباتی در طی انتخابات و شمارش آراء ،اقدامات اصالحی ،تفتیشی و تشخیص تقلب
را اجنام داد .این کمیسیون همچنان آراء  6,813استیشن رأی گیری ( 38.4فیصد از  17,744استیشن باز) را
مجددا ً شمارش منود و نتایج  2,543استیشن را حذف منود 140.همانطور که در شکل  3.22نشان داده شده
است ،حدود  16فیصد از استیشن های رأی گیری حذف شدند .کمیسیون مستقل انتخاباتی راپور داد که
 413نفر از کاندیدان مشکوک به تقلب به کمیسیون شکایات ارجاع داده شدند که  62نفر از آنان اعضای
مجلس بودند .به عالوه ،کمیسیون مستقل انتخاباتی تعداد نامشخصی از مسئولین خود را متهم به
تقلب منود 141.کمیسیون مستقل انتخاباتی تصدیق منود که بعضی از استیشن های رأی گیری را بطور کافی
کنترول نکرده است که به کاندیدان ،قوماندانان محلی ،مسئولین امنیتی ،کارمندان دولت و سایر اشخاص
اجازه اجنام تقلب  -در بعضی موارد با همکاری کارمندان کمیسیون مستقل انتخاباتی  -را برای مساعدت
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به کاندیدان خاص را داده است.
کمیسیون شکایات انتخاباتی و  34کمیسیون والیتی شکایات انتخاباتی ( )PECCتعداد  5,860مورد
شکایت دریافت منودند که  2,724مورد از آنها می توانست برروی نتایج انتخابات تأثیر بگذارد .حتقیقات
کمیسیون شکایات انتخاباتی سبب عدم تصدیق  118نفر از کاندیدان گردید .کمیسیون شکایات انتخاباتی
همچنان آراء  334استیشن رأی گیری را عالوه بر آرای باطل شده توسط کمیسیون مستقل انتخابات ابطال
منود .در مجموع ،کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی ،بعضی یا متامی آراء 2,891
استیشن را ابطال منودند .این اجراآت سبب ابطال بیش از  1.3ملیون رأی گردید و حدود  4.3ملیون رأی تصدیق
گردید143 .کمیسیون شکایات انتخاباتی همچنان اتهامات متعدد سوء استفاده مالی کاندیدان را بررسی
منود .در نتیجه 878 ،نفر از کاندیدان به علت دریافت اعطاآت بیش از مبلغ مجاز و صرف مبالغی بیش از اموال
144
ثبت شده برای کمپاین اعالناتی خود جریمه شدند.
142

نتایج مساعدت امریکا به مدیریت انتخابات

حمایت امریکا از کمیسیون مستقل انتخابات به استخدام و تعلیم حدود  105,000نفر از کارمندان رأی گیری،
 3,100نفر از کارمندان پروژه و  3,150نفر از هماهنگ کننده های ساحوی مساعدت منود .کمیسیون مستقل
انتخابات طی یک پروگرام دو ماهه که با مساعدت امریکا اجرا گردید ،بیش از  377,000نفر از رأی دهندگان را
ثبت منود .مساعدت های امریکا سبب گردید که کمیسیون شکایات انتخاباتی بتواند  500کارمند را برای اجنام
حتقیقات ،مدیریت دوسیه و قضاوت های قانونی استخدام منوده و تعلیم دهد .امریکا برای افزایش معلومات
و اشتراک مردم در انتخابات ،به  2,000مربی غیر نظامی برای تعلیم دادن رأی دهندگان و خبرنگاران جهت
145
راپوردهی انتخابات و اطالع از نقش دولت و مردم ،مساعدت منود.
همانطور که در راپور ربعوار اکتوبر  2010سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان راپوردهی شده
است ،بودجه عملیاتی انتخابات  149.6ملیون دالر بوده است .منابع مالی برای بودجه عملیاتی ،از طریق
پروگرام انکشافی ملل متحد توسط امریکا و مساعدت کنندگان بین املللی تأمین گردید .در وقت نشر این
راپور ،مصارف نهایی این پروگرام مشخص نشده بود .پروگرام نظارت بر انتخابات والیتی و ریاست جمهوری
افغانستان اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده که تا تاریخ  31دسمبر  2010پرداخت مبلغ  15.2ملیون دالر
را تعهد منوده و بیش از  13ملیون دالر آن را پرداخت منوده بود ،منابع مالی چهار مأموریت نظارتی بین املللی را
تأمین منود :دیموکراسی بین امللل ،انستیتوت دیموکراتیک ملی ،انستیتوت جمهوری خواه بین املللی و شبکه
آسیایی بنیاد آسیا برای انتخابات آزاد .این چهار سازمان 301 ،ناظر کوتاه مدت و بلند مدت به متامی والیات
غیر از والیات نیمروز ،ارزگان ،دایکندی ،لغمان و کنر اعزام منودند .اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده اعالن
146
منود که عدم تأمین امنیت بزرگترین مانع پیش روی ناظرین این انتخابات بوده است.
پروگرام حمایت از افزایش سهم گیری در انتخابات اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ( ،)USAIDمنابع
مالی نظارت بر انتخابات و اجراآت بعد از آن توسط انستیتوت دیموکراتیک ملی را تأمین منود .این مؤسسه
147
توصیه های ذیل را برای بهبود بخشی انتخابات در آینده ارائه منود:
•ولسی جرگه باید انتصاب مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات را تصدیق مناید.
•ولسی جرگه باید استقالل کمیسیون شکایات انتخاباتی را حفظ مناید.
•ولسی جرگه باید یک ارزیابی جامع از پروسس انتخاباتی اجنام دهد.
•دولت جمهوری اسالمی افغانستان باید اشخاصی که مسئول خشونت و تقلب در انتخابات هستند
را به اشد مجازات برساند.
•کمیسیون شکایات انتخاباتی باید اجراآتی را برای یقین حاصل منودن از اعمال طرزالعمل های PECC
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ممیزی سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در یک
راپور تفتیش که در سپتمبر  2009نشر گردید
دریافت که کمیسیون مستقل انتخابات با
موانع عمده ای خاصتا ً برای برگزاری انتخابات
اولی  2010مواجه است زیرا منابع کافی برای
برگزاری انتخابات بدون حمایت بین املللی را
در اختیار ندارد .برای کسب معلومات بیشتر
به تفتیش  6-9سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان" ،ستراتیژی و منابع ضروری برای
حفظ ظرفیت انتخاباتی افغانستان" که در ویب
سایت www.sigar.mil
موجود است مراجعه کنید.
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برابر و با عملکرد شفاف تطبیق مناید.
•دسترسی زنان به استیشن های رأی گیری باید بهبود داده شود.
•ضرورت به تأمین امنیت برای کاندیدان مؤنث وجود دارد.
•ارزیابی کاندیدان باید بر اساس شرایط تعیین شده و شناسایی اشخاص مسلح غیر قانونی اجنام
شود.
•یک آمارگیری ملی باید در اسرع وقت اجنام شود.
•کمیسیون شکایات انتخاباتی باید تبدیل به یک سازمان دائمی گردد.
•یک میکانیزم اسم نویسی از رأی دهندگان و مردم باید ایجاد شود.

اجالس لیسبون سازمان پیمان اتالنتیک شمالی

در تاریخ 19و 20نومبر  ،2010منایندگان سازمان پیمان اتالنتیک شمالی ،امریکا و دولت جمهوری اسالمی افغانستان
 بشمول رؤسای جمهور امریکا و افغانستان  -در لیسبون دیدار کردند .مقصد این جلسه ،تعیین چوکات آیندهافغانستان ،تعهدات سازمان پیمان اتالنتیک شمالی به کشور و انکشاف کنترول امنیت و حکومتداری توسط
148
دولت جمهوری اسالمی افغانستان بود.
سازمان پیمان اتالنتیک شمالی و دولت جمهوری اسالمی افغانستان در اعالمیه رسمی این جلسه اعالن
منودند که افغانستان در زمینه های حکومتداری ،انکشاف و امنیت مرتبا ً در حال پیشرفت است"149 .سازمان
پیمان اتالنتیک شمالی همچنان بر “تعهد بلند مدت خود به حفظ استقالل ،دیموکراسی ،امنیت و ثبات
افغانستان تأکید منود و اعالن منود که افغانستان هرگز نباید به پناهگاهی برای تروریست ها و تروریزم بدل
150
گردد و آینده بهتری باید در پیش روی مردم افغانستان قرار بگیرد".
دولت جمهوری اسالمی افغانستان تأکید منود که "مسئولیت های تأمین امنیت ،انکشاف و حکومتداری
خود بشمول مبارزه علیه تروریزم ،تقویت اقتصاد ،رفع فساد اداری ،همکاری امنیتی و اقتصادی ساحوی و
احترام به حقوق بشر خاصتا ً حقوق زنان را مطابق با تعهدات اجنام شده در کنفرانس لندن در جنوری  2010و
کنفرانس کابل در جوالی  ، 2010بدوش می گیرد"  151دولت جمهوری اسالمی افغانستان همچنان تعهد منوده
است که به همکاری با همسایگان ساحوی در پروسس های مختلف تصمیم گیری دوام دهد .این همکاری
بر اساس وقایعی مانند اجالس جنوری  2010استانبول که همسایگان افغانستان در آن پروسس آشتی ملی
152
با طالبان و سایر گروههای شورشی را رسما ً امضاء منودند اجنام خواهد شد.
مسئولین امریکایی نسبت به نتایج این اجالس اظهار امیدواری کرده اند .سفیر امریکا آقای کارل دابلیو
ایکنبری گفت که تعهد سازمان پیمان اتالنتیک شمالی به افزایش حمایت از پیشرفت های افغانستان در
زمینه های حکومتداری ،نظامی و اقتصادی یک پیشرفت مثبت است .وی همچنان نتایج اجالس را یک پالن
153
مشخص برای انتقال مسئولیت به افغانها دانست.

آشتی ملی و بازگشت شورشیان به جامعه

مساعی جدید آشتی ملی و بازگشت شورشیان به جامعه در سال  2010آغاز گردید و در این سه ماه نیز
دوام یافت .امریکا از آشتی ملی و بازگشت شورشیان به جامعه حمایت می کند و این پروسس ها را مراحل
154
ضروری برای ایجاد یک راه حل سیاسی بلند مدت می داند.
بر اساس یک نشریه پوهنتون دفاع ملی امریکا ،از زمان سقوط طالبان در سال  ،2001مساعی مختلفی
برای آشتی ملی و بازگشت شورشیان طالبان به جامعه اجنام شده است 155.نتایج این مساعی متفاوت بوده
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است ،عوارضی در چگونگی تعیین شورشیانی که امکان بازگشت به جامعه را داشته اند و عدم هماهنگی
بین پروگرام های مختلف آشتی ملی سبب نایل نیامدن به آشتی ملی گردیده است .به گفته دفتر وزیر دفاع
امریکا ( ،)OSDپروگرام فعلی یکی از بهترین و جامع ترین پروگرام ها تاکنون است و بسیاری از جتارب کسب
156
شده از مساعی قبلی در آن حلاظ گردیده است.
بر اساس یک سروی اجنام شده توسط بنیاد آسیا در نومبر  ،2010مردم افغانستان شدیدا ً طرفدار آشتی
ملی هستند و به موفقیت آن امیدوارند .از اشخاصی که در این سروی اشتراک منودند 83 ،فیصد طرفدار
آشتی ملی بودند که  12فیصد نسبت به سروی  2009این بنیاد افزایش یافته است .یک اکثریت زیاد (79
فیصد) موافق بودند که آشتی ملی به ایجاد ثبات در کشور کمک می کند .زنان ،کمی کمتر از مردان موافق
157
آشتی ملی بودند 78 .فیصد از زنان در مقابل  88فیصد از مردان با آشتی ملی موافق بودند.

شورای عالی صلح

در این سه ماه ،شورای عالی صلح اولین جلسه رسمی خود را تشکیل داد .در تاریخ  10اکتوبر  ،2010رئیس
جمهور اسبق افغانستان آقای برهان الدین ربانی برای رهبری این شورا انتخاب گردید 70 158.عضو این شورا
منایندگان همه گروههای عمده مذهبی ،ساحوی ،نژادی و سیاسی در کشور بودند .دوازده نفر از آنان مسئولین
سابق رژیم طالبان بودند 10 159.مناینده مؤنث نیز در این شورا حضور دارند و زنان در همه کمیته های شورا
160
حضور دارند.
به گفته وزارت امورخارجه امریکا ،این شورا از سپتمبر  2010تا  12جنوری  2011سه کمپاین معلوماتدهی
ساحوی (در والیات ننگرهار ،هرات و قندهار) را با همکاری مقامات والیتی و هیئت مدیره مشترک پروگرام
صلح و آشتی ملی افغانستان ( )APRPبرگزار منود .شورا از این کمپاین ها برای کسب حمایت عمومی و
دولتی ،تشریح پروگرام و تعیین شرایط تأسیس کمیته های صلح و آشتی ملی والیتی ( PPRCها) مستفید

اعضای شورای عالی صلح و والیان والیات جنوبی افغانستان در یک کنفرانس مطبوعاتی در شهر قندهار در تاریخ  6دسمبر  2010به
سئواالتی در مورد آشتی ملی و بازگشت شورشیان به جامعه پاسخ می دهند .این شورا برای افزایش حمایت عمومی از این دو پروسس،
سه کمپاین معلومات دهی در این سه ماه اجرا منوده است( .عکس اردوی امریکا ،متخصص مسلکی ادوارد ای گاریبی ،اداره روابط عمومی
شانزدهم سیار)
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گردید .تا تاریخ  31دسمبر  PPRC ،2010ها در سیزده والیت تأسیس شده بودند و در حال شروع به کار در 11
والیت دیگر بودند .به گفته وزارت امورخارجه امریکا ،اقدامات شورا در این سه ماه سبب افزایش حمایت
161
مردم و دولت از پروگرام صلح و آشتی ملی افغانستان گردیده است.
به گفته دفتر وزارت امورخارجه امریکا ،این شورا از  4جنوری تا  8جنوری  2011جلساتی را در اسالم آباد
برگزار منود که نشان دهنده افزایش مساعی ساحوی این شورا است .این شورا با دولت پاکستان و مسئولین
اپوزیسیون و رهبران مذهبی و مدنی مالقات منود .دفتر وزارت امورخارجه امریکا اعالن منود که این جلسات
مجاری گفتگو را ایجاد منوده اند که می تواند سبب بهبود بخشی روابط ساحوی و کسب همکاری پاکستان
162
برای اجراآت آشتی ملی و بازگشت شورشیان به جامعه در آینده گردد.
در این سه ماه ،راپورهای مختلفی در مورد پیشرفت گفتگوها بین این شورا و گروههای شورشی مختلف
نشر گردید .ولی ،طالبان اشتراک خود در مذاکره با شورا را نفی کرده و هر راپوری که این ادعا را نقض مناید
غلط دانسته است 163.در راپور ربعوار دسمبر  2010منشی عمومی سازمان ملل متحد ( )UNاعالن گردیده
که با آنکه پروسس آشتی ملی سخت است" ،اینطور معلوم می شود که مردم بیشتر طرفدار آشتی
ملی هستند و بزودی فرصتی برای گفتگوی سیاسی و حصول توافق فراهم خواهد گردید ".در این راپور ذکر
گردیده که همه طرفین باید برای نایل آمدن به یک توافق سیاسی از مواضع خود عقب نشینی کنند و هر
نوع توافقی باید با احترام به قانون اساسی افغانستان حاصل گردیده و نباید ناقض نتایج کسب شده در
164
زمینه حقوق بشر و دیموکراسی در سالهای اخیر باشد.
یوناما (هییت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان) در تاریخ  31اکتوبر  2010اعالن منود که یک
گروه از متخصصین (گروه حمایت سالم) را برای حمایت از متامی فعالیت های شورای عالی صلح ایجاد منوده
است .هییت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان همچنان اعالن منود که از این شورا در سطوح ملی
165
و ساحوی حمایت می کند.

جوانب مختلف آشتی ملی و بازگشت شورشیان به جامعه

منایندگان ائتالف در این سه ماه نسبت به پروسس بازگشت شورشیان به جامعه خوش بین بودند .قوماندان
قوماندانی ساحوی -جنوب پیش بینی کرد که اگر گروههای شورشی در ماههای زمستان توسط آیساف
حتت فشار قرار بگیرند ،اعضای آنها متایل بیشتری به بازگشت به جامعه خواهند داشت 166.به گفته مناینده
سابق امریکا در امور افغانستان و پاکستان آقای ریچارد سی هلبروک ،تعداد روزافزونی از اعضای طالبان متایل
خود برای بازگشت به جامعه را اعالن می کنند .آقای سفیر هلبروک علت این پیش بینی را اعتقادات ضعیف
تر بسیاری از اعضا نسبت به مجموعه سازمان طالبان و هماهنگی بیشتر آنها با سازمان های کوچکتر
دانست .این عدم بنیادگرایی شدید در میان بعضی از اعضای طالبان سبب گردیده که بعضی از اعضا،
167
خاصتا ً آنهایی که در معرض فشار مضاعف آیساف قرار دارند ،متایل به بازگشت به جامعه پیدا کنند.

مساعی محلی بازگشت شورشیان به جامعه

به گفته وزارت دفاع امریکا ،در این سه ماه گروههای مسلح به مقامات محلی در سطوح مختلف در
کشور مراجعه منودند و متایل خود را به خلع سالح و بازگشت به جامعه از طریق پروگرام صلح و آشتی ملی
افغانستان ( )APRPدولت جمهوری اسالمی افغانستان اعالن منودند .پروگرام صلح و آشتی ملی افغانستان
168
( )APRPبشمول سه مرحله است:
•معلوماتدهی و مذاکره
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•خلع سالح
•بازسازی جوامع

شکل 3.23

دولت جمهوری اسالمی افغانستان تا  6جنوری  2011تعهداتی به ارزش حدود  150ملیون دالر برای حمایت
از پروگرام صلح و آشتی ملی افغانستان ( )APRPرا دریافت منود .ولی ،دولت جمهوری اسالمی افغانستان
هنوز میکانیزم های مالی ضروری برای انتقال این منابع مالی به سازمان های اجرائیوی مربوط را ایجاد نکرده
است 169.آیساف و نیروهای ایاالت متحده  -افغانستان از طریق همکاری با مسئولین دولتی ،نیروهای امنیت
ملی افغانستان و رهبران محلی از پروگرام صلح و آشتی ملی افغانستان ( )APRPحمایت می کنند .در
چهار والیت کمیته های والیتی تأسیس گردیده و  13والیت دیگر در پروسس سازماندهی قرار دارند .بیش
از  20کمیته محلی تأسیس گردیده است و کمیته های بسیار زیاد دیگری نیز در پروسس سازماندهی قرار
170
دارند.
به گفته وزارت امورخارجه امریکا ،تا  31دسمبر  2010تعداد  645نفر که ادعا می کردند شورشی هستند
در پروگرام صلح و آشتی ملی افغانستان اسم نویسی کردند 171 .منایندگان آیساف و وزارتخانه های داخله،
دفاع و قوماندانی ملی امنیت درخواست های بازگشت شورشیان به جامعه را ارزیابی منوده ،معلومات
بیومتریک آنها را ثبت منوده و سالح های آنها را حتویل می گیرند .به عالوه ،به گفته سازمان ملل متحد
بکسه های مساعدتی بشمول اقالم غذایی و غیر غذایی  90روزه برای حمایت از شورشیانی که به جامعه باز
می گردند ارائه می گردد .سازمان ملل متحد عالئم اولی مساعی بازگشت شورشیان به جامعه را امیدوار
کننده دانست ولی هنوز برای نتیجه گیری زود است .همچنان ،سئواالتی در مورد تعداد اشخاصی که واقعا ً
شورشی هستند و تعداد اشخاصی که به طمع مساعدت های ارائه شده به شورشیانی که به جامعه باز
می گردند به این پروگرام پیوسته اند ایجاد شده است 172.همانطور که در شکل  3.23نشان داده شده است،
پروسس خلع سالح شورشیان بشمول دو مرحله است.
به گفته دفتر وزیر دفاع امریکا ،پروگرام صلح و آشتی ملی افغانستان ( )APRPبا موانع متعددی برای نایل
173
آمدن به موفقیت مواجه است:
•احتیاط افغان ها :دفتر وزیر دفاع امریکا اعالن منود که افغان ها به دو دلیل برای پیوسنت به پروگرام صلح
و آشتی ملی افغانستان احتیاط می کنند .بسیاری از آنها نسبت به شانس موفقیت آن تردید دارند و
بسیاری به حمایت دولت جمهوری اسالمی افغانستان از آن اعتماد ندارند.
•امنیت بازگشت شورشیان به جامعه :دفتر وزیر دفاع امریکا اعالن منود که طالبان شورشیانی که به
جامعه بازگشته اند را هدف قرار می دهد ولی دفتر وزیر دفاع امریکا تعداد حمالت را مشخص نکرد.
دولت جمهوری اسالمی افغانستان و نیروهای امنیت ملی افغانستان مسئول یقین حاصل منودن از
تأمین امنیت شورشیانی هستند که به جامعه باز می گردند ولی دفتر وزیر دفاع امریکا اعالن منود که
آیساف باید شرایط امنیتی را تصدیق منوده و در وقت ضرورت مساعدت مناید .همچنان ،دفتر وزیر دفاع
امریکا اعالن منود که شورشیانی که به جامعه بازگشته اند خلع سالح نشده اند و ممکن است از این
پناهگاهها بطور موقت استفاده کنند.
•معلوماتدهی محدود :با آنکه معلوماتدهی محلی در مورد پروگرام صلح و آشتی ملی افغانستان سبب
افزایش آگاهی شورشیانی گردیده که قصد بازگشت به جامعه را دارند ،ولی دفتر وزیر دفاع امریکا اعالن
منود که مسئولین والیات و ولسوالی ها و نیروهای امنیتی هنوز معلومات محدودی دارند .به گفته وزیر
دفاع امریکا ،اجرای پروگرام ،کسب حمایت و انکشاف پروگرام بدون معلوماتدهی بیشتر امکان نخواهد
داشت.
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ﭘﺮﻭﺳﺲ ﺧﻠﻊ ﺳﻼﺡ ﺑﺮﺍی ﺷﻮﺭﺷﯿﺎﻥ ﺑﺎﺯﮔﺸﺘﻪ ﺑﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺍﺳﻢ ﻧﻮﯾﺴﯽ
ﲤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ )(PPRC
ﺳﺮﻭی ﺷﺨﺼﯽ )(PPRC
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺷﺨﺼﯽ،
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﯽ،
ﲤﺎﯾﻼﺕ ﲢﺼﯿﻼﺕ/ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻟﺴﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﻫﺎ
ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭی ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ )ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﺍﺧﻠﻪ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ(

ﺛﺒﺖ/ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻼﺡ
)ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﺍﺧﻠﻪ ،ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ( )(DIAG
ﻧﺸﺮ ﮐﺎﺭﺕ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ )ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﺍﺧﻠﻪ( )(DIAG/PTS

ﭘﺮﻭﺳﺲ ﮐﺮﺩﻥ
ﺛﺒﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺟﻮﺍﻣﻊ )ﲢﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ (PPRC
ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍک ﮔﺬﺍﺭی ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﺑﺎ ﻗﻮﺍی
ﺍﺋﺘﻼﻑ ﺁﯾﺴﺎﻑ )ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ (TF
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎی ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻭ
ﻧﯿﺮﻭﻫﺎی ﺁﯾﺴﺎﻑ/ﺍﺋﺘﻼﻑ
) (PPRCﺍﻋﻼﻥ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺷﻮﺭﺷﯿﺎﻥ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺛﺒﺖ ﺩﺭ ﻟﺴﺖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﺤﺪﻭﺩ
)ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﺍﺧﻠﻪ ،ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ،NDS ،ﺁﯾﺴﺎﻑ/ﻧﯿﺮﻭﻫﺎی ﺍﺋﺘﻼﻑ(
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ )ﺩﻭﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ(
ﻧﻮﺕ ﻫﺎ = PPRC :ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺻﻠﺢ ﻭ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺷﻮﺭﺷﯿﺎﻥ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺭ ﻭﻻﯾﺎﺕ.
 = DIAGﺍﻧﺤﻼﻝ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ = PTS .ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻡ ﲢﮑﯿﻢ ﺻﻠﺢ
)"ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻡ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺻﻠﺢ"( = TF .ﻧﯿﺮﻭی ﮐﺎﺭی  = NDSﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﯽ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﺩﻓﺘﺮ ﻭﺯﯾﺮ ﺩﻓﺎﻉ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی
ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.2011/6/1 ،
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•موانع گفتگو :دفتر وزیر دفاع امریکا اعالن منود که شورشیان از مجاری مختلفی با دولت جمهوری
اسالمی افغانستان متاس می یابند و تا وقتی که قوماندانی مشترک پروگرام صلح و آشتی ملی
افغانستان راپور ندهد ،آیساف از آنها مطلع منی شود .ممکن است چندین ماه گفتگو برای ایجاد اعتماد
و اجنام تدارکات قبل از آنکه یک شورشی توافق کند که به جامعه باز گردد ضرورت داشته باشد .به
گفته دفتر وزیر دفاع امریکا ،آیساف بدون دخالت مستقیم از این گفتگوها حمایت می کند.
•مالکیت افغانها :به گفته دفتر وزیر دفاع امریکا ،مقامات والیتی مکررا ً اعالن منوده اند که متایلی به
پیگیری دوسیه های شورشیانی که متایل به بازگشت به جامعه دارند را ندارند و در بعضی موارد آنها
را بدون حمایت رها می کنند و سبب می گردند که بسیاری از آنها به جنگ بازگردند .لهذا ،دفتر وزیر
دفاع امریکا اعالن منود که کمیته های والیتی صلح و بازگشت شورشیان به جامعه و تیم های والیتی
حمایت از بازگشت شورشیان به جامعه ( PRSTها) باید از بازگشت شورشیان به جامعه حمایت
کنند.
•هدف قرار دادن محدودیت ها :با شورشیانی که توسط آیساف منحیث اهداف مناسب تعیین شده اند
در مورد بازگشت به جامعه گفتگو می شود .به گفته دفتر وزیر دفاع امریکا ،برای موفقیت مساعی
بازگشت شورشیان به جامعه ،این نوع هدف گیری باید در اسرع وقت محدود شود (حتی قبل از
آنکه تعهدی اجنام شود یا هویتی تصدیق گردد) .دفتر وزیر دفاع امریکا اعالن منود که اگر گفتگوها با
شکست مواجه شود ،هدف گیری ممکن است دوباره آغاز شود.

مساعدت امریکا به بازگشت شورشیان به جامعه

به گفته وزارت امورخارجه امریکا ،امریکا در سال مالی  2010مبلغ  100ملیون دالر و در سال مالی  2011مبلغ
 50ملیون دالر را به حمایت از بازگشت شورشیان به جامعه اختصاص داده است .امریکا تا  31دسمبر 2010
مبلغ  50ملیون دالر را از طریق پروگرام همبستگی ملی ( )NSPبه پروگرام صلح و آشتی ملی افغانستان
اختصاص داده است 174.پروگرام بازگشت شورشیان به جامعه افغانستان ( )ARPیکی از پروگرام های وزارت
دفاع امریکا با هدف حمایت از پروگرام صلح و آشتی ملی افغانستان است .طی سال مالی  ،2010بیش از
 320,000دالر مصروف فعالیت های پروگرام بازگشت شورشیان به جامعه افغانستان ( )ARPگردید .اغلب
این مصارف مربوط به معلوماتدهی به شوراها و مساعدت به بازگشت اشخاص به جوامع خودشان بوده
است .به گفته دفتر وزیر دفاع امریکا از آجنائیکه مباحثات کنگره تا  21دسمبر  2010دوام یافته و اجازه
مصرف منابع مالی برای بازگشت شورشیان به جامعه صادر نگردید ،در این سه ماه فقط منابع محدودی
ارائه گردیده است .ولی وزیر دفاع امریکا اجازه استفاده از منابع مالی مصارف خاص و اضطراری را برای
بازگشت شورشیان به جامعه صادر منود و امکان اجرای بعضی از پروژه های پروگرام بازگشت شورشیان به
175
جامعه افغانستان ( )ARPرا فراهم منود.
پالن ها و پیش بینی های مربوط به پروگرام بازگشت شورشیان به جامعه افغانستان ( )ARPمتغیر
هستند .به گفته دفتر وزیر دفاع امریکا ،انعطاف پذیری این پروگرام خاصتا ً به علت مساعی بازسازی جوامع
است که هدف آن یقین حاصل منودن از دائمی بودن صلح و بازگشت شورشیان به جامعه با ارائه بکسه
های بازگشت است که عالوه بر جنگجویان سابق ،متامی جامعه از آنها مستفید می گردند .دفتر وزیر دفاع
امریکا اعالن منود که آیساف برای حمایت از بازسازی جوامع در حال استفاده از چندین پروگرام انکشافی
است .این حمایت ها می تواند بشمول استفاده از منابع مالی تیم بازسازی والیتی ( ،)PRTپروگرام پاسخ
اضطراری قوماندان ( )CERPو منابع مالی پروگرام بازگشت شورشیان به جامعه افغانستان ( )ARPبر طبق
176
قانون اجازه دفاع ملی سال مالی  2011باشد.
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حکومتداری والیتی و ولسوالی

به گفته مسئولین وزارت دفاع امریکا و وزارت امورخارجه امریکا در این سه ماه ،بهبود امنیت خاصتا ً در
جنوب سبب بهبود مؤثریت دولتهای والیتی و محلی گردیده است 177.ولی ،ستاد مشترک قوا این نتایج را
موقت و قابل بازگشت دانسته است 178.به گفته وزارت دفاع امریکا ،حفظ مساعی دولت جمهوری اسالمی
افغانستان و نیروهای ائتالف برای نایل آمدن به قابلیت های قابل اعتمادتر حکومتداری در افغانستان ضرورت
دارد 179.بطور کلی ،نظر افغان ها در مورد حکومتداری محلی مثبت است :به گفته بنیاد آسیا  78فیصد از
180
مردم عملکرد دولت والیتی را مثبت می دانند.
به گفته وزارت دفاع امریکا ،نایل آمدن به حکومتداری محلی یک پروسس سخت و آهسته است .موانع
اساسی بشمول سطح پایین سواد ،دسترسی نامناسب به فرصت های تعلیماتی ،عدم امکان استخدام
و حفظ کارمندان به علت کم بودن معاش نسبت به معاش پرداخت شده توسط سازمان های بین املللی و
181
فساد اداری وسیع سبب عدم موفقیت مساعی استخدام ،ترنینگ و حفظ کارمندان کافی گردیده است.
جدیدترین ارزیابی وزارت دفاع امریکا از حکومتداری در  124ولسوالی مشخص منود که فقط  38فیصد از
افغانها در ساحاتی زندگی می کنند که حکومت " دارای اختیارات مکمل" یا "در حال انکشاف" وجود
182
دارد.

بهبود حکومتداری محلی

در این سه ماه ،امریکا به مترکز بر بهبود حکومتداری در سطح محلی دوام داد .به گفته وزارت دفاع امریکا یک
روش ،پیدا کردن و حمایت از رهبران محلی است که بتوانند رهبری را بدوش بگیرند و به ایجاد همکاری میان
جوامع و دولت های محلی مساعدت کنند .به گفته قوماندان قوماندانی ساحوی -جنوب ،مدیران پروگرام
که مسئول استخدام چنین رهبرانی هستند جتربه کافی برای شناسایی اشخاصی با مهارت ها و قابلیت
های ضروری جهت موفقیت در مناصب مدیریتی در سطح نواحی را دارند .انتصاب بزرگانی که بتوانند برای
حمایت از دولت جمهوری اسالمی افغانستان یک جامعه را از طرق شوراها یا شوراهای محلی اداره کنند یک
گام مثبت به سوی نایل آمدن به ثبات پایدار است .همچنان ،مترکز زدایی از انتصابات و انتصاب اشخاص بر
183
اساس صالحیت به جای ارتشاء سبب افزایش اعتماد افغان ها به دولت می گردد.
به گفته اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ( ،)USAIDمساعدت های امریکا از  1جنوری تا  15دسمبر
 2010به ایجاد  65شورای جدید در ولسوالی های  12والیت ناامن مساعدت منوده است .تا وقتی که انتخابات
شوراهای محلی برگزار شود ،این شوراها واسطه اصلی بین جوامع و دولت خواهند بود .شوراهای فعلی،
184
محدوده عملکرد سازمان های اصلی حکومتی را به سطح محلی انکشاف داده اند.
به گفته وزارت امورخارجه امریکا ،در ساحاتی که امنیت بهبود یافته ،سازمان های مدنی و دولت جمهوری
اسالمی افغانستان همکاری مؤثری برای پیشرفت به سوی بهبود قابلیت های حکومتداری محلی داشته
اند .وزارت امورخارجه امریکا بسیاری از عوامل مربوط به مساعی غیر نظامی را در ولسوالی هایی در قندهار
و هلمند متمرکز منود تا با مساعی آیساف برای بهبود امنیت در این ساحات نا امن همکاری کنند .این کار
185
سبب افزایش ظرفیت غیر نظامی در این ساحات گردیده است.

جنوب افغانستان

به گفته قوماندان قوماندانی ساحوی -جنوب ،اعمال فشار برای بهبود ثبات در والیت قندهار که از آپریل
 2010آغاز گردیده است سبب بهبود شرایط امنیتی برای ایجاد قابلیت های حکومتداری محلی در بلند مدت

ارائه راپور به کنگره امریکا
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گردیده است .شرایط محلی سبب گردیده که بزرگان بتوانند به خانه هایشان بازگردند و آزادانه حرکت
کنند و کمتر از تهدیدات طالبان به علت همکاری با آیساف تشویش داشته باشند 186.ولی به گفته وزارت
امورخارجه امریکا ،طالبان یک کمپیان ترور علیه مسئولین دولتی دارد که بر قابلیت ایجاد حکومتداری مؤثر
187
محلی در این ساحات تأثیر گذاشته است.
به گفته یکی از منایندگان ارشد بریتانیا در جنوب افغانستان ،قابلیت های حکومتداری در والیت هلمند
نیز بهبود یافته است 188.در تاریخ  8نومبر  ،2010یازده ولسوالی از چهارده ولسوالی دارای والی بودند که بهبود
قابل مالحظه ای نسبت به پنج والی در سال  2008است 189.پنج والیت در هلمند نیز دارای شوراهای محلی
هستند که به قوای آیساف اجازه ایجاد ارتباط با منایندگان محلی جهت انکشاف حکومتداری و مساعی
190
اقتصادی برای تأمین ضروریات مردم محلی را می دهد.
به گفته وزارت دفاع امریکا ،شهر مارجه چگونگی موفقیت کمپاین های نظامی برای افزایش کنترول
دولتی را نشان می دهد .در سال  ،2009شهر مارجه یک مرکز قوماندانی و کنترول شورشیان و مرکز ساخت
دستگاههای انفجاری تعبیه شده و فعالیت های مربوط به جتارت غیر قانونی مواد مخدر بود .یکی از
مسئولین وزارت امورخارجه امریکا اعالن منود که بعد از فشارهای امنیتی آیساف در تاریخ  23نومبر ،2010
شهر مارجه حتت کنترول دولت جمهوری اسالمی افغانستان قرار گرفته است .این پیشرفت با افزایش اسم
نویسی رأی دهندگان از  22نفر در سال  2009به حدود  600نفر در انتخابات  2010مشخص می گردد 191.تقلیل
حمالت اجنام شده با استفاده از دستگاههای انفجاری تعبیه شده به کارمندان دولت اجازه داده است که با
192
آزادی بیشتری در داخل و اطراف شهر حرکت کنند.

انکشاف حاکمیت محلی و جامعه

پروگرام انکشاف حاکمیت محلی و جامعه ( )LGCDاداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ( )USAIDبرای
مساعدت به ایجاد یک ماحول پایدار برای انکشاف سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی در بلند مدت و میان مدت
طرح ریزی شده است .پروگرام انکشاف حاکمیت محلی و جامعه ( )LGCDاز اکتوبر  2006تا  31دسمبر
 2010بیش از  316ملیون دالر را تعهد منوده و بیش از  238.7ملیون دالر را پرداخت منوده است 193.این پروگرام
194
سه معیار اصلی برای موفقیت دارد:
•افزایش قابلیت مسئولین دولت جمهوری اسالمی افغانستان برای ارائه خدمات
•افزایش سهم جوامع محلی در فعالیت های انکشافی
•شناسایی عوامل اصلی بی ثباتی و رفع آنها از طریق پالن گذاری عملیاتی

ممیزی سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در این
سه ماه یک تفتیش جدید را از قراردادهای اداره
انکشاف بین املللی ایاالت متحده برای حمایت از
پروژه های حکومتداری و انکشاف جوامع اعالن
منود .برای کسب معلومات بیشتر به بخش ،1
صفحه  11مراجعه کنید.

اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده در این سه ماه ،موانع متعددی را در زمینه تطبیق پروگرام
195
انکشاف حاکمیت محلی و جامعه ( )LGCDاعالن منود:
•خاصتا ً عدم موفقیت عملیاتهای "پاکسازی و حفظ موقعیت" آیساف می تواند سبب سخت شدن
موفقیت این پروگرام گردد.
•همکاری با دولت جمهوری اسالمی افغانستان ضرورت به اصالحات مداوم دارد.
•در ساحات بی ثبات ،استفاده از قراردادی ها نسبت به اجرای مستقیم پروژه ها از طریق ارائه اعطاآت
به جوامع نتایج محدودتری دارد.
•فعالیت ها مطابق با ضروریات مبارزه علیه شورش نیستند.
به گفته اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ( )USAIDبا وجود این موانع ،پروگرام انکشاف حاکمیت
محلی و جامعه ( )LGCDبه بهبود ثبات در سراسر کشور مساعدت منوده است :ولسوالی های شین دند،
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گزاره و اجنیل در هرات ،ولسوالی های باال مرغاب ،قادس و مغر در بادغیس ،لشکرگاه در هلمند ،میوند و
قندهار در والیت قندهار و سرک خوست  -گردیز در خوست ،ولسوالی های جالریز و نرخ در وردک و ولسوالی
هایی در والیات لوگر,پکتیا و پروان .این پروگرام در اغلب ولسوالی های والیات کنر ،ننگرهار ،غزنی ،پکتیکا
و هلمند به علت تضعیف امنیت ،فساد اداری و پالن گذاری ناکافی موفقانه نبوده است .به گفته اداره
انکشاف بین املللی ایاالت متحده پروگرام انکشاف حاکمیت محلی و جامعه ( )LGCDجاگزین پروگرام
196
ایجاد ثبات در ساحات مهم می گردد که کار آن به چهار پروگرام ساحوی تقسیم می گردد.

عملیات ایجاد ثبات در قریه جات

به گفته دفتر وزیر دفاع امریکا ،پروگرام عملیات های ایجاد ثبات در قریه جات ( )VSOوزارت دفاع امریکا برای
اعزام کارمندان امریکایی و افغان به قریه جات جهت مرتبط منودن قریه جات با سازمان های دولتی والیتی
و محلی با پروگرام پولیس محلی افغانستان ( )ALPهمکاری می کند .پروگرام عملیات های ایجاد ثبات در
قریه جات ( ،)VSOعالوه بر بهبود ظرفیت مراکز ولسوالی به انکشاف شوراها برای مرتبط منودن قریه جات به
ولسوالی ها مساعدت می کند .پروگرام عملیات های ایجاد ثبات در قریه جات ( )VSOهمچنان به دهاقین برای
مبارزه علیه شورشیان و ارائه مساعدت های انکشافی مساعدت می کند 197.برای کسب معلومات بیشتر
در مورد پروگرام عملیات های ایجاد ثبات در قریه جات ( )VSOو اجراآت مشترک پولیس محلی افغانستان برای
بهبودبخشی امنیت ،به بخش "امنیت" در این راپور مراجعه کنید.
پروگرام عملیات های ایجاد ثبات در قریه جات ( )VSOاخیرا ً یک ستراتیژی چهار مرحله ای را تطبیق منوده
198
است:
•ایجاد :انتخاب مراکز پروگرام عملیات های ایجاد ثبات در قریه جات ( )VSOبا شناسایی ساحاتی که مردم
محلی در آنها درخواست مساعدت برای مبارزه علیه شورشیان را منوده اند ،دارای اهمیت ستراتیژیک
برای دولت جمهوری اسالمی افغانستان ،آیساف و شورشیان هستند و امکان حفظ آنها وجود دارد.
•حفظ :استقرار کارمندان در قریه جات برای مساعدت به حکومتداری ،انکشاف و امنیت.
•اعمار :مرتبط منودن قریه جات با دولت های محلی و والیتی از طریق توافقات سازمانی مانند شوراها و
پروژه های انکشافی.
•انتقال :حرکت به سوی مدیریت بیشتر افغان ها.
به گفته دفتر وزیر دفاع امریکا ،پروگرام عملیات های ایجاد ثبات در قریه جات ( )VSOسطوح حکومتداری
و امنیت را در ساحات عملیاتی خود افزایش داده است .تا  31دسمبر  31 ،2010پایگاه پروگرام عملیات های
ایجاد ثبات در قریه جات ( )VSOوجود داشت .والیت ارزگان ،مقر مال محمد عمر رهبر طالبان ،یکی از موفق
ترین ساحات عملیاتی پروگرام عملیات های ایجاد ثبات در قریه جات ( )VSOبوده است .پروگرام عملیات های
ایجاد ثبات در قریه جات ( )VSOو پروگرام پولیس محلی افغانستان ( )ALPسبب انکشاف حکومتداری و
امنیت در والیت گردیده و از قوای محلی برای تضعیف نفوذ طالبان استفاده منوده است .نتایج مشابهی نیز
در والیات دایکندی ،زابل و قندهار حاصل شده است .رهبران ارشد طالبان بشمول مال عمر ،تشویش هایی را
اعالن منوده اند مبنی بر اینکه پروگرام عملیات های ایجاد ثبات در قریه جات ( )VSOو پروگرام پولیس محلی
199
افغانستان ( )ALPسبب تضعیف پایگاه آنها در قریه جات گردیده است.
ولی به گفته دفتر وزیر دفاع امریکا ،هنوز موانعی پیش روی پروگرام عملیات های ایجاد ثبات در قریه
جات وجود دارد و وضعیت ناپایدار است .طالبان و سایر گروههای شورشی یک کمپاین ارعاب و ترور علیه
اشخاصی که با پروگرام عملیات های ایجاد ثبات در قریه جات و پروگرام پولیس محلی افغانستان همکاری
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می کنند را آغاز منوده اند .این کمپاین بشمول ترورهای هدفمند ،و ارسال "شبنامه" (تهدید) به مساعدت
کنندگان و اختتاف حامیان بوده است .همچنان ،حکومتداری محلی در بعضی از ساحات ضعیف است که
سبب قطع ارتباط قریه جات با دولت های ولسوالی ها و والیات می گردد .درگیری های داخل و میان قبایل نیز
بر انکشاف پروگرام عملیات های ایجاد ثبات در قریه جات تأثیر داشته است .به گفته دفتر وزیر دفاع امریکا،
دولت جمهوری اسالمی افغانستان و امریکا به مبارزه علیه اقدامات شورشیان و تطبیق راه حل های بلند
200
مدت برای رفع عوارض حکومتداری محلی دوام می دهند.

اصالحات ادارات حکومتی

شکل 3.24

ﺳﺮﻭی :ﺷﻤﺎ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﺮﺭﻭی ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﯽ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ؟
ﻣﺠﻤﻮﻉ6,467 :

ﻫﯿﭻ
1,552
ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ
1,229

ﮐﻤﯽ
2,716

ﺧﯿﻠﯽ ﺯﯾﺎﺩ
776
ﳕﯽ ﺩﺍﱎ
194
ﻧﻮﺕ ﻫﺎ :ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﲤﺎﻣﯽ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺳﺌﻮﺍﻝ "ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺴﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ
ﭼﻘﺪﺭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟" ﺑﻮﺩ
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﻨﯿﺎﺩ ﺁﺳﯿﺎ" ،ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  :2010ﯾﮏ ﺳﺮﻭی ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ"،
 ،2010/9/11ﺻﻔﺤﻪ .200

ایجاد ظرفیت یکی از عوامل اصلی بهبود مدیریت عمومی است .به گفته سازمان ملل متحد ،دولت جمهوری
اسالمی افغانستان قصد خود برای تطبیق اجراآت تشریح شده در پروسس کابل که برای انتقال مکمل
مسئولیت اداره کشور به افغان ها طرح ریزی شده را نشان داده است .دولت جمهوری اسالمی افغانستان در
تاریخ  15نومبر  2010در پانزدهمین جلسه هیئت مدیره هماهنگی و نظارت مشترک راپور داد که به بیش از
 70فیصد از اهداف تعیین شده برای اکتوبر  2010نایل آمده است .سازمان ملل متحد این موضوع را نشان
دهنده "افزایش ظرفیت دولت جمهوری اسالمی افغانستان برای بدوش گرفنت مسئولیت انتقال قدرت و
201
انکشاف در افغانستان" می داند.
به گفته سازمان ملل متحد ،تصدیق یک خط در بودجه دولت جمهوری اسالمی افغانستان برای تأمین
منابع مالی کمیسیون حقوق بشر افغانستان توسط کابینه افغانستان یک گام مثبت به سوی بهبود
حکومتداری بود .سازمان ملل متحد همچنان اعالن منود که دولت جمهوری اسالمی افغانستان یک چوکات
مالی میان مدت برای اولویت بندی مصارف و عواید داخلی ،ایجاد یک ستراتیژی با هدف اصالح مدیریت
202
عمومی ،اصالح قانون خدمات عمومی و تسریع اصالحات معاش و درجه بندی ،ایجاد منوده است.
رئیس جمهور کرزی در تاریخ  19اکتوبر  2010دستوری را امضاء منود که بر اساس آن انتصاب مسئولین
سطح باالی کمیسیون خدمات عمومی بطور متمرکز اجنام می شود .این دستور از انتخاب کارمندان ارشد
توسط والیان و وزراء جلوگیری می منود ولی به آنها اجازه می داد که اشخاصی را برای این مناصب توصیه
کنند .مقصد از این دستور این است که پروسس انتصابات شفاف تر اجنام شده و کمتر سیاسی باشد.
203
کرزی همچنان تعهد منود که شخصا ً هیچ انتصابی را اجنام ندهد.
بر اساس یک سروی که اخیرا ً توسط بنیاد آسیا اجنام شد ،نظر مردم نسبت به دولت جمهوری اسالمی
افغانستان نسبتا ً مثبت است :اکثریت نسبی مردم اعالن منودند که به مدیریت دولتی ( 57فیصد) و وزارتخانه
ها ( 54فیصد) اعتماد دارند .مؤثریت دولت بطور کلی به شکل ذیل ارزیابی گردید 73 :فیصد افغان ها
معتقدند که دولت جمهوری اسالمی افغانستان مسئولیت های خود را اجنام می دهد که  6فیصد نسبت
به سال  2008افزایش یافته است 204.و همانطور که در شکل  3.24نشان داده شده ،اکثریت اشخاصی که در
سروی اشتراک منودند ( 54فیصد) معتقدند که می توانند در تصمیمات دولت تأثیر داشته باشند.
احتادیه اروپا ( )EUدر تاریخ  10اکتوبر  2010اعالن منود که مساعی خود را معطوف به بهبود ظرفیت در
سطوح مرکزی و والیتی دولت جمهوری اسالمی افغانستان خواهد منود .احتادیه اروپا اعالن منود که ضعف
های ساختاری در سیستم خدمات عمومی ،اختیارات نامشخص و ارتباط میان سازمانهای دولت مرکزی
و والیتی یکی از موانع پیش روی اجنام اصالحات قانونی و ساختاری در مدیریت دولتی است .احتادیه اروپا
در پاسخ به درخواست رئیس جمهور کرزی و سایر مسئولین بلندپایه احتادیه اروپایی ،شروع به ارزیابی
امکان مترکز مساعی برای حمایت از ارائه ترنینگ خدمات عمومی منوده است .این حمایت بشمول یک
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شبکه اختصاصی از مراکز ترنینگ ساحوی در سراسر کشور است.

205

حمایت امریکا از اصالح مدیریت عمومی

به گفته وزارت دفاع امریکا ،دولت جمهوری اسالمی افغانستان به یکی از سهم گیرندگان مهم در پالن
گذاری و اجرای پروژه های مختلف پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان بدل گردیده است .مسئولین دولت
جمهوری اسالمی افغانستان  -خاصتا ً منایندگان محلی که با تیم های بازسازی والیتی کار می کنند  -به
پیشنهاد ،اولویت بندی و انتخاب پروژه های پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان مساعدت می کنند .به
عالوه ،اکنون برای متامی پروژه های پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان که مصارف آنها  50,000دالر یا بیشتر
است و یا ضرورت به مصارف عملیات یا حفظ و مراقبت دارند ،باید یک توافقنامه با یکی از مسئولین
دولت جمهوری اسالمی افغانستان امضاء گردد .این ضروریات برای معلوماتدهی بیشتر به دولت جمهوری
اسالمی افغانستان در مورد مصارف حفظ پروژه ها ایجاد گردید .به گفته وزارت دفاع امریکا ،اشتراک دولت
جمهوری اسالمی افغانستان در متامی مراحل پروژه ها سبب یقین حاصل منودن از مالکیت و تصدیق پروژه
206
ها می گردد.

صندوق والیان بر اساس مؤثریت

صندوق والیان بر اساس مؤثریت اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده که دارای یک سرمایه  6.8ملیون دالری
است ،برای افزایش قابلیت والیان برای مدیریت مناصب مهم و افزایش پروگرام های همکاری با جوامع بشمول
برگزاری شوراها طرح ریزی شده است .تا  31دسمبر  ،2010حدود  5.3ملیون دالر توسط والیان والیات صرف
گردید که  1.7ملیون دالر آن از  20آگست  2010صرف گردیده است 207.این منابع مالی به والیان اجازه می دهند
مناصب مهم را مدیریت منوده و فعالیت های همکاری با جوامع بشمول برگزاری شوراهای مبارزه علیه کشت
208
کوکنار ،رفع اختالفات و سایر مسائل مهم را انکشاف بخشند.
آخرین ارزیابی اجنام شده از این صندوق بر کیفیت پروگرام ،تقسیم برابر مزایا ،مشوره و ارتباطات،
حسابدهی و شفافیت و بهبود اجراآت بودجوی متمرکز بود .اوسط منره تعیین شده در این ارزیابی در والیات
 6.62از  10بود که یک سطح "رضایتبخش" از نظر اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده و یک پیشرفت
نسبت به منره  5.83در سه ماه قبل بود .ولی ،منرات در نه والیت تقلیل یافت (بیش از یک منره در سه والیت که
حدود  10فیصد است) .اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده اعالن منود که چوکات نظارت و ارزیابی قابل
تقویت است .موانعی در بعضی از والیات بشمول ضرورت به تأمین جتهیزات اداری برای صندوق و همکاری
محدود جوامع یا حمایت در سطح ولسوالی وجود دارد .این صندوق از ابتدا تا آخر اکتوبر  2010پالن گذاری
209
شده بود و تا آخر جنوری  2011متدید نگردید ولی متدید هزینه آن در حال حاضر در دست بررسی است.

اصالح عدلیه و حاکمیت قانون

در این سه ماه ،مساعی بهبود اصالحات عدلیه و حاکمیت قانون دوام یافت .هدف این مساعی ایجاد یک بدل
قوی برای سیستم عدلیه طالبان بود .پروگرام ها و پروژه های زیربنایی مختلفی در سطح ولسوالی تطبیق
گردید .اعمار محکمه ولسوالی جنریب در والیت کاپیسا در تاریخ  13نومبر  2010تکمیل گردید 210.یوناما در
تاریخ  10اکتوبر  2010تطبیق "پروگرام معلوماتدهی قانونی و عدلیه به مردم" که یک پروگرام شش ماهه
معلوماتدهی قانونی و عدلیه در والیت خوست است را اعالن منود .هدف این پروگرام ،انکشاف حاکمیت قانون
توسط دولت جمهوری اسالمی افغانستان نسبت به سیستم های رفع اختالف سنتی از طریق معلوماتدهی
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ممیزی سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در این
سه ماه یک تقتیش جدید از چهار پروگرام وزارت
امورخارجه امریکا و اداره
انکشاف بین املللی ایاالت متحده ()USAID
بشمول صندوق والیان بر اساس مؤثریت را در
یکی از والیات منتخب اعالن منود .برای کسب
معلومات بیشتر به بخش  ،1صفحه 13
مراجعه کنید.

حکو متد ا ر ی

به مردم در مورد سیستم دولتی و قوانین و مقررات است.
منشی عمومی سازمان ملل متحد در راپور ربعوار دسمبر  2010خود اعالن منود که دسترسی به عدلیه
در افغانستان بهبود یافته است .دفاتر مشوره حقوقی در بسیاری از والیات افتتاح گردیدند و سازمان های
غیر دولتی مساعدت های قانونی خود را به ساحات جدید انکشاف دادند 212.ولی بر اساس سروی نومبر 2010
بنیاد آسیا ،با وجود بهبود نظر افغان ها نسبت به دولت ،فقط  48فیصد افغان ها به سیستم عدلیه اعتماد
213
دارند.
211

پروگرام مساعدت به سکتور عدلیه افغانستان

دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،خارنواالن،
آفسران پولیس ،قضات و وکالی مدافع را در زمینه
استندردهای عادالنه و اخالقی محاکمه تعلیم می
دهد.
منبع :دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش
خاص برای بازسازی افغانستان.2011/6/1 ،

پروگرام مساعدت به سکتور عدلیه افغانستان ( )JSSPتا  31دسمبر  ،2010بیش از  47.3ملیون دالر را مصروف
214
نایل آمدن به اهداف خود منوده بود و پرداخت  83.9ملیون دالر دیگر به این پروگرام نیز تعهد گردیده است.
هدف پروگرام مساعدت به سکتور عدلیه افغانستان ( )JSSPکه حتت نظر دفتر مواد مخدر بین املللی و
اعمال قانون ( )INLعمل می کند ،انکشاف ظرفیت سیستم عدلیه جنایی افغانستان از طریق همکاری با
متخصصین عدلیه افغان بشمول خارنواالن است .پروگرام مساعدت به سکتور عدلیه افغانستان همچنان
با ایجاد هماهنگی میان وکالی مدافع و سایر متخصصین در سیستم عدلیه ،از سیستم دفاع از متهمین
215
نیز حمایت می کند.
به گفته دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،اهداف فعلی پروگرام مساعدت به سکتور عدلیه
افغانستان عمدتا ً مطابق با اهداف تعیین شده در پالن اولویت بندی و اجرائیوی دولت جمهوری اسالمی
افغانستان در پروگرام ملی قانون و عدلیه برای همه است .مساعدت های پروگرام مساعدت به سکتور
216
عدلیه افغانستان به تطبیق این پالن بشمول مساعی ذیل است:
•بهبود زیربناهای فزیکی و اصالحات مدیریتی و سازمانی :حمایت از پروژه های زیربنایی و تأمین جتهیزات
دولت جمهوری اسالمی افغانستان و پروژه اصالح سکتور عدلیه افغانستان بانک جهانی (.)AJSRP
همچنان ،بخش کمکی دفتر لوی خارنوال ( )AGOASپروگرام مساعدت به سکتور عدلیه افغانستان
به تطبیق اصالحات معاش و درجه مساعدت می مناید.
•نظرات نهایی در مورد قوانین مدنی و جزایی ،بررسی و اصالح قوانین و اصالح پروسس های تقنینی:
پروگرام مساعدت به سکتور عدلیه افغانستان با گروه کاری اصالح قانون جنایی همکاری می کند.
•معلوماتدهی قانونی :بخش مساعدت به وزارت عدلیه پروگرام مساعدت به سکتور عدلیه افغانستان
به اداره حقوق وزارت عدلیه افغانستان و بخش معلوماتدهی قانونی پروژه اصالح سکتور عدلیه
افغانستان بانک جهانی ( )AJSRPمساعدت می کند.
•انکشاف مشوره حقوقی :پروگرام مساعدت به سکتور عدلیه افغانستان با اداره مشوره حقوقی و
مؤسسه مستقل وکالت افغانستان همکاری می کند.
به گفته دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،در این سه ماه پروگرام مساعدت به سکتور عدلیه
افغانستان تعداد وکالی امریکایی و افغان را از  93نفر در سپتمبر به  107نفر در دسمبر افزایش داده است.
این تعداد نشان دهنده کمبود  51وکیل نسبت به تعداد پالن گذاری شده توسط دفتر مواد مخدر بین املللی
و اعمال قانون در ماه جوالی است .دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون اعالن منود که برای تکمیل این
تعداد وکیل تا اوایل سال  2011کوشش می کند و در حال مصاحبه با وکالی افغان برای تکمیل  21منصب
وکالت است .حضور سیزده وکیل در ترنینگ قبل از اعزام جنوری /فبروری تصدیق شده است و نه مشاور
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دیگر نیز در ترنینگ اشتراک منوده اند و در انتظار کسب اجازه های قبل از اعزام هستند.
پروگرام مساعدت به سکتور عدلیه افغانستان هر سه ماه کنفرانس های ترنینگ والیتی را برای اعضای
سیستم عدلیه افغانستان برگزار می کند .طی سه ماه گذشته ،پروگرام مساعدت به سکتور عدلیه
افغانستان دو کنفرانس در والیت لوگر و وردک برگزار منود .دو کنفرانس دیگر نیز به تعویق افتادند؛ یک پروگرام
در بادغیس برگزار خواهد شد و یک کنفرانس به دالیل امنیتی لغو گردید .پروگرام مساعدت به سکتور
218
عدلیه افغانستان قصد دارد دو کنفرانس طی سه ماه آینده برگزار مناید.
217

قانون محاکمه جنایی

قانون محاکمه جنایی تا تاریخ  31دسمبر  2010توسط اداره تقنین وزارت عدلیه که کار اصالح قوانین برای
مطابقت با شرایط قانونی دولت جمهوری اسالمی افغانستان را اجنام می دهد ،بروزرسانی نشده بود .در این
سه ماه ،مشاورین عدلیه پروگرام مساعدت به سکتور عدلیه افغانستان ،تقنین را به این علت حتت فشار
قرار داده بودند .ولی تقنین در اوایل جنوری راپور داد که ضرورت به یک ماه اضافی برای تکمیل بررسی قانون
دارد.
آیساف در ماه نومبر یک مشاور قانونی امریکایی را از طریق پروگرام دستان افغان که برای ایجاد اعتماد
بین قوای نظامی و مردم محلی و تسریع انتقال مسئولیت ها به دولت جمهوری اسالمی افغانستان طرح
ریزی گردیده ،در تقنین مستقر منود .دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون تا  6جنوری  2011قادر به ارزیابی
219
مؤثریت این مشاور در پروسس ارزیابی نبود.

محبوسین و بازداشت شدگان

به گفته وزارت دفاع امریکا ،انتقال مسئولیت عملیات محابس در این سه ماه دوام یافت .تا  6جنوری ،2011
کارمندان افغان اغلب مناصب در دو محبس در پروان را اشغال منوده بودند و یک ترنینگ حین وظیفه برای
محبس سوم را ارائه می منودند .در جنوری  ،2011اولین انتقال رسمی مسئولیت یک محبس به افغان ها اجنام
شد و نیروی کاری بین سازمانی مشترک )CJIATF-435( -435قصد اجنام دو انتقال مسئولیت دیگر را در مارچ
و آپریل دارد .دفتر وزیر دفاع امریکا در پالن مالی و اجرائیوی  ،CJIATF-435برای انکشاف ترنینگ و جتهیز افغانها
و بهبود قابلیت اداره محابس توسط افغان ها و انتقال سریع مسئولیت عملیات محابس به افغان ها ،اجازه
اختصاص منابع مالی اضافی را برای سال مالی  2011داده است CJIATF-435 .تعداد زیادی از پروگرام های
ترنینگ و تعلیم مهارت را برای محبوسین محبس پروان مدیریت می کند 220.به گفته قوماندانی عملیات
های خاص امریکا ،اسناد مربوط به حاضری محبوسین در این دوره ها به هیئت ارزیابی محبوسین ارائه می
گردد و آنها از این اسناد برای ارزیابی سطح خطر محبوسین مستفید می گردند CJIATF-435 221.همچنان
به دولت جمهوری اسالمی افغانستان برای برگزاری شوراهای آزادی محبوسین که برای ارائه سامان آالتی
(فرصت های استخدام) به اعضای خانواده و قبیله محبوسین برای افزایش احتمال بازگشت موفقانه آنها
222
به جامعه و رها کردن شورش طرح ریزی شده است مساعدت می کند.

حمایت از سیستم اصالحی

دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون مصارف پروگرام حمایتی سیستم محابس ( )CSSPرا که برای ایجاد
یک سیستم اصالحی بشری ،امن و مصؤن بر طبق استندردهای بین املللی و ضروریات فرهنگی افغانستان
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با دولت جمهوری اسالمی افغانستان همکاری می کند را تأمین می مناید .در این سه ماه ،پروگرام حمایتی
سیستم محابس ( )CSSPحضور خود را از شش والیت به هشت والیت انکشاف داد و بامیان و قندهار را
نیز به مساعی خود اضافه منود .دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون همچنان قراردادهایی را برای اعمار
محابس در بغالن و وردک و اعمار تانکی های آب و سربازخانه در محبس پل چرخی با کمپنی های افغان امضاء
منود 223 .همانطور که در جدول  3.7نشان داده شده است ،تعداد محبوسین در اغلب محابس افغانستان بیش
از ظرفیت آنها است.
در این سه ماه ،گروه مدیریت صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان ( ،)LOTFAافزایش منابع
مالی اختصاص یافته به تأمین معاش کارمندان قوماندانی مرکزی محابس را جهت جلوگیری از افزایش
ترک وظیفه در میان آنها تصدیق منود .از اعطاآت امریکا ،بریتانیا ،کانادا و احتادیه اروپا به صندوق وجه امانت
نظم و قانون افغانستان ( )LOTFAبرای پرداخت معاش این کارمندان استفاده می شود ،جاپان نیز تعهد
224
منوده که در آینده نزدیک به این صندوق مساعدت مناید.

حقوق بشر

در این سه ماه ،تعدادی از سازمان ها عوارض مربوط به حقوق بشر برای افغان ها را راپوردهی منودند .این بخش
معلومات بروزرسانی شده در مورد عوارض خاص حقوق بشر در افغانستان در ارتباط با بیجاشدگان ،برابری
جنسیتی و حقوق اطفال را ارائه می مناید.

کمپ های مهاجرین مانند این کمپ هزاران نفر از مهاجرینی که به کشور بازگشته اند را نگهداری می کنند .به گفته کمیساریای عالی
پناهندگان سازمان ملل متحد ،قابلیت جذب مهاجرین توسط افغانستان حتت تأثیر تداوم عوارض سیاسی ،امنیتی و اقتصادی قرار گرفته است.
(عکس از قوای هوایی امریکا ،بریدمن استیسی هاگا)
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جدول 3.7

محابس والیتی :جمعیت بر اساس فیصد شلوغی
حداکثر ظرفیت

تعداد کل محبوسین

نرخ اشغال

پکتیا

250

194

78%

نورستان

16

2

13%

زابل

29

84

290%

ننگرهار

100%–0

300%–101
413

1,134

275%

لوگر

26

65

250%

سمنگان

60

146

243%

خوست

71

151

213%

قندهار

630

1,114

177%

لغمان

119

208

175%

هلمند

453

720

159%

بادغیس

83

129

155%

جوزجان

457

666

146%

پنجشیر

24

33

138%

4,978

5,103

103%

کابل
600%–301

48

284

592%

هرات

353

2,079

589%

بغالن
سر پل

32

156

488%

کاپیسا

24

116

483%

دایکندی

26

111

427%

غور

26

111

427%

کنر

34

136

400%

پروان

61

232

380%

بلخ

106

400

377%

فراه

99

364

368%

نیمروز

73

260

356%

غزنی

74

261

353%

کندز

116

405

349%

بامیان

26

88

338%

بدخشان
وردگ

50

164

328%

40

122

305%

1,000%–601
تخار

46

436

948%

اورزگان

34

260

765%

پکتیکا

9

62

689%

فاریاب

73

454

622%

نوت ها :کمیته بین املللی صلیب سرخ حداقل فضای قابل قبول محبس برای هر شخص را  3.4متر مربع تعیین منوده است.
معلومات نشان دهنده محبوسین مرد تا تاریخ  2010/7/12است.
منبع :دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/6/1 ،
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بیجاشدگان

شکل 3.25

ﺳﺮﻭی :ﺁﯾﺎ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
ﻣﺠﻤﻮﻉ6,467 :

ﺑﺎﯾﺪ
4,139
ﻧﺒﺎﯾﺪ
2,134

ﳕﯽ ﺩﺍﱎ
194
ﻧﻮﺕ ﻫﺎ :ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﲤﺎﻣﯽ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺳﺌﻮﺍﻝ "ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺯﻧﺎﻥ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎﺭ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﭼﯿﺴﺖ؟"

ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﻨﯿﺎﺩ ﺁﺳﯿﺎ" ،ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  :2010ﯾﮏ ﺳﺮﻭی ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ"،
 ،2010/9/11ﺻﻔﺤﻪ .218

امریکا از سال  2002تا  2نومبر  2010بیش از  710ملیون دالر به کمیساریای عالی پناهدگان سازمان ملل
متحد ( )UNHCRپرداخت منوده است .از این منابع مالی برای مساعدت به پناهندگان در افغانستان و سراسر
جهان استفاده می گردد .به گفته کمیساریای عالی پناهدگان سازمان ملل متحد ،تداوم عوارض سیاسی،
امنیتی و اقتصادی سبب تضعیف قابلیت جذب مهاجرینی گردیده که به کشور باز می گردند .از متامی
قابلیت کشور استفاده گردیده و در نتیجه ماحول نامناسبی برای بازگشت مهاجرین به جامعه ایجاد شده
است 225.بیشترین تعداد بیجا شدگان داخلی ( IDPها) در ساحاتی قرار دارند که از حلاظ امنیتی خطرناک
هستند و لهذا کمیساریای عالی پناهدگان سازمان ملل متحد دسترسی کافی به آنها ندارد .کمیساریای
عالی پناهدگان سازمان ملل متحد اعالن منود که تعداد بیجاشدگان داخلی در سال  2011نیز در اثر افزایش
226
عملیات های نظامی در ساحات جنوبی ،غربی و جنوب شرقی کشور افزایش خواهد یافت.
227
از  14سپتمبر تا  10دسمبر  ،2010بیش از  11,000پناهنده به افغانستان بازگشته اند .از سال ،2002
بیش از  5ملیون پناهنده بازگشته اند که جمعیت تخمینی افغانستان را بیش از  20فیصد افزایش داده
اند .در ساحاتی که بیشترین میزان بازگشت را دارند ،مهاجرینی که به کشور بازگشته اند تا یک سوم
جمعیت را تشکیل می دهند .مهاجرینی که به کشور بازگشته اند ضرورت به ثبات اقتصادی ،مصؤنیت،
سرپناه و زمین زراعی دارند ولی دسترسی به زمین و حقوق بیجاشدگان داخلی و مهاجرینی که به کشور
بازگشته اند به علت ضعف سیستم عدلیه محدود شده است .برای رفع موانع پیش روی مهاجرینی
که به کشور بازگشته اند ،کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد اعطاآت نقدی خود را به
228
مهاجرینی که به کشور بازگشته اند در اولین ماه بازگشت افزایش داده است.

برابری جنسیتی

در این سه ماه ،هییت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان (یوناما) یک راپور در مورد موانع پیش روی
زنان افغان و اصالحات پیشنهادی برای پیشرفت حقوق زنان را نشر منود .در این راپور ذکر گردیده که رفتارهای
سنتی  -مثل ازدواج اطفال و ازدواج جبری ،ازدواج دختران برای رفع اختالفات ،تبادله دختران بین خانواده ها
برای ازدواج" ،حبس جبری در خانه" و "قتل ها ناموسی"  -هنوز سبب نقض حقوق بشری زنان و دختران در
سراسر کشور می گردند .به عالوه ،حقوق زنان بعد از سقوط طالبان به دالیل متعددی تا میزان پیش بینی
229
شده بهبود نیافته است:
•رسوم سنتی ،مثل روش های حل اختالف
•نفوذ اعتقادات غلط مذهبی در فرهنگ افغانستان
•عدم قابلیت تطبیق قانون رفع خشونت علیه زنان  2009توسط دولت جمهوری اسالمی افغانستان

بسیاری از اجزای قانون  2009مربوط به از بین بردن رسوم ،سنت ها و رفتارهایی است که خشونت علیه
زنان را ترویج می کنند .ولی هییت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان (یوناما) دریافت که بسیاری
از سازمان های اعمال قانون از این قوانین اطالع نداشته و یا متایلی به تطبیق آنها ندارند که سبب تداوم
نابرابری جنسیتی شدید در کشور می گردد .هییت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان (یوناما) به
دولت جمهوری اسالمی افغانستان توصیه منود تا اختیارات رهنمایی ،نظارتی و حمایتی بیشتری در اختیار
پولیس و عدلیه قرار دهد تا قوانین صحیح تر و دقیق تر اعمال گردند .در این راپور تأکید شده است که بهبود
زندگی زنان در افغانستان باید یکی از اولویت های دولت جمهوری اسالمی افغانستان در مساعی آشتی ملی
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و بازگشت شورشیان به جامعه باشد 230 .همانطور که در شکل  3.25نشان داده شده است ،در سروی بنیاد
آسیا مشخص گردید که اکثریت افغان ها ( 64فیصد) معتقدند که زنان باید بتوانند در بیرون از خانه کار
کنند.

حقوق اطفال

به گفته کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ( ،)AIHRCهنوز بسیاری از اطفال افغان از حقوق خود
محروم می شوند .عوامل متعددی سبب ایجاد این عوارض گردیده است :عدم معلوماتدهی به جامعه
در مورد این حقوق ،میکانیزم های محافظتی ضعیف ،بی ثباتی سیاسی و اقتصادی و رسوم سنتی .این
کمیسیون توصیه منود که دولت جمهوری اسالمی افغانستان و جامعه بین املللی ،کمپاین های قانونی،
231
اقتصادی و معلوماتدهی را با هدف جلوگیری از سوء استفاده از حقوق اطفال انکشاف بخشند.
ازدواج در سنین کم علت  10فیصد از موارد نقض حقوق بشر بوده که توسط کمیسیون مستقل حقوق
بشر افغانستان در شش ماه ا ول سال  2010راپوردهی شده است .اغلب این ازدواج ها همراه با خشونت بوده
و در بیش از  5فیصد از آنها اختالف سنی  30سال یا بیشتر بوده است .خشونت جنسی بیشترین فیصد
( 27.7فیصد) از دوسیه های نقض حقوق بشر ثبت شده در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان طی
232
این دوره را تشکیل می دهد.
در این سه ماه ،صندوق اطفال سازمان ملل متحد ( )UNICEFاز افغانستان درخواست منود تا قوانین
جامعی را بر اساس اصول و ضروریات کنوانسیون حقوق اطفال تصویب مناید .از هر پنج طفل افغان یکی
قبل از سن پنج سالگی می میرد و فقط  6فیصد از اطفال در وقت والدت ثبت می شوند که سبب می گردد
نتوان هویت قانونی آنان را ثبت منود .دولت جمهوری اسالمی افغانستان قوانین و پالیسی هایی را در این مورد
ایجاد منوده است ولی به گفته صندوق اطفال سازمان ملل متحد ( )UNICEFضرورت به بهبود ماهیت قوانین
233
و طرز تطبیق آنها توسط دولت جمهوری اسالمی افغانستان وجود دارد.
صندوق اطفال سازمان ملل متحد ( )UNICEFهمچنان توصیه منوده است که دولت جمهوری اسالمی
افغانستان این قوانین را با نظارت بر حقوق اطفال ،تعلیم اطفال در مورد حقوق آنها و معلوماتدهی به
234
متخصصینی که با اطفال کار می کنند (مربیان ،کارمندان صحی و پولیس) تطبیق مناید.
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ایجاد یک چوکات قانونی مکمل
برای محافظت از اطفال بدوش دولت
افغانستان است .صندوق اطفال
سازمان ملل متحد به مساعدت به
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انکشاف اقتصادی و اجتماعی
امریکا تا  31دسمبر  2010بیش از  16.15ملیارد دالر را به حکومتداری و انکشاف در افغانستان اختصاص
داده است 235.یکی از اجزای مهم ستراتیژی امریکا در افغانستان ،بازسازی زیربناهای ضروری برای انکشاف
بلندمدت اقتصادی است 236 .این بخش کلیات پیشرفت به سوی نایل آمدن به این اهداف اقتصادی را با ارزیابی
معیارهای اقتصادی و مساعی دولت امریکا و سایر مساعدت کنندگان به بازسازی زیربناهای مهم و ارائه
خدمات ضروری در افغانستان را ارائه می کند.

معیارهای اصلی

یک روش ارزیابی مؤثریت اعطاآت به انکشاف اقتصادی ،ارزیابی معیارهای مهم مورد استفاده برای اندازه
گیری میزان رشد و ثبات مالی ،مثل تولید ناخالص داخلی ( ،)GDPتورم و نرخ های تبادله اسعار است .دولت
امریکا هدفی را برای معیارهای مهم در افغانستان تعیین نکرده است ،ولی از این معیارها برای بررسی میزان
انکشاف اقتصادی و ثبات مالی دریک کشور مؤثر هستند .بانک جهانی که این معیارها را بدقت بررسی می
کند ،نتیجه گیری منود که رشد اقتصادی افغانستان طی سال  2009/2010قوی ولی ناپایدار بوده است .بانک
237
جهانی نسبت به رشد پایدار طی سال  2010/2011نسبتا ً امیدوار است.

تولید ناخالص داخلی

بر طبق آخرین بروزرسانی اقتصادی بانک جهانی پیش بینی می شود که اوسط رشد تولید ناخالص داخلی
افغانستان طی سال  2010/2011بین  8.5تا  9.0فیصد باشد .به گفته بانک جهانی ،عامل اصلی افزایش
فعالیتهای اقتصادی ،تقاضا برای کاال و خدمات به علت ایجاد امنیت در اقتصاد و مصرف اعطاآت امریکا و
238
سایر مساعدت کنندگان است .این مصارف بشمول موارد ذیل است:
•افزایش حدود  24فیصدی اعطاآت برای مساعدت به بودجه دولت جمهوری اسالمی افغانستان
()GIRoA
•اعطای حدود  4ملیارد دالر برای مساعدت به مصارف خارج از بودجه

دو سال محصول زراعی خوب سبب رشد اقتصادی گردیده است .در واقع ،بانک جهانی اعالن منود که
مقدار صادرات آجیل و میوه جات خشک از صادرات فرش افغانستان بیشتر شده است .صادرات آجیل و
میوه جات خشک از سال  2006/2005تا  2010/2009بیش از نیمی از صادرات افغانستان را تشکیل داده
است 239.یکی از مقاصد اصلی مساعدت های زراعی امریکا ،تشویق افغان ها به تولید آجیل و میوه جات با
ارزش به جای غالت و مواد مخدر غیر قانونی است .همانطور که در راپورهای ربعوار قبلی سرمفتش خاص
برای بازسازی افغانستان در سال  2010ذکر گردیده است ،اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ()USAID
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 30ملیون دالر برای مساعدت به کسب مهارت های تخنیکی ،تأمین جتهیزات و مواد ضروری برای کشت
240
محصوالت با ارزش در اختیار دهاقین افغان قرار داده است.
به گفته بانک جهانی ،سکتور خدمات افغانستان  -بشمول ارتباطات ،خدمات مالی و ترانسپورت  -هنوز
بزرگترین مساعدت کننده به رشد اقتصادی افغانستان در سال  2010/2009است .بانک جهانی راپور داد
که سکتور ارتباطات در سال  2010/2009به میزان  45فیصد رشد داشته است .همانطور که در راپورهای
ربعوار قبلی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ذکر گردید ،دولت امریکا منابع مالی ضروری برای ایجاد
ظرفیت در دولت جمهوری اسالمی افغانستان برای تنظیم سکتور ارتباطات و انکشاف خدمات ارتباطی
در قریجه جات را تأمین منوده است .در مقابل ،پیش بینی می شود که سکتور صنعت افغانستان در سال
241
 2010/2009به میزان  3فیصد کوچک شود که عمدتا ً در نتیجه تقلیل میزان تولید است.

تورم

به گفته بانک جهانی ،بانک مرکزی افغانستان تورم را بخوبی کنترول منوده است .تطبیق پالیسی های پولی
محطاتانه سبب گردید تا اوسط نرخ تورم در سال  2010/2009در  3فیصد حفظ شود که نسبت به اوسط
 9فیصد در سال  2009/2008تقلیل یافته است .ولی بانک جهانی تخمین می زند که تورم عمدتا ً به علت
قیمت مواد غذایی در سال  2011/2010تا  5فیصد افزایش یابد .این معکوس شدن نرخ تورم نتیجه شرایط
نامناسب آب و هوا در کشورهای همسایه است که سبب افزایش قیمت اقالم ضروری بشمول گندم ،گوشت
گوسفند ،گوشت گوساله ،بوره و آرد در افغانستان شده است .حتی یک افزایش اندک در قیمت مواد غذایی
می تواند تأثیرات زیادی بر افغانهایی که نزدیک خط فقر قرار دارند داشته باشد .بانک جهانی تخمین می زند
که یک افزایش  10فیصدی در قیمت گندم می تواند سبب فقیر شدن  377,000نفر از افغان ها گردد .علت
آن این است که خانواده های فقیر عمدتا ً مقادیر زیادی از کالری خودشان را از طریق مصرف نان و غالت به جای
242
گوشت و سبزیجات تأمین می کنند.

نرخ های تبادله

نرخ های تبادله یکی از عوامل مهم در جتارت است چون با افزایش ارزش پول ،صادرات یک کشور گران تر می
شود .همچنان با کاهش ارزش پول ،صادرات یک کشور ارزان تر می شود.
به گفته بانک جهانی ،ارزش افغانی نسبت به سایر اسعار عمده جهان در سال مالی  2010افزایش یافت.
ارزش افغانی تقریبا ً در متام طول سال مالی نسبت به دالر امریکایی افزایش یافت و در جوالی  2010نسبت به
یورو نیز افزایش یافت .بانک جهانی اعالن منود که عالوه بر سایر عوامل ،ارزش روپیه پاکستان به علت تداوم
243
بی ثباتی در این کشور تقلیل یافت بطوریکه تعداد زیادی از جتار با افغانی معامله می کنند.
به گفته بانک جهانی ،صادرات افغانستان منحیث بخشی از تولید ناخالص داخلی از  24فیصد در سال
 2006/2005به  15فیصد در سال  2010/2009تقلیل یافت .ولی صندوق بین املللی پول ( )IMFنتیجه گیری منود
244
که در واقع ارزش افغانی بیش از حد زیاد نشده است.

اشتغال

بر اساس ستراتیژی ایجاد ثبات ساحوی در افغانستان و پاکستان ،ایجاد اشتغال برای حفظ رشد اقتصادی
بلند مدت در افغانستان و کاهش متایل مردم به پیوسنت به گروههای تندرو ضرورت دارد 245.همانطور که در
راپورهای ربعوار قبلی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ذکر گردید ،به علت موجود نبودن معلومات
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آماری ،آمار دقیقی از نیروی کار و نرخ بیکاری در افغانستان وجود ندارد .لهذا ،اندازه گیری میزان پیشرفت به
سوی هدف امریکا برای افزایش اشتغال در سکتور زراعت یا سکتورهای دیگر امکانپذیر نیست ،ولی اداره
انکشاف بین املللی ایاالت متحده ( )USAIDتخمین هایی را از مشاغل ایجاد شده در پروگرام های پول برای
کار در افغانستان ارائه منوده است.
به گفته اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده  780پروگرام پول در ازای کار طی سال مالی  2010تکمیل
گردیده است که سبب استخدام  103,000نفر و تزریق  27ملیون دالر مزد به اقتصاد افغانستان گردیده
که برابر با  22,500شغل متام وقت است 246.اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده همچنان اعالن منود که
مساعی پروگرام اولویت افغان از سال  2008تا  2010بطور چشمگیری افزایش یافته و به نتایج ذیل نایل
247
آمده است:
•استخدام  85,650نفر افغان
•عقد قرارداد با  4,227کمپنی محلی
•استخدام  1,478فارغ التحصیل و کارآموز افغان
•عقد قراردادهای فرعی و تأمین کاال و خدمات بطور محلی به ارزش  1.12ملیارد دالر

ممیزی سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در
یکی از تفتیش های در حال اجنام خود در حال
ارزیابی یک قرارداد همکاری  60ملیون دالری بین
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده و سازمان
 CARE Internationalبرای پروگرام انکشاف
جوامع در کابل ( )CDP-Kاست .این پروگرام
یکی از پروگرام های پول در ازای کار برای تأمین
امنیت غذایی در ساحات شهری است .برای
کسب معلومات بیشتر به بخش  ،1صفحه 14
مراجعه کنید.

اداره مالی

یکی از عوامل مهم ایجاد ظرفیت اقتصادی در افغانستان ،ایجاد زیربناهای یک سیستم مدرن مالی است.
مساعی امریکا در این سه ماه بشمول همکاری با بانک مرکزی افغانستان برای رفع خطرات ایجاد شده
توسط بحران بانک کابل ،انکشاف دسترسی به خدمات بانکداری الکترونیکی و مساعدت به وزارت مالیه
برای اجنام تفتیش های اولی بر طبق قانون مدیریت سکتور مالی است.

بانکداری

همانطور که در راپورهای ربعوار قبلی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ذکر گردید ،امریکا از
انکشاف سکتور بانکداری خصوصی و مؤسسات اعتباری متبادل سیستم های پولی سنتی حمایت
منوده است .به گفته اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،مساعدت های امریکا سبب افزایش تعداد
مؤسسات بانکی از  12مؤسسه در سال مالی  2009به  17مؤسسه در سال مالی  2010گردیده است و
تعداد شعب بانک های جتاری نیز در همین دوره از  280شعبه به  329شعبه افزایش یافته است .به عالوه،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده اعالن منود که مساعدت های دولت امریکا سبب افزایش تعداد قرض
گیرندگان افغان در سال مالی  2010گردید و مؤسسات مایکروفاینانس  777ملیون دالر و بانک های جتاری
248
 71ملیون دالر قرض پرداخت منودند.
یک مثال از مساعدت های امریکا تأسیس یک صندوق  100ملیون دالری در سال  2010برای افزایش
دسترسی دهاقین افغان به اعتبارات زراعی است 249.به گفته اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده طی
امسال ،مؤسسات مالی مرتبط با دولت افغانستان بیش از  19,000قرض به ارزش  15.3ملیون دالر را در 14
250
والیت پرداخت منوده اند.

بحران بانک کابل

اعتماد عمومی به بانک های خصوصی به علت اتهامات سوء استفاده عمده مالی در بانک کابل که
بزرگترین بانک خصوصی افغانستان است طی ماههای آگست و سپتمبر  2010کاهش یافت .بانک کابل
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ممیزی سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در
یکی از تفتیش های در حال اجنام خود در حال
ارزیابی مساعی انکشاف سکتور بانکداری و
سیستم های کنترول اسعار افغانستان است.
برای کسب معلومات بیشتر به بخش  ،1صفحه
 16مراجعه کنید.

انکشاف اقتصادی و اجتماعی

تفتیش قانونی :یک ارزیابی دقیق از معلومات
مربوط به تبادالت مالی برای تشخیص سوء
استفاده ،تقلب و سوء مدیریت مالی بشمول اجنام
تست های واقعی یا جمع آوری شواهد است تا
امکان خیانت در سطوح مختلف مدیریتی بشمول
حذف کنترول های داخلی ،جعل اسناد و تبانی
مشخص گردد.
منبع" ،AICPA :تفتیش های خدمات قانونی و حکومتداری جتاری  -پر کردن فاصله :راپور
نهایی" ،دسترسی اونالین .2011/5/1

یکی از اجزای مهم سیستم مالی کشور است .یک سوم سپرده های بانکی در این بانک قرار دارد و  57فیصد
قرض ها در سال  2009نیز توسط همین بانک پرداخت شده است .به گفته بانک جهانی ،این بانک طی یک
هفته متامی نقدینگی خود را از دست داد و سبب هجوم مردم برای خارج کردن سپرده ها گردید .به گفته
بانک جهانی ،عدم دسترسی به معلومات قابل اعتماد در مورد مبلغ این قرض ها سبب گردیده که امکان
251
تعیین شدت این عوارض یا تأثیر آنها بر ثبات مالی کشور وجود نداشته باشد.
به گفته وزارت خزانه داری امریکا (خزانه داری) دولت جمهوری اسالمی افغانستان در فبروری  2010از
امریکا برای اجنام یک تفتیش قانونی از بانک کابل و بانک عزیزی درخواست مساعدت منود .مصارف تخمینی
این ممیزی ها  10ملیون دالر بود .خزانه داری امریکا یک کمپنی معتبر بین املللی را شناسایی منوده و منابع
252
مالی ضروری برای اجرای این درخواست را نیز تأمین منود.
ولی دولت جمهوری اسالمی افغانستان بعد از ممیزی بانک کابل ،نظر خود را در مورد پارامیترهای مربوط به
تفتیش های قانونی پیشنهادی تغییر داد .به گفته خزانه داری ،دولت جمهوری اسالمی افغانستان بر کنترول
253
ممیزی ها و محرمانه بودن نتایج تأکید منود .این شرایط برای خزانه داری امریکا قابل قبول نبود.
به گفته خزانه داری امریکا ،دولت جمهوری اسالمی افغانستان در حال بررسی امکان اجنام ممیزی های
مالی از طریق سایر مساعدت کنندگان منحیث بخشی از پروگرام صندوق بین املللی پول می باشد .دولت
امریکا مستقیما ً در این مذاکرات اشتراک نکرده است .بانک مرکزی افغانستان تا تاریخ  4جنوری  2011کدام
254
ممیزی بانکی را پالن گذاری نکرده بود و کدام قرارداد را برای اجنام ممیزی مستقل بانک ها امضاء نکرده بود.
255
معاش  220,000نفر از قوای امنیتی و کارمندان ملکی افغانستان از طریق بانک کابل پرداخت می گردد.
خزانه داری اعالن منود که بعد از بحران بانک کابل ،بانک مرکزی افغانستان (د افغانستان بانک یا )DAB
تصمیم گرفته تا از خدمات بانکداری جتاری سایر مؤسسات مالی مستفید گردد 256.خزانه داری جهت حتقیق و
تهیه پیش نویس پیشنهاداتی برای خرید یک بانک دیگر جهت توزیع معاش کارمندان دولت به دولت جمهوری
اسالمی افغانستان مساعدت تخنیکی ارائه منوده است .به گفته بانک جهانی تا اکتوبر  ،2010بانک کابل
257
حتت شرایط خاص عمل می کرد و هیچ تأخیری در پرداخت معاش کارمندان ملکی ایجاد نگردید.

میکانیزم های متبادل پرداخت

در یکی دیگر از پیشرفت های سکتور مالی در این سه ماه Citibank ،اعالن منود که اداره خدمات تبادالت
مالی جهانی این بانک قراردادی را با بانک خصوصی بین املللی افغانستان ( )AIBدر کابل برای تقویت
قابلیت های پرداخت  AIBامضاء منوده است .این قرارداد با همکاری وزارت دفاع امریکا ( )DoDمنحیث
بخشی از مساعی این وزارتخانه برای ارائه خدمات بانکداری پایدار ،حمایت از رشد سکتور خصوصی و
258
جذب سرمایه گذاری خارجی امضاء گردید.
همانطور که در راپورهای ربعوار قبلی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ذکر گردیده است ،دولت
امریکا برای مبارزه علیه فساد اداری و حسابدهی منابع مالی ،از انکشاف میکانیزم های الکترونیکی پرداخت
منحیث روش های متبادل تبادالت پولی سنتی حمایت منوده است .به گفته  ،Citibankخدمات  AIBبشمول
ارائه خدمات انتقال پول الکترونیکی و دستگاههای  ATMخواهد بود 259.به گفته بانک جهانی ،در حال حاضر
260
بیش از نیمی از کارمندان ملکی افغانستان معاش خود را از طریق تبادالت الکترونیکی دریافت می کنند.

جمع آوری عواید

همانطور که در راپور ربعوار جوالی  2010سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ذکر گردید ،میزان جمع
آوری عواید داخلی در افغانستان بطور مداوم در حال افزایش است .ولی به گفته بانک جهانی ،جمع آوری
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عواید هنوز کمتر از مقدار ضروری برای تأمین مصارف اصلی دولت است.
صندوق بین املللی پول پیش بینی می کند که جمع آوری عواید داخلی در افغانستان از  9.6فیصد تولید
ناخالص داخلی در سال مالی  2010به  10.3فیصد تولید ناخالص داخلی در سال مالی  2011برسد 262.به
گفته وزارت دفاع امریکا ،ممکن است عواید داخلی طی این سال مالی به  1.7ملیارد دالر برسد که  30فیصد
بیشتر از سال قبل است 263 .به گفته وزارت دفاع امریکا ،این افزایش عمدتا ً در نتیجه اصالح مدیریت امور
مالیاتی و گمرکات و تعیین نرخ های جدید مالیات بر تورید است 264.وزارت دفاع امریکا اعالن منود که با وجود
این افزایش مؤثریت ،دولت جمهوری اسالمی افغانستان تنها توانسته  54فیصد از مصارف عملیاتی اصلی
265
خود را از محل عواید داخلی تأمین مناید.
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ( )USAIDبرای مساعدت به تقویت قابلیت های مدیریت مالی دولت
جمهوری اسالمی افغانستان ،پرداخت  84ملیون دالر برای حمایت از انستیتوت خدمات ملکی افغانستان را
تعهد منوده است .مقصد این انستیتوت ،برگزاری دوره های ترنینگ برای کارمندان ملکی در سطح کشور
و والیات است 266.به گفته وزارت امورخارجه امریکا ( ،)DoSامریکا همچنان ساالنه  2.5ملیون دالر را برای
حمایت از آکادمی ملی گمرکات افغانستان پرداخت می مناید .این مبلغ عالوه بر  2ملیون دالر بودجه اختصاص
یافته توسط امریکا به اعمار و بازسازی تأسیسات ترنینگ آکادمی گمرکات پرداخت می گردد .خزانه داری
همچنان جهت تقویت ظرفیت ممیزی داخلی وزارتخانه های افغانستان ،به وزارت مالیه افغانستان مساعدت
267
های تخنیکی ارائه می مناید.
در نتیجه مساعی ایجاد ظرفیت جمع آوری عواید داخلی در افغانستان ،بانک جهانی اخیرا ً تغییرات عمده
ای را در ترکیب عواید داخلی راپوردهی منود .سهم عواید مالیاتی (امالک ،معاش ،فروش و غیر مستقیم) از
 38فیصد در سال  2009/2008به  48فیصد در سال  2010/2009رسید .همچنان سهم مربوط به عوارض و
مصارف گمرکی از  32فیصد در سال  2009/2008به  35فیصد در سال  2010/2009رسید .همزمان ،سهم
مربوط به عواید غیر مشمول مانند  -مثل مصارف مدیریتی ،مالیات امالک ،جرائم و فروش امالک و عمارات
268
 تقریبا ً تا نصف تقلیل یافت.261

مدیریت مالی سکتور دولتی

مشاورین خزانه داری در نومبر  2010برای ارزیابی وزارتخانه احیاء و انکشاف دهات با مفتشان وزارت مالیه
افغانستان همکاری منودند .به گفته خزانه داری ،این اولین وزارتخانه افغانستان با بودجه خطی است که بر
طبق اجازه ماده  61قانون مدیریت مصارف و امور مالی دولتی افغانستان تفتیش می گردد .در دسمبر ،2010
یک تیم مشترک از مفتشان امریکایی و افغان ممیزی سه وزارتخانه دیگر را آغاز منودند :وزارت ترانسپورت،
وزارت صحت عامه و وزارت آب و انرژی .به گفته خزانه داری ،پیش بینی می شود که این تفتیش ها تا مارچ
 2011تکمیل گردد .خزانه داری همچنان اعالن منود که مفتشان امریکا و دولت جمهوری اسالمی افغانستان
برروی یک پالن چند ساله برای تفتیش از  17وزارتخانه و  9سازمان دولتی باقیمانده بشمول د افغانستان بانک
269
و دولت های محلی بر طبق ماده  61توافق منودند.

خدمات ضروری

به گفته وزارت امورخارجه امریکا ،افزایش ظرفیت دولت جمهوری اسالمی افغانستان برای ارائه خدمات
ضروری یکی از چهار هدف مهم ستراتیژی انکشاف اقتصادی امریکا در افغانستان است 270.یکی از نشانه
های موانع پیش روی افغانستان ،رتبه این کشور در فهرست انکشاف بشری پروگرام انکشافی سازمان ملل
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ماده  61قانون مدیریت مصارف و امور مالی دولتی
افغانستان می گوید" ،وزارت مالیه افغانستان
باید یک مدیریت تفتیشی داخلی ایجاد مناید و
مفتشانی را برای تفتیش امور مالی و محاسبه
متامی ادارات دولتی منصوب مناید ".این مفتشان
ممکن است مدیران مربوط را وادار به ارائه
معلومات ضروری برای تفتیش امور مالی منایند.
منبع :دولت جمهوری اسالمی افغانستان ،قانون مدیریت مصارف و امور مالی دولتی
افغانستان.

انکشاف اقتصادی و اجتماعی

ممیزی سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
طی تفتیش خود از سکتور انرژی دریافت که با
آنکه پیشرفتهایی اجنام شده است ولی دولت
جمهوری اسالمی افغانستان ظرفیت کافی
برای جمع آوری عواید را ندارد و در نتیجه منی
تواند از سیستم های تولید برق نگهداری منوده
و یا کارمندان واجد صالحیت کافی را استخدام
مناید .برای کسب معلومات بیشتر به تفتیش
 4-10سرمفتش 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" در ویب سایت
www.sigar.mil
مراجعه کنید.

متحد ( )UNDPاست .افغانستان در سال  2010بین  169کشور رتبه  155را در میان انکشاف نیافته ترین
271
کشورهای جهان کسب کرد.
بر طبق راپور پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد ،عواید سرانه ناخالص ملی افغانستان در میان 15
کشور انتهای فهرست  2010از همه کشورها زیادتر بود .ولی ،در همین راپور نتیجه گیزی شده بود که
حدود  42فیصد از افغان ها هنوز در فقر زندگی می کنند .طول عمر پیش بینی شده در وقت والدت 44.6
سال بود که کمترین مقدار بین  15کشور آخر در جهان است .نرخ مرگ اطفال کوچکتر از پنج ساله
 257مورد فی  1,000تولد زنده و نرخ مرگ مادران  1,800مورد فی  100,000تولد است که یکی از بیشترین
آمارها در جهان است .اغلب افغان ها به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند و  63فیصد به سیستم
272
های مناسب گندآب دسترسی ندارند.
این بخش پیشرفت های مهم در مساعی امریکا برای بهبود ظرفیت دولت جمهوری اسالمی افغانستان
برای ارائه خدمات ضروری جهت رفع این موانع را نشان می دهد.

انرژی

مانطور که قبال ً توسط سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان اعالن گردیده بود ،افغانستان به علت
آنکه زیادتر از تولید خود انرژی مصرف می کند به تورید انرژی دوام می دهد .قوماندانی مرکزی امریکا
( )CENTCOMعدم دسترسی به برق را یکی از موانع حفظ نتایج ستراتیژی مبارزه علیه شورش ،خاصتا ً در
ساحات درگیری شدید مثل قندهار دانست 273.همانطور که در راپور ربعوار اکتوبر  2010سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان ذکر گردیده است ،قوماندانی مرکزی امریکا پیشنهاد منوده تا بطور موقت و تا راه اندازی
بند کجکی ،جنریتر و مواد سوخت در اختیار شهر قندهار قرار بگیرد .به گفته قوماندانی مرکزی امریکا ،راه
274
حل موقت انرژی برای شهر قندهار بشمول بخش های ذیل است:
•سایت پارک صنعتی شوراندام (پارک صنعتی قندهار KIP-سابق) :یک جنریتر دیزل با قوه  10میگاوات
(ظرفیت واقعی  8میگاوات) در تاریخ  1دسمبر  2010شروع به کار می کند .اوسط تولید برق روزانه آن
 4.4میگاوات است و اعمار و نصب تأسیسات حمایتی دوام می یابد.
•سایت باغ پل (سیلوی روسی سابق) :جنریترهای دیزل با قوه  10میگاوات (ظرفیت واقعی  8میگاوات)
حتویل داده شده است .انتقال آنها به سایت در تاریخ  20جنوری  2011پالن گذاری شده و در تاریخ  1مارچ
 2011شروع به تولید برق می کنند.
•بکسه شروع ( )SEPSسیستم برق جنوب شرق :این کیت برای مساعدت به تأمین جتهیزات کمپنی برق
دولتی افغانستان ( )DABSجهت اجنام اصالحات ضروری در سیستم توزیع برق شهر قندهار خریداری
شده است .قوماندانی مرکزی ایاالت متحده انتظار دارد که کمپنی برق دولتی افغانستان ( )DABSاین
جتهیزات را برای اصالح سیستم توزیع برق ولتاژ کم و متوسط در شهر قندهار طی  24ماه آینده نصب
مناید.
به گفته قوماندانی مرکزی ایاالت متحده ،جنیترها و مواد سوخت دو فابریکه تولید برق  10میگاواتی با
استفاده از منابع مالی پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان ( )CERPخریداری شده اند .تا جنوری  ،2011حدود
275
 100ملیون دالر قرارداد برای حمایت از این مساعی منعقد گردیده بود.
رئیس جمهور در تاریخ  7جنوری  ،2011قانون اجازه دفاع ملی آیک اسکلتون ( )NDAAبرای سال مالی  2011را
امضاء منود که بشمول پروگرام زیربناهای افغانستان ( )AIPنیز می باشد .این قانون به وزارت دفاع امریکا اجازه
می دهد که حداکثر  400ملیون دالر را مصروف عملیات و حفظ و مراقبت از پروژه های زیربنایی بزرگ مناید.
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قوماندانی مرکزی ایاالت متحده انتظار دارد که  89-40ملیون دالر مصارف ضروری برای تأمین مواد سوخت
در سال مالی  2011و مصارف عملیات و حفظ و مراقبت متامی جنریترهای برق قندهار به جای پروگرام پاسخ
اضطراری قوماندان ( )CERPتوسط پروگرام زیربناهای افغانستان ( )AIPتأمین گردد 276.تغییر منابع مالی این
پروژه تشویش های مطرح شده توسط کنگره در مورد قانون اجازه دفاع ملی را نشان می دهد که بر طبق آن
از منابع مالی پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان نباید برای پروژه های بزرگ استفاده شود .تفتیش سرمفتش
خاص برای بازسازی افغانستان از پروژه های پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان در والیت لغمان ،تشویش
های متشابهی را ایجاد منود 277.برای کسب معلومات بیشتر در مورد تفتیش سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان به بخش  ،1صفحه  9مراجعه کنید.
خط نل TAPI
در یکی دیگر از پیشرفت های مربوط به انرژی در این سه ماه ،رئیس جمهور ترکمنستان یک توافقنامه کلی برای
اعمار خط انتقال گاز طبیعی ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هندوستان ( )TAPIبا رؤسای جمهور افغانستان
و پاکستان و وزیر تیل و گاز طبیعی هندوستان امضاء منود .امضای این توافقنامه بعد از امضای یک توافقنامه
متشابه توسط وزرای انرژی در سال  2010اجنام شد .اگر خط انتقال گاز طبیعی  TAPIساخته شود ،می تواند
گاز طبیعی ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هندوستان منتقل کند و سبب کسب عواید
278
ترانزیت گاز برای دولت جمهوری اسالمی افغانستان گردد.
اعمار پروژه  TAPIاز سال  1995مورد بحث است و همانطور که قبال ً توسط سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان اعالن گردید ،موانع زیادی پیش روی آن وجود دارد 279.در این سه ماه ،کمپنی دولتی گازپروم روسیه
280
عالقمندی خود را به اشتراک در کنسرسیوم  TAPIاعالن منود.

معارف

به گفته اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ( ،)USAIDمساعدت های دولت امریکا به سکتور معارف در
281
سال  2010سبب نایل آمدن به نتایج متعددی گردیده است:
• 40,850معلم افغان تعلیم داده شدند
• 60,000طفل در پروگرام های تعلیماتی قریه جات اسم نویسی کردند
• 21.5ملیون کتاب تأمین گردید

خدمات صحی

دولت امریکا در حال ارائه  4ملیون دالر برای مساعدت به وزارت صحت عامه افغانستان ( )MoPHبرای اجنام یک
سروی ملی و صحی برای تعیین چوکات پروگرام تقلیل نرخ مرگ مادران در افغانستان است 282.به گفته اداره
انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،تا  30نومبر  2010مبلغ  2,848,266دالر مصروف این سروی گردیده بود ،پیش
بینی می شود مبلغ  350,000دالر دیگر نیز در دسمبر  2010مصروف گردد .این مصارف بشمول مساعی ایجاد
283
ظرفیت برای مساعدت به وزارت صحت عامه برای تعیین طرزالعمل ها ،منونه گیری و مدیریت سروی است.
284
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده موفقیت های ذیل را اعالن منود:
•مجموعا ً  24,000خانواده افغان از  751مرکز جمعیتی برای منونه گیری شناسایی شده اند.
•حدود  150تا  180مأمور  -بشمول مأمورین آمارگیری ،سرپرست ،کنترول کننده و ناظر  -برای جمع آوری
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معلومات سروی استخدام شدند و  5کنترول کننده متام وقت و  15آپریتر ثبت معلومات نیز استخدام
شدند.
•تا  24دسمبر  ،2010از  751سروی 681 ،مورد ( 91فیصد) اجنام شده و به بخش ثبت معلومات ارجاع
گردید.
به گفته اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پیش بینی می شود که نتایج اولی در فبروری یا مارچ 2011
ارائه گردد .وزارت صحت عامه افغانستان در حال پالن گذاری برای انتشار نتایج سروی در یک سمینار ملی در
285
جون  2011است.

آب

ممیزی سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان با
بررسی منابع مالی تعهد شده برای قراردادهای
بازسازی از سال مالی  2007تا سال مالی 2009
دریافت که عدم وجود یک دیتابیس مرکزی برای
پروژه های بازسازی یکی از موانع اصلی پیش
روی نظارت مؤثر است .برای کسب معلومات
بیشتر به تفتیش  4-11سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان" ،وزارت دفاع امریکا و اداره
انکشاف بین املللی ایاالت متحده پرداخت بیش
از  17.7ملیارد دالر به حدود  7,000قراردادی و
سایر مؤسسات را برای بازسازی افغانستان طی
سالهای مالی  2009-2007تعهد منوده اند" در
ویب سایت  www.sigar.milمراجعه کنید.

سکتور آب افغانستان به علت سالها جنگ و خشکسالی شدیدا ً صدمه دیده است .به گفته دفتر حسابدهی
دولت ،دولت امریکا حدود  250ملیون را از سال  2002تا ربع دوم سال  2010مصروف قراردادها ،اعطاآت و
توافقات همکاری برای انکشاف منابع آب افغانستان منوده است .بر طبق یک تفتیش دفتر حسابدهی دولت
که در این سه ماه نشر گردید ،دولت امریکا قصد دارد مساعی بازسازی سکتور آب افغانستان را تسریع مناید
و ضرورت به  2.1ملیارد دالر دیگر برای تأمین مکمل منابع مالی پروژه های پالن گذاری شده در سال مالی 2010
286
تا سال مالی  2014دارد.
موانع پیش روی این سکتور در آخرین ارزیابی ملی خطرات افغانستان ( )NRVAمشخص گردید,که بر
طبق این ارزیابی ،فقط حدود  27فیصد افغان ها به آب آشامیدنی سالم دسترسی دارند و فقط  5فیصد از
آنان به تأسیسات گندآب دسترسی دارند 287.بانک جهانی در سال  2010راپور داد که فیصد افغان هایی که
به آب نل دسترسی دارند  18فیصد است که کمترین میزان در جهان است 288.سیستم های آبیاری نیز در
افغانستان انکشاف نیافته است .به گفته دفتر حسابدهی دولت فقط حدود  30فیصد از اراضی زراعی به
289
آب کافی دسترسی دارند.
تفتیش دفتر حسابدهی دولت از سکتور آب به نتایج متشابهی با تفتیش های زیربنایی سرمفتش خاص
برای بازسازی افغانستان نایل آمد که بر طبق آنها امکان حفظ پروژه ها و هماهنگی بین سازمان ها هنوز
یکی از موانع است .تفتیش دفتر حسابدهی دولت نتیجه گیری منود که مساعی سازمان های امریکایی در
سکتور آب حتت تأثیر عدم وجود یک دیتابیس مرکزی برای پروژه های بازسازی قرار دارد .عدم وجود یک پالن
290
اجرائیوی بین سازمانی نیز یکی از عوارض موجود است.

ترانسپورت

امریکا منحیث بخشی از ستراتیژی خود برای بهبود آزادی حرکت و انکشاف مسیرهای جتاری در افغانستان در
حال اعمار زیربناهای ترانسپورت بشمول سرک ها ،ریل ها و میدان های هوایی است .در این سه ماه ،پیشرفت
در پروژه های اعمار سرک های والیتی ستراتیژیک که شهرهای شرق و جنوب را به مراکز والیات متصل می
کنند دوام یافت ولی هوانوردی غیر نظامی به علت عدم موفقیت افغانستان در تأسیس یک سازمان نظارتی
برای تطبیق استندردهای مصؤنیتی بین املللی مورد تصدیق ،تضعیف گردید.

سرکها

اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده پرداخت  270ملیون دالر به پروژه سرک های والیتی ستراتیژیک برای
اعمار سرک هایی در شرق و جنوب افغانستان را تعهد منود .در ابتدا قرار بود این پروژه بیش از  1,000کیلومتر
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( )kmسرک اجننیری شده و پل را تا دسمبر  2011اعمار مناید .ولی به علت تأخیرهای ایجاد شده ،پالن گذاری این
پروژه به  450کیلومتر تقلیل یافت .به گفته اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،بیش از  1,800کیلومتر
291
سرک ساحوی ،سرک اصلی و سرک های والیتی و قریه جات باید در سال  2010تکمیل گردد.
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده همچنان اعالن منود که اعمار و ترمیم  800کیلومتر سرک با
292
استفاده از منابع مالی ذیل دوام می یابد:
• 178ملیون دالر برای یک بخش  101کیلومتری سرک ملی بین گردیز و خوست
• 95ملیون دالر برای یک بخش  92کیلومتری سرک ملی بین گردیز و غزنی
• 126ملیون دالر برای یک بخش  103کیلومتری از سرک ملی در بدخشان که  97فیصد آن در دسمبر
 2010تکمیل گردیده است
سازمان پیمان اتالنتیک شمالی ( )NATOبرای ایجاد ظرفیت در دولت جمهوری اسالمی افغانستان جهت
حفظ سرک ها ،یک پروگرام آزمایشی با همکاری نیروهای بین املللی کمک به امنیت ( )ISAFو نیروهای امنیت
ملی افغانستان ( )ANSFرا برای تأمین امنیت و حفظ و مراقبت از سرک ها در والیت کاپیسا آغاز منوده است.
بر طبق این توافقنامه ،نیروهای سازمان پیمان اتالنتیک شمالی ،قوای محلی نیروهای امنیت ملی افغانستان
293
را برای محافظت از این سرکها ،پاکسازی آنها از ماین و حفظ و مراقبت از آنها تعلیم می دهند.
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده با همکاری وزارت فواید عامه افغانستان در حال اجنام یک پروژه برای
عملیات و حفظ و مراقبت از بیش از  1,500کیلومتر از سرکهای بازسازی شده است .به گفته اداره انکشاف
بین املللی ایاالت متحده ،بخشی از این پروگرام بشمول ارزیابی قابلیت های تخنیکی و مدیریتی و ضروریات
294
دولت جمهوری اسالمی افغانستان و کمپنی های افغان است که در اعمار این سرک اشتراک می کنند.

ریل

در اواخر سال  ،2010سه خط ریل جدید در مراحل پالن گذاری ،طرح ریزی یا اعمار قرار داشت .اگر این خطوط
تکمیل گردند می توانند با ایجاد دسترسی به اقیانوس هند و بازارهای آسیا ،آسیای مرکزی و اروپا به انکشاف
اقتصادی افغانستان مساعدت کنند .مصارف دو خط از سه خط پیشنهادی توسط بانک انکشاف آسایی
( )ADBتأمین می گردد .امریکا و جاپان بزرگترین مساعدت کنندگان به بانک انکشاف آسیایی هستند و هر
295
کدام حدود  15فیصد از سهام بانک را در اختیار دارند.
بلندترین خط ریلی پینشهادی یک مسیر  718کیلومتری از شمال به جنوب را طی کرده و مزار شریف را
به تورخام متصل می کند که سبب اتصال مرکز افغانستان به پاکستان و ازبکستان می گردد .همانطور
که در راپور ربعوار اکتوبر  2010سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ذکر گردید ،یک کمپنی چینی که
حق استخراج معدن مس عینک را بدست آورده ،قراردادی را با دولت جمهوری اسالمی افغانستان برای اعمار
این خط ریلی منعقد منوده است .بر طبق نشریه سازمان پیمان اتالنتیک شمالی ،این کمپنی سرمایه گذاری
زیادی را در خطوط ریلی پاکستان اجنام داده است و قصد دارد این خط ریلی جدید را به شبکه ریلی دولتی
پاکستان متصل مناید .قرار است این خط افغان برای حمل بارهای سنگین صنایع معدنی طرح ریزی گردد و
296
بعد از تکمیل می تواند سبب انکشاف صادرات سنگ معدن از معدن عینک گردد.
مذاکراتی برای اعمار یک مسیر ریلی ثانوی شرق به غرب از هرات به شیرخان بندر نیز در حال اجنام است.
مصارف این خط مشترکا ً توسط بانک انکشاف آسیایی و دولت جمهوری اسالمی افغانستان تأمین خواهد
شد .تا نومبر  ،2010ارزیابی های اولی برای اعمار این مسیر ریلی  1,105کیلومتری در حال اجنام بود و تخمین زده
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سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان طی
تفتیش از پروژه های پروگرام پاسخ اضطراری
قوماندان در والیت لغمان دریافت که پروژه های
سرک آسفالت به ارزش حدود  44.6ملیون دالر
به علت عدم وجود پالن های حفظ و مراقبت در
معرض خطر قرار دارند .در این تفتیش مشخص
گردید که این پروژه های سرک بدون یقین
حاصل منودن از کافی بودن منابع دولت جمهوری
اسالمی افغانستان برای حفظ آنها تصدیق
شده اند .برای کسب معلومات بیشتر به بخش
 ،1صفحه  9مراجعه کنید.

انکشاف اقتصادی و اجتماعی

می شود که این خط ریلی طی پنج تا نه سال تکمیل گردد .به عالوه ،بر طبق نشریه سازمان پیمان اتالنتیک
297
شمالی ،ایران  1.2ملیون دالر برای اجنام ارزیابی های اولی خط ریلی بین ایران و هرات پرداخت منوده است.
یک خط ریلی سوم با مسافت کوتاهتر به طول  75کیلومتر از حیرتان به مزارشریف در حال تکمیل است.
مصارف این خط ریلی مشترکا ً توسط بانک انکشاف آسیایی و دولت جمهوری اسالمی افغانستان تأمین می گردد.
همانطور که در راپور ربعوار آپریل  2010سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ذکر گردید ،اداره
انکشاف بین املللی ایاالت متحده  5ملیون دالر را برای مساعدت به اعمار این خط ریلی پرداخت منوده است.
298
تاریخ تخمینی تکمیل این پروژه جون  2011است.
شکل  3.26خطوط ریلی پیشنهادی که موازی با مسیرهای سرک ابریشم باستانی هستند را نشان می
دهد .بر طبق نشریه سازمان پیمان اتالنتیک شمالی ،مسئولین امیدوارند که خطوط ریلی جدید فشارهای
اعمال شده به شهر حیرتان در نزدیکی سرحدات ازبکستان را تقلیل بدهند .حدود نیمی از تورید جتاری از طریق
299
حیرتان اجنام می شود و این شهر قادر به حتمل افزایش حجم جتارت نیست.

شکل 3.26

ﺧﻄﻮﻁ ﺭﺍﻩ ﺁﻫﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﺪﻩ

خطوط هوایی

ﺍﺯﺑﮑﺴﺘﺎﻥ

ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎﻥ

ﭼﯿﻦ

ﺷﯿﺮﺧﺎﻥ
ﺑﻨﺪﺭ

PAKISTAN
ﺗﻮﺭﺧﺎﻡ

ﺣﯿﺮﺗﺎﻥ

ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎﻥ

ﻣﺰﺍﺭ ﺷﺮﯾﻒ
ﻟﻮﮔﺮ
ﻣﻌﺪﻥ ﻣﺲ

ﻫﺮﺍﺕ

ﻗﻨﺪﻫﺎﺭ

ﮐﻮﺭﯾﺪﻭﺭ 1A
ﮐﻮﺭﯾﺪﻭﺭ 1B

ﺳﭙﯿﻦ ﺑﻮﻟﺪک

ﮐﻮﺭﯾﺪﻭﺭ 1C
ﻣﻨﺒﻊ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﭘﯿﻤﺎﻥ ﺍﺗﻼﻧﺘﯿﮏ ﺷﻤﺎﻟﯽ" ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ-ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ" ،
ﺭﺍﭘﻮﺭ ﺧﺎﺹ ﺯﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ" ،2010/18/11 ،ﺻﻔﺤﻪ 2

ﺍﯾﺮﺍﻥ

همانطور که در راپورهای ربعوار آپریل و اکتوبر  2010سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ذکر گردید،
دولت امریکا منابع مالی پروگرام های زیربنایی و ترنینگ و برای ایجاد ظرفیت هوانوردی غیر نظامی در
افغانستان را تأمین می مناید .یکی از موفقیت های عمده در مارچ  2010بعد از انتقال مسئولیت کنترول
یکی از بخش های اصلی میدان هوایی بین املللی کابل به دولت جمهوری اسالمی افغانستان حاصل گردید.
ولی در این سه ماه ،به علت تصمیم کمیسیون اروپا برای منع نشست طیاره های خصوصی افغان در
کشورهای احتادیه اروپا به علت تشویش های مصؤنیتی ،مساعی انکشاف این سکتور موفقانه نبود .عالوه
بر کمپنی دولتی آریانا افغان که قبال ً در لست سیاه قرار گرفته بود ،خطوط هوایی خصوصی بشمول کام
ایر ،پامیر ایر و صافی ایر نیز در لست سیاه قرار گرفتند .کمیسون اروپا اعالن منود که دولت جمهوری اسالمی
افغانستان نتوانسته یک سازمان نظارتی مطابق با استندردهای تعیین شده توسط سازمان هوانوردی
300
مدنی بین املللی ( )ICAOتأسیس مناید.
خطوط هوایی منع شده می توانند با کرایه کردن طیاره از خطوط هوایی که استندردهای مصؤنیتی
بین املللی  ICAOرا رعایت می کنند در فضای هوایی اروپا نشست کنند 301.بعد از اعالن این تصمیم ،خطوط
هوایی صافی ایر اعالن منود که از طیاره های کرایه ای ثبت شده در اروپا برای مسیر کابل -فرانکفورت خود
302
مستفید می گردد.

ارتباطات

رشد عظیم ارتباطات یکی از موارد موفقیت افغانستان است .بالعکس سایر بخش های اقتصادی ،بخش
عمده ای از رشد سکتور ارتباطات در اختیار سکتور خصوصی قرار دارد .به گفته بانک جهانی 99.2 ،فیصد
از مشترکین ارتباطی افغانستان در اوایل سال  2010مشترک کمپنی های خصوصی بودند .بیش از نیمی
از خانواده های افغان حداقل یک تیلیفون موبایل دارند و بانک جهانی پیش بینی می کند که مشترکین
303
تیلیفون موبایل تا آخر سال  2011به  19ملیون نفر برسد
در این سه ماه ،کمپنی افغان بیسیم که یکی از پنج آپریتر موبایل تصدیق شده در افغانستان است
اعالن منود که برای انکشاف خدمات خود خاصتا ً در قریه جات دور افتاده با کمپنی  Nokia Siemensهمکاری
می کند .بر طبق این قرارداد ،این کمپنی سویدنی شبکه موبایل این آپریتر افغان را اصالح منوده و انکشاف
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می بخشد و خدمات مدیریت دیتا ،صدور بل و پالتفورمهای اخذ مصارف و سایر خدمات حمایتی را ارائه می
304
مناید.
قرارداد کمپنی  Nokiaنشان دهنده مساعی دولت جمهوری اسالمی افغانستان برای تشویق ارائه
کنندگان خدمات برای ارتقای خدمات تیلیفون موبایل در سراسر کشور و تطبیق استندردهای ارتباطی
سریعتر و انکشاف خدمات در قریه جات است .به گفته وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی ،تا جون 2010
بیش از  14ملیون مشترک تیلیفون موبایل در افغانستان وجود داشت .تداوم ارتقای خدمات برای اقتصاد مهم
است زیرا عالوه بر سایر دالیل ،این سکتور در سال  2010بزرگترین تأمین کننده عواید مالیاتی دولت جمهوری
305
اسالمی افغانستان بوده است.
در یکی دیگر از پیشرفت های ارتباطی در این سه ماه ،رادیو آزادی ارائه خدمات اینتراکتیو خبررسانی و اخطار
اضطراری برای مشترکین موبایل اتصاالت را در افغانستان اعالن منود .این خدمات جدید از طریق همکاری رادیو
اروپای آزاد /رادیو آزادی که یک سازمان حتت حمایت دولت امریکا است ارائه می گردد 306.رادیو آزادی توسط رادیو
اروپای آزاد در سال  1985تأسیس گردید و امروز یکی از بزرگترین شبکه های رسانه ای افغانستان است که
حدود  50فیصد از جمعیت کشور به آن گوش می کنند .رادیو آزادی عمدتا ً به علت تنوع برنامه ها و نشر یک
307
مناظره بین رئیس جمهور حامد کرزی و سایر کاندیدان در انتخابات ریاست جمهوری مشهور شده است.

تأثیر امنیت در زیربناها

عالوه بر موانع بودجوی و ظرفیتی ،امنیت هنوز بر امکان حفظ پروژه های زیربنایی افغانستان تأثیر دارد .به
گفته قوماندانی مرکزی ایاالت متحده ،از  1اکتوبر تا  25دسمبر  111 ،2010مورد حمله علیه زیربناهای
افغانستان اجنام شده است .این حمالت عمدتا ً بشمول دستگاههای انفجاری تعبیه شده ،شلیک مستقیم
و شلیک غیر مستقیم بوده اند .قوماندانی مرکزی ایاالت متحده اعالن منود که حمالت اجنام شده در این سه
ماه به علت تغییر فصل بوده که سبب نامناسب شدن آب و هوا گردیده است 308.همانطور که در شکل 3.27
نشان داده شده ،این حمالت در  16والیت اجنام شدند.
محافظت از زیربناهای مهم یکی از اجزای ستراتیژی مبارزه علیه شورش آیساف است .برای مثال ،سرمفتش
خاص برای بازسازی افغانستان در راپور ربعوار جنوری  2010خود اعالن منود که یک نیروی  4,000نفری از قوای
نیروهای امنیت ملی افغانستان از توربین سوم بند کجکی که امریکا بیش از  100ملیون دالر برای آن سرمایه
309
گذاری کرده بود محافظت کردند.

شکل 3.27

ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺯﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎ،
ﺍﮐﺘﻮﺑﺮ-ﺩﺳﻤﺒﺮ 2010
ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻭﻻﯾﺖ
ﻏﺰﻧﯽ
ﮐﺎﺑﻞ
ﺯﺍﺑﻞ
ﻗﻨﺪﻫﺎﺭ
ﻫﻠﻤﻨﺪ
ﺧﻮﺳﺖ
ﭘﮑﺘﯿﮑﺎ

ممنوعیت فعالیت قراردادی های امنیتی خصوصی

در این سه ماه ،رئیس جمهور کرزی یک دستور اجرائیوی برای ممنوعیت فعالیت قراردادی های امنیتی خصوصی
( PSCها) صادر منود که تأثیر زیادی بر قابلیت اجرای پروژه های بازسازی توسط شرکای انکشافی خواهد
داشت .بر طبق این ممنوعیت همه قراردادی های امنیتی خصوصی باید کشور را تا  17دسمبر  2010ترک
کنند 310.بسیاری از سازمان های انکشافی به قراردادی های امنیتی خصوصی متکی هستند.
سخنگوی وزارت داخله افغانستان بعد از مباحثات زیادی با جامعه بین املللی در تاریخ  6دسمبر 2010
اعالن منود که قراردادی های امنیتی خصوصی تصدیق شده می توانند تا پایان قراردادهای خود در افغانستان
311
کار کنند .محدودیت های ذیل اعمال می گردد:
•قراردادی های امنیتی خصوصی باید از محدوده دیپلماتیک کابل خارج شوند و کارمندان آنها باید
یونیفورم بپوشند.

ارائه راپور به کنگره امریکا
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انکشاف اقتصادی و اجتماعی

قوماندانی مرکزی ایاالت متحده راپور داد که
وزارت دفاع امریکا معاش  16,733قراردادی امنیتی
خصوصی در افغانستان را در ربع دوم سال 2010
پرداخت می منود .از این تعداد 140 ،نفر امریکایی980 ،
نفر اتباع کشورهای ثالت و  15,613نفر افغانی یا
اتباع کشور میزبان بودند.
منبع :وزارت دفاع امریکا( ADUSD/حمایت پروگرام)" ،حمایت قراردادی از عملیات امریکا حتت
مسئولیت قوماندانی مرکزی ایاالت متحده ،عراق و افغانستان".2010/5 ،

•قراردادی های امنیتی خصوصی که از کاروان های سازمان پیمان اتالنتیک شمالی محافظت می کنند
باید با نیروهای امنیت ملی افغانستان همکاری کنند.
•قراردادی های امنیتی خصوصی اجازه متوقف کردن موترها ،جستجوی خانه ها و یا مسدود کردن سرک
ها را ندارند.
•مسئولیت های امنیتی قراردادی های امنیتی خصوصی به تدریج به نیروهای امنیت ملی افغانستان
منتقل می شود.

انکشاف صنعتی و منابع طبیعی

پیشرفت های مهم در این سه ماه بشمول اجرای یک پروژه جدید با منابع مالی امریکا برای تقویت مدیریت
مالی وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری افغانستان ( )MAILو نشر راپور بانک جهانی در مورد موانع پیش روی
انکشاف سکتور خصوصی افغانستان بود.

یک طفل افغان یک بیگ از خمیر غذایی که ترکیبی از مواد
مغذی توزیع شده میان اطفال کمتر از پنج سال است را
حمل می کند .پروگرام غذای قوی توسط تیم های بازسازی
والیتی حتت مدیریت امریکا ایجاد گردید .امروز ،مواد غذایی
بطور محلی خریداری می شوند و این پروگرام توسط افغان ها
مدیریت می شود که عالوه بر دریافت مساعدت های غذایی می
توانند کار کنند( .عکس قوای هوایی امریکا ،پیلوت ارشد اشلی
ان اویچیال)

زراعت و مساعدت های غذاییمانطور که در راپور ربعوار اکتوبر  2010سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان ذکر گردید ،محصول اصلی افغانستان گندم است که نیمی از کالری ضروری کشور را تأمین می
کند .در این سه ماه ،وزارت زراعت امریکا ( )USDAیک پروگرام جدید برای تقویت امنیت غذایی در افغانستان
از طریق ارائه یک تخم گندم مقاوم در مقابل امراض را اعالن منود .این نوع تخم برای متوقف منودن آفت ریشه
گندم که محصول زراعی افغانستان را تهدید می کند طرح ریزی شده است .وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری
افغانستان قصد دارد بعد از تولید مقادیر کافی از این تخم ،آن را طی سال  2011در اختیار  60,000نفر از
دهاقین افغان قرار بدهد .به گفته محققان وزارت زراعت امریکا ،این مساعدت سبب می گردد که  65فیصد
312
از محصول گندم افغانستان در سال  2011در مقابل آفت ریشه گندم مقاوم شود.
پروگرام های دولت امریکا عالوه بر افزایش مقدار محصول ،کمکهای غذایی مستقیمی را در اختیار افغان
های فقیر قرار می دهند .همانطور که در راپورهای ربعوار قبلی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
ذکر گردیده است ،افغانستان یک تورید کننده مواد غذایی است زیرا هنوز منی تواند غذای کافی برای مصرف
داخلی خود تولید مناید .اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده راپور داد که تا  9دسمبر  ،2010مجموعا ً 45.98
ملیون دالر در اختیار پروگرام جهانی غذا و خدمات مساعدتی کاتولیک برای توزیع غذا در قریه جات و ساحات
313
فاقد امنیت غذایی در افغانستان قرار داده است.
وزارت زراعت امریکا طی یکی از مساعی عمده ظرفیت سازی خود در این سه ماه ،برای تقویت قابلیت
های مدیریت مالی وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری افغانستان یک قرارداد همکاری  36ملیون دالری با داوطلبان
رشد اقتصادی ( )VEGAامضاء منود .به گفته وزارت زراعت امریکا هدف این پروگرام آماده منودن این وزارتخانه
برای استفاده از اعطاآت مستقیم دولت امریکا است VEGA .توصیه هایی را برای اصالح وزارت زراعت،
آبیاری و مالداری افغانستان و بهبودبخشی مؤثریت عملیاتی آن ارائه خواهد منود .این سازمان همچنان به
این وزارتخانه برای تأسیس یک واحد مدیریت اعطاآت که قادر به اخذ و مدیریت اعطاآت بین املللی باشد
314
مساعدت خواهد منود.

انکشاف سکتور خصوصی

دولت امریکا اصالحاتی را مشخص منوده که برای انکشاف سکتور خصوصی در افغانستان ضرورت دارند.
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همانطور که در راپور ربعوار اکتوبر  2010سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ذکر گردیده است ،اداره
انکشاف بین املللی ایاالت متحده برای مساعدت به رفع موانع مربوط به مالکیت و تقسیم اراضی مبلغ
 56.3ملیون دالر را از سال  2004تا  2009پرداخت منوده است .عدم اجنام اصالحات در این بخش ها یکی از
315
موانع اصلی پیش روی رشد سکتور خصوصی اقتصاد است.
بانک جهانی در این سه ماه سروی جتارت  2011خود از  183اقتصاد در جهان را نشر منود که وجود موانع
زیادی را در این بخش مشخص می کند .رتبه افغانستان از  165در سال  2010به  167در سال  2011سقوط
کرده است .این تغییر عمدتا ً به علت سخت تر شدن شروع جتارت ،اخذ مجوزهای تعمیراتی ،ثبت امالک ،اخذ
قرض و اعمال قراردادها بوده است .برای مثال بر طبق این سروی ،افغانستان از حلاظ محافظت از سرمایه
316
گذاران ،جتارت خارج از سرحدات و تعطیلی جتارت بدترین رتبه در جهان (رتبه  )183را دارد.
بر طبق این سروی مشخص گردید که ثبت یک ملک در افغانستان حدود  250روز طول می کشد در حالیکه
این زمان در پاکستان  50روز ،در تاجیکستان  37روز ،در عراق  51روز و در ایران  36روز است 317.به عالوه ،بر طبق این
سروی مشخص گردید که به علت ضعف طرزالعمل های گمرکی که سبب ایجاد تأخیرهای طوالنی و افزایش
318
مراحل اداری می گردد ،موانع زیادی پیش روی جتارت در سرحدات افغانستان وجود دارد.

ممیزی سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در
یکی از تفتیش های در حال اجنام خود در حال
بررسی پروگرام های سازمان های امریکایی است
که به انکشاف سکتور زراعت مساعدت می
کنند و تأثیر این پروگرام ها بر مساعی مبارزه
علیه شورش است .برای کسب معلومات
بیشتر به بخش  ،1صفحه  16مراجعه کنید.

توافق عمده جتاری اجنام شد:
در تاریخ  11جنوری  ،2011افغانستان و پاکستان
رسما ً قرارداد جتارت ترانزیت افغانستان -پاکستان را
امضاء منودند .این قرارداد که ظرف مدت  30روز اجرا
می گردد ،عبور تراک های افغان برای انتقال محصوالت
افغانستان به هندوستان را تسهیل می کند.
منبع :وزارت امورخارجه امریکا ،سفارت امریکا در کابل ،پاسخ به درخواست معلومات
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/19/1 ،
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مبارزه علیه مواد مخدر
امریکا از سال  2002تا  2010بیش از  4.49ملیارد دالر را به اجراآت مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان
اختصاص داده است 319.در سال  ،2010محصول مزارع کوکنار افغانستان تقلیل یافت .ولی هنوز هم این
کشور بزرگترین تولید کننده کوکنار جهان است.
در این سه ماه ،دولت جمهوری اسالمی افغانستان ( )GIRoAکمپاین های متعددی را برای مبارزه علیه
کشت مواد مخدر موفقانه تطبیق منوده است .ولی ،به گفته وزارت دفاع امریکا ( ،)DoDقوای مبارزه علیه
مواد مخدر افغانستان شدیدا ً به نیروهای بین املللی کمک به امنیت ( )ISAFوابسته هستند.

کشت کوکنار و تولید تریاک

در این سه ماه ،دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد ( )UNODCراپور داد که تولید تریاک
افغانستان بطور چشمگیری تقلیل یافته است  -از  6,900تن متریک ( )MTدر سال  2009به  3,600تن متریک
در سال  2010.320کم شدن محصول عمدتا ً به علت آفت کوکنار بوده است .وزارت دفاع امریکا اعالن منود که
اجراآت دولت جمهوری اسالمی افغانستان  -بشمول کمپاین های معلوماتدهی قبل از وقت کشت و پروگرام
321
های کشت محصوالت متبادل  -نیز به تقلیل میزان کشت کوکنار مساعدت منوده است.
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد راپور داد که همانطور که در شکل  3.28در صفحه
بعد نشان داده شده است ،با وجود کم شدن محصوالت ،افغانستان بزرگترین کشور تولید کننده کوکنار
در جهان است 322.در سال  ،2010میامنار که دومین کشور تولید کننده کوکنار است  15.1کیلوگرم کوکنار
323
فی هکتار تولید منود درحالیکه افغانستان  29.2کیلوگرم فی هکتار تولید منود.
به گفته دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد ،خاک افغانستان برای کشت کوکنار
بسیار مناسب است .دهاقین میامنار کوکنار را در سرنشیب تپه ها در خاک نامرغوب و بدون استفاده از
سیستم های آبیاری کشت می کنند در حالیکه دهاقین افغان آن را در زمین های صاف با خاک و آبیاری
324
مناسب کشت می کنند.
به گفته دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ( ،)INLبیست والیت از  34والیت افغانستان در سپتمبر
 2010عاری از کشت کوکنار بودند که برابر با تعداد والیات راپوردهی شده توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و
جرم سازمان ملل متحد در سپتمبر  2009بود .کدام والیات جدید در سال  2010عاری از کشت کوکنار نشدند
و فقط دو والیت در سال  2009عاری از کشت کوکنار اعالن شدند 325.والیات عاری از کشت کوکنار امکان
استفاده از جایزه تشویقی  1میلون دالری دهاقین خوب که یک پروگرام مشترک میان دفتر مواد مخدر بین
326
املللی و اعمال قانون و وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان است را دارند.
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قاچاقبری مواد مخدر

به علت تقلیل محصول کوکنار در سال  ،2010هر هکتار مزرعه کوکنار در سال  2010عواید بیشتری برای
دهاقین افغان داشت ( 4,900دالر فی خانواده نسبت به  3,600دالر در سال 327.)2009به گفته دفتر مقابله با
مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد ،عواید فروش این مواد مخدر می تواند بیش از  660ملیون دالر منابع
مالی در اختیار گروههای جنایتکار در افغانستان قرار داده و ملیاردها دالر منفعت برای سازمان های جنایتکار
328
بین املللی داشته باشد.

مبارزه علیه جتارت مواد مخدر

به گفته دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،جتارت مواد مخدر ثبات سیاسی ،رشد اقتصادی ،حاکمیت
قانون و قابلیت رفع عوارض امنیتی داخلی در افغانستان را تضعیف می کند .به عالوه ،جتارت مواد مخدر سبب
سخت شدن جنگ علیه شورشیان می گردد .دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون در این سه ماه اعالن
منود که مبارزه علیه جتارت مواد مخدر در افغانستان ضرورت به اجنام اصالحات در متام دولت بشمول مبارزه علیه
329
شورش ،مبارزه علیه مواد مخدر ،انکشاف و حکومتداری دارد.
فساد اداری یکی از موانع اصلی پیش روی مساعی مبارزه علیه مواد مخدر است .به گفته وزارت دفاع
330
امریکا ،شیوع فساد اداری ماحول مناسبی را برای قاچاقبران مواد مخدر ایجاد می کند.
در این سه ماه ،پروگرام های مبارزه علیه مواد مخدر آمریکا بر مساعدت به دولت جمهوری اسالمی
افغانستان برای جلوگیری از کشت مواد مخدر و کشت محصوالت متبادل متمرکز بود.
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عملیات جلوگیری از کشت

در این سه ماه ،اغلب عملیات های جلوگیری از کشت مواد مخدر در جنوب و جنوب غرب که بیشتر حتت
کشت کوکنار قرار دارد اجنام شد .به گفته وزارت دفاع امریکا ،نیروهای امنیت ملی افغانستان ( )ANSFنیز
تعداد عملیات های اجنام شده در شرق و شمال را افزایش داده است .این عملیات ها بر مبارزه علیه محور
331
شورش -مواد مخدر -فساد اداری متمرکز بودند.
نیروهای امنیت ملی افغانستان از  1اکتوبر تا  27دسمبر  2010با همکاری نیروهای بین املللی کمک به
امنیت 78 ،عملیات جلوگیری از کشت کوکنار را اجنام داده است که طی آنها  137مظنون دستگیر شدند.
332
طی این عملیات های مشترک اقالم ذیل ضبط گردیدند:
• 21,072کیلوگرم تریاک
•161کیلوگرم مورفین
• 3,109کیلوگرم هروئین
• 15,170کیلوگرم مواد کیمیاوی
تا  6جنوری  2011هیچ پالنی برای جلوگیری از کشت مواد مخدر در افغانستان وجود نداشت .به گفته
وزارت دفاع امریکا ،عدم وجود چنین پالنی سبب ایجاد عوارضی برای طراحان نظامی گردیده و سبب محدود
333
شدن موفقیت مساعی مبارزه علیه مواد مخدر گردیده است.
افغانستان چندین نیروی مبارزه علیه مواد مخدر بشمول پولیس مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان
( )CNPAو نیروهای خاص مواد مخدر افغانستان را در اختیار دارد .ولی وزارت دفاع امریکا اعالن منود که این قوا
طی این سه ماه از مساعدت های نیروهای بین املللی کمک به امنیت (آیساف) برای اجنام عملیات در ساحاتی
که حضور طالبان در آنها قوی تر بوده و خاصتا ً در قوماندانی ساحوی جنوب که ارتباط میان شورش و جتارت
مواد مخدر قوی تر است ،استفاده منوده اند .به گفته وزارت دفاع امریکا ،دولت جمهوری اسالمی افغانستان
به همکاری نزدیک با نیروهای بین املللی کمک به امنیت (آیساف) برای بهبود قابلیت های پولیس مبارزه علیه
334
مواد مخدر افغانستان دوام می دهد.

پروگرام های کشت محصوالت متبادل

مقصد پروگرام های کشت محصوالت متبادل ،فراهم منودن امکان کشت محصوالت قانونی متبادل
محصوالت غیر قانونی است 335.زراعت منبع اصلی عایدی برای اغلب افغان ها است 336.بر طبق ستراتیژی
ایجاد ثبات ساحوی افغانستان و پاکستان ،زراعت سریعترین عامل ایجاد مشاغل قانونی است .مقصد این
ستراتیژی فراهم کردن راههای قانونی بیشتر برای دهاقین است تا دهاقین کمتری اقدام به کشت کوکنار
337
کنند و در نتیجه جتارت مواد مخدر که مصارف شورش از آن تأمین می گردد تضعیف گردد.
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ( )USAIDپیشرفت پروگرام کشت محصوالت متبادل را بطور
ربعوار بررسی منی کند .از آجنائیکه دهاقین محصوالت خود را در خزان کشت می کنند ،اندازه گیری سطح
کشت آنها تا فبروری و مارچ امکان پذیر نیست .ولی ،سه پروژه کشت محصوالت متبادل ،فعالیت های
338
خاصی را در این سه ماه راپوردهی منودند:
•ووچر های افغانستان برای تولیدات افزایش یافته زراعی ( )AVIPAبیشترآب  ،زراعت و انتقال تکنالوجی
افغانستان ()AWATT
•ریشه های صلح
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یک پوستر مبارزه علیه مواد مخدر در شهر مارجه در والیت
هلمند مردم را تشویق به عدم کشت کوکنار می مناید.
تقلیل کشت کوکنار یکی از اجزای اصلی پروگرام های مبارزه
علیه مواد مخدر امریکا و دولت جمهوری اسالمی افغانستان
است( .عکس قوای بحری امریکا،
بریدمن ریچارد پی سنگلپ-هرامیس)

ممیزی سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
منحیث بخشی از تفتیش مساعدت های امریکا
به سکتور زراعت در حال بررسی میزان مؤثریت
پروگرام های زراعی امریکا در نایل آمدن به اهداف
مبارزه علیه مواد مخدر است.
برای کسب معلومات بیشتر به بخش ،1
صفحه  16مراجعه کنید.

مبارزه علیه مواد مخدر

AVIPA Plus

 AVIPA Plusبخش متدید شده پروژه  AVIPAاست که با مصارف  60ملیون دالر در سال  2008تطبیق گردید.
این پروگرام در جون  2009آغاز گردیده و قرار است در مارچ  2011خامته بیاید .این پروژه  300ملیون دالری دو
مقصد دارد :ارائه ووچرهایی به دهاقین برای خرید مواد زراعی بشمول تخم و کود و تطبیق پروگرام های دائمی
در جنوب افغانستان (خاصتا ً در هلمند و قندهار) برای کشت محصوالت متبادل در بلند مدت .پروژه  AVIPAبر
339
پالن گذاری دائمی بشمول موارد ذیل متمرکز است:
•محصوالت متبادل کوکنار (مثل درختان میوه و کشت انگور)
•پروگرام های پول نقد برای اجنام کار
•ارائه اعطاآت به سازمان ها و جوامع محلی به جای مساعدت ووچری کوتاه مدت

جریب :یک پنجم هکتار زمین.
منبع :اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده" ،راپور بکسه اضطراری گندم ننگرهار
 ،RAMP"، 6/2006صفحه .1

اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده تا  31دسمبر  2010ووچرهای  AVIPAرا میان  173,755نفر از
دهاقین در  31والیت توزیع منوده بود .از  165,380عدد از این ووچرها برای تهیه تخم گندم و کود استفاده گردید.
در یک پروگرام مجزا AVIPA ،ووچرهایی را میان دهاقین هلمند و قندهار توزیع منود ،از  32,266ووچر برای تهیه
340
تخم تربوزه ،سبزیجات ،بامیه ،جواری و کود استفاده گردید.
 AVIPAهمچنان فعالیت های خاص والیات را نیز اجنام می دهد .برای مثال ،طی پروگرام IDEA-NEW،
 15,000نفر از دهاقین در ننگرهار ،لغمان ،کنر و نورستان ووچرهایی را برای تهیه تخم سبزیجات و کود جهت
کشت نیم جریب زمین دریافت منودند .این پروژه در والیت هلمند که حدود  50فیصد از کوکنار افغانستان طی
سال  2010در آن کشت شده بود ،جتهیزات زراعی (بشمول تخم ،کود ،سامان آالت و ماشین آالت) و ترنینگ
تخنیک های مدرن زراعی را به دهاقین افغان ارائه منود .به گفته اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،عواید
اضافی کسب شده از طریق این پروگرام احتماال ً از کشت کوکنار توسط دهاقین جلوگیری خواهد منود ،ولی
341
این پروگرام تصمیم دهاقین به کشت محصوالت متبادل را مشخص نکرده است.

AWATT

کاریز :سیستم آب زیرزمینی سنتی در افغانستان
که ممکن است هزاران سال قدمت داشته باشد.
آب این سیستم ها در متام مدت سال جریان دارد،
دهاقین کنترول محدودی برروی میزان تخلیه فصلی
و یا شب و روز آنها دارند.
منبع :اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش
خاص برای بازسازی افغانستان.2011/3/1 ،

همانطور که در راپور اکتوبر  2010سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ذکر گردید ،تقلیل کشت
کوکنار تنها وقتی امکان پذیر است که امکان کشت محصوالت متبادل وجود داشته باشد .دفتر مواد مخدر
بین املللی و اعمال قانون راپوردهی منوده که کشت کوکنار ضرورت به آب کمتری نسبت به سایر محصوالت
دارد  -این موضوع در زمین هایی که از خشکسالی و آبیاری نامناسب رجن می برند یک مزیت محسوب می
342
گردد.
مقصد پروگرام  24ملیون دالری  ،AWATTبهبودبخشی تولید محصوالت زراعی قانونی از طریق ایجاد
سیستم های مؤثر و محلی توزیع منابع آب و سیستم های آبیاری است AWATT 343.یک پروژه مشترک میان
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده /پوهنتون ایاالت نیومکزیکو است و همانطور که در شکل  3.29نشان
344
داده است ،پروژه های فعالی را در والیات مختلف در دست اجنام دارد.
پروژه  AWATTبر بازسازی کاریزها متمرکز است .تقاضا برای آب افزایش یافته که سبب پایین رفنت
سفره های آب گردیده است .در نتیجه ،سیستم های آبیاری قدیمی آب کمتری تولید می کنند .به گفته
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،کاریزها ریزش کرده اند و دهاقین را مجبور به پیدا کردن راههایی برای
345
پاکسازی آب یا اعمار سیستم های آبیاری منوده اند که یک کار خطرناک و وقتگیر است.
ولسوالی شین دند در والیت هرات با عوارض شدیدی در مورد کاریزها مواجه بوده است .در این سه ماه،
اجننیران  AWATTروشی را برای بازسازی کاریزهای این ولسوالی طرح ریزی منودند و آنها را برای جلوگیری از
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ریزش و ضرورت به پاکسازی ساالنه با کنکریت و سنگ محکم منودند .اجننیران عالوه بر ترمیم کاریزها ،دروازه
346
ای را در انتهای کاریزهای جدید نصب منودند تا دهاقین بتوانند جریان آب سیستم را کنترول کنند.

شکل 3.29

ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎی  AWATTﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻭﻻﯾﺖ

ریشه های صلح

به گفته اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،تا دسمبر  ،2010حدود  3.5ملیون دالر حتت پروگرام ریشه
های صلح توزیع گردیده است .مقصد پروگرام ریشه های صلح ،افزایش عواید دهاقین قریه جات دورافتاده
از طریق افزایش تولید و تشویق منودن آنان به کشت محصوالت با ارزش تر است .این پروگرام در  16والیت
جنوبی ،شرقی و مرکزی فعال است .به گفته اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،این پروگرام پیشرفت
347
های ذیل را داشته است:
•ایجاد باغات محصوالت با ارزش 645 :هکتار باغ میوه و انگور توسط  4,000دهقان کشت گردید.
•تصدیر و بازاریابی میوه جات تازه :انگور ،انار ،توت ،زردآلو و سیب به دوبی ،تاجیکستان ،هندوستان،
پاکستان ،هالند و کانادا تصدیر گردیدند .مساعدت پروگرام ریشه های صلح به نگهداری میوه جات
به دهاقین و جتار برای افزایش میزان فروش بعد از فصل برداشت نیز مساعدت منوده است .در نتیجه،
قیمت ها طی چهار تا پنج ماه به دو تا سه برابر رسید.
•فعالیت های جنسیتی :زنان در  125خانواده شروع به تأسیس کمپنی های کوچک مرغداری منودند.

نابودی کشت کوکنار

با آنکه اجراآت نابودی کشت کوکنار توسط امریکا اجنام منی شود ،ولی دولت جمهوری اسالمی افغانستان
اجراآتی را از طریق پروگرام نابودی کشت توسط والیان اجنام می دهد .کدام مزرعه کوکنار در این سه ماه نابود
نگردیده است زیرا نابودی کشت یک فعالیت فصلی است که از فبروری تا می اجنام می شود.دفتر مقابله با
مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در این سه ماه راپور داد که عملیات های مبارزه علیه کشت کوکنار در
سال  2010تنها در  2فیصد از ساحات حتت کشت تأثیر داشته است .این عملیات ها طی سال  2010در میامنار
349
سبب نابودی  22فیصد از کشت کوکنار گردید.
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مبارزه علیه فساد اداری
امریکا تا  31دسمبر  2010بیش از  16.15ملیارد دالر را به حمایت از حکومتداری و انکشاف در افغانستان
350
اختصاص داده بود .حکومتداری بشمول مساعی مبارزه علیه فساد اداری است.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در راپور تفتیش خود که در سه ماه قبل نشر گردیده بود اعالن منوده
بود که منابع مالی بازسازی هنوز بدون یک ستراتیژی جامع مبارزه علیه فساد اداری ارائه می گردد .سرمفتش
خاص برای بازسازی افغانستان در این سه ماه راپورهایی را دریافت منود که نشان می دهند این ستراتیژی امضاء
گردیده ولی هنوز نهایی نشده است.
351
سازمان شفافیت بین املللی افغانستان را فاسد ترین کشور جهان در سال  2010دانست .با آنکه بر طبق
سروی  2010بنیاد آسیا  78فیصد از افغانها نظر مثبتی نسبت به دولتهای والیتی دارند ولی یک سروی سازمان
شفافیت بین املللی که در این سه ماه نشر گردید نشان می دهد که نظر آنها در مورد مؤثریت مبارزه علیه فساد
اداری توسط دولت متفاوت است 352.این سروی که نظر عموم مردم در مورد فساد اداری در  86کشور را ارزیابی
می کند همانطور که در شکل  3.30نشان داده شده است ،مشخص منود که  39فیصد از افغان معتقدند که
اقدامات دولت جمهوری اسالمی افغانستان ( )GIRoAبرای مبارزه علیه فساد اداری مؤثر نبوده است 353.این سروی
همچنان نشان داد که افغان ها عدلیه را فاسد ترین سازمان در کشور می دانند (فاسدتر از احزاب سیاسی،
نیروهای پولیس ،نهادهای تقنینی و سکتور خصوصی) 354.نتایج سروی همچنان نشان می دهد که ارتشاء خورد
یک عارضه شایع در افغانستان است 61 :فیصد از افغانها راپور دادند که طی  12ماه گذشته رشوه پرداخت
355
منوده اند.

مساعی دولت جمهوری اسالمی افغانستان

به گفته هییت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان (یوناما) ،دولت جمهوری اسالمی افغانستان مترکز
خود را بر پروگرام های مبارزه علیه فساد اداری افزایش داده است 356.مثال ً شورای والیتی هرات در تاریخ  5دسمبر
 2010یک جلسه دو روزه برای بحث در مورد مساعی مبارزه علیه فساد اداری در این والیت تشکیل داد .رئیس دفتر
اعلی نظارت بر پیاده سازی ستراتیژی ضد فساد اداری در این جلسه اعالن منود که اعضای جامعه مدنی ،شوراهای
والیتی و سکتور دولتی همگی می توانند نقش مهمی در بهبود مساعی مبارزه علیه فساد اداری در این والیت ایفا
منایند .این جلسه با حمایت هییت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان (یوناما) و سایر بخش های سازمان
357
ملل متحد برگزار گردید.
مساعی مبارزه علیه فساد اداری دولت جمهوری اسالمی افغانستان بین چندین سازمان و مؤسسه حتت
حمایت امریکا و سایر مساعدت کنندگان بین املللی تقسیم شده است .جدول  3.8در صفحه بعد ،کلیات،
مسئولیت ها ،رئیس و سازمان امریکایی حامی هر سازمان را تشریح می کند.

دفتر اعلی نظارت بر پیاده سازی ستراتیژی ضد فساد اداری

دفتر اعلی نظارت بر پیاده سازی ستراتیژی ضد فساد اداری توسط رئیس جمهور حامد کرزی در جوالی 2008
تأسیس گردید .وی مسئولیت اصلی نظارت و هماهنگی تطبیق ستراتیژی ضد فساد اداری دولت جمهوری
اسالمی افغانستان را بدوش این سازمان گذاشت .دفتر اعلی نظارت بر پیاده سازی ستراتیژی ضد فساد اداری
358
همچنان مسئول اصالح طرزالعمل های مدیریتی در افغانستان است.
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ممیزی سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در
یکی راپور تفتیش که در آگست  2010نشر
گردید ،دریافت که امریکا مساعدت های
محدودی به سازمان های ضد فساد اداری
افغانستان که مسئول نظارت بر استفاده
صحیح از منابع مالی بازسازی هستند ارائه منود.
برای کسب معلومات بیشتر به تفتیش 15-10
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان،
"تکمیل ستراتیژی جامع ضد -فساد اداری
امریکا مساعدت زیادی به مساعی بازسازی
امریکا در افغانستان می کند"،
در ویب سایت  www.sigar.milمراجعه منائید.

شکل 3.30

ﺩﯾﺪﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﺩﻭﻟﺖ
ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺴﺎﺩ
ﺍﺩﺍﺭی )ﻓﯿﺼﺪ(

ﻏﯿﺮ ﻣﺆﺛﺮ
39

ﻣﺆﺛﺮ
35

ﻫﯿﭽﮑﺪﺍﻡ
26

ﻣﻨﺒﻊ :ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﯿﻦ ﺍﳌﻠﻠﯽ" ،ﺑﺎﺭﻭﻣﺘﺮ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﺩﺍﺭی ﺟﻬﺎﻧﯽ ،2010/9/12 ،"2010
ﺻﻔﺤﻪ .47

مبارزه علیه فساد اداری

رئیس دفتر اعلی نظارت بر پیاده سازی ستراتیژی ضد فساد اداری در دسمبر  2010اعالن منود که دولت جمهوری
اسالمی افغانستان در حال بررسی قوانین ضد فساد اداری افغانستان است تا آنها را مطابق با کنوانسیون
359
مبارزه علیه فساد اداری سازمان ملل متحد اصالح مناید.
وزارت دفاع امریکا در یک راپور که در نومبر  2010نشر گردید اعالن منود که دفتر اعلی نظارت بر پیاده سازی
ستراتیژی ضد فساد اداری نشر اموال اعالن شده توسط مسئولین ارشد دولت جمهوری اسالمی افغانستان
را آغاز منوده است .ولی ،بعضی از مسئولین ارشد با وجود درخواست دفتر اعلی نظارت بر پیاده سازی ستراتیژی
ضد فساد اداری و رئیس جمهور کرزی اموال خود را اعالن نکردند .وزارت دفاع امریکا راپور داد که دفتر اعلی نظارت
بر پیاده سازی ستراتیژی ضد فساد اداری اعالمیه های دریافت شده را به سرعت نشر نکرده که نشان می دهد
دفتر اعلی نظارت بر پیاده سازی ستراتیژی ضد فساد اداری در مواردی که از حلاظ سیاسی حساس هستند قادر
360
به اجنام اصالحات جدی نیست.

پیشرفت دوسیه های فساد اداری

در این سه ماه ،دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ( )INLراپور داد که از دوسیه های واحد مبارزه علیه فساد
اداری ( )ACUبرای ارزیابی مؤثریت فعالیت های مبارزه علیه فساد اداری استفاده منوده است .دفتر مواد مخدر بین
املللی و اعمال قانون خاصتا ً تعداد ،سرعت رسیدگی و نتایج دوسیه های فساد اداری را بررسی منود .ولی لوی خارنوال
افغانستان که ریاست واحد مبارزه علیه فساد اداری ( )ACUرا نیز بدوش دارد مکررا ً از ارائه معلومات در مورد دوسیه
های فساد اداری به دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون خودداری منوده است .دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال
قانون اعالن منود که تا وقتی که لوی خارنوال افغانستان این دوسیه ها را با جامعه بین املللی به اشتراک نگذارد ،دفتر
361
مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون منی تواند پیشرفت این دوسیه ها را رهگیری مناید.
دولت جمهوری اسالمی افغانستان چندین اداره اعمال قانون در اختیار دارد که در زمینه دوسیه های مبارزه علیه
فساد اداری تخصص دارند .نیروی کاری جرائم عمده ( )MCTFدر مورد جرائم احتمالی فساد اداری حتقیق می کند.

جدول 3.8

سازمان های ضد فساد اداری دولت جمهوری اسالمی افغانستان
مترکز

سازمان

راپور به

مساعدت امریکا از طریق

اجراآت
پیشگیری

دفتر اعلی نظارت بر پیاده سازی
ستراتیژی ضد فساد اداری (،)HOOAC
تأسیس شده در سال 2008

رئیس جمهور

اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده هماهنگی و نظارت بر تطبیق اجراآت پیشگیرانه
بشمول ستراتیژی ضد فساد اداری برای مساعدت
()USAID
به محدود منودن فساد اداری دولتی

نظارت
دولت

اداره کنترول و تفتیش افغانستان
( ،)CAOتأسیس شده در سال 1981

رئیس جمهور

اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ممیزی مسائل مالی دولت جمهوری اسالمی
افغانستان
( ،)USAIDخزانه داری

محاکمه

واحد مبارزه علیه فساد اداری (،)ACU
تأسیس شده در سال 2009

لوی خارنوال

مکمل

نیروی کاری جرائم عمده (،)MCTF
تأسیس شده در سال 2009

معاون وزیر امنیت (وزارت داخله) ،مدیر دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون،
وزارت عدلیه امریکا ،پولیس فدرال امریکا
امنیت(قوماندانیامنیتملی)

اعمال قانون مرتبط با
مواد مخدر

نیروی کاری عدالت جنایی (،)CJTF
تأسیس شده در سال 2005

وزارت داخله (پولیس مبارزه علیه دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون حتقیق و محاکمه جرائم مرتبط با مواد مخدر
و فساد اداری
مواد مخدر افغانستان) ،وزارت
عدلیه (خارنواالن) ،ستره محکمه
(محکمه مرکزی مواد مخدر)

وزارت عدلیه امریکا ،دفتر مواد مخدر
بین املللی و اعمال قانون

ماموریت

محاکمه دوسیه های فساد اداری
حتقیق در مورد جرائم عمده فساد اداری

منابع :دفتر اعلی نظارت بر پیاده سازی ستراتیژی ضد فساد اداری" ،ما که هستیم؟" ،دسترسی اونالین  ،2011/16/1سفارت امریکا در کابل" ،افغانستان روز مبارزه علیه فساد اداری را جشن می گیرد" ،2010/15/12 ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان  ،تفتیش
" ،8-10اداره کنترول و تفتیش افغانستان ضرورت به استقالل عملیاتی و بودجه ،افزایش اختیارات و مترکز مساعدت بین املللی برای جلوگیری و تشخیص مؤثر فساد اداری دارد" ،2010/9/4 ،وزارت امورخارجه امریکا" ،کلیننت :افغان ها برای دوره دوم ریاست جمهوری
کرزی با یک تصمیم حساس مواجه هستند" ،2010/19/11 ،دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،2011/6/1 ،دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون" ،کلیات پروگرام افغانستان"،
دسترسی اونالین  ،2011/14/1وزارت عدلیه امریکا" ،لوی خارنوال برای مالقات با مسئولین امریکایی و افغان به افغانستان سفر می کند" ،2010/30/6 ،وزارت امورخارجه امریکا" ،راپورهای پیشرفت آزادی و دیموکراسی" ،2009/5 ،نیروی کاری عدالت جنایی" ،به ویب
سایت نیروی کاری عدالت جنایی خوش آمدید" ،دسترسی اونالین .2011/16/1
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مبارزه علیه فساد اداری

وقتی که نیروی کاری جرائم عمده اشخاصی را دستگیر مناید ،محکمه مبارزه علیه فساد اداری آنها را محاکمه
می کند 362.دوسیه های فساد اداری مربوط به مواد مخدر توسط نیروی کاری عدالت جنایی بررسی می شود که
بشمول یک تیم از خارنواالن افغان و مفتشان پولیس است که در مورد جرائم عمده مواد مخدر و جرائم مربوط به
آنها بشمول فساد اداری و پولشویی حتقیق می کنند .جلسات محاکمه این جرائم در محکمه مرکزی مواد مخدر
363
برگزار می شود.

نیروی کاری جرائم عمده

تا دسمبر  ،2010نیروی کاری جرائم عمده  100مفتش از وزارت داخله افغانستان ( )MoIو  63مفتش از قوماندانی
ملی امنیت در اختیار داشت .بع گفته دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،نیروی کاری جرائم عمده با 70
364
فیصد ظرفیت خود عمل می کند.
پولیس فدرال امریکا به نیروی کاری جرائم عمده مساعدت های استخباراتی و ضد تروریزم و وزارت عدلیه
امریکا ( )DoJبه این نیروی کاری مساعدت های حتقیقاتی و ترنینگ ارائه می کنند 365.به گفته دفتر مواد مخدر بین
املللی و اعمال قانون ،نیروی کاری جرائم عمده به پیگیری دوسیه های فساد اداری در این سه ماه دوام داد و تعدادی از
366
مسئولین فاسد را دستگیر منود .ولی فقط جلسات محاکمه برای چند مورد از این دوسیه ها برگزار گردید.
در اوایل سال  ،2010نیروی کاری جرائم عمده یک تفتیش از یکی از مسئولین دولتی به اسم محمد ضیاء
367
صاحلی اجنام داد که منجر به دستگیری او به جرم اخذ رشوه برای آزاد منودن یک محبوس در ماه جون گردید.
بعد از این دستگیری ،رئیس جمهور کرزی دستور آزادی آقای صاحلی را صادر کرده و درخواست اجنام دو تفتیش از
نیروی کاری جرائم عمده برای فعالیت های غیر قانونی و نقض حقوق بشری آقای صاحلی را منود 368.خارنوالی با
وجود شواهدی که نشان دهنده اتهام فساد اداری بودند از رسیدگی به این دوسیه خودداری منود .به گفته دفتر
مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،لوی خارنوالی در ماه دسمبر در مورد انتقال دو خارنوال دوسیه آقای صاحلی
369
به یک دفتر والیتی بحث منود.

واحد ضد فساد اداری

واحد ضد فساد اداری بخشی از دفتر لوی خارنوالی افغانستان است .در گذشته ،خارنواالن و مفتشان این واحد
(که همگی افغان بودند) از مشوره مربیان و متخصصین وزارت عدلیه امریکا استفاده می کردند 370.ولی به
گفته دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون لوی خارنوالی در جوالی  2010متامی فعالیت های حمایتی واحد
ضد فساد اداری دفتر لوی خارنوالی را متوقف منود .به مربیان وزارت عدلیه امریکا اجازه داده شد که در ماه دسمبر
به واحد ضد فساد اداری بازگردند ولی هنوز اجازه مساعدت به خارنواالن در مورد دوسیه های خاص را نداشتند.
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون مشاهده منود که دوسیه های بیشتری از واحد ضد فساد اداری و
371
محکمه مبارزه علیه فساد اداری به سایر محاکم و خارنواالن منتقل شده است.
همچنان به گفته دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،لوی خارنوالی یک طرزالعمل نشر منوده که
استفاده از دروغ سنج را برای ارزیابی خارنواالن ممنوع می کند (دروغ سنج یک سیستم ارزیابی است که از آن
برای جلوگیری از فساد اداری استفاده می شود) .لوی خارنوالی از ماه جوالی  50نفر از خارنواالن واحد مبارزه
علیه فساد اداری را استخدام منوده که کدام از آنها بوسیله دروغ سنج ارزیابی نشدند .ستره محکمه نیز یک
طرزالعمل متشابه را برای ممنوعیت استفاده از سیستم های دروغ سنج نشر منود ،در نتیجه فقط  5قاضی از
372
 11قاضی محکمه ضد فساد اداری با استفاده از دستگاههای دروغ سنج ارزیابی شدند.
طی این سه ماه ،هشت نفر از مسئولین رده متوسط دولت جمهوری اسالمی افغانستان به اتهام فساد
اداری محکوم شدند ولی کدام از آنها در محکمه ضد فساد اداری محاکمه نشدند ،ولی دفتر مواد مخدر بین
املللی و اعمال قانون اعالن منود که این دوسیه ها در دست جتدید نظر هستند .دفتر مواد مخدر بین املللی و
اعمال قانون همچنان اعالن منود که کدام مسئولین رده باالی دولتی محکوم نشدند .دولت جمهوری اسالمی
افغانستان چندین تفتیش را اجنام داد ولی این جزئیات در اختیار دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون قرار
373
نگرفت.
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ممیزی سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در
یکی از تفتیش های در حال اجنام خود مؤثریت
مساعی امریکا برای تقویت قابلیت های نیروی
کاری جرائم عمده را بررسی می کند .برای
کسب معلومات بیشتر به بخش  ،1صفحه 16
مراجعه کنید.

ممیزی سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در
یک راپور تفتیش که در دسمبر  2009نشر
گردید دریافت که دفتر اعلی نظارت بر پیاده
سازی ستراتیژی ضد فساد اداری از محدودیت
ظرفیت عملیاتی رجن می برد .در این تفتیش
همچنان مشخص گردید که این سازمان
دارای استقالل کافی برای تطبیق استندردهای
بین املللی مؤسسات نظارتی نیست و ایاالت
متحده امریکا یک اداره خاص را برای نظارت یا
هماهنگی مساعدت های امریکا به دفتر اعلی
نظارت بر پیاده سازی ستراتیژی ضد فساد اداری
تعیین نکرده است .برای کسب معلومات بیشتر
به تفتیش  2-10سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان" ،برای مقابله موثر دفتر اعلی نظارت
بر پیاده سازی ستراتیژی ضد فساد اداری ()HOO
با فساد اداری ،باید اختیارات و استقالل آن بیشتر
شود و منابع مالی در اختیار آن قرار داده شود" در
ویب سایت  www.sigar.milمراجعه منائید.

محافظت از سرکها
یکی از اعضای تیم حفظ و مراقبت سرک ( ،)RMTدر نومبر  2010در یک ایست بازرسی
فعالیت شورشیان را در دره تگاب بررسی می کند .این ایست بازرسی توسط تیم حفظ
و مراقبت سرک ،مردم و کارمندان نیروهای بین املللی کمک به امنیت و پولیس ملی
افغانستان ساخته شده است .در یک تفتیش سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
که در این سه ماه نشر گردید مشخص گردید که بسیاری از پروژه های سرک به علت
عدم پالن گذاری برای حفظ و مراقبت و نگهداری در معرض خطر قرار دارند( .عکس
آیساف ،بریدمن قوای هوایی امریکا جوزف سافورد)
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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 ارائه 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.
جدول 4.1

فعالیت های نظارتی سایر موسسات امریکایی که اخیرا ً تکمیل شده است،
تا  31دسمبر 2010
تاریخ نشر

عنوان پروژه

سازمان

منبر راپور

12/30/2010

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

GAO

GAO-11-138

11/15/2010

انکشاف افغانستان :مساعی امریکا برای حمایت از سکتور آب افغانستان در حال افزایش است ولی اصالحاتی برای پالن گذاری،
هماهنگی و مدیریت پروژه ضرورت دارد.

دفتر حسابدهی دولت

GAO-11-1

10/1/2010

عراق و افغانستان :وزارت دفاع امریکا ،وزارت امورخارجه امریکا و اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده با موانعی در زمینه
رهگیری قراردادها ،روش های پرداخت اعطاآت کمک در مورد سامان آالت و تعیین کارمندان مواجه هستند

آژانس تفتیش اردوی ایاالت A-2011-0020-ALL
متحده امریکا

11/16/2010

پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان ( ،)CERPنیروهای ایاالت متحده  -افغانستان ()USFOR-A) (FOUO

دفتر مفتش عمومی اداره F-306-11-001-S
انکشاف بین املللی ایاالت
متحده

11/6/2010

بررسی پروسس ارزیابی وزارتخانه های افغانستان /اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده

دفتر مفتش عمومی وزارت 10-MERO-3002
امور خارجه  -دفتر ساحوی
شرق میانه

نوت=MERO :اداره ساحوی خاورمیانه
منابع :دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،2011/3/1 ،دفتر مفتش عمومی وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،2011/4/1 ،دفتر مفتش عمومی وزارت امور
خارجه  -دفتر ساحوی شرق میانه ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،2011/4/1 ،دفتر حسابدهی دولت ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،2011/4/1 ،آژانس تفتیش اردوی ایاالت متحده امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،2011/5/1 ،دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2010/21/12 ،
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فعالیت های نظارتی اجنام شده

جدول  ،4.1پنج پروژه 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.

دفتر مفتش عمومی وزارت امور خارجه امریکا  -دفتر ساحوی شرق میانه
ارزیابی قرارداد وزارت امورخارجه با  PAEبرای مساعدت به عملیات و حفظ و مراقبت سفارت امریکا در کابل

(راپور منبر  ،10-MERO-3002نشر شده در  30دسمبر )2010

اهداف این ارزیابی مؤثریت بشمول موارد ذیل است )1( :ضروریات قرارداد و فرمایشات )2( ،میزان منابع مالی
تعهد شده و افزایش یافته وزارت امورخارجه امریکا برای حمایت از عملیات و حفظ و مراقبت تأسیسات از
طریق قراردادها در سالهای مالی  )3( ،2009-2005مؤثریت 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.

دفتر حسابدهی دولت

دفتر حسابدهی دولت در سه ماه قبل دو راپور  -یکی مربوط به مساعی امریکا برای حمایت از سکتور آب
افغانستان و یکی در مورد اجرای پروگرام رهگیری عملیاتی هماهنگ قبل از اعزام در عراق و افغانستان توسط
سازمان های امریکایی  -نشر منود.
•راپور دفتر حسابدهی دولت در مورد مساعی امریکا برای حمایت از سکتور آب افغانستان مشخص منود که
اهداف تعیین شده در ستراتیژی آب  2010دولت امریکا بطور کلی با اهداف ستراتیژیک دولت افغانستان برای
سکتور آب هماهنگ است .این ستراتیژی باید طی سال  2010تا  2014به اهداف کوتاه مدت ،میان مدت و
بلند مدت خود نایل آید .همچنان ،دولت امریکا از سال  2002تعداد زیادی پروژه های آب را در افغانستان برای
بهبود دسترسی به آب آشامیدنی مصؤن ،سیستم گندآب ،آبیاری زراعی و مدیریت سکتور آب تطبیق منوده
است .این پروژه ها عمدتا ً مطابق با اهداف تعیین شده در سکتور آب افغانستان هستند.
امریکا انتظار دارد که مساعی انکشافی در سکتور آب تسریع گردد و تخمین می زند که 2.1
ملیارد دالر دیگر نیز برای تأمین منابع مالی ضروری برای این مساعی از سال مالی  2010تا سال مالی
 2014ضرورت داشته باشد .قانون مؤثریت و نتایج دولت و چندین سند ستراتیژیک دولت امریکا در مورد
عملیات در افغانستان بر اهمیت هماهنگی میان سازمان ها تأکید منوده اند .دفتر حسابدهی دولت
یک راپور در مورد اهمیت همکاری و هماهنگی میان سازمان های امریکایی اشتراک کننده در مساعی
مبارزه علیه تروریزم امریکا نشر منوده است.
ارزیابی دفتر حسابدهی دولت نشان داد که ایاالت متحده اقداماتی را برای افزایش هماهنگی
پروژه های انکشافی در سکتور آب اجنام داده است ولی مساعی زیادتری ضرورت دارد .برای مثال ،دولت
امریکا یک گروه کاری زیربنایی و یک ستراتیژی آب بین سازمانی ایجاد منوده است و شروع به برگزاری
مداوم جلسات منوده است .ولی ،یک پالن اجرائیوی برای این ستراتیژی مکمل نگردیده است .همچنان،
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اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده و وزارت دفاع امریکا یک دیتابیس مرکزی برای بهبودبخشی
هماهنگی که قبال ً توسط دفتر حسابدهی دولت توصیه شده بود ،ایجاد نکرده اند .همچنان ،سازمان
های امریکایی بطور منظم با وزارتخانه های مربوط در دولت افغانستان مالقات منی کنند و معلومات
مکملی در مورد سایر پروژه ها برای به حداکثر رساندن سرمایه گذاری امریکا در پروژه های انکشافی
ندارند.
سیستم طرزالعمل های اتوماتیک اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،طرزالعمل های مدیریت
مؤثریت و طرزالعمل های نظارتی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده را مشخص می کند .دفتر
حسابدهی دولت دریافت که کمبودهایی در سیستم مدیریت مؤثریت اداره انکشاف بین املللی ایاالت
متحده و مساعی نظارتی پروژه های سکتور آب افغانستان وجود دارد .برای مثال ،با آنکه چهار سازمان
از شش سازمان اجرائیوی بررسی شده توسط دولت معیارهای مؤثریت تعیین منوده بودند ولی بعضی
از آنها همیشه اهداف پروژه ها را بر طبق ضرورت تعیین نکرده بودند .به عالوه ،با آنکه سازمان های
مجری پنج پروژه از شش پروژه آب که توسط دفتر حسابدهی دولت بررسی شدند به اداره انکشاف بین
املللی ایاالت متحده راپورهای ربعوار ارائه می کنند ،ولی این معلومات بر طبق ضرورت حتلیل و تفسیر
منی شوند .در نهایت ،با آنکه اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده طرزالعمل های متبادل نظارتی برای
رفع موانع نظارتی در ماحول های خطرناک را ارائه منوده بد ولی از تشریح آنها برای کارمندان مستقر در
افغانستان یقین حاصل نکرده بود.
دولت امریکا مساعی خود را معطوف به ایجاد ثبات در پروژه های آب امریکا در افغانستان منوده
است .ستراتیژی های اخیر امریکا بر اهمیت حفظ پروژه تأکید دارند .دفتر حسابدهی دولت دو عامل
اصلی را برای یقین حاصل منودن از حفظ پروژه های آب مشخص منوده است :بهبود ظرفیت تخنیکی
و مدیریتی حفظ پروژه های سکتور آب توسط سازمان ها و یقین حاصل منودن از تأمین منابع مالی
برای حفظ پروژه ها بعد از تکمیل .اجراآت حفظ و مراقبت از پروژه های آب اداره انکشاف بین املللی
ایاالت متحده در این ارزیابی ذکر شده است .طرزالعمل های وزارت دفاع امریکا نیز بر حفظ پروژه ها
تأکید دارند .ولی مسئولین وزارت دفاع امریکا تصدیق منوده اند که عوارضی در حفظ پروژه های آب در
افغانستان وجود دارد.
دفتر حسابدهی دولت توصیه های متعددی را برای بهبود پالن گذاری ،هماهنگی و مدیریت پروژه
های آب امریکا در افغانستان به مدیر اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده و وزارت دفاع امریکا و سایر
سازمان های مربوط ارائه منوده است .این توصیه ها بشمول تهیه یک پالن بین سازمانی و تعیین یک
دیتابیس مرکزی می باشد .دفتر حسابدهی دولت همچنان توصیه هایی را برای بهبود مدیریت مؤثریت
به مدیر اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ارائه منوده است .اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده
و وزارت دفاع امریکا بطور کلی با توصیه های دفتر حسابدهی دولت موافقت منودند (.)GAO-11-138
•در راپور دفتر حسابدهی دولت در مورد تطبیق سیستم رهگیری هماهنگ عملیاتی قبل از
اعزام ( )SPOTمشخص گردید که وزارت دفاع امریکا ،وزارت امورخارجه امریکا و اداره انکشاف بین
املللی ایاالت متحده سیستم رهگیری هماهنگ عملیاتی قبل از اعزام ( )SPOTرا منحیث یک سیستم
رهگیری معلومات قانونی ضروری در جوالی  2008تعیین منودند ولی سیستم رهگیری هماهنگ عملیاتی
قبل از اعزام ( )SPOTمنی تواند معلومات قراردادها ،اعطاآت و کارمندان مربوط در افغانستان و عراق بطور
قابل اعتمادی رهگیری مناید .در نتیجه ،سازمان ها از منابع معلوماتی غیر از سیستم رهگیری هماهنگ
عملیاتی قبل از اعزام ( )SPOTبرای پاسخ به درخواست معلومات دفتر حسابدهی دولت استفاده منوده
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اند .سازمانهای تطبیق کننده سیستم رهگیری هماهنگ عملیاتی قبل از اعزام ( )SPOTحتت تأثیر
مسائل عملی و تخنیکی قرار دارند ولی مساعی آنها حتت تأثیر عدم توافق در مورد چگونگی عملکرد،
خاصتا ً در مورد چگونگی رهگیری افغانهایی که حتت قرارداد کار می کنند قرار گرفته است .بخشی از
این عدم توافق به علت عدم ارزیابی معلومات ضروری توسط سازمان ها و چگونگی طرح ریزی سیستم
رهگیری هماهنگ عملیاتی قبل از اعزام ( )SPOTبرای تأمین این ضروریات بوده است.
دفتر حسابدهی دولت در سال  2009یک راپور در مورد بسیاری از این مسائل نشر منود و به سازمان
ها توصیه منود تا یک پالن برای بهبود تطبیق سیستم رهگیری هماهنگ عملیاتی قبل از اعزام ()SPOT
تهیه منایند .در مارچ  ،2010سه سازمان حتت نظر دفتر حسابدهی دولت مجموعا ً  262,681قراردادی و
کارمند در عراق و افغانستان داشتند که  18فیصد از آنها مسئولیت های امنیتی داشتند .به علت
محدودیت معلومات راپوردهی شده توسط سازمان ها ،باید برای نتیجه گیری در مورد تعداد کارمندان
در هر کشور احتیاط شود .محدودیت معلومات به علت سخت بودن تعیین تعداد افراد محلی ،عدم
جوابدهی به درخواست های معلومات سازمان و محدودیت امکان تصدیق معلومات راپوردهی شده
است .برای مثال ،یکی از ادارات وزارت امورخارجه امریکا اعالن منود که کدام دریافت کننده افغان
اعطاآت معلومات کارمندان خود را ارائه نکرده اند.
با آنکه مسئولین سازمان تصدیق منودند که همه کارمندان شمارش نشده اند ،ولی هنوز معلومات
راپوردهی شده را دقیق تر از معلومات سیستم رهگیری هماهنگ عملیاتی قبل از اعزام ( )SPOTمی
دانند .فقط وزارت امورخارجه امریکا و اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده معلومات مربوط به تعداد
کارمندان قراردادی و مساعدت کننده کشته یا زخمی شده در عراق و افغانستان را در دوره راپوردهی
رهگیری منوده اند .وزارت امورخارجه امریکا راپور داد که  9قراردادی و کارمند مساعدت کننده کشته و 68
نفر زخمی شدند درحالیکه اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده این تعداد را  116نفر کشته و  121نفر
زخمی راپوردهی منود .هر دو سازمان اعالن منودند که تلفاتی نیز در اثر اقدامات غیر تهاجمی وجود داشت.
وزارت دفاع امریکا هنوز دارای یک سیستم برای رهگیری معلومات متشابه نیست و دفتر حسابدهی دولت
را برای کسب معلومات در مورد دوسیه های ثبت شده قراردادی های کشته یا زخمی شده حتت قانون دفاع
پایه به وزارت کار امریکا ارجاع می دهد .همانطور که دفتر حسابدهی دولت قبال ً راپور داد ،معلومات وزارت
کار کلیاتی را نشان می دهند ولی آمار دقیقی از تعداد تلفات قراردادی ها نیست.
وزارت دفاع امریکا ،وزارت امورخارجه امریکا و اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده پرداخت 37.5
ملیارد دالر به  133,951قراردادی فعال در عراق و افغانستان را طی سال مالی  2009و نیمه اول سال
مالی  2010تعهد منوده اند .بیشترین تعهدات قراردادی بدوش وزارت دفاع امریکا بود .اغلب قراردادها طی
دوره ارزیابی منعقد شدند و از طرزالعمل های رقابتی استفاده منودند .وزارت امورخارجه امریکا و اداره
انکشاف بین املللی ایاالت متحده عمدتا ً به توافقنامه های همکاری متکی بودند و اعالن منودند که
اغلب آنها بطور رقابتی امضاء گردیدند.
با آنکه وزارت دفاع امریکا و وزارت امورخارجه امریکا در مورد پیش نویس راپور نظری ندادند ولی اداره
انکشاف بین املللی ایاالت متحده نظراتی را در مورد موانع پیش روی تطبیق سیستم رهگیری هماهنگ
عملیاتی قبل از اعزام ( )SPOTاعالن منود و معلومات ارزیابی و اصالح شده راپور دفتر حسابدهی دولت
را ارائه منود .در پاسخ به راپور  2009دفتر حسابدهی دولت ،وزارت دفاع امریکا ،وزارت امورخارجه امریکا
و اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده در مورد ارائه توصیه هایی برای تطبیق سیستم رهگیری
هماهنگ عملیاتی قبل از اعزام ( )SPOTتوافق نکردند زیرا اینطور معلوم می شود که مساعی
هماهنگی کافی بوده است .دفتر حسابدهی دولت هنوز معتقد است که یک پالن برای تصحیح
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نقایص سیستم رهگیری هماهنگ عملیاتی قبل از اعزام ( )SPOTضرورت دارد و توصیه های جدیدی را
ارائه نکرده است (.)GAO-11-1
به عالوه ،دفتر حسابدهی دولت یک همکاری جدید را با مترکز بر مساعی امریکا برای ایجاد ظرفیت مدیریت
بودجه در دولت افغانستان آغاز منوده است.

آژانس تفتیش اردوی ایاالت متحده امریکا
پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان ( ،)CERPنیروهای ایاالت متحده  -افغانستان ()USFOR-A) (FOUO

(راپور منبر  ،A-2011-0020-ALLنشر شده در  16نومبر )2010

این راپور فقط برای استفاده رسمی عالمتگذاری شده است .این تفتیش به درخواست معاون قوماندان
نیروهای ایاالت متحده  -افغانستان اجنام شده است .نیروهای ایاالت متحده  -افغانستان با نتایج و توصیه
های این راپور موافقت منود و اقداماتی را اجنام داده و یا در حال تطبیق توصیه هایی بود .معاون اردو (مدیریت
مالی و محاسبه) مسئول بررسی رسمی این راپور بود و با نتایج و توصیه های آن موافقت منود.

دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده
بررسی پروسس ارزیابی وزارتخانه های افغانستان /اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده

(راپور منبر  ،F-306-11-001-Sنشر شده در  6نومبر )2010

راپور نهایی در تاریخ  6نومبر  2010نشر گردید .دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده
این ارزیابی را برای تعیین نقاط ضعف عمده در پروسس ارزیابی وزارتخانه های افغانستان/اداره انکشاف بین
املللی ایاالت متحده در مورد اتالف یا سوء استفاده از منابع مالی دولت امریکا اجنام داد.
اغلب ارزیابی های تکمیل شده تاکنون عمدتا ً بر اساس ارزیابی طرزالعمل های کتبی ،درخواست مسئولین
وزارتخانه و بازرسی تعداد محدودی از تبادالت بوده اند .ارزیابی بیشتر کنترول ها می تواند سبب یقین حاصل
منودن از تشخیص نقاط ضعف گردد که آنها می توانند منجر به اتالف یا سوء استفاده از منابع مالی دولت
امریکا گردند.
پیش نویس ارزیابی های آینده را می توان با مطلع منودن مفتشان از پروگرام هایی که از وزارتخانه ها
خواسته شده مدیریت  ،ارزیابی ماحول کنترولی ،انکشاف کنترول منابع بشری و اموال ثابت و ارائه رهنمایی
های دقیق تر به مفتشان در مورد چگونگی ارزیابی مطابقت پروگرام ها با قوانین و مقررات مربوط ،تقویت
منود.
این راپور توصیه منود که اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده /افغانستان
•پالیسی ها ،طرزالعمل ها و اجراآت مناسبی را تطبیق مناید تا ارزیابی های وزارتخانه ها با دقت کافی
برای تشخیص نقاط ضعف مهمی که می توانند سبب اتالف یا سوء استفاده از منابع مالی دولت
امریکا گردند اجنام شوند.
•طرزالعمل های کاری ارزیابی های وزارتخانه همانطور که در راپور مشخص شده اصالح شوند.
•از ارزیابی های مشترک وزارتخانه های دولت میزبان مطابق با ضروریات اداره انکشاف بین املللی ایاالت
متحده استفاده گردد .اگر ارزیابی های اضافی برای تأمین ضروریات اداره انکشاف بین املللی ایاالت
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متحده ضرورت داشته باشد ،باید تا حد امکان از نتایج کارهایی که قبال ً اجنام شده استفاده شود از
اجنام مجدد کارها پرهیز گردد.
فعالیت های نظارتی در حال اجنامتا  31دسمبر  ،2010سازمان های اشتراک کننده راپور دادند
که در حال اجنام  38فعالیت نظارتی برای بررسی فعالیت های مربوط به بازسازی یا امنیت در افغانستان
بودند .این فعالیت ها در جدول  4.2لست شده اند و در بخش های ذیل تشریح شده اند.
جدول 4.2

فعالیت های نظارتی در حال اجنام سایر مؤسسات امریکایی تا  31دسمبر 2010
سازمان

منبر پروژه

تاریخ اجرا

عنوان پروژه

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا

D2011-D000FR-0089.000

11/30/2010

کنترول های داخلی توزیع و پرداخت منابع مالی معاش اردوی ملی افغانستان

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا

D2011-D000JB-0068.000

11/17/2010

پروسس انکشاف ضروریات پروژه های تعمیراتی در افغانستان

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا

D2011-D000JA-0075.000

11/2/2010

نظارت وزارت دفاع امریکا بر شبکه توزیع شمالی

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا

D2011-D000AS-0030.000

10/1/2010

مدیریت و نظارت بر خرید و حفظ و مراقبت طیاره غیر استندرد بال چرخان توسط وزارت
دفاع امریکا

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا و
دفتر مفتش عمومی وزارت امورخارجه امریکا

D2011-D000JA-0009.000
11AUD3001

9/30/2010
11/2010

پروگرام ترنینگ پولیس ملی افغانستان (مشترک)

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا

D2010-D000FL-0276.000

9/2/2010

کنترول راپوردهی و مدیریت پرداخت های پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان در افغانستان

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا

D2010-D000JA-0165.001

6/21/2010

تطبیق اجراآت امنیتی در قرارداد استخباراتی اردوی امریکا و قرارداد قوماندانی امنیتی برای
خدمات ترجمه

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا

D2010-D000JO-0229.000

6/14/2010

اعمار محبس در پروان ،افغانستان

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا

D2010-D000SPO-0198.000

4/19/2010

ارزیابی مساعی ترنینگ ،جتهیز و تعلیم پولیس ملی افغانستان

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا

D2010-D000JA-0138.000

2/18/2010

عملیات استخباراتی در افغانستان

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا

D2010-D000JA-0091.000

12/9/2009

پروگرام های محافظت از نیروهای امریکا در افغانستان

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا

D2008-D000CD-0256.000

8/7/2008

قراردادهای واسکت ضد مرمی وزارت دفاع امریکا

دفتر مفتش عمومی وزارت امورخارجه امریکا /
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان

11AUD3003

10/2010

مساعی غیر نظامی در افغانستان (مشترک)

دفتر مفتش عمومی وزارت امور خارجه  -دفتر
ساحوی شرق میانه

11-MERO-3007-

12/2010

ارزیابی محدود از ضروریات و شرایط مناصب جدید وزارت امورخارجه امریکا در افغانستان

دفتر مفتش عمومی وزارت امور خارجه  -دفتر
ساحوی شرق میانه

11-MERO-3003

10/2010

ارزیابی دفتر بین املللی مبارزه با مواد مخدر عملیات ها و حفظ و مراقبت نیروی کاری
جرائم عمده در افغانستان (ارزیابی قرارداد)

دفتر مفتش عمومی وزارت امور خارجه  -دفتر
ساحوی شرق میانه

11-MERO-3004

9/2010

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

دفتر مفتش عمومی وزارت امور خارجه  -دفتر
ساحوی شرق میانه

11-MERO-3001

9/2010

ارزیابی پروگرام حمایتی سیستم محابس ( )CSSPدفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال
قانون در افغانستان

دفتر مفتش عمومی وزارت امور خارجه  -دفتر
ساحوی شرق میانه

10-MERO-3001

2/2010

ارزیابی قرارداد وزارت امورخارجه با  PAEبرای مساعدت به عملیات و حفظ و مراقبت یونت
های مبارزه علیه موادمخدر افغانستان در سفارت امریکا در کابل

دفتر حسابدهی دولت

351552

12/9/2010

ستراتیژی های جتهیز قوای بحری برای بازسازی جتهیزات

دفتر حسابدهی دولت

320815

11/5/2010

ظرفیت سازی در افغانستان
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جدول ( 4.2دوام)

فعالیت های نظارتی در حال اجنام سایر مؤسسات امریکایی تا  31دسمبر 2010
سازمان

منبر پروژه

تاریخ اجرا

عنوان پروژه

دفتر حسابدهی دولت

351525

8/13/2010

نیروی کاری عملیاتی جتارت و ثبات ( )TFBSOوزارت دفاع امریکا

دفتر حسابدهی دولت

320794

7/21/2010

حسابدهی منابع مالی مستقیم امریکا برای افغانستان

دفتر حسابدهی دولت

351514

6/14/2010

کندک های مشاوره و مساعدت اردو

دفتر حسابدهی دولت

351492

4/30/2010

نفرات ،جتهیزات و تدارکات برای حمایت از عملیات در افغانستان

دفتر حسابدهی دولت

351489

4/26/2010

حتقیقات وزارت دفاع امریکا در افغانستان

دفتر حسابدهی دولت

320766

4/1/2010

مساعی غیر نظامی امریکا در افغانستان

دفتر حسابدهی دولت

351463

3/12/2010

قابلیت های  ISRافغانستان

دفتر حسابدهی دولت

320712

9/2/2009

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

دفتر حسابدهی دولت

351393

8/21/2009

ضروریات صحی وزارت دفاع امریکا برای عملیاتهای صحی در آینده

آژانس تفتیش اردوی ایاالت متحده امریکا

A-2011-ALL-0098.000

10/9/2010

عملیات های مواد سوخت در افغانستان

آژانس تفتیش اردوی ایاالت متحده امریکا

A-2011-ALL-0135.000

10/9/2010

خریدهای محدود آفسرهای سفارش  -افغانستان

آژانس تفتیش اردوی ایاالت متحده امریکا

A-2010-ALL-0480.000

5/21/2010

طرزالعمل های مورد تصدیق  LOGCAPنیروهای ایاالت متحده  -افغانستان

آژانس تفتیش اردوی ایاالت متحده امریکا

A-2010-ALL-0421.000

4/4/2010

تعیین ضروریات قرارداد  - LOGCAP IVافغانستان

آژانس تفتیش اردوی ایاالت متحده امریکا

A-2010-ALL-0103.000

2010//3/3

کنترول مرحله دوم پرداخت ها  -افغانستان

دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین املللی
ایاالت متحده

ارائه نشده

ارائه نشده

بررسی اجراآت توزیع پول مورد استفاده قراردادی ها
و ادارات منتخب حتت حمایت اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده /افغانستان

دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین املللی
ایاالت متحده

ارائه نشده

ارائه نشده

تفتیش از پروگرام های حمایت از انتخابات اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده/
افغانستان

دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین املللی
ایاالت متحده

ارائه نشده

ارائه نشده

تفتیش پروگرام آب ،زراعت و انتقال تکنالوژی ( )AWATTافغانستان/اداره انکشاف بین
املللی ایاالت متحده

دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین املللی
ایاالت متحده

ارائه نشده

ارائه نشده

تفتیش از پروگرام اعمار تأسیسات صحی و تعلیماتی ( )CHEFافغانستان /اداره انکشاف
بین املللی ایاالت متحده

منابع :دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،2011/3/1 ،دفتر مفتش عمومی وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،2011/4/1 ،دفتر مفتش
عمومی وزارت امور خارجه  -دفتر ساحوی شرق میانه ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،2011/4/1 ،دفتر حسابدهی دولت ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،2011/4/1 ،آژانس تفتیش اردوی ایاالت
متحده امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،2011/5/1 ،دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2010/21/12 ،

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 " شناخته 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.
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 موسسات فدرال را هماهنگ کرده و
اختالفات آنها را برطرف می کند .پانزدهمین جلسه این گروه در نومبر  2010برگزار شد.
نظارت های در حال اجنام دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا مرتبط با عملیه آزادی پایدار بر مصؤنیت

ارائه راپور به کنگره امریکا

|
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کارمندان در مساعی بازسازی ،پروگرام های محافظت از قوای امریکا ،حسابدهی اموال ،پرداخت های غلط،
مدیریت قرارداد ،توزیع و اختصاص منابع مالی معاش اردوی ملی افغانستان ( ،)ANAنظارت بر قرارداد ترنینگ
پولیس ملی افغانستان ( ،)ANPتوزیع الجستیکی در داخل افغانستان ،عملیات های معلوماتی ،قابلیت های
زرهی و پالن گذاری و کنترول منابع مالی نیروهای امنیت ملی افغانستان ( )ANSFمتمرکز هستند.

فعالیت های نظارتی

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع در سه ماه اول سال مالی  43 ،2011فعالیت نظارتی اجنام داده و  3راپور در
حمایت از عملیه آزادی پایدار نشر کرده است .از این  43پروژه در حال اجنام 12 ،پروژه مستقیما ً مربوط به
عملیات های بازسازی یا امنیتی در افغانستان مرتبط هستند و در این راپور ربعوار ارائه داده شده اند .از این
 3راپور نشره شده ،مطابق نظر سر مفتش خاص برای بازسازی افغانستان ,کدام راپور مستقیما ً مربوط به
عملیات های بازسازی یا امنیتی در افغانستان نبودند و لهذا در این راپور ربعوار ذکر نگردیده اند .این سه راپور
مربوط به مسائل مدیریت قرارداد و ارزیابی اموال برای حمایت از عملیات های وزارت دفاع امریکا در افغانستان
هستند.
کنترول های داخلی توزیع و پرداخت منابع مالی معاش اردوی ملی افغانستان

(پروژه منبر  ،D2011-D000FR-0089.000آغاز شده در  30نومبر )2010

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا در حال بررسی کافی بودن کنترول ها برای یقین حاصل منودن از توزیع
صحیح و به وقت منابع مالی وزارت دفاع امریکا به وزارتخانه های افغانستان برای تأمین معاش اردوی ملی
افغانستان توسط منایندگی ترنینگ سازمان پیمان اتالنتیک شمالی  -افغانستان /قوماندانی انتقال امنیت
متحد  -افغانستان ( )NTM-A/CSTC-Aاست .به عالوه ،دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا در حال بررسی
ارائه مشوره کافی توسط منایندگی ترنینگ سازمان پیمان اتالنتیک شمالی  -افغانستان /قوماندانی انتقال
امنیت متحد  -افغانستان به وزارتخانه های افغانستان برای پرداخت دقیق معاش کارمندان اردوی ملی
افغانستان است.
پروسس انکشاف ضروریات پروژه های تعمیراتی در افغانستان

(پروژه منبر  ،D2011-D000JB-0068.000آغاز شده در  17نومبر )2010

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا در حال ارزیابی پروسس انکشاف ضروریات پروژه های تعمیراتی نظامی
در افغانستان است .دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا خاصتا ً در حال بررسی ارائه اظهارات کار مشخص
و قابل اندازه گیری و تأمین ضروریات وزارت دفاع امریکا توسط پروسس انکشاف ضروریات است.
نظارت وزارت دفاع امریکا بر شبکه توزیع شمالی

(پروژه منبر  ،D2011-D000JA-0075.000آغاز شده در  2نومبر )2010

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا در حال ارزیابی نظارت وزارت دفاع امریکا بر شبکه توزیع شمالی
و قابلیت وزارت دفاع امریکا برای پالن گذاری ،هماهنگی و نگهداری از شبکه توزیع شمالی در افغانستان
است.
مدیریت و نظارت بر خرید و حفظ و مراقبت طیاره غیر استندرد بال چرخان توسط وزارت دفاع امریکا

(پروژه منبر  ،D2011-D000AS-0030.000آغاز شده در  1اکتوبر )2010
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دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا در حال بررسی مدیریت صحیح و مؤثر و مساعدت به خرید طیاره
های غیر استندرد بال چرخان مانند طیاره  Mi-17روسی بشمول طیاره های خریداری شده با استفاده از منابع
مالی صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان یا ضروریات مربوط به وزارت دفاع امریکا است .چندین پروژه با
این هدف آغاز شده است.
پروگرام ترنینگ پولیس ملی افغانستان

(پروژه منبر  ،]D2011-D000JA-0009.000 [D-S 11AUD3001آغاز شده در  30سپتمبر )2010

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا و مفتش عمومی وزارت امورخارجه امریکا ( )DoS OIGدر حال اجنام
این تفتیش مشترک بر اساس ضروریات قانون اجازه دفاع مالی سال  2011هستند که بر طبق آن دفتر مفتش
عمومی وزارت دفاع امریکا باید با همکاری دفتر مفتش عمومی وزارت امورخارجه امریکا یک راپور در مورد
پروگرام ترنینگ پولیس ملی افغانستان نشر مناید .دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا  /وزارت امورخارجه
امریکا در حال ارزیابی مساعی وزارت دفاع امریکا و وزارت امورخارجه امریکا برای انتقال مسئولیت مدیریت
قرارداد پروگرام پولیس ملی افغانستان است .دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا  /وزارت امورخارجه
امریکا خاصتا ً مصارف ،معیارهای مؤثریت و مساعی پالن گذاری مربوط به انتقال مسئولیت برای یقین
حاصل منودن از نظارت بر قرارداد ،تأمین منابع مالی کافی و حمایت و مدیریت مؤثر پروگرام را ارزیابی می
کند .این تیم مشترک همچنان برای پیگیری تفتیش مشترک دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا با
منبر  D-2010-042و تفتیش دفتر مفتش عمومی وزارت امورخارجه امریکا با منبر " MERO-A-I O-6تعهدات
و مصارف ارائه شده به وزارت امورخارجه امریکا برای تعلیم و ترنینگ پولیس ملی افغانستان توسط وزارت
دفاع امریکا" ،به تاریخ  9فبروری  2010پالن گذاری منوده است.
کنترول راپوردهی و مدیریت پرداخت های پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان در افغانستان
(پروژه منبر  ،D2010-D000FL-0276.000آغاز شده در  2سپتمبر )2010

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا در حال بررسی کافی بودن کنترول های داخلی پروگرام پاسخ اضطراری
قوماندان از مبالغ پرداخت شده جهت حمایت از عملیات در افغانستان می باشد .دفتر مفتش عمومی وزارت
دفاع امریکا خاصتا ً کنترول ها را برای یقین حاصل منودن از راپوردهی معلومات صحیح ،مکمل و دقیق به
تصمیم گیرندگان مسئول مدیریت پروگرام اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده بررسی خواهد کرد .این
تفتیش ،دومین تفتیش از یک سلسله تفتیش مربوط به کنترول های داخلی پرداخت های اداره انکشاف بین
املللی ایاالت متحده است که برای حمایت از عملیات در افغانستان نشر شده اند.
تطبیق اجراآت امنیتی در قرارداد استخباراتی اردوی امریکا و قرارداد قوماندانی امنیتی برای خدمات ترجمه

(پروژه منبر  ،D2010-D000JA-0165.001آغاز شده در  21جون )2010

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع در حال بررسی میزان رعایت طرزالعمل های امنیتی در قراردادهای قوماندانی
استخباراتی و امنیتی امریکا در افغانستان ( )W911W4-07-D-0010است .این پروژه یکی از پروژه ها در یک
سلسله ارزیابی مربوط به حمایت ازمترجمان در افغانستان است .پروژه  D2010-D000JA-0165.000کافی
بودن تدارکات امنیتی برای حمایت از مترجمان در افغانستان ( )W911W4-07-D-0010را بررسی می کند.
اعمار محبس در پروان ،افغانستان

(پروژه منبر  ،D2010-D000JO-0229.000آغاز شده در  14جون )2010
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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.
ارزیابی مساعی ترنینگ ،جتهیز و تعلیم پولیس ملی افغانستان

(پروژه منبر  ،D2010-D000SPO-0198.000آغاز شده در  19آپریل )2010

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا در حال بررسی میزان آمادگی ،ارتباط و مناسب بودن اهداف ،پالن ها،
رهنمایی ها و منابع دولت امریکا ،سازمان پیمان اتالنتیک شمالی/نیروهای بین املللی کمک به امنیت (NATO/
 ،)ISAFنیروهای ائتالف و دولت جمهوری اسالمی افغانستان برای تعلیم و جتهیز پولیس ملی افغانستان
است .دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا همچنان وضعیت اجراآت اجنام شده برای تطبیق توصیه های
راپور مفتیش عمومی وزارت دفاع امریکا را بررسی خواهد کرد SPO-2009-006 .و  SPO-2009-007بر طبق
وابستگی آنها به پولیس ملی افغانستان.
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.
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.
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  D-2010-029که در مورد اعطای قراردادهای
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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.

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا
فعالیت های نظارتی
تفتیش (مشترک) پروگرام ترنینگ پولیس ملی افغانستان

(پروژه منبر  ،11AUD3001آغاز شده در نومبر )2010

اهداف :بر طبق ضروریات تشریح شده در قانون اجازه دفاع ملی سال مالی  ،2011دفتر مفتش عمومی وزارت
دفاع امریکا باید با همکاری دفتر مفتش عمومی وزارت امورخارجه امریکا یک راپور در مورد پروگرام ترنینگ
پولیس ملی افغانستان نشر مناید .هدف دفتر مفتش عمومی وزارت امورخارجه امریکا ارزیابی مساعی
وزارت دفاع امریکا و وزارت امورخارجه امریکا برای انتقال مسئولیت مدیریت قرارداد برای پروگرام پولیس
ملی افغانستان است .دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا  /وزارت امورخارجه امریکا خاصتا ً مصارف،
معیارهای مؤثریت و مساعی پالن گذاری مربوط به انتقال مسئولیت برای یقین حاصل منودن از نظارت بر
قرارداد ،تأمین منابع مالی کافی و حمایت و مدیریت مؤثر پروگرام را ارزیابی می کند .دفتر مفتش عمومی
وزارت امورخارجه امریکا همچنان برای پیگیری تفتیش مشترک دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا با
منبر  D-2010-042و تفتیش دفتر مفتش عمومی وزارت امورخارجه امریکا با منبر " MERO-A-10-6تعهدات
و مصارف ارائه شده به وزارت امورخارجه امریکا برای تعلیم و ترنینگ پولیس ملی افغانستان توسط وزارت
دفاع امریکا" ،به تاریخ  9فبروری  2010پالن گذاری منوده است.
مساعی غیر نظامی در افغانستان (مشترک)

(پروژه منبر  ،11AUD3003آغاز شده در اکتوبر )2010

هدف :هدف این تفتیش تعیین مصارف مساعی غیر نظامی در افغانستان بشمول منابع مالی مصروف
تاکنون ( 2009تاکنون) و تخمین میزان مصارف ضروری برای حفظ این مساعی است (از حاال تا سال .)2012
تفتیش دفتر مفتیش عمومی وزارت امورخارجه امریکا بر مصارف مربوط به استخدام ،ترنینگ ،اعزام و
حمایت رهایشی و عملیاتی از کارمندان مسلکی اعزام شده به افغانستان متمرکز می باشد.

دفتر مفتش عمومی وزارت خارجه – -دفتر ساحوی شرق میانه
فعالیت های نظارتی
ارزیابی محدود از ضروریات و شرایط مناصب جدید وزارت امورخارجه امریکا در افغانستان

(منبر پروژه  ،11-MERO-3007آغاز شده در دسمبر )2010

اهداف :اهداف اصلی این ارزیابی بشمول ( )1ارزیابی ضروریات برای شناسایی ،انکشاف و استخدام کارمندان
برای مناصب جدید در سفارت کابل و ( )2کافی ،امن و مصؤن بودن تأسیسات اداری و رهایشی کارمندان
استخدام شده برای این مناصب جدید هستند.
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ارزیابی عملیات ها و حفظ و مراقبت نیروی کاری جرائم عمده در افغانستان (ارزیابی قرارداد)

(منبر پروژه  ،11-MERO-3003آغاز شده در اکتوبر )2010

اهداف :اهداف اصلی این ارزیابی بشمول تعیین ( )1ضروریات قرارداد )2( ،میزان تعهدات و مصارف وزارت
امورخارجه امریکا برای عملیات و حفظ و مراقبت تأسیسات )3( ،مؤثریت قرارداد کمپنی  DynCorpبرای
عملیات و حفظ و مراقبت نیروی کاری جرائم عمده در کمپ فالکون و ( )4چگونگی یقین حاصل منودن وزارت
امورخارجه امریکا از پرداخت ،ثبت و حسابدهی صحیح مصارف است.
ارزیابی مؤثریت پروگرام اداره جمعیت ،مهاجرین و مهاجرت ( )PRMبرای بازگشت و اسکان مهاجرین افغان
(پروژه منبر  ،10-MERO-3004-آغاز شده در سپتمبر )2010

اهداف :اهداف این تفتیش مؤثریت تعیین ( )1مطابقت پروگرام با توافقنامه های امضا شده با کمیساریای
عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ،کمیته بین املللی صلیب سرخ 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 پروگرام حمایتی سیستم محابس ( )CSSPدفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون در افغانستان
(ارزیابی قرارداد)

(پروژه منبر  ،11-MERO-3001-آغاز شده در سپتمبر )2010

اهداف :اهداف اصلی این ارزیابی بشمول بررسی ( )1ترنینگ تخنیکی ،مؤثریت و مناسب بودن ایجاد ظرفیت
سازمانی و ترنینگ مسئولین وزارت عدلیه )2( ،مطابقت اعمار و بازسازی محبس جدید با استندردهای بشری
و تکمیل آن در زمان تعیین شده )3( ،جداسازی مجرمین معمولی از شورشیان در سیستم طبقه بندی
محابس )4( ،مؤثریت پروگرام های تقلیل تندروی شورشیان و ( )5وجود تأسیسات کافی برای تأمین ضروریات
اطفال و زنان محبوس است.
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-MERO-3001-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 قراردادهای سالهای مالی  )3( ،2009-2005مؤثریت قرارداد  PAEدر عملیات و حفظ و مراقبت
از یونت های ضد مواد مخدر در افغانستان  )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 قراردادها 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 هستند.
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دفتر حسابدهی دولت
فعالیت های نظارتی
ستراتیژی های جتهیز قوای بحری برای بازسازی جتهیزات

(پروژه منبر  ،351552آغاز شده در  9دسمبر)2010 ،

این ارزیابی بر ( )1وجود یک ستراتیژی برای مدیریت بازسازی جتهیزات هوایی و زمینی بازگشته از عراق و
افغانستان )2( ،مطابقت ستراتیژی قوای بحری برای بازسازی با پالن قوای بحری برای مدرن سازی جتهیزات،
( )3قابلیت تعیین کل مصارف جتهیزات مورد استفاده در عراق و افغانستان توسط قوای بحری و ( )4بررسی
مطابقت درخواست بودجه سال مالی  2012-2009قوای بحری با طرزالعمل های بودجوی متمرکز است.
ظرفیت سازی در افغانستان

(پروژه منبر  ،320815آغاز شده در  5نومبر)2010 ،

این ارزیابی بر مساعی امریکا برای ظرفیت سازی در افغانها برای مدیریت و نظارت بر بودجه و ایجاد یک
سیستم مدیریت مالی صحیح متمرکز است .این ارزیابی خاصتا ً مطابقت مساعی امریکا با اهداف افغان
ها و جامعه بین املللی و بهبود ظرفیت دولت افغانستان برای مدیریت بودجه و امورات مالی متمرکز است.
نیروی کاری عملیاتی جتارت و ثبات ( )TFBSOوزارت دفاع امریکا

(پروژه منبر  ،351525آغاز شده در  13آگست)2010 ،

این ارزیابی بر مساعی وزارت دفاع امریکا برای سازماندهی نیروی کاری و انکشاف آن به کشورهای دیگر و
ارزیابی فعالیت های آن بشمول تعیین اهداف و معیارهایی برای اندازه گیری نتایج متمرکز است.
حسابدهی منابع مالی مستقیم امریکا برای افغانستان
(پروژه منبر  ،320794آغاز شده در  21جوالی)2010 ،

این ارزیابی بر شناسایی مجموع منابع مالی و مساعدت های مستقیم ارائه شده توسط امریکا به
افغانستان در راستای این مساعی (امنیت ،حکومتداری و انکشاف) و میزان استفاده از کنترول های داخلی
توسط سازمان های امریکایی و نظارت بر اعطاآت مستقیم متمرکز است.
کندک های مشاوره و مساعدت اردو

(پروژه منبر  ،351514آغاز شده در  14جون)2010 ،

این ارزیابی بر میزان تعیین اهداف و مأموریت های تیم های حربی کندک ،ضروریات ترنینگ و تأمین منابع برای
تیم های حربی کندک ،تکمیل ضروریات تیم های حربی کندک و میزان ارزیابی چگونگی مصرف اعطاآت
امنیتی توسط اردو و وزارت دفاع امریکا متمرکز است.
نفرات ،جتهیزات و تدارکات برای حمایت از عملیات در افغانستان
(پروژه منبر  ،351492آغاز شده در  30آپریل)2010 ،

این ارزیابی بر چگونگی حمایت از عملیات در افغانستان توسط وزارت دفاع امریکا بر اساس پالن ها و زمانبندی
های تعیین شده و موانع پیش روی تدارکات عملیاتی متمرکز است.
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حتقیقات وزارت دفاع امریکا در افغانستان
(پروژه منبر  ،351489آغاز شده در  26آپریل)2010 ،

این ارزیابی بر پروسس های وزارت دفاع امریکا برای انعقاد قرارداد با کمپنی های افغانی و پاکستانی متمرکز
است .در این ارزیابی خاصتا ً چگونگی ارزیابی کمپنی های پاکستانی و افغان ،به اشتراک گذاردن معلومات
در مورد کمپنی های پاکستانی و افغان با وزارت امورخارجه امریکا ،اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده،
سازمان پیمان اتالنتیک شمالی و سازمان ملل متحد و یقین حاصل منودن از تفتیش کارمندان قراردادی های
امنیتی خصوصی افغان بررسی می شود.
مساعی غیر نظامی امریکا در افغانستان
(پروژه منبر  ،320766آغاز شده در  1آپریل)2010 ،

این ارزیابی بر میزان اولویت بندی و تأمین ضروریات استخدامی برای مساعی غیر نظامی در افغانستان و
اقدامات اجنام شده توسط سازمان های امریکایی برای آماده سازی و اعزام کارمندان متمرکز است.
قابلیت های  ISRافغانستان

(پروژه منبر  ،351463آغاز شده در  12مارچ)2010 ،

این ارزیابی بر کسب معلومات ،استخبارات و عملیات های شناسایی ( )ISRبرای حمایت از عملیات نظامی در
افغانستان متمرکز است .این ارزیابی خاصتا ً استفاده از قابلیت های  ISRو شناسایی کاستی های  ISRبرای
عملیات های نظامی در افغانستان در پالن گذاری های وزارت دفاع امریکا را بررسی می مناید.
مساعی ایاالت متحده امریکا برای انکشاف قابلیت نیروهای اردوی ملی افغانستان ()ANA
(پروژه منبر  ،320712آغاز شده در  2سپتمبر)2009 ،

این ارزیابی بر میزان مساعدت امریکا و نیروهای ائتالف به انکشاف اردوی ملی افغانستان و میزان منابع مالی
تخمینی ضروری برای حفظ اردوی ملی افغانستان ،میزان پیشرفت امریکا و نیروهای ائتالف برای افزایش اندازه
و قابلیت های اردوی ملی افغانستان و موانع پیش روی آنها متمرکز است.
ضروریات صحی وزارت دفاع امریکا برای عملیاتهای صحی در آینده

(پروژه منبر  ،351393آغاز شده در  21آگست)2009 ،

این ارزیابی بر تعداد ضروری کارمندان صحی برای اجنام عملیات های فعلی در زمان جنگ ،موانع پیش روی
تأمین این ضروریات و سامان آالت ضروری برای تأمین این ضروریات متمرکز است.

آژانس تفتیش اردوی ایاالت متحده امریکا
فعالیت های نظارتی
عملیات های مواد سوخت در افغانستان

(کود پروژه  A-2011-ALL-0098.000آغاز شده در  9اکتوبر )2010

این تفتیش کافی بودن کنترول های داخلی برای یقین حاصل منودن از حسابدهی مواد سوخت در حین نگهداری
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و توزیع جهت جلوگیری از توزیع غیر مجاز مواد سوخت در سایت های ترمینال و حتویل خانه های مواد سوخت
کالس  3در افغانستان را مشخص می کند.
خریدهای محدود آفسرهای سفارش  -افغانستان

(کود پروژه  A-2011-ALL-0135.000آغاز شده در  9اکتوبر )2010

این تفتیش کافی بودن طرزالعمل های کنترول برای تصدیق مطابقت خریدها با ضروریات و حسابدهی آنها
توسط آفسرهای سفارش را مشخص می کند.
طرزالعمل های مورد تصدیق  LOGCAPنیروهای ایاالت متحده  -افغانستان
(کود پروژه  A-2010-ALL-0480.000آغاز شده در  21می )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.
تعیین ضروریات قرارداد  - LOGCAP IVافغانستان

(کود پروژه  A-2010-ALL-0421.000آغاز شده در  4آپریل )2010

این تفتیش وجود ضروریات و پروسس های تصدیق قرارداد  LOGCAP IVرا مشخص می کند.
کنترول مرحله دوم پرداخت ها  -افغانستان

(کود پروژه  A-2010-ALL-0103.000آغاز شده در  3مارچ )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.

دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده
فعالیت های نظارتی

دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده در این سه ماه سه ممیزی از  22.8ملیون دالر از
مصارف را اجنام داده است .این ممیزی ها  943,875دالر مصارف مشکوک و کمبود  688,901دالر از اعطاآت
مشترک را مشخص منود .همچنین طی این سه ماه چهار ممیزی دیگر پالن گذاری شده و یا در دست اجنام بود
و هفت ممیزی دیگر در حال سفارش بود .ممیزی پروگرام های اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده /افغانستان
توسط کمپنی های محاسبه عمومی و  DCAAاجنام می شود و دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین املللی
ایاالت متحده کار ارزیابی و یا کنترول کیفیت ممیزی ها را اجنام داده و آنها را برای اجنام اقدامات بعدی به اداره
انکشاف بین املللی ایاالت متحده ارسال می کند.
بررسی اجراآت توزیع پول مورد استفاده قراردادی ها و ادارات منتخب حتت حمایت اداره انکشاف بین املللی
ایاالت متحده /افغانستان
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هدف :بررسی اجراآت توزیع پول مورد استفاده توسط قراردادی ها و ادارات منتخب حتت حمایت اداره انکشاف
بین املللی ایاالت متحده /افغانستان برای یقین حاصل منودن از صحت ،حسابدهی و اجازه توزیع پول بر طبق
قرارداد.
تفتیش از پروگرام های حمایت از انتخابات اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده /افغانستان
هدف :تعیین میزان نایل آمدن پروگرام های افزایش سهم گیری در انتخابات افغانستان ( )IEPو حمایت از
پروسس انتخاباتی ( )STEPبه هدف ایجاد ظرفیت در کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات
انتخاباتی ،حمایت از اسم نویسی رأی دهندگان و مدیریت انتخابات،تقویت قابلیت احزاب سیاسی
وکاندیداهای مستقل برای مشارکت در انتخابات و تقویت قابلیت سهم گیری مؤثر افغان ها در پروسس
انتخابات.
تفتیش پروگرام آب ،زراعت و انتقال تکنالوژی ( )AWATTافغانستان /اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده
هدف :تعیین میزان نایل آمدن پروگرام آب ،زراعت و انتقال تکنالوجی به اهداف اصلی خود.
تفتیش از پروگرام اعمار تأسیسات صحی و تعلیماتی ( )CHEFافغانستان /اداره انکشاف بین املللی ایاالت
متحده
هدف :مشخص منودن میزان نایل آمدن پروگرام  CHEFافغانستان /اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده به
هدف اصلی خود برای تقویت قابلیت ارائه خدمات صحی توسط دولت جمهوری اسالمی افغانستان به مردم
افغانستان و تعلیم معلمان با اعمار شفاخانه های والیتی ،مراکز ترنینگ مامایی و مراکز ترنینگ والیتی
معلمان.

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  31دسمبر  ،2010دفتر مفتش
عمومی وزارت امور خارجه در حال حتقیق از سه دوسیه بود ( .)DoS OIG-INVجدول  4.3تعداد حتقیقات باز و
بسته را تا  31دسمبر  2010لست می کند.
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جدول 4.3

فعالیت های حتقیقاتی :سایر حتقیقات اداره
مجموع دوسیه ها

دوسیه های مختومه

دوسیه های باز

سازمان

5

2

3

DoS OIG-INV

5

2

3

مجموع

منبع :دفتر مفتش عمومی وزارت امور خارجه ،INV-پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/4/1 ،
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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.

I Afghanistan reconstruction

Special inspector general

ضمائم
و نوت های پایانی
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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 § 110-181
(جدول .)A1
جدول A.1

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

فعالیت سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان

زبان سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان

بخش قانون عمومی

نظارت
همه بخش ها

راپوردهی به وزیر امورخارجه و
وزیر دفاع

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

بخش )e)(1( 1229

وظایف
همه بخش ها

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

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 بخش های
فرعی ( )Aتا ( )Gدر قسمت ذیل.

بخش )f)(1( 1229

بخش )A)(f)(1( 1229

منابع مالی
نظارتی
سرمفتش خاص
برای بازسازی
افغانستان

بررسی تعهدات و مصارف منابع
مالی اختصاص یافته/موجود

نظارت و حسابدهی تعهد و مصرف این منابع مالی

نظارت
سرمفتش خاص
برای بازسازی
افغانستان

بررسی فعالیت های بازسازی که
مصارف آنها از کمک ها واعطاات
بین املللی تأمین شده است

نظارت و بررسی فعالیت های بازسازی که مصارف آن بخش )B)(f)(1( 1229
از این منابع مالی تأمین شده است

نوت 1

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

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

بخش )C)(f)(1( 1229

ضمیمه B

بررسی انتقال داخلی و خارجی
منابع مالی اختصاص یافته/
موجود

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

بخش )D)(f)(1( 1229

نظارت
سرمفتش خاص
برای بازسازی
افغانستان
ضمیمه C
ضمیمه D

حفظ اسناد تفتیش

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

بخش )E)(f)(1( 1229
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جدول ( A.1دوام)

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

فعالیت سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان

زبان سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان

بخش قانون عمومی

ممیزی ها

نظارت و بررسی به صورت تشریح
شده

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

بخش )f)(1)(F( 1229

حتقیقات

اجرا و راپوردهی حتقیقات به
صورت تشریح شده

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.

بخش )G)(1)(f( 1229

همه بخش ها

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

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.

بخش )f)(2( 1229

همه بخش ها

وظایف مشخص شده در قانون
سرمفتش خاص

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

بخش )f)(3( 1229

سایر نظارت های
اداره

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

مساعی هماهنگی  -سرمفتش خاص باید با موارد بخش )f)(4( 1229
ذیل هماهنگ بوده و از همکاری آنها برخوردار شود:
( )Aسرمفتش خاص وزارت دفاع امریکا )B( ،سرمفتش
خاص اداره والیتی و ( )Cسرمفتش خاص اداره
انکشاف بین املللی امریکا

حمایت فدرال و منابع دیگر
همه بخش ها

در صورت درخواست انتظار
حمایت داشته باشید

هیچ

کدام مورد راپوردهی نشده

کمک از سایر مؤسسات فدرال  -در صورت درخواست )Section 1229(h)(5)(A
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.
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 کنگره
اطالع دهد.
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ضما ئم

جدول ( A.1دوام)

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

فعالیت سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان

زبان سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان

بخش قانون عمومی

راپورها
همه بخش
هاضمیمه B

راپور  30 -روزه در انتهای هر
سه ماه تقویمیفعالیت های
سرمفتش خاصجزئیات تعهدات،
مصارف و عایدات را به صورت
خالصه نشان می دهد

ضمیمه B

تعهدات و مصرف منابع مالی
اختصاص یافته /اعطاآت

تعهدات و مصرف منابع مالی اختصاص یافته/
اعطاآت

منابع مالی
نوت 1

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

محاسبه پروگرام-به-پروگرام و پروژه-به-پروژه مصارف بخش )i)(1)(B( 1229
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.

منابع مالی

عایدات ،تعهدات ،و مصرف
اعطاآت

عواید مربوط به منابع مالی اختصاص داده شده
توسط کشورهای خارجی یا سازمان های بین املللی
به پروگرام ها و پروژه هایی که منابع مالی آنها
توسط سازمانها یا ادارات دولتی امریکا تامین می
شوند و چگونگی مصرف این عواید.

منابع مالی

عایدات ،تعهدات و مصرف
دارائیهای مسدود شده

عایدات مربوط و یا تشکیل شده از دارائیهای خارجی بخش )i)(1)(D( 1229
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.

منابع مالی
ضمیمه B

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

مصارف عملیاتی مؤسسات و یا موجودیت هایی که بخش )i)(1)(E( 1229
مصارف تخصیص یافته برای بازسازی افغانستان را
دریافت می کنند.
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راپورهای ربعوار -قبل از  30روز به پایان هر سه ماه از بخش )i)(1( 1229
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 شامل
یک راپور ،یک اظهاریه از همه تعهدات ،مصارف و
عایدات مربوط به فعالیت های بازسازی در افغانستان
به شمول موارد ذیل باشد-

سرمفتش خاص  Iبرای بازسازی افغانستان

بخش )i)(1)(A( 1229

بخش )i)(1)(C( 1229

ضما ئم

جدول ( A.1دوام)

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

فعالیت سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان

زبان سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان

بخش قانون عمومی

نوت 1

تشریح جزئیات قرارداد

در صورت وجود هرگونه قرارداد ،معاهده یا اعطای
منابع مالی،یا میکانیزم دیگری برای تامین منابع
مالی که درپاراگراف( * )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.

بخش )i)(1)(F( 1229

www.sigar.mil
ترجمه دری و
پشتو در حال
اجنام است

نشر راپور به صورت تعیین شده

دسترسی عمومی —.سرمفتش خاص باید هر راپور
حتت پاراگراف ( )1این بخش را به انگلیسی و زبانهای
دیگر که به نظر سرمفتش خاص در افغانستان
استفاده وسیعی دارند در یک سایت انترنیتی عمومی
قرار دهد.

بخش )i)(3( 1229

همه بخش ها

نشر راپور به صورت تعیین شده

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.

بخش )i)(4( 1229
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ضمیمه B

منابع اختصاص یافته دولت امریکا (ملیون دالر)

جدول  B.1منابع مالی اختصاص یافته به مساعی بازسازی افغانستان را بر اساس پروگرام و درخواست بودجه رئیس جمهور در
سال مالی  ،2011بطور ساالنه ،تا  30سپتمبر  2010لست می کند.
جدول B.1

منابع مالی امریکا

نوت :منبر ها روند شده اند.
منابع :دفتر مدیریت و بودجه ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان ،2011/20/1 ،وزارت دفاع امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،2010/22/10 ،وزارت دفاع امریکا ،پاسخ به
درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان،2010/15/10 ،2010/20/10 ،
 2009/14/10 ،2010/6/10و  ،2009/1/10بودجه اضافی سال مالی  ،2010اظهاریه دفاعی
سال مالی  ،2010وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص
برای بازسازی افغانستان 2010/15/10 ،و  ،2010/12/10خزانه داری ،پاسخ به درخواست
معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،2010/12/10 ،دفتر مدیریت و بودجه،
پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان2010/19/10 ،
و  ،2010/19/4اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 2010/15/1 ،2010/15/10 ،و  ،2009/9/10وزارت
عدلیه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان،
 ،2009/7/7پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان،
.2009/4

امنیت
صندوق نیروهای امنیتی افغانستان ()ASFF
آموزش و جتهیز (وزارت دفاع امریکا)
تأمین منابع مالی نظامی خارجی ()FMF
آموزش و تعلیم نظامی بین املللی ()IMET
 NDAAبخش  1207انتقال
مجموع  -امنیت
حکومتداری & انکشاف
پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان ()CERP
صندوق زیربناهای افغانستان
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 ،مین روبی و
مسائل مربوط ()NADR
مشاورین تیم بازسازی والیتی
مساعدت تخنیکی خزانه داری
مجموع  -حکومتداری و انکشاف
مبارزه علیه مواد مخدر
صندوق بین املللی کنترول مواد مخدر و اعمال قانون ()INCLE
جلوگیری از مصرف و مقابله با مواد مخدر)DoD CN( ،
سازمان مقابله با مواد مخدر ()DEA
مجموع  -مبارزه علیه مواد مخدر
مساعدت بشری
 PL 480عنوان I
 PL 480عنوان II
مساعدت به فجایع ()IDA
مساعی انتقالی ()TI
مساعدت به مهاجرین و پناهدگان ()MRA
حفظ صلح داوطلبانه ()PKO
مساعدت اضطراری به پناهندگان و مهاجرت ()ERMA
غذا برای پیشرفت
 )b(416کمک غذایی
غذا برای تعلیم
بنیاد امرسون
مجموع  -بشری
عملیات های روابط بین املللی
نظارت
سایر
مجموع  -عملیات روابط بین املللی

اداره

مجموع

وزارت دفاع امریکا
وزارت دفاع امریکا
وزارت امورخارجه امریکا
وزارت امورخارجه امریکا
سایر

27,833.24
440.00
1,058.50
8.30
9.90
29,349.94

وزارت دفاع امریکا
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

2,639.00
0.00
11,143.41
885.21
550.00
486.42
30.09
5.00
34.27

وزارت امورخارجه امریکا

371.60

مساعدت انکشافی ایاالت متحده ()USDA
خزانه داری

5.70
3.52
16,154.22

وزارت امورخارجه امریکا
وزارت دفاع امریکا
وزارت عدلیه امریکا

2,853.75
1,511.17
127.37
4,492.29

مساعدت انکشافی ایاالت متحده ()USDA
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده
وزارت امورخارجه امریکا
وزارت امورخارجه امریکا
وزارت امورخارجه امریکا
مساعدت انکشافی ایاالت متحده ()USDA
مساعدت انکشافی ایاالت متحده ()USDA
مساعدت انکشافی ایاالت متحده ()USDA
مساعدت انکشافی ایاالت متحده ()USDA

5.00
701.21
372.53
34.44
590.10
69.30
25.20
109.49
95.18
50.49
22.40
2,075.34
76.40
3,955.80
4,032.20

مجموع منابع مالی

56,103.99

مجموع منابع مالی در صورت تصدیق بودجه رئیس جمهور

74,875.89
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سال مالی
2002

سال مالی  2003سال مالی  2004سال مالی  2005سال مالی  2006سال مالی  2007سال مالی  2008سال مالی  2009سال مالی 2010

درخواست بودجه سال
مالی  2011رئیس جمهور

0.00
0.00
57.00
0.20
0.00
57.20

0.00
0.00
191.00
0.30
0.00
191.30

0.00
150.00
413.70
0.60
0.00
564.30

995.00
290.00
396.80
0.80
0.00
1,682.60

1,908.13
0.00
0.00
0.80
0.00
1,908.93

7,406.40
0.00
0.00
1.10
0.00
7,407.50

2,750.00
0.00
0.00
1.60
9.90
2,761.50

5,606.94
0.00
0.00
1.40
0.00
5,608.34

9,166.77
0.00
0.00
1.50
0.00
9,168.27

0.00
0.00
117.51
18.30
0.00
7.52
7.30
0.00
0.00

0.00
0.00
239.29
42.54
165.00
49.68
1.33
0.00
0.50

40.00
0.00
893.88
153.14
135.00
33.40
0.00
5.00
5.00

136.00
0.00
1,280.57
169.58
250.00
38.00
0.00
0.00
0.00

215.00
0.00
473.39
185.01
0.00
41.45
0.00
0.00
0.00

209.00
0.00
1,210.71
166.81
0.00
100.77
0.00
0.00
0.00

488.33
0.00
1,399.51
149.43
0.00
63.07
13.02
0.00
22.32

550.67
0.00
2,182.55
0.40
0.00
58.23
4.22
0.00
3.55

1,000.00
0.00
3,346.00
0.00
0.00
94.30
4.22
0.00
2.90

44.00

34.70

66.90

38.20

18.20

36.60

26.60

48.60

57.80

0.00
0.00
194.63

0.00
1.00
534.04

0.00
0.06
1,332.38

0.00
0.95
1,913.30

0.00
0.19
933.24

0.00
0.13
1,724.02

0.00
0.75
2,163.03

5.70
0.44
2,854.36

0.00
0.00
4,505.22

60.00
0.00
0.58
60.58

0.00
0.00
2.87
2.87

220.00
71.80
3.72
295.52

709.28
224.54
16.77
950.59

232.65
108.05
23.66
364.36

251.74
290.97
20.38
563.09

307.08
189.64
40.59
537.31

484.00
235.06
18.80
737.86

589.00
391.11
0.00
980.11

450.00
354.60
0.00
804.60

0.00
159.50
197.09
8.07
135.47
23.90
25.00
0.00
46.46
0.00
0.00
595.49

5.00
46.10
85.77
11.69
61.50
9.90
0.00
4.96
14.14
9.27
0.00
248.33

0.00
49.20
11.16
11.22
63.30
20.00
0.00
9.08
34.58
6.12
0.00
204.66

0.00
56.60
4.22
1.60
47.10
15.50
0.00
30.10
0.00
10.02
0.00
165.14

0.00
60.00
0.04
0.00
36.00
0.00
0.00
23.24
0.00
25.08
0.00
144.36

0.00
60.00
0.03
0.00
53.80
0.00
0.00
9.47
0.00
0.00
0.00
123.30

0.00
177.00
17.01
0.00
44.25
0.00
0.00
20.55
0.00
0.00
22.40
281.21

0.00
65.41
27.28
0.87
76.79
0.00
0.20
12.09
0.00
0.00
0.00
182.64

0.00
27.40
29.93
0.99
71.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
130.21

0.00
15.50
0.00
0.00
65.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80.50

0.00
155.60
155.60

0.00
35.30
35.30

0.00
207.60
207.60

0.00
136.10
136.10

0.00
131.90
131.90

2.50
207.80
210.30

14.30
434.40
448.70

25.20
1,047.60
1,072.80

34.40
1,599.50
1,633.90

44.70
1,264.60
1,309.30

1,063.50

1,011.84

2,604.46

4,847.73

3,482.79

10,028.21

6,191.75

10,456.00

16,417.71

1,063.50

1,011.84

2,604.46

4,847.73

3,482.79

10,028.21

6,191.75

10,456.00

16,417.71
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11,619.30
0.00
0.00
1.50
0.00
11,620.80
1,100.00
400.00
3,316.30
0.00
0.00
71.10
0.00
0.00
0.00
69.30
0.00
0.00
4,956.70

18,771.90
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ضمیمه C

تفتیش های مالی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
تفتیش های تکمیل شده

در این دوره راپوردهی ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان دو تفتیش را که در جدول  C.1لست شده است مکمل
ساخت.
جدول C.1

تفتیش های مکمل سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان تا  30جنوری 2011
تاریخ نشر

عنوان راپور

1/2011

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان-
پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان در والیت لغمان مزایایی داشت ولی ضعف نظارتی و
تشویش های موجود در زمینه حفظ پروگرام سبب نایل آمدن به نتایج نامناسب و اتالف منابع تفتیش-7-11
گردید

معرفی کننده راپور

1/2011

پالن گذاری ناکافی برای تأسیسات نیروهای امنیت ملی افغانستان سبب افزایش خطرات برای سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان-
تفتیش-6-11
یک پروگرام  11.4ملیارد دالری گردیده است

تفتیش های جدید

در این دوره راپوردهی ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان پنج تفتیش را که در جدول  C.2لست شده است آغاز
منود.

جدول C.2
تفتیش های جدید سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان تا  30جنوری 2011
تاریخ اجرا

عنوان پروژه

معرفی کننده تفتیش

1/13/2011

پروژه های انکشاف حاکمیت محلی و جامعه اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده
()USAID

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان-041A

1/3/2011

اعمار پوهنتون دفاعی افغانستان

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان-040A

11/30/2010

پروژه های زیربنایی در مرکز ترنینگ نظامی کابل

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان-039A

11/19/2010

بررسی چهار پروگرام اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده و وزارت امورخارجه در والیات
منتخب افغانستان

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان-038A

11/13/2010

مصرف و حسابدهی منابع مالی امریکا به صندوق وجه امانت بازسازی افغانستان ()ARTF
مساعدت منود

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان-037A
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تفتیش های در حال اجنام

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان  11تفتیش درحال اجنام دارد که در جدول  C.3لست شده اند.
جدول C.3
تفتیش های در حال اجنام سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان تا  30جنوری 2011
تاریخ اجرا

عنوان پروژه

معرفی کننده تفتیش

11/10/2010

حسابدهی موترهای نیروهای امنیت ملی افغانستان ()ANSF

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان-031A

10/18/2010

مساعدت امریکا و مساعدت کنندگان بین املللی به انکشاف سکتور بانکداری افغانستان و
سیستم های کنترول اسعار افغانستان

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان-036A

10/15/2010

مساعدت امریکا به انکشاف سکتور زراعت افغانستان

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان-035A

10/14/2010

اجرا و حفظ پروگرام مساعی غیر نظامی امریکا در افغانستان (تفتیش مشترک با دفتر مفتش
عمومی وزارت امورخارجه امریکا)

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان-034A

8/26/2010

اجرای پروگرام بیمه دفاعی پایه برای قراردادی های در افغانستان.

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان-033A

8/24/2010

مساعی امریکا برای تقویت قابلیت های نیروی کاری جرائم عمده افغانستان

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان-032A

7/15/2010

ارزیابی توافقنامه همکاری اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده با مؤسسه CARE
 Internationalبرای پروگرام انکشاف جوامع در کابل

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان-029A

6/25/2010

پروسس ها و سیستم های مدیریت کارمندان پولیس ملی افغانستان ()ANP

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان013A -

6/14/2010

خدمات تامین امنیت بازسازی کمپنی Global Strategies Group

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان017A -

5/5/2010

بررسی پروژه های اجننیری و ماحول زیست مرکز قوای هوایی امریکا در هرات و مزار شریف

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان-025A

4/13/2010

پروگرام همبستگی ملی افغانستان

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان-023A

تفتیش های قانونی

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان سه تفتیش قانونی درحال اجنام دارد که در جدول  C.4لست شده اند.

جدول C.4
تفتیش های قانونی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در تاریخ  30جنوری 2011
تاریخ اجرا

عنوان پروژه

معرفی کننده تفتیش

6/24/2010

بررسی قانونی معلومات دریافت و پرداخت پول مربوط به بازسازی افغانستان در وزارت امورخارجه
امریکا

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان-027A

6/24/2010

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

2/25/2010

بررسی قانونی معلومات دریافت و پرداخت پول مربوط به بازسازی افغانستان در وزارت دفاع امریکا سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان-022A
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شکل D.1

ﲢﻘﯿﻘﺎﺕﺳﺮﻣﻔﺘﺶﺧﺎﺹﺑﺮﺍیﺑﺎﺯﺳﺎﺯیﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ:
ﲢﻘﯿﻘﺎﺕ ﺟﺪﯾﺪ 1 ،ﺍﮐﺘﻮﺑﺮ ﺗﺎ  31ﺩﺳﻤﺒﺮ 2010

در این دوره راپوردهی ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان  35حتقیق جدید را آغاز منود که مجموع تعداد حتقیقات
باز را به  105مورد می رساند .همانطور که در شکل  D.1نشان داده شده است ،از اغلب دوسیه های جدید مربوط به
فساد اداری و تقلب در خرید/قرارداد بوده است .همانطور که در شکل  D.2.نشان داده شده است ،سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان  7حتقیق را در این سه ماه مختومه اعالن منود.

ﺧﺮﯾﺪ/
ﺗﻘﻠﺐ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ
19
ﺳﺎﯾﺮ
2

حتقیقات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان و تیلیفون متاس
فوری
حتقیقات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان

ﻣﺠﻤﻮﻉ35 :

ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻓﺴﺎﺩ ﺍﺩﺍﺭی
9

ضمیمه D

ﺳﺮﻗﺖ
4

شکل D.2

ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ
1

ﲢﻘﯿﻘﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ :ﲢﻘﯿﻘﺎﺕ ﻣﺨﺘﻮﻣﻪ 1 ،ﺍﮐﺘﻮﺑﺮ ﺗﺎ  31ﺩﺳﻤﺒﺮ 2010
ﻣﺠﻤﻮﻉ7 :

ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﲢﻘﯿﻘﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.2011/18/1 ،

ﺗﻘﻠﺐ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ/ﺧﺮﯾﺪ

3

3

2

ﻓﺴﺎﺩ ﺍﺩﺍﺭی ﺩﻭﻟﺘﯽ

2

ﺳﺮﻗﺖ
2

0

1

ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﲢﻘﯿﻘﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.2011/18/1 ،

تیلیفون متاس فوری سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان

شکل D.3

ﻣﻨﺒﻊ ﺷﮑﺎﯾﺎﺕ ﺗﯿﻠﯿﻮﻥ ﲤﺎﺱ ﻓﻮﺭی ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی
ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ 1 ،ﺍﮐﺘﻮﺑﺮ ﺗﺎ  31ﺩﺳﻤﺒﺮ 2010

همانطور که در شکل  D3نشان داده شده است ،از  131شکایت اخذ شده از طریق تیلیفون متاس فوری در سه ماه
گذشته ،اغلب آنها به صورت ایمیل یا تیلیفون دریافت شده اند .همانطور که در شکل  D4نشان داده شده ،این
شکایات به سایر سازمان ها ارجاع شده یا مختومه شده اند.
شکل D.4

ﻣﺠﻤﻮﻉ131 :

ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺷﮑﺎﯾﺎﺕ ﺗﯿﻠﯿﻮﻥ ﲤﺎﺱ ﻓﻮﺭی ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ 1 :ﺍﮐﺘﻮﺑﺮ ﺗﺎ  31ﺩﺳﻤﺒﺮ 2010
ﺍﯾﻤﯿﻞ
109

ﻣﺠﻤﻮﻉ131 :

ﻣﺨﺘﻮﻣﻪ ﺷﺪﻩ

73

ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺷﺪﻩ

26

ﺗﯿﻠﯿﻔﻮﻥ
15

ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﯾﺎﻓﺘﻪ

23
9

ﮐﺘﺒﯽ )ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻤﯿﻞ(
3

ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮﺭی
4

ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﲢﻘﯿﻘﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.2011/12/1 ،

80

60

40

 .aﺩﻭﺳﯿﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﮐﺴﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﺍﺳﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﲢﻘﯿﻘﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.2011/12/1 ،
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a

ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪﻩ
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ضمیمه E

اختصارات و مخفف ها

مخفف ها یا اختصارات

تعریف

ABP

پولیس سرحدات افغان

ACU

واحد ضد فساد اداری

AED

ناحیه اجننیری افغانستان

AFCEE

مرکز اجننیری و محیط زیست قوای هوایی (امریکا)

AGOAS

بخش کمکی دفتر لوی خارنوال

AIB

بانک بین املللی افغانستان

AIF

صندوق زیربناهای افغانستان

AIHRC

کمیسیون حقوق بشر مستقل افغانستان

AIP

پروگرام زیربنایی افغانستان

AJSRP

پروژه اصالح سکتور عدلیه افغانستان (بانک جهانی)

ALP

پولیس محلی افغانستان

ANA

اردوی ملی افغانستان

ANCOP

پولیس نظم عمومی ملی افغان

ANP

پولیس ملی افغانستان

ANSF

نیروهای امنیت ملی افغانستان

APRP

پالن صلح و آشتی ملی افغانستان

AQM

دفتر خرید و مدیریت (امریکا)

ARP

پروگرام بازگشت شورشیان به جامعه افغانستان (امریکا)

ARTF

صندوق وجه امانت برای بازسازی افغانستان

ASFF

صندوق نیروهای امنیتی افغانستان

ASIU

یونت حتقیقاتی شفافیت افغانستان

AT/AP

مهمات ضد تانک/ضد نفرات

AUP

پولیس یونیفورم افغان

AVIPA

ووچرهای ازدیاد محصوالت زراعی افغانستان

AWATT

آب  ،زراعت و انتقال تکنولوژی افغانستان

AWOL

غیر حاضر بدون رخصتی

C-JTSCC

قوماندانی حمایت مشترک از قرارداد در میدان حرب قوماندانی مرکزی امریکا

CAO

اداره کنترول و تفتیش (افغانستان)

CDP-K

پروگرام انکشاف جوامع برای کابل

CENTCOM

قوماندانی مرکزی (امریکا)

CERP

پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان

CJIATF-435

نیروهای عملیاتی مشترک 435 -

CJTF

نیروی کاری عدالت جنایی

CNPA

پولیس مبارزه با مواد مخدر  -افغانستان

CSSP

پروگرام حمایتی سیستم محابس

CSTC-A

قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان

CUAT

سامان ارزیابی یونت قوماندان

CWD

انهدام سالح های متعارف

DAB

د افغانستان بانک

DABS

کمپنی تأسیسات ملی افغانستان
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مخفف ها یا اختصارات

تعریف

DFAS

خدمات مالی و محاسبه دفاعی (امریکا)

DIAG

انحالل گروههای مسلح غیر قانونی

DoD

وزارت دفاع (امریکا)

DoD CN

صندوق مبارزه علیه مواد مخدر وزارت دفاع (امریکا)

DoJ

وزارت عدلیه ( ایاالت متحده امریکا)

DoS

وزارت امورخارجه امریکا ( ایاالت متحده امریکا)

ECC

کمیسیون شکایات انتخاباتی

ESF

صندوق حمایت اقتصادی

FEFA

بنیاد عادالنه و آزاد انتخاباتی افغانستان

FMS

فروش نظامی خارجی

FY

سال مالی

FY 2010 Supplemental

قانون اختصاص منابع مالی اضافی سال مالی 2010

GAO

دفتر حسابدهی دولت (امریکا)

GIRoA

دولت جمهوری اسالمی افغانستان

HCMS

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

HMMWV

موتر چرخه دار چند منظوره با قابلیت حرکت زیاد

HOOAC

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

ICAO

سازمان هوانوردی مدنی بین املللی

IDIQ

حتویل نامحدود/کیفیت نامحدود

IDP

بیجاشدگان داخلی

IEC

کمیسیون مستقل انتخابات (افغانستان)

IJC

قوماندانی مشترک نیروهای بین املللی کمک به امنیت

IMF

صندوق بین املللی پول

INCLE

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

INL

دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون (امریکا)

ISAF

نیروهای بین املللی کمک به امنیت

JCMB

هیئت مدیره هماهنگی و نظارت مشترک

JSSP

پروگرام حمایت از عدلیه

kg

کیلوگرم

km

کیلومتر

LGCD

انکشاف حاکمیت محلی و جامعه

LOTFA

صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان

m2

متر مربع

MACCA

مرکز هماهنگی ماین افغانستان (سازمان ملل متحد)

MAIL

وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری (افغانستان)

MCTF

نیروی کاری جرائم عمده افغانستان

MoD

وزارت دفاع (افغانستان)

MoF

وزارت مالیه (افغانستان)

MoI

وزارت داخله (افغانستان)

MoPH

وزارت صحت عامه (افغانستان)

MT

تن متریک

NADR

پروگرام های ضد تکثیر سالح های کشتار جمعی ،ضد تروریزم ،ماین روبی و پروگرام های مربوط

NATO

سازمان پیمان اتالنتیک شمالی

NDAA

قانون تخصیص دفاع ملی
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ضما ئم

مخفف ها یا اختصارات

تعریف

NDS

قوماندانی امنیت ملی

NGO

سازمان غیر دولتی

NRVA

ارزیابی خطرات و آسیب پذیری ملی

NSP

پروگرام همبستگی ملی

NTM-A

منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی – افغانستان

O&M

عملیات و حفظ و مراقبت

OCO

عملیات حوادث احتمالی خارجی

OEF

عملیه آزادی پایدار

OSD

دفتر وزیر دفاع (امریکا)

PDY

آماده برای اجنام وظیفه

PECC

کمیسیون والیتی شکایات انتخاباتی (افغانستان)

PM/WRA

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

PPRC

کمیته صلح و بازگشت شورشیان به جامعه در والیات

PRM

اداره جمعیت ،پناهندگان و مهاجرت

PRST

تیم های حمایت از بازگشت شورشیان به جامعه در والیات

PRT

تیم بازسازی والیتی

PSC

قراردادی سکتور خصوصی

PTS

پروگرام حتکیم صلح (افغانستان)

RC Window

مصارف مستمر

RMT

تیم حفظ و مراقبت سرک

SAA

مهمات سالح های سبک

SAO-A

اداره مساعدت امنیتی  -افغانستان

SEPS

سیستم برق جنوب شرق

SMDC

قوماندانی دفاعی و موشکی اردوی امریکا

SOF

قوای عملیاتی خاص (افغانستان)

SY

سال شمسی

TAPI pipeline

پایپ گاز ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هندوستان

TFBSO

نیروی کاری عملیات جتاری و ثبات در افغانستان

Treasury

وزارت خزانه داری (امریکا)

UN

سازمان ملل متحد

UNAMA

یوناما (هییت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان)

UNDP

پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد

UNHCR

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد

UNICEF

صندوق اطفال ملل متحد

UNODC

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد

USAAA

آژانس تفتیش اردوی ایاالت متحده امریکا

USACE

اجننیران اردوی امریکا

USAID

اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده

USDA

وزارت زراعت امریکا

USFOR-A

نیروهای ایاالت متحده  -افغانستان

UXO

مهمات منفجر نشده

VEGA

داوطلبان مساعدت به رشد اقتصادی

VSO

عملیات ایجاد ثبات در قریه جات
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نوت های پایانی

وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان2011/4/1 ،
.1
اعالمیه اجالس لیسبون ،نشر شده توسط سران کشورها و دولت های اشتراک کننده در شورای آتالنتیک شمالی در لیسبون.2010/20/11 ،
.2
اعالمیه سران کشورها و دولت های مساعدت کننده به نیروهای بین املللی کمک به امنیت (آیساف) به رهبری سازمان پیمان آتالنتیک شمالی در افغانستان.2010/20/11 ،
.3
اعالمیه سران کشورها و دولت های مساعدت کننده به نیروهای بین املللی کمک به امنیت (آیساف) به رهبری سازمان پیمان آتالنتیک شمالی در افغانستان.2010/20/11 ،
.4
اعالمیه سران کشورها و دولت های مساعدت کننده به نیروهای بین املللی کمک به امنیت (آیساف) به رهبری سازمان پیمان آتالنتیک شمالی در افغانستان.2010/20/11 ،
.5
کلیات ارزیابی ساالنه افغانستان و پاکستان.
.6
کاخ سفید" ،خطابه رئیس جمهور در اجالس ساالنه بررسی وضعیت افغانستان -پاکستان".2010/16/12 ،
.7
کاخ سفید" ،خطابه رئیس جمهور در اجالس ساالنه بررسی وضعیت افغانستان -پاکستان".2010/16/12 ،
.8
کاخ سفید" ،خطابه رئیس جمهور در اجالس ساالنه بررسی وضعیت افغانستان -پاکستان".2010/16/12 ،
.9
کلیات ارزیابی ساالنه افغانستان و پاکستان.
.10
قانون اجازه دفاع ملی سال مالی  ،)P.L. 111-383( 2011بخش .1212
.11
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،تفتیش "،5-09افزایش شفافیت ،نظارت و پالن گذاری ضروری برای پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان در افغانستان.2009/9/9 "،
.12
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،تفتیش "،5-09افزایش شفافیت ،نظارت و پالن گذاری ضروری برای پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان در افغانستان.2009/9/9 "،
.13
تفتیش  7-11سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان " ،پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان در والیت لغمان مزایایی داشت ولی ضعف نظارتی و تشویش های موجود در زمینه حفظ پروگرام سبب نایل آمدن
.14
به نتایج نامناسب و اتالف منابع گردید.2011/1 ".
اظهارات مشترک کمیته های خدمات نیروهای مسلح سنا و مجلس منایندگان امریکا در مورد قانون اجازه دفاع ملی آیک اسکلتون H.R. 6523 ،برای سال مالی .2011
.15
قانون اجازه دفاع ملی سال مالی  ،)P.L. 111-383( 2011بخش .1217
.16
قانون اجازه دفاع ملی سال مالی ،)P.L. 111-383( 011بخش .1217
.17
قانون اجازه دفاع ملی سال مالی ،)P.L. 111-383( 0بخش .1217
.18
قانون اجازه دفاع ملی سال مالی  ،)P.L. 111-383( 2011بخش .1216
.19
قانون اجازه دفاع ملی سال مالی ،)P.L. 111-383( 011بخش .1219
.20
قانون اجازه دفاع ملی سال مالی  ،)P.L. 111-383( 2011بخش های  832 ،831و .833
.21
در ماه جون  ،2010قوماندانی مشترک قراردادی عراق /افغانستان ( )JCC-I/Aمجددا ً منحیث قوماندانی قراردادی مرکزی امریکا انتخاب گردید .در ماه نومبر  ،2010معاون وزیر دفاع اسم قوماندانی مشترک
.22
قراردادی عراق /افغانستان ( )JCC-I/Aرا به  C-JTSCCتغییر داد و مأموریت قراردادی این سازمان را به کویت و پاکستان نیز انکشاف بخشید.
 .23اجننیران اردوی امریکا در تاریخ  3آگست  2009به دو بخش تقسیم شدند .اجننیران اردوی امریکا  -جنوب مستقر در قندهار که مسئول عملیات های تعمیراتی در قوماندانی ساحوی جنوب و قوماندانی ساحوی
غرب هستند .اجننیران اردوی امریکا  -شمال ،مستقر در کابل که عملیات تعمیراتی در قوماندانی ساحوی شمال و قوماندانی ساحوی شرق را مدیریت می کنند.
" P.L. 111-32قانون بودجه اضافی .2009/24/6 ،"2009
.24
وزارت دفاع امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،2009/20/7 ،نشر مطبوعاتی منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی  -افغانستان" ،قوماندانی جدید
.25
سازمان پیمان آتالنتیک شمالی در کابل ،تداوم ترنینگ افغان ها".2009/23/11 ،
وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/11/1 ،
.26
وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/11/1 ،
.27
وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان2011/11/1 ،
.28
وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/11/1 ،
.29
وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/11/1 ،
.30
وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/11/1 ،
.31
وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/11/1 ،
.32
وزارت دفاع امریکا ،قوانین مدیریت مالی" ،پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان :جلد  ،12بخش  ،2009/1 ،"27صفحه 3-27
.33
وزارت دفاع امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 2011/21/1 ،و .2010/21/4
.34
به ضمیمه  Bاین راپور مراجعه کنید.
.35
وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/18/1 ،
.36
وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/18/1 ،
.37
وزارت دفاع امریکا" ،فعالیت های جلوگیری از تولید و مبارزه علیه مواد مخدر ،درخواست بودجه اضافی دفاعی برای مبارزه علیه مواد مخدر سال مالی  ،"2009دسترسی اونالین .2010/13/4
.38
به ضمیمه  Bاین راپور مراجعه کنید.
.39
وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/11/1 ،
.40
وزارت دفاع امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان2009/16/7 ،
.41
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/20/1 ،
.42
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/20/1 ،
.43
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/20/1 ،
.44
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وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2009/13/10 ،
.45
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/10/1 ،
.46
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/10/1 ،
.47
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/10/1 ،
.48
تفتیش  5-11سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان " ،اجراآت ضروری برای رفع عوارض موجود در پروگرام مساعدت به معاش کارمندان دولتی و مشاورین مسلکی دولت افغانستان توسط امریکا"،
.49
 ،2010/29/10صفحه .2
وزارت مالیه" ،ارزیابی مالی اعطاآت" ،2009/11 ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان" ،راپوردهی ربعوار به کنگره امریکا" ،2010/30/10 ،صفحه .10
.50
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان" ،راپور ربعوار به کنگره امریکا" ،2010/30/7 ،صفحه .51
.51
بانک جهانیّ" ،بروزرسانی ربعوار کشوری :افغانستان ،2011/1" ،صفحه 17
.52
بانک جهانیّ" ،بروزرسانی ربعوار کشوری :افغانستان ،2011/1" ،صفحه 17
.53
بانک جهانیّ" ،بروزرسانی ربعوار کشوری :افغانستان ،2011/1" ،صفحه 17
.54
بانک جهانیّ" ،بروزرسانی ربعوار کشوری :افغانستان ،2011/1" ،صفحه 17
.55
قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان" ،صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان از مرحله  1تا .2010/10 ،"5
.56
پروگرام انکشافی ملل متحد" ،صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان ،سومین راپور ربعوار پیشرفت پروژه (جوالی -سپتمبر ،2010/30/9 ،")2010صفحه .5
.57
پروگرام انکشافی ملل متحد" ،صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان ،سومین راپور ربعوار پیشرفت پروژه (جوالی -سپتمبر ،2010/30/9 ،")2010صفحه .5
.58
کاخ سفید" ،کلیات ارزیابی ساالنه افغانستان و پاکستان" ،2010/16/12 ،دسترسی اونالین .2011/7/1
.59
کاخ سفید" ،کلیات ارزیابی ساالنه افغانستان و پاکستان" ،2010/16/12 ،دسترسی اونالین .2011/7/1
.60
سازمان پیمان آتالنتیک شمالی" ،اعالمیه اجالس لیسبون" ،2010/20/11 ،دسترسی اونالین .2011/8/1
.61
به ضمیمه  Bاین راپور مراجعه کنید.
.62
 .63مرکز قوای ترکیبی اردوی امریکا" ،کتابچه  :27-09صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان ،فصل  ،2009/4 ،"14دسترسی اونالین .2011/7/1
قوماندانی مشترک بین املللی-آیساف ،PERSTAT ،قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان  ، 2010/21/11پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان،2010/4/10 ،
.64
قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان .2011/4/1
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان " ،صورجتلسات پیگیری  ،"CJ1در تاریخ  2010/17/11و  ،2010/14/12صفحات .2–1
.65
وزارت دفاع امریکا" ،راپوردهی پیشرفت سوی امنیت و ثبات در افغانستان" ،2011/1 ،صفحه  ،17کنفرانس لندن در مورد افغانستان"" ،معاهده افغانستان" ،2006/1/2 ،صفحه .5
.66
وزارت دفاع امریکا" ،شرفت به سوی امنیت و ثبات در افغانستان" ،2010/11 ،صفحه .7
.67
سازمان ملل متحد" ،وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر صلح و امنیت جهان".2010/10/12 ،
.68
سازمان ملل متحد" ،وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر صلح و امنیت جهان" ،2010/10/12 ،صفحه .4
.69
سازمان ملل متحد" ،وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر صلح و امنیت جهان" ،2010/10/12 ،صفحات .4–3
.70
قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 2010/4/10 ،و  ،2011/4/1سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،تفتیش" ،-6-11پالن
.71
گذاری ناکافی تأسیسات نیروهای امنیت ملی افغانستان یک پروگرام  11.4ملیارد دالری را در معرض خطر قرار می دهد" ،2011/1 ،صفحه .3
آیساف  -قوماندانی مشترک بین املللی.PERSTAT، 12/30/2010 ،
.72
آیساف  -قوماندانی مشترک بین املللی ،PERSTAT، 12/30/2010 ،آیساف  -قوماندانی مشترک بین املللی.PERSTAT، 9/30/2010 ،
.73
آیساف  -قوماندانی مشترک بین املللی.PERSTAT، 12/30/2010 ،
.74
قوماندانی مشترک آیساف ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/4/1 ،
.75
قوماندانی مشترک آیساف ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/4/1 ،
.76
قوماندانی مشترک آیساف ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/4/1 ،
.77
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/4/1 ،
.78
منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی  -افغانستان /قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان" ،مربیان اردوی ملی افغانستان ،استخدام قوا بعد از فارغ التحصیلی در قندهار خوب معلوم می
.79
شود" ،2010/15/11 ،دسترسی اونالین .2010/15/12
منایندگی ترنینگ سازمان پیمان اتالنتیک شمالی  -افغانستان /قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان" ،هزاران افغان برای اسم نویسی در آکادمی نظامی رقابت می کنند" ،2010/4/11 ،دسترسی
.80
اونالین .2010/14/12
قوماندانی مشترک آیساف ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/4/1 ،
.81
قوماندانی انتقال امنیت متحد -افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/4/1 ،
.82
قوماندانی انتقال امنیت متحد -افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/4/1 ،
.83
قوماندانی انتقال امنیت متحد -افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/4/1 ،
.84
اجننیران اردوی امریکا" ،قراردادهای حفظ و مراقبت جدید برای حفظ تأسیسات سبب ارائه ترنینگ حین وظیفه در افغانستان می شوند" ،2010/28/10 ،دسترسی اونالین .2010/27/12
.85
منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی  -افغانستان" ،نیروهای امنیت ملی افغانستان از منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی  -افغانستان ترنینگ و جتهیزات دریافت می کنند"،
.86
 ،2011/7/1دسترسی اونالین .2011/11/1
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قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،2011/4/1 ،قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2010/13/1 ،
قوماندانی مشترک آیساف ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/4/1 ،
پروگرام انکشافی ملل متحد" ،صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان -مرحله  ،5راپور پیشرفت ربع سوم پروژه" ،2010/9 ،صفحه .5
قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان" ،صندوق وجه امانت نظم و قانون از مرحله  1تا .2010/10 ،"5
آیساف  -قوماندانی مشترک بین املللی.PERSTAT، 11/21/2010 ،
قوماندانی مشترک آیساف ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/4/1 ،
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،دوسیه مالقات با قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان  CJ1، 11/17/2010و  ،2010/14/12منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی  -افغانستان/
قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان ،پولیس ملی افغانستان  ،PERSTAT SOP، 11/18/2010صفحه  ،2قوماندانی مشترک بین املللی-آیساف.PERSTAT، 11/21/2010 ،
قوماندانی مشترک آیساف ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/4/1 ،
قوماندانی مشترک آیساف ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/4/1 ،
قوماندانی انتقال امنیت متحد -افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/4/1 ،
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/4/1 ،
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/4/1 ،
منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی  -افغانستان /قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان" ،آفسرهای افغان با تخنیک های پولیسی ,عسکری آشنا می شوند" ،2010/3/12 ،دسترسی
اونالین .2010/14/12
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/4/10 ،
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/4/1 ،
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/4/1 ،
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/4/1 ،
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/4/1 ،
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،سخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/4/1 ،
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/4/1 ،
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/4/1 ،
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/4/1 ،
اجننیران اردوی امریکا" ،قراردادهای حفظ و مراقبت جدید برای حفظ تأسیسات سبب ارائه ترنینگ حین وظیفه در افغانستان می شوند" ،2010/28/10 ،دسترسی اونالین .2010/27/12
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 201/4/1 ،و .2011/13/1
قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،2011/4/1 ،قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2010/13/1 ،
قوماندانی مشترک آیساف ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/4/1 ،
دفتر وزیر دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/11/1 ،
دفتر وزیر دفاع امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات توسط سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 2010/14/10 ،و .2011/11/1
دفتر وزیر دفاع امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،2011/11/1 ،وزارت دفاع امریکا" ،راپوردهی پیشرفت به سوی امنیت و ثبات در افغانستان" ،2010/11 ،صفحه
.67
دفتر وزیر دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/11/1 ،
دفتر وزیر دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/11/1 ،
دفتر وزیر دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/11/1 ،
منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی  -افغانستان /قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان" ،خریدهای وزارت داخله افغانستان  -رقابتی و قانونی" ،10/12/12 ،دسترسی اونالین .2010/14/12
منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی  -افغانستان /قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان" ،خریدهای وزارت داخله افغانستان  -رقابتی و قانونی" ،10/12/12 ،دسترسی اونالین .2010/14/12
نیروهای ایاالت متحده  -افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،2011/4/1 ،قوماندانی مرکزی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص
برای بازسازی افغانستان .2010/4/10
دفتر مدیریت و بودجه ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/20/1 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،PM-WRA ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/3/1 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،PM-WRA ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/3/1 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،PM-WRA ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/3/1 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،PM-WRA ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/3/1 ،
به ضمیمه  Bاین راپور مراجعه کنید.
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کمیسیون مستقل انتخابات" ،کمیسیون مستقل انتخابات نتایج نهایی انتخابات را نشر منود" ،دسترسی اونالین  ،2010/08/12سازمان ملل متحد" ،راپور منشی عمومی".2010/10/12 ،
سازمان ملل متحد" ،وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر صلح و امنیت بین املللی" ،2010/10/12 ،صفحه " ،CSIS ،2نتایج اولی انتخابات ولسی جرگه افغانستان" ،2010/26/10 ،دسترسی اونالین ،2011/18/1
انستیتوت دیموکراتیک ملی" ،انتخابات ولسی جرگه  ،http://2010.afghanistanelectiondata.org ،"2010دسترسی اونالین .2011/19/1
وزارت امورخارجه امریکا" ،اعالن نتایج تصدیق شده انتخابات اولی افغانستان" ،2010/24/11 ،دسترسی اونالین .2010/6/12
 ،FEFAنشر مطبوعاتی" ،اصالحات انتخاباتی باید آغاز شود".2010/24/11 ،
" ،FEFAپنجمین راپور نظارتی مأموریت نظارت بر انتخابات  :2010از شمارش نتایج اولی" ،2010/3/11 ،دسترسی اونالین .2010/14/12
" ،FEFAپنجمین راپور نظارتی مأموریت نظارت بر انتخابات  :2010از شمارش نتایج اولی".2010/3/11 ،
سازمان ملل متحد" ،وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر صلح و امنیت جهان" ،2010/10/12 ،صفحات .3–2
سازمان ملل متحد" ،وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر صلح و امنیت جهان" ،2010/10/12 ،صفحه  ،2خدمات حتقیقاتی کنگره ،کاتزمان ،کنیت" ،افغانستان :تأسیس و عملکرد دولت" ،2009/6/1 ،صفحه .8
سازمان ملل متحد" ،وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر صلح و امنیت بین املللی" 2010/10/12 ،صفحه  ،3اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده" ،حمایت از پروسس انتخاباتی ( )STEPدر افغانستان ،راپور
ماهوار  -نومبر .2010/15/12 ،"2010
هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان ،نشر مطبوعاتی" ،اظهاریه مشترک سازمان های انتخاباتی مستقل افغانستان".2010/11/11 ،
بانک جهانیّ" ،بروزرسانی ربعوار کشوری :افغانستان".2011/1 ،
هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان" ،اخبار مهم در رسانه های امروز افغانستان" ،2011/19/1 ،دسترسی اونالین .2011/19/1
سازمان ملل متحد" ،وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر صلح و امنیت جهان" ،2010/10/12 ،صفحه .2
کمیسیون شکایات انتخاباتی ،نشر مطبوعاتی.2010/6/11 ،
کمیسیون مستقل انتخابات /کمیسیون شکایات انتخاباتی" ،اظهاریه مشترک".2010/11/11 ،
سازمان ملل متحد" ،وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر صلح و امنیت جهان" ،2010/10/12 ،صفحه .2
کمیسیون شکایات انتخاباتی ،نشر مطبوعاتی" ،نقض مقررات مالی کمپاین کمیسیون مستقل انتخابات".2010/8/12 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2010/27/12 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/3/1 ،
" ،NDIافغانستان :حمایت از افزایش سهم گیری در انتخابات".2010/11 ،
سازمان پیمان آتالنتیک شمالی" ،اظهاریه سازمان پیمان آتالنتیک شمالی ( )NATOو دولت جمهوری اسالمی افغانستان در مورد قرارداد همکاری امضاء شده در اجالس سازمان پیمان آتالنتیک شمالی در
لیسبون ،پرتگال" ،2010/20/11 ،سازمان ملل متحد" ،وضعیت افغانستان و تأثیرات آن بر صلح و امنیت بین املللی" ،2010/10/12 ،کاخ سفید" ،ورق معلوماتی :اشتراک رئیس جمهور اوباما در اجالس سازمان
پیمان آتالنتیک شمالی در لیسبون".2010/20/11 ،
سازمان پیمان آتالنتیک شمالی" ،اظهاریه سازمان پیمان آتالنتیک شمالی ( )NATOو دولت جمهوری اسالمی افغانستان در مورد قرارداد همکاری امضاء شده در اجالس سازمان پیمان آتالنتیک شمالی در
لیسبون ،پرتگال".2010/20/11 ،
سازمان پیمان آتالنتیک شمالی" ،اظهاریه سازمان پیمان آتالنتیک شمالی ( )NATOو دولت جمهوری اسالمی افغانستان در مورد قرارداد همکاری امضاء شده در اجالس سازمان پیمان آتالنتیک شمالی در
لیسبون ،پرتگال".2010/20/11 ،
سازمان پیمان آتالنتیک شمالی" ،اظهاریه سازمان پیمان آتالنتیک شمالی ( )NATOو دولت جمهوری اسالمی افغانستان در مورد قرارداد همکاری امضاء شده در اجالس سازمان پیمان آتالنتیک شمالی در
لیسبون ،پرتگال".2010/20/11 ،
سازمان ملل متحد" ،رئیس جمهور افغانستان در اجالس استانبول از حمایت ساحوی برخوردار شد" ،2010/27/11 ،دسترسی اونالین .2010/10/12
وزارت امورخارجه امریکا" ،اظهارات سفیر امریکا آقای کارل دابلیو ایکنبری به مطبوعات".2010/22/11 ،
دفتر وزیر دفاع امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/6/1 ،
 ،NDUترزی ،آرمین" ،تنظیم مجدد پروگرام آشتی ملی افغانستان" ، PRISM، 9/2010 ،صفحه .67
دفتر وزیر دفاع امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/14/1 ،
بنیاد آسیا" ،افغانستان در سال  :2010یک سروی از مردم افغانستان".2010/9/11 ،
دولت جمهوری اسالمی افغانستان ،دفتر رئیس جمهور" ،برهان الدین ربانی منحیث رئیس شورای عالی صلح انتخاب گردید".2010/10/12 ،
سازمان ملل متحد" ،وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر صلح و امنیت جهان".2010/10/12 ،
احتادیه اروپا ،نشر مطبوعاتی ،2010/7/11 ،سازمان ملل متحد" ،وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر صلح و امنیت جهان" ،2010/10/12 ،صفحه .5
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/12/1 ،
دفتر وزیر دفاع امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/13/1 ،
سازمان ملل متحد" ،وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر صلح و امنیت جهان" ،2010/10/12 ،صفحه .6
سازمان ملل متحد" ،وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر صلح و امنیت جهان".2010/10/12 ،
سازمان ملل متحد ،نشر مطبوعاتی" ،سازمان ملل متحد یک گروه تخصصی برای حمایت از مساعی صلح در افغانستان ایجاد می کند" ،2010/31/10 ،صفحه .16
وزارت دفاع امریکا" ،جلسه خبری با جنرال کارتر از اردوی بریتانیا از طریق تله کنفرانس از افغانستان".2010/28/10 ،
وزارت امورخارجه امریکا" ،جلسه خاص در مورد سفر به افغانستان".2010/29/10 ،
دفتر وزیر دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/6/1 ،
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دفتر وزیر دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/6/1 ،
دفتر وزیر دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/6/1 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/12/1 ،
سازمان ملل متحد" ،وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر صلح و امنیت جهان".2010/10/12 ،
دفتر وزیر دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/6/1 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/12/1 ،
دفتر وزیر دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/6/1 ،
دفتر وزیر دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/6/1 ،
وزارت دفاع امریکا /وزارت امورخارجه امریکا" ،جلسه معلوماتدهی با مسئولین ارشد پنتاگون".2010/23/11 ،
وزارت دفاع امریکا" ،خطابه رئیس ستاد مشترک قوا".2010/17/12 ،
وزارت دفاع امریکا" ،خطابه رئیس ستاد مشترک قوا".2010/17/12 ،
بنیاد آسیا" ،افغانستان در سال  :2010یک سروی از مردم افغانستان".2010/9/11 ،
وزارت دفاع امریکا" ،پیشرفت به سوی امنیت و ثبات در افغانستان".2010/11 ،
وزارت دفاع امریکا" ،پیشرفت به سوی امنیت و ثبات در افغانستان".2010/11 ،
وزارت دفاع امریکا" ،جلسه خبری با جنرال کارتر از اردوی بریتانیا از طریق تله کنفرانس از افغانستان".2010/28/10 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2010/27/12 ،
وزارت دفاع امریکا /وزارت امورخارجه امریکا" ،جلسه معلوماتدهی با مسئولین ارشد پنتاگون".2010/23/11 ،
خدمات مطبوعاتی قوای امریکا" ،جنرال می گوید ،بزرگان می توانند سبب ایجاد ثبات در قندهار شوند".2010/28/10 ،
وزارت دفاع امریکا /وزارت امورخارجه امریکا" ،جلسه معلوماتدهی با مسئولین ارشد پنتاگون".2010/23/11 ،
خدمات مطبوعاتی قوای مسلح" ،وضعیت در والیت هلمند بهبود یافته است".2010/5/10 ،
وزارت امورخارجه امریکا" ،مساعی بین املللی سبب پیشرفت حکومتداری و انکشاف در هلمند افغانستان گردیده است".2010/8/11 ،
وزارت دفاع امریکا" ،جلسه خبری با جنرال میلز و والی منگال از طریق تله کنفرانس از افغانستان".2010/7/12 ،
وزارت دفاع امریکا /وزارت امورخارجه امریکا" ،جلسه معلوماتدهی با مسئولین ارشد پنتاگون".2010/23/11 ،
وزارت دفاع امریکا" ،جلسه خبری با جنرال میلز و والی منگال از طریق تله کنفرانس از افغانستان".2010/7/12 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،2011/3/1 ،اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده :افغانستان ،ورق معلوماتی" ،حکومتداری
محلی و انکشاف جوامع".2010/6 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/3/1 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/3/1 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/3/1 ،
دفتر وزیر دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/11/1 ،
دفتر وزیر دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/11/1 ،
دفتر وزیر دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/11/1 ،
دفتر وزیر دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/11/1 ،
سازمان ملل متحد" ،وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر صلح و امنیت جهان" ،2010/10/12 ،صفحه .10
سازمان ملل متحد" ،وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر صلح و امنیت جهان" ،2010/10/12 ،صفحات .9–8
کمیسیون اصالحات مستقل و خدمات ملکی" ،اختیارات انتصابی بیشتری در اختیار  IARCSCقرار گرفت" ،دسترسی اونالین .2010/20/12
بنیاد آسیا" ،افغانستان در سال  :2010یک سروی از مردم افغانستان".2010/9/11 ،
احتادیه اروپا ،نشر مطبوعاتی.2010/10/10 ،
دفتر وزیر دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/7/1 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/3/1 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2010/27/12 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/3/1 ،
آیساف ،نشر مطبوعاتی ،محکمه جدید سبب تقویت حاکمیت قانون در کاپیسا می گردد".2010/15/11 ،
سازمان ملل متحد ،نشر مطبوعاتی" ،پروگرام معلوماتدهی قانون و عدلیه در خوست آغاز گردید".2010/10/10 ،
سازمان ملل متحد" ،وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر صلح و امنیت جهان" ،2010/10/12 ،صفحه .10
بنیاد آسیا" ،افغانستان در سال  :2010یک سروی از مردم افغانستان".2010/9/11 ،
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/6/1 ،
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون" ،پروگرام مساعدت به سکتور عدلیه افغانستان :خوش آمدید" ،دسترسی اونالین .2010/7/7
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دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان" ،پالن اجرائیوی و اولویت بندی" ،2010/20/7 ،صفحه .16
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،2011/6/1 ،دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،2010/10/7 ،دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2010/29/9 ،
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات.2011/6/1 ،
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات.2011/6/1 ،
دفتر وزیر دفاع امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات ،2011/6/1 ،دفتر وزیر امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/18/1 ،
قوماندانی مرکزی ایاالت متحده" ،محبوسین برای بازگشت به جامعه افغانستان آماده می شوند".2010/10/11 ،
دفتر وزیر دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/6/1 ،
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/3/1 ،
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/3/1 ،
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد" ،ایاالت متحده امریکا" ،www.unhcr.org ،دسترسی اونالین  ،2011/21/1کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد" ،بروزرسانی جذابیت جهانی
.2010/1/12 ،"2011
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحدّ" ،بروزرسانی جذابیت جهانی .2010/1/12 ،"2011
سازمان ملل متحد" ،وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر صلح و امنیت جهان".2010/10/12 ،
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحدّ" ،بروزرسانی جذابیت جهانی  ،2010/1/12 ،"2011وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان،
.2011/17/1
هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان ،نشر مطبوعاتی" ،سنت های مضر که حقوق زنان را نقض می کنند در افغانستان شایع هستند :تطبیق فوری قانون رفع خشونت علیه زنان ضرورت
دارد" ،2010/9/12 ،هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان" ،سنت های مضر و تطبیق قانون رفع خشونت علیه زنان در افغانستان".2010/9/12 ،
هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان ،نشر مطبوعاتی" ،سنت های مضر که حقوق زنان را نقض می کنند در افغانستان شایع هستند :تطبیق فوری قانون رفع خشونت علیه زنان ضرورت
دارد" ،2010/9/12 ،هییت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان" ،سنت های مضر و تطبیق قانون رفع خشونت علیه زنان در افغانستان".2010/9/12 ،
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ،نشر مطبوعاتی" ،کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در نسبت به وضعیت حقوق بشر اطفال در کشور تشویش دارد".2010/20/11 ،
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ،نشر مطبوعاتی" ،کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در نسبت به وضعیت حقوق بشر اطفال در کشور تشویش دارد".2010/20/11 ،
صندوق اطفال سازمان ملل متحد" ،صندوق اطفال سازمان ملل متحد درخواست تصویب یک قانون جامع محافظت از اطفال در افغانستان را دارد".2010/23/11 ،
صندوق اطفال سازمان ملل متحد" ،صندوق اطفال سازمان ملل متحد درخواست تصویب یک قانون جامع محافظت از اطفال در افغانستان را دارد".2010/23/11 ،
به ضمیمه  Bاین راپور مراجعه کنید.
وزارت امورخارجه امریکا" ،ستراتیژی ایجاد ثبات منطقه ای افغانستان و پاکستان" ،2010/1 ،صفحات .18 ،1
بانک جهانی" ،بروزرسانی وضعیت اقتصادی افغانستان" ،2010/10 ،صفحه .1
بانک جهانی" ،بروزرسانی وضعیت اقتصادی افغانستان" ،2010/10 ،صفحه .2
بانک جهانی" ،بروزرسانی وضعیت اقتصادی افغانستان" ،2010/10 ،صفحات .3–2
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،نشر مطبوعاتی" ،اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده  30ملیون دالر به تشویق دهاقین افغان اختصاص می دهد".2010/4/2 ،
بانک جهانی" ،بروزرسانی وضعیت اقتصادی افغانستان" ،2010/10 ،صفحه .3
بانک جهانی" ،بروزرسانی وضعیت اقتصادی افغانستان" ،2010/10 ،صفحات .14 ,13
بانک جهانی" ،بروزرسانی وضعیت اقتصادی افغانستان" ،2010/10 ،صفحه .5
بانک جهانی" ،بروزرسانی وضعیت اقتصادی افغانستان" ،2010/10 ،صفحات .5–4
وزارت امورخارجه امریکا" ،ستراتیژی ایجاد ثبات منطقه ای افغانستان و پاکستان" ،2010/1 ،صفحه .1
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/5/1 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/5/1 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/5/1 ،
وزارت امورخارجه امریکا /سفارت امریکا در کابل"،دهاقین افغان از طریق صندوق انکشاف زراعی  100ملیون دالری جدید دسترسی بیشتری به اعتبار پیدا کردند".2010/21/7 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/5/1 ،
بانک جهانی" ،بروزرسانی وضعیت اقتصادی افغانستان" ،2010/10 ،صفحات .10 ,1
خزانه داری ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/4/1 ،
خزانه داری ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/4/1 ،
خزانه داری ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/4/1 ،
بانک جهانی" ،بروزرسانی وضعیت اقتصادی افغانستان" ،2010/10 ،صفحه .10
خزانه داری ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/4/1 ،
بانک جهانی" ،بروزرسانی اقتصادی افغانستان" ،2010/10 ،صفحه  ،10خزانه داری ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/4/1 ،
" ،CITIبانک بین املللی افغانستان و  CITIیک توافقنامه بانکی امضاء منودند".2010/13/10 ،
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" ،CITIبانک بین املللی افغانستان و  CITIیک توافقنامه بانکی امضاء منودند".2010/13/10 ،
بانک جهانی" ،بروزرسانی وضعیت اقتصادی افغانستان" ،2010/10 ،صفحه .10
بانک جهانی" ،DfID/بررسی مصارف عمومی افغانستان در سال  :2010مصارف عمومی و ثبات مالی" ،صفحه .2
صندوق بین املللی پول" ،وضعیت اقتصادی ساحوی :شرق میانه و آسیای مرکزی" ،2010/10 ،صفحه .63
وزارت دفاع امریکا" ،پیشرفت به سوی امنیت و ثبات در افغانستان" ( ،2010/11 ،)1230صفحه .73
وزارت دفاع امریکا" ،پیشرفت به سوی امنیت و ثبات در افغانستان" ( ،2010/11 ،)1230صفحه .73
وزارت دفاع امریکا" ،پیشرفت به سوی امنیت و ثبات در افغانستان" ( ،2010/11 ،)1230صفحه .73
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،نشر مطبوعاتی" ،کمیسیون خدمات مدنی افغانستان و دولت امریکا یک توافقنامه برای آغاز پروگرام حمایت خدمات مدنی امضاء می کنند".2010/22/2 ،
وزارت امورخارجه امریکا /سفارت امریکا در کابل ،نشر مطبوعاتی" ،مراسم فارغ التحصیلی اکادمی گمرک ملی افغانستان ،کابل" ،2010/15/3 ،خزانه داری ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص
برای بازسازی افغانستان.2011/4/1 ،
بانک جهانی" ،بروزرسانی وضعیت اقتصادی افغانستان" ،2010/10 ،صفحه .6
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خزانه داری ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/4/1 ،
وزارت امورخارجه امریکا" ،ستراتیژی ایجاد ثبات ساحوی افغانستان و پاکستان" ،2010/1 ،صفحه .18
پروگرام انکشافی ملل متحد ،راپور پیشرفت بشری  ،2010/4/11 ،2010صفحه .50
پروگرام انکشافی ملل متحد ،راپور پیشرفت بشری  ،2010/4/11 ،2010صفحات .200 ,171 ,163 ,159 ,145
وزارت دفاع امریکا ،پیشرفت به سوی امنیت و ثبات در افغانستان ،2010/4 ،صفحات .24 ,13
قوماندانی مرکزی امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/4/1 ،
قوماندانی مرکزی امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/7/1 ،
قوماندانی مرکزی امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/4/1 ،
کنگره امریکا ،اظهاریه مشترک کمیته های خدمات مسلح سنا و مجلس منایندگان در  ،H.R. 6523، 12/22/2010صفحات
.123–122
دولت جمهوری اسالمی افغانستان ،دفتر رئیس جمهور" ،اظهارات خالصه صاحب حامد کرزی ،رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در اجالس  ،TAPI"، 12/11/2010وزارت معادن ،نشر مطبوعاتی"،
افغانستان توافقنامه الین انتقال گاز از ترکمنستان به افغانستان ،هندوستان و پاکستان را نهایی منود.2010/22/9 ،".
 ،IAGSژورنال امنیت انرژی" ،افغانستان ،الین  TAPIو جیئوپالیسی انرژی" ،نوشته جان فاستر ،2010/23/3 ،صفحه  ،ADB ،6راپور مشاوره مساعدت تخنیکی" ،جمهوری اسالمی افغانستان :آمادگی برای پروژه
استخراج گاز طبیعی (پروژه منبر ،2007/12 ،")37085 #صفحه .9
صدای روسیه" ،گازپروم در مناقضه الین گاز ترانس-افغان اشتراک می مناید".2010/22/10 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/5/1 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/3/1 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/3/1 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/3/1 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/3/1 ،
دفتر حسابدهی دولت ،تفتیش " ،138-11مساعی امریکا برای حمایت از سکتور آب افغانستان در حال افزایش است ولی اصالحاتی در پالن گذاری و هماهنگی ضرورت دارد" ،2010/11 ،صفحه .1
احتادیه اروپا" ،ارزیابی ملی خطرات  :8/2007پروفایل افغانستان" ،2009/10 ،صفحه .3
بانک جهانی ،اجنمن انکشاف افغانستان " ،2007افغانستان :موانع و پیشرفت ها" ،دسترسی اونالین .2011/12/1
دفتر حسابدهی دولت ،تفتیش " ،138-11مساعی امریکا برای حمایت از سکتور آب افغانستان در حال افزایش است ولی اصالحاتی در پالن گذاری و هماهنگی ضرورت دارد" ،2010/11 ،صفحات .5 ,1
دفتر حسابدهی دولت ،تفتیش " ،138-11مساعی امریکا برای حمایت از سکتور آب افغانستان در حال افزایش است ولی اصالحاتی در پالن گذاری و هماهنگی ضرورت دارد" ،2010/11 ،صفحه .43
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/5/1 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،2011/5/1 ،اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/13/1 ،
آیساف ،نشر مطبوعاتی" ،تیم های حفظ و مراقبت از سرک ها در ولسوالی تگاب فعال هستند".2010/29/11 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/5/1 ،
" ،CIMICراپور خاص زیربناهای افغانستان :انکشاف شبکه ریلی افغانستان" ،2010/18/11 ،صفحات " ،ADB ;4 ,1اعضای  ،ADBسهام و حق رأی در  31دسمبر  ،"2009دسترسی اونالین .2011/13/1
" ،CIMICراپور خاص زیربناهای افغانستان :انکشاف شبکه ریلی افغانستان" ،2010/18/11 ،صفحات .4 ,3 ,1
" ،CIMICراپور خاص زیربناهای افغانستان :انکشاف شبکه ریلی افغانستان" ،2010/18/11 ،صفحات .4 ,3
" ،CIMICراپور خاص زیربناهای افغانستان :انکشاف شبکه ریلی افغانستان" ،2010/18/11 ،صفحه  ،3تلویزیون آرزو افغانستان" ،منت" ،هیئت منایندگی امریکایی جهت تأسیس کنسولگری از یک شهر در
شمال افغانستان بازدید منود.2010/14/2 ،
" ،CIMICراپور خاص زیربناهای افغانستان :انکشاف شبکه ریلی افغانستان" ،2010/18/11 ،صفحات .4–3
احتادیه اروپا ،نشر مطبوعاتی" ،کمیسیون لست خطوط هوایی منع شده را بروزرسانی می کند ،2010/23/11 ،احتادیه اروپا ،اخطار قانونی ،لست بروزرسانی شده خطوط هوایی منع شده.2010/23/11 ،
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احتادیه اروپا ،اخطاریه قانونی ،لست بروزرسانی شده خطوط هوایی منع شده.2010/23/11 ،
صافی ،بروزرسانی خبری" ،ممنوعیت پرواز طیاره های ثبت شده در افغانستان در احتادیه اروپا سبب تعلیق پرواز صافی ایر بین کابل و فرانکفورت گردید".2010/20/12 ،
بانک جهانی" ،بروزرسانی وضعیت اقتصادی افغانستان" ،2010/10 ،صفحه .10
" ،Dow Jonesکمپنی  Nokia Siemensقرارداد شبکه موبایل افغانستان را منعقد منود" ،2010/2/11 ،ویب سایت وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی افغانستان ،لست آپریترهای موبایل  GSMدر
افغانستان" ،دسترسی اونالین  ،2010/30/12اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان (" ،)ATRAنگاهی به پیشرفت ارتباطات در افغانستان" ،دسترسی اونالین .2011/12/1
وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی افغانستان" ،آمار مخابراتی تا آخر جون  ،"2010دسترسی اونالین  ،2010/30/12اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان (" ،)ATRAشبکه  3Gچیست" ،دسترسی
اونالین  ،2010/30/12پوهنتون دفاع ملی" ،تکنالوجی های معلومات و مخابرات برای بازسازی و انکشاف :موانع و فرصت ها در افغانستان" ،2008/1 ،صفحه .28
رادیو آزادی ،نشر مطبوعاتی" ،رادیو آزادی ارائه خدمات  SMSاینتراکتیو را در افغانستان آغاز منود".2010/18/11 ،
ویب سایت رادیو اروپای آزاد /رادیو آزادی ،رادیو افغانستان آزاد ،دسترسی اونالین .2010/29/12
قوماندانی مرکزی امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/4/1 ،
قوماندانی مرکزی امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2010/4/10 ،
" ،CIMICافغانستان -امنیت :عارضه کمپنی های امنیتی خصوصی ( PSCها) در افغانستان ،2010/20/12" ،صفحه .4
صدای امریکا" ،کرزی پالن هایی را برای ممنوعیت فعالیت کمپنی های امنیتی خصوصی اعالن منود" ،2010/6/12 ،دسترسی اونالین .2010/22/12
وزارت زراعت امریکا" ،وزارت زارعت امریکا مساعی خود را برای بهبود بخشی امنیت غذایی در افغانستان اعالن منود".2010/5/11 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،DCHA/OFDA ،ورق معلوماتی منبر  ،1سال مالی " ،2011وضعیت اضطراری پیچیده در افغانستان".2010/9/12 ،
 VEGA، "VEGAمبلغ  36ملیون دالر به بازسازی سکتور زراعت افغانستان از توسط وزارت زراعت امریکا اختصاص داد".2011/3/1 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده" ،درخواست پیشنهاد منبر  :0031-10-306پروژه اصالحات ارضی در افغانستان ( ،LARA)"، 7/29/2010صفحه .6
بانک جهانی" ،جتارت در سال  :2011افغانستان".2010/3/11 ،
بانک جهانی" ،جتارت در سال  :2011افغانستان" ،2010/3/11 ،صفحه .24
بانک جهانی" ،جتارت در سال  :2011ایجاد تغییرات برای ایجاد کنندگان کار" ،2010/3/11 ،صفحات .68–63
به ضمیمه  Bاین راپور مراجعه کنید.
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد" ،اولین ترنینگ افغان به افغان در  ،CNTA"، 12/7/2010دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد" ،سروی تریاک  2009افغانستان :نتایج
سروی" ،2009/9 ،صفحه .1
وزارت دفاع امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/13/1 ،
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد" ،جنوب شرق آسیا :سروی تریاک" ،2010/12 ،"2010 ،صفحه .9
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد" ،جنوب شرق آسیا :سروی تریاک" ،2010/12 ،"2010 ،صفحه .57
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد" ،جنوب شرق آسیا :سروی تریاک  ،2010/12 ،"2010صفحات .11
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،2011/6/1 ،دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد" ،سروی تریاک 2009
افغانستان :نتایج سروی" ،2009/9 ،صفحه .1
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/6/1 ،
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد" ،جنوب شرق آسیا :سروی تریاک  ،2010/12 ،"2010صفحات .63 ,45
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد" ،اولین ترنینگ افغان به افغان در .CNTA"، 12/7/2010
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/6/1 ،
وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/6/1 ،
وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/6/1 ،
وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/6/1 ،
وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/6/1 ،
وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/6/1 ،
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد" ،دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و کشت محصوالت متبادل" ،دسترسی اونالین  ،2010/14/12دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال
قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/6/1 ،
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/6/1 ،
دولت جمهوری اسالمی افغانستان" ،ستراتیژی ایجاد ثبات ساحوی در افغانستان و پاکستان" ،2009/12 ،صفحه .5
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/3/1 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،”AVIPA Plus“ ،دسترسی اونالین .2011/14/1
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/3/1 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان .2011/3/1 ،نوت IDEA-NEW :مخفف مشوق های اقتصادی متبادل شمال ،شرق و
غرب است.
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دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون" ،افغانستان :جریان /ترانزیت مواد مخدر" ،2003/3 ،اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان،
.2011/3/1
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،2011/3/1 ،اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده" ،راپور ساالنه سال مالی AWATT"، :2010
 ،2010/30/9صفحه .9
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،2011/3/1 ،پوهنتون ایاالت نیومکزیکو" ،انتقال تکنالوجی آبیاری و زراعت به افغانستان"،
دسترسی اونالین .2011/9/1
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،2011/3/1 ،پوهنتون ایالت نیومکزیکو" ،انتقال تکنالوجی آبیاری و زراعت به افغانستان"،
دسترسی اونالین .2011/9/1
پوهنتون ایالت نیومکزیکو" ،انتقال تکنالوجی آبیاری و زراعت به افغانستان" ،دسترسی اونالین  ،2011/9/1اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان.2011/3/1 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/3/1 ،
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/6/1 ،
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد" ،جنوب شرق آسیا :سروی تریاک" ،2010/12 ،"2010 ،صفحه .68
به ضمیمه  Bاین راپور مراجعه کنید.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان" ،حمایت مردم برای مبارزه علیه فساد اداری در والیت هرات ضرورت دارد :دولت" ،دسترسی اونالین .2010/14/12

 .352بنیاد آسیا" ،افغانستان در سال  :2010یک سروی از مردم افغانستان" ،2010/9/11 ،صفحه  ،79شفافیت بین امللل" ،معیارهای فساد اداری جهانی  ،2010/9/12 ،"2010صفحه .47
 .353شفافیت بین امللل" ،معیارهای فساد اداری جهانی  ،2010/9/12 ،"2010صفحه .47
 .354شفافیت بین امللل" ،معیارهای فساد اداری جهانی  ،2010/9/12 ،"2010صفحه .43
 .355شفافیت بین امللل" ،معیارهای فساد اداری جهانی  ،2010/9/12 ،"2010صفحه .46
 .356هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان" ،حمایت مردم برای مبارزه علیه فساد اداری در والیت هرات ضرورت دارد :دولت" ،دسترسی اونالین .2010/14/12
 .357هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان" ،حمایت مردم برای مبارزه علیه فساد اداری در والیت هرات ضرورت دارد :دولت" ،دسترسی اونالین .2010/14/12
 .358دفتر اعلی نظارت بر پیاده سازی ستراتیژی ضد فساد اداری ،ویب سایت" ،ما چه کسی هستیم" ،دسترسی اونالین .2010/14/12
 .359هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان" ،حمایت مردم برای مبارزه علیه فساد اداری در والیت هرات ضرورت دارد :دولت" ،دسترسی اونالین .2010/14/12
 .360وزارت دفاع امریکا" ،پیشرفت به سوی امنیت و ثبات در افغانستان" ،2010/11 ،صفحات .64–63
 .361دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/6/1 ،
 .362دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،2011/6/1 ،وزارت عدلیه امریکا" ،لوی څارنوال برای مالقات با مقامات امریکایی و افغان به
افغانستان سفر می کند".2010/30/6 ،
 .363وزارت عدلیه امریکا" ،لوی خارنوال برای مالقات با مسئولین امریکایی و افغان به افغانستان سفر می کند".2010/30/6 ،
 .364دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/6/1 ،
 .365وزارت عدلیه امریکا" ،لوی خارنوال برای مالقات با مسئولین امریکایی و افغان به افغانستان سفر می کند".2010/30/6 ،
 .366دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/6/1 ،
 .367دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/6/1 ،
 .368وزارت دفاع امریکا" ،پیشرفت به سوی امنیت و ثبات در افغانستان" ،2010/11 ،صفحه .63
 .369دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/6/1 ،
 .370وزارت عدلیه امریکا" ،لوی خارنوال برای مالقات با مسئولین امریکایی و افغان به افغانستان سفر می کند".2010/30/6 ،
 .371دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/6/1 ،
 .372دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/6/1 ،
 .373دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/6/1 ،
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