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عناوین جلد (در جهت حرکت عقربه های ساعت از طرف چپ):
اجننیران حربی قوای بحری امریکا از جتهیزات سنگین برای ترمیم یک
پل که بعد از یک درگیری محلی بر سر حق استفاده از آب تخریب شده
بود استفاده می کنند .پل جدید ترک نوا اجازه تردد محلی محلی و یونت
های نظامی در ساحه را می دهد( .عکس قوای بحری امریکا ،سرتیم
دانیل اچ وودال)
یک متعلم  11ساله افغان در تاریخ  27مارچ  2011یک کتاب کمیک
درباره حاکمیت قانون را در مکتب ابوحریره در والیت پکتیکا می خواند.
با آنکه چندین بار جتهیزات این مکتب دزدیده شده و معلمان آن تهدید
شده اند ولی این مکتب از سال  2002یکسره فعال بوده است .تیم
بازسازی والیتی مسئولین مکتب را برای حفظ زیربناهای تعلیماتی
تعلیم داده است( .عکس قوای هوایی امریکا ،پیلوت ارشد اشلی ان
آوچیال ،روابط عمومی تیم بازسازی والیتی پکتیکا)
یک دهقان افغان در مراسمی در تاریخ  8فبروری  2011یک تراکتور
دو چرخه جدید را نشان می دهد .پنجاه تراکتور با قیمت ارزان برای
مساعدت به دهاقین در مزارع متوسط جهت چندین بار کاشت و
برداشت محصول در سال فروخته شده است .این پروگرام با منابع مالی
امریکا و برای حتویل  6,000تراکتور به دهاقین در  18والیت طرح ریزی
شده بود( .عکس گارد ملی هوایی امریکا ،بریدمن جوردن جونز)
عساکر و آفسرهای پولیس افغان از یک قوماندان جدید در
قوماندانی ساحوی  -غرب در والت هرات در تاریخ  4آپریل  2011استقبال
می کنند .نیروهای امنیت ملی افغانستان و قوماندانی ایتالی برای
تأمین امنیت و انکشاف غرب افغانستان همکاری می کنند( .عکس
اردوی امریکا ،بریدمن براندون پومرنکه)

بیش از  3,500افغان برای جشن سال نو در تاریخ  21مارچ  2011در زیارتگاه شاه مقصود در والیت قندهار جمع شده اند.
این جشن ها بشمول یک کنسرت توسط هنرمندان قندهار ،یک منایش توسط هنرمندان محلی و خطابه های رهبران
والیتی بشمول والی قندهار بود( .عکس اردوی امریکا ،بریدمن بنجامین واتسون)
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قانون اجازه دفاع ملی ()P.L. 110-181
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ( )SIGARرا ایجاد منود.
ماموریت نظارتی که برای سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در قانون تشریح شده به شمول نظارت و تفتیش
•پروگرام های مستقل و عملیات هایی است که مصارف آنها از محل منابع مالی اختصاص یافته برای بازسازی
افغانستان تامین شده است.
•مسئولیت هماهنگی و مدیریت سیاست های مربوط به اقتصاد و مؤثریت 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 هر نوع 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 .1/28/2008 ،"2008

نتایج سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان تا کنون
ممیزی ها

• 39راپور ممیزی تکمیل شده بشمول بیش از  100توصیه
• 72توصیه ممیزی در سال مالی  2009و  35 ،2010ممیزی مختومه بر اساس اقدامات اجنام شده توسط سازمان های امریکایی
• 40توصیه ممیزی اجنام شده در سال مالی 2011
• 3تفتیش قانونی در حال اجنام برای بررسی بیش از  39ملیارد دالر از قراردادهای بازسازی ،ممیزی اولی تکمیل شده از  7.4ملیارد دالر از منابع مالی
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده بشمول  73,272تبادله و  1,211قراردادی

حتقیقا ت

• 1.7ملیون دالر صرفه جویی و بیش از  33.5ملیون دالر جریمه ،تنبیه و بازپرداخت در سال مالی 2011
• 76تفتیش در حال اجنام
•دریافت و رسیدگی به  570شکایت از طریق تیلیفون متاس فوری.
•معرفی  5کمپنی و  26شخص برای حتریم یا تعلیق
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برای

بازسازی افغانستان

 30اپریل 2011
من مفتخرم که راپور ربعوار مساعی بازسازی افغانستان توسط سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان را به کنگره ارائه نمایم.
این راپور بشمول فعالیت های نظارتی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان و بروزرسانی وضعیت پروگرام های بازسازی از راپور  30جنوری  2011ما تاکنون
است.
کنگره از سال  2002بیش از  69ملیارد دالر را مصروف بازسازی افغانستان نموده است .رئیس جمهور برای سال مالی  2012از کنگره درخواست  17.3ملیارد دالر
دیگر نموده است .از این منابع مالی برای حمایت از ستراتیژی بازسازی امریکا برای انتقال مسئولیت تأمین امنیت به دولت افغانستان تا سال  2014استفاده خواهد
شد .این پروگرام پیچیده و گرانقیمت بشمول انکشاف ظرفیت نیروهای امنیت ملی افغانستان ،ایجاد حکومتداری صحیح و زیربناهای انکشاف اقتصادی بلند
مدت است .برای یقین حاصل نمودن از نظارت مؤثر و به وقت بر این منابع مالی ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان از یک روش فعال و چند جانبه برای انجام
تفتیش ها و ممیزی ها مستفید گردیده است.
ما پالن تفتیشی خودمان را برای تفتیش از قراردادها و پروگرام ها جهت تشخیص اتالف منابع مالی ،تقلب و سوء استفاده و یقین حاصل نمودن از نایل آمدن
پروگرام ها به اهداف تعیین شده تطبیق نمودیم .ما مساعی خودمان را بر تفتیش های قانونی متمرکز نموده و منابع خاصی را برای انجام بررسی های عمده قرارداد
جهت نایل آمدن به نتایج قابل اندازه گیری و صرفه جویی در دالرهای مالیات دهندگان امریکایی اختصاص دادیم .مفتشان ما نیز بر مسائلی بشمول فساد اداری و
نقش قراردادی های امنیتی خصوصی که اهمیت خاصی برای کنگره دارند تمرکز نمودند.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در این سه ماه سه راپور تفتیش نشر نموده و چهار تفتیش دیگر را آغاز نموده است .تفتیش های نشر شده مربوط
به دو هدف مهم بازسازی بودند :انکشاف ظرفیت حکومتداری در افغانستان از طریق پرداخت مستقیم اعطاآت و تقویت نیروهای امنیت ملی افغانستان و پولیس
ملی افغانستان .طی ماههای آینده ،ما چندین راپور تفتیش نشر نموده و سایر جوانب مهم مساعی بازسازی امریکا بشمول خدمات امنیتی خصوصی ،مصارف و
امکان حفظ مساعی مسلکی ،سکتور بانکداری افغانستان و کنترول اسعار و انکشاف سکتور زراعت افغانستان را بررس می کنیم.
اداره تحقیقات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال تمرکز منابع بر تفتیش های مربوط به فساد اداری و تقلب عمده در قراردادها است که می
تواند بیشترین عواید را برای مالیات دهندگان امریکایی داشته باشد .نتایج سال مالی  2011تا  31مارچ  1.7ملیون دالر صرفه جویی و بیش از  33.5ملیون دالر
جریمه ،تنبیه و بازگشت منابع مالی را نشان می دهد .ما در انتظار موفقیت بیشتر در سه ماه سوم هستیم.
سه سال آینده برای امریکا و متحدان بین المللی آن بسیار مهم است زیرا باید پروگرام هایی را برای انتقال مسئولیت تأمین امنیت به دولت افغانستان تطبیق
نمایند .در سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،ما متعهد به نظارت جدی بر این مساعی هستیم .ما پول ها را دنبال کرده و بر بازگرداندن پول مالیات دهندگان
امریکایی و تهیه دوسیه هایی علیه اشخاص و سازمان هایی که در تقلب دست دارند تمرکز می کنیم .ما همچنان متعهد به ارزیابی میزان نایل آمدن پروگرام ها
به اهداف تعیین شده و شناسایی فرصت ها برای مؤسسات تطبیق کننده جهت بهبود بخشی مؤثریت و میزان موفقیت پروگرام ها هستیم.
من آماده همکاری با کنگره جهت یقین حاصل نمودن از مصرف منابع مالی بازسازی امریکا برای مقاصد مورد نظر و مصرف شفاف و درست آنها هستم.

با احترام فراوان،

هربرت ریچاردسون
مسئول سر مفتش خاص برای بازسازی افغانستان

Army Navy Drive Arlington, Virginia 22202 400

خالصه اجرائیوی

فعالیت های سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،ربع دوم 2011
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان سه تفتیش را در این سه ماه مکمل ساخته که مربوط به مسائل حساسی در زمینه مساعی
امریکا برای انکشاف نیروهای امنیت ملی افغانستان ( )ANSFو ایجاد ظرفیت حکومتداری در دولت افغانستان از طریق پرداخت مستقیم
اعطاآت می باشند .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان چهار تفتیش جدید را اعالن منوده که مجموع تعداد تفتیش های در حال اجنام
از قراردادها و پروگرام های بازسازی را به  16مورد می رساند .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال دوام دادن به تفتیش های قانونی
خود از  39.65ملیارد دالر از تبادالت مربوط به سه صندوق مورد استفاده برای بازسازی افغانستان می باشد :صندوق نیروهای امنیتی افغانستان،
صندوق حمایت اقتصادی و صندوق بین املللی کنترول مواد مخدر و اعمال قانون.

اداره حتقیقات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال مترکز
منابع بر تفتیش های مربوط به فساد اداری و تقلب عمده در قراردادها
است که می تواند بیشترین عواید را برای مالیات دهندگان امریکایی
داشته باشد .نتایج سال مالی  2011سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان  1.7ملیون دالر صرفه جویی و بیش از  33.5ملیون دالر جریمه،
تنبیه و بازگشت منابع مالی را نشان می دهد.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان همچنان همکاری خود را
از طریق استخدام یک وکیل ماهر و اعزام او به وزارتخانه جهت تهیه و
تنظیم دوسیه های بزرگ مربوط به فساد اداری ،با وزارت عدلیه امریکا
افزایش داده است.

تفتیش های تکمیل شده

در این دوره راپوردهی ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان سه راپور
تفتیش از سیستم های کارمندان پولیس ملی افغانستان ،تأسیسات
اردوی ملی افغانستان و پروگرام همبستگی ملی افغانستان نشر منود.

با وجود بهبود سیستم های اداره کارمندان وزارت داخله،
اجراآت بیشتری برای تصدیق مصارف معاش قوای پولیس ملی
افغانستان و تعداد کارمندان ضرورت دارد.

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان این تفتیش را برای بررسی
سیستم ها و پروسس های اداره کارمندان دولت جمهوری اسالمی
افغانستان ( )GIRoAجهت افزایش مؤثریت و حسابدهی قوای پولیس
آغاز منوده است .با آنکه وزارت داخله افغانستان ( )MoIدر حال کمپیوتری
کردن رکوردهای کارمندان و انکشاف سیستم های اداره کارمندان
جهت بهبود بخشی حسابدهی پولیس ملی افغانستان است ،ولی
این وزارتخانه هنوز به دلیل عدم امکان تصدیق معلومات موجود در
این سیستم های کمپیوتری نتوانسته تعداد واقعی قوای پولیس ملی
افغانستان را مشخص مناید.
در این تفتیش مشخص گردید که وزارت داخله افغانستان از چهار
سیستم و پروسس برای راپوردهی تعداد کارمندان پولیس ملی افغانستان

iv

و یک سیستم برای ثبت معاش پولیس ملی افغانستان مستفید می
گردد .بخش عمده ای از معاش ،مزایا و عواید قوای پولیس ملی افغانستان
از طریق یک صندوق وجه امانت بین املللی توسط مساعدت کنندگان
بین املللی پرداخت می گردد .امریکا منحیث بزرگترین مساعدت کننده،
بیش از  545ملیون دالر به صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان
( )LOTFAکه حتت مدیریت پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد قرار
دارد پرداخت منوده است.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان توصیه منود که سفیر
امریکا اقداماتی را برای تعیین دقیق تر تعداد کارمندان پولیس ملی
افغانستان ،مصارف معاش قوای پولیس ملی افغانستان و مبالغی
که می توان از صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان ()LOTFA
برداشت منود ،اجنام بدهد .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
همچنان توصیه هایی را برای بهبودبخشی سیستم های اداره کارمندان
و معاش وزارت داخله افغانستان ارائه منود.

تأسیسات اردوی ملی افغانستان در مزارشریف و هرات بطور
کلی با ضروریات تعمیراتی مطابقت داشتند ولی نظارت بر
قراردادی باید بیشتر شود

ستراتیژی بازسازی امریکا در افغانستان بستگی به تأمین امنیت
افغانستان توسط نیروهای امنیت ملی افغانستان تا سال  2014دارد .یکی
از اجزای اصلی این مساعی ،اعمار تأسیساتی جهت استقرار و تعلیم قوای
اردوی ملی افغانستان و پولیس ملی افغانستان است .این تفتیش یکی
از سلسله تفتیش های سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان برای
ارزیابی مصارف ،نظارت و نتایج قراردادهای اعمار تأسیسات نیروهای امنیت
ملی افغانستان است.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان دریافت که در پروژه های
تعمیراتی در مزارشریف و هرات ،مصارف پروژه ها افزایش یافته و پروژه ها
تأخیر داشته اند که بخشی از آن به این علت بوده که با آنکه قراردادی
نتواسته زمانبندی و بودجه پروژه ها را رعایت کند ،آفسر قراردادی افزایش
 5ملیون دالری منابع مالی و زمان اجرای پروژه را تصدیق منوده است.

خالصه اجرائیوی

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان توصیه هایی را برای مساعدت
به سازمان تطبیق کننده جهت بهبود نظارت بر قراردادی پروژه ارائه منود.

پروگرام همبستگی ملی افغانستان به هزار جامعه افغان
رسیده است ولی با موانعی مواجه است که می توانند نتایج
آن را محدود منایند

در سال  ،2010امریکا و سایر مساعدت کنندگان بین املللی تعهد منودند که
حداقل  50فیصد از اعطاآت انکشافی را از طریق بودجه ملی افغانستان
پرداخت منایند .نایل آمدن به این هدف بستگی به قابلیت اداره و حسابدهی
اعطاآت توسط دولت جمهوری اسالمی افغانستان دارد.
پروگرام همبستگی ملی افغانستان ( )NSPدر سال  2003تأسیس
گردید .این پروگرام ،پروگرام انکشافی اصلی افغانستان است که
مستقیما ً از اعطاآت مستفید می شود .در این سه ماه در تفتیش
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان از پروگرام همبستگی ملی
افغانستان مشخص گردید که با وجود آنکه میکانیزم های مناسبی
برای یقین حاصل منودن از مصروف شدن منابع مالی برای مقاصد مورد
نظر وجود دارند ،ولی این پروگرام با انکشاف به ساحات ناامن با موانعی
متعددی مواجه است .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان توصیه
هایی برای بازگرداندن منابع مالی ،تقویت نظارت و یقین حاصل منودن از
نایل آمدن پروگرام همبستگی ملی افغانستان به اهداف خود را ارائه
منود.

قراردادی افغان و شناسایی عوارض مربوط به اعمار پل ترک پشاد در والیت
کنر گردید .تیلیفون متاس فوری سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
 106شکایت مربوط به اتالف منابع مالی ،تقلب و سوء استفاده از منابع
مالی امریکا برای بازسازی افغانستان را دریافت منود که مجموع تعداد
شکایات را از زمان تأسیس آن به  570مورد می رساند.

نگاه به آینده

در فبروری  ،2011رئیس جمهور اوباما درخواست بودجه  17.3ملیارد دالری
خود جهت مساعدت به افغانستان در سال مالی  2012را ارائه منود.
چنانچه این بودجه تصدیق گردد ،این مبلغ بیشترین مبلغ اختصاص یافته
به بازسازی افغانستان طی یک سال بعد از سقوط رژیم طالبان در سال
 2002است.
سه سال آینده برای امریکا و متحدان بین املللی آن بسیار مهم است
زیرا آنها جهت مساعدت به انتقال مسئولیت امنیت از قوای بین املللی
کمک به امنیت (آیساف) به نیروهای امنیت ملی افغانستان پروگرام هایی
را در زمینه امنیت ،حکومتداری و انکشاف تطبیق خواهند کرد .سرمفتش
خاص برای بازسازی افغانستان در حال تطبیق یک پروگرام چند جانبه برای
حتقیق و تفتیش جهت تشخیص موارد اتالف ،تقلب و سوء استفاده از
دالرهای مالیات دهندگان امریکایی جهت یقین حاصل منودن از استفاده
مؤثر از این منابع مالی جهت پیشرفت ستراتیژی بازسازی امریکا است.

تفتیش های جدید

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان از زمان آخرین راپور ارائه شده به
کنگره ،چهار تفتیش جدید را آغاز منوده است:
خدمات حمایت امنیتی بازسازی ارائه شده توسط کمپنی Hart
 Security Limitedبه کمپنی Louis Berger Group
ارزیابی تطبیق پروگرام اولویت افغان در قراردادهای بازسازی
ارزیابی ممیزی مالی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده از مصارف
قراردادها ،توافقنامه های همکاری و اعطاآت بازسازی افغانستان
نظارت جبری  NDAAبر قراردادی ها و کمپنی های امنیتی خصوصی
در افغانستان

•
•
•
•

حتقیقات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان

اغلب  76دوسیه باز سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان مربوط به
تقلب در خرید و فساد اداری قراردادی هستند .در این سه ماه ،مساعی
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان منجر به گرفتار شدن یک
قراردادی کوریایی توسط یونت حتقیقاتی شفافیت افغانستان ،تعلیق 22

یک مفتش سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان طی ارزیابی مساعدت های امریکا
به سکتور زراعت با سازمان های اجرائیوی افغان در پروگرام های زراعی والیت ننگرهار مالقات
می کند( .عکس مساعدت انکشافی ایاالت متحده ،داکتر شاوچی چنگ)

v
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نظارت SIGAR

"بررسی ملیاردها دالر از پول مالیات دهندگان که در
یک کشور خارجی مصروف شده است مأموریتی
سخت و پیچیده است .سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان اهمیت این مأموریت را درک منوده و در
حال استفاده از مفتشان ماهر برای دنبال کردن پول،
بازگرداندن مبالغ بیشتر به مالیات دهندگان ،تهیه
دوسیه های حتقیقاتی و یقین حاصل منودن از نایل آمدن
امریکا به اهداف تعیین شده است".
هربرت ریچاردسون،مسئول سر مفتش خاص برای بازسازی افغانستان

منبع :سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،خطابه در مقابل کمیسیون قراردادهای حین جنگ کنگره.2011/25/4 ،
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سرمفتش خاص
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برای بازسازی افغانستان

نظارت SIGAR

تفتیش های تکمیل شده

• تفتیش  :8-11پروگرام همبستگی ملی
(حکومتداری و انکشاف اقتصادی)
• تفتیش :119-پایگاههای اردوی ملی افغانستان
در مزار شریف و هرات (قرارداد امنیتی/تعمیراتی
نیروهای امنیت ملی افغانستان)
• تفتیش :1110-معاش وزارت داخله افغانستان
و پولیس ملی افغانستان (امنیت/پولی ملی
افغانستان)

نظارت سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان ()SIGAR
کنگره امریکا سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان را برای نظارت مستقل و مؤثر بر منابع مالی
اختصاص یافته توسط امریکا به بازسازی افغانستان تأسیس منود .بر طبق این دستور ،سرمفتش خاص
برای بازسازی افغانستان ،تفتیش ها و ممیزی هایی را برای ( )1افزایش صرفه اقتصادی ،مؤثریت و بازدهی اداره
پروگرام ها و عملیات ها با استفاده از منابع مالی بازسازی و ( )2جلوگیری و تشخص اتالف ،تقلب و سوء
استفاده از منابع مالی در این پروگرام ها و عملیات ها ،اجنام می دهد.
اجراآت اصلی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در این سه ماه بشمول موارد ذیل است:
•نشر سه راپور تفتیش
•اعالن چهار تفتیش جدید
•دوام یافنت  12تفتیش در حال اجنام
•دوام یافنت بررسی قانونی  39ملیارد دالر از منابع مالی اختصاص یافته به صندوق های بازسازی
•تهیه  16دوسیه جدید و مختومه منودن  45دوسیه
•رسیدگی به  106شکایت دریافت شده از طریق تیلیفون متاس فوری سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان که سبب اجنام  30حتقیق گردیده است
•توافق با بانک جهانی برای هماهنگی مساعی جهت تشخیص ،اثبات و جلوگیری از تقلب و فساد اداری
مربوط به منابع مالی بازسازی

ممیزی ها

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان سه ممیزی را در این سه ماه مکمل ساخته که مربوط به مسائل
حساسی در زمینه مساعی امریکا برای انکشاف نیروهای امنیت ملی افغانستان ( )ANSFو ایجاد ظرفیت
حکومتداری در دولت افغانستان از طریق پرداخت مستقیم اعطاآت می باشند .سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان همچنان چهار ممیزی جدید از قراردادها و پروگرام ها و همچنان بررسی نظارت قراردادی
مورد ضرورت بر طبق قانون اجازه دفاع ملی سال مالی  2011را آغاز منوده است (:)NDAA, P.L. 111-383
•خدمات حمایت امنیتی بازسازی ارائه شده توسط کمپنی  Hart Security Limitedبه کمپنی Louis
Berger Group
•تطبیق پروگرام اولویت افغان برای قراردادی ها
•ارزیابی ممیزی مالی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده از مصارف قراردادها ،توافقنامه های همکاری
و اعطاآت بازسازی افغانستان
•نظارت جبری  NDAAبر قراردادی ها و کمپنی های امنیتی خصوصی در افغانستان

ارائه راپور به کنگره امریکا
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تفتیش های جدید

• پروگرام اولویت افغان
• تفتیش مالی اداره انکشاف بین املللی ایاالت
متحده از مصارف
• نظارت جبری  NDAAبر قراردادی ها و کمپنی
های امنیتی خصوصی در افغانستان
• قرارداد خدمات امنیتی خصوصی

تفتیش های درحال اجنام

قرارداد
• توافق اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده با
 CAREبرای پروگرام انکشاف محلی
• قراردادهای انکشاف حاکمیت محلی و جامعه
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده
• پروژه های زیربنایی در مرکز ترنینگ نظامی کابل
• اعمار پوهنتون امنیت ملی افغانستان
• خدمات تأمین امنیت کمپنی
Global Strategies Group
پروگرام ها و عملیات های بازسازی
• حسابدهی موترهای نیروهای امنیت ملی
افغانستان
• قابلیت های نیروی کاری جرائم عمده
• انکشاف سکتور بانکداری
• انکشاف سکتور زراعت
• پروگرام بیمه دفاع پایه برای قراردادی ها
• مصارف مساعی غیر نظامی امریکا در
افغانستان
• منابع مالی اختصاص یافته توسط امریکا به
صندوق وجه امانت بازسازی افغانستان

تفتیش های قانونی

• معلومات تبادالت مربوط به بازسازی وزارت دفاع
امریکا
• معلومات تبادالت مربوط به بازسازی اداره
انکشاف بین املللی ایاالت متحده
• معلومات تبادالت مربوط به بازسازی وزارت
امورخارجه امریکا

نظارت SIGAR

تفتیش های تکمیل شده
• تفتیش  :8-11پروگرام همبستگی ملی
افغانستان به هزار جامعه افغان رسیده است
ولی با موانعی مواجه است که می توانند نتایج
آن را محدود منایند
• تفتیش :9-11تأسیسات اردوی ملی افغانستان
در مزارشریف و هرات بطور کلی با ضروریات
تعمیراتی مطابقت داشتند ولی نظارت بر
قراردادی باید بیشتر شود
• تفتیش :1110-با وجود بهبود سیستم های
اداره کارمندان وزارت داخله ،اجراآت بیشتری
برای تصدیق مصارف معاش قوای پولیس ملی
افغانستان و تعداد کارمندان ضرورت دارد.

راپورهای تفتیش تکمیل شده

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در این سه ماه یک راپور تفتیش از پروگرام همبستگی ملی
افغانستان ( )NSPرا نشر منود .این پروگرام ،پروگرام اصلی انکشاف قریه جات است که از اعطاآت امریکا
و جامعه بین املللی برای اجرای پروژه هایی در قریه جات و انکشاف حکومتداری محلی استفاده می کند.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان همچنان دو راپور ممیزی در رابطه با سکتور مهم امنیت در این سه
ماه نشر منود .یکی از این راپورها مربوط به ارزیابی سیستم های اداره کارمندان پولیس ملی افغانستان ()ANP
و دیگری مربوط به بررسی دو سفارش برای اعمار تأسیسات اردوی ملی افغانستان ( )ANAدر مزارشریف و
هرات بود.

تفتیش  :118-انکشاف اقتصادی و حکومتداری

پروگرام همبستگی ملی افغانستان به هزار جامعه افغان رسیده است ولی با موانعی مواجه است که می
توانند نتایج آن را محدود منایند

در سال  ،2010امریکا و سایر مساعدت کنندگان بین املللی تعهد منودند که حداقل  50فیصد از اعطاآت
انکشافی را از طریق بودجه ملی افغانستان پرداخت منایند .نایل آمدن به این هدف بستگی به قابلیت اداره
و حسابدهی اعطاآت توسط دولت جمهوری اسالمی افغانستان ( )GIRoAدارد .پروگرام همبستگی ملی
افغانستان ( )NSPدر سال  2003تأسیس گردید .این پروگرام ،پروگرام انکشافی اصلی افغانستان است
که مستقیما ً از اعطاآت مستفید می شود .پروگرام همبستگی ملی افغانستان که حتت نظارت وزارت
انکشاف دهات قرار دارد ،از پروژه هایی در  34والیت و  351ولسوالی از  398ولسوالی کشور حمایت می کند.
هدف اصلی پروگرام همبستگی ملی افغانستان بشمول ایجاد حکومتداری محلی از طریق مساعدت
به شوراهای انکشافی انتخابی ( CDCها) و تعلیم این شوراها برای اداره پروژه های کوچک است .پروگرام
همبستگی ملی افغانستان از سازمان های بین املللی و سازمان های محلی غیر دولتی  -به اسم مساعدت
کنندگان  -برای کار در ولسوالی ها و تشویق مردم برای بدوش گرفنت مسئولیت فعالیت های انکشافی
استفاده می کند .بر طبق مقررات پروگرام همبستگی ملی افغانستان ،جوامع محلی باید حداقل  10فیصد
از مصارف پروژه را از طریق پول نقد ،کار یا مساعدت تأمین منایند.

اهداف
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان این تفتیش را به علت اهمیت بهبود بخشی ظرفیت حکومتداری
دولت جمهوری اسالمی افغانستان برای امریکا از طریق افزایش مساعدت های انکشافی به بودجه ملی
افغانستان به جای قراردادها ،اعطاآت و توافقنامه های همکاری با کمپنی های امنیتی خصوصی و سازمان
های غیر دولتی ،اجنام داده است .این تفتیش چهار هدف راپوردهی داشت:
•شناسایی میزان استفاده پروگرام همبستگی ملی افغانستان از اعطاآت امریکا و سایر مساعدت
کنندگان.
•ارزیابی سطح نظارت و کنترول های داخلی اعطاآت.
•مشخص منودن میزان نایل آمدن پروگرام همبستگی ملی افغانستان به اهداف تعیین شده.
•مشخص منودن موانع عمده پیش روی پروگرام همبستگی ملی افغانستان در حین شروع مرحله سوم
آن.
نتایج
1 .1امریکا بزرگترین مساعدت کننده به پروگرام همبستگی ملی افغانستان است و  528ملیون
دالر از حدود  1.5ملیارد دالر از اعطاآت بین املللی به این پروگرام از سال  2003تا  2010را تأمین
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منوده است .بخش عمده ای از این اعطاآت از طریق صندوق وجه امانت بازسازی افغانستان
( )ARTFکه حتت مدیریت بانک جهانی قرار دارد پرداخت شده است .مساعدت های امریکا به
صندوق وجه امانت بازسازی افغانستان ( )ARTFاز طریق صندوق حمایت اقتصادی ( )ESFو بر
اساس یک توافقنامه بین اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده و بانک جهانی اجنام می شود.
وزارت بازسازی و انکشاف دهات ( )MRRDدر حال تطبیق پروگرام همبستگی ملی افغانستان طی چند
مرحله است .مرحله سوم از سپتمبر  2010آغاز شده و تا سپتمبر  2015دوام خواهد یافت .پیش بینی
می شود که منابع مالی بین املللی برای این سه مرحله مجموعا ً به حدود  2.7ملیارد دالر برسد.
2 .2بانک جهانی ،دولت جمهوری اسالمی افغانستان و جوامع محلی که همگی در پروژه های پروگرام
همبستگی ملی افغانستان ذینفع هستند ،مسئولیت نظارت را بدوش دارند .سرمفتش خاص
برای بازسازی افغانستان دریافت که کنترول های متعددی برای یقین حاصل منودن از مصرف
صحیح منابع مالی پروگرام همبستگی ملی افغانستان وجود دارد .ولی ،وزارت بازسازی و
انکشاف دهات و پروگرام همبستگی ملی افغانستان راپور دادند که در یک مورد ،یک حواله
دار حدود  2.8ملیون دالر از اعطاآت به یکی از جوامع در یکی از والیات را پرداخت نکرده است.
وزارت بازسازی و انکشاف دهات ،پروگرام همبستگی ملی افغانستان و بانک جهانی،
اقداماتی را برای رفع این عارضه اجنام داده اند ولی این عارضه هنوز رفع نشده است.
3 .3به گفته بانک جهانی استفاده از میکانیزم های کنترول داخلی زیادی برای نظارت بر پروگرام همبستگی
ملی افغانستان که منابع مالی آن توسط صندوق وجه امانت بازسازی افغانستان تأمین می شود
ضرورت دارد .دولت جمهوری اسالمی افغانستان منحیث شرط پرداخت منابع مالی بانک جهانی،
ارزیابی دوره ای طرز مصرف منابع مالی صندوق وجه امانت بازسازی افغانستان را قبول کرده است.
یک کمیته از مساعدت کنندگان به صندوق وجه امانت بازسازی افغانستان برای یقین حاصل منودن از
مصرف صحیح منابع مالی پروگرام همبستگی ملی بر طرز مصرف این منابع نظارت می کنند و یک
کمیته مدیریتی در صندوق وجه امانت بازسازی افغانستان مرتبا ً برای بحث در مورد مسائل مربوط به
صندوق وجه امانت بازسازی افغانستان بشمول مسائل مربوط به پروگرام همبستگی ملی تشکیل
جلسه می دهد .بانک جهانی همچنان برای ارزیابی دوره ای میزان نایل آمدن پروگرام همبستگی ملی
افغانستان به اهداف انکشافی تعیین شده ،مأموریت های نظارتی را اجنام می دهد.
4 .4بر طبق توافقنامه امضاء شده میان بانک جهانی و دولت جمهوری اسالمی افغانستان ،وزارت بازسازی
و انکشاف دهات باید بر این پروگرام نظارت منوده و آن را ارزیابی مناید ،راپورهای ربعوار ارسال مناید و
یقین حاصل مناید که طرزالعمل های سیستم مدیریت مالی به طور ساالنه ممیزی می شوند .بر
طبق توافق اجنام شده بین بانک جهانی و دولت جمهوری اسالمی افغانستان ،اداره کنترول و تفتیش
افغانستان ( )CAOباید اظهاریه های مالی پروگرام همبستگی ملی افغانستان را به طور ساالنه
ممیزی مناید .همانطور که سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان قبال ً راپوردهی منود ،اداره کنترول
و تفتیش افغانستان ( )CAOاز مشاورین بین املللی برای اجنام ممیزی های مالی بر اساس استندردهای
ممیزی بین املللی مستفید می گردد .در سال  ،2003وزارت بازسازی و انکشاف دهات از یک مشاور
قراردادی بین املللی برای مساعدت به مدیریت پروگرام همبستگی ملی افغانستان استفاده منود .از
سال  ،2006وزارت بازسازی و انکشاف دهات در حال انتقال مسئولیت اداره پروگرام همبستگی ملی
افغانستان به افغان ها بوده است که اکنون اغلب مناصب پروگرام همبستگی ملی افغانستان را در
اختیار دارند .ولی ،کارمندان افغان قراردادی هستند و کارمند ملکی محسوب منی شوند ،آنها همچنان
پنج برابر معاش کارمندان ملکی را دریافت می کنند .معاش آنها از اعطاآت به پروگرام همبستگی
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ملی افغانستان تأمین می شود .وزارت بازسازی و انکشاف دهات برای اداره بخش محاسبه پروگرام
همبستگی ملی افغانستان از یک کمپنی مشاوره بین املللی استفاده می کند.
5 .5باشندگان محلی نیز بر مصارف پروگرام همبستگی ملی افغانستان در قریه جات خودشان نظارت
منوده اند .پروژه های پروگرام همبستگی ملی افغانستان و مبالغ آنها برروی تابلوهای اعالناتی عمومی
نوشته می شود .بعد از مکمل شدن بعضی از پروژه ها ،مردم با مساعدت دیگران کمیته هایی را برای
ممیزی کردن پروژه های پروگرام همبستگی ملی افغانستان ،تشریح نتایج آن برای مردم و درخواست
حسابدهی اعضای شورای محلی برای مصارف پروژه ،تشکیل داده اند.
6 .6با آنکه پروگرام همبستگی ملی افغانستان راپوردهی منوده که به اغلب اهداف کمی خود نایل
آمده و یا از آنها جتاوز منوده است ،ولی در مورد اهداف اصلی خود  -بهبودبخشی حکومتداری محلی
 راپوردهی نکرده است .بدون اندازه گیری میزان بهبودبخشی این سکتور ،تعیین میزان نایل آمدنپروگرام همبستگی ملی افغانستان به اهداف تعیین شده آن سخت است .همچنان ،نقش شوراهای
انکشافی انتخابی که توسط پروگرام همبستگی ملی افغانستان منحیث سازمان های حکومتداری
محلی تأسیس شده است ،مشخص نیست .بر طبق قانون اساسی افغانستان ،باید شوراهای
انتخابی در قریه جات تأسیس گردد .با آنکه وزارت بازسازی و انکشاف دهات ،وزارت مالیه افغانستان و
مساعدت کنندگان بین املللی از تبدیل شوراهای انکشافی انتخابی به شوراهای قریه جات حمایت می
کنند ،ولی تبدیل شوراهای انکشافی انتخابی به شوراهای قریه جات در پالیسی حکومتداری محلی
دولت جمهوری اسالمی افغانستان که توسط اداره حکومتداری محلی تهیه شده است در نظر گرفته
نشده است .بر طبق پالیسی حکومتداری محلی  ،2010انتخابات شوراهای قریه جات باید در سال
 2011برگزار شود.
7 .7پروگرام همبستگی ملی افغانستان در آغاز مرحله سوم خود با موانعی مواجه است .بعضی از این
موانع بشمول یقین حاصل منودن از پرداخت به وقت اعطاآت به شوراهای انکشافی انتخابی و پرداخت
به وقت مصارف قراردادی ها بوده است .تصمیم به انکشاف پروگرام همبستگی ملی افغانستان
به ساحات ناامن تر نیز سبب ایجاد موانع نظارتی اضافی می گردد" .ستراتیژی جدید ساحات ناامن"
پروگرام همبستگی ملی افغانستان به وزارت بازسازی و انکشاف دهات ،پروگرام همبستگی ملی
افغانستان و مساعدت کنندگان انعطاف پذیری بیشتری برای تأمین امکانات بشمول امکانات ضروری
برای برگزاری انتخابات شوراهای انکشافی انتخابی ،سهم گیری بیشتر نسوان ،ارزیابی اجننیری و
انتقال اعطاآت می دهد .احتماال ً نظارت بر پروگرام در ساحات ناامن تقلیل یابد .سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان در تشویش است که انکشاف این پروگرام به ساحات ناامن سبب گردد که پروگرام
همبستگی ملی افغانستان نتواند به نتایج پالن گذاری شده نایل شود.
توصیه ها
از آجنائیکه که امریکا بدنبال راههایی برای افزایش اعطاآت مستقیم به دولت جمهوری اسالمی افغانستان
است ،اعتماد داشنت به پروگرام همبستگی ملی افغانستان خاصتا ً اهمیت دارد .افزایش منابع مالی
پیشنهادی برای مرحله سوم پروگرام همبستگی ملی افغانستان ،فرصتی را برای امریکا و سایر مساعدت
کنندگان بین املللی برای استفاده از پروگرام همبستگی ملی افغانستان منحیث وسیله ای برای نایل آمدن
به هدف ارائه مستقیم اعطاآت فراهم می کند .با آنکه این پروگرام در زمینه ترنینگ حکومتداری محلی و
ارائه منابع مالی انکشافی به هزاران قریه در ولسوالی های امن تر افغانستان پیشرفت هایی را داشته است،
ولی یقین حاصل نشده که این پروگرام در ساحات ناامن نیز موفق باشد .سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان توصیه هایی برای بازگرداندن منابع مالی ،تقویت نظارت و یقین حاصل منودن از نایل آمدن پروگرام
همبستگی ملی افغانستان به اهداف خود را ارائه منود.
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سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان به سفیر امریکا توصیه می کند که برای یقین حاصل منودن
از پرداخت  2.8ملیون دالر از منابع مالی پروگرام همبستگی ملی افغانستان و  84,648دالر مصارف انتقال
اسعار به پروگرام های مربوط که توسط یک حواله دار در والیت پکتیکا نگهداشته شده است ،اقدامات
ذیل را اجنام دهد:
•دولت جمهوری اسالمی افغانستان را وادار مناید که منابع مالی را از حواله دار پس بگیرد و این مبلغ را به
سایر پروژه های پروگرام همبستگی ملی افغانستان اختصاص داده و یا به صندوق وجه امانت بازسازی
افغانستان بازگرداند.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان برای بهبودبخشی کنترول های داخلی مربوط به نظارت و
حسابدهی اعطاآت و مساعدت به رفع تأثیرات احتمالی موانع پیش بینی شده در راپور ممیزی ،به سفیر امریکا
در افغانستان توصیه منود که پروگرام همبستگی ملی افغانستان و وزارت بازسازی و انکشاف دهات و بانک
جهانی را تشویق به اجنام اقدامات ذیل مناید:
•تقویت سیستم نظارتی فعلی پروگرام و بهبودبخشی کیفیت راپورهای نظارت داخلی برای اندازه
گیری میزان پیشرفت به سوی معیارهای مؤثریت تعیین شده جهت مشخص منودن میزان پیشرفت
حکومتداری محلی و ارتباط بین جوامع محلی و دولت جمهوری اسالمی افغانستان در نتیجه فعالیت
های پروگرام همبستگی ملی افغانستان.
•درخواست برای تصمیم گیری نهایی توسط دولت جمهوری اسالمی افغانستان در مورد تبدیل شدن
شوراهای انکشافی انتخابی تأسیس شده توسط پروگرام همبستگی ملی افغانستان به شوراهای
قریه جات.
•دوام دادن به بهبودبخشی سیستم اعطاآت جهت یقین حاصل منودن از دسترسی به وقت و مداوم
شوراهای انکشافی انتخابی به اعطاآت  -خاصتا ً در فصولی که امکان اجرای پروژه های تصویب شده
وجود دارد.
•تقویت و ساده کردن سیستم پرداخت پول به مساعدت کنندگان بر طبق تعهدات قراردادی پروگرام
همبستگی ملی افغانستان.
•نظارت و ارزیابی دقیق فعالیت های پروگرام همبستگی ملی افغانستان در ساحات ناامن برای مشخص
منودن میزان تأثیر انعطاف پذیری بیشتر پروگرام بر اعمال کنترول های داخلی ،اتالف منابع مالی پروگرام
همبستگی ملی افغانستان یا عدم موفقیت در نایل آمدن به اهداف پروگرام.
نظرات سازمان
سفارت امریکا به طور کلی با نتایج این راپور موافقت منود .سفارت اعالن منود که اقداماتی را برای تقویت
نظارت بر پیشرفت پروگرام همبستگی ملی افغانستان به سوی اهداف حکومتداری برداشته است و دولت
جمهوری اسالمی افغانستان اقداماتی را برای تبدیل شوراهای انکشافی انتخابی به شوراهای موقت قریه
جات اجنام داده است .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان از این اقدامات استقبال می کند و معتقد
است که اگر این اقدامات اجنام شوند ،در نهایت توصیه های راپور را اجرا می کنند.
بانک جهانی به طور کلی با نتایج راپور موافقت کرد ولی اعالن منود که تأخیرهایی در پرداخت اعطاآت
طی سال مالی خورشیدی ( 1389مارچ  2010تا مارچ  )2011ایجاد شده است .سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان تصدیق می کند که پرداخت اعطاآت بهبود یافته و اغلب پرداخت ها به وقت اجنام شده است.
ولی ،مشکل عدم وجود پول نقد در بعضی از شعب بانک مرکزی این کشور (د افغانستان بانک) ،خاصتا ً در
تابستان رفع نشده است.
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تفتیش  :119-قرارداد اعمار تأسیسات امنیتی/نیروهای امنیت ملی افغانستان

تأسیسات اردوی ملی افغانستان در مزارشریف و هرات بطور کلی با ضروریات تعمیراتی مطابقت داشتند ولی
نظارت بر قراردادی باید بیشتر شود

ستراتیژی بازسازی امریکا در افغانستان بستگی به تأمین امنیت افغانستان توسط نیروهای امنیت ملی
افغانستان تا سال  2014دارد .یکی از اجزای اصلی این مساعی ،اعمار تأسیساتی جهت استقرار و تعلیم
قوای اردوی ملی افغانستان و پولیس ملی افغانستان است .این تفتیش یکی از سلسله تفتیش ها برای
ارزیابی مصارف ،نظارت و نتایج قراردادهای اعمار تأسیسات نیروهای امنیت ملی افغانستان است .تفتیش
های قبلی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان از اعمار تأسیسات نیروهای امنیت ملی افغانستان
مشخص منود که به علت عدم نظارت کافی بر قراردادی ها ،تأخیرهایی ایجاد شده و مصارف پروژه ها افزایش
یافته است .در این تفتیش عوارض مشابهی بشمول افزایش  5ملیون دالری منابع مالی یکی از پروژه ها
مشخص گردید.
در سال  ،2008قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان ( )CSTC-Aمصارف دو پروژه را برای مساعدت
به اعمار دو پایگاه اردوی ملی افغانستان به اسم کمپ شاهین بیرون از مزارشریف در والیت بلخ و کمپ
ظفر در بیرون از شهر هرات در والیت هرات را از طریق مرکز اجننیری و ماحولی قوای هوایی ( )AFCEEتأمین
منود .مرکز اجننیری و ماحولی قوای هوایی ( )AFCEEدو قرارداد با مبلغ ثابت  42.3ملیون دالر با کمپنی CH2M
 )Hill Constructors, Inc. (CH2M Hillو یک قرارداد با کمپنی )AMEC Earth and Environment, Inc (AMEC
منعقد منود.
اهداف
این راپور تفتیش سه هدف راپوردهی داشت:
•بررسی تغییرات قرارداد منعقد شده با کمپنی  CH2M Hillو  AMECو ارزیابی ماهیت و میزان نظارت بر
پروژه توسط مرکز اجننیری و ماحولی قوای هوایی (.)AFCEE
•مشخص منودن میزان رعایت شرایط قرارداد اعمار تأسیسات در مزارشریف و هرات.
•بررسی امکان حفظ این تأسیسات.
نتایج
1 .1مصارف پروژه های مزار شریف و هرات افزایش یافته و این پروژه ها تأخیر داشته اند .مصارف پروژه در مزار
شریف از  17ملیون دالر به  23.2ملیون دالر افزایش یافت .پروژه به علت تغییرات مکرر قرارداد بشمول
ارتقای سیستم تأسیساتی تا فبروری  2011حدود  20ماه از برنامه عقب بود .تأخیر در اعمار تأسیسات
عمدتا ً به علت عدم تأمین به وقت دو دستگاه جنریتر سفارش داده شده توسط قراردادی پروژه برای
ارتقای سیستم تأسیساتی ایجاد شد .در هرات ،تغییرات مکرر قرارداد سبب افزایش مصارف پروژه از
 11.6ملیون دالر به  19ملیون دالر گردید و پروژه بیش از نه ماه از برنامه عقب بود .مصارف پروژه هرات
 7.4ملیون دالر افزایش یافت و تأخیرهایی به علت کم بودن مؤثریت قراردادی ایجاد شد .با وجود شواهد
متعددی که از کم بودن مؤثریت قراردادی وجود دارد ،آفسر قراردادی اقدامات ضروری برای یقین حاصل
منودن از اصالح پروژه توسط قراردادی را اجنام نداد .آفسر قراردادی مرکز اجننیری و ماحولی قوای هوایی با
آنکه می دانست که قراردادی منی تواند بودجه و زمانبندی را رعایت مناید ،افزایش  5ملیون دالری منابع
مالی و افزایش مدت اجرای پروژه را در هرات تصدیق منود .همچنان ،مرکز اجننیری و ماحولی قوای هوایی
به وقت از طریق سیستم حمایتی ارزیابی قراردادهای تعمیراتی به مسئولین قرارداد دولتی در مورد
مؤثریت قراردادی معلوماتدهی نکرد.
2 .2سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان دریافت که کیفیت اعمار هر دو پروژه به طور کلی مطابق با
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ضروریات قرارداد است .برای مثال ،در حین تفتیش سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،منای داخلی
و بیرونی پایگاه هرات خوب بود ،دروازه ها و کلکین ها سالم بودند و سیستم های آب ،گندآب و برق کار
می کردند .ولی ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان عوارض کوچکی بشمول صاف نبودن زمین
در بعضی قسمت ها که می تواند سبب آب گرفتگی شود را مشاهده منود.
3 .3با آنکه مرکز اجننیری و ماحولی قوای هوایی و قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان اقداماتی
را برای حفظ تأسیسات در مزارشریف و هرات اجنام دادند ،ولی این مساعی به وقت اجنام نشد .اوالً،
مرکز اجننیری و ماحولی قوای هوایی تا امتام مراحل اعمار ،یک قرارداد عملیات و حفظ و مراقبت برای
تأسیسات قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان منعقد نکرد .ثانیاً ،با آنکه قوماندانی انتقال
امنیت متحد  -افغانستان استندردهای "سخت" یا "طرفدار افغانها" را اصالح منوده و در حین اصالح
این استندردها یک میکانیزم برای دریافت پاسخ اشتراک کنندگان عمده ایجاد کرده است ولی این
اصالحات در حین اجرای پروژه های مزارشریف و هرات در اختیار قراردادی ها قرار نگرفته است.
توصیه ها
با انتقال مسئولیت های نظامی اردوی امریکا به اردوی ملی افغانستان  -یکی از اقدامات مهم برای مبارزه
با تروریزم  -ضرورت وجود تأسیسات مناسب و نگهداری آنها برای افغانستان افزایش می یابد .برای تقویت
نظارت قراردادی و یقین حاصل منودن از ارائه معلومات دقیق در مورد مؤثریت قراردادی به سازمان های قرارداد
کننده امریکایی ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان به مرکز اجننیری و ماحولی قوای هوایی دو توصیه
منوده است:
•تهیه و تطبیق طرزالعمل هایی برای یقین حاصل منودن از پیگیری پالن های قرارداد جهت اجنام به وقت
اصالحات توسط آفسرهای قرارداد.
•ثبت درجه بندی نهایی قراردادی اولی در سیستم حمایتی ارزیابی قراردادی های تعمیراتی در هرات.
نظرات سازمان
مرکز اجننیری و ماحولی قوای هوایی در مورد پیش نویس این راپور اعالن منود که شروع به تعیین تاریخ هایی
برای اشتراک کنندگان بشمول آفسر قرارداد جهت پیگیری عوارض مربوط به مؤثریت خواهد منود .مرکز
اجننیری و ماحولی قوای هوایی در پاسخ به توصیه ثانوی ما اعالن منود که یک درجه بندی برای قراردادی پروژه
هرات در سیستم حمایتی ارزیابی قراردادی های تعمیراتی تعیین منوده است.

تفتیش  :10-11پولیس ملی افغانستان/پولیس امنیت افغانستان

با وجود بهبود سیستم های اداره کارمندان وزارت داخله ،اجراآت بیشتری برای تصدیق مصارف معاش قوای
پولیس ملی افغانستان و تعداد کارمندان ضرورت دارد.

انکشاف پولیس ملی افغانستان یکی از اهداف اصلی ستراتیژی بازسازی امریکا در افغانستان است که
برای محافظت از مردم افغانستان و حفظ حاکمیت قانون نیز ضرورت دارد .بر طبق پالن های فعلی ،تعداد
نفرات پولیس ملی افغانستان باید تا اکتوبر  2011به  134,000نفر برسد .از آجنائیکه دولت جمهوری اسالمی
افغانستان منابع کافی برای پرداخت مصارف پولیس ملی افغانستان را ندارد ،جامعه بین املللی صندوق
وجه امانت نظم و قانون افغانستان ( )LOTFAرا برای مساعدت به تأمین مصارف پولیس ملی افغانستان در
سال  2003تأسیس منود .از آن وقت تاکنون ،امریکا و سایر مساعدت کنندگان بین املللی برای تأمین مصارف
پولیس ملی افغانستان حداقل  1.5ملیارد دالر به صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان ()LOTFA
پرداخت کرده اند که عمدتا ً مصروف پرداخت معاش ،انعام و سایر مزایای قوای پولیس ملی افغانستان
گردیده است .امریکا بیش از  545ملیون دالر به صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان ( )LOTFAکه
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حتت مدیریت پروگرام انکشافی ملل متحد قرار دارد پرداخت منوده است.
امکان انکشاف و حفظ قوای پولیس ملی افغانستان بستگی به سیستم ها و پروسس های مدیریتی
موجود برای اداره و محاسبه معاش قوای پولیس ملی افغانستان دارد .پولیس ملی افغانستان حتت کنترول
وزارت داخله افغانستان ( )MOIقرار دارد .امریکا با همکاری جامعه بین املللی و دولت جمهوری اسالمی
افغانستان به انکشاف و حفظ چندین سیستم مدیریتی برای نظارت بر نفرات و پرداخت معاش پولیس ملی
افغانستان توسط وزارت داخله افغانستان مساعدت منوده است.
اهداف
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان این تفتیش را برای بررسی سیستم ها و پروسس های اداره
کارمندان دولت جمهوری اسالمی افغانستان ( )GIRoAجهت افزایش مؤثریت و حسابدهی قوای پولیس آغاز
منوده است .این راپور سه هدف داشت:
•تعیین میزان دقت ثبت کارمندان پولیس ملی افغانستان در سیستم های اداره کارمندان وزارت داخله
افغانستان.
•تعیین میزان دقت محاسبه معاش قوای پولیس ملی افغانستان بشمول مبالغ پرداخت شده صندوق
وجه امانت نظم و قانون افغانستان.
•ارزیابی میزان مساعدت سیستم های اداره معاش و نفرات به پولیس ملی افغانستان و امکان حفظ
آن.
نتایج
1 .1وزارت داخله افغانستان از چهار سیستم و پروسس برای راپوردهی تعداد کارمندان پولیس ملی
افغانستان و یک سیستم برای ثبت معاش پولیس ملی افغانستان مستفید می گردد .با آنکه وزارت
داخله افغانستان ( )MoIدر حال کمپیوتری کردن رکوردهای کارمندان و انکشاف سیستم های اداره
کارمندان جهت بهبود بخشی حسابدهی پولیس ملی افغانستان است ،ولی این وزارتخانه هنوز به
دلیل عدم امکان تصدیق معلومات موجود در این سیستم های کمپیوتری نتوانسته تعداد واقعی
قوای پولیس ملی افغانستان را مشخص مناید .در تاریخ  30سپتمبر  ،2010تعداد رکوردهای پولیس
ملی افغانستان در سیستم ها ،دیتابیس ها و پروسس های مختلف از  11,774نفر تا  125,218نفر
متغیر بود .سیستم ها و دیتابیس های وزارت داخله افغانستان حاوی معلومات اولی ،بیومتریک ،کارت
شناسایی و معلومات اسم نویسی قوای پولیس ملی افغانستان هستند ولی این سیستم ها و
دیتابیس ها متمرکز نیستند .همچنان ،این سیستم ها حاوی رکوردها و معلومات ناقص ،تصدیق
نشده و مطابقت داده نشده هستند.
2 .2از سال  ،2002پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد حدود  1.26ملیارد دالر برای پرداخت معاش و سایر
مصارف پولیس ملی افغانستان از طریق صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان پرداخت منوده
است .تا سپتمبر  ،2010معاش حدود  21فیصد از نفرات پولیس ملی افغانستان نقدا ً پرداخت می شد
و وزارت داخله افغانستان یا پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد معلومات تصدیق شده ای در اختیار
نداشتند .آنها منی توانند تصدیق کنند که فقط معاش نفراتی که کار کرده اند پرداخت شده است.
نظارت بر صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان و مصارف معاش قوای پولیس ملی افغانستان
عمدتا ً بدوش پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد است و این سازمان برای ارائه این خدمات مصارف
مدیریتی اخذ می کند .به عالوه ،پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد ،از یک قراردادی مستقل برای
مساعدت به نظارت بر صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان استفاده می کند.
3 .3وزارت داخله افغانستان در حال ایجاد سیستم های اداره نفرات و معاش برای مساعدت به پولیس ملی
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افغانستان است .مساعی فعلی برای ثبت ،اتوماسیون و مترکز معلومات و رکوردهای معاش به حفظ
پولیس ملی افغانستان مساعدت می کند .ولی ،وزارت داخله افغانستان تا رفع عوارض مربوط به
امنیت ،زیربنا و هماهنگی هنوز با موانعی در زمینه جمع آوری معلومات شخصی و معاش ،متمرکز
منودن معلومات در یک سیستم و مرتبط منودن آن با سایر سیستم ها مواجه است.
توصیه ها
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان برای بهبود حسابدهی مصارف مربوط به معاش و نفرات پولیس
ملی افغانستان پنج توصیه ارائه منوده است.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان به سفر امریکا توصیه می کند که اقدامات ذیل را برای بهبود
نظارت پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد بر اعطاآت امریکا و سایر مساعدت کنندگان بین املللی به
صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان و حذف مصارف مدیریتی پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد
اجنام دهد:
•مناینده امریکا در کمیته اداره صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان را ملزم مناید که در پایان هر
دوره ممیزی مبلغ اعطاآت بین املللی به صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان را اعالن مناید و از
منایندگی امریکا در سازمان ملل متحد درخواست مناید که برای مذاکره جهت تعیین مصارف مدیریتی
 3فیصدی برای مرحله  6صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان مساعدت مناید.

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان برای انکشاف سیستم های اداره کارمندان و پرداخت معاش
وزارت داخله افغانستان و مساعدت به یقین حاصل منودن از ارائه معلومات صحیح در مورد مصارف توسط
پولیس ملی افغانستان و همچنان یقین حاصل منودن از پرداخت مبالغ صحیح توسط صندوق وجه امانت
نظم و قانون افغانستان ،به قوماندان منایندگی ترنینگ سازمان پیمان اتالنتیک شمالی  -افغانستان/
قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان توصیه منود که اقدامات ذیل را اجنام بدهد:
•تهیه طرزالعمل هایی برای مشخص منودن وظایف و مسئولیت های وزارت داخله افغانستان و
قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان جهت حسابدهی قوای پولیس ملی افغانستان و تصدیق
معلومات مربوط به کارمندان و معاش آنها در سیستم های معاش ،اداره کارمندان ،کارت شناسایی/
اسم نویسی و دیتابیس های بیومتریک.
•اجنام مراحل ذیل ،برای مساعدت به یقین حاصل منودن از صحت رکوردهای قوای پولیس ملی افغانستان
و معلومات مربوط به نفرات:









تعیین سیستم معلومات منابع بشری وزارت داخله افغانستان منحیث منبع رسمی معلومات کارمندان،
تصدیق معلومات ،اسم نویسی قوای پولیس ،صدور کارت شناسایی و تبدیل رکوردهای دستکی به سیستم
معلومات منابع بشری پولیس ملی افغانستان.
مقایسه فیلدهای معلوماتی مثل کارت های شناسایی در سیستم های اداره کارمندان و پرداخت معاش وزارت
داخله افغانستان برای تصدیق معلومات موجود در این سیستم ها و دیتابیس ها.
اضافه کردن بکسه های بیومتریک به سیستم تصدیق هویت بیومتریک  -از این جتهیزات برای جمع آوری
معلومات بیومتریک مثل اثر انگشت ،عکس و اسکن قرنیه چشم استفاده می شود  -برای مساعدت به
جلوگیری از ایجاد رکوردهای بیومتریک تکراری و ایجاد منبرهای کنترول تبادالت برای کارمندان پولیس ملی
افغانستان در سیستم اتوماتیک معلومات بیومتریک افغانستان.
تصدیق فیلدهای معلوماتی کارمندان و معاش در رکوردهای فعلی پولیس ملی افغانستان ،ثبت معلومات
مفقوده برای یقین حاصل منودن از مکمل بودن رکوردهای پولیس ملی افغانستان و ایجاد یک رکورد جدید برای
کارمندان پولیس ملی افغانستان که در کدام سیستم یا دیتابیس وجود ندارند.
مقایسه تعداد رکوردها و فیلدهای متداول در سیستم های پرداخت معاش و اداره کارمندان برای مساعدت به
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یقین حاصل منودن از حذف متامی رکوردهای تصدیق نشده و یقین حاصل منودن از توقف پرداخت معاش نفرات
غیر فعال.

•تهیه یک پالن برای یقین حاصل منودن از هماهنگی مساعی وزارت داخله افغانستان و قوماندانی انتقال
امنیت متحد  -افغانستان برای اتوماسیون و مترکز متامی سیستم ها و دیتابیس های پرداخت معاش و
اداره کارمندان و ایجاد ارتباط بین این سیستم ها و دیتابیس ها.
•ملزم منودن وزارت داخله افغانستان برای راپوردهی جداگانه مصارف معاش و خوراک قوای پولیس ملی
افغانستان برای مساعدت به شناسایی و پیگیری مصارفی که امکان پرداخت آنها از طریق صندوق
وجه امانت نظم و قانون افغانستان وجود دارد.

تفتیش های جدید

• تطبیق پروگرام اولویت افغان برای قراردادی ها
• ارزیابی ممیزی مالی اداره انکشاف بین املللی
ایاالت متحده از مصارف قراردادها ،توافقنامه
های همکاری و اعطاآت بازسازی افغانستان
• نظارت جبری  NDAAبر قراردادی ها و کمپنی
های امنیتی خصوصی در افغانستان
• خدمات حمایت امنیتی بازسازی ارائه شده
توسط کمپنی  Hart Security Limitedبه
کمپنی
Louis Berger Group

نظرات سازمان
سفارت امریکا با بخشی از توصیه های ارائه شده در پیش نویس این راپور موافقت منود و منایندگی ترنینگ
سازمان پیمان اتالنتیک شمالی  -افغانستان/قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان با متامی یا بخشی
از چهار توصیه ارائه شده موافقت منود .هر یک از سازمان ها اقداماتی را برای رفع تشویش ها اجنام داده و یا
برای رفع آنها پالن گذاری منوده اند.

تفتیش های جدید اعالم شده در این سه ماه

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان چهار تفتیش جدید از جوانب اصلی مساعی بازسازی امریکا در
افغانستان را در این سه ماه اعالن منود .این تفتیش ها پروگرام اولویت افغان در قراردادهای بازسازی ،ممیزی مالی
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده از مصارف قراردادها ،توافقنامه های همکاری ،اعطاآت بازسازی و نظارت
بر قراردادی ها و قراردادی های امنیتی خصوصی ( PSCها) بر طبق ضروریات قانون اجازه دفاع ملی ()NDAA
سال مالی  2011و خدمات امنیتی خصوصی ارائه شده توسط کمپنی  Hart Security Limitedمنحیث یک
قراردادی فرعی کمپنی  Louis Berger Groupرا بررسی می کنند.

تطبیق پروگرام اولویت افغان برای قراردادی ها

نیروهای ایاالت متحده  -افغانستان ( )USFOR-Aو هیئت منایندگی امریکا برای مساعدت به رشد اقتصادی،
انکشاف ظرفیت و سایر اهداف مبارزه علیه شورش در افغانستان یک پالیسی اولویت بخشی به افغان ها
را در قراردادها تطبیق منوده اند .بر طبق این پالیسی ،استفاده از کمپنی های افغان که استندردهای امریکا را
رعایت می کنند برای تأمین کاال و خدمات توصیه شده است .این تفتیش سه هدف دارد:
•ارزیابی سیستم ها و کنترول های موجود برای شناسایی قراردادی های واجد صالحیت افغان ،بشمول
مساعی تهیه یک دیتابیس از قراردادی های تصدیق شده افغان و یقین حاصل منودن از رعایت قوانین و
مقررات مربوط.
•ارزیابی مساعی امریکا و قوای ائتالف برای شناسایی و رفع آسیب پذیری های پروگرام اولویت افغان در
مقابل اتالف ،تقلب و سوء استفاده بشمول ضعف کمپنی های افغان.
•تعیین موانع اصلی پیش روی پروگرام اولویت افغان و ستراتیژی های مربوط به آن.

ارزیابی ممیزی مالی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده از مصارف قراردادها ،توافقنامه های
همکاری و اعطاآت بازسازی افغانستان

به گفته دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،مجموع تعهدات مالی اداره انکشاف
بین املللی ایاالت متحده برای بازسازی افغانستان طی سالهای مالی  2002-2010به حدود  11.7ملیارد دالر
می رسد .اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده بخش عمده ای از این منابع مالی را از طریق قراردادها،
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توافقنامه های همکاری و اعطاآت به قراردادی ها و سازمان های غیرانتفاعی پرداخت منوده است .ممیزی منابع
مالی که مصروف این میکانیزم های مالی شده است با مشخص منودن صحت پرداخت های مستقیم و
غیر مستقیم و شناسایی ضعف های موجود در کنترول های داخلی و میزان رعایت قوانین و مقررات مربوط،
معلومات نظارتی با ارزشی را ارائه می کند .این تفتیش سه هدف دارد:
•تعیین ضروریات ممیزی مالی قراردادها ،توافقنامه های همکاری و اعطاآت توسط اداره انکشاف بین
املللی ایاالت متحده.
•شناسایی قراردادها ،توافقنامه های همکاری و اعطاآت اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده در
افغانستان از سال  2007تا کنون.
•تعیین میزان رعایت ضروریات ممیزی مالی توسط اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده و یا پالن گذاری
برای آن.

نظارت جبری  NDAAبر قراردادی ها و کمپنی های امنیتی خصوصی در افغانستان

بر طبق ماده  1219قانون اجازه دفاع ملی سال مالی  ،2011سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان باید
( )1توصیه هایی را برای افزایش نظارت بر قراردادی ها در افغانستان ارائه مناید )2( ،وضعیت مساعی وزارت
امورخارجه امریکا ،وزارت دفاع امریکا و اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده برای تطبیق توصیه های ارائه
شده در زمینه نظارت بر قراردادی ها را راپوردهی مناید و ( )3مواردی که قراردادی ها یا قراردادی های فرعی امنیتی
و نظامی (قراردادی های امنیتی خصوصی یا  PSCها) سبب کشته شدن مردم عادی در افغانستان شده اند
را راپوردهی مناید .همچنان بر طبق قانون اجازه دفاع ملی ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان موظف
به ارائه توصیه هایی برای تقلیل اتکای امریکا به ( )1قراردادی ها یا قراردادهای فرعی امنیتی و نظامی که
مسئول مرگ مردم افغانستان بوده اند و ( )2جنگجویان افغان یا سایر گروههای مسلح که عضو نیروهای
امنیت ملی افغانستان نیستند ،می باشد.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان بر طبق ماده  )a(1219قانون اجازه دفاع ملی ،با دفتر مفتش
عمومی وزارت دفاع امریکا ،دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا و دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین
املللی ایاالت متحده مشوره منوده است .این تفتیش سه هدف دارد:
•تعیین میزان تطبیق توصیه های مربوط به نظارت بر قراردادی ها توسط وزارت دفاع امریکا ،اداره
انکشاف بین املللی ایاالت متحده و وزارت امورخارجه امریکا و شناسایی عوارض سیستماتیکی که
این توصیه ها جهت رفع آنها ارائه شده اند.
•تعیین میزان کشته شدن مردم عادی افغانستان توسط قراردادی های امنیتی خصوصی.
•شناسایی اجراآتی که توسط سازمان های اجرائیوی برای به حداکثر رساندن اتکای امریکا به قراردادی
های امنیتی خصوصی اجنام شده است.

خدمات حمایت امنیتی بازسازی ارائه شده توسط کمپنی  Hart Security Limitedبه کمپنی
Louis Berger Group

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان یک تفتیش قراردادی از خدمات امنیتی خصوصی ارائه شده توسط
کمپنی  Hart Security Limitedمنحیث قراردادی فرعی کمپنی  Louis Berger Groupرا آغاز منوده است .این
تفتیش برروی مصارف ،زمانبندی و نتایج قراردادهای فرعی و نظارت بر قرارداد متمرکز است .سرمفتش خاص
برای بازسازی افغانستان همچنان مطابقت خدمات ارائه شده با شرایط قرارداد فرعی و قوانین امریکا و
افغانستان و ضروریات مختلف بشمول ارزیابی و راپوردهی حوادث مهم ،اجازه استفاده از سالح و حسابدهی
سالح ها را بررسی خواهد منود .این تفتیش دو هدف دارد:
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تفتیش های در حال اجنام

قرارداد
• ارزیابی توافقنامه همکاری اداره انکشاف
بین املللی ایاالت متحده با مؤسسه CARE
 Internationalبرای پروگرام انکشاف جوامع در
کابل
• قراردادهای انکشاف حاکمیت محلی و
جامعه اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده
()USAID
• پروژه های زیربنایی در مرکز ترنینگ نظامی
کابل
• اعمار پوهنتون امنیت ملی افغانستان
• ارزیابی خدمات تأمین امنیت بازسازی کمپنی
Global Strategies Group
پروگرام ها و عملیات های بازسازی
• حسابدهی موترهای نیروهای امنیت ملی
افغانستان ()ANSF
• مساعی امریکا برای تقویت قابلیت های نیروی
کاری جرائم عمده افغانستان
• مساعدت امریکا و مساعدت کنندگان بین
املللی به انکشاف سکتور بانکداری افغانستان
و سیستم های کنترول اسعار افغانستان
• مساعدت امریکا به انکشاف سکتور زراعت
افغانستان
• تطبیق پروگرام بیمه دفاعی پایه برای قراردادی
ها در افغانستان.
•مصارف و امکان حفظ پروگرام غیر نظامی
امریکا در افغانستان
• مصرف و حسابدهی منابع مالی امریکا به
صندوق وجه امانت بازسازی افغانستان

•تعیین خدمات ارائه شده توسط کمپنی  Hartو بررسی ارائه این خدمات بر اساس شرایط قرارداد و
تغییرات قرارداد بشمول مصارف ،زمان و نتایج تعیین شده در آن.
•مشخص منودن ضروریات نظارتی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده و کمپنی Louis Berger Group
بر کمپنی  Hartو چگونگی یقین حاصل منودن اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده و کمپنی  LBGاز
رعایت قوانین و مقررات افغانستان.

تفتیش های در حال اجنام :قرارداد

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال اجنام دو تفتیش از قراردادهای بازسازی اداره انکشاف بین
املللی ایاالت متحده ،دو تفتیش از قراردادهای اعمار تأسیسات نیروهای امنیت ملی افغانستان و یک تفتیش
از قرارداد خدمات امنیتی خصوصی است.

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.

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

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان مصارف و نتایج قراردادهای اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده
برای پروژه های مساعدت به حکومتداری محلی و انکشاف جوامع را بررسی می کند .این تفتیش چهار هدف
دارد:
•بررسی تکمیل قراردادها بر اساس شرایط قرارداد بشمول پالن های اعمار ،مشخصات ،مصارف،
زمانبندی و نتیجه.
•ارزیابی نظارت بر کار قراردادی.
•ارزیابی میزان حفظ پروژه ها.
•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.

پروژه های زیربنایی در مرکز ترنینگ نظامی کابل

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان مدیریت پروژه های زیربنایی در مرکز ترنینگ نظامی کابل توسط
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کارگران افغان مرحله سوم از اعمار مرکز ترنینگ نظامی کابل را اجنام می دهند .یکی از اجزای اصلی ستراتیژی بازسازی امریکا،
اعمار زیربناهای نیروهای امنیت ملی افغانستان -بشمول تأسیسات مربوط به ترنینگ و استقرار قوای اردوی ملی افغانستان و پولیس ملی
افغانستان  -برای انتقال مسئولیت تأمین امنیت به نیروهای امنیت ملی افغانستان در سال  2014است( .عکس سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان ،وارن آنتونی)

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 برای پنج سفارش کار در سه قرارداد با زمان حتویل
نامعلوم/تعداد نامعلوم را در مرکز تعهد منوده است .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 چهار هدف دارد:
•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 اند ،نقش آنها و تصدیق آنها توسط دولت جمهوری اسالمی افغانستان.

اعمار پوهنتون امنیت ملی افغانستان

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال ارزیابی پروژه های تعمیراتی و فعالیت های مربوط به آنها
در پوهنتون امنیت ملی افغانستان (پوهنتون دفاعی افغانستان سابق) است .مرکز اجننیری و ماحولی قوای
هوایی یک سفارش با مصارف ثابت/مبالغ ثابت را حتت یک قرارداد با مقادیر حتویل نامشخص/تعداد نامحدود
جهت اعمار پوهنتون امنیت ملی افغانستان در ساحه قراق کابل با کمپنی AMEC Earth and Environment
منعقد منود .در وقت انعقاد قرارداد ،مصارف قرارداد حدود  70ملیون دالر بود و قرار بود که پروژه تا جون 2010
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تکمیل 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  83ملیون 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 اند ،نقش آنها و تصدیق آنها توسط دولت جمهوری اسالمی افغانستان.

ارزیابی خدمات تأمین امنیت بازسازی کمپنی Global Strategies Group

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال ارزیابی مناسب بودن مصارف قرارداد تأمین خدمات امنیتی
منعقد شده توسط اجننیران اردوی امریکا ( )USACEبا قراردادی مربوط است .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 بازسازی

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

حسابدهی موترهای نیروهای امنیت ملی افغانستان ()ANSF

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 که بر موترها متمرکز است،
قابلیت کلی نیروهای امنیت ملی افغانستان برای حسابدهی ،رهگیری و حفظ 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 تعداد،
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.
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مزارع کوچک بشمول این مزرعه در بیرون از جالل آباد در والیت ننگرهار ،زیربنای زراعت افغانستان را تشکیل می دهند .یک تفتیش در حال
اجنام سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال بررسی ستراتیژی ها ،اهداف و موفقیت مساعدت امریکا به سکتور زراعت است.
(عکس سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،لی کاراهر )

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.

مساعی امریکا برای تقویت قابلیت های نیروی کاری جرائم عمده افغانستان

این تفتیش مساعی امریکا برای تقویت قابلیت های نیروی کاری جرائم عمده افغانستان را 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:
•مشخص منودن مساعدت های امریکا و سایر مساعدت کنندگان بین املللی به 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 امریکا تشویش هایی را در مورد ثبات سیستم مالی افغانستان و حجم پولی که از طریق میدان

ارائه راپور به کنگره امریکا

I

 30اپریل 2011

17

نظارت SIGAR

هوایی بین املللی از کابل خارج می شود اعالن منوده است .برای رفع تشویش های کنگره ،سرمفتش خاص
برای بازسازی افغانستان یک تفتیش از مساعی امریکا برای نظارت بر جریان منابع مالی امریکا در اقتصاد
افغانستان و مساعی امریکا برای تنظیم سکتور مالی افغانستان اجنام داده است .این تفتیش دو هدف
دارد:
•ارزیابی کنترول های سازمان های امریکایی برای رهگیری منابع مالی امریکا در جریان اقتصاد
افغانستان.
•ارزیابی موانع پیش روی مساعی امریکا برای بهبود ظرفیت دولت افغانستان جهت تنظیم سکتور
مالی.

تطبیق پروگرام بیمه دفاعی پایه برای قراردادی ها در افغانستان.

پروگرام بیمه دفاعی پایه ( )DBAکه توسط وزارت کار امریکا اداره می شود ،همه قراردادی های دولت فدرال را
ملزم به بیمه کردن متامی کارمندانی می کند که خارج از امریکا کار می کنند .اجننیران اردوی امریکا از یک
کمپنی بیمه استفاده می کند .این تفتیش بر تطبیق پروگرام  DBAتوسط اجننیران اردوی امریکا که بشمول
قوماندانی مشترک حمایت قراردادی میدان حرب قوماندانی مرکزی امریکا ( )C-JTSCCمی باشد متمرکز
است .این تفتیش سه هدف دارد:
•بررسی چگونگی عملکرد پروگرام.
•ارزیابی میزان استفاده از منابع مالی بازسازی برای  DBAو حسابدهی آنها بر اساس قوانین ،مقررات،
پالیسی ها و طرزالعمل های مربوط.
•ارزیابی چگونگی یقین حاصل منودن اجننیران اردوی امریکا و قوماندانی مشترک حمایت قراردادی میدان
حرب قوماندانی مرکزی امریکا ( )C-JTSCCاز ارائه بیمه  DBAو حفظ آن توسط قراردادی ها.

مصارف و امکان حفظ پروگرام غیر نظامی امریکا در افغانستان

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 از  261نفر در جنوری  2009به  989نفر در فبروری  2011افزایش یافته است و
وزارت امورخارجه امریکا ( )DoSپیشنهاد منوده که مجموع کارمندان مسلکی تا سال  2012به  1,350نفر
برسد .این تفتیش که با همکاری دفتر مفتش عمومی وزارت امورخارجه امریکا اجنام شده است ،بر جوانب
مختلف مساعی مسلکی امریکا و امکان اعزام کارمندان مسلکی بیشتر و حفظ آنها در افغانستان
متمرکز است .این تفتیش سه هدف دارد:
•تعیین مصارف مساعی غیر نظامی امریکا در افغانستان تا کنون.
•ارزیابی کنترول های داخلی وزارت امورخارجه امریکا برای مدیریت مساعی غیر نظامی.
•ارزیابی امکان حفظ این مساعی.

مصرف و حسابدهی منابع مالی امریکا به صندوق وجه امانت بازسازی افغانستان

این تفتیش از صندوق وجه امانت بازسازی افغانستان که بزرگترین واسطه پرداخت مستقیم اعطاآت به
دولت جمهوری اسالمی افغانستان است اجنام می شود .وجوه صندوق وجه امانت بازسازی افغانستان توسط
امریکا و سایر کشورهای مساعدت کننده تأمین می شود و بانک جهانی آن را اداره 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
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دهند .تا سپتمبر  ،2010امریکا  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 سه هدف دارد:
•شناسایی اقدامات اجنام شده توسط امریکا و بانک جهانی برای یقین حاصل منودن از نظارت و
حسابدهی اعطاآت اجنام شده به صندوق وجه امانت بازسازی افغانستان.
•بررسی مصرف منابع مالی برای مقاصد مورد نظر.
•ارزیابی خطرات و کاستی های موجود در میکانیزم های نظارت بر صندوق وجه امانت بازسازی
افغانستان.

تفتیش های قانونی

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال حتلیل معلومات مربوط به بیش از  39ملیارد دالر از قراردادهای
بازسازی از سه صندوق بازسازی افغانستان است .صندوق نیروهای امنیتی افغانستان ،صندوق حمایت
اقتصادی و صندوق بین املللی کنترول مواد مخدر و اعمال قانون .بر طبق قانون  181-P.L. 110از سرمفتش
خاص برای بازسازی افغانستان خواسته شده که پرداخت های غیر قانونی  -بشمول پرداخت مجدد یا
قراردادی های غیر مجاز  -را بررسی منوده و یک راپور تفتیش قانونی در مورد همه پروگرام ها و عملیاتهایی که
با استفاده از منابع مالی اختصاص یافته به بازسازی افغانستان اجرا می شوند ارائه مناید.

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

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در مارچ  2010یک ارزیابی از منابع مالی اختصاص یافته ،تعهد
شده و مصرف شده وزارت دفاع امریکا در صندوق نیروهای امنیتی افغانستان را آغاز منود .مجموع این منابع
مالی طی سالهای مالی  2005تا  2010به  27.83ملیارد دالر می رسد .کسب معلومات برای اجنام یک ارزیابی
جامع قانونی یکی از موانع پیش روی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان بوده است .سرمفتش خاص
برای بازسازی افغانستان معلومات محدودی از این تبادالت داشت زیرا مقادیر زیادی از دالر های صندوق نیروهای
امنیتی افغانستان فورا ً به صندوق وجه امانت فروش نظامی خارجی منتقل شده بودند.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان برای ایجاد مسیری جهت جمع آوری معلومات مورد ضرورت،
در تاریخ  19آپریل  2011با معاون خدمات مالی و محاسبه دفاعی ( )DFASمالقات منود .سرمفتش خاص
برای بازسازی افغانستان به همکاری با خدمات مالی و محاسبه دفاعی ( )DFASبرای تهیه الگوریتم های
کمپیوتری جهت استخراج معلومات ضروری از سیستم های مختلف برای اجنام یک ارزیابی قانونی جامع
مطابق با درخواست کنگره از سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان دوام می دهد.
همزمان ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان یک تفتیش قانونی از  1.7ملیارد دالر از منابع مالی
اختصاص یافته توسط صندوق نیروهای امنیتی افغانستان به اجننیران اردوی امریکا طی سالهای مالی 2005
تا  2009را آغاز منوده است .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال شناسایی و بررسی موارد غیر
عادی بشمول پرداخت های تکراری و تأمین کنندگان حتریم شده است.

ارائه راپور به کنگره امریکا
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بررسی قانونی معلومات دریافت و پرداخت پول مربوط به بازسازی افغانستان در اداره
انکشاف بین املللی ایاالت متحده

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان یک ارزیابی اولی از معلومات مربوط به منابع مالی اختصاص یافته،
تعهد شده و مصرف شده توسط اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده از سال مالی  2002تا جوالی 2010
که عمدتا ً مربوط به صندوق حمایت اقتصادی می باشند را مکمل ساخته است .این ارزیابی بر 73,272
تبادله و  1,211فروشنده متمرکز است .حتلیل های قانونی به شکل  19تست قانونی جهت شناسایی موارد
غیر عادی اجنام شدند .نتایج اولی نشان دهنده تعدادی فعالیت غیر عادی و استثنائات هستند.
تیم قانونی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال بررسی اسناد مربوط به تصدیق این
استثنائات بوده و برای بررسی اسناد قراردادها ،صورحتساب ها و فایل های پرداخت با اداره انکشاف بین املللی
ایاالت متحده و قوماندانی حتقیقاتی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان همکاری می کند .سرمفتش
خاص برای بازسازی افغانستان در وقت ضرورت از این نتایج در تفتیش های خود مستفید می گردد .سرمفتش
خاص برای بازسازی افغانستان همچنان در حال استفاده از یک روش ارزیابی خطرات برای شناسایی موارد
مهم تفتیشی و حتقیقاتی است .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان دوره های اضافی معلومات اداره
انکشاف بین املللی ایاالت متحده را به طور مداوم حتلیل می مناید.

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

شکل 1.1

ﲢﻘﯿﻘﺎﺕﺳﺮﻣﻔﺘﺶﺧﺎﺹﺑﺮﺍیﺑﺎﺯﺳﺎﺯیﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ:
ﲢﻘﯿﻘﺎﺕ ﺟﺪﯾﺪ 1،ﺟﻨﻮﺭی  31 -ﻣﺎﺭچ 2011

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان یک ارزیابی از  2.68ملیارد دالر از منابع اختصاص یافته ،تعهد شده
و مصرف شده توسط وزارت امورخارجه امریکا از سال مالی  2002تاکنون از طریق صندوق بین املللی کنترول
مواد مخدر و اعمال قانون را آغاز منوده است .وزارت امورخارجه امریکا در مارچ  2011معلومات ساده ای را در
اختیار سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان قرار داد .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان منونه ها
را بررسی منوده و فیلد های معلوماتی اضافی مورد ضرورت برای تکمیل یک حتلیل جامع قانونی را مشخص
منوده است .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال همکاری با وزارت امورخارجه امریکا برای جمع
آوری این معلومات اضافی است .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان به محض دریافت این معلومات،
ارزیابی قانونی اولی را آغاز خواهد منود.

حتقیقات

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در این سه ماه 45 ،دوسیه را مختومه منوده و  16دوسیه جدید را باز
منوده است که مجموع تعداد دوسیه های در دست بررسی را به  76دوسیه می رساند .از این  76دوسیه48 ،
دوسیه ( 63فیصد) مربوط به اتهامات تقلب در خرید و قرارداد هستند .بیست دوسیه باز ( 26فیصد) مربوط
به فساد اداری دولتی یا ارتشاء هستند .هشت دوسیه ( 6فیصد) باقیمانده مربوط به اتهامات دزدی هستند.
شکل  1.1حتقیقات جدید را بر اساس نوع نشان می دهد.

ﻣﺠﻤﻮﻉ16 :

ﺗﻘﻠﺐ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ/ﺧﺮﯾﺪ
11
ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻓﺴﺎﺩ ﺍﺩﺍﺭی/
ﺍﺭﺗﺸﺎﺀ
4

مساعی حتقیقاتی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان

ﺳﺮﻗﺖ
1
ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﲢﻘﯿﻘﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.4/15/2011 ،

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در این دوره راپوردهی ،یک وکیل ماهر را استخدام منوده و او را برای
تهیه و آماده سازی دوسیه های مربوط به دالرهای بازسازی به وزارت عدلیه امریکا ( )DoJاعزام منوده است.
وکیل سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان منحیث یک وکیل امریکایی خاص ،مسئول دوسیه های
جنایی و مدنی مربوط به قراردادهای بازسازی ،تطبیق پروگرام و عملیات خواهد بود .این شخص برای یقین
حاصل منودن از رسیدگی مناسب و به وقت به دوسیه های تقلب و سوء استفاده از منابع مالی بازسازی،
همکاری نزدیکی با مفتشان سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان و خارنواالن وزارت عدلیه امریکا
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و وکالی مدنی خواهد داشت .در نتیجه این اقدامات ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان توانسته
همکاری خود را به طور چشمگیری با بخش های جنایی و مدنی وزارت عدلیه امریکا انکشاف بخشد.

یونت حتقیقاتی شفافیت افغانستان یک قراردادی را دستگیر منود

مأمورین سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در کابل برای تفتیش از یک کمپنی کوریایی و یک کمپنی
افغان به اتهام کالهبرداری  1.1ملیون دالری از قراردادی های فرعی با یونت حتقیقاتی شفافیت افغانستان
( )ASIUهمکاری منودند .مدیر یک بانک محلی در کابل نیز متهم به توطئه شده است .در جنوری  ،2011دفتر
خارنوالی افغانستان حکم بازداشت یک کوریایی ،یک افغان و یک پاکستانی را صادر منود .در تاریخ  4فبروری
 ،2011مقامات افغان یک شهروند کوریایی را در حین خروج از کشور دستگیر کردند .گفته می شود که این
شخص پاکستانی موفقانه به پاکستان گریخته است و شخص افغانی هنوز فراری است.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان یک مفتش خاص را به طور متام وقت به یونت حتقیقاتی
شفافیت افغانستان اختصاص داده است .معاون خارنوال افغانستان از سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان برای ارجاع این دوسیه به یونت حتقیقاتی شفافیت افغانستان تشکر منود.

پیشنهاد تعلیق  22افغان

اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده در تاریخ  28فبروری  2011اعالن منود که  22افغان را به اتهام دریافت
پول از قراردادی های محلی که قصد کار کردن در پروژه های اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده را داشته
اند تعلیق منوده است .پروگرام حکومتداری محلی و انکشاف جوامع اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده
در  23والیت.
همانطور که در راپورهای ربعوار قبلی ذکر گردید ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان معلوماتی
را دریافت منوده که بر اساس آن افغان هایی که در استخدام پروگرام حکومتداری محلی و انکشاف جوامع
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده هستند رشوه دریافت می کنند .سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان فورا ً پس از شروع حتقیقات جنایی دریافت که دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین املللی
ایاالت متحده نیز حتقیقات مشابهی را آغاز منوده است .برای به حداکثر رسیدن مساعی ،سرمفتش خاص
برای بازسازی افغانستان و اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده در این دوسیه همکاری منودند .سرمفتش
خاص برای بازسازی افغانستان در اکتوبر  2011دوسیه جنایی را مختومه منوده و ارزیابی خود برای تعلیق این
کارمندان را آغاز منود.

حتقیقات عوارضی را اعمار تعمیرات مشخص منود

در این دوره راپوردهی ،تیم بازسازی والیتی ( )PRTوالیت کنر بر طبق معلومات ارائه شده توسط سرمفتش
خاص برای بازسازی افغانستان اقداماتی را برای یقین حاصل منودن از اعمار یک پل بر طبق مشخصات قرارداد
اجنام داد .تیم بازسازی والیتی بر طبق معلومات ارائه شده توسط سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان،
پروژه  1.2ملیون دالری پل تراک پشاد را بررسی منود و دریافت که این پروژه به طور صحیح تکمیل نشده است.
تیم بازسازی والیتی به قراردادی اطالع داد که تا وقتی که پل ترمیم نشود ،چند صد هزار دالر مطالبات او
پرداخت منی شود.
در طی حتقیقات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،مأمورین دریافتند که قراردادی از مواد ضعیف
استفاده منوده که ممکن است سبب تخریب پل گردد .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان تیم بازسازی
والیتی و اجننیران اردوی امریکا را تشویق به تفتیش این پروژه منود .طی این تفتیش مشخص گردید که
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قراردادی از مواد ضعیف استفاده منوده و تیم بازسازی والیتی قراردادی را مسئول ترمیم پل دانست.

سیستم مدیریت شکایات و تیلیفون متاس فوری سرمفتش خاص برای
بازسازیافغانستان

در این دوره راپور دهی ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان  106شکایت دریافت کرده است .مفتشان
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال ارزیابی  15شکایت بوده و  15شکایت دیگر را نیز به سایر
سازمان های اعمال قانون فدرال ارجاع منوده اند .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان  71دوسیه دیگر را
به علت عدم وجود دالیل کافی مختومه کرده است .منابع و وضعیت این شکایات در شکل  1.2و  1.3نشان
داده شده است.

بودجه سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان

کنگره ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان را در سال  2008تأسیس منود و از این تاریخ حدود  71.6ملیون
دالر را برای تأمین مصارف عملیاتی این سازمان اختصاص داده که بشمول  25.5ملیون دالر برای سال مالی 2011
می باشد .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان  7.2ملیون دالر بودجه اضافی در سال مالی  2010داشت که
مجموع بودجه این سازمان را در سال مالی  2011به  32.7ملیون دالر می رساند.
از سال  ،2008کنگره منابع مالی بازسازی افغانستان را به طور چشمگیری افزایش داده است .کنگره از سال
 2002تا  ،2008مبلغ  26.23ملیارد دالر و از سال  2008تا  2011حداقل  45.6ملیارد دالر را به بازسازی افغانستان
اختصاص داده است .این مبلغ ممکن است زیادتر باشد زیرا این مبلغ بشمول منابع مالی اختصاص یافته به
پروگرام های بازسازی وزارت امورخارجه امریکا و اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده در سال مالی  2011منی
باشد .رئیس جمهور اوباما در درخواست بودجه سال مالی  2012خود درخواست  17.3ملیارد دالر برای انکشاف
قوای امنیتی افغانستان ،بهبود حکومتداری و ایجاد زیربناهای انکشاف اقتصادی در افغانستان منوده است.
برای نظارت بر مساعی بازسازی افغانستان ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان باید مساعی خود را
از کابل ،قندهار و بگرام انکشاف بخشد .درخواست بودجه  44.4ملیون دالری سرمفتش خاص برای بازسازی

شکل 1.2

ﻣﻨﺒﻊ ﺷﮑﺎﯾﺎﺕ ﺗﯿﻠﯿﻮﻥ ﲤﺎﺱ ﻓﻮﺭی ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی
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نظارت SIGAR

افغانستان برای سال مالی  2012به این سازمان اجازه استخدام مفتشان و محققان مورد ضرورت برای تشخیص
و جلوگیری از اتالف ،تقلب و سوء استفاده از دالرهای مالیات دهندگان امریکایی را می دهد .جدول  1.1خالصه
منابع مالی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در سال مالی  2011را نشان می دهد.

کارمندان سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ()SIGAR

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان مجموعا ً  123کارمند فدرال دارد .با توجه به درخواست رئیس
جمهور برای افزایش منابع مالی بازسازی ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان قصد دارد که به استخدام
مفتشان و محققان با جتربه طی سال آینده دوام بدهد .در صورت تأمین منابع مالی ،هدف سرمفتش خاص
برای بازسازی افغانستان ،داشنت  180کارمند متام وقت در سال مالی  2012است.
بر طبق توافق اجنام شده با سفارت امریکا در کابل و نیروهای ایاالت متحده  -افغانستان ،سرمفتش خاص
برای بازسازی افغانستان اجازه استخدام  45نفر در افغانستان  33 -نفر در سفارت و  12نفر در پایگاههای
نظامی  -را دارد .کارمندان سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال حاضر در محل های مختلفی در
افغانستان کار می کنند .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان همچنان دو تبعه خارجی را در دفتر کابل
استخدام منوده است .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان از کارمندان موقت در افغانستان استفاده
می کند.

جدول 1.1

خالصه بودجه سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان

(ملیون دالر)

تخصیص

قانون عمومی

مقدار

 ،H.R. 2642قانون بودجه اضافی2008 ،

P.L. 110-252

2.0

 ،H.R. 2642قانون بودجه اضافی2008 ،

P.L. 110-252

5.0

 ،H.R. 2638قانون مساعدت به امنیت و فجایع و دوام دادن به تخصیص بودجه
2009 ،

P.L. 110-329

9.0

 ،H.R. 2346قانون بودجه اضافی2009 ،

P.L. 111-32

7.2

 ،H.R. 2346قانون بودجه اضافی2009 ،

P.L. 111-32

 ،H.R. 3288قانون بودجه جامع2010 ،

P.L. 111-117

23.0

 ،H.R. 4899قانون بودجه اضافی2010 ،

P.L. 111-212

7.2

 ،H.R. 1473قانون اختصاص بودجه ساالنه و بودجه وزارت دفاع امریکا،
2011

P.L. 112-10

25.5

مجموع

()7.2

a

71.7

 .aکنگره  7.2ملیون دالر از منابع مالی اختصاص یافته به سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در سال  2009را لغو منود (ماده  9قانون  )32-P.L. 111و سپس مجددا ً این بودجه -در تاریخ
 - 2011/30/3را بر اساس قانون  212-P.L. 111در سال  2010اختصاص داد.
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I

 30اپریل 2011

23

نگاهی اجمالی بر افغانستان

حرکت به سوی انتقال مسئولیت
بیش از  1,500نفر از قوای اردوی ملی افغانستان در تاریخ  27مارچ  2011در مراسم فارغ
التحصیلی مرکز ترنینگ نظامی ساحوی در قندهار حاضر شدند .در این سه ماه ،بیش
از  22,000نفر از قوای اردوی ملی افغانستان از پروگرام های مختلفی که مصارف آنها
توسط صندوق نیروهای امنیتی افغانستان تأمین شده بود اشتراک منودند( .عکس
آیساف)

سرمفتش خاص
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نگاهی اجمالی بر افغانستان

"جنگ های سختی پیش روی است و دولت افغانستان
باید حکومتداری خوبتری ارائه مناید .ولی ما در حال
تقویت ظرفیت مردم افغانستان و ایجاد یک همکاری
بلند مدت با آنها هستیم .امسال ،ما برای شروع انتقال
مسئولیت به افغان ها ،با حدود  50کشور همکاری می
کنیم".
—رئیس جمهوری امریکا آقای براک اوباما

منبع :کاخ سفید" ،اظهارات رئیس جمهور براک اوباما در خطابه ساالنه در مقابل منایندگان کنگره".2011/25/1 ،
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نگاه اجمالی
در این دوره راپوردهی ،کنگره بودجه سال مالی  2011را تصدیق منود ،رئیس جمهور درخواست بودجه سال مالی
 2012خود را ارائه منود و دولت امریکا مترکز خود را بر تطبیق یک ستراتیژی بازسازی برای انتقال مسئولیت
تأمین امنیت افغانستان به دولت جمهوری اسالمی افغانستان در سال  2014افزایش داد .بخش عمده ای
از منابع مالی بازسازی برای سال مالی  2011و  2012مصروف ترنینگ ،جتهیز و استقرار قوای اردوی ملی
افغانستان و پولیس ملی افغانستان می گردد .این مساعی برای ستراتیژی انتقال مسئولیت امریکا اهمیت
زیادی دارند .ولی ،مسئولین ارشد امریکایی به کنگره اعالن منودند که نایل آمدن به انتقال دائمی مسئولیت
تأمین امنیت نه تنها بستگی به قوای امنیتی بلکه بستگی به بهبود بخشی مؤثر حکومتداری و اقتصاد
دارد .موانع زیادی بشمول فساد اداری وسیع و بحران بانکداری فعلی افغانستان پیش روی مساعی انتقال
مسئولیت امنیتی وجود دارد که سبب می گردد امکان دوام دادن به اعطاآت بین املللی وجود نداشته باشد.
کنگره پرداخت منابع مالی بازسازی سال مالی  2011را مشروط به رفع این عوارض مهم توسط دولت
جمهوری اسالمی افغانستان منوده است.

کنگره بودجه سال مالی  2011را اختصاص داد

رئیس جمهور اوباما در تاریخ  15آپریل  ،2011بودجه سال مالی  2011را امضاء منود که  12.6ملیارد دالر را به
صندوق های بازسازی افغانستان که حتت مدیریت وزارت دفاع امریکا ( )DoDقرار دارند اختصاص می دهد.
ولی ،وقتی که این راپور نشر گردید ،وزارت امورخارجه امریکا و اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده هنوز از
مبلغ اختصاص یافته به این سازمان ها برای بازسازی اطالع نداشتند.

منابع مالی بازسازی وزارت دفاع امریکا

بودجه امضاء شده سال مالی  2011بشمول منابع مالی اختصاص یافته به صندوق های ذیل است که حتت
مدیریت وزارت دفاع امریکا قرار دارند:
• 11.6ملیارد دالر برای صندوق نیروهای امنیتی افغانستان
• 500ملیون دالر برای پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان
• 400ملیون دالر برای صندوق زیربناهای افغانستان
• 150ملیون دالر برای نیروی کاری عملیاتی جتارت و ثبات
از  12.6ملیارد دالری که کنگره برای بازسازی به وزارت دفاع امریکا اختصاص داده 11.6 ،ملیارد دالر به صندوق
نیروهای امنیتی افغانستان ( )ASFFاختصاص یافته که مصروف انکشاف نیروهای امنیت ملی افغانستان
( )ANSFخواهد گردید .این مبلغ نسبت به مبلغ اختصاص یافته به صندوق نیروهای امنیتی افغانستان در
سال مالی  ،2010حدود  2.5ملیارد دالر افزایش یافته است .بر طبق این قانون ،وزیر دفاع امریکا باید یک راپور
ربعوار در مورد مصارف پروژه های متامی صندوق ها و همچنان مجموع مصارف ترنینگ و جتهیز نیروهای امنیت
ملی افغانستان به کمیته های دفاعی کنگره ارائه مناید.

ارائه راپور به کنگره امریکا
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بر طبق قانون اجازه دفاع ملی سال مالی  ،2011کنگره بودجه پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان ()CERP
را تقلیل داد ولی بودجه ای را به صندوق زیربناهای افغانستان ( )AIFاختصاص داد .همانطور که سرمفتش
خاص برای بازسازی افغانستان در سه ماه قبل راپور داد ،کنگره تشویش داشت که وزارت دفاع امریکا از پروگرام
پاسخ اضطراری قوماندان به جای مقصد اصلی آن  -اجرای پروژه های کوچک ،و قادر ساخنت قوماندانان برای
تأمین ضروریات بشری ضروری در ساحه قوماندانی خود  -برای تأمین مصارف پروژه های زیربنایی استفاده مناید.
وزارت امورخارجه امریکا و وزارت دفاع امریکا پروژه های صندوق زیربناهای افغانستان ( )AIFرا برای حمایت از
ستراتیژی مبارزه علیه شورش امریکا در افغانستان به طور مشترک تصدیق می کنند .پروژه ها توسط
1
اجننیران اردوی امریکا و اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده تطبیق می شوند.
کنگره همچنان منابع مالی نیروی کاری عملیات جتاری و ثبات ( )TFBSOرا برای مساعدت به "تقلیل
خشونت ،بهبود بخشی ثبات و بازگشت وضعیت نورمال اقتصادی به افغانستان از طریق استفاده از فرصت
های جتاری و اقتصادی ستراتیژیک" تصدیق منوده است2 .بر طبق قانون ،نیروی کاری عملیات جتاری و ثبات
( )TFBSOمی تواند پروژه ها را اجرا منوده و امکان سرمایه گذاری خصوصی در سکتورهای صنعتی ،مالی،
زراعی و انرژی را فراهم مناید .وزارت دفاع امریکا ،نیروی کاری عملیات جتاری و ثبات ( )TFBSOرا برای انکشاف
سرمایه گذاری در سکتور خصوصی عراق و ایجاد کار برای مردم عراق در سال  2006تأسیس منود .از سال
 ،2009نیروی کاری عملیات جتاری و ثبات ( )TFBSOدر افغانستان فعال بوده و عمدتا ً بر یافنت روش هایی جهت
استخراج منابع معدنی کشور که  900ملیارد دالر تخمین زده می شود متمرکز بوده است.

مبلغ بودجه وزارت امورخارجه امریکا و اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده
مشخص نیست

در وقت نشر این راپور ،مبلغ بودجه اختصاص یافته توسط کنگره به وزارت امورخارجه امریکا و اداره انکشاف
بین املللی ایاالت متحده برای پروگرام های بازسازی افغانستان مشخص نبود .وزارت امورخارجه امریکا و
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده چندین صندوق برای تأمین منابع مالی پروگرام های انکشافی در
افغانستان و سایر کشورها در اختیار دارند .بزرگترین صندوق ها ،صندوق حمایت اقتصادی ( )ESFکه از
پروگرام های حکومتداری و انکشاف اقتصادی در سراسر جهان حمایت می کند و صندوق بین املللی کنترول
مواد مخدر و اعمال قانون که مصارف پروگرام های پولیس ،مبارزه علیه مواد مخدر ،حاکمیت قانون و عدلیه
را در کشورهای مختلف تأمین می کند می باشند .بر خالف سالهای قبل ،وزارت امورخارجه امریکا ،سهم
مشخصی برای افغانستان از هر صندوق تعیین نکرد.

کنگره بودجه صندوق حمایت اقتصادی را تقلیل داد و شرایطی را برای
ارائه مستقیم اعطآات به افغانستان تعیین منود

کنگره حدود  5.9ملیارد دالر را به صندوق حمایت اقتصادی اختصاص داد  -که  1.9ملیارد دالر کمتر از مبلغ
درخواست شده است .کنگره عالوه بر تقلیل منابع مالی صندوق حمایت اقتصادی ،تصویب منود که از این
منابع مالی نباید تا نایل آمدن به شرایط ذیل منحیث مساعدت مستقیم دولتی استفاده گردد:
•وزارت امورخارجه امریکا تصدیق منود که سازمان های اجرائیوی مربوط ارزیابی شده و صالحیت مدیریت
چندین صندوق هایی را دارند.
•امریکا و دولت جمهوری اسالمی افغانستان برای نایل آمدن به اهداف این صندوق ها کتبا ً توافق منوده
اند.
•امریکا و دولت جمهوری اسالمی افغانستان میکانیزم هایی را برای هر سازمان اجرائیوی تعیین منوده اند
تا یقین حاصل منایند که از این منابع مالی برای مقاصد مورد نظر استفاده می گردد.
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امریکا و سایر مساعدت کنندگان بین املللی تعهد منوده اند که چنانچه دولت جمهوری اسالمی
افغانستان اصالحات ضروری برای تقویت سیستم های مدیریت عمومی ،تقلیل فساد اداری ،بهبودبخشی
تطبیق بودجه و افزایش عواید را اجنام دهد 50 ،فیصد از اعطاآت انکشافی خود را از طریق بودجه ملی
دولت جمهوری اسالمی افغانستان پرداخت منایند .هدف از این تصمیم ،ایجاد ظرفیت حکومتداری در دولت
افغانستان برای پرداخت مستقیم اعطاآت است .عارضه ای که وجود دارد این است که این پول ممکن است به
علت سوء مدیریت یا فساد اداری از بین برود .امریکا برای ارزیابی مستقل کارمندان ،پروسس ها و طرزالعمل
ها در هر وزارتخانه افغانستان و یقین حاصل منودن از عدم اتالف ،تقلب و سوء استفاده از اعطاآت ،با دولت
جمهوری اسالمی افغانستان و سایر مساعدت کنندگان بین املللی همکاری منوده است .برای بحث در مورد
این مساعی به بخش  3مراجعه کنید.

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان پروگرام های مساعدت
مستقیم به افغانستان را ارزیابی می کند

با توجه به اینکه دولت جمهوری اسالمی افغانستان ظرفیت کافی برای مدیریت و حسابدهی اعطاآت را
ندارد ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان تفتیش هایی را برای یافنت جواب دو سئوال اجنام داده است:
•اقدامات امریکا و سایر کشورهای مساعدت کننده برای ایجاد ظرفیت در مؤسسات افغان جهت
مبارزه با فساد اداری و تقویت حاکمیت قانون چیست؟
•سیستم های حسابدهی اعطاآت در سازمان های افغانی که مقدار زیادی از منابع مالی امریکا را دریافت
می کنند چیست؟
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در این سه ماه دو راپور تفتیش در مورد پرداخت مستقیم اعطاآت
به دولت جمهوری اسالمی افغانستان که در حال حاضر از طریق دو صندوق وجه امانت بین املللی  -صندوق
وجه امانت بازسازی افغانستان ( )ARTFو صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان ( - )LOTFAپرداخت
می شوند را نشر منود .صندوق وجه امانت بازسازی افغانستان ( )ARTFحتت مدیریت بانک جهانی و صندوق
وجه امانت نظم و قانون افغانستان ( )LOTFAحتت مدیریت پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد ()UNDP
قرار دارد .اولین تفتیش برای ارزیابی پروگرام همبستگی ملی افغانستان ( )NSPکه پروگرام اصلی انکشاف
محلی در افغانستان است اجنام شد .این پروگرام از منابع مالی صندوق وجه امانت بازسازی افغانستان
( )ARTFبرای حمایت از پروژه های محلی و تقویت حکومتداری محلی استفاده می کند .تفتیش دوم برای
ارزیابی سیستم های مدیریت کارمندان پولیس ملی افغانستان اجنام شد .صندوق وجه امانت نظم و قانون
افغانستان ( )LOTFAمصارف مربوط به معاش ،انعام و مزایای اغلب کارمندان پولیس ملی افغانستان را
تأمین می مناید .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال اجنام یک تفتیش از صندوق وجه امانت
بازسازی افغانستان ( )ARTFاست که به بودجه عملیاتی و بودجه انکشافی افغانستان مساعدت می
کند.
امریکا که بزرگترین مساعدت کننده به پروگرام همبستگی ملی افغانستان است ،از سال  2002تا
 528 ،2010ملیون دالر به این پروگرام اختصاص داد .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان دریافت که
بانک جهانی ،دولت جمهوری اسالمی افغانستان و جوامع محلی که از پروژه های پروگرام همبستگی
ملی افغانستان منتفع می شوند ،میکانیزم هایی برای یقین حاصل منودن از مصرف صحیح منابع مالی
پروگرام همبستگی ملی افغانستان دارند .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان همچنان دریافت که
پروگرام همبستگی ملی افغانستان پیشرفت هایی در زمینه تأمین منابع مالی انکشافی و ارائه ترنینگ
حکومتداری محلی به هزاران قریه دورافتاده در ساحات امن تر کشور داشته است .ولی ،سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان در تشویش است که پروگرام همبستگی ملی افغانستان به یکی از اهداف اصلی خود
نایل نگردد :ایجاد حکومتداری محلی .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان همچنان در تشویش است
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که این پروگرام با انکشاف به ساحات ناامن تر دچار عوارض نظارتی و اجرائیوی زیادتری گردد .سرمفتش
خاص برای بازسازی افغانستان چندین توصیه برای بازگرداندن منابع مالی ،تقویت نظارت و یقین حاصل منودن
از نایل آمدن پروگرام همبستگی ملی افغانستان به اهداف خود را ارائه منود .برای اطالع از خالصه نتایج این
تفتیش ها و توصیه های مربوط به آن به بخش  1مراجعه کنید.
در تفتیش سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان از سیستم های مدیریت کارمندان پولیس ملی
افغانستان مشخص گردید که با آنکه وزارت داخله افغانستان سیستم های محاسبه خود را اصالح
منوده ،ولی منی تواند مصارف معاش و تعداد کارمندان پولیس ملی افغانستان را کامال ً تصدیق مناید .از سال
 ،2003امریکا حدود  545ملیون دالر برای تأمین مصارف عملیاتی پولیس ملی افغانستان (عمدتا ً پرداخت
معاش ،انعام و مزایای کارمندان) به صندوق وجه امانت نظم و قانون ( - )LOTFAکه بیش از یک سوم از 1.5
ملیارد دالر اعطا شده توسط جامعه بین املللی است  -اختصاص داده است .نظارت بر صندوق وجه امانت
نظم و قانون افغانستان و مصارف معاش قوای پولیس ملی افغانستان عمدتا ً بدوش پروگرام انکشافی
سازمان ملل متحد است و این سازمان برای ارائه این خدمات مصارف مدیریتی اخذ می کند .سرمفتش
خاص برای بازسازی افغانستان توصیه هایی برای حسابدهی خوبتر مصارف معاش پولیس ملی افغانستان و
بهبودبخشی نظارت پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد بر اعطاآت امریکا و جامعه بین املللی به صندوق
وجه امانت نظم و قانون ( )LOTFAرا ارائه منوده است .برای کسب معلومات بیشتر در مورد این تفتیش ها
به بخش  1مراجعه کنید.

کنگره محدودیت های بیشتری را برای استفاده از منابع مالی صندوق
حمایت اقتصادی و صندوق بین املللی کنترول مواد مخدر و اعمال قانون
اعمال می کند

کنگره با توجه به تشویش های موجود در زمینه حسابدهی ،فساد اداری و وضعیت زنان در افغانستان،
شرایط اضافی برای استفاده از منابع مالی صندوق حمایت اقتصادی و صندوق بین املللی کنترول مواد مخدر
و اعمال قانون تعیین منوده است .بر طبق قانون بودجه ،قبل از تعهد پرداخت منابع مالی ،وزیر امورخارجه
امریکا باید با مشوره رئیس اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده به کنگره اطالع بدهد که دولت امریکا
و دولت جمهوری اسالمی افغانستان اقداماتی را برای بهبود حکومتداری ،مبارزه علیه فساد اداری و بهبود
وضعیت زنان اجنام داده اند .وزیر امورخارجه امریکا باید موارد ذیل را تصدیق مناید:
•دولت جمهوری اسالمی افغانستان متعهد به تقلیل فساد اداری ،بهبود حکومتداری و ایجاد شفافیت
مالی است.
•دولت جمهوری اسالمی افغانستان اقدامات قابل قبولی را برای محافظت از حقوق بشری زنان اجنام
داده است.
•دولت امریکا یک ستراتیژی واحد مبارزه علیه فساد اداری در افغانستان دارد.
•صندوق ها طوری پروگرام بندی می شوند که به تقویت ظرفیت مؤسسات دولتی و خصوصی
افغانستان و سایر سازمان ها جهت تقلیل فساد اداری و بهبود شفافیت و حسابدهی دولت های ملی،
والیتی و محلی مساعدت منایند.
•برای طرح ریزی پروگرام ها ،پروژه ها و فعالیت ها با منایندگان دولت های ملی ،والیتی و محلی افغانستان،
شوراهای محلی و سازمان های جامعه مدنی مشوره می شود.
•از منابع صندوق ها جهت ترنینگ و اعزام کارمندان امریکایی اضافی برای نظارت و کنترول اعطاآت
استفاده می شود.
•از چوکات و طرزالعمل مشخصی برای ارزیابی خطرات مالی موجود برای مدیریت مساعدت های دولت
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امریکا در سطوح ملی ،والیتی ،محلی و سکتورهای مختلف استفاده می شود.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان تفتیش هایی را برای رفع اغلب این عوارض اجنام داده است که
بشمول توصیه ارائه شده به امریکا در سال گذشته برای ایجاد و تطبیق یک ستراتیژی جامع مبارزه علیه
فساد اداری است .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال اجنام تفتیش هایی از سکتور بانکداری
افغانستان ،پروگرام انکشاف جوامع و حکومتداری محلی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده و پروگرام
مساعی غیر نظامی امریکا با هدف ایجاد ظرفیت در افغانستان است.
بر طبق قانون بودجه ،شرایط ذیل برای مصرف منابع مالی صندوق حمایت اقتصادی و صندوق بین املللی
کنترول مواد مخدر و اعمال قانون تعیین شده است.
•منابع این صندوق ها باید تا حد امکان مصروف بهبود وضعیت سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی زنان و
محافظت از حقوق زنان و دختران افغان گردد.
•منابع مالی این صندوق ها می تواند مصروف حمایت از پروسس صلح و آشتی ملی گردد مشروط بر
آنکه ( )1زنان افغان در سطوح ملی ،والیتی و محلی دولت در طرح ریزی ،پالن گذاری و تطبیق پروسس
آشتی ملی نقش داشته باشند و ( )2از این منابع مالی برای حمایت از مصؤنیت رهبران گروههای
مسلح که متهم به جرائم علیه بشریت ،جرائم جنگی و سایر موارد شناخته شده نقض حقوق بشر
هستند استفاده نگردد.
•این منابع مالی منحیث اعطاآت امریکا به صندوق وجه امانت بازسازی افغانستان پرداخت می گردند
مگر آنکه وزیر امورخارجه امریکا تشخیص دهد که ناظر بانک جهانی به علت محدودیت های ایجاد
شده توسط دولت جمهوری اسالمی افغانستان قادر به اجنام مسئولیت های ممیزی و کنترول مالی خود
نیست.
•از این منابع مالی می توان منحیث اعطاآت امریکا به صندوق مساعدت بشری بعد از عملیات سازمان
پیمان اتالنتیک شمالی/آیساف استفاده منود.
همچنان بر طبق این قانون ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،دفتر مفتش عمومی وزارت امورخارجه
امریکا و دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده باید یک پالن هماهنگ برای عملیات
غیر نظامی و ارائه مساعدت به مردم افغانستان تهیه منایند .این پالن باید تا آخر می  2011به کمیته های
بودجوی مربوط در کنگره ارائه گردد.

آغاز انتقال :انتقال

در این دوره راپوردهی ،امریکا ،جامعه بین املللی و دولت جمهوری اسالمی افغانستان مترکز خود را بر تطبیق
ستراتیژی انتقال مسئولیت تأمین امنیت افغانستان به نیروهای امنیت ملی افغانستان تا سال 2014
افزایش دادند .در تاریخ  22مارچ  ،2011رئیس جمهور کرزی اعالن منود که انتقال مسئولیت تأمین امنیت
از قوای بین املللی به قوای امنیتی افغان در سه والیت (پنجشیر ،بامیان و کابل) و چهار ولسوالی (هرات،
لشکرگاه ،مزار شریف و مهترالم) آغاز خواهد شد .به گفته وزارت دفاع امریکا ،پیش بینی می شود که این
انتقال از تابستان آغاز شود.
هیئت مشترک انتقال سازمان پیمان اتالنتیک شمالی و افغانستان ( )JANIBپروسس ارزیابی والیات
برای انتقال مسئولیت امنیت را مدیریت می کند3.هیئت مشترک انتقال سازمان پیمان آتالنتیک شمالی
و افغانستان ( )JANIBکه از رهبران ارشد افغان و جامعه بین املللی تشکیل شده است ،تأکید منود که این
انتقال مشروط خواهد بود .هیئت مشترک انتقال سازمان پیمان اتالنتیک شمالی و افغانستان ()JANIB
مستفیما ً حتت نظر رئیس جمهور کرزی قرار دارد.
در ماه مارچ ،جنرال دیوید پترائوس ،قوماندان نیروهای بین املللی کمک به امنیت سازمان پیمان آتالنتیک
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شمالی و نیروهای ایاالت متحده  -افغانستان به کمیته خدمات نیروهای مسلح سنا گفت که "انتقال
مسئولیت از قوای آیساف به قوای افغان بر اساس شرایط و ارزیابی های کلی اجنام خواهد شد تا قوماندانان
عملیاتی در افغانستان بتوانند شرایط میدان حرب را با شرکای افغان خود هماهنگ کنند 4".جنرال پترائوس
گفت که "ما انتقال را در تقلیل قوا ،آزاد شدن قوا با انتقال مسئولیت در ساحات خطرناک و یا مأموریت های
5
ترنینگ که ضرورت به کار بیشتری دارند می بینیم".

تقویت نیروهای امنیت ملی افغانستان

در این دوره راپوردهی ،آیساف و وزارتخانه های افغان توصیه منودند که برای مساعدت به انتقال ،تعداد نفرات
نیروهای امنیت ملی افغانستان افزایش یابد .تا نومبر  2012تعداد نفرات اردوی ملی افغانستان از 171,600
نفر به  195,000نفر و تعداد نفرات پولیس ملی افغانستان از  134,000نفر به  170,000نفر افزایش خواهد
یافت .دولت امریکا -که بخش عمده ای از منابع مالی مربوط به ترنینگ ،جتهیز و استقرار قوای اردوی ملی
افغانستان و پولیس ملی افغانستان را تأمین می کند -این افزایش را بعد از یک مذاکره داخلی تصدیق منود.
تصدیق نهایی باید توسط هیئت مدیره هماهنگی و نظارت مشترک اجنام شود که پروگرام های عمده
انکشافی را تصدیق و هماهنگ می کند .این هیئت از مسئولین ارشد افغان و منایندگان بین املللی فعال در
بازسازی افغانستان تشکیل شده است.
وزیر دفاع امریکا آقای رابرت گیتس در اظهارات خود در مقابل کمیته خدمات نیروهای مسلح سنا در ماه
فبروری گفت که مذاکرات مربوط به حمایت از افزایش تعداد نفرات نیروهای امنیت ملی افغانستان در دولت
امریکا حول دو محور اجنام می شود :انتقال مسئولیت تأمین امنیت افغانستان به نیروهای امنیت ملی
افغانستان و امکان حفظ نیروهای امنیت ملی افغانستان در صورت افزایش تعداد نفرات آن .آقای گیتس
همچنان گفت که امکان حفظ این قوا توسط امریکا بیشتر از امکان حفظ این قوا توسط دولت جمهوری
اسالمی افغانستان مورد تردید است .او همچنان گفت که هر نوع افزایشی باید موقتی تلقی شود .او
گفت که "امکان حفظ قوا ،حداقل طی چند سال آینده بیشتر مربوط به تعداد نفراتی است که امریکا
می تواند اداره کند زیرا امکان اداره قوای نظامی توسط افغان ها بسیار کمتر از این تعداد است و ما باید این
افزایش قوا را افزایش قوای خودمان بدانیم ".آقای گیتس گفت که هدف آنها تضعیف و شکست طالبان تا
حدی است که تعداد کمتری از نفرات نیروهای امنیت ملی افغانستان نیز بتوانند کنترول را بدست بگیرند.
 6مسئولین ارشد امریکایی و بین املللی نیز گفته اند که انتقال بدون بهبود حکومتداری و اقتصاد امکان
پذیر نیست .جنرال پترائوس در ماه مارچ به کمیته خدمات نیروهای مسلح سنا گفت که "ما می دانیم که
انتقال ضرورت به چیزی بیش از زیربنای امنیتی دارد ".او گفت" ،شما تا وقتی که زیربناهای کافی در زمینه
7
حکومتداری و انکشاف نداشته باشید منی تواند انتقال موفقانه ای داشته باشید".

سایر عوامل تأثیرگذار بر انتقال

در این سه ماه ،دو عامل دیگر بر انتقال تأثیر خواهد داشت .اول ،دولت جمهوری اسالمی افغانستان تصمیم
گرفته که کمپنی های امنیتی خصوصی سال آینده حتت شرایط خاصی اجازه فعالیت در افغانستان را
داشته باشند .این تصمیم اجازه می دهد که عملیات بازسازی دوام یابد .دوم ،بحران مالی در مورد آینده بانک
کابل دوام یافت و اعطاآت امریکا و جامعه بین املللی به دولت جمهوری اسالمی افغانستان را در معرض خطر
قرار داد .در مورد هر دو موضوع در بخش  3بحث شده است.
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نگاهی اجمالی بر افغانستان

نگاه به آینده

در ماه فبروری ،رئیس جمهور اوباما درخواست بودجه  17.3ملیارد دالری خود جهت مساعدت به افغانستان در
سال مالی  2012را ارائه منود .این درخواست بشمول منابع مالی برای صندوق های ذیل بود:
• 12.8ملیارد دالر برای صندوق نیروهای امنیتی افغانستان
• 2.8ملیارد دالر برای صندوق حمایت اقتصادی
• 400ملیون دالر برای پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان
• 475ملیون دالر برای صندوق زیربناهای افغانستان
• 333.3ملیون دالر برای صندوق مبارزه علیه مواد مخدر
• 324ملیون دالر برای صندوق بین املللی کنترول مواد مخدر و اعمال قانون
چنانچه این بودجه تصدیق گردد ،این مبلغ بیشترین مبلغ اختصاص یافته به بازسازی افغانستان طی یک
سال بعد از سقوط رژیم طالبان در سال  2002است.
سه سال آینده برای امریکا و متحدان بین املللی آن بسیار مهم است زیرا آنها جهت مساعدت به انتقال
مسئولیت امنیت از قوای بین املللی کمک به امنیت (آیساف) به نیروهای امنیت ملی افغانستان پروگرام
هایی را در زمینه امنیت ،حکومتداری و انکشاف تطبیق خواهند کرد .نظارت بر این مساعی مهم و پیچیده
ضرورت به یک پالن چند جانبه برای اجنام تفتیش ها و حتقیقات دارد .پالن تفتیشی سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان بشمول تفتیش های وسیعی برای ارزیابی پروژه ها و پروگرام های بزرگ است .عالوه بر
بررسی قراردادهای عمده جهت شناسایی موارد اتالف ،تقلب و سوء استفاده برای یقین حاصل منودن از مصرف
صحیح پول مالیات دهندگان امریکایی ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال ارزیابی پروگرام های
بازسازی تطبیق شده توسط سازمان های مختلف برای یقین حاصل منودن از نتایج پروگرام است .سرمفتش
خاص برای بازسازی افغانستان در حال متمرکز منودن منابع حتقیقاتی خود بر شناسایی و تهیه دوسیه علیه
اشخاص و کمپنی هایی است که در موارد عمده فساد اداری و تقلب دست دارند .سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان در حال هماهنگ منودن مساعی تفتیشی و حتقیقاتی خود با سایر مفتشان عمومی و
سازمان های اعمال قانون جهت یقین حاصل منودن از حداکثر نظارت بر منابع مالی اختصاص یافته توسط
کنگره به بازسازی افغانستان است.
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پاک کردن سرک ها
در فبروری  ،2011اجننیران اردوی امریکا با همکاری دولت جمهوری اسالمی افغانستان و
قوای امنیتی بعد از پاکسازی مبب ها از سرک ها ،آنها را بازسازی می کنند .این پروژه
 5ملیون دالری بشمول سه سرک آسفالت و سه سرک سنگی به طول حدود 43
کیلومتر در ولسوالی خوگیانی و ولسوالی شیرزاد است( .عکس اردوی امریکا)
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"مجدداً ،پاکسازی و حفظ مواضع کافی نیست :شما باید
اعمار کنید .و اعمار بشمول حکومتداری محلی ،اقتصاد
محلی ،احیا ،بهبود بخشی خدمات اولی و غیره است تا
مردم افغانستان بدانند با حمایت از دولت افغانستان به
جای بازگشت به سلطه طالبان ،روزهای خوبتری خواهند
داشت".
—جنرال دیوید اچ پترائوس

منبع :جنرال دیوید اچ پترائوس" ،اظهاریه در مقابل کمیته خدمات نیروهای مسلح سنا".2011/15/3 ،
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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 چهار بخش فرعی تقسیم شده است :وضعیت منابع مالی ،امنیت ،حکومتداری و انکشاف
اقتصادی و اجتماعی .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.

موضوعات

بخش  3چهار موضوع عمده را تشریح می کند :معلومات مربوط به تأمین منابع مالی در گذشته و حال،
اوضاع امنیتی ،فعالیت های حکومتداری و پروگرام های انکشاف اقتصادی و اجتماعی .این بخش معلوماتی
را در مورد پیشرفت مساعی تقلیل فساد اداری و مبارزه علیه جتارت مواد مخدر در افغانستان ارائه می مناید.
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 .این بخش فرعی نیز در مورد مبارزه علیه جتارت مواد مخدر در افغانستان
بحث می کند.
بخش فرعی حکومتداری ،کلیات پیشرفت دولت جمهوری اسالمی افغانستان به سوی نایل آمدن به
حکومتداری خوب را تشریح می کند .این بخش فرعی بر انتخابات سپتمبر  ،2010وضعیت آشتی ملی و
بازگشت شورشیان به جامعه ،ایجاد ظرفیت ،حاکمیت قانون و پیشرفت های حقوق بشری مترکز می کند.
این بخش نیز بر مساعی امریکا و دولت جمهوری اسالمی افغانستان برای مبارزه علیه فساد اداری تأکید
می کند.
بخش فرعی انکشاف اجتماعی و اقتصادی در مورد فعالیت های بازسازی بر اساس سکتور ،از
زراعت تا معدن 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.
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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 بغل 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
•بانک انکشاف آسیایی
•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.
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درک 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.

نقشه های HEAT

ترسیمه های ستونی

 ESFبر CN
معلومات ASFF
CERP DoD
INCLE
مربوط یک رنگ
اساس
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
DoD
USAID DoS
نشان دهنده منبرهای بزرگتر و رنگهای روشن تر نشان دهنده منبرهای
کوچکتر هستند.

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.
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CERP

DoD

عالمت های منابع مالی

اختالف ملیارد و ملیون

عالمت های منابع مالی ،منابع مالی مختلفی که در منت در مورد آنها
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.

DoD CN

DoD

ESF

USAID
ﺗﺮﺳﯿﻤﻪ ﺩﺍﯾﺮﻭی ﺑﻪ ﻣﻠﯿﻮﻥ

ﺗﺮﺳﯿﻤﻪ ﺩﺍﯾﺮﻭی ﺑﻪ ﻣﻠﯿﺎﺭﺩ
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وضعیت منابع مالی

وضعیت منابع مالی
امریکا از سال مالی  2002تا  31مارچ  2011حدود  61.78ملیارد دالر را به بازسازی افغانستان و مساعدت به
این کشور اختصاص داده است .این مبلغ بر اساس مجموع منابع مالی اختصاص یافته در سال مالی 2011
که توسط سازمان های مختلف راپوردهی شده محاسبه شده است .این مبلغ بشمول مقادیر اختصاص
یافته به وزارت دفاع امریکا بر طبق قانون  P.L. 112-10و قانون تداوم اختصاص منابع مالی  2011که در تاریخ
 15اپریل  2011امضاء گردید منی باشد .این منابع مالی به شکل ذیل اختصاص داده شده است:
• 34.81ملیارد دالر برای امنیت
• 16.16ملیارد دالر برای حکومتداری و انکشاف
•حدود  4.54ملیارد دالر برای مساعی مبارزه علیه مواد مخدر
• 2.11ملیارد دالر برای مساعدت بشری
• 4.17ملیارد دالر برای نظارت و عملیات
شکل  3.1منابع مالی عمده امریکا که به این مساعی اختصاص یافته را نشان می دهد.

شکل 3.1

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮﺍی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ )ﻣﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﺍﻟﺮ(
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ )ﻣﺠﻤﻮﻉ($61.78a :

 :ASFFصندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان

ﺳﺎﯾﺮ

INCLE

ESF

DoD CN

CERP

ASFF

$10.30

$2.86

$11.14

$1.55

$2.64

$33.29

ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺷﺪﻩ ﻣﯿﺎﻥ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒb

ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭﺧﺎﺭﺟﻪ
ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ )(DoS
$2.86

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻥﮐﺸﺎﻑ
ﺑﯿﻦ ﺍﳌﻠﻠﯽ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺖﺣﺪﻩ
$11.14

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ

ﻧﻮﺕ :ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ.

 .aﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ  2011ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﲢﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺑﺸﻤﻮﻝ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﲢﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ  P.L. 112-10ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
 .bﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﻤﻮﻝ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،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  10/14/2009 ،4/14/2011 ،4/15/2011 ،ﻭ P.L. 111-212 ،10/1/2009
 ،12/19/2009 ،10/29/2010ﺍﻇﻬﺎﺭﯾﻪ ﺩﻓﺎﻋﯽ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ  ،2010ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭﺧﺎﺭﺟﻪ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ،
 ،4/11/2011 ،4/12/2011 ،4/14/2011ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺩﺍﺭی ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،4/08/2011 ،ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ
ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ 3/1/2011 ،ﻭ  ،4/19/2010ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ ﺑﯿﻦ ﺍﳌﻠﻠﯽ ﺍﯾﺎﻝﺍﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ

 1/15/2010 ،10/15/2010 ،4/14/2011ﻭ  ،10/9/2009ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﺪﻟﯿﻪ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ
ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،7/7/2009 ،ﻣﺴﺎﻋﺪﺕ ﺍﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.4/2009 ،

ارائه راپور به کنگره امریکا

|

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

ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ )(DoD
$37.48

 30اپریل2011 ،

 :CERPپروگرام پاسخ اضطراری قوماندان

41

 :INCLEصندوق بین املللی کنترول مواد مخدر و
اعمال قانون
سایر :سایر منابع مالی

وضعیت منابع مالی

INCLE

ESF

DoS

USAID

CERP DoD CN

ASFF

DoD

مبلغ تأمین شده توسط پنج صندوق عمده امریکایی
حدود  83.3فیصد (بیش از  51.49ملیارد دالر) از
مجموع اعطاآت بازسازی افغانستان را از سال مالی
 2002تشکیل می دهد .از این مبلغ حدود ASFF 85.0
فیصد
(حدود  43.75ملیارد دالر) تعهد شده و حدود 72.2
فیصد (نزدیک  37.15ملیارد دالر) پرداخت شده است.
DoDارائه شده
جزئیات این صندوق ها در صفحات بعدی
است.

CERP
شکل 3.2

تامین منابع مالی امریکا برای بازسازی افغانستان

تا  31مارچ  ،2011مجموع منابع مالی اختصاص یافته به مساعدت های بشری و بازسازی در افغانستان
حدود  61.78ملیارد دالر بوده است .این مبلغ را می توان به پنج بخش عمده 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.
بشمول منابع اختصاص یافته بر طبق ضمائم قانون بودجه ،همانطور که در شکل  3.2نشان داده شده
است ،مجموع منابع مالی اختصاص یافته در سال مالی  2011حدود  9.9فیصد زیادتر از مجموع منابع مالی
اختصاص یافته در سال مالی  2010بوده است .بیشترین منابع مالی از سال مالی  2002تاکنون مصروف
تأسیس و ترنینگ نیروهای امنیت ملی افغانستان ( )ANSFشده است .مجموع منابع مالی اختصاص یافته
به امنیت (بیش از  34.81ملیارد دالر) بیش از  56.3فیصد از مجموع اعطاآت امریکا به بازسازی افغانستان
را تشکیل می دهد.
شکل  3.3در صفحه مقابل ،مبالغ اختصاص یافته ساالنه را بر اساس بخش های مختلف از سال مالی
 2002تا سال مالی  2011نشان می دهد .فیته ها نشان دهنده دالر های اختصاص یافته و ترسیمه های دایروی
نشان دهنده مجموع مبالغ اختصاص یافته به هر بخش هستند .این اعداد نشان دهنده مبالغ راپوردهی
شده توسط سازمان های مربوط و مبالغ اختصاص یافته بر طبق قوانین ذیل است:
•قانون اختصاص منابع مالی اضافی سال مالی 2010
•قانون اختصاص منابع مالی وزارت دفاع سال مالی 2010

DoD

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﺨﺶ ﺗﺎ  31ﻣﺎﺭچ ) 2011ﻣﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﺍﻟﺮ(
$61.78
$60

$56.22

$55

DoD CN

$50
$45
$39.70 DoD

$40
$35
$29.23

$30
$25

$23.04

ESF

$20
$15

$13.01
$9.53

USAID

$10
$4.68

2011a
INCLE

2010
ﻣﺠﻤﻮﻉ

2009

2008

ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ

2007
ﻣﺴﺎﻋﺪﺕ ﺑﺸﺮی

2005

2006
ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ

2004
ﺣﮑﻮﻣﺘﺪﺍﺭی/ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ

$2.08

$1.06

2003

2002

$5
$0

ﺍﻣﻨﯿﺖ

ﻧﻮﺕ ﻫﺎ :ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ.
 .aﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ  2011ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﲢﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺑﺸﻤﻮﻝ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﲢﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ  P.L. 112-10ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
DoS
ﻣﻨﺎﺑﻊ :ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ 10/14/2009 ،4/14/2011 ،ﻭ  ،P.L. 111-212، 10/29/2010، P.L. 111-118، 12/19/2009 ،10/1/2009ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ 2010
ﺍﻇﻬﺎﺭﯾﻪ ﺩﻓﺎﻋﯽ ،ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭﺧﺎﺭﺟﻪ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ 4/12/2011 ،4/14/2011 ،ﻭ  ،4/11/2011ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺩﺍﺭی ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ،4/08/2011 ،
ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ 3/1/2011 ،ﻭ  ،4/19/2011ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ ﺑﯿﻦ ﺍﳌﻠﻠﯽ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ4/14/2011 ،
 1/15/2010 ،10/15/2010 ،ﻭ  ،10/9/2009ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﺪﻟﯿﻪ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،7/7/2009 ،ﻣﺴﺎﻋﺪﺕ ﺍﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ4/2009 ،

4224

سرمفتش خاص

I

برای بازسازی افغانستان

وضعیت منابع مالی

•قانون جامع اختصاص منابع مالی سال مالی 2010
همانطور که در شکل  3.3نشان داده شده است ،منابع مالی اختصاص یافته بر اساس ضمیمه قانون
بودجه در سال مالی  2011به حدود  5.56ملیارد دالر می رسد .مبلغ اختصاص یافته در سال مالی 2011
بر طبق قانون  10-P.L. 112افزایش خواهد یافت .در وقت نشر این راپور ،مبالغ اختصاص یافته به وزارت
امورخارجه امریکا و اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده مشخص نبود .مبالغ اختصاص یافته به وزارت
دفاع امریکا بشمول مبالغ ذیل است:
•حدود  2.6ملیارد دالر به صندوق نیروهای امنیتی افغانستان ()ASFF
• 400ملیون دالر برای صندوق زیربناهای افغانستان ()AIF
• 400ملیون دالر برای پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان
• 150ملیون دالر برای نیروی کاری عملیاتی جتارت و ثبات وزارت دفاع امریکا
مبالغ تا  31مارچ  2011راپوردهی شده و بشمول بیش از  5.46ملیارد دالر از منابع مالی صندوق نیروهای امنیتی
افغانستان است که بر طبق ضمائم بئدجه در سال مالی  2011اختصاص یافته است.
شکل 3.3

ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ ،ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻭ ﻓﯿﺼﺪ )ﻣﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﺍﻟﺮ(
$16.52
$16
$15
$14
$13
$12
$10.47

$11

$10.03

$10
$9
$8
$7

$6.19

$5.56

$6

$4.85

$5

$3.48

$4
$2.60

$3
$1.01

$1.06

2003

2002

$2
$1
$0

2011a

2010

2009

2008

2006

2007

2005

2004

ﻓﯿﺼﺪ

ﻣﺠﻤﻮﻉ

ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ

ﻣﺴﺎﻋﺪﺕ ﺑﺸﺮی

ﺣﮑﻮﻣﺘﺪﺍﺭی/ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ

ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ

ﺍﻣﻨﯿﺖ

ﻧﻮﺕ ﻫﺎ :ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ.
 .aﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ  2011ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﲢﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺑﺸﻤﻮﻝ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﲢﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ  P.L. 112-10ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ :ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ 10/14/2009 ،4/14/2011 ،4/15/2011 ،ﻭ  ،P.L. 111-212، 10/29/2010، P.L. 111-118، 12/19/2009 ،10/1/2009ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ 2010
ﺍﻇﻬﺎﺭﯾﻪ ﺩﻓﺎﻋﯽ ،ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭﺧﺎﺭﺟﻪ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ 4/12/2011 ،4/14/2011 ،ﻭ  ،4/11/2011ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺩﺍﺭی ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ،4/08/2011 ،
ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ 19.04.10 ،ﻭ  ،3/1/2011ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ ﺑﯿﻦ ﺍﳌﻠﻠﯽ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ،
 1/15/2010 ،10/15/2010 ،4/14/2011ﻭ  ،10/9/2009ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﺪﻟﯿﻪ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،7/7/2009 ،ﻣﺴﺎﻋﺪﺕ ﺍﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ
ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ4/2009 ،

ارائه راپور به کنگره امریکا

|

 30اپریل2011 ،

43

INCLE

ESF

DoS

USAID

CERP DoD CN

ASFF

وضعیت منابع مالی

DoD

ASFF

DoD

تعاریف منابع مالی صندوق وجه امانت برای
بازسازی افغانستان ()ASFF
CERPبرای
وزارت دفاع منابع مالی صندوق وجه امانت
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

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 تأسیس منود 8.سازمان اصلی
مسئول تأسیس نیروهای امنیت ملی افغانستان ،منایندگی ترنینگ سازمان پیمان اتالنتیک شمالی-
9
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 5.46
ملیارد دالر به صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان اختصاص یافته است که مجموع منابع مالی این
صندوق را به بیش از  33.29ملیارد دالر می رساند 26.از این مبلغ ،حدود  28.06ملیارد دالر تعهد شده است
که بیش از  24.82ملیارد دالر آن پرداخت شده است 11.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  31مارچ  2011بیش از  2.63ملیارد دالر نسبت به
مجموع تعهدات در  31دسمبر  2010افزایش یافته است .مجموع مبالغ پرداخت شده تا  31مارچ  2011بیش
از  1.74ملیارد دالر نسبت به مبالغ پرداخت شده تا  31دسمبر  2010افزایش یافت 12.شکل  3.5مقایسه
کلی از مبالغ اختصاص یافته ،تعهد شده و پرداخت شده به صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان را
نشان می دهد.

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

شکل 3.4

شکل 3.5

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

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻠﯽ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎی
ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ )ﻣﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﺍﻟﺮ(
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USAID
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INCLE
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ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ
$23.08

DoS
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ﺗﺎ  31ﻣﺎﺭچ 2011

ﺗﺎ  31ﺩﺳﻤﺒﺮ 2010

$0

ﻧﻮﺕ :ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ.
 .aﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ  2011ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ
ﲢﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺑﺸﻤﻮﻝ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﲢﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ  P.L. 112-10ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی
ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.4/15/2011 ،
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ﻧﻮﺕ :ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ.
 .aﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ  2011ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﲢﺖ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺑﺸﻤﻮﻝ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﲢﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ  P.L. 11210ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی
ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.4/15/2011 ،

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
13
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
14
ترانسپورت ،عملیات و تعلیم و نگهداری.
وزارت دفاع امریکا تا  31مارچ  2011بیش از  24.82ملیارد دالر را به مساعی نیروهای امنیت ملی افغانستان
اختصاص داده است .از این مبلغ ،حدود  15.86ملیارد دالر به اردوی ملی افغانستان و حدود  8.83ملیارد دالر به
پولیس ملی افغانستان پرداخت گردیده است ،مبلغ  0.14ملیارد دالر باقیمانده به سایر فعالیت ها اختصاص
15
یافته است.
همانطور که در شکل  3.6نشان داده شده ،از منابع مالی اختصاص یافته به اردوی ملی افغانستان،
بزرگترین بخش از آن  -بیش از  7.10ملیارد 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 -
16
حدود  2.90ملیارد دالر  -به جتهیزات و ترانسپورت اختصاص یافت.

شکل 3.7

شکل 3.6

ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺎی ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎی ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﺮﺍی
ﭘﻮﻟﯿﺲ ﻣﻠﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﮔﺮﻭﻩ ﻓﺮﻋﯽ،
ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ  31 - 2005ﻣﺎﺭچ ) 2011ﻣﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﺍﻟﺮ(

ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺎی ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎی ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﺮﺍی
ﺍﺭﺩﻭی ﻣﻠﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﮔﺮﻭﻩ ﻓﺮﻋﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ،
ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ  31 - 2005ﻣﺎﺭچ ) 2011ﻣﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﺍﻟﺮ(

ﻣﺠﻤﻮﻉ$8.83 :

ﻣﺠﻤﻮﻉ$15.86 :

ﺯﯾﺮﺑﻨﺎ
$1.53
ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی
$2.55

ﲡﻬﯿﺰﺍﺕ ﻭ
ﺗﺮﺍﻧﺴﭙﻮﺭﺕ
$2.90

ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی
$4.75

ﺯﯾﺮﺑﻨﺎ
$2.51

ﺗﻌﻠﯿﻤﺎﺕ ﻭ
ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ
$1.85

ﲡﻬﯿﺰﺍﺕ ﻭ
ﺗﺮﺍﻧﺴﭙﻮﺭﺕ
$7.10

ﺗﻌﻠﯿﻤﺎﺕ ﻭ
ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ
$1.50

ﻧﻮﺕ :ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ.

ﻧﻮﺕ :ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ.

ﻣﻨﺒﻊ :ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی
ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.4/15/2011 ،

ﻣﻨﺒﻊ :ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی
ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.4/15/2011 ،

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  9/28/2009وزارت نیروی بحری" ،کتاب مدیریت امکانات صحی" ،در تاریخ
 ،10/2/2009صفحه .5

ASFF

وضعیت منابع مالی

DoD

CERP

DoD

تعاریف پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان ()CERP
دفتر مدیریت و بودجه امریکا منابع اختصاص یافته
DoD CN
به پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان را راپوردهی منود.
اختصاص یافته :مجموع پولهای موجود برای
تعهدات
DoD
وزارت دفاع امریکا راپور داد که منابع مالی پروگرام
پاسخ اضطراری قوماندان به اختصاص یافته ،تعهد
شده یا پرداخت شده تقسیم می گردند.
مجموع پول موجود
اختصاص یافتهESF :
برای تعهدات
تعهد شده :تعهدات اجنام شده برای پرداخت پول
USAIDکه پرداخت شده
پرداخت شده :پولهایی
منابع :دفتر مدیریت و بودجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص
برای بازسازی افغانستان ،4/19/2010 ،وزارت دفاع امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.4/14/2010 ،

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
17
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
18
دفاع دارند.
وزارت دفاع امریکا راپور داد که تا تاریخ  31مارچ  ،2011مجموع منابع مالی پروگرام پاسخ اضطراری
قوماندان حدود  2.64ملیارد دالر بوده است19.وزارت دفاع امریکا راپور داد که از این مبلغ حدود  2.02ملیارد دالر
تعهد شده که از این مبلغ حدود  1.61ملیارد دالر آن پرداخت شده است20.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  31مارچ  2011حدود  29.06ملیون دالر نسبت به
مجموع تعهدات تا  31دسمبر  2010افزایش یافته است .مبالغ پرداخت شده تا  31مارچ  2010حدود 72.22
ملیون دالر نسبت به مبالغ پرداخت شده تا  31دسمبر  2010افزایش یافت 21.شکل  3.9مقایسه کلی از
مبالغ اختصاص یافته ،تعهد شده و پرداخت شده به پروژه های پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان را نشان
می دهد.

شکل 3.9

شکل 3.8

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

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

ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ
$2.64

ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ
$2.64
ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺪﻩ
$2.02

ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺪﻩ
$1.99

ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ
$1.61

ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ
$1.54

a

ﺗﺎ  31ﻣﺎﺭچ 2011

ﺗﺎ  31ﺩﺳﻤﺒﺮ 2010

ﻧﻮﺕ ﻫﺎ :ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﳑﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺸﻤﻮﻝ ﺍﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﳒﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
 .aﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ  2011ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺮ ﲢﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺑﺸﻤﻮﻝ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﲢﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ  P.L. 112-10ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ :ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ
ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،4/15/2011 ،ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.3/1/2011 ،

4664

سرمفتش خاص
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ﻧﻮﺕ ﻫﺎ :ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﳑﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺸﻤﻮﻝ ﺍﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﳒﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
 .aﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ  2011ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺮ ﲢﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺑﺸﻤﻮﻝ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﲢﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ  P.L. 112-10ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ :ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی
ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،4/15/2011 ،ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.3/1/2011 ،

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 مبارزه 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
22
به مساعی مبارزه علیه مواد مخدر مساعدت می کند.
شکل  3.10منابع مالی اختصاص یافته به فعالیت های جلوگیری از مصرف و مقابله با مواد مخدر
وزارت دفاع امریکا ( )DoD CNرا بر اساس سال مالی نشان می دهد .وزارت دفاع امریکا راپور داد که مجموع
منابع مالی تعهد شده و پرداخت شده تا  31مارچ  2011حدود  116.51ملیون دالر بیشتر از مجموع منابع
مالی تعهد شده و پرداخت شده تا  31دسمبر  2010بوده است 23.شکل  3.11یک مقایسه کلی از مبالغ
اختصاص یافته ،تعهد شده و پرداخت شده برای پروژه های 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 های
ESF
مبارزه با موادمخدر وزارت دفاع امریکا به موجود ،تعهد
شده یا پرداخت شده تقسیم می گردند.
USAIDپول موجود برای
اختصاص یافته :مجموع
تعهدات
تعهدات :تعهدات اجنام شده برای پرداخت پول
پرداخت شده :پولهایی که پرداخت شده
INCLEپاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی
منبع :وزارت دفاع آمریکا،
افغانستان.4/13/2010 ،

DoS
شکل 3.10

شکل 3.11

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

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ)ﻣﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﺍﻟﺮ(
ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ
$1.55
ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺪﻩ
$1.55
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ
$1.55

$1.55
ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ
$1.51
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ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺪﻩ
$1.43
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ
$1.43
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ﺗﺎ  31ﻣﺎﺭچ 2011

a

ﺗﺎ  31ﺩﺳﻤﺒﺮ 2010

ﻧﻮﺕ ﻫﺎ :ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ.
 .aﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ  2011ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ
ﲢﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺑﺸﻤﻮﻝ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﲢﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ  P.L. 112-10ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ :ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی
ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.4/15/2011 ،
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ﻧﻮﺕ ﻫﺎ :ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﳑﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺸﻤﻮﻝ ﺍﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﳒﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﯿﻦ
ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
 .aﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ  2011ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺮ ﲢﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺑﺸﻤﻮﻝ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﲢﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ  P.L. 112-10ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ :ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی
ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.14.04.11 ،

ارائه راپور به کنگره امریکا
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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

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
از مبارزه علیه تروریزم ،انکشاف اقتصاد ملی و ایجاد سیستم های عدلیه مؤثر ،مستقل و در دسترس برای
ایجاد یک دولت شفاف و حسابده حمایت می کنند 24.قانون  10-P.L. 112با محدود کردن تعهدات مالی
صندوق تا تصدیق "تعهد دولت جمهوری اسالمی افغانستان به تقلیل فساد اداری و بهبود حکومتداری"
توسط وزارت امورخارجه امریکا و اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،محدودیت هایی را برای منابع مالی
25
صندوق حمایت اقتصادی در سال مالی  2011ایجاد کرده است.
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده راپور داد که تا  31مارچ  ،2011مجموع منابع مالی صندوق حمایت
اقتصادی به بیش از  11.14ملیارد دالر می رسد 26 .شکل  3.12منابع مالی اختصاص یافته به صندوق حمایت
اقتصادی را بر اساس سال مالی نشان می دهد .از این مبلغ ،بیش از  9.57ملیارد دالر آن تعهد شده که حدود
27
 7.38ملیارد دالر آن پرداخت شده است.
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده راپور داد که مجموع تعهدات مالی تا  31مارچ  2011حدود 1.53
ملیون دالر از  31دسمبر  2010افزایش یافته است .مجموع منابع مالی پرداخت شده تا  31مارچ  2011بیش

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

شکل 3.13

شکل 3.12

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی
)ﻣﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﺍﻟﺮ(

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

ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ
$11.14

ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ
$11.14

ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺪﻩ
$9.57

ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺪﻩ
$9.57

$11.0

$3.5

$10.0

$3.0

$9.0

$2.5

$8.0

ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ
$7.38

$2.0

$7.0

ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ
$6.74

$1.5

$6.0
$1.0
$0.5

ﺗﺎ  31ﻣﺎﺭچ 2011

a

ﺗﺎ  31ﺩﺳﻤﺒﺮ 2010

ﻧﻮﺕ ﻫﺎ :ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﳑﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺸﻤﻮﻝ ﺍﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﳒﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ .ﳕﺒﺮ ﻫﺎ
ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ ﺑﯿﻦ ﺍﳌﻠﻠﯽ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ
 2011ﺭﺍ ﺭﺍﭘﻮﺭ ﺩﻫﯽ ﻧﮑﺮﺩ.
 .aﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ  2011ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﲢﺖ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺑﺸﻤﻮﻝ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﲢﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ  P.L. 112-10ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ ﺑﯿﻦ ﺍﳌﻠﻠﯽ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ
ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،H.R. 4899 ،14/14/2011 ،ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﺳﺎﻝ
ﻣﺎﻟﯽ .7/29/2010 ،2010

4884

سرمفتش خاص

I

$0
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$0

ﻧﻮﺕ ﻫﺎ :ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﳑﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺸﻤﻮﻝ ﺍﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﳒﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺑﺮﻭﺯﺭﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ ﺑﯿﻦ ﺍﳌﻠﻠﯽ
ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺳﺒﺐ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ  2009ﮔﺮﺩﯾﺪﻧﺪ.
 .aﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ  2011ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ
ﲢﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺑﺸﻤﻮﻝ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﲢﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ  P.L. 112-10ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ :ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ ﺑﯿﻦ ﺍﳌﻠﻠﯽ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ
ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،H.R. 4899 ،14/2011/ ،ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻫﺎی ﺍﺿﺎﻓﯽ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ 2010
.7/29/2010

برای بازسازی افغانستان

DoD

وضعیت منابع مالی
ESF

USAID

از  644.17ملیون دالر نسبت به مجموع منابع مالی پرداخت شده تا  31دسمبر  2010افزایش یافته است.
شکل  3.13یک مقایسه کلی از مبالغ اختصاص یافته ،تعهد شده و پرداخت شده برای پروگرام های صندوق
حمایت اقتصادی را نشان می دهد.
28

مبارزه بین املللی علیه مواد مخدر و اعمال قانون

DoS

صندوق بین املللی کنترول مواد مخدر و اعمال قانون حتت مدیریت دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون
( )INLقرار دارد .این صندوق از پروگرام های مختلفی بشمول پروگرام های مربوط به پولیس ،مبارزه علیه مواد
مخدر و حاکمیت قانون و عدلیه حمایت می کند 29.قانون  10-P.L. 112با محدود کردن تعهدات این صندوق
تا وقتی که "تعهد دولت جمهوری اسالمی افغانستان به تقلیل فساد اداری و بهبود حکومتداری" توسط
وزارت امورخارجه امریکا و اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده تصدیق شود ،محدودیت هایی را برای منابع
30
مالی صندوق بین املللی کنترول مواد مخدر و اعمال قانون ایجاد منوده است.
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون راپور داد که بر طبق قانون تداوم اختصاص منابع مالی سال
مالی  ،2011حدود  7.98ملیون دالر به پروگرام های 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 بیش
از  2.86ملیارد دالر می رساند 31 .شکل  3.14منابع مالی اختصاص یافته به صندوق بین املللی کنترول مواد
شکل 3.15

شکل 3.14

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

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

$700

$3.0

ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ
$2.86

ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ
$2.86

ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺪﻩ
$2.55

$600

ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺪﻩ
$2.47

$2.5

$500
$400

$2.0
ﻧﻘﺪ ﺷﺪﻩ
$1.79

$300

ﻧﻘﺪ ﺷﺪﻩ
$1.75

$200

$1.5

$100

ﺗﺎ  31ﻣﺎﺭچ 2011

a

ﺗﺎ  31ﺩﺳﻤﺒﺮ 2010

$0

ﻧﻮﺕ ﻫﺎ :ﳕﺒﺮﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﳑﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺸﻤﻮﻝ ﺍﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﳒﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ
ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ  2011ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮﻭﺯﺭﺳﺎﻧﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭﺧﺎﺭﺟﻪ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺳﺒﺐ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ  12/31/2010ﮔﺮﺩﯾﺪ.
 .aﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ  2011ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﲢﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺑﺸﻤﻮﻝ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﲢﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ
 P.L. 112-10ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ :ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭﺧﺎﺭﺟﻪ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی
ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،H.R. 4899 ،4/12/2011 ،ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ
.7/29/2010 ،2010

2002 03 04 05 06 07 08 09 10 11a

$0

ﻧﻮﺕ ﻫﺎ :ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﳑﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺸﻤﻮﻝ ﺍﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﳒﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﯿﻦ
ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
 .aﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ  2011ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﲢﺖ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺑﺸﻤﻮﻝ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﲢﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ  P.L. 112-10ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ :ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭﺧﺎﺭﺟﻪ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی
ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،H.R. 4899 .4/12/2011 ،ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻫﺎی ﺍﺿﺎﻓﯽ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ ،2010
.7/29/2010
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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 ها
نقد شده :پولهایی که پرداخت شده
منبع :وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان.4/9/2010 ،

وضعیت منابع مالی

ممیزی سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در این
سه ماه ،دو راپور تفتیش در مورد پروگرام هایی
که مصارف آنها توسط صندوق های وجه امانت
اعطاآت بین املللی تأمین شده بود را نشر منود.
برای اطالع از جزئیات مربوط به تفتیش مؤثریت
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
از پروگرام همبستگی ملی افغانستان به
صفحه  4بخش  1مراجعه منائید .برای اطالع
از جزئیات تفتیش سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان از سیستم های پرداخت
معاش پولیس ملی افغانستان در وزارت داخله
افغانستان  -که مصارف آن توسط صندوق وجه
امانت نظم و قانون افغانستان تأمین می شود -
به صفحه  9بخش  1مراجعه منائید.

ممیزی سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در
یکی از تفتیش های در حال اجنام خود ،مصرف
و حسابدهی منابع مالی اختصاص یافته به
صندوق وجه امانت بازسازی افغانستان را
بررسی می کند .برای کسب معلومات بیشتر
به بخش  ،1صفحه  19مراجعه کنید.

مخدر و اعمال قانون را بر اساس سال مالی نشان می دهد .از این مبلغ ،حدود  2.55ملیارد دالر تعهد شده که
32
بیش از  1.79ملیارد دالر آن پرداخت شده است.
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون راپور داد که مجموع تعهدات تا  31مارچ  2011حدود 76.24
ملیون دالر نسبت به مجموع تعهدات در  31دسمبر  2010افزایش یافته است .مبالغ پرداخت شده تا 31
33
مارچ  2011بیش از  38.47ملیون دالر نسبت به مبالغ پرداخت شده تا  31دسمبر  2010افزایش یافته است.
شکل  3.15مقایسه کلی مبالغ اختصاص یافته ،تعهد شده و پرداخت شده به 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 .همانطور که در راپورهای ربعوار قبلی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ذکر گردید ،اغلب
اعطاآت بین املللی از طریق صندوق های وجه امانت پرداخت می شود .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 ( )ARTFو صندوق وجه امانت نظم و قانون
34
افغانستان ( )LOTFAهستند.

مساعدت به صندوق وجه امانت برای بازسازی افغانستان

صندوق وجه امانت بازسازی افغانستان بزرگترین مساعدت کننده به بودجه های انکشافی و عملیاتی
افغانستان است .به گفته بانک جهانی ،از سال  2002تا  20مارچ  32 ،2011مساعدت کننده پرداخت حدود
 4.71ملیارد دالر را تعهد منودند که از این مبلغ حدود  4.24ملیارد دالر آن پرداخت شده است .مساعدت ها
به دو مجرا تقسیم می شوند  -مصارف تکرار شونده ( )RCو سرمایه گذاری 35.شکل  3.16و شکل 3.17
تعهدات مربوط به سال شمسی  - 1389سال مالی افغانستان که از  21مارچ تا  20مارچ است  -را بر اساس
مساعدت کننده و وضعیت نشان می دهند.
به گفته بانک جهانی ،تا  20مارچ  2011بیش از  2.29ملیارد دالر از منابع مالی صندوق وجه امانت بازسازی
افغانستان به مصارف تکرار شونده و مساعدت به مصارف تکرار شونده مثل معاش کارمندان دولتی
اختصاص یافته است .از آجنائیکه عواید داخلی دولت جمهوری اسالمی افغانستان برای تأمین مصارف تکرار
شونده کافی نیستند ،این منابع برای مساعدت به این مصارف پرداخت می گردد .برای یقین حاصل منودن از
کافی بودن منابع مالی مصارف تکرار شونده ،مساعدت کنندگان به صندوق وجه امانت بازسازی افغانستان
36
منی توانند بیش از نیمی از تعهدات این صندوق را به پروژه های خاصی اختصاص بدهند.
سرمایه گذاری بشمول مصارف پروگرام های انکشافی می باشد .بانک جهانی راپور داد که تا  20مارچ
 17 ،2011پروژه فعال جمعا ً به ارزش بیش از  635.19ملیون دالر وجود داشته که از این مبلغ  559.42ملیون دالر
آن پرداخت شده است .در سال شمسی  1388و  1389تعهدات سرمایه گذاری بیش از تعهدات به مصارف
37
تکرار شونده بوده است.
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شکل 3.16

شکل 3.17

ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻭﺟﻪ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﺳﺎﻝ ﺷﻤﺴﯽ  ،1389ﺗﺎ 20ﻣﺎﺭچ  2011ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺴﺎﻋﺪﺕ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ )ﻣﻠﯿﻮﻥ ﺩﺍﻟﺮ(

ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻭﺟﻪ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ
ﺑﺮﺍی ﺳﺎﻝ  ،1389ﺗﺎ  20ﻣﺎﺭچ 2011
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺪﻩ
)ﻣﻠﯿﻮﻥ ﺩﺍﻟﺮ(

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ$1,065 :

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ$610 :

ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ

265

590

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ$1,065 :

 24ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ

120
65

ﺁﳌﺎﻥ

65

a

ﻧﺎﺭﻭی

48

38
45

ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩa
$610

ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ

38

 28 28ﺁﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎ
 33 33ﻫﺎﻟﻨﺪ
 33 33ﺳﻮﯾﺪﻥ

ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪﻩ
$455

 28 28ﻫﺴﭙﺎﻧﯿﺎ
26 26

ﺍﲢﺎﺩﯾﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ/ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎ

 0 20ﺟﺎﭘﺎﻥ
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500
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400
ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ

8/18

ﻓﻨﻠﻨﺪ

16/22

ﺳﺎﯾﺮ

100

200

ﻧﻮﺕ :ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ.
 .aﺑﺸﻤﻮﻝ  9.6ﻣﻠﯿﻮﻥ ﺩﺍﻟﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﯽ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﻧﺎﺭﻭی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍی
ﺳﺎﻝ ﺷﻤﺴﯽ  1389ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ" ،ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻭﺟﻪ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ :ﺭﺍﭘﻮﺭ ﻣﺪﯾﺮ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ
ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺎ  20ﻣﺎﺭچ  ،"2011ﺻﻔﺤﻪ .1

0

ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ

ﻧﻮﺕ :ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ =EC/EU .ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎ/ﺍﲢﺎﺩﯾﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ.
 .aﻧﺎﺭﻭی ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍی ﺳﺎﻝ ﺷﻤﺴﯽ  1389ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﳕﻮﺩ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ" ،ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻭﺟﻪ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ :ﺭﺍﭘﻮﺭ ﻣﺪﯾﺮ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺎ  20ﻣﺎﺭچ "،2011 ،ﺻﻔﺤﻪ .1

شکل 3.18

اعطاآت به صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان

صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان در مرحله ششم خود قرار دارد که در جنوری  2011آغاز شده و در
مارچ  2013خامته می یابد .در این مرحله جدید به انکشاف ظرفیت در وزارت داخله توجه بیشتری شده است.
صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان مجرای اصلی پرداخت معاش پولیس ملی افغانستان است .این
38
صندوق همچنان به مساعی ترنینگ و ایجاد ظرفیت مساعدت مالی می کند.
تا  31مارچ  ،2011تعهدات صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان تا مرحله  5به حدود  1.50ملیارد
دالر رسید .به گفته کمیسیون اروپا تخمین زده می شود که تعهدات اضافی تا آخر مرحله  6به 1.40
ملیارد دالر برسد 39 .همانطور که در شکل  3.18نشان داده شده است ،اعطاآت امریکا ،احتادیه اروپا و جاپان
مجموعا ً  80فیصد از منابع مالی صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان را از وقت تأسیس آن در می
 2002تشکیل می دهند.
به گفته کمیسیون اروپا ،وزارت مالیه افغانستان از سال  2011توافق منوده که  3فیصد از معاش پایه
قوای پولیس و  60فیصد از مساعدت به غذای قوای پولیس را در بودجه عمومی دولت جمهوری اسالمی
افغانستان تأمین مناید .این مبلغ در سال  2012به  7.5فیصد از معاش و  73فیصد از مساعدت به غذای
40
قوای پولیس خواهد رسید.
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ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻭﺟﻪ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﻧﻈﻢ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ
ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺴﺎﻋﺪﺕ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ) 2002ﻓﯿﺼﺪ(

ﺍﲢﺎﺩﯾﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ /ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ
37%
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎ
25%
ﺟﺎﭘﺎﻥ
18%

ﺳﺎﯾﺮ
15%

ﺁﳌﺎﻥ
5%
ﻧﻮﺕ ﻫﺎ :ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ = EC/EU .ﺍﲢﺎﺩﯾﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ/ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎ" ،ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎﺯی ،ﺟﻨﻮﺭی .3/31/2011 ،"2011

عنوان بخش

ا منیت
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ا منیت

امنیت
کنگره امریکا تا  31مارچ  2011بیش از  34.8ملیارد دالر را به حمایت از نیروهای امنیت ملی افغانستان
( )ANSFاختصاص داده است 41 .بخش عمده ای از این منابع مالی (حدود  33.3ملیارد دالر) برای ایجاد ،جتهیز،
ترنینگ و حفظ نیروهای امنیت ملی افغانستان از طریق صندوق نیروهای امنیتی افغانستان ( )ASFFو
قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان پرداخت شده است 42.تا  31مارچ  2011از  33.3ملیارد دالر
اختصاص یافته به صندوق نیروهای امنیتی افغانستان ،حدود  28.1ملیارد دالر تعهد شده و  24.8ملیارد
43
دالر پرداخت شده است.
رئیس جمهور اوباما در تاریخ  5اپریل  2011قانون تداوم اختصاص منابع مالی وزارت امورخارجه امریکا
در سال  2011را امضاء منود .این قانون تا آخر سال مالی  2011بیش از  11.6ملیارد دالر را به صندوق نیروهای
امنیتی افغانستان اختصاص می دهد  -حدود  6.2ملیارد دالر بیشتر از مجموع منابع مالی راپوردهی شده
توسط وزارت دفاع امریکا برای سه ماه منتهی به  31مارچ  2011.44مبالغ ذکر شده در این بخش بشمول
این منابع مالی اضافی منی باشد.
وزارت دفاع امریکا ( )DoDمنحیث بخشی از درخواست بودجه خود برای سال مالی  ،2012مبلغ 107.3
ملیارد دالر برای عملیه آزادی پایدار درخواست منوده است .این مبلغ بشمول  0.5ملیارد دالر برای صندوق
بازسازی زیربناهای افغانستان ( - )AIFکه از آن برای پروژه های زیربنایی مهم برای حمایت از ستراتیژی مبارزه
علیه شورش امریکا استفاده می گردد  -و  12.8ملیارد دالر برای ترنینگ و جتهیز قوای نیروهای امنیت ملی
45
افغانستان است.
قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان مسئول مدیریت منابع مالی صندوق نیروهای امنیتی
افغانستان است .ولی بر اساس راپور مارچ  2011دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا ،منایندگی ترنینگ
سازمان پیمان اتالنتیک شمالی  -افغانستان/قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان کارمندان
مسلکی کافی برای مدیریت و نظارت بر قراردادی ها و مدیریت مؤثر منابع مالی صندوق نیروهای امنیتی
افغانستان را ندارد46 .قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان درخواست کارمندان بیشتری برای
نظارت بر تعداد در حال افزایش قراردادی ها منوده است ،به گفته وزارت دفاع امریکا این کارمندان اضافی
47
تابستان امسال اعزام می شوند.
به گفته منایندگی ترنینگ سازمان پیمان اتالنتیک شمالی  -افغانستان ،ترنینگ نیروهای امنیت ملی
افغانستان اولویت اصلی قوماندانان امریکایی است 48 .به گفته وزارت دفاع امریکا ،تا  3اپریل 32 ،2011
کشور  1,296مربی را اعزام منوده و اعزام  742مربی دیگر را تعهد منوده اند که هنوز  770مربی دیگر مورد
ضرورت است 49.کانادا قصد دارد قوای خود را در سال  2011از افغانستان خارج کند ولی حدود  750مربی
و  200کارمند حمایتی را برای یک مأموریت ترنینگ در افغانستان نگه می دارد 50.وزارت دفاع امریکا اعالن
منود که این  750کانادایی مهارت های ضروری برای متامی مناصب ترنینگ را ندارند لهذا هنوز کمبود مربی
51
وجود خواهد داشت..
همانطور که در راپور ربعوار جنوری  2011سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ذکر گردید ،کشورهای
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عضو سازمان پیمان اتالنتیک شمالی اوایل سال  2011را منحیث نقطه شروع انتقال مسئولیت تأمین
امنیت به دولت جمهوری اسالمی افغانستان ( )GIRoAتعیین منوده اند .هدف انتقال مکمل مسئولیت
امنیت به قوای افغان تا سال  2014در اجالس لیسبون نیز اعالن گردید 52.به گفته وزارت دفاع امریکا ،پروسس
رسمی انتقال از  22مارچ  ،2011وقتی که رئیس جمهور حامد کرزی اعالن منود که انتقال در سه والیت
(پنجشیر ،بامیان و اغلب ساحات کابل) و چهار ولسوالی (هرات ،لشکر گاه ،مزارشریف و مهترالم) اجنام می
شود آغاز شده است .با آنکه تاریخ دقیق انتقال تعیین نشده است ،ولی وزارت دفاع امریکا اعالن منود که
53
پیش بینی می شود انتقاالت از  22جون  2011آغاز شود.
54
به گفته وزارت دفاع امریکا ،برای انتقال مسئولیت امنیت ،نایل آمدن به چهار شرط ذیل ضرورت دارد:
•نیروهای امنیت ملی افغانستان قادرند مسئولیت تأمین امنیت را بدوش بگیرند.
•یک سطح از امنیت تأمین گردیده که به افغان ها اجازه پرداخنت به فعالیت های روزمره را می دهد.
•حکومتداری محلی قادر به حفظ امنیت بعد از تقلیل تعداد قوای آیساف است.
•با افزایش قابلیت های نیروهای امنیت ملی افغانستان و ثابت ماندن یا تقلیل سطح تهدیدات ،آیساف
می تواند تعداد قوای خود را تقلیل بدهد.

اهداف امنیتی

هیئت مدیره هماهنگی و نظارت مشترک که در سال
 2008تأسیس شده است ،سازمان هماهنگ کننده
بین دولت جمهوری اسالمی افغانستان و جامعه بین
املللی است.
منبع :خدمات حتقیقاتی کنگره" ،ماموریت کمک سازمان ملل متحد در افغانستان :پیش
زمینه و پالیسی" ،2010/27/12 ،دسترسی اونالین .2011/11/4

در این سه ماه ،تعداد قوای نیروهای امنیت ملی افغانستان  284,952نفر بود .به گفته قوماندانی مرکزی
امریکا ( )CENTCOMاز این تعداد 159,363 ،نفر در اردوی ملی افغانستان خدمت می کردند و به گفته آیساف
 125,589نفر در پولیس ملی افغانستان خدمت می کردند 55.در تاریخ  16جنوری  ،2011کمیته حفظ امنیت
هیئت مدیره هماهنگی و نظارت مشترک توصیه منود که تعداد قوای اجازه داده شده نیروهای امنیت ملی
افغانستان تا نومبر  2012افزایش یابد :از  171,600تا  195,000برای اردوی ملی افغانستان و از  134,000تا
 170,000برای پولیس ملی افغانستان 56.جدول  3.1تغییرات تعداد قوا نسبت به اهداف تعیین شده را از سه
ماه قبل تا کنون نشان می دهد.

راپور خالصه امنیت

در این سه ماه ،نیروهای امنیت ملی افغانستان و قوای ائتالف پیشرفت هایی علیه شورشیان در ساحات
شمالی و جنوبی داشته اند .در یک پیشرفت مهم ،دولت جمهوری اسالمی افغانستان اعالن منود که
محدودیت هایی برای کمپنی های امنیتی خصوصی ( PSCها) در افغانستان ایجاد می شود.

جدول 3.1

اولویت های ستراتیژیک برای امنیت
اولویت

هدف فعلی

وضعیت

تغییر از سه ماه قبل

اردوی ملی
افغانستان

 134,000نفر تا 10/2010
 171,600نفر تا 10/2011
a
 195,000نفر تا 11/2012

 159,363نفر (در تاریخ )2011/20/3

+9,810

پولیس ملی
افغانستان

 109,000نفر تا 10/2010
 134,000نفر تا 10/2011
a
 170,000نفر تا 2012/11

 125,589نفر (در تاریخ )2011/3

+10,005

نوت :منبر ها روند شده اند.
 .aتوصیه شده ولی تصدیق نشده.
منابع :قوماندانی مرکزی ایاالت متحده،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،2011/16/4 ،آیساف-قوماندانی مشترک بین املللی ،پولیس ملی افغانستان
.2011/20/PERSTAT، 3
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پیشرفت ساحوی

منشی عمومی سازمان ملل متحد ( )UNدر راپور ربعوار مارچ  2011خود اعالن منود که تعداد ولسوالی هایی
که حتت کنترول شورشیان قرار دارند در این سه ماه تقلیل یافته است .او اعالن منود که عملیات مشترک
نیروهای امنیت ملی افغانستان و آیساف در کندوز و بلخ سبب فرار شورشیان گردیده ،ولی این شورشیان
در سایر ساحاتی که قبال ً امن بوده اند پراکنده شده اند 57.نیروهای امنیت ملی افغانستان به محدود کردن
حمالت شورشیان در کابل دوام می دهند .در والیات جنوبی ،نیروهای امنیت ملی افغانستان و قوای ائتالف،
پیشرفت در ایجاد ثبات در ساحاتی که قبال ً حتت کنترول شورشیان قرار داشتند را راپوردهی منودند .منشی
عمومی سازمان ملل متحد اعالن منود که شورشیان با یک کمپاین ناعادالنه تهدید و خشونت به این
58
موفقیت ها پاسخ داده اند.
همانطور که در راپور ربعوار جنوری  2011سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ذکر گردید ،عوامل
ضد دولتی در اواخر سال  2010در بخش های شمالی کشور پراکنده شده اند .در این سه ماه ،افزایش فشار
توسط نیروهای امنیت ملی افغانستان و قوای ائتالف در ولسوالی های شمالی و غربی سبب گردید که
شورشیان بیشتری متایل به اشتراک در پروگرام های بازگشت به جامعه پیدا کنند .منشی عمومی سازمان
ملل متحد اعالن منود که شورشیان اکنون اشخاصی که قصد آشتی با دولت جمهوری اسالمی افغانستان
59
را دارند هدف قرار می دهند.

ستراتیژی جدید کمپنی های امنیتی خصوصی

رئیس جمهور کرزی یک پالن برای ممنوعیت فعالیت کمپنی های امنیتی خصوصی و انتقال مسئولیت های
امنیتی به نیروی محافظت عمومی افغانستان ( )APPFحتت نظر وزارت داخله افغانستان ( )MoIتا آخر سال
 2010اعالن منود 60.همانطور که در راپور ربعوار اپریل  2010سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان اعالن
گردیده است ،نیروی محافظت عمومی افغانستان ( )APPFامنیت جوامع محلی ،پروژه های مهم زیربنایی و
تأسیسات مورد استفاده سازمان های بین املللی را تأمین می مناید .اعضای این نیرو که از سال  2009فعال
است ،حتت نظر شوراهای قریه جات قرار داشته و توسط قوای پولیس ملی افغانستان تعلیم داده می شوند.
منشی عمومی سازمان ملل متحد در مارچ  2011راپور داد که این پالن به علت عوارض موجود برای انتقال
قراردادهای فعلی با کمپنی های امنیتی خصوصی دچار تأخیر شده است .او اعالن منود که متامی طرفین
کوشش کردند تا کمپنی های امنیتی خصوصی را بدون صدمه رسیدن به امنیت سازمان های بین املللی و
61
یا امکان ارائه مساعدت های بین املللی منحل منایند.
دولت جمهوری اسالمی افغانستان در تاریخ  15مارچ  2011ستراتیژی خود برای انتقال مسئولیت تأمین
امنیت از کمپنی های امنیتی خصوصی به نیروی محافظت عمومی افغان تا  20مارچ  2012را نشر منود .بر
اساس این ستراتیژی ،کمپنی های امنیتی خصوصی که از وزارت داخله افغانستان الیسنس دارند می تواند
به ارائه خدمات امنیتی به دیپلمات ها و منایندگی ها و پروژه های آیساف دوام بدهند ولی کمپنی های امنیتی
خصوصی که خدمات امنیتی پروژه های انکشافی و بشری را تأمین می کنند باید مسئولیت های خود را تا
 20مارچ  2012به نیروی محافظت عمومی افغان واگذار منایند .وزارت داخله افغانستان ،آیساف و سفارت
امریکا در کابل ارزیابی های دوره ای از مؤثریت این ستراتیژی و ظرفیت نیروی محافظت عمومی افغان برای
بدوش گرفنت مسئولیت های امنیتی جدید را اجنام خواهند داد .متامی کمپنی های امنیتی خصوصی که در
افغانستان فعال هستند ،توسط وزارت داخله افغانستان محدود به داشنت  500کارمند ،و یا در موارد خاص،
کمتر از  1,000کارمند شده اند .کمپنی های امنیتی خصوصی که این ضروریات را رعایت نکنند می توانند
62
با جریمه ،مصادره جتهیزات و سایر تنبیهات مواجه شوند.
در این سه ماه ،قوماندانی مرکزی امریکا راپور داد که در سه ماه اول سال مالی  ،2010تعداد 18,919
کارمند از  87,483کارمند کمپنی های امنیتی خصوصی برای وزارت دفاع امریکا در افغانستان کار می کردند.
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ممیزی سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در
حال اجنام یک ممیزی از قرارداد اجننیران اردوی
امریکا با کمپنی Global Strategies Group
است که یک قراردادی امنیتی خصوصی است
که خدمات محافظتی به کارمندان اجننیران
اردوی امریکا در افغانستان ارائه می کند .این
اولین تفتیش برای ارزیابی مصارف خدمات
امنیتی مورد ضرورت اجننیران اردوی امریکا برای
حفظ مصؤنیت پروژه های بازسازی است .برای
کسب معلومات بیشتر به بخش  ،1صفحه 16
مراجعه کنید.

ا منیت

جدول 3.2

کارمندان قراردادی وزارت دفاع امریکا در افغانستان
طی سه ماه اول سال مالی 2010

طی سه ماه اول سال مالی 2011

تفاوت یکساله

قراردادی های
امنیتی خصوصی

کل قراردادی ها

قراردادی
های امنیتی
خصوصی

کل قراردادی ها

114

10,016

250

19,381

+136

شهروندان کشورهای 409
ثالث

16,551

731

21,579

+322

+5,028

اتباع افغانستان

13,916

80,725

17,938

46,523

+4,022

-34,202

مجموع

14,439

107,292

18,919

87,483

+4,480

-19,809

شهروندان امریکایی

قراردادی
های امنیتی
خصوصی

کل قراردادی ها
+9,365

منابع :قوماندانی مرکزی ایاالت متحده" ،حمایت قراردادی ها از عملیات امریکا در ساحه مسئولیت قوماندانی مرکزی ایاالت متحده در عراق و افغانستان" ،2011/19/1 ،دسترسی اونالین ،2011/15/4
قوماندانی مرکزی ایاالت متحده" ،حمایت قراردادی ها از عملیات امریکا در ساحه مسئولیت قوماندانی مرکزی ایاالت متحده در عراق و افغانستان" ،2010/2 ،دسترسی اونالین .2011/15/4

همانطور که در جدول  3.2نشان داده شده است ،این تعداد  4,480نفر بیشتر از کارمندان کمپنی های امنیتی
63
خصوصی در سه ماه اول سال مالی  2010است.

حوادث امنیتی

منشی عمومی سازمان ملل متحد در راپور مارچ  2011خود اعالن منود که تعداد حوادث امنیتی در افغانستان
هنوز زیاد است .در جنوری  1,664 ،2011حادثه امنیتی واقع گردید  -که اغلب آنها بشمول درگیری مسلحانه
و دستگاههای انفجاری تعبیه شده بودند و نسبت به  1,620حادثه در سال  2010و  960حادثه در سال 2009
افزایش یافته است .منشی عمومی سازمان ملل متحد همچنان اعالن منود که اوسط حمالت انتحاری در
اواخر سال  2010به  2.8حمله فی هفته نسبت به  2.6حمله فی هفته در سال  2009رسید .در این دوره
64
راپوردهی ،فقط در شهر قندهار  20حمله انتحاری و  33ترور اجنام شد.
منشی عمومی سازمان ملل متحد اعالن منود که در این سه ماه ،شورشیان مؤسسات مربوط به دولت
جمهوری اسالمی افغانستان و نیروهای امنیت ملی افغانستان را هدف قرار دادند .در جنوری  ،2011معاون
والی قندهار در یک حمله انتحاری کشته شد .در ماه بعد ،به دو استیشن بزرگ پولیس در قندهار حمله
شد .در تاریخ  19فبروری  ،2011به یک بانک در جالل آباد که کارمندان ملکی معاش خود را در آن دریافت می
کردند  -و اکثر آنها کارمندان نیروهای امنیت ملی افغانستان بودند  -حمله انتحاری شد 65 .به گفته سفارت
امریکا در کابل ،این حمله سبب کشته شدن  40افغان و زخمی شدن بیش از  70نفر دیگر شد 66.در تاریخ 28
جنوری و  14فبروری  ،2011حمالت انتحاری در کابل سبب کشته شدن  10غیر نظامی و زخمی شدن  17نفر
دیگر گردید .در یک حمله دیگر  2نگهبان مسلح که کوشش کردند مهاجمین را متوقف کنند نیز کشته
شدند 67.در تاریخ  1اپریل  ،2011تظاهراتی علیه سوزاندن قرآن در فلوریدا در مقابل یک پایگاه سازمان ملل
متحد در مزارشریف اجنام شد که سبب کشته شدن سه نفر از کارمندان منایندگی سازمان ملل متحد و
چهار نگهبان گردید 68.در تاریخ  15اپریل  2011رئیس پولیس قندهار و دو نفر از آفسرهای همراهش در یک
69
حمله انتحاری ترور شدند.

اردوی ملی افغانستان

امریکا تا  31مارچ  2011حدود  20.8ملیارد دالر را برای ایجاد و حفظ اردوی ملی افغانستان به صندوق های
نیروهای امنیتی افغانستان اختصاص داده 17.9 ،ملیارد دالر را تعهد منوده و  15.9ملیارد دالر را پرداخت منوده
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عساکر افغان در آکادمی ضابطین درجه دار اردوی ملی افغانستان در انتظار اشتراک در ترنینگ در پایگاه عملیاتی تندر هستند .یکی از
اهداف اصلی پالیسی بازسازی امریکا در افغانستان ایجاد ظرفیت در قوای افغان برای بدوش گرفنت مسئولیت تأمین امنیت تا سال 2014
است( .عکس قوای بحری امریکا ،عسکر مارک او دونالد)

است 70.به گفته دفتر حسابدهی دولت ،وزارت دفاع امریکا و وزارت امورخارجه امریکا  7.5ملیارد دالر دیگر برای
71
انکشاف اردوی ملی افغانستان در سال مالی  2011درخواست منوده اند.
از آغاز این مساعی در سال  ،2002امریکا بزرگترین مساعدت کننده به انکشاف اردوی ملی افغانستان
72
بوده است .منابع مالی امریکا مصروف بخش های اصلی مساعی انکشاف این قوا شده است:
•جتهیزات و ترانسپورت بشمول خرید سالح ،موتر و جتهیزات ارتباطی
•پروژه های زیربنایی مثل اعمار سربازخانه ،حتویل خانه و مراکز ترنینگ
•ترنینگ و عملیات مثل تأسیس مؤسسات ترنینگ و استخدام قراردادی ها برای ارائه ترنینگ خاص
•حفظ قوا ،بشمول پرداخت معاش قوای اردوی ملی افغانستان و حفظ و مراقبت موترها و تأسیسات

نفرات اردوی ملی افغانستان

به گفته قوماندانی مرکزی امریکا ،تعداد نفرات اردوی ملی افغانستان تا  31مارچ  159,363 ،2011نفر بود که
73
 9,810نفر نسبت به  21دسمبر  2010افزایش یافته است .از این تعداد 128,862 ،نفر قوای عملیاتی هستند.
هدف اردوی ملی افغانستان نایل آمدن به  171,600نفر تا اکتوبر  2011است .هدف هیئت مدیره هماهنگی
74
و نظارت مشترک نایل آمدن  195,000نفر تا نومبر  2012است.
75
ساختارقوای اردوی ملی افغانستان چهار جزء دارد:
•وزارت دفاع افغانستان ( )MoDو کارمندان عمومی که مسئول انکشاف ،اعزام و یقین حاصل منودن از
آمادگی عملیاتی قوای اردوی ملی افغانستان هستند.
•مؤسسات حمایتی و قوماندانی های میانی که به وزارت دفاع افغانستان مساعدت می کنند
•قوای حربی ،بازوی عملیاتی اردوی ملی افغانستان
•کارمندان قوای هوایی افغانستان که از قوای اردوی ملی افغانستان و پولیس ملی افغانستان حمایت
می کنند

ارائه راپور به کنگره امریکا

|

 30اپریل2011 ،
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ﻧﻮﺕ =SOF :ﻧﯿﺮﻭﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺧﺎﺹ .ﻣﻨﺼﻮﺏ ﺷﺪﻩ ﻭﻟﯽ ﻏﯿﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﺍی ﺍﳒﺎﻡ ﻭﻇﯿﻔﻪ = ﺭﺧﺼﺘﯽ ﻃﺒﯽ ،ﺗﺮﻧﯿﻨﮓ ﯾﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻏﯿﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺧﺼﺘﯽ.

ﻧﻮﺕ ﻫﺎ :ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ = PDY .ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﺍی ﺍﳒﺎﻡ ﻭﻇﯿﻔﻪ = AWOL .ﻏﯿﺮ ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺧﺼﺘﯽ .ﺳﺎﯾﺮ = ﺭﺧﺼﺘﯽ ﻃﺒﯽ ،ﺗﺮﻧﯿﻨﮓ ﯾﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ.

ﻣﻨﺒﻊ :ﺁﯾﺴﺎﻑ-ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ ﺍﳌﻠﻠﯽ PERSTAT ،ﺍﺭﺩﻭی ﻣﻠﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.3/20/2011 ،

ﻣﻨﺒﻊ :ﺁﯾﺴﺎﻑ-ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ ﺍﳌﻠﻠﯽ PERSTAT ،ﺍﺭﺩﻭی ﻣﻠﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.3/20/2011 ،

منبع :دفتر حسابدهی دولتی" ،امنیت افغانستان :اردوی افغانستان در حال رشد است،
ولی مربیان بیشتری ضرورت دارد ،مصارف بلند مدت تعیین نشده است"،66-GAO-11 ،
 ،2011/27/1صفحه .43
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هر فرقه یا قول اردو در اردوی ملی افغانستان دارای
یک تا چهار لوا است .یک لوای معمولی بشمول
یک یونت قوماندانی ،یک یونت حمایتی سربازخانه،
چهار کندک پیاده نظام ،یک یونت حمایتی کندک و
یک کندک حمایتی خدمات حربی است .هر کندک
پیاده نظام اردوی ملی افغانستان از  800نفر تشکیل
شده است.
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ﻗﻮﺍی ﺍﺭﺩﻭی ﻣﻠﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ،ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ  20ﻣﺎﺭچ 2011

از مجموع قوا ،اغلب قوای هوایی به شش فرقه اردوی ملی افغانستان ،نیروی عملیاتی ویژه و فرقه 111
پایتخت اختصاص داده شده اند .بر اساس یک ارزیابی جدید اجنام شده توسط قوماندانی مشترک آیساف
( )IJCاز تاریخ  20مارچ  90,166 ،2011نفر به این قوا اختصاص داده شده بودند76 .این تعداد  4,362نفر بیشتر از
کارمندان سه ماه قبل است 77.ولی همانطور که در شکل  3.19نشان داده شده است ،تعداد قوای اختصاص
یافته الزاما ً برابر با تعداد قوای آماده برای اجنام وظیفه نیست .همانطور که در شکل  3.20نشان داده است،
در این سه ماه ،عساکر غیر حاضر بدون رخصتی ( AWOL)، 7تا  14فیصد از قوا را تشکیل می دادند.
بر اساس راپور  22فبروری  2011قوماندانی مشترک بین املللی با استفاده از سامان ارزیابی یونت قوماندان
( ،)CUATاردوی ملی افغانستان در این سه ماه پیشرفت قابل مالحظه ای داشته و تعداد نفرات غیر حاضر
78
بدون رخصتی آن تقلیل یافته است .این پیشرفت در راپورهای آیساف در این سه ماه نیز مشخص است.
مثالً ،در تاریخ  20مارچ  2011عساکر بیشتری در شش فرقه اردوی ملی افغانستان ،نیروی عملیاتی خاص و
فرقه  111پایتخت نسبت به  30دسمبر  2010برای اجنام وظیفه حاضر بودند .از همه واضح تر ،فیصد عساکر
79
حاضر برای جنام وظیفه در فرقه  203بود که از  63فیصد به  81فیصد افزایش یافته است.
همانطور که در راپور جنوری  2011سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ذکر گردیده است ،سامان
ارزیابی یونت قوماندان ( )CUATدو کندک را شناسایی منود که قابلیت اجنام عملیات مستقل را دارند .به
گفته قوماندانی مشترک بین املللی ،درجه "مستقل" اخیرا ً اصالح شده تا سطح واقعی تری از آمادگی
عملیاتی را نشان بدهد .به علت این اصالحات ،سامان ارزیابی یونت قوماندان ( )CUATدر تاریخ  14اپریل 2011
فقط یک یونت اردوی ملی افغانستان را "مستقل" دانست 52 .کندک از  157کندک اردوی ملی افغانستان
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ﻣﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﺭﺩﻭی ﻣﻠﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻡ
ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻡ ﻫﺎی ﺗﺮﻧﯿﻨﮓ2,454 :

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﯿﻼﻥ22,446 :

ﺗﺮﻧﯿﻨﮓ ﻫﺎﻣﻮی
) (HMMWVﺯﺭﻫﺪﺍﺭ
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ﻣﮑﺘﺐ ﺁﻓﺴﺮﻫﺎی
ﺩﺍﻭﻃﻠﺐ

731

ﺗﺮﻧﯿﻨﮓ ﺳﻮﺍﺩ ﺁﻣﻮﺯی
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺼﺎﺏ
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ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ
ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ

201
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ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺮﺑﯽ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ

ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ
ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ ﺩﺭﺟﻪ ﺩﺍﺭ
3,070
ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻡ ﻫﺎی
ﺗﺮﻧﯿﻨﮓ
2,454

ﺍﻭﻟﯽ
ﺟﻨﮕﺠﻮ
ﺧﺎﺹ
15,005

ﺩﻭﺭﻩ ﺩﺧﻮﻝ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢa
ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ ﺩﺭﺟﻪ ﺩﺍﺭ
1,917

0

ﻧﻮﺕ ﻫﺎ = NCO :ﺿﺎﺑﻂ ﺩﺭﺟﻪ ﺩﺍﺭ  = HMMWVﻣﻮﺗﺮ ﭼﺮﺧﻪ ﺩﺍﺭ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮﺭﻩ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺯﯾﺎﺩ.
.aﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭﻩ  12ﻫﻔﺘﻪ ﺍی ،ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﯿﻼﻥ ﻟﯿﺴﻪ ﺑﺮﺍی ﺍﻋﺰﺍﻡ ﻣﻨﺤﯿﺚ ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ ﺩﺭﺟﻪ ﺩﺍﺭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰی ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.4/1/2011 ،

به درجه "مؤثر با مساعدت مشاورین" نایل آمدند .قوماندانی مشترک بین املللی اعالن منود که از زمان
80
راپوردهی قبلی سامان ارزیابی یونت قوماندان ( CUAT)، 9یونت به این یونت ها اضافه شده اند.
اردوی ملی افغانستان عالوه بر قوای حربی ،در حال اعزام "مساعدت کنندگان" یا یونت های حمایت حربی
است که مساعدت های تخصصی در زمینه ترنینگ و الجستیک و همکاری را ارائه می کنند .قوماندانی
مشترک بین املللی ذکر کرد که بعضی از این یونت ها بدون کارمندان ،جتهیزات ،سامان آالت ،موترها و سایر
81
جتهیزات ضروری به فرقه ها اعزام شدند.

ترنینگ اردوی ملی افغانستان

امریکا تا  31مارچ  2011حدود  2.0ملیارد دالر را برای عملیات و ترنینگ اردوی ملی افغانستان به صندوق
نیروهای امنیتی افغانستان اختصاص داده 1.6 ،ملیارد دالر را تعهد منوده و  1.5ملیارد دالر را پرداخت منوده
82
است.
به گفته قوماندانی مرکزی امریکا ،در این سه ماه 22,446 ،نفر از کارمندان اردوی ملی افغانستان از
پروگرام های مختلف ترنینگ که مصارف آنها توسط صندوق نیروهای امنیتی افغانستان تأمین شده بود
فارغ التحصیل شدند .همانطور که در شکل  3.21نشان داده شده است ،از این تعداد 3,070 ،نفر از دوره های
83
انکشافی ضابطین درجه دار و  731نفر از دوره های آفسرهای جدید فارغ التحصیل شدند.

سواد پولیس ملی افغانستان

قوماندانی مشترک بین املللی و منایندگی ترنینگ سازمان پیمان اتالنتیک شمالی  -افغانستان از ضرورت
ارائه ترنینگ سواد آموزی به نیروهای امنیت ملی افغانستان مطلع هستند .بسیاری از مناصب تخصصی -
خاصتا ً در زمینه طب ،استخبارات ،الجستیک و خنثی سازی مواد منفجره  -به علت کمبود کاندیدان باسواد
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ممیزی سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
در حال اجنام یک ممیزی با مترکز بر مدیریت
تعدادی از پروژه های زیربنایی نیروهای امنیت
ملی افغانستان در مرکز ترنینگ نظامی کابل
است .برای کسب معلومات بیشتر به بخش ،1
صفحه  14مراجعه کنید.

ا منیت

خالی هستند .به گفته قوماندانی مشترک بین املللی ،پروگرام سواد آموزی منایندگی ترنینگ سازمان پیمان
84
اتالنتیک شمالی  -افغانستان کوشش می کند که کمبود را جبران کند.
به گفته قوماندانی مرکزی امریکا ،مساعی امریکا و قوای ائتالف برای افزایش و بهبودبخشی سواد
آموزی در اردوی ملی افغانستان وسیع بوده است .تیم سواد آموزی منایندگی ترنینگ سازمان پیمان اتالنتیک
شمالی  -افغانستان برای تعیین اولویت های ترنینگ و تهیه پالیسی سواد آموزی ،مرتبا ً با مدیر دفتر روابط
مذهبی و فرهنگی وزارت دفاع افغانستان مذاکره می کند .تیم سواد آموزی همچنان طرز معلوماتدهی مؤثر
در مورد اهمیت سواد آموزی در اردوی ملی افغانستان را به این مدیر تعلیم می دهد .مثال ،این تیم در نومبر
 2010به تهیه یک طرزالعمل برای ترنینگ جبری سوادآموزی منحیث بخشی از دوره ترنینگ اولی اردوی ملی
افغانستان مساعدت منود .به گفته قوماندانی مرکزی امریکا ،تعداد فارغ التحصیالن سطح  1از این تاریخ
افزایش زیادی داشته است .در صنف ها به متعلمین خواندن به لسان پشتو یا دری تعلیم داده می شود.
85
صنف ها به لسان متعلمین برگزار می شوند.
قوماندانی مرکزی امریکا میزان باسوادی در وزارت امورخارجه امریکا را تخمین نزده است .ولی ،تخمین زده
86
می شود که نرخ کلی با سوادی در میان نیروهای امنیت ملی افغانستان حدود  28فیصد باشد.

زنان در اردوی ملی افغانستان

به گفته قوماندانی مرکزی ایاالت متحده ،تا  4فبروری  300 ،2011زن در اردوی ملی افغانستان خدمت می
کردند 195 .آفسر و  105کارمند ثبت شده .اغلب آفسرها ( 75فیصد) به مناصب طبی اختصاص داده شده
اند و حدود نیمی از کارمندان ثبت شده ( 51فیصد) به مناصب الجستیکی اختصاص داده شده اند .به گفته
قوماندانی مرکزی ایاالت متحده ،اغلب زنانی که در اردوی ملی افغانستان خدمت می کنند در اواسط دهه
 1980به اردوی ملی افغانستان پیوسته اند و لهذا بسیار کم و یا اصال ً تعلیم داده نشده اند .اغلب آنها بی
87
سواد هستند و تعداد کمی از آنها ترفیع گرفته اند.
قوماندانی مرکزی ایاالت متحده اعالن منود که سال قبل ،اردوی ملی افغانستان دو پالیسی در مورد
اقدامات ضروری برای نایل آمدن به هدف استخدام کارمندان خود نشر منوده است .در جنوری  ،2010وزارت دفاع
افغانستان دستوری را برای افزایش استخدام زنان در وزارت امورخارجه امریکا صادر کرد و یک دستور دیگر در
فبروری  2010برای مساعدت به ترنینگ ،استفاده و اختصاص زنان به یونت های مختلف صادر منود .به گفته
قوماندانی مرکزی ایاالت متحده ،منایندگی ترنینگ سازمان پیمان اتالنتیک شمالی  -افغانستان/قوماندانی
انتقال امنیت متحد  -افغانستان یک گروه کاری حقوق بشر و بازگشت به جامعه برای رفع عوارض وسیع
موجود در نیروهای امنیت ملی افغانستان جهت بحث در مورد مساعی افزایش بازگشت زنان به جامعه
نشر منود .نیروهای امنیت ملی افغانستان/قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان همچنان پیش نویس
طرزالعمل رفع عوارض جنسیتی را در متامی اقدامات آینده منایندگی ترنینگ سازمان پیمان اتالنتیک شمالی
88
 -افغانستان تهیه منوده اند.

زیربنای اردوی ملی افغانستان

امریکا تا  31مارچ  2011حدود  4.0ملیارد دالر را برای زیربناهای اردوی ملی افغانستان به صندوق نیروهای
89
امنیتی افغانستان اختصاص داده 3.2 ،ملیارد دالر را تعهد منوده و  2.5ملیارد دالر را پرداخت منوده است.
به گفته قوماندانی مرکزی ایاالت متحده ،در این سه ماه ،قرارداد  24پروژه جدید زیربنایی اردوی ملی
افغانستان (به ارزش  317.9ملیون دالر) منعقد گردید 54 ،پروژه در حال اجنام بود ( 873.9ملیون دالر) 12 ،پروژه
تکمیل شده بود ( 133.4ملیون دالر) و  2پروژه لغو شده بود ( 55.8ملیون دالر) 90.این پروژه ها بشمول اعمار
تعمیرات و تأمین جتهیزات برای حمایت از اردوی ملی افغانستان ،اعزام و عملیات قوا بود (بشمول سربازخانه،
91
قوماندانی ،تعمیرات و میادین ترنینگ ،فضاهای مدیریتی ،حتویل خانه ها و تأسیسات حفظ و مراقبت).

6006

سرمفتش خاص

I

برای بازسازی افغانستان

ا منیت

جتهیزات اردوی ملی افغانستان

امریکا تا  31مارچ  2011حدود  9.0ملیارد دالر را برای جتهیزات و ترانسپورت اردوی ملی افغانستان به صندوق
نیروهای امنیتی افغانستان اختصاص داده 7.7 ،ملیارد دالر را تعهد منوده و  7.1ملیارد دالر را پرداخت منوده
92
است.
به گفته قوماندانی مرکزی ایاالت متحده ،اردوی ملی افغانستان از  1جنوری تا  31مارچ  9,448 ،2011میل
سالح (به ارزش  20.0ملیون دالر) 1,163 ،دستگاه موتر (به ارزش  390.8ملیون دالر) و  6,617دستگاه جتهیزات
ارتباطی (به ارزش  37.3ملیون دالر) را در حتویل گرفته است 93.اغلب این جتهیزات طی خریدهای دوجانبه
94
نظامی خارجی با منابع مالی صندوق نیروهای امنیتی افغانستان از امریکا خریداری شده اند.
بر اساس یک راپور تفتیش که در این سه ماه توسط دفتر حسابدهی دولت امریکا نشر گردید ،از 17.9
ملیارد دالر از منابع مالی صندوق نیروهای امنیتی افغانستان که به انکشاف اردوی ملی افغانستان اختصاص
95
یافته است ،بزرگترین بخش آن  -حدود  7.0ملیارد دالر ( 39فیصد)  -مصروف خرید جتهیزات شده است.
به گفته منایندگی ترنینگ سازمان پیمان اتالنتیک شمالی  -افغانستان /قوماندانی انتقال امنیت متحد
 افغانستان ،سازمان پیمان اتالنتیک شمالی و جامعه بین املللی بیش از  450,000میل سالح و  50فروندطیاره در اختیار نیروهای امنیت ملی افغانستان قرار داده اند .نیروهای ائتالف جتهیزات ذیل را خریداری منوده و
96
در اختیار 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
دفتر حسابدهی دولت در تفتیش اخیر خود از مصارف اردوی ملی افغانستان ،انواع جتهیزات ارائه شده به
یک کندک استندرد پیاده نظام اردوی ملی افغانستان و مصارف مربوط به این جتهیزات را حتلیل منود .دفتر
97
حسابدهی دولت دریافت که مجموع مصارف جتهیز یک کندک پیاده نظام حدود  22ملیون دالر است.
همانطور که در جدول  3.3نشان داده شده است ،از این مبلغ ،حدود  80فیصد آن مصروف ترانسپورت و 11
فیصد آن مصروف سالح می گردد .همانطور که در شکل  3.22نشان داده شده است ،مصارف جتهیز یک
عسکر عادی اردوی ملی افغانستان  2,995دالر است که  80فیصد آن مربوط به زره و تفنگ  M16است.

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 .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 .مانند پروگرام های
فروش نظامی خارجی قبلی ،این پروگرام نیز حتت
نظارت آژانس همکاری امنیتی دفاعی قرار دارد.
منابع" ،GAO :حسابدهی سالحهای افغانستان" ،267-GAO-09 ،دسترسی اونالین،
" ،DSCA ،2010/14/10فروش نظامی خارجی" ،دسترسی اونالین .2010/16/10

شکل 3.22

ﻣﺼﺎﺭﻑ ﲡﻬﯿﺰﺍﺕ ﯾﮏ ﻋﺴﮑﺮ ﻋﺎﺩی ﺍﺭﺩﻭی ﻣﻠﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ
)ﺩﺍﻟﺮ(
ﻣﺠﻤﻮﻉ$2,995 :

جدول 3.3

جتهیزات ارائه شده به کندک استندرد پیاده نظام اردوی ملی افغانستان و مصارف مربوط به آن
سهم از کل (فیصد) مصارف
(ملیون دالر)

ﺗﻔﻨﮓ ﺍﻡ 16
$976

نوع جتهیزات

80

17.6

ترانسپورت (ترک ،هاموی ،آمبوالنس ،تانکی آب ،لفت و غیره).

11

2.4

سالح ها (تلفنگ های  M16و اسنایپر ،تفنگچه ،ماشیندار ،آر پی جی ،هاوان ،و غیره).

8

1.8

ارتباطات (بیسیم ها ،استیشن ها ،سوئیچ بردها ،تیلیفون های تکتیکی و غیره)

1

0.2

سایر (جنریترها ،مطبخ های قابل حمل ،کمره ،قطب منا ،سامان آالت و غیره)

100

22.0

مجموع

ﺯﺭﻩ
$1,431

ﯾﻮﻧﯿﻔﻮﺭﻡ
$422
ﲡﻬﯿﺰﺍﺕ
$166
ﻧﻮﺕ :ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ.

نوت :منبر ها روند شده اند.
منبع :دفتر حسابدهی دولتی" ،امنیت افغانستان :اردوی افغانستان در حال رشد است ،ولی مربیان بیشتری ضرورت دارد ،مصارف بلند مدت تعیین نشده است" ،2011/27/1 ،66-GAO-11 ،صفحه .9
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ﻣﻨﺒﻊ :ﺩﻓﺘﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪﻫﯽ ﺩﻭﻟﺘﯽ" ،ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ :ﺍﺭﺩﻭی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺭﺷﺪ ﺍﺳﺖ،
ﻭﻟﯽ ﻣﺮﺑﯿﺎﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺩﺍﺭﺩ ،ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ"،
 ،GAO-11-66، 1/27/2011ﺻﻔﺤﻪ .8

ا منیت

حمایت امریکا از وزارت دفاع

وزارت دفاع امریکا از قراردادی ها برای مناصب تعلیم و ترنینگ در وزارت دفاع افغانستان مستفید شده است.
در سال  ،2005قرارداد پروگرام انکشاف سکتور امنیت ملی افغانستان برای "ارائه تعلیمات عمیق ،ترنینگ،
مشوره تخصصی و مساعدت به کارمندان قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان و وزارت دفاع
افغانستان" با  MPRIمنعقد گردید 98.مسئولیت های این قرارداد از سپتمبر تا نومبر  2010از  MPRIبه
کمپنی  DynCorpمنتقل گردید که در تاریخ  24آگست  2010یک قرارداد با قوماندانی حتقیقاتی ،انکشافی
و اجننیری اردوی امریکا منعقد منود .به گفته قوماندانی مرکزی ایاالت متحده ،در این سه ماه  15ملیون دالر
بابت خدمات کمپنی  DynCorpپرداخت گردیده است .بودجه این پروگرام  60ملیون دالر برای سال مالی 2011
99
و  60ملیون دالر برای سال مالی  2012است.
وزارت دفاع امریکا همچنان از کارمندان خود برای ایجاد ظرفیت در وزارت دفاع افغانستان و ایجاد ارتباط
میان مسئولین امریکایی و افغان استفاده می کند 100.پروگرام مشاور وزارت دفاع افغانستان همچنان از
جوالی  ،2010کارمندان مسلکی ارشد وزارت دفاع امریکا را برای مساعدت به همتایان خود در وزارت دفاع
102
افغانستان اعزام می کند 101 .تخصص کارمندان وزارت دفاع افغانستان بشمول موارد ذیل است:
•ستراتیژی و پالیسی دفاعی
•پالن گذاری قوا و اختصاص منابع
•مدیریت آمادگی و کارمندان
•عملیات نظامی-مدنی و ضد شورش
•داکترین ،تعلیم و ترنینگ
•خرید و تدارکات
•مدیریت الجستیک و زیربنا
•انکشاف سکتور صحی نظامی
•حقوق بشر و برابری جنسیتی
•پالیسی ها و سازمان های استخباراتی
•مدیریت تکنالوژی معلوماتی و تعلیمات
•اختیارات قانونی و مشروعیت
در راپور تفتیش مارچ  2011دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا ( )DoD OIGمشخص گردید که
منایندگی ترنینگ سازمان پیمان اتالنتیک شمالی  -افغانستان/قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان
تخصص کافی برای انکشاف مناصب مهم امنیتی در وزارت دفاع افغانستان را ندارد و تخصص قراردادی
های برای ایجاد فوری ظرفیت در بخش های مهم وزارت دفاع افغانستان کافی نیست .به عالوه ،دفتر مفتش
عمومی وزارت دفاع امریکا ( )DoD OIGدریافت که بدون حمایت اضافی پروگرام مشاور وزارت دفاع افغانستان،
ممکن است انکشاف وزارت دفاع افغانستان به تأخیر بیافتد و این موضوع بر نایل آمدن به اهداف اصلی
103
ستراتیژی مبارزه علیه شورش امریکا تأثیر خواهد گذاشت.
ولی دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا دریافت که پروگرام مشاور وزارت دفاع افغانستان برای ایجاد
ظرفیت در وزارت دفاع افغانستان مؤثر بوده است .بر اساس این راپور ،به نظر منایندگی ترنینگ سازمان پیمان
اتالنتیک شمالی  -افغانستان/قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان ،مربیان پروگرام مشاور وزارت
دفاع افغانستان بسیار با ارزش هستند .این سازمان درخواست منوده که  100مربی اضافی پروگرام مشاور
وزارت دفاع افغانستان برای تکمیل مناصب مهم تعلیماتی در وزارت دفاع افغانستان و وزارت داخله افغانستان
اعزام شوند 104.قوماندانی مرکزی ایاالت متحده اعالن منود که انتظار دارد تا تاریخ  30سپتمبر  80 ،2011تا 85
105
نفر از کارمندان پروگرام مشاور وزارت دفاع افغانستان در این مناصب مشغول به کار شوند.
به گفته قوماندانی مرکزی ایاالت متحده ،تا  31مارچ  305 ،2011مربی و مشاور به وزارت دفاع افغانستان
اختصاص یافته اند .از این تعداد 67 ،نفر کارمندان امریکایی یا دول ائتالف و  238نفر قراردادی های کمپنی
106
 DynCorpهستند.
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پولیس ملی افغانستان
امریکا تا  31مارچ  2010حدود  12.3ملیارد دالر از منابع مالی صندوق نیروهای امنیتی افغانستان را به ایجاد
و حفظ قوای پولیس ملی افغانستان اختصاص داده 10.0 ،ملیارد دالر را تعهد منوده و  8.8ملیارد دالر را
پرداخت منوده است 107.وزارت دفاع امریکا برای سال مالی  5.7 ،2012ملیارد دالر برای ایجاد و حفظ پولیس ملی
108
افغانستان درخواست منوده که از درخواست  4.1ملیارد دالری سال مالی  39 ،2011فیصد زیادتر است.
از سال  ،2002پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد ( )UNDPحدود  1.26ملیارد دالر از منابع مالی صندوق
وجه امانت نظم و قانون افغانستان ( )LOTFAرا پرداخت منوده است .همانطور که در تفتیش وزارت امورخارجه
امریکا از معاش و حسابدهی کارمندان پولیس ملی افغانستان ذکر گردید ،از منابع مالی صندوق وجه امانت
نظم و قانون افغانستان برای مساعدت به دولت جمهوری اسالمی افغانستان برای تأمین معاش و سایر
109
مصارف پولیس ملی افغانستان استفاده می گردد.

تعداد قوای پولیس ملی افغانستان

به گفته قوماندانی مشترک بین املللی ،مجموع تعداد نفرات پولیس ملی افغانستان در این سه ماه 125,589
نفر بوده است 110.همانطور که در جدول  3.4نشان داده شده است ،از این تعداد 66,927 ،نفر به پولیس
یونیفورم افغانستان ( AUP)، 19,865نفر به پولیس سرحدات افغانستان ( )ABPو  9,348نفر به پولیس نظم
عمومی افغانستان ( )ANCOPاختصاص یافته اند .هدف پولیس ملی افغانستان نایل آمدن به  134,000نفر
تا اکتوبر  2011است و هدف تعیین شده توسط هیئت مدیره هماهنگی و نظارت مشترک 170,000 ،نفر تا
111
نومبر  2012است.

مساعی محلی پولیس ملی افغانستان

پروگرام پولیس محلی افغانستان ( ،)ALPپروگرام نگهبانی محلی وزارت داخله افغانستان است .اعضای
پولیس محلی افغانستان حتت نظر رئیس پولیس ولسوالی خدمت می کنند .به گفته وزارت دفاع امریکا ،این
اعضا توسط شورای محلی کاندید می شوند ،توسط خدمات استخباراتی افغانستان استخدام می شوند
و توسط قوای پولیس ملی افغانستان ،اردوی ملی افغانستان و قوای خاص امریکا تعلیم داده می شوند .این
جدول 3.4

قوای پولیس ملی افغانستان تا مارچ 2011
منصوب شده به مناصب
غیر تشکیل

منصوب شده به مناصب
تشکیل

9,610b

115,979

اجازه داده شده
(تشکیل)
پولیس ملی افغانستان (کل نفرات)125,589 :

122,000

جزئیات بر اساس اجزای پولیس ملی افغانستان
—

66,927

72,817

AUP

—

19,865

21,466

ABP

—

9,348

11,276

ANCOP

—

19,839a

16,441a

سایر یونت ها

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.
منبع :آیساف-قوماندانی مشترک بین املللی PERSTAT ،پولیس ملی افغانستان.2011/3 ،
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ممیزی سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در
تفتیش خود از سیستم های اداره کارمندان
پولیس ملی افغانستان در اپریل  2011دریافت
که تعیین دقیق تعداد قوای پولیس ملی
افغانستان و مصارف معاش آنها به علت
متمرکز نبودن دیتابس ها و سیستم های مورد
استفاده پولیس ملی افغانستان برای ثبت
کارمندان سخت است .برای کسب معلومات
بیشتر به بخش  ،1صفحه  9این تفتیش
مراجعه کنید.

ا منیت

پروگرام به جوامع محلی اجازه می دهد که در ساحاتی که قوای آیساف و نیروهای امنیت ملی افغانستان
حضور محسوسی ندارند از خودشان محافظت کنند .در این سه ماه 77 ،ولسوالی در پروگرام پولیس محلی
افغانستان اشتراک منودند و این قوا در  34ولسوالی کامال ً عملیاتی هستند .به طور متوسط ،هر ولسوالی
112
اجازه داشنت  300عضو پولیس محلی افغانستان را دارد.
به گفته وزارت دفاع امریکا ،یک کندک پیاده نظام معمول امریکایی برای مساعدت به انکشاف پروگرام
پولیس محلی افغانستان اعزام شده است 113.به عالوه ،هییت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان
(یوناما) در حال مساعدت به دولت جمهوری اسالمی افغانستان و آیساف در مورد پروگرام های پولیس محلی
بشمول پروگرام پولیس محلی افغانستان برای یقین حاصل منودن از معلوماتدهی مناسب و پالن گذاری
قوماندانی و کنترول قبل از تأسیس یونت های جدید پروگرام پولیس محلی افغانستان است .منشی عمومی
سازمان ملل متحد راپور داد که وزارت داخله افغانستان مرحله بعدی پروگرام پولیس محلی افغانستان را
در فبروری  2011تصویب منوده است که اجازه استخدام حداکثر  15,700عضور جدید را در پروگرام پولیس
114
محلی افغانستان می دهد.

ترنینگ پولیس ملی افغانستان

امریکا تا  31مارچ  2011حدود  2.6ملیارد دالر را برای عملیات و ترنینگ اردوی ملی افغانستان به صندوق
نیروهای امنیتی افغانستان اختصاص داده 1.9 ،ملیارد دالر را تعهد منوده و  1.8ملیارد دالر را پرداخت منوده
115
است.
به گفته قوماندانی مرکزی ایاالت متحده ،در این سه ماه 12,198 ،نفر از قوای پولیس ملی افغانستان از
 37پروگرام ترنینگ فارغ التحصیل شدند .مسئولیت  34پروگرام بدوش قوای ائتالف است و مسئولیت 3
پروگرام باقیمانده بدوش دو کمپنی ( DynCorpو  )Xe Services LLCاست .کشورهای مسئول پروگرام های
116
ترنینگ آملان ( ،)6ایتالیا ( ،)4اردن ( )4و کانادا ( )3هستند.

سواد پولیس ملی افغانستان

به گفته قوماندانی مرکزی ایاالت متحده ،امریکا از اکتوبر  2009تا فبروری  2011حدود  9.8ملیون دالر را
مصروف ترنینگ قوای پولیس ملی افغانستان منوده است .در این سه ماه ،قوماندانی مرکزی ایاالت متحده
آمار فعلی باسوادی قوای پولیس ملی افغانستان را به سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان اطالع نداد،
ولی قوماندانی مرکزی ایاالت متحده یک نرخ باسوادی کلی نیروهای امنیت ملی افغانستان را  28فیصد
تخمین زده است (به "سواد اردوی ملی افغانستان" مراجعه کنید).
در دوره های قبلی ،منایندگی ترنینگ سازمان پیمان اتالنتیک شمالی  -افغانستان/قوماندانی انتقال امنیت
متحد  -افغانستان نرخ باسوادی کمتری را برای پولیس ملی افغانستان تخمین زده بود .مثالً ،همانطور که
در راپور ربعوار اکتوبر  2010سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ذکر گردیده است ،قوماندانی انتقال
امنیت متحد  -افغانستان تخمین زد که بر اساس تست ها و منونه گیری های تصادفی ،حدود  4.5فیصد از
نفرات پولیس ملی افغانستان با سواد هستند .در سه ماه قبل ،منایندگی ترنینگ سازمان پیمان اتالنتیک
شمالی  -افغانستان اعالن منود که بر اساس یک تست اجنام شده از  7,771نفر از کارمندان جدید پولیس
ملی افغانستان ،نرخ با سوادی در میان این قوا فقط  2.24فیصد بوده است .همچنان نتایج تست  1,456نفر
از نفرات جدید پولیس نظم عمومی افغانستان مشخص منود که فقط  0.27فیصد از آنان با سواد هستند
117
(فقط  4نفر در تست قبول شدند).
منایندگی ترنینگ سازمان پیمان اتالنتیک شمالی  -افغانستان/قوماندانی انتقال امنیت متحد -
افغانستان هدف کوتاه مدت باسوادی نیروهای امنیت ملی افغانستان را  100,000نفر تا جوالی  2011اعالن
منوده است که پیش بینی می شود  44,700نفر از آنان قوای پولیس ملی افغانستان باشند .قوماندانی مرکزی
ایاالت متحده اعالن منود که تعیین اهداف بر اساس تعداد متعلمین به جای نتایج ،خطر تقلب را تقلیل می
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دهد .این روش همچنان به قوماندانان اجازه می دهد که ضروریات ترنینگ و مأموریت را به طور صحیح اولویت
118
بندی کنند.
تیم سواد آموزی منایندگی ترنینگ سازمان پیمان اتالنتیک شمالی  -افغانستان مرتبا ً با وزارت داخله
افغانستان در مورد پالیسی سواد آموزی و مسائل مربوط به ترنینگ همکاری می کند .مثالً ،منایندگی
ترنینگ سازمان پیمان اتالنتیک شمالی  -افغانستان به تهیه یک طرزالعمل برای رئیس عملیات و امنیت
مساعدت منود .این طرزالعمل تا  1اپریل  2011در انتظار امضاء بود .به گفته قوماندانی مرکزی ایاالت متحده،
این پالیسی مدت زمان ترنینگ سواد آموزی را افزایش می دهد .به عالوه ،تعلیم جبری سواد به ترنینگ
متامی نفرات جدید اضافه شده است .این کار ،همراه با افزایش تعداد نفرات پولیس ملی افغانستان ،تعداد
کارمندانی که در صنف های سواد آموزی اشتراک می کنند را افزایش داده است .به پولیس ملی افغانستان
هم مثل ترنینگ سواد آموزی اردوی ملی افغانستان ،خواندن به لسان پشتو یا دری تعلیم داده می شود .صنف
ها به لسان متعلمین برگزار می شوند.
به گفته قوماندانی مرکزی ایاالت متحده ،اضافه کردن سواد آموزی به ترنینگ اولی قوای پولیس ملی
119
افغانستان منجر به نتایج ذیل گردیده است:
• 17,327متعلم از  19,525متعلم در صنف اول قبول شدند (حدود  89فیصد)
• 10,658متعلم از  11,843متعلم در صنف دوم قبول شدند (حدود  90فیصد)
• 6,275متعلم از  7,256متعلم در صنف سوم قبول شدند (حدود  86فیصد)
به گفته قوماندانی مرکزی ایاالت متحده ،برخالف بقیه قوای پولیس ملی افغانستان ،هدف پولیس نظم
عمومی افغانستان نایل آمدن به باسوادی متامی قوا تا سطح صنف سوم است .برای نایل آمدن به این هدف،
قوماندانان پولیس نظم عمومی افغانستان مدت زمان ترنینگ سواد آموزی در دوره ترنینگ اولی قوا را طوالنی
تر کرده اند .قوماندانی مرکزی ایاالت متحده اعالن منود که در این سه ماه تا  4اپریل  ،2011بیش از  2,000نفر
120
از ضابطین درجه دار پولیس نظم عمومی افغانستان در ترنینگ سواد آموزی اشتراک منوده اند.

زنان در پولیس ملی افغانستان

به گفته قوماندانی مرکزی ایاالت متحده ،تا  31مارچ  1,094 ،2011زن در پولیس ملی افغانستان خدمت می
کردند .قوماندانی مرکزی ایاالت متحده فقط آفسرها ،ضابطین درجه دار و نفرات اسم نویسی شده که
وظایف پولیسی اجنام می دهند را شمارش کرده است .این تعداد بشمول کارمندان غیر نظامی ( 264نفر
تا  31دسمبر  2010بر طبق راپور ربعوار جنوری  2011سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان) منی باشد.
در این سه ماه ،تعداد زنان اسم نویسی شده و ضابطبین درجه دار  -بزرگترین گروههای زنان در پولیس ملی
121
افغانستان  -نسبت به  31دسمبر  2010افزایش یافت درحالیکه تعداد آفسر های زن تقلیل یافت:
• 164آفسر (از  185آفسر)
• 511ضابط درجه دار (از )430
• 419نفر اسم نویسی شده (از )362
به گفته قوماندانی مرکزی ایاالت متحده ،وزارت داخله افغانستان در سال  ،2009هدف استخدام 1,000
زن در پولیس ملی افغانستان تا سال  2014را تعیین منود .وزارت داخله افغانستان برای سال شمسی  1390که
از  20مارچ  2011آغاز شده است 2,865 ،منصب را برای زنان تصدیق منوده است 1,320 :مأمور زن 836 ،ضابط
درجه دار و  709آفسر .در تشکیل (سند اجازه استخدام) وزارت داخله افغانستان برای سال شمسی ،1390
122
ضروریات جنسیتی استخدام برای هر منصب مشخص شده است.
همانطور که در راپور ربعوار قبلی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در سال  2010ذکر گردید،
وزارت داخله افغانستان قوماندانی استخدام زنان را برای مترکز بر استخدام زنان در پولیس ملی افغانستان
تأسیس منوده است .به گفته قوماندانی مرکزی ایاالت متحده ،این قوماندانی بشمول یک دفتر در وزارت داخله
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تشکیل :لست کارمندان و جتهیزات مورد استفاده
توسط وزارت دفاع افغانستان و وزارت داخله
افغانستان بشمول جزئیات مناصب کارمندان و
جتهیزاتی که در اختیار آنها قرار دارد که در این مورد
مربوط به اردوی ملی افغانستان و پولیس ملی
افغانستان است .این کلمه در لسان دری به معنای
"سازمان" است.
منبع :دفتر حسابدهی دولت" ،661-GAO-08 ،امنیت افغانستان" ،6/2008 ،صفحه .18

ا منیت

ممیزی سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان شش
تفتیش را از پروژه های اعمار زیربناهای پولیس
ملی افغانستان و اردوی ملی افغانستان اجنام
داده و دو تفتیش زیربنایی دیگر نیز در دست
اجنام دارد .برای کسب معلومات بیشتر در مورد
تفتیش های در حال اجنام به بخش  ،1صفحه 14
مراجعه کنید.

افغانستان ،مسئولین استخدام زنان در قوماندانی های ساحوی و دو مسئول استخدام زنان در هر والیت
است .قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان برای حمایت از مساعی پولیس ملی افغانستان دارای
یک تیم مساعدت به استخدام است که بشمول مشاورین زن برای ارائه مشوره به قوماندانی استخدام
زنان است .برای مساعدت بیشتر به استخدام ،دو تیم همکاری با زنان در ساحات شمالی و مرکزی تأسیس
شده اند .قوماندانی مرکزی ایاالت متحده همچنان اعالن منود که مربیان پولیس قوماندانی انتقال امنیت
متحد  -افغانستان و قوماندانی مشترک بین املللی ،فلم هایی را از حضور زنان در پولیس ملی افغانستان
در اختیار مرکز رسانه و معلومات دولت قرار داده اند تا در کمپاین ها و اعالنات استخدامی در تلویزیون از آنها
123
استفاده شود.

زیربنای پولیس ملی افغانستان

امریکا تا  31مارچ  2011حدود  2.7ملیارد دالر را برای زیربناهای پولیس ملی افغانستان به صندوق نیروهای
124
امنیتی افغانستان اختصاص داده 2.1 ،ملیارد دالر را تعهد منوده و  1.5ملیارد دالر را پرداخت منوده است.
به گفته منایندگی ترنینگ سازمان پیمان اتالنتیک شمالی  -افغانستان/قوماندانی انتقال امنیت متحد
 افغانستان در این سه ماه ،قرارداد  24پروژه زیربنایی جدید منعقد گردید (به ارزش  87.4ملیون دالر) 152 ،پروژهدر حال اجنام بود ( 637.3ملیون دالر) 27 ،پروژه تکمیل شده بود ( 76.3ملیون دالر) و  2پروژه لغو شده بود (12.1
125
ملیون دالر) .این پروژه ها بشمول قوماندانی های ساحوی و مراکز قوماندانی و ترنینگ هستند.

جتهیزات پولیس ملی افغانستان

امریکا تا  31مارچ  2011حدود  3.7ملیارد دالر را برای جتهیزات و ترانسپورت پولیس ملی افغانستان به صندوق
نیروهای امنیتی افغانستان اختصاص داده 3.1 ،ملیارد دالر را تعهد منوده و  2.9ملیارد دالر را پرداخت منوده
126
است.
به گفته قوماندانی مرکزی ایاالت متحده ،پولیس ملی افغانستان از  1جنوری تا  31مارچ 7,240 ،2011
میل سالح (به ارزش  5.3ملیون دالر) 1,170 ،دستگاه موتر (به ارزش  99.2ملیون دالر) و  2,938دستگاه جتهیزات
ارتباطی (به ارزش  1.5ملیون دالر) دریافت منوده است .این جتهیزات از طریق پروگرام فروش جتهیزات نظامی
127
خارجی از بازار بین املللی و از طریق مرکز قراردادی ساحوی کابل از بازار داخلی خریداری شده است.
تفنگ  AK-47سالح اصلی پولیس یونیفورم افغانستان و پولیس سرحدات افغانستان است که مجموعا ً
 69فیصد از قوای پولیس ملی افغانستان را تشکیل می دهند 128.به گفته قوماندانی مرکزی ایاالت متحده،
قیمت یک تفنگ  AK-47بشمول مصارف گمرکی و ترانسپورت  1,250دالر است 129.کارمندان در سطوح
ولسوالی و سرحدات اجازه حمل آر پی جی نیز دارند .ولی ،دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا در راپور
تفتیش اخیر خود ،کمبود مرمی آر پی جی را در این سطوح اعالن منوده است .به عالوه ،در مصاحبه های دفتر
مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا با اعضای یونت های پولیس ملی افغانستان مشخص گردید که این یونت
ها با شورشیانی مواجه شده اند که به تفنگ های  AK-47با کیفیت خوبتر مجهز بوده اند و آر پی جی های
130
بیشتری همراه با ماشیندار ،هاوان و سایر سالحها در اختیار داشته اند.

حمایت امریکا از وزارت داخله

به گفته قوماندانی مرکزی ایاالت متحده ،پروگرام تعلیم و ترنینگ وزارت داخله افغانستان ،متخصصین
امریکایی و قوای ائتالف را برای انکشاف پولیس در بخش های مختلف اعزام می کند :کارمندان ،استخبارات،
الجستیک ،ارتباطات ،تأمین قوا و مدیریت ،محاسبه ،طبی ،اجننیری ،خرید ،قانونی ،روابط عمومی و ستراتیژی
و پالیسی 131 .در دسمبر  ،2010قوماندانی حتقیق ،انکشاف و اجننیری اردوی امریکا یک قرارداد با کمپنی
 DynCorpبرای اعزام این متخصصین به مدت  24ماه منعقد منود .کمپنی  MPRIکه قراردادی اصلی این
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پروگرام بود ،تا  30اپریل  2011در وضعیت انتقالی باقی می ماند.
پروگرام تعلیم و ترنینگ وزارت داخله افغانستان یکی از چهار پروگرام یک قرارداد دو ساله  718ملیون
دالری برای ترنینگ پولیس سرحدات افغانستان ،ارائه خدمات مشاوره ای و اعزام مربیان است 132.بودجه
پروگرام وزارت داخله افغانستان  46ملیون دالر برای سال مالی  2011و  46ملیون دالر برای سال مالی 2012
است .به گفته قوماندانی مرکزی ایاالت متحده ،مصارف این قرارداد در این سه ماه جمعا ً  8.8ملیون دالر
بوده است.
 282مربی/مشاور تا  31مارچ  2011به وزارت داخله افغانستان اعزام شده بودند .از این تعداد 119 ،نفر
بشمول مربیان پروگرام مشاور وزارت دفاع افغانستان ،کارمند دولت امریکا هستند 43 ،نفر کارمندان بین
133
املللی یا دول ائتالف هستند و  120نفر قراردادی کمپنی  DynCorpیا  MPRIهستند.

قوای امریکا

به گفته نیروهای ایاالت متحده  -افغانستان ( ،)USFOR-Aتعداد قوای امریکا که در افغانستان خدمت می
کردند تا  31مارچ  2011برابر با  109,391نفر بوده است که  7,519نفر بیشتر از سه ماه قبل بوده است .این
134
قوا به بخش های ذیل اختصاص یافته اند:
• 83,425به آیساف
• 3,215نفر به منایندگی ترنینگ سازمان پیمان اتالنتیک شمالی  -افغانستان /قوماندانی انتقال امنیت
متحد  -افغانستان
• 12,244نفر به نیروهای ایاالت متحده  -افغانستان
• 10,507نفر به سایر بخش ها (نامشخص)

پاکسازی مهمات منفجر نشده

وزارت امورخارجه امریکا از سال  2002بیش از  172.5ملیون دالر را به انهدام سالح های متعارف و ارائه
مساعدت های بشری به مین زدایی اختصاص داده است 135 .به گفته وزارت امورخارجه امریکا ،پروگرام انهدام
سالحهای متعارف ،مصارف سازمان های غیر دولتی افغانستان ( NGOها) ،پنج سازمان غیر دولتی بین املللی
و یک کمپنی امریکا ( )DynCorp Internationalرا با سه هدف تأمین می کند:
•حفظ عملیات مین زدایی
•جمع آوری و انهدام سالح های متعارف رها شد و در معرض خطر
•ایجاد ظرفیت مدیریتی و تخنیکی در کشور هدف
جدول 3.5

معیارهای پروگرام انهدام سالح های متعارف 1 ،جنوری  31 -دسمبر 2010
محدوده تاریخ

 AT/APنابود شده

 SAAنابود شده

 UXOنابود شده

ترکش ها پاک شده

میادین ماین پاکسازی
شده ()m2

ساحات آلوده تخمیی
باقیمانده ()m2

2010/31/3–1/1

2,455

1,943

129,557

603,957

6,475,318

664,235,000

2010/30/6–1/4

2,853

249,946

217,901

968,887

4,464,926

659,770,000

2010/30/9–1/7

3,922

270,793

1,196,158

1,710,708

9,108,108

650,662,000

2010/31/12–1/10

2,219

100,866

1,204,036

3,549,023

5,704,116

641,000,000

مجموع

11,449

623,548

2,747,652

6,832,575

25,752,468

641,000,000

نوت ها = AT/AP :مهمات ضد تانک /ضد نفرات  = UXOمهمات منفجر نشده = SAA .مهمات سالح های سبک.
منبع :وزارت امورخارجه امریکا ،PM-WRA ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2010/28/3 ،

ارائه راپور به کنگره امریکا
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به گفته دفتر سیاسی-نظامی جمع آوری و انهدام سالحهای وزارت امورخارجه امریکا ( )PM-WRAکه
اداره این پروگرام را در افغانستان بدوش دارد ،این مساعدت ها بشمول انهدام سالح ها و مهمات اضافی ،غیر
قابل استفاده و در معرض خطر نیروهای امنیت ملی افغانستان می باشد 136.همانطور که در جدول  3.5نشان
داده شده است ،دفتر سیاسی-نظامی جمع آوری و انهدام سالحهای وزارت امورخارجه امریکا ()PM-WRA
اعالن منود که از  1جنوری تا  31دسمبر  ،2010بیش از  25.7ملیون متر مربع زمین توسط شرکای اجرائیوی
وزارت امورخارجه امریکا پاکسازی شده است .این مقدار بیش از  12فیصد از  205.5ملیون متر مربع زمین
137
پاکسازی شده از سال  1997است.

مبارزه علیه مواد مخدر

از سال  ،2002امریکا بیش از  4.5ملیارد دالر را به مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان اختصاص داده است.
بخش عمده ای از این منابع مالی به صندوق بین املللی کنترول مواد مخدر و اعمال قانون (( )INCLEحدود
 2.9ملیارد دالر) و فعالیت های مبارزه علیه مواد مخدر وزارت دفاع امریکا (( )DoD CNبیش از  1.5ملیارد دالر)
اختصاص یافته است 138.از منابع مالی فعالیت های مبارزه علیه مواد مخدر وزارت دفاع امریکا ()DoD CN
برای مقاصد مختلفی استفاده می شود .تا تاریخ  31مارچ  ،2011بخش عمده ای از این منابع مالی به اجراآت
و فعالیت های ذیل اختصاص یافته بود:
•ترانسپورت هوایی خارج از ایاالت متحده ( 373.3ملیون دالر) تأمین مصارف جتهیزات ،زیربنا ،عملیات،
حفظ و مراقبت و ترنینگ برای مأموریت های مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان
•استخبارات و تکنالوژی ( 332.5ملیون دالر) حمایت های حتلیلی ،جتهیزاتی ،عملیاتی و حفظ و مراقبت
از مرکز عملیات مشترک امریکا/بریتانیا ،نیروی کاری عدالت جنایی ( ،)CJITFشفافیت ،محور CJTIF
و پروگرام ارتباط عدلیه
•ترنینگ مبارزه علیه مواد مخدر برای پولیس سرحدات افغانستان ( 180.8ملیون دالر) :حمایت از ترنینگ
تکتیکی ،مربیان و مشاورین پولیس سرحدات افغانستان و پولیس گمرکات
•ترنینگ پولیس مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان ( CNPA) (106.5ملیون دالر) :حمایت از مربیان و
مشاورین و تأمین جتهیزات ،زیربناها و حمایت عملیاتی و حفظ مراقبت پولیس مبارزه علیه مواد مخدر
افغانستان و یونت های خاص آن
•ترانسپورت هوایی داخل ایاالت متحده ( 103.4ملیون دالر) تأمین جتهیزات و زیربناها برای حمایت از
تعلیم لسان انگلیسی در امریکا و ترنینگ پرواز برای کارمندان هوانوردی وزارت داخله افغانستان که
به یونت هوایی اختصاص داده شده اند.
•حمایت از سایر پروگرام ها ( 101.7ملیون دالر) :حمایت از حتلیلگران و مربیان ،تأمین تراسپورت و
مساعدت به عملیات و حفظ و مراقبت پروگرام های مختلف مربوط به مبارزه علیه مواد مخدر در
افغانستان

وقایع مبارزه علیه مواد مخدر

به گفته وزارت دفاع امریکا ،در این سه ماه ،دولت جمهوری اسالمی افغانستان چندین عملیات
مبارزه علیه مواد مخدر اجنام داد که منجر به دستگیری قاچاقبران و مصادره مواد کیمیاوی مورد
استفاده در تولید مواد مخدر گردید و سازمان مقابله با مواد مخدر امریکا ( )DEAو سازمان های
افغان به حتقیقات خود در این زمینه دوام می دهند .به عالوه ،سازمان های نظامی و اعمال قانون
امریکا بر همکاری برای ایجاد ظرفیت در قوای مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان مترکز منوده اند.
دولت جمهوری اسالمی افغانستان برای تطبیق پروگرام های حفظ والیات عاری از کشت کوکنار ،با دفتر
مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد ( )UNODCو دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ()INL
139
همکاری می کند.
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در یک عملیه مشترک توسط قوای امنیتی افغان و قوای بین املللی در تاریخ  10فبروری  ،2011یک محموله مواد مخدر در والیت
نیمروز کشف شد و دو شورشی کشته شدند .نیروهای امنیت ملی افغانستان و آیساف از  1جنوری تا  16مارچ  76 ،2011عملیات
مبارزه علیه مواد مخدر اجنام داده اند( .عکس وزارت دفاع امریکا)

در تاریخ  31جنوری  ،2011وزارت مقابله با مواد مخدر و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل
متحد ( )UNODCنتایج سروی زمستانی تریاک  2011را نشر منودند .در والیات جنوبی ،غربی و شرقی ،کوکنار
در زمستان شروع به جوانه زدن می کند .به گفته دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد
( ،)UNODCبر طبق نتایج این سروی ،با وجود قیمت زیاد تریاک در حال حاضر ،کشت کوکنار اندکی تقلیل
یافته است .این تقلیل ،همراه با خشکسالی طوالنی در جنوب ممکن است سبب تقلیل تولید در یک سال
دیگر گردد .همچنان ،دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد ( )UNODCاعالن منود که بر طبق
140
ارزیابی اجنام شده ،دهاقین "امیدوارند" که کشت و تولید کوکنار مثل قبل زیاد نباشد.

ارزیابی مبارزه علیه مواد مخدر امریکا

به گفته دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،جتارت مواد مخدر ثبات سیاسی و رشد اقتصادی
افغانستان را تهدید می کند و ظرفیت دولت جمهوری اسالمی افغانستان برای رفع عوارض امنیتی داخلی
افزایش می دهد .این جتارت همچنان مساعی مبارزه با مواد مخدر امریکا را تضعیف می کند .به گفته دفتر
مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،نابود کردن جتارت مواد مخدر ضرورت به "مساعی دولتی" برای مبارزه
علیه شورش ،مبارزه علیه مواد مواد مخدر ،انکشاف و حکومتداری دارد .یکی از پایه های اساسی ستراتیژی
141
مبارزه علیه مواد مخدر امریکا ،کشت محصوالت متبادل کوکنار است.
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون اعالن منود که زراعت منبع اصلی معاش افغانها است و کشت
کوکنار ،خاصتا ً در ساحات ناامن و دور افتاده یک محصول رقابتی و متداول محسوب می گردد 142.به گفته
دفتر زراعت اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،طالبان برای تأمین مصارف فعالیت های خود دهاقین را
مجبور به کشت کوکنار می کند .همچنان ،قیمت تریاک در دروازه مزرعه زیادتر از سایر محصوالت است.
143
مثال ً در هلمند ،قیمت تریاک بیش از شش برابر قیمت گندم در واحد سطح است.
اداره زراعت اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده اعالن منود که بازار محصوالت متبادل کوکنار با ایجاد
ثبات واقعی در کشور و تقلیل نفوذ طالبان تقویت خواهد شد .عالوه بر مساعی افزایش ریسک تولید تریاک
و منهدم کردن شبکه فروش تریاک ،محصوالت متبادل باید در دهاقین انگیزه کافی برای کشت محصوالت
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متبادل برای کسب معاش بیشتر برای خانواده هایش را ایجاد کنند .همچنان ،تقاضا برای کارگر بیشتر می
144
شود زیرا محصوالت متبادل با دست برداشت می شوند.

مساعی مبارزه علیه مواد مخدر امریکا

مواد مخدر غیر قانونی یکی از منابع عمده عواید شورشیان در افغانستان هستند .به گفته دفتر مواد مخدر
بین املللی و اعمال قانون ،مساعی مبارزه علیه مواد مخدر امریکا در افغانستان نه تنها بر تقلیل جتارت غیر
قانونی بلکه بر جلوگیری از استفاده از این جتارت منحیث منبع عواید گروههای شورشی متمرکز است.
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون اعالن منود که بر طبق ستراتیژی مبارزه علیه شورش امریکا برای
افغانستان ،سازمان های امریکایی برای مقابله با شبکه های مواد مخدر-شورش و مبارزه علیه قاچاقبران
مواد مخدر باید با همسایگان ساحوی افغانستان همکاری کنند .بخشی از این مساعی ،مذاکرات دوجانبه
امریکا-روسیه و همکاری با متامی شرکای ساحوی برای مبارزه علیه جتارت مواد مخدر از طریق مجامع بین
145
املللی و چند جانبه است.
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون از پروگرام های وزارت مقابله با مواد مخدر افغانستان ()MCN
برای تقلیل تولید کوکنار در بخش کشت حمایت می کند .پروگرام معلوماتدهی عمومی مبارزه علیه مواد
مخدر وزارت مقابله با مواد مخدر افغانستان ( ،)MCNرهبران و مردم افغانستان را از طریق اعالنات رادیویی،
تلویزیونی و نشراتی از خطرات کشت ،جتارت و مصرف مواد مخدر مطلع می سازد .با آنکه این کمپاین در
146
متام سال اجرا می شود ،ولی توجه خاصی به فصل قبل از کشت (جوالی تا سپتمبر) شده است.
به گفته وزارت دفاع امریکا ،پروگرام انکشاف زراعت همراه با بهبود امنیت به دهاقین در ساحات نزدیک
به مراکز جمعیت امکان داده که کشت مواد مخدر را کنار بگذارند .موفقیت پروگرام هایی که دهاقین را
تشویق به کشت محصوالت متبادل می کنند بستگی به بهبود بخشی امنیت و اعمال قانون دارد .وزارت
147
دفاع امریکا اعالن منود که کشت کوکنار در ساحات کمتری اجنام می شود.

عملیات جلوگیری از کشت

به گفته وزارت دفاع امریکا ،در این سه ماه ،اغلب فعالیت های مبارزه علیه کشت کوکنار در ساحات جنوبی
و جنوب غربی که کوکنار در آنها کشت و پروسس شده و به خارج از افغانستان قاچاق می شود اجنام شده
اند .نیروهای امنیت ملی افغانستان در ساحات شرقی و شمالی عملیات کمتری نسبت به سه ماه قبل
148
اجنام داده اند.
به گفته وزارت دفاع امریکا ،نیروهای امنیت ملی افغانستان از  1جنوری تا  16مارچ  2011برای اجنام 76
عملیات مبارزه علیه مواد مخدر با آیساف همکاری منودند .این عملیات منجر به دستگیری  76نفر و مصادره
149
مقدار زیادی از مواد کیمیاوی مورد استفاده در تولید مواد مخدر گردید:
• 41,945کیلوگرم حشیش
• 11,854کیلوگرم تریاک
• 4,636کیلوگرم مورفین
• 2,347کیلوگرم هروئین
• 851کیلوگرم مواد کیمیاوی مربوط به تولید مواد مخدر
به گفته وزارت دفاع امریکا ،قوای امریکایی به ارائه حمایت ترانسپورت ،استخبارات ،ترانسپورت هوایی
و عکس العمل سریع دوام می دهند و سازمان مقابله با مواد مخدر ( )DEAبه تعلیم یونت های خاص
مبارزه علیه مواد مخدر افغان دوام می دهد .به عالوه ،جامعه استخباراتی امریکا به حمایت حتلیلی خود در
150
سطوح ستراتیژیک ،عملیاتی و تکتیکی دوام داد.
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دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون اعالن منود که با ارائه حمایت عملیاتی و حفظ و مراقبت از
یونت حتقیقات تخنیکی ،یونت مبارزه ملی علیه مواد مخدر و یونت حتقیقات حساس پولیس مقابله با مواد
151
مخدر افغانستان ( )CNPAدوام می دهد .موفقیت های اخیر بشمول موارد ذیل است:
•آفسرهای یونت ملی مبارزه علیه مواد مخدر اکنون می توانند عملیات خودشان را اجنام بدهند،
درخواست حکم کنند و احکام را اجرا کنند .شواهد جمع آوری شده توسط یونت حتقیقات تخنیکی
از طریق عملیات استخباراتی با اجازه محکمه ،افزایش قاچاقبری عمده مواد مخدر و دوسیه های
فساد اداری مربوط به آنها که به نیروی کاری عدالت جنایی ارائه شده را می دهد.
•در طی سال  ،2010پولیس مقابله با مواد مخدر افغانستان ( )CNPAبا همکاری مربیانی از سازمان
مقابله با مواد مخدر امریکا ،بیش از  100عملیات اجنام داده و بیش از  11تن متریک هروئین کشف کرد
که  700فیصد بیش از میزان کشف شده در سال  2009است.
•سازمان مقابله با مواد مخدر و پولیس مقابله با مواد مخدر افغانستان ( )CNPAبا حمایت هلی
کاپترهای دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،بیش از  4تن متریک پایه مورفین را در یک سلسله
حمله به ولسوالی آچین در ننگرهار مصادره منودند.
•در سال  ،2010طی عملیات مبارزه علیه مواد مخدر بریتانیا و اعضای آیساف ،پولیس مقابله با مواد
مخدر افغانستان ( )CNPAو سازمان مقابله با مواد مخدر امریکا ( DEA)، 55,000کیلوگرم تریاک،
 74,468کیلوگرم حشیش 34,354 ،لیتر مایعات کیمیاوی مورد استفاده در تولید و  2,319کیلوگرم
مورفین را کشف منودند.
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حکومتداری
همانطور که در ضمیمه  Bنشان داده شده است ،امریکا تا  31مارچ  2011بیش از  16.16ملیارد دالر را
به حمایت از حکومتداری و انکشاف افغانستان اختصاص داده است .ایجاد ظرفیت حکومتداری در دولت
افغانستان برای مساعی امریکا حیاتی است .در این سه ماه ،پروگرام های امریکا به رفع عوارض مربوط به
ایجاد ظرفیت ،فساد اداری ،حاکمیت قانون و مدیریت مؤثر دوام دادند .بهبود وضعیت امنیتی اجازه پیشرفت
بعضی از مساعی حکومتداری محلی را داد ،ولی بعضی از این نتایج هنوز تثبیت نشده اند .پیشرفت هایی
در زمینه محافظت از زنان آسیب پذیر در پالیسی ها ایجاد شد.

وقایع مهم در این سه ماه

در این سه ماه ،ولسی جرگه بعد از یک تأخیر طوالنی بعد از انتخابات تشکیل جلسه داد ولی درگیری ها بین
ولسی جرگه و دولت هنوز ادامه دارد .مأموریت هییت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان (یوناما) بر
اساس پالیسی های جدید که بر کنترول بیشتر دولت جمهوری اسالمی افغانستان ( )GIRoAبر آینده کشور
تأکید دارد متدید شد .به عالوه ،فشارها برای آشتی ملی و بازگشت شورشیان به جامعه دوام یافت ولی
پیشرفت عمده ای حاصل نگردید.

جلسه ولسی جرگه

اختالفات شدید داخلی در مورد نتایج انتخابات پارملانی سپتمبر  2010در این سه ماه دوام یافت .رئیس جمهور
حامد کرزی ولسی جرگه را بعد از توافق با اعضای انتخابی جدید و اعضای انتخاب نشده که به نتایج
انتخابات اعتراض داشتند در تاریخ  26جنوری  2011افتتاح منود .ولی ،افتتاح ولسی جرگه سبب نگردید که
محکمه خاص تأسیس شده توسط رئیس جمهور کرزی در دسمبر  2010و دفتر خارنوالی ( )AGOبه حتقیقات
خود دوام ندهند .کمیسیون مستقل انتخابات ( ،)IECوزارت امورخارجه امریکا ( )DoSو یوناما تشویش های
خود را در مورد تأثیر اقدامات دفتر خارنوالی ( )AGOبر استقالل نهادهای انتخاباتی مطرح منوده اند 152.وزارت
153
امورخارجه امریکا اعالن منود که هر نوع فشار غیر عادی می تواند اعتبار انتخابات را خدشه دار کند.
بر اساس راپور ربعوار مارچ  2010منشی عمومی سازمان ملل متحد ( ،)UNمفتشان دفتر خارنوالی
( )AGOو آفسرهای پولیس در تاریخ  14فبروری  2011داخل قوماندانی کمیسیون مستقل انتخابات در کابل
154
شده و باکس های رأی و مرکز دیتای کمیسیون مستقل انتخابات را مهر و موم کردند.
خارنوالی در تاریخ  20فبروری  2011رئیس اجرائیوی کمیسیون مستقل انتخابات و یکی از معاونین وی را
به علت "همکاری ناکافی" با محکمه خاص از کار معلق منود ،ولی کمیسیون مستقل انتخابات اعتراض
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منود که خارنوالی اختیارات قانونی کافی برای تعلیق این کارمندان را نداشته است .ولسی جرگه محکمه
خاص را غیر قانونی اعالن دانست و اعالن منود که نتایج بازشماری آراء را منی پذیرد .به گفته وزارت امورخارجه
155
امریکا ،اعضای ولسی جرگه از تأثیر فعالیت های آتی محکمه خاص در تشویش هستند.
محکمه خاص تا  31مارچ  2011آراء  23والیت را شمارش منوده و بعضی از اعضای ولسی جرکه را متهم
به تقلب انتخاباتی منوده بود .به گفته وزارت امورخارجه امریکا ،بعضی از اعضاء معتقدند که رئیس جمهور
انتخابات را ابطال خواهد منود و بعضی دیگر معتقدند که از محکمه برای تغیر نظر ولسی جرگه در مورد
156
مسائل مهم استفاده خواهد شد.
به گفته وزارت امورخارجه امریکا ،با آنکه ولسی جرگه بشمول تعدادی از مخالفین مهم دولت است،
ولی این موضوع تأثیر زیادی بر توازن قدرت در دولت افغانستان ندارد .اعضای ولسی جرگه مدت زیادی از وقت
خود در جنوری و فبروری  2011را به انتخاب رئیس شورا اختصاص دادند زیرا کاندیدان هر دو طرف قادر به
157
تشکیل ائتالف نبودند.

اداره انتخابات

مساعدت های عملیاتی ،مالی و ترنینگ به کمیسیون مستقل انتخابات با استفاده از منابع مالی اداره
انکشاف بین املللی ایاالت متحده ( )USAIDاجنام می شود .اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده مصارف
پروگرام های مربوط به ایجاد ظرفیت انتخاباتی در دولت جمهوری اسالمی افغانستان را تأمین می کند .این
حمایت ها به کمیسیون مستقل انتخابات برای تهیه یک پالن عملیاتی بعد از انتخابات که بر اسم نویسی
از رأی دهندگان و تعیین حدود انتخاباتی مساعدت می کند .تا وقتی که دولت جمهوری اسالمی افغانستان
نتواند حدود انتخاباتی را به طور صحیح مشخص مناید ،امکان برگزاری انتخابات ولسوالی ها وجود ندارد.
وزارت امورخارجه امریکا اعالن منود که از تأسیس یک کمیسیون اصالحات انتخاباتی بر اساس تعهدات
کنفرانس کابل حمایت می کند .به گفته وزارت امورخارجه امریکا ،اختالفات موجود در زمینه انتخابات
158
نشان می دهد که دولت جمهوری اسالمی افغانستان باید اصالحات انتخاباتی وسیع تری را تطبیق مناید.
در تاریخ  31جنوری  2011دوره قانونی کمیسیون شکایات انتخاباتی ( )ECCبرای حمایت از انتخابات
پارملانی خامته یافت و عملیات آن به پایان رسید .به گفته یوناما ،کمیسیون شکایات انتخاباتی متامی
آرشیف های مربوط به موارد نقض قانون انتخاباتی و صالحیت کاندیدان را به کمیسیون مستقل انتخابات
159
حتویل داد.
به گفته منشی عمومی سازمان ملل متحد ،پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد ( )UNDPقصد دارد با
جتمیع سازمان های انتخاباتی ،حفظ حافظه سازمانی ،پالن گذاری برای حفظ پروگرام ها و افزایش استقالل
سازمان های دولت جمهوری اسالمی افغانستان به حمایت خود از ایجاد ظرفیت انتخاباتی در افغانستان دوام
بدهد .هدف از این مساعدت ،ایجاد سازمان های انتخاباتی با قابلیت عملیاتی و تخنیکی بیشتر برای حمایت
از انتخابات و تقلیل وابستگی آنان به حمایت بین املللی است 160 .شرکای بین املللی در اواخر جنوری 2011
یک ارزیابی از جتارب کسب شده را آغاز منودند .به گفته وزارت امورخارجه امریکا ،به علت بحران ایجاد شده
161
در مورد نتایج انتخابات ،این ارزیابی دچار تأخیر شده است.
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انکشاف یوناما

شورای امنیت سازمان ملل متحد در تاریخ  22مارچ  2011اختیارات یوناما را تا  23مارچ  2012متدید منود.
یوناما که در سال  2002تأسیس شده  30سازمان ،صندوق و پروگرام دارد که به بهبود حکومتداری ،انکشاف
162
و امنیت در  34والیت مساعدت می کنند.
دولت جمهوری اسالمی افغانستان قبل از متدید این اختیارات تأکید منود که قصد دارد کنترول "مکمل"
حکومتداری ،انکشاف و امنیت افغانستان را تا آخر سال  2014بدوش بگیرد 163 .دولت جمهوری اسالمی
افغانستان یک سلسله درخواست از شورای امنیت سازمان ملل متحد منود که بر اساس آنها طرز انتقال
164
اختیارات یوناما به دولت افغانستان تشریح شده است ،این موارد بشمول موارد ذیل است:
•برای یقین حاصل منودن از مؤثریت پروسس انتخاباتی ،افغان ها باید صاحب آن باشند .دولت جمهوری
اسالمی افغانستان از حمایت های تخنیکی و ایجاد ظرفیت انتخاباتی یوناما استقبال منود ولی اعالن
منود که این یک پروسس دیموکراتیک قابل حفظ توسط افغان ها نیست.
•باید بیشتر روی هماهنگ کردن اعطاآت با پروگرام های اولویت ملی افغانستان و پرداخت آنها از طریق
بودجه دولت جمهوری اسالمی افغانستان تأکید شود.
•دولت جمهوری اسالمی افغانستان باید هدایت پروسس صلح و آشتی ملی را بدوش بگیرد ولی ممکن
است از حمایت های دیپلماتیک و عملیاتی یوناما استفاده کند.
•یک ستراتیژی جدید هماهنگی میان یوناما و آیساف باید بر انتقال مساعی تأمین ثبات به افغان ها
متمرکز باشد.
•یوناما باید از طریق سمت معاونت خود در هیئت مدیره هماهنگی و نظارت مشترک ،به افزایش
هماهنگی حمایت های جامعه بین املللی با ستراتیژی انکشافی افغانستان مساعدت کند.
•یک ارزیابی جامع از مأموریت یوناما و نقش سازمان ملل متحد در افغانستان باید قبل از کنفرانس بن
در آخر سال  2011اجنام شود.
•کوشش بیشتری برای عملیات ،پروگرام ها و اعطاآت سازمان ملل متحد در افغانستان ضرورت دارد.

یوناما بعد از متدید اختیارات خود توافق منود که بر طبق توافقنامه های لندن و کابل از دولت جمهوری
اسالمی افغانستان حمایت کند .این حمایت ها خاصتا ً بر بهبود هماهنگی مساعی بین املللی در زمینه
حکومتداری و انکشاف و عملیات نظامی و غیر نظامی متمرکز است .یوناما همچنان تصمیم گرفت که
از مساعی مربوط به افزایش اعطاآت مستقیم از طریق دولت جمهوری اسالمی افغانستان برای افزایش
شفافیت و مؤثریت مصرف این اعطاآت توسط دولت جمهوری اسالمی افغانستان حمایت کند .یوناما
تأکید منود که باید در صورت درخواست دولت جمهوری اسالمی افغانستان ،نقش اصلی در حمایت های
انتخاباتی بین املللی را در آینده داشته باشد .یوناما همچنان از منشی عمومی سازمان ملل متحد درخواست
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منود که یک ارزیابی جامع از حمایت سازمان ملل متحد را تا آخر سال  2011اجنام بدهد.
مناینده افغانستان در سازمان ملل متحد گفت که متدید این اختیارات بر تعهد جامعه بین املللی تأکید
داشته و ضرورت انتقال مسئولیت به افغان ها را نیز مشخص می سازد .مناینده سازمان ملل متحد
همچنان اعالن منود که این اختیارات ،عملیات سازمان ملل متحد را با اولویت های افغانستان هماهنگ می
سازد 166 .بعد از حمله  1آپریل به پایگاه سازمان ملل متحد در مزار شریف ،یوناما اعالن منود که به فعالیت
167
های خود در این دوره حساس و بحرانی در کشور دوام می دهد.
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HOOAC

مبارزه علیه فساد اداری

در این سه ماه ،وزارت امورخارجه امریکا تشویش های زیادی در مورد دوام
یافنت فساد اداری در افغانستان مطرح منود .وزارت امورخارجه امریکا
اعالن منود که دولت جمهوری اسالمی افغانستان می تواند با عزل
مسئولین ارشدی که از حسابدهی دولت یقین حاصل منی کنند و با
پرداخت معاش بیشتر به خارنواالن ،علیه فساد اداری مبارزه مناید .وزارت
امورخارجه امریکا همچنان بر اهمیت تقویت قوانین ضد فساد اداری از
168
طریق تهیه طرزالعمل های خاص محاکمه تأکید منود.
به گفته وزارت امورخارجه امریکا" ،شبکه های حمایتی فساد
اداری مرتبط با مسئولین ارشد افغانستان ،سازمان های ضعیف،
کندی اصالحات دولتی ،کافی نبودن قوانین ضد فساد اداری و مصؤنیت
سیاسی سبب متوقف شدن پیشرفت مساعی مبارزه علیه فساد
اداری در افغانستان شده اند" 169.وزارت امورخارجه امریکا اعالن منود که
خارنوالی تعهد جدی به مبارزه علیه فساد اداری و اجرای عدالت در مورد
مسئولین ارشد دولتی ندارد و اعالن منود که کدام مسئول ارشد دولتی در
این سه ماه محاکمه نشده است .در نومبر  2010دفتر خارنوالی ()AGO
یک حتقیق از  20مسئول ارشد دولتی بشمول  2نفر از اعضای کابینه
را آغاز منود .فقط یکی از این اشخاص (وزیر سابق ترانسپورت) دستگیر
شده است .هنوز مسئولین موضوع این حتقیق محاکمه نشده اند و
170
اسامی و جزئیات دوسیه آنان اعالن نشده است.
وزارت امورخارجه امریکا همچنان به رفع اتهام فساد اداری
قوماندانان ارشد پولیس منحیث منونه هایی از موانع عمده پیش روی
اجرای قوانین ضد فساد اداری اشاره منود .ولی این وزارتخانه اخیرا ً اعالن
منود که خارنوالی اخیرا ً اقداماتی را برای حذف مسئولین فاقد صالحیت
و پرداخت معاش کافی به خارنواالن برای تقلیل انگیزه فساد اداری اعالن
171
منوده است.

به گفته اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،دفتر اعلی نظارت بر
پیاده سازی ستراتیژی ضد فساد اداری ( )HOOACکه مسئول مقابله
با فساد اداری است ،تاکنون پیشرفت چشمگیری نداشته است .اداره
انکشاف بین املللی ایاالت متحده این عدم موفقیت را با کافی نبودن
172
انگیزه مسئولین ارشد برای اجنام این مساعی مرتبط دانسته است.
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده با ارائه مساعدت های تخنیکی
از طریق یک قرارداد با کمپنی  Management Systems Internationalکه
از اکتوبر  2010آغاز گردیده از دفتر اعلی نظارت بر پیاده سازی ستراتیژی
ضد فساد اداری حمایت می کند .به گفته اداره انکشاف بین املللی
ایاالت متحده ،حداکثر ارزش این پروگرام  27.7ملیون دالر طی سه سال
است .پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد ،دفتر مقابله با مواد مخدر
و جرم سازمان ملل متحد و اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده از
وقت تأسیس دفتر اعلی نظارت بر پیاده سازی ستراتیژی ضد فساد اداری
در سال  ،2008به این دفتر مساعدت های تخنیکی بشمول پروگرام های
173
ترنینگ ارائه می کنند.
به گفته وزارت امورخارجه امریکا ،مساعی دفتر اعلی نظارت بر
پیاده سازی ستراتیژی ضد فساد اداری برای بهبود پروسس اعالن اموال
مسئولین دولتی غالبا ً سمبولیک و غیر مؤثر بوده است .تا  31مارچ
 2011فقط  1,900نفر از  3,600نفر از مسئولین که ملزم به اعالن اموال
خود شده بودند این کار را اجنام دادند و فقط اموال  70نفر از آنان نشر
گردید .وزارت امورخارجه امریکا کاستی های زیادی در اعالن و تصدیق
اموال بشمول ملزم نکردن مسئولین برای اعالن اموالی که به اسم
اشخاص دیگری برای مسئولین دولتی نگهداری می شوند را مشاهده
منود .به گفته وزارت امورخارجه امریکا ،از آجنائکه اعالن این نوع اموال
ضرورت نداشته ،کل دارائی رئیس جمهور کرزی کمتر از  30,000دالر اعالن
174
شده است.

واحد ضد فساد اداری

"منی توان موانع پیش روی مساعی غیر نظامی ما در
افغانستان را انکار کرد .فساد اداری یک عارضه عمده
است .مبارزه علیه تقلب و اتالف منابع مالی یکی از
مهمترین اولویت های ما است".
 وزیر امورخارجه امریکا خامن هیلری کلیننتمنبع :وزارت امورخارجه امریکا" ،اظهارات وزیر امورخارجه امریکا خامن هیلری کلیننت ،نشر خطابه های آقای ریچارد سی هلبروک
توسط جامعه آسیا".2/18/2011 ،
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در این سه ماه ،خارنوالی به مربیان وزارت عدلیه امریکا ( )DoJاجازه داد
که به همکاری با خارنواالن واحد ضد فساد اداری ( )ACUدوام بدهند.
این مربیان بعد از ماجرای ارتشای مشاور رئیس جمهور کرزی آقای ضیا
صاحلی در جوالی  2010کار خود را متوقف کرده بودند .وزارت امورخارجه
امریکا اعالن منود که مربیان وزارت عدلیه امریکا نقش مربیگری قبلی
خودشان را محدود کرده اند و فقط برروی ارائه مساعدت تخنیکی مترکز
منوده اند .به گفته وزارت امورخارجه امریکا ،خارنواالن افغان تشویش
175
هایی را در مورد همکاری نزدیک با وزارت عدلیه امریکا اعالن منوده اند.
واحد مقابله با فساد اداری تا  31مارج  2011تعداد  416دوسیه
بشمول  149دوسیه مربوط به سوء استفاده از قدرت و  71دوسیه
مربوط به ارتشاء را به محاکم ارجاع منوده بود .این واحد همچنان هشت
176
حکم منع خروج از کشور برای مسئولین ارشد دولتی صادر منود.
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ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺭﺍﭘﻮﺭﺩﻫﯽ ﺿﺪ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﺩﺍﺭی ﺩﻭﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ

ﻧﯿﺮﻭی ﮐﺎﺭی ﻋﺪﺍﻟﺖ
ﺟﻨﺎﯾﯽ )(CJTF

ﻧﯿﺮﻭی ﮐﺎﺭی ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻋﻤﺪﻩ
ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ )(MCTF

ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﺪﻟﯿﻪ

ﺩﻓﺘﺮ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ

ﺳﺘﺮﻩ ﻣﺤﮑﻤﻪ

ﺩﻓﺘﺮ ﻟﻮی ﺧﺎﺭﻧﻮﺍﻝ

ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﺍﺧﻠﻪ

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

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻨﺘﺮﻭﻝ ﻭ ﺗﻔﺘﯿﺶ
ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ )(CAO

ﻭﺍﺣﺪ ﺿﺪ ﻓﺴﺎﺩ
ﺍﺩﺍﺭی )(ACU

ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﯽ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ

ﻣﻨﺎﺑﻊ :ﻧﯿﺮﻭی ﮐﺎﺭی ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺟﻨﺎﯾﯽ "ﺑﻪ ﻭﯾﺐ ﺳﺎﯾﺖ ﻧﯿﺮﻭی ﮐﺎﺭی ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺟﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮﺵ ﺁﻣﺪﯾﺪ" ،ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺍﻭﻧﻼﯾﻦ " ،HOOAC ،2011/16/1ﻣﺎ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ؟" ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺍﻭﻧﻼﯾﻦ  ،1/16/2011ﺩﻓﺘﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺑﯿﻦ ﺍﳌﻠﻠﯽ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ" ،ﮐﻠﯿﺎﺕ
ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻡ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ " ،ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺍﻭﻧﻼﯾﻦ  ،1/14/2011ﺩﻓﺘﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺑﯿﻦ ﺍﳌﻠﻠﯽ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،1/6/2011 ،ﺳﻔﺎﺭﺕ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﺩﺭ ﮐﺎﺑﻞ" ،ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺭﻭﺯ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻋﻠﯿﻪ
ﻓﺴﺎﺩ ﺍﺩﺍﺭی ﺭﺍ ﺟﺸﻦ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ" ،12/15/2010 ،ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭﺧﺎﺭﺟﻪ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ" ،ﮐﻠﯿﻨﱳ :ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﻭﻡ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﮐﺮﺯی ﺩﺭ ﳊﻈﻪ ﺣﺴﺎﺳﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ" ،11/19/2010 ،ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﺪﻟﯿﻪ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ" ،ﻟﻮی �ﺍﺭﻧﻮﺍﻝ ﺑﺮﺍی ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
ﺍﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻭ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ" ،6/30/2010 ،ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،ﺗﻔﺘﯿﺶ " ،8-10ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻨﺘﺮﻭﻝ ﻭ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﺆﺛﺮ ﺍﺯ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﺩﺍﺭی ،ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺑﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ،
ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ،ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﺯﯾﺎﺩﺗﺮ ﻭ ﲤﺮﮐﺰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺕ ﺑﯿﻦ ﺍﳌﻠﻠﯽ ﺩﺍﺭﺩ ،4/9/2010 ".ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭﺧﺎﺭﺟﻪ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ" ،ﺭﺍﭘﻮﺭﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺩﯾﻤﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﻭ ﺁﺯﺍﺩی".5/2009 ،

نیروی کاری جرائم عمده

حتقیقات نیروی کاری جرائم عمده ( ،)MCTFعمدتا ً بر فساد اداری در
سطوح باالی دولتی متمرکز است .عالوه بر بر سازمان های بین املللی،
پولیس فدرال امریکا و اردوی امریکا نیز به نیروی کاری جرائم عمده
177
ترنینگ حتقیقاتی ارائه می کنند.
نیروی کاری جرائم عمده تا  31مارچ  2011موفق به محکوم منودن
 10نفر به جرائم عمده گردید و در حال اجنام  100حتقیق دیگر نیز بود .به
گفته وزارت امورخارجه امریکا ،نیروی کاری جرائم عمده در سال 2010
موفق به بازداشت  162نفر شد که  22نفر از آنان به اتهام فساد اداری
دستگیر شدند .وزارت امورخارجه امریکا اعالن منود که با آنکه نیروی
کاری مبارزه با جرائم عمده پیشرفت هایی داشته است ،ولی مساعی
این نیروی کاری به علت اعمال نفوذ خارنوالی و دفتر رئیس جمهور موفق
178
نبوده است.

اداره کنترول و تفتیش افغانستان

اداره کنترول و تفتیش افغانستان ( )CAOمسئول ممیزی مؤثریت مالی
سازمان های دولت جمهوری اسالمی افغانستان است .به گفته وزارت
امورخارجه امریکا ،اداره کنترول و تفتیش افغانستان ( )CAOاستقالل و
ظرفیت کافی برای اجنام مسئولیت های خود را در اختیار ندارد و پیشرفت
های کمی در این سه ماه برای انکشاف قابلیت های آن اجنام شده است.
وزارت امورخارجه امریکا اعالن منود که قانون افغانستان به اداره کنترول
و تفتیش افغانستان ( )CAOاستقالل و اختیارات کافی منی دهد .اداره
کنترول و تفتیش افغانستان ( )CAOبه وزارت امورخارجه امریکا اطالع
داد که اغلب دوسیه هایی که به خارنوالی ارجاع می شوند بدون اجنام
179
اقدامات خاصی بازگردانده می شوند.

ممیزی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان

ممیزی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال ارزیابی میزان موفقیت
مساعی امریکا برای تقویت قابلیت های مبارزه علیه فساد اداری نیروی
کاری جرائم عمده است.
برای کسب معلومات بیشتر به بخش  ،1صفحه  17مراجعه کنید.

در تفتیش های سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان از دفتر اعلی
نظارت بر پیاده سازی ستراتیژی ضد فساد اداری و اداره کنترول و تفتیش
افغانستان مشخص گردید که این سازمان ها اختیارات یا استقالل
کافی برای عملکرد منحیث یک سازمان مؤثر تفتیشی را مبارزه علیه
فساد اداری یا تفتیش را ندارند .برای کسب معلومات زیادتر به www.
 sigar.milمراجعه کنید.
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صلح /آشتی ملی

دولت جمهوری اسالمی افغانستان در سال  - 2010با حمایت سیاسی و پروگرامی بین املللی  -اقداماتی
جدیدی برای آشتی و بازگشت شورشیان و رهبران آنان به جامعه را آغاز منود .در این سه ماه ،این مساعی به
پیشرفت خود دوام دادند ولی پیشرفت عمده ای حاصل نگردید.

شورای عالی صلح

کمیته نظارت مالی شورای عالی صلح بشمول
منایندگان وزارت مالیه افغانستان ،رئیس اجرائیوی
پروگرام صلح و آشتی ملی افغانستان ( )APRPو
منایندگان دو مساعدت کننده است .این دو مساعدت
کننده متغیر هستند .این کمیته به کمیته مشترک
راپوردهی می کند.
منبع :منشی عمومی سازمان ملل متحد" ،وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر صلح و امنیت
جهان" ،2011/9/3 ،صفحه .6

به گفته وزارت دفاع امریکا ،در این سه ماه ،شورای عالی صلح یک سلسله جلسات رسمی و غیر رسمی
را برگزار منود .این شورا جزئیات این جلسات را در اختیار نیروهای بین املللی کمک به امنیت (آیساف) قرار
نداد و برای حفظ هویت اشتراک کنندگان این معلومات را اعالن نکرد .به گفته منشی عمومی سازمان
ملل متحد ،شورا از این جلسات برای معلوماتدهی و حمایت از پروسس صلح استفاده کرده است 180 .وزارت
181
امورخارجه امریکا اعالن منود که هنوز شواهدی از تغییر موضع رهبران شورشی مشاهده نشده است.
به گفته وزارت دفاع امریکا ،دولت جمهوری اسالمی افغانستان  25شورای والیتی صلح تأسیس منوده
است 182.این شوراها باید از ابتدا پروگرام های معلوماتدهی را تطبیق منوده ،اعتماد عمومی به صلح و آشتی
ملی ایجاد منوده ،مذاکرات را اجنام دهند و ناراحتی ها را رفع کنند .اعضای کمیته ها بشمول مسئولین دولتی
183
و منایندگان مذهبی و اجتماعی هستند.
پیشرفت هایی نیز در زمینه تطبیق پروگرام صلح و بازگشت شورشیان به جامعه افغانستان ()APRP
ایجاد شده است .به گفته وزارت دفاع امریکا ،اداره مشترک با مساعدت پروگرام انکشافی سازمان ملل
متحد طرزالعمل های مساعدت مالی برای  8والیت را تهیه منوده و در حال تهیه  13طرزالعمل دیگر نیز بود.
 184بر طبق راپور منشی عمومی سازمان ملل متحد ،کمیته نظارت مالی شورا هفت پروژه برای بازگشت
شورشیان به جامعه را تصدیق منوده است .شش پروژه در وزارتخانه ها و ادارات برای حمایت از پروگرام
انکشاف و بازگشت شورشیان به جامعه تطبیق گردیده و یک پروژه مین زدایی با استفاده از شورشیان
185
داوطلب اجرا می شود.

حقوق زنان و آشتی ملی

بخاطر پروسس آشتی ملی و صلح وآوردن گروههای مخاف حقوق زنان به مذاکرات  ،توجه زیادی به حقوق زنان
در مذاکرات شده است .به گفته اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده و وزارت امورخارجه امریکا ،تشویش
هایی در مورد به خطر افتادن حقوق زنان در ضروریات تعیین شده توسط دولت امریکا برای حمایت از پروگرام
صلح و بازگشت شورشیان به جامعه افغانستان ( )APRPمطرح شده است .مثالً ،شورشیان طالبان باید
توافق کنند که به قانون اساسی افغانستان بشمول موارد مربوط به حقوق زنان و اقلیت ها در آن احترام
بگذارند .وزیر امورخارجه امریکا گفت که امریکا از سهم گیری زنان در متامی سطوح پروسس آشتی ملی
186
حمایت می کند.
به گفته اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،امریکا به روش های مختلفی بشمول موارد ذیل به
187
سهم گیری زنان مساعدت منوده است:
•مساعدت به تقویت نقش  9زن از  69عضو شورای عالی صلح در این شورا.
•مساعدت های سیاسی در سطوح ملی و والیتی
•حمایت از مساعی جامعه مدنی برای یقین حاصل منودن از اشتراک زنان در پروگرام صلح و آشتی ملی
افغانستان ()APRP
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•همکاری با سازمان های غیر دولتی حقوق زنان ( - )NGOگروههای کاری زنان ،صلح و امنیت  -که به
تهیه یک پالن اجرائیوی توسط دولت جمهوری اسالمی افغانستان برای سهم گیری زنان در متامی
سطوح آشتی ملی مساعدت می کند.
به گفته اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،زنان به چند طریق در پروگرام صلح و آشتی ملی
افغانستان ( )APRPنقش دارند .یک مشاور جنسیتی مخصوص در پروگرام صلح و آشتی ملی افغانستان
( )APRPبرای یقین حاصل منودن از در نظر گرفنت مسائل مربوط به زنان در تصمیمات و پالیسی های عمده و
مساعدت به اعضای مؤنث شورا برای معلوماتدهی فعالیت می کند .به عالوه ،اعضای مؤنث شورا بعضی
اوقات در کمپاین های معلوماتدهی محلی و بین املللی شورا اشتراک می کنند .همچنان ،شورا اخیرا ً
به شوراهای والیتی صلح دستور داده که شوراهای آنها باید حداقل سه عضو مؤنث داشته باشد .دولت
جمهوری اسالمی افغانستان همچنان به شبکه زنان افغانستان و اجنمن جامعه مدنی افغانستان اجازه
داده که بر تشکیل شوراهای والیتی صلح نظارت منوده و توصیه هایی برای یقین حاصل منودن از در نظر گرفته
188
شدن حقوق نسوان در پروسس آشتی ملی را ارائه منوده است.

مساعدت امریکا به صلح و آشتی ملی

امریکا ،بریتانیا ،جاپان و آملان تا  31مارچ  2011پرداخت حدود  234ملیون دالر را برای حمایت از پروگرام صلح
و آشتی ملی افغانستان ( )APRPبشمول فعالیت های شورای عالی صلح تعهد منوده اند .حدود  110ملیون
دالر از این منابع مالی تعهد شده تا آخر این سه ماه دریافت شده است .به گفته وزارت دفاع امریکا ،وزارت
مالیه افغانستان ( )MoFهنوز در حال تهیه پالن هایی برای توزیع این منابع مالی در سطوح محلی است ،لهذا
189
میکانیزم های مالی افغانستان برای حمایت از آشتی ملی هنوز بکار نیافتاده اند.
برای یقین حاصل منودن از پیشرفت پروسس آشتی ملی ،امریکا در حال تأمین مصارف فعالیت های مربوط
به صلح و آشتی ملی از طریق پروگرام بازگشت شورشیان به جامعه افغانستان ( )ARPاست 190 .مجموع
تعهدات امریکا به پروگرام بازگشت شورشیان به جامعه افغانستان ( )ARPتا  31مارچ  2011کمتر از 4
ملیون دالر بوده است .از این منابع مالی برای حمایت از چندین شورای صلح در سطوح والیتی و ولسوالی
استفاده شده است .کنگره برای حمایت از فعالیت های آشتی ملی در قانون اجازه دفاع ملی در سال مالی
 2011اجازه استفاده از  50ملیون دالر از منابع مالی وزارت دفاع امریکا  -با نظر وزیر امورخارجه  -را داده
191
است.

پیشرفت آشتی ملی

منشی عمومی سازمانل ملل متحد در این سه ماه اعالن منود که پروسس بازگشت شورشیان ضد دولت
جمهوری اسالمی افغانستان به جامعه افغانستان تسریع شده است 192.به گفته وزارت امورخارجه امریکا،
تا  31مارچ  2011حدود  700شورشی در پروسس سه مرحله ای آشتی ملی اسم نویسی منودند 193.به گفته
وزارت دفاع امریکا ،تا  31مارچ  ،2011اغلب این اشخاص در مراحل معلوماتدهی و خلع سالح بودند و هنوز به
مرحله نهایی  -مرحله بازگشت به جامعه  -نرسیده بودند 194 .منشی عمومی سازمان ملل متحد دالیلی
را اعالن منود که تعداد بیشتری از شورشیان باید بر اساس آنها سالح های خود را کنار بگذارند .این دالیل
بشمول عملیات امنیتی مداوم در والیات شمالی و غربی ،معلوماتدهی توسط ادارات والیتی و بدوش گرفنت
195
اداره پروگرام توسط دولت جمهوری اسالمی افغانستان است.
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تا  31مارچ  ،2011در اغلب ساحات کشور شوراهای والیتی صلح و یا ادارات مشترک والیتی وجود نداشت.
والیان والیات اعضای  25شورای والیتی صلح را کاندید می کنند ولی شورای عالی صلح فقط  6نفر را تصدیق
می کند .هشت تیم اداره مشترک والیتی تأسیس شده است که باید به پروسس بازگشت شورشیان به
جامعه در سطوح کاری مساعدت منایند .به گفته وزارت دفاع امریکا ،تقریبا ً همه والیان والیات با پروگرام
صلح و آشتی ملی افغانستان ( )APRPهمکاری می کنند و همکاری آنان سبب نگردیده که حمالتی علیه
آنان اجنام شود 196.ولی ،منشی عمومی راپور داد که شورشیان در پاسخ به مساعی آشتی ملی ،حمالت خود
197
را شدت داده و اشخاصی که قصد بازگشت به جامعه را داشتند تهدید منوده اند.
به گفته وزارت دفاع امریکا ،مسئولین افغان به سفرهای خود برای انکشاف معلوماتدهی در مورد پروگرام
صلح و آشتی ملی افغانستان ( )APRPدوام می دهند .به عالوه ،اداره مشترک در حال همکاری با منایندگان
سازمان های مختلف در کابل برای بهبود بخشی مرحله آخر پروسس بازگشت شورشیان به جامعه از طریق
198
افزایش ارتباطات میان شورشیانی که به جامعه باز می گردند و جوامع آنان است.

حکومتداری والیتی و ولسوالی

به گفته وزارت امورخارجه امریکا ،عقب نشینی پالن گذاری شده نیروهای بین املللی کمک به امنیت
(آیساف) تأثیر کمی بر قابلیت استخدام و حفظ رهبران محلی داشته است .تا  31مارچ  ،2011قوماندانی
های ساحوی جنوب و جنوب غرب توانستند کاندیدانی را برای مناصب رهبری شناسایی منایند و برای ایجاد
ظرفیت حکومتداری با رهبران والیات همکاری منودند .قوماندانی ساحوی  -غرب یک سلسله عوارض پیش
روی رهبران برای تکمیل مناصب بشمول سیاست های کابل ،انتصاب اقوام ،فساد اداری در پروسس انتصاب،
199
انزوای ولسوالی ها ،تأسیسات نامناسب برای مسئولین ولسوالی ها و ناامنی را شناسایی منود.

جنوب افغانستان

به گفته وزارت امورخارجه امریکا ،دولت جمهوری اسالمی افغانستان بعد از پاکسازی اغلب ولسوالی های
قندهار از شورشیان در اواخر سال  2010به آرامی در حال تأسیس مجدد حکومتداری در ولسوالی های قندهار
است .همه تیم های حمایت ولسوالی ( DSTها) در قندهار ،افزایش توان عملیاتی مسئولین دولتی را راپوردهی
منودند .ولی ،تیم های بازسازی ولسوالی پنجوائی و سپین بولدک به وزارت امورخارجه امریکا راپور دادند که
متامی رهبران قبائل به قریه جات خود باز نگشته اند و فقط تعداد محدودی از رهبران مهم حضور دارند .هر
دو تیم بازسازی ولسوالی به وزارت امورخارجه امریکا راپور دادند که رهبران از تأسیس شوراهای ولسوالی
200
حمایت کرده و ممکن است به قریه جات خودشان بازگردند.
به گفته قوماندان قوماندان ساحوی جنوب غرب ،بهبود وضعیت امنیتی به دولت جمهوری اسالمی
افغانستان امکان داده که اختیارات خود را انکشاف دهد و حکومتداری محلی را در والیت هلمند بهبود
ببخشد .به گفته مناینده ارشد بریتانیا در جنوب افغانستان ،تا  25جنوری  ،2011منایندگان دولت والیتی در
 11ولسوالی از  14ولسوالی این والیت حضور داشتند 201 .پیشرفت در مرکز والیت هلمند که شوراهای شش
ولسوالی مرکزی در آن قرار داشتند مشهود بود .در مارجه ،حدود  1,100رأی دهنده در تاریخ  2مارچ ،2011
 35نفر از اعضای شورای محلی را انتخاب منودند .با وجود تهدید شورشیان به اختالل در انتخابات ،کدام
حادثه امنیتی در طی انتخابات واقع نگردید 202.به گفته وزارت دفاع امریکا ،سهم گیری رأی دهندگان در
انتخابات نشان می دهد که مردم محلی در این ساحه اختیارات دولت جمهوری اسالمی افغانستان را به جای
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شورشیان پذیرفته اند 203.تیم بازسازی والیتی هلمند به وزارت امورخارجه امریکا راپور داد که دفاتر والیتی و
ولسوالی آن به تقویت مدیریت خود دوام می دهند و با تیم های حمایت ولسوالی و تیم های بازسازی والیتی
204
دوام می دهند.
به گفته وزارت امورخارجه امریکا و وزارت دفاع امریکا ،یکی از نتایج بهبود وضعیت امنیتی ،آزادی حرکت
بیشتر است205 .به گفته وزارت امورخارجه امریکا ،مسئولین دولتی محلی اکنون می توانند از طریق سرک
بین متامی ولسوالی های هلمند سفر کنند .ولسوالی های مرکزی پرجمعیت ترین ولسوالی های والیت
هستند .وضعیت در ولسوالی های اطراف  -موسی قلعه ،سنگین ،کجکی و نوزاد به شمال و خان شین
در جنوب غرب  -هنوز سخت است و مسئولین باید بوسیله طیاره سفر کنند .وزارت امورخارجه امریکا
همچنان اعالن منود که با آنکه رهبران اصلی هنوز در حال بازگشت به قریه جات خودشان هستند ،ولی
خشونت سبب فرار بعضی از آنان شده است و بعضی از رهبران مهم در بعضی از ساحات مجددا ً در حال
206
درگیری با ادارات دولتی هستند.

شمال افغانستان

به گفته وزارت امورخارجه امریکا ،دولت جمهوری اسالمی افغانستان توانسته در سه ماه گذشته ثبات را در
والیات شمالی کندوز ،تخار و بلخ حفظ کند .با آنکه والیان این والیات اقداماتی را برای افزایش کنترول دولت
207
اجنام داده اند ،ولی تنش بین گروههای قومی در بعضی از ساحات ثبات پایدار را به خطر می اندازد.
وزارت امورخارجه امریکا اعالن منود که والی پشتون والیت کندوز که یکی از دوستان نزدیک رئیس جمهور
کرزی است ،کنترول والیت را بدست گرفته ،عملیات امنیتی نیروهای امنیت ملی افغانستان را انکشاف
بخشیده و روابط خود را با مسئولین امریکایی افزایش داده است .والی تخار که یک تاجیک است ،ارتباطات
سیاسی بین گروههای قومی و ایدئولوژیک مختلف و سطوح دولتی ایجاد منوده است .وزارت امورخارجه
امریکا اعالن منود که این والی سفرهای وسیعی در والیت برای کسب حمایت رهبران و مردم از نیروهای امنیت
ملی افغانستان و آیساف اجنام داده است .او همچنان هدایت هیئت های والیتی برای بحث در مورد ضروریات
مردم در ساحات پاکسازی شده از شورشیان را بدوش گرفته است .به گفته وزارت امورخارجه امریکا ،والیت
بلخ ،یک والی مؤثر ،مدیر و محبوب دارد .او همچنان نفوذ زیادی در ساحات شمالی دارد .ولی کنترول فعال
208
پروسس انتصاب به دست والی سبب از بین رفنت رهبری اقلیت پشتون و ایجاد تنش شده است.
متامی تیم های بازسازی والیتی در این ساحه راپور دادند که مساعی انکشاف و ایجاد ثبات امریکا به
ایجاد ظرفیت در دولت محلی مساعدت منوده است .وزارت امورخارجه امریکا اعالن منود که همکاری مثبتی
با شوراهای انکشاف قریه جات و شورای انکشاف ولسوالی در زمینه تطبیق پروژه های مختلف در کندوز و
209
تخار دارد.

مساعدت امریکا به اصالح مدیریت عمومی

امریکا از اصالحات مدیریت عمومی در سطوح والیتی و محلی از طریق پروگرام عملیات ایجاد ثبات در قریه
جات ( ،)VSOمساعی غیر نظامی و مساعی تیم های بازسازی والیتی و تیم های بازسازی ولسوالی حمایت
می کند.

پروگرام عملیات ایجاد ثبات در قریه جات

به گفته وزیر دفاع امریکا ،پروگرام عملیات های ایجاد ثبات در قریه جات ( )VSOبرای اعزام کارمندان امریکایی
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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 ( )VSOبه دهاقین
کمک می کند که علیه شورشیان مقاومت کنند و مساعدت های انکشافی در اختیار آنان قرار می دهد.
مصارف پروگرام عملیات های ایجاد ثبات در قریه جات ( )VSOاز صندوق های حتت مدیریت وزارت دفاع امریکا
بشمول اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده و صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان تأمین می گردد.
210
وزارت دفاع امریکا اعالن منود که "یک مبلغ نسبتا ً کم از منابع مالی اختصاص یافته مصرف شده است".
به گفته وزارت دفاع امریکا ،این پروگرام نفوذ طالبان را در ساحات عملیاتی به طور چشمگیری تقلیل داده
211
است.

ممیزی سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در
حال اجنام یک تفتیش مشترک با دفتر مفتش
عمومی وزارت امورخارجه امریکا در مورد
مساعی غیر نظامی و امکان اعزام کارمندان
مسلکی اضافه به افغانستان است .برای
کسب معلومات بیشتر به بخش  ،1صفحه 18
مراجعه کنید.

مساعی غیر نظامی

به گفته وزارت امورخارجه امریکا ،تعداد کارمندان مسلکی امریکا در افغانستان به طور چشمگیری طی
دو سال گذشته افزایش یافته و از  261نفر در سال  2009به  989نفر در فبروری  2011رسیده است .وزارت
امورخارجه امریکا پیشنهاد منوده که تعداد کارمندان مسلکی تا سال  2012به  1,350نفر برسد 212.این
مساعی تا  31مارچ  2011اجازه تکمیل  150منصب محلی در تیم های بازسازی والیتی ،تیم های بازسازی
ولسوالی ،پالتفورم های ساحوی (قوماندانی های ساحوی غیر نظامی) و یونت های نیروی کاری و دفاتر والیتی
213
متعدد را داد.
به گفته اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،مساعی غیر نظامی به ایاالت متحده اجازه داده که
ظرفیت دولت جمهوری اسالمی افغانستان را در سطوح محلی بهبود ببخشد .این مساعی برای حمایت از
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مساعی مبارزه علیه شورش عمدتا ً در ساحات مهمی که جمعیت زیاد و اقتصاد بزرگی دارند متمرکز شده
214
است.

تیم های بازسازی والیتی ،تیم های بازسازی ولسوالی و امنیت

به گفته وزارت امورخارجه امریکا ،تهدیدات امنیتی علیه تیم های بازسازی والیتی و تیم های بازسازی
ولسوالی بزرگترین تهدید علیه آنها محسوب می شود .شورشیان قصد بی اثر کردن مساعی این تیم های
را دارند .وزارت امورخارجه امریکا اعالن منود که مسئولین افغان در سطوح محلی از اینکه انتقال مسئولیت
چه تأثیری بر امنیت و دسترسی آنان به اعطاآت خواهد داشت در تشویش هستند .این وزارتخانه همچنان
اعالن منود که انکشاف قابلیت مسئولین دولتی برای تطبیق مساعی انکشافی و حکومتداری یکی از موانع
عمده است .مساعی شرکای اجرائیوی و سازمان های غیر دولتی با مساعی تیم های بازسازی والیتی و تیم
های بازسازی ولسوالی کامال ً هماهنگ نیست و این موضوع سبب تضعیف مساعی حکومتداری محلی و
تکرار مساعی گردیده است .با وجود این موانع ،تیم های بازسازی والیتی و تیم های بازسازی ولسوالی تا 31
مارچ  2011توانستند پروگرام حتویل ولسوالی که یک پروگرام افغان برای انکشاف حضور دولت در ولسوالی
های اخیرا ً تصرف شده است را در  14ولسوالی اجرا منایند و اجازه اجرای آن را در  21ولسوالی دیگر کسب
کنند 215.همانطور که در شکل  3.23نشان داده شده است ،افزایش کارمندان تیم بازسازی ولسوالی در سال
 2011در ولسوالی های جنوبی و شرقی پالن گذاری شده است .همانطور که در شکل  3.24نشان داده شده
است ،پیش بینی می شود که تعداد کارمندان تیم بازسازی والیتی امریکا در سال  2011افزایش یابد.
وزارت امورخارجه امریکا اعالن منود که برای اجرای دستور رئیس جمهور کرزی برای انحالل تیم های بازسازی
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شکل 3.25

ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺧﺎﻟﯽ ،ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ
ﻭﻻﯾﺎﺕ )ﻓﯿﺼﺪ(

والیتی و تیم های بازسازی ولسوالی ،می توان تیم های بازسازی ولسوالی را با تیم های بازسازی والیتی ادغام
منود و در نهایت با تقلیل حضور کلی امریکا آنها را در پالتفورم های ساحوی بزرگتر ادغام منود .به گفته وزارت
امورخارجه امریکا ،قبل از انتقال مسئولیت ،مترکز تیم های بازسازی والیتی و تیم های بازسازی ولسوالی از
تأمین خدمات اولی به ارائه ترنینگ و ایجاد ظرفیت منتقل خواهد شد زیرا هر نوع انتقال و انحالل بستگی
216
به وضعیت امنیتی خواهد داشت.

اصالحات ادارات حکومتی

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ
ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ
30–40
41–55
56–70
71–85

ﻧﻮﺕ ﻫﺎ :ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻓﯿﺼﺪ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺎﺭﻑ ،ﺯﺭﺍﻋﺖ ،ﺩﺍﺧﻠﻪ ،ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ ،ﻣﺎﻟﯿﻪ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻭ ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژی
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ﻭ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺤﻠﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩی ﭘﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ ﺑﯿﻦ ﺍﳌﻠﻠﯽ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻓﻘﻂ ﺁﻣﺎﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ  14ﻭﻻﯾﺖ ﻧﺎﺍﻣﻦ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﳕﻮﺩ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ ﺑﯿﻦ ﺍﳌﻠﻠﯽ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ
ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.4/1/2011 ،

ناتوانی دولت جمهوری اسالمی افغانستان برای تکمیل مناصب دولتی در والیات ناامن مانعی پیش روی
اصالح حکومتداری محلی محسوب می گردد .به گفته اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،در بعضی از
ولسوالی ها بیش از یک نسل است که دولت حضور ندارد .در این راپور ذکر شده که برای نایل آمدن به یک
دولت با ثبات در افغانستان ،استخدام دولتی در والیات باید تسریع شود .به گفته اداره انکشاف بین املللی
ایاالت متحده ،تعداد کارمندان ملکی در سطح والیات و ولسوالی ها در  14والیت بی ثبات بسیار کمتر از
سطح مورد ضرورت برای حکومتداری مؤثر است .همانطور که در شکل  3.25نشان داده شده است ،والیات
جنوبی و شرقی بدترین وضعیت را دارند .بر اساس آمار نشر شده در فبروری  ،2011در  11والیت از این والیات
بیش از  40فیصد از تشکیالت وزارتخانه ها خالی هستند که اغلب آنها مناصب مهم برای ارائه خدمات به
217
مردم هستند.
به گفته اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،دولت جمهوری اسالمی افغانستان با موانع ذیل برای
218
استخدام مسئولین محلی مواجه است:
•عدم وجود حمایت های مالی ،تخنیکی و الجستیکی
•عدم وجود امنیت در سطح والیتی
•منابع بشری ضعیف
•معاش کم ،عدم پرداخت انعام خطر و اضافه کاری
•اعالنات قوی ضد دولتی
وزارت خزانه داری امریکا (خزانه داری) همچنان به اتکای دولت جمهوری اسالمی افغانستان به اعطاآت
بین املللی و مدیریت مالی عمومی اشاره منود و اعالن منود که دولت جمهوری اسالمی افغانستان باید کارهای
زیادی برای بهبود ظرفیت تخنیکی خود اجنام بدهد .با آنکه سازمان خدمات ملکی افغانستان 16,000
نفر را در سال  2010تعلیم داده ،ولی اغلب آنها جتربه کافی در مدیریت مالی ندارند .همچنان ،وقتی که
کارمندان جدید در سیستم های دولتی جتربه کسب می کنند ،معموال ً توسط مساعدت کنندگان بین
املللی و سازمان های غیر دولتی که معاش بیشتری نسبت به دولت جمهوری اسالمی افغانستان پرداخت
219
می کنند استخدام می شوند.
امریکا از طریق ستراتیژی استخدام در والیات نا امن با وزارتخانه های دولت جمهوری اسالمی افغانستان
و کمیسیون خدمات مدنی ( )CSCبرای بهبود قابلیت ارائه خدمات در والیاتی که امنیت در آنها ضعیف است
همکاری می کند .این ستراتیژی که در خزان  2010تهیه شده ،روش های مختلفی را برای بهبود پروسس
220
استخدام مشخص می کند:
•حفظ پیشرفت های اخیر در زمینه ثبات توسط خدمات امنیتی.
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•بهبود ترنینگ برابری جنسیتی ،افزایش استخدام زنان در دولت و ایجاد پروگرام های کاری انعطاف پذیر
برای مطابقت با ضروریات خانه و خانواده آنان.
•معرفی یونت های منابع بشری والیتی قوی.
•افزایش معاش.
•افزایش تعداد واحدهای رهایشی امن برای کارمندان ملکی.
•برگزاری منایشگاههای شغلی.
امریکا از دسمبر  2010تا  31مارچ  2011از کمیسیون اصالحات مستقل مدیریتی و خدمات ملکی
( )IARCSCو مدیریت مستقل حکومتداری محلی برای اجنام یک سلسله فعالیت ها بشمول برگزاری
منایشگاههای شغلی در قندهار ،اروزگان و زابل که سبب استخدام  322کارمند ملکی گردید حمایت کرد.
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده اعالن منود که موفقیت منایشگاه در قندهار سبب بهبود امنیت ،تأمین
خانه های امن ،تقلیل موقت ضروریات حتصیلی و جتربی و کسب حمایت پروگرام خدمات مدنی افغانستان
221
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده و آیساف گردید.
به عالوه ،کمیسیون خدمات مدنی در تاریخ  31مارچ  2011در حال انکشاف دفاتر منابع بشری والیتی خود
برای بهبود عملکرد اداره منابع بشری دولت بود .کمیسیون خدمات مدنی نیز از طریق مدیریت روابط والیتی
222
در حال ایجاد یک والیت مودل منحیث یک مرکز حکومتداری محلی متعالی بود.

مدیریت بودجه

در تاریخ  12مارچ  ،2011مشارنو جرگه رسما ً بوجه ملی را تقدیم ولسی جرگه منود.کل مبلغ این بودجه
 210.7ملیارد دار است  -بیش از دو برابر  92ملیارد دالر عواید تخمینی وزارت مالیه افغانستان در سال مالی
 2011.223به گفته وزارت امورخارجه امریکا ،مشارنو جرگه این بودجه را در فبروری  2011تصویب منود ولی
224
ولسی جرگه آن را رد کرد .در وقت نشر این راپور ،بودجه نهایی هنوز مجددا ً ارائه نشده بود.

شکل 3.26

ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮﺍی ﺳﺎﻝ ﺷﻤﺴﯽ ) 1389-1389ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻠﯿﺎﺭﺩ(
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ﻧﻮﺕ ﻫﺎ :ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ 1 .ﺩﺍﻟﺮ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ =  46.23ﺍﻓﻐﺎﻧﯽ = SY .ﺳﺎﻝ ﺷﻤﺴﯽ ،ﮐﻪ ﺍﺯ  21ﻣﺎﺭچ ﺗﺎ  20ﻣﺎﺭچ ﺍﺳﺖ.
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جدول 3.6

اجرای بودجه عملیاتی ،بودجه پنج وزارتخانه عمده ،سال شمسی 1387-1389
وزارتخانه

بودجه تصویب شده
(ملیارد افغانی)

مصارف
(ملیارد افغانی)

نرخ اجرا
(فیصد)

داخله

64.7

61.1

94

دفاع

60.6

60.1

99

معارف

49.1

47.9

98

شهداء  ،معلولین و خدمات اجتماعی

14.7

13.6

93

8.1

7.9

97

مالیه
نوت :منبر ها روند شده اند.
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شکل 3.27

ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺑﺮﺍی ﺳﺎﻝ ﺷﻤﺴﯽ ) 1389-1389ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻠﯿﺎﺭﺩ(
65.0

110.4

45.4

77.4

121.0

120

43.6
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45.4
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ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪﻩ
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0

ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻧﻮﺕ ﻫﺎ :ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ 1 .ﺩﺍﻟﺮ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ =  46.23ﺍﻓﻐﺎﻧﯽ = SY .ﺳﺎﻝ ﺷﻤﺴﯽ ،ﮐﻪ ﺍﺯ  21ﻣﺎﺭچ ﺗﺎ  20ﻣﺎﺭچ ﺍﺳﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺩﺍﺭی ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.4/5/2011 ،

اجرای بودجه

بودجه دولت جمهوری اسالمی افغانستان به دو قسمت تقسیم می شود :بودجه اصلی (بشمول بودجه های
عملیاتی و انکشافی) و بودجه خارجی (بشمول مصارف امنیتی و انکشافی که کامال ً از اعطاآت تأمین می
گردد) 225.بودجه اصلی از منابع متعددی تأمین می شود ،صندوق های وجه امانت بخش عمده ای از مساعدت
226
های بین املللی به آن را تشکیل می دهند.
بودجه عملیاتی
همانطور که در شکل  3.26نشان داده شده است ،بودجه عملیاتی اصلی پیشنهادی  150ملیارد دالر برای
سال شمسی  1390می باشد که از  21مارچ  2011تا  20مارچ  2012است .بودجه عملیاتی اصلی در سه
سال شمسی گذشته از  78.2افغانی در سال شمسی  1387به  116.5ملیارد افغانی در سال شمسی 1389
227
رسیده است .بودجه عملیاتی عمدتا ً بشمول مصارف مستمر مثل معاش و مزد کارمندان می باشد.
در این دوره رشد بودجوی ،دولت جمهوری اسالمی افغانستان  91فیصد از بودجه عملیاتی اصلی خود را
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اجرا منوده است .همانطور که در جدول  3.6نشان داده شده است ،نرخ اجرای بودجه های اصلی عملیاتی
228
وزارتخانه ها حداقل  93فیصد بوده است.
بودجه انکشافی
بودجه انکشافی اصلی پیشنهادی برای سال شمسی  1390برابر با  65.9ملیارد افغانی است .در سال
های شمسی اخیر ،بودجه های عملیاتی از  108تا  121ملیارد افغانی متغیر بوده است .اوسط نرخ اجرای
بودجه دولت جمهوری اسالمی افغانستان از سال شمسی  1387تا سال شمسی  1389برابر با  40فیصد
بوده است .بودجه انکشافی بشمول مصارف حکومتداری ،حاکمیت قانون ،زیربنا ،معارف ،صحت ،زراعت
و انکشاف دهات ،محافظت اجتماعی و انکشاف سکتور خصوصی است 229.همانطور که در شکل 3.27
نشان داده شده است ،نرخ کلی اجرای بودجه انکشافی کم باقی ماند .نرخ اجرای بودجه از  42فیصد در سال
شمسی  1387تا  36فیصد در سال شمسی  1388متغیر بود .همانطور که در جدول  3.7نشان داده شده
230
است ،اختالف زیادی بین وزارتخانه های مختلف وجود داشت.
همانطور که در راپورهای ربعوار قبلی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ذکر گردیده است ،دولت
جمهوری اسالمی افغانستان مرتبا ً برای اجرای بودجه انکشافی دچار مشکل شده است .معاون وزیر مالیه
افغانستان در یک کنفرانس مطبوعاتی در فبروری  ،2011عوارض ایجاد شده در اجرای بودجه انکشافی
 2010را مربوط به عدم وجود امنیت ،تأخیر در تصویب بودجه توسط شورای ملی ،ظرفیت ناکافی سازمانی،
231
بروکراسی و تداخل سازمانی دانست.

ظرفیت اجرای بودجه

به گفته خزانه داری ،ضعف دولت جمهوری اسالمی افغانستان در پالن گذاری و اجرای بودجه به علت کمبود
مشوره و هماهنگی میان یونت های بودجوی دولت مرکزی و زیرمجموعه های آنها در سطوح والیتی و
ولسوالی است .با آنکه مسئولیت اجرای بودجه عملیاتی بدوش والیات است ولی دولت مرکزی به جای آنها
بودجه را پالن گذاری می کند .به عالوه ،منابع مالی مصرف نشده پروژه های انکشافی معموال ً بازگردانده می
232
شوند ولی مساعدت کننده معموال ً مصارف پروژه های تعیین شده را پرداخت می کند.

جدول 3.7

اجرای بودجه انکشافی ،بودجه پنج وزارتخانه عمده
 ،سال شمسی 1387-1389
نرخ اجرا
(فیصد)

مصارف
(ملیارد افغانی)

بودجه تصویب شده
(ملیارد افغانی)

وزارتخانه

42

31.8

75.6

احیا و انکشاف دهات

37

25.8

69.0

کارهایی برای فواید عامه

43

17.3

40.0

آب و انرژی

41

11.4

28.1

معارف

11.3

20.6

صحت عامه

55
نوت :منبر ها روند شده اند.
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دفتر مساعدت تخنیکی خزانه داری ( )OTAبرای بهبود ظرفیت جهت تهیه طرزالعمل های اجرا و نظارت
بر اجرای بودجه به وزارتخانه های دولت جمهوری اسالمی افغانستان مساعدت می کند که این مساعدت ها
بشمول حمایت از وزارت مالیه افغانستان برای افزایش ظرفیت اجرای بودجه توسط کارمندان ملکی در والیات
است .دفتر مساعدت تخنیکی خزانه داری موفقیت هایی را بشمول مساعدت به وزارت مالیه افغانستان
برای انکشاف و ارائه ترنینگ بودجوی ،ارائه مشوره به وزارت مالیه افغانستان برای بهبود ارتباطات و ارائه
233
ترنینگ به تیم های بازسازی والیتی برای مساعدت به ادارات مربوط را در این سه ماه شناسایی منود.
خزانه داری همچنان توصیه هایی را در مورد چگونگی اصالح طرزالعمل های اجرای بودجه توسط دولت
234
جمهوری اسالمی افغانستان ارائه منود:
•بهبود پروسس پالن گذاری از طریق آماده سازی متامی اسناد جهت شروع پروسس خرید.
•استفاده از یک بودجه چند ساله به جای یک بودجه یک ساله برای مدیریت تأخیرها و رفع ضرورت انتقال
منابع مالی از یک سال به سال بعد.
•تقویت ظرفیت در سطوح والیتی.
•افزایش دانش بودجوی.

شفافیت بودجه

طی سه ماه گذشته ،پروژه همکاری بودجوی بین املللی ( )IBPدر مرکز اولویت های بودجه و پالیسی امریکا،
سروی بودجه باز  2010خود را نشر منود که افغانستان را از حلاظ شفافیت در وضعیت "حداقل" (رتبه 21
از  )100طبقه بندی منود .این یک پیشرفت  13واحدی از سروی قبلی است که در سال  2008اجنام شد و بر
اساس آن رتبه شفافیت بودجه این کشور "کم" طبقه بندی شد .پروژه همکاری بودجوی بین املللی ()IBP
گفت که نشر اسناد بودجوی خاص توسط دولت جمهوری اسالمی افغانستان به بهبود شفافیت بودجه
مساعدت منوده است .ولی ،راپور سروی از دولت جمهوری اسالمی افغانستان به دلیل نشر نکردن بودجه
اجرائی پیشنهادی که به نظر پروژه همکاری بودجوی بین املللی ( )IBPمهم ترین سند بودجه دولتی است
انتقاد منود .پروژه همکاری بودجوی بین املللی ( )IBPهمچنان اعالن منود که ظرفیت تخنیکی کارمندان وزارت
مالیه افغانستان به علت مساعدت جامعه بین املللی بهبود یافته است .معیارهای مورد استفاده در سروی
235
بشمول طرزالعمل های بودجوی و سیستم های شفاف ،اشتراکی و حسابده بودجوی است.

ایجاد ظرفیت مدیریت دولتی

امریکا در حال مساعدت به انکشاف ظرفیت دولت جمهوری اسالمی افغانستان از طریق تعدادی پروگرام
برای اصالح وزارتخانه ها ،دولت های والیتی و محلی و خدمات ملکی است.

اصالحات سازمانی روابط خارجی

در این سه ماه ،اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده اجرای پروگرام اصالحات سازمانی روابط خارجی را برای
دولت جمهوری اسالمی افغانستان آغاز منود .پیش بینی می شود اگر هر دو سال آن اجرا شود ،مصارف این
236
پروگرام  9.6ملیون دالر در سال اول و  25.3ملیون دالر در سال دوم باشد .این پروگرام سه هدف دارد:
1 .1افزایش ظرفیت مسئولین وزارت امورخارجه افغانستان ( )MoFAبرای اجنام وظایف سیاسی و
مدیریتی.
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2 .2بهبود عملکرد وزارت امورخارجه افغانستان و منایندگی های دیپلماتیک و کانسولی افغانستان.
3 .3تأمین جتهیزات ضروری برای نایل آمدن وزارت امورخارجه افغانستان به اهداف  1و .2
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده در جلسات اولی پروگرام با دولت جمهوری اسالمی افغانستان جهت
پالن گذاری ،تعیین ستراتیژی و کسب حمایت برای پروگرام بشمول تهیه یک پالن کاری ،پالن نظارت بر
237
مؤثریت و پالن اسم گذاری ،اعالن منود که به موفقیت هایی نایل آمده است.

حمایت از پروگرام خدمات مدنی در افغانستان

پروگرام حمایت از خدمات مدنی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده برای اصالح خدمات عمومی و تعلیم
اعضای خود با کمیسیون اصالحات مستقل مدیریتی و خدمات ملکی ( )IARCSCهمکاری می کند .این
پروگرام تا جنوری  2011بیش از  196ملیون دالر را صرف کرده بود و قرار بود در تاریخ  31می  2011خامته پیدا
کند ،ولی یک بودجه  19.5ملیون دالری اضافی تا خزان  2011حتت بررسی بود .مقصد پروگرام حمایت از
خدمات مدنی ،افزایش سطح مهارت کارمندان ملکی است تا وزارتخانه ها بتوانند سیستم های مدیریتی
دولتی را مدرنیزه ،سازماندهی و هماهنگ کنند .به گفته اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پروگرام
حمایت از خدمات مدنی سبب افزایش انتصاب کارمندان ارشد ملکی بر اساس صالحیت آنان ،تأسیس یک
238
سیستم معلومات مدیریتی منابع بشری و بهبود سیستم ارزیابی مؤثریت شده است.

صندوق والیان بر اساس مؤثریت

همانطور که در راپورهای ربعوار قبلی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ذکر گردید ،صندوق والیان بر
اساس مؤثریت اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده برای افزایش قابلیت والیان برای مدیریت ادارات مهم
و انکشاف پروگرام های معلوماتدهی عمومی بشمول برگزاری شوراها طرح ریزی شده است .این پروگرام
توسط بنیاد آسیا اداره می شود .تا  31مارچ  ،2011بیش از  16.3ملیون دالر برای این پروگرام تعهد گردید و
بیش از  13.5ملیون دالر پرداخت گردید 239.یک بودجه  18ماهه اضافی به مبلغ  75ملیون دالر نیز حتت بررسی
240
بود.
ً
به گفته اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،این پروگرام خاصتا در والیت بادغیس موفق بوده است.
والی این والیت از این پروگرام برای مساعدت به ادارت مختلف دولتی برای تصمیم گیری و ایجاد یک صندوق
کوچک محلی برای پروسس های پالن گذاری و بودجه بندی استفاده منود 241.به گفته وزارت امورخارجه
امریکا ،تیم های بازسازی والیتی در کندوز و تخار راپوردهی منودند که پرداخت ماهانه  25,000دالر از صندوق
والیان بر اساس مؤثریت به والیان والیات به حفظ یک بودجه عملیاتی مساعدت منوده و به آنان اجازه می دهد
که فورا ً به درخواست های قانونی پاسخ بدهند 242.به گفته اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،والیات
ناموفق بشمول پروان ،پنجشیر و بغالن بوده اند .مؤثریت در این والیات حتت تأثیر عدم درک مقصد صندوق،
243
ظرفیت کم در سطح والیتی ،نظارت ناکافی شوراهای انتخاباتی والیتی و پالن گذاری ضعیف بوده است.

پروگرام تقویت شاروالی های افغانستان

اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده تا  31مارچ  ،2011پرداخت مبلغ  21ملیون دالر را به پروگرام تقویت
شاروالی های افغانستان تعهد منوده و حدود  14ملیون دالر آن را پرداخت منوده است .اعضای این پروگرام
برای بهبود ظرفیت ارائه خدمات عمومی ضروری با شاروالی های والیات همکاری می کنند .به گفته اداره
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ممیزی سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان
تفتیش سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان از پروگرام همبستگی ملی
افغانستان بر مساعی ایجاد ظرفیت در دولت
های محلی از طریق انتخاب شوراهای انکشافی
محلی و تعلیم آنها برای اداره پروژه های کوچک
متمرکز بود .برای کسب معلومات بیشتر به
بخش  ،1صفحه  4مراجعه کنید.

حکو متد ا ر ی

انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،این پروگرام یک سیستم مالی جامع به لسان پشتو تأسیس منوده که
عواید جمع آوری شده ،ثبت اراضی و پرداخت معاش کارمندان شاروالی قندهار را ثبت می کند .پرداخت معاش
244
اکنون به جای سه روز در قبل از اجرای پروژه ،تنها در سه ساعت اجنام می شود.
عوارض عمده در زمینه تطبیق پروگرام بشمول هدفگیری کارمندان شاروالی توسط شورشیان است.
همچنان ،دستور رئیس جمهور برای منع فعالیت کمپنی های امنیتی خصوصی سبب محدود شدن حرکت
کارمندان و متوقف شدن اجرای تقریبا ً متامی پروگرام ها به مدت دو ماه تا تصویب یک پالن متبادل گردید .به
عالوه ،موانع موجود در استخدام کارمندان و حاضری کارمندان شاروالی ها سبب ایجاد عوارضی گردید .اداره
انکشاف بین املللی ایاالت متحده همچنان به مقاومت بعضی از شارواالن در مقابل فعالیت های پروگرام که
245
مقصد آنها افزایش شفافیت و حسابدهی بود اشاره کرد.

پروگرام انکشاف جامعه مدنی افغانستان اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده

اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده از وقت شروع پروگرام در اکتوبر  2010تا  31مارچ  ،2011پرداخت بیش
از  8ملیون دالر را به پروگرام انکشاف جامعه مدنی افغانستان تعهد منوده است .این پروگرام به شهروندان
افغان اجازه می دهد که سهم گیری مؤثرتری در پروسس سیاسی داشته باشند ،عوارض اجتماعی را رفع
کنند و از رهبران خود توقع حکومتداری خوب داشته باشند .اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده اعالن منود
که این پروگرام منایندگان کمیته مشورتی ملی خود را انتخاب منوده و چوکات ستراتیژیک و عملیاتی خود را
نهایی کرده است .به عالوه ،این پروگرام اعطاآت کوچک متعددی به سازمان های جامعه مدنی را اعالن منوده
است .به گفته اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،این پروگرام به علت عارضه مربوط به قراردادی های
246
امنیتی خصوصی دچار تأخیرها و سختی های زیادی شد.

اصالح عدلیه و حاکمیت قانون

به گفته اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،در سیستم عدلیه افغانستان ،محاکم والیتی و ولسوالی
بیشترین ضرورت به اصالح ظرفیت و کارمندان را دارند .در بعضی از ساحات ،این محاکم حتت تأثیر "محاکم
سایه" تأسیس شده توسط شورشیان قرار می گیرند .چنین محاکمی یکی از منابع اصلی مشروعیت و
247
قدرت شورشیان در ولسوالی هایی هستند حتت تصرف آنان در می آیند.

به گفته اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،برای بهبود ظرفیت سازمان های اعمال قانون در والیات ناامن،
248
دولت جمهوری اسالمی افغانستان و امریکا باید اقدامات مختلفی را اجنام بدهند:
•بهبودبخشی هماهنگی میان والیان و وزارت عدلیه افغانستان (.)MoJ
•تهیه یک پالن برای سازماندهی قضات و محاکم در ولسوالی هایی که از شورشیان پاکسازی شده
اند.
•مساعدت به وزارت عدلیه افغانستان و هیئت انتخاب قضایی برای استخدام یا انتصاب قضات.
•حمایت از قضات محلی که توسط شوراها منصوب می شوند.
•انتصاب قضات محلی و تعلیم حاکمیت قانون به آنان.
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قانون محاکمه جنایی

در مارچ  ،2011تقنین  -اداره تهیه پیش نویس قوانین وزارت عدلیه افغانستان  -ارزیابی اولی خود از قانون
محاکمه جنایی ( )CPCرا مکمل ساخته و آن را در اختیار جامعه بین املللی قرار داد .به گفته دفتر مواد مخدر
بین املللی و اعمال قانون ( )INLوزارت امورخارجه امریکا ،این پیش نویس حاوی تغیرات وسیعی نسبت به پیش
نویس تهیه شده توسط گروه کاری اصالح قانون جنایی در جون  2009است.
در ارزیابی پیش نویس تهیه شده توسط گروه کاری که کارمندان پروگرام مساعدت به سکتور عدلیه
افغانستان نیز در آن حضور دارند ،تناقضات زیادی با قانون اساسی افغانستان و استندردهای بین املللی یافت
شد که به عقیده دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون باید رفع گردند .این گروه کاری تا  31مارچ 2011
249
در حال تهیه پیش نویس توصیه های مربوط به ارزیابی تقنین بود.

مرکز حتلیل و راپوردهی تبادالت مالی افغانستان

به گفته خزانه داری ،در این سه ماه مرکز حتلیل و راپوردهی تبادالت مالی افغانستان ( )FinTRACAمرتبا ً در
زمینه دریافت ،حتلیل و نشر راپورهای مربوط به تبادالت مالی مشکوک پیشرفت داشته است .تا  31مارچ
 ،2011مرکز حتلیل و راپوردهی تبادالت مالی افغانستان  21تفتیش از اتهامات مربوط به پولشویی را اجنام
داد .قوانین مالی ضد پولشویی و ضد تروریزم دولت جمهوری اسالمی افغانستان .مرکز حتلیل و راپوردهی
تبادالت مالی افغانستان با استفاده از معلومات الکترونیکی کسب شده از بانک های جتاری ،یک دیتابیس از
اشخاص سیاسی -مسئولین ارشد دولتی ،خانواده های آنان و شرکای مالی آنان -را برای مساعدت به بانک
ها برای بررسی حساب های این اشخاص تهیه منوده است.
خزانه داری اعالن منود که مرکز حتلیل و راپوردهی تبادالت مالی افغانستان اکنون سافت ویری در اختیار دارد
که اجازه به اشتراک گذارندن معلومات را به صورت الکترونیکی و مصؤن با سازمان های اعمال قانون می
دهد OTA .یک مشاور در دسمبر  2010در مرکز حتلیل و راپوردهی تبادالت مالی افغانستان مستقر منود و در
250
تاریخ  31مارچ  2011در حال بررسی انتصاب یک مشاور متبادل بود.

حمایت امریکا از سیستم عدلیه

امریکا چندین پروگرام برای بهبود سیستم عدلیه افغانستان دارد .این مساعی بشمول تعلیم وکال ،قضات
و مفتشان و بهبود پروسس های قانونی رسمی و غیر رسمی از طریق معلوماتدهی به مردم و حمایت از
جلسات رفع اختالف است.

پروگرام مساعدت به سکتور عدلیه افغانستان

مقصد پروگرام مساعدت به سکتور عدلیه افغانستان ( )JSSPکه حتت دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال
قانون عمل می کند ،انکشاف ظرفیت سیستم عدلیه جنایی افغانستان است .کارمندان این پروگرام با
متخصصین عدلیه افغانستان بشمول خارنواالن همکاری می کنند و به انکشاف همکاری میان وکال و
251
سایر کارمندان حرفه ای در سیستم عدلیه مساعدت می کنند.
در این سه ماه 139 ،خارنوال ،وکیل مدافع ،قاضی و مفتش جنایی افغان از پروگرام های ترنینگ قانونی
پروگرام مساعدت به سکتور عدلیه افغانستان ( )JSSPفارغ التحصیل شدند 252.به گفته دفتر مواد مخدر
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بین املللی و اعمال قانون ،پروگرام مساعدت به سکتور عدلیه افغانستان ( )JSSPنیز تعداد وکالی امریکایی
و افغان خود را افزایش داد و از  107نفر در دسمبر  2010به  127نفر در مارچ  2011رساند .هدف پروگرام
253
مساعدت به سکتور عدلیه افغانستان ( )JSSPنایل آمدن به  158کارمند است.
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون در تاریخ  31مارچ  2011در حال تهیه پیش نویس متدید پروگرام
مساعدت به سکتور عدلیه افغانستان بر اساس جتارب سال قبل بود .تغیرات مورد ضرورت بشمول انتقال
254
بعضی از اختیارات به سفارت امریکا است.
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون در این سه ماه ،پرداخت  4.7ملیون دالر به یک پروگرام جدید
برای بهبود دسترسی افغان ها به سیستم عدلیه را اعالن منود .این مبلغ به سازمان  Global Rightsکه
یک سازمان حقوق بشری بین املللی با مترکز بر ایجاد ظرفیت است پرداخت شده است .به گفته وزارت
امورخارجه امریکا ،مقصد این پروگرام تقویت مهارت های عملی وکالی مدافع قانونی و حقوق بشری آینده
و بهبود دسترسی خانواده ها به سیستم عدلیه است .از طریق این پروگرام ،محصالن و پروفیسورهای
فاکولته های قانون و سازمان های قانون شریعت در ترنینگ حقوق بشر و حقوق زنان در پوهنتون های ننگرهار،
هرات و مزار اشتراک می کنند .ادارات مشوره حقوقی نیز برای بهبود دسترسی به محاکم خانواده در مزار
255
شریف و سه والیت کابل ،هرات و ننگرهار تأسیس می شوند.

پروگرام حاکمیت قانون و ایجاد ثبات

پروگرام حاکمیت قانون و ایجاد ثبات اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده دو بخش دارد :رسمی
و غیر رسمی .تا تاریخ  31مارچ  2011هر بخش حدود  10ملیون دالر صرف کرده بودند و انتظار می رود
که دو پروگرام مجموعا ً  9.5ملیون دالر را برای مکمل ساخنت مساعی خویش مصروف منایند.
به گفته اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،این دو بخش سه هدف دارند:
•ایجاد ظرفیت در عدلیه و فاکولته های حقوق
•افزایش معلومات مردم از قانون.
•افزایش ثبات از طریق حمایت از سیستم عدلیه غیر رسمی.

256

اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده اعالن منود که در این سه ماه ،پروگرام رسمی یک مسابقه
محاکمه بین پنج فاکولته حقوق و سازمان قانون شریعت برگزار منوده و یک پروگرام محاکمه ساختگی
برای تعلیم قضات جدید را آغاز منوده است .اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده همچنان برای شروع یک
پروگرام ترنینگ عدلیه  11هفته ای با دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پولیس احتادیه اروپا و تیم
پروژه پولیس آملان همکاری منوده است .پروگرام رسمی  100,000کاپی جزوات معلوماتدهی حقوقی را توزیع
منوده و از تیم های تفتیش عدلیه برای تقلیل تأخیر محاکم در والیت پکتیکا به میزان  73دوسیه مستفید
257
گردیده است.
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده قصد دارد قرارداد پروگرام رسمی را تا جون  2012متدید مناید .اداره
258
انکشاف بین املللی ایاالت متحده برای نایل آمدن به اهداف ذیل تا این تاریخ پالن گذاری کرده است:
•تکمیل پروگرام ترنینگ یکساله قضات جدید.
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•تعلیم قضات در ساحات اطراف چهار مرکز عدلیه ساحوی که حتت حمایت دولت امریکا قرار دارند.
•انکشاف تورهای تفتیش عدلیه ستره محکمه به والیات دیگر.
•بهبودبخشی عملکرد فاکولته های حقوق و مؤسسات شریعت.
در جنوری  2011بخش غیر رسمی برای ارزیابی میزان پیشرفت آن به سوی اهداف پروگرام ارزیابی شد .به
گفته اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،این ارزیابی افزایش معلومات عمومی از حقوق قانونی و تقویت
ارتباط میان اجزای رسمی و غیر رسمی سکتور عدلیه را نشان داد .فعالیت های این پروگرام در شرق و جنوب
در این سه ماه بشمول جلسات متعدد در مورد حقوق قانونی با بزرگان قریه جات -جلسات بشمول زنان بود
259
 برای رفع اختالفات بود.اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده تاریخ امتام پروگرام غیر رسمی را از  18مارچ تا  18جوالی 2011
متدید منوده است .اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده برای متباقی قرارداد قصد دارد پروگرام را در چهار
ساحه جدید در جنوب و شرق انکشاف بخشد .اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده اعالن منود که همچنان
260
در حال تهیه پالن هایی برای ادامه پروگرام است.

نیروی کاری حاکمیت قانون  -افغانستان

نیروی کاری حاکمیت قانون وزارت دفاع امریکا  -افغانستان ( )ROLFF-Aاز طریق پروگرام های مختلف
بشمول ایجاد ظرفیت در دفتر اعلی نظارت بر پیاده سازی ستراتیژی ضد فساد اداری ( ،)HOOACوزارت عدلیه
افغانستان و ستره محکمه به سیستم عدلیه و اصالحی افغانستان مساعدت می مناید .نیروی کاری
حاکمیت قانون وزارت دفاع امریکا  -افغانستان تا  31مارچ  2011در حال ارائه مساعدت های امنیتی ،ارتباطی،
ترانسپورتی و زیربنایی به دولت جمهوری اسالمی افغانستان برای تأسیس مراکز عدلیه در ساحات تصرف
شده بود .نیروی کاری حاکمیت قانون وزارت دفاع امریکا  -افغانستان همچنان برای اعمار مرکز حتقیقات
جنایی چل زینا در محبس ساراپوسا نزدیک شهر قندهار با وزارت عدلیه و وزارت داخله افغانستان همکاری
می کند .این مرکز متخصصین را در زمینه تفتیش بر اساس شواهد و استنطاق از محبوسین تعلیم می
261
دهد.

انتقال محبس

به گفته وزارت دفاع امریکا ،مساعی امریکا برای تعلیم و جتهیز دولت جمهوری اسالمی افغانستان برای
بدوش گرفنت مسئولیت یک محبس در پروان در این سه ماه دوام یافت .تا  31مارچ  ،2011نیروی کاری بین
سازمانی مشترک  )CJIATF-435( 435و نیروی کاری حاکمیت قانون وزارت دفاع امریکا بیش از  100پولیس
262
نظامی افغان را تعلیم داده و در حال تعلیم دادن  700نفر دیگر بودند.
همانطور که در راپور ربعوار جنوری  2011سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ذکر گردید ،انتقال
مسئولیت کنترول اولین محبس به افغان ها در تاریخ  17جنوری  2011اجنام شد .محابس دیگری نیز در این
سه ماه منتقل نشدند .انتقال دو محبس دیگر در آپریل و جون  2011پالن گذاری شده است .مسئولیت
این محابس بعد از تعلیم و جتهیز نیروهای امنیت ملی افغانستان به آنها واگذار خواهد شد .بعد از انتقال
263
مسئولیت -با نظارت دقیق امریکا -افغان ها مسئول محابس حاوی حدود  1,200تخت خواهند بود.
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به گفته وزارت دفاع امریکا ،محبوسین در محبس
پروان بشمول رهبران شورشی هستند که مقامات
افغان آنها را تهدیدی علیه امنیت ملی دانسته و آنها
را برای جداسازی از سایر محبوسین از سایر محابس
به این محبس منتقل منوده اند.
منبع :دفتر وزیر دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان.4/1/2011 ،

حکو متد ا ر ی

به گفته وزارت دفاع امریکا ،دولت امریکا و دولت جمهوری اسالمی افغانستان در رابطه با محبوسین،
پروگرام صلح و آشتی ملی افغانستان ( )APRPرا دنبال می کنند .تا  31مارچ  ،2011دولت جمهوری اسالمی
افغانستان دوره های آشتی ملی بشمول ترنینگ مهارت های اولی را برای  320محبوس برگزار منود .از آجنائیکه
مساعی بازگشت شورشیان به جامعه در مراحل اولی خود قرار دارد ،وزارت دفاع امریکا هنوز منی تواند میزان
264
موفقیت آن را ارزیابی کند.
در تاریخ  5آپریل  ،2011وزارت دفاع افغانستان و نیروی کاری بین سازمانی مشترک)CJIATF-435( -435
توافقنامه ای را برای بازگشت شورشیان به جامعه امضاء منودند که بر طبق آن یک پروگرام تعلیم مهارت
برای شورشیان محبوس که قصد ترک شورش را داشته باشند در محبس پروان برگزار می گردد .به گفته
قوماندانی مرکزی ایاالت متحده ،نیروی کاری بین سازمانی مشترک )CJIATF-435( -435در این توافقنامه
موافقت منوده که این پروگرام را ایجاد مناید و دولت جمهوری اسالمی افغانستان توافق منوده که بعد از انتقال
مسئولیت محبس پروان آن را حفظ مناید .وزارت معارف نیز از طریق تصدیق دوره ها و معرفی مربیان به این
265
پروگرام ترنینگ مساعدت خواهد منود.

حبس های نامعلوم

تا تاریخ  31مارچ  ،2011دولت جمهوری اسالمی افغانستان هنوز در حال بررسی عارضه حبس شورشیان
برای مدت نامعلوم بود .به گفته وزارت امورخارجه امریکا ،این مساعی هنوز در مراحل اولی خود قرار دارد.
رئیس جمهور کرزی هنوز نظرش را در مورد سیستم محاکم اعالن نکرده ولی اعالن منوده که پالن های بعدی
باید بشمول یک پروگرام آشتی ملی باشند 266.به گفته وزارت دفاع امریکا و وزارت امورخارجه امریکا ،نظر
امریکا این است که دولت جمهوری اسالمی افغانستان باید شورشیان را بر طبق قوانین افغانستان و قوانین
بین املللی محبوس مناید .به گفته وزارت دفاع امریکا ،قانون درگیری مسلحانه اجازه حبس بدون محاکمه
را می دهد 267.وزارت امورخارجه امریکا اعالن منود که دولت امریکا در حال تشویق دولت جمهوری اسالمی
افغانستان برای ایجاد فوری یک پروسس قانونی برای این عارضه است زیرا عدم وجود یک پروسس مشخص
268
سبب تأخیر در مساعی انتقال مسئولیت محبس پروان توسط امریکا می گردد.

محابس والیتی

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 با دولت جمهوری اسالمی افغانستان همکاری می کند را تأمین می مناید .پروگرام حمایتی
سیستم محابس ( )CSSPمسئولیت حمایت و تعلیم کارمندان محبس والیتی ساراپوسا در قندهار را بدوش
269
گرفت .این مسئولیت قبال ً بدوش خدمات اصالحی کانادا بود.
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون نیز بازسازی تعمیرات صنعتی در محبس پل چرخی را مکمل
ساخت .قوماندانی مرکزی محابس با مساعدت مربیان پروگرام حمایتی سیستم محابس طرزالعمل های
جستجوی مالقات کنندگان را در پنج نقطه از محبس پل چرخی اجرا منوده است .تا  31مارچ  2011نیز طبقه
بندی محبوسین که در سال  2010آغاز شده بود با مساعدت پروگرام حمایتی سیستم محابس برای تقریبا ً
270
یک سوم از محبوسین اجنام شد.
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون عوارض وسیعی بشمول افزایش شدید جمعیت ،کمبود منابع،
ضعف زیربناها ،تعداد کم کارمندان ،کمبود برق و ضعف ارتباطات بین محابس و قوماندانی در کابل را در
271
سیستم اصالحی مشاهده منود.

9449

سرمفتش خاص

I

برای بازسازی افغانستان

حکو متد ا ر ی

دسترسی به معلومات

جوانب مهم حکومتداری خوب بشمول مطبوعات آزاد و عادالنه و مردم آگاه است .آزادی مطبوعات در
افغانستان هنوز یک مشکل در افغانستان محسوب می شود .به گفته اداره انکشاف بین املللی ایاالت
متحده با وجود آزادی نسبی ،ژورنالیست ها با تهدید ،شکنجه ،ارعاب و اختتاف مواجه هستند .اداره انکشاف
بین املللی ایاالت متحده از طریق پروژه انکشاف و تقویت رسانه های افغانستان که به طور مرتب بر وضعیت
272
آزادی مطبوعات و تهدید ژورنالیست ها نظارت می کند به رسانه های مستقل مساعدت می کند.
به گفته اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،وزارت امورخارجه امریکا و اداره انکشاف بین املللی ایاالت
متحده در حال ترویج استفاده از تکنالوژی های موبایل برای بهبود حکومتداری از طریق افزایش دسترسی
به معلومات هستند .اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده در مارچ  ،2011خدمات خبر موبایل قندهار را
تأسیس منود که اخبار و معلومات را جمع آوری کرده و در اختیار مستفیدین قرار می دهد .اداره انکشاف بین
املللی ایاالت متحده پیش بینی منود که وقتی که این خدمات فعال شود ،افغان ها بتوانند از طریق تیلیفون
های موبایل خودشان با مصارف بسیار کم و یا به صورت رایگان به نشرات رادیویی و سایر برنامه های صوتی
دسترسی پیدا کنند .این پروگرام توسط بنیاد دسترسی به معلومات که یک سازمان افغان است اداره می
شود .تکنالوژی موبایل می تواند مدیریت عمومی را نیز بهبود ببخشد .اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده
اعالن منود که در حال اجرای پروگرام معلوماتدهی اجتماعی افغانستان برای پرداخت معاش کارمندان دولت
273
از طریق موبایل در  113ولسوالی ننگرهار است.

حقوق بشر

مساعی امریکا هنوز بر موضوع حقوق بشر در افغانستان متمرکز است .این بخش معلومات بروزرسانی
شده در مورد مسائل مربوط به حقوق بشر در افغانستان بشمول محبوسین ،بیجاشدگان ،تأمین سرپناه
برای زنان و حقوق اطفال را ارائه می کند.

محبوسین و بازداشت شدگان

به گفته منشی عمومی سازمان ملل متحد ،در این سه ماه ،حبس های اختیاری توسط قوای امنیتی و
سازمان های اعمال قانون افغانستان تأثیر بدی بر دیدگاه عمومی نسبت به سیستم های امنیتی وعدلیه
گذاشته است .یوناما اتهاماتی را در مورد بدرفتاری ،حبس طوالنی بدون محاکمه و حبس بدون دسترسی
به مشوره حقوقی را در محابس قوماندانی ملی امنیت و وزارت عدلیه افغانستان دریافت منوده است .ولی،
منشی عمومی سازمان ملل متحد اعالن منود که وضعیت بعضی از محابس ،خاصتا ً محابسی که پروژه های
274
ایجاد ظرفیت و اصالح زیربنایی در آنها اجنام شده بهبود یافته است.

بیجاشدگان

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ( )UNHCRدر تاریخ  28مارچ  2011راپور ساالنه خود را در
مورد وضعیت پناهندگان نشر منود .به گفته کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ،افغان ها
در سال  2010دومین گروه بزرگ پناهندگان در ایاالت متحده ،اروپا و کشورهای غیر اروپایی منتخب بودند.
این آمار  9فیصد نسبت به سال  2009که افغان ها با  27,200مورد بیشترین تعداد پناهندگان را در جهان
تشکیل می دادند تقلیل یافته است .مقاصد اصلی افغان ها در سال  2010آملان ( )5,900و سوئد ()2,400
بودند و امریکا  548درخواست پناهندگی از افغان ها در سال  2010دریافت منود که تقریبا ً برابر با تعداد آنان
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پناهنده :شخصی که درخواست محافظت بین
املللی منحیث یک پناهنده منوده ولی درخواست وی
هنوز تصدیق نشده است .در افغانستان ،پناهندگی
عمدتا ً به علت ناامنی ،وضعیت اقتصادی-سیاسی
نامناسب و بدبینی نسبت به آینده اجنام می شود.
منبع :یوناما" ،پناهندگان افغان حتت تأثیر قوانین سخت مهاجرتی قرار گرفتند"،
 ،3/31/2011کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد" ،میزان پناهندگی و تغییرات
آن در کشورهای صنعتی در سال .3/28/2011 ،"2010

حکو متد ا ر ی

در سال  2009است.
به گفته کمیسیاریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و وزارت مهاجرین و عودت کننده گان ،تقلیل
تعداد پناهندگان می تواند به علت سخت شدن قوانین مهاجرتی در کشورهای مقصد باشد .در سالهای
اخیر ،صدها افغان از اروپا و استرالیا اخراج شده اند .دولت جمهوری اسالمی افغانستان و استرالیا در تاریخ
 17جنوری  2011یک توافقنامه ( )MOUدر مورد مسائل مربوط به پناهندگی امضاء کردند .یوناما اعالن منود
که با آنکه مقامات استرالیا معتقدند که این توافقنامه به آنها اجازه اخراج پناهندگان افغان را می دهد
276
ولی دولت جمهوری اسالمی افغانستان دولت استرالیا را متهم به تفسیر غلط این توافقنامه می کند.
به گفته کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ،اغلب پناهندگان و مهاجرین افغان هنوز در
آسیای مرکزی زندگی می کنند ،تعداد زیادی از آنها در ایران (حدود  900,000نفر) و پاکستان (حدود  2ملیون
نفر) زندگی می کنند .بیش از  110,000پناهنده افغان در سال  2010به افغانستان بازگشتند که نسبت به
 54,000نفر که در سال  2009بازگشتند شدیدا ً افزایش یافته است 277.وزارت امورخارجه امریکا اعالن منود
که تا  31مارچ  2011پروگرامی را در سازمان های غیردولتی برای پناهنگان افغان شروع نکرده و منابع مالی
278
به این پروگرام ها اختصاص نداده است.
275

ممیزی سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
در یکی از تفتیش های خود در سال ،2010
درخواست منوده که اجرای طرزالعمل های
کنگره برای راپوردهی و رفع ضروریات زنان و
دختران افغان انکشاف یابد .برای اطالع از
جزئیات به  www.sigar.milمراجعه کنید.

برابری جنسیتی

حقوق زنان در جامعه افغانستان هنوز مورد اختالف جامعه بین املللی و دولت جمهوری اسالمی افغانستان
است .در این سه ماه ،خاصتا ً موضوع سرپناه زنان مورد بحث بود.

سرپناه زنان
بعضی افغان ها سرپناه های زنان را سازمان های
خارجی می دانند که زنان را تشویق به فرار از خانه،
درخواست طالق یا سایر اقدامات ضد فرهنگی می
کنند .بدگویی در مورد سرپناه های زنان در تلویزیون
افغانستان نیز نشر می گردد  -فی املثل در تلویزیون
گفته شده که سرپناه زنان سرپوشی برای فحشا
است .سازمان های غیر دولتی که سرپناه ها را اداره
می کنند در مورد تأثیر چنین ادعاهایی بر عملکرد،
مصؤنیت و دیدگاه عمومی نسبت به آنها تشویش
دارند.
منبع :اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش
خاص برای بازسازی افغانستان.4/1/2011 ،

به گفته اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،دولت جمهوری اسالمی افغانستان نظرات متناقضی در
مورد سرپناه زنان ارائه کرده که نشان دهنده تناقض در مورد حقوق زنان در فرهنگ افغانستان است .بر طبق
قانون منع خشونت علیه زنان  2009و پالن اجرائیوی برای زنان افغانستان  2008-2018دولت جمهوری اسالمی
افغانستان ،حفاظت های مهمی برای زنان در نظر گرفته شده است .ولی به گفته اداره انکشاف بین املللی
ایاالت متحده ،پیش نویس قانون سرپناه زنان که در جنوری  2011نشر گردید ،تشویش هایی را ایجاد منود زیرا
ممکن است منابع مالی امریکا را تهدید مناید ،به علت عدم وجود ظرفیت اجرا نشود و دسترسی به آن برای
279
زنانی که به آن ضرورت دارند محدود شود.
پیش نویس این قانون از وزارت امور زنان افغانستان ( )MoWAدر خواست منود که مسئولیت اداره 11
سرپناه غیر دولتی در افغانستان که مصارف سه تای آنها از طریق دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون
توسط وزارت امورخارجه امریکا تأمین می شود را بدوش بگیرد .دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون
همچنان مصارف سه سرپناه جدید که قرار است در ماه می افتتاح شوند را تأمین می کند .اگر این پیش
نویس تصویب می شد ،متامی سرپناه های دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون تعطیل شده و دسترسی
280
زنان در معرض خطر به آنها شدیدا ً محدود می شد.
به گفته وزارت امورخارجه امریکا ،وزارت امور زنان افغانستان از این پیش نویس عقب نشینی کرده است.
در تاریخ  2آپریل ،این قانون در تقنین مورد جتدید نظر قرار گرفت .پیش نویس اصالح شده نشان دهنده نظرات
وزارت امور زنان افغانستان ،جامعه بین املللی ،سرپناه های غیر دولتی و سازمان های جامعه مدنی بود .بر
طبق این قانون یک اداره سرپناه ها در وزارت امور زنان افغانستان برای نظارت بر سرپناه های غیر دولتی و ایجاد
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سرپناه های دولتی در آینده تأسیس می گردد .اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده اعالن منود که اهداف
اصالح پروگرام اولویت بندی وزارت امور زنان افغانستان ( )PPRفقط اجازه نظارت و ارزیابی را به این وزارتخانه
می دهد .وزارت امورخارجه امریکا اعالن منود که دولت امریکا ،سازمان های غیر دولتی و جامعه بین املللی به
281
همکاری با وزارت امور زنان افغانستان در این مورد حساس می دهند.
بعد از نشر راپور یوناما در دسمبر  2010با عنوان "طرزالعمل های مضر سنتی و اجرای قانون منع خشونت
علیه زنان" ،صندوق جمعیت سازمان ملل متحد ( )UNFPAبا همکاری وزارت داخله افغانستان و پولیس
احتادیه اروپا یک رهنمای ترنینگ برای جلوگیری از خشونت علیه زنان نشر منود .به گفته منشی عمومی
282
سازمان ملل متحد ،آکادمی پولیس افغانستان این رهنما را در دوره های ترنینگ خود تدریس می کند.

حقوق اطفال

دولت جمهوری اسالمی افغانستان و سازمان ملل متحد در تاریخ  30جنوری  2011یک پالن محافظت از اطفال
را با هدف خامته دادن به استفاده از اطفال در اردوی افغانستان ،خدمات استخباراتی و قوای پولیس امضاء
منودند .این اقدامات سبب گردیده بود که پولیس ملی افغانستان در فهرست سازمان های "ناقض حقوق
اطفال در درگیری های مسلحانه" سازمان ملل متحد ثبت گردد 283.بر طبق این پالن ،دولت جمهوری اسالمی
افغانستان باید پروسس تصدیق سن نیروهای جدید را اصالح مناید و اشخاصی که اطفال را استخدام می
کنند حتت تعقیب قرار بدهد .منشی عمومی سازمان ملل متحد گفت که این پالن اولین گام مهم از یک
کمپاین وسیع تر برای بهبودبخشی وضعیت زندگی اطفال از طریق جلوگیری از اجنام کارهای مضر مانند
استخدام اطفال ،خشونت علیه اطفال ،سوء استفاده جنسی ،حمله باالی مکاتب و شفاخانه ها ،اختتاف
و جلوگیری از دسترسی به کمکهای بشری است 284 .یوناما این پالن را جسورانه دانست و اعالن منود که
285
جامعه بین املللی باید برای موفقیت این کمپاین در بلند مدت به آن مساعدت مناید.
به گفته منشی عمومی سازمان ملل متحد ،شورای عالی صلح متعهد به اجرای پالن محافظت از
اطفال است .این شورا معتقد است که هدف پروگرام صلح و آشتی ملی افغانستان باید بازگشت اطفال
به جامعه باشد .ایشان همچنان بر ضرورت مذاکره با مسئولین غیر دولتی برای خارج کردن اطفال از قوای
286
نظامی تأکید منودند.
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انکشاف اقتصادی و اجتماعی
همانطور که در ضمیمه  Bنشان داده شده است ،دولت امریکا تا تاریخ  31مارچ  2011بیش از  16.6ملیارد
دالر را به حمایت از انکشاف اقتصادی و حکومتداری در افغانستان اختصاص داده است .همانطور که در راپور
ربعوار جنوری  2011سر مفتش خاص ذکر گردیده ،رشد اقتصادی در کشور شدیدا ً وابسته به مصارف امنیت
و بازسازی است که توسط مساعدت کنندگان بین املللی تأمین می گردد .ولی در این سه ماه ،عدم وجود
یک پروگرام جدید در صندوق بین املللی پول ( )IMFبرای افغانستان  -به علت تشویش های موجود در مورد
بانک کابل  -بعضی از مساعدت کنندگان را مجبور کرد که پرداخت های خودشان به صندوق وجه امانت
برای بازسازی افغانستان ( )ARTFرا به تأخیر بیاندازند یا در تعهدات مربوط به پرداخت مستقیم اعطاآت به
دولت جمهوری اسالمی افغانستان ( )GIRoAجتدید نظر کنند.
طی یک پیشرفت مهم دیگر ،دولت جمهوری اسالمی افغانستان توافق منود که قراردادی های امنیتی
خصوصی ( PSCها) که از پروژه های بازسازی محافظت می کنند یکسال دیگر به کار خودشان دوام بدهند.
این موضوع یکی از موضوعات مهم برای بسیاری از کمپنی های خصوصی و سازمان های غیر دولتی بود
که پروژه های بازسازی را اجرا می منودند .این بخش خالصه ای از پیشرفت های اجنام شده برای ارائه خدمات
ضروری ،اعمار زیربناهای مهم و تقویت ظرفیت افغانستان در این سه ماه را ارائه می کند.

معیارهای اصلی

در این سه ماه ،رشد اقتصاد افغانستان دوام یافت ولی تورم نیز افزایش یافت .بحران در سکتور بانکداری رفع
نشده است ولی پیشرفت هایی در تفتیش قانونی از بانک های کابل و عزیزی اجنام شده است .تشویش های
کنگره در مورد ظرفیت وزارتخانه های دولت جمهوری اسالمی افغانستان برای حسابدهی منابع مالی امریکا
در محدودیت های تعیین شده برای پرداخت مستقیم اعطاآت در بودجه سال مالی  2011امریکا مشاهده می
شود .برای اطالع از جزئیات بودجه کمکهای خارجی سال مالی  2011به بخش  2مراجعه منائید.

تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی

بر اساس پیش بینی های انکشافی اخیر بانک انکشاف آسیایی ،تولید ناخالص داخلی در سال مالی
افغانستان (سال شمسی  )1389که منتهی به  20مارچ  2011می باشد  8.2فیصد بوده است .همانطور
که سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان قبال ً اعالن منوده است ،عوامل اصلی رشد اقتصادی افغانستان
مصارف امنیتی و انکشافی بوده اند .این بانک پیش بینی می کند که به شرط آنکه اعطاآت بین املللی دوام
یابد ،سکتور زراعت و خدمات خوب عمل منایند ،سکتور معدن انکشاف یابد و بحران بانک کابل رفع گردد،
287
اقتصاد افغانستان طی دو سال مالی آینده به میزان  8-9فیصد رشد کند.

تورم

تورم در اقتصاد افغانستان به علت افزایش قیمت جهانی مواد غذایی ،افزایش حجم پول و افزایش قیمت مواد
سوخت به علت ممنوعیت تصدیر تیل و گاز ایران ،در این سه ماه افزایش یافت .به گفته صندوق بین املللی
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پول ،تورم کلی از  5فیصد در جوالی  2010به  18.4فیصد در جنوری  2011افزایش یافت 288.بانک انکشاف
آسیایی همچنان فشارهای تورمی را راپور داد و اعالن منود که قیمت مواد غذایی در فبروری  20.9 ،2011فیصد
289
زیادتر از سال قبل بوده است.
نرخ تورم با جلوگیری از حرکت تانکی های تیل و گاز از خاک ایران برای تأمین مواد سوخت افغانستان
تشدید شد 290.به عالوه ،به گفته رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی ،ایران تانکی ها در سرحدات خود معطل کرده
و مبالغی را از آنها دریافت می کند 291.مسئولین افغان اعالن منودند که بعد از مذاکره با ایران ،این عارضه
رفع شده است .بر اساس یک نشریه سازمان پیمان آتالنتیک شمالی ،دولت جمهوری اسالمی افغانستان
292
توافقنامه ای را امضاء منوده که بر اساس آن گاز و دیزل مورد ضرورت خود را در آینده از ایران خریداری مناید.
افغانستان پاالیشگاه تیل ندارد و ایران در حال حاضر حدود  30فیصد از محصوالت پاالیش شده افغانستان
را تأمین می کند 293.به گفته وزارت امورخارجه امریکا ( ،)DoSتأثیر این ممنوعیت تصدیر مواد تیلی ،افزایش
294
سریع قیمت مواد سوخت در افغانستان ،خاصتا ً در ساحات غربی این کشور بوده است.

بانکداری

پروگرام متدید اعتبار ( :)ECFاین پروگرام که قبال ً
به اسم پروگرام تقلیل فقر و مساعدت به رشد
شناخته می شد ،به کشورهایی که دچار عارضه
متدید پرداخت هستند مساعدت مالی ارائه می
کند .صندوق بین املللی پول پروگرام متدید اعتبار را
منحیث بخشی از اصالحات وسیع تری برای افزایش
انعطاف پذیری و مطابقت آن با ضروریات هر کشور
ایجاد منوده است.
منبع :صندوق بین املللی پول" ،ورق معلوماتی :پروگرام متدید اعتبار صندوق بین املللی پول"،
.3/31/2011

در این سه ماه ،پیشرفت های اجنام شده در سکتور بانکداری محدود به مذاکرات صندوق بین املللی پول
و دولت جمهوری اسالمی افغانستان در مورد پروگرام انکشاف اعتبار برای افغانستان ( )ECFبوده است.
پروگرام انکشاف اعتبار قبلی در سپتمبر  2010خامته یافت .پروگرام انکشاف اعتبار معیار مهمی برای
مساعدت کنندگان بین املللی است .بسیاری از کشورها اعطاآت بازسازی افغانستان را بدون یک پروگرام
295
قرضه تصدیق شده توسط صندوق بین املللی پول پرداخت منی کنند.
به گفته منشی عمومی سازمان ملل متحد ،اگر چنین پروگرامی توسط صندوق بین املللی پول اجرا
نگردد ،ممکن است حدود حدود  70ملیون دالر از منابع مالی پروگرام تشویقی صندوق وجه امانت برای بازسازی
افغانستان (برای اصالحات سیاسی و حکومتداری اقتصادی) متوقف شود .پرداخت های آتی به بودجه
مصارف تکراری صندوق وجه امانت برای بازسازی افغانستان نیز ممکن است حتت تأثیر قرار گرفته و چنانچه
296
این عارضه رفع نگردد ممکن است بسیاری از مساعدت کنندگان مساعدت های خود را متوقف منایند.
ولی صندوق بین املللی پول اعالن منوده که تا وقتی که بانک مرکزی افغانستان ( )DABبحران بانک کابل
را با استفاده از یک پالن شفاف ،معتبر و کامال ً فاینانس شده رفع ننماید ،یک پروگرام انکشاف اعتبار جدید
برای افغانستان در نظر منی گیرد 297.به گفته صندوق بین املللی پول ،پالن دولت جمهوری اسالمی افغانستان
298
برای رفع بحران بانک کابل باید بشمول اجزای ذیل باشد:
•ارتباطات شفاف برای تشریح اقداماتی که باید در مورد بانک و محافظت از سیستم بانکداری اجنام
شود
•یقین حاصل منودن از تعقیب قانونی موارد تقلب یا رفتار غیر قانونی
•امانتداری بانک و فروش و یا کوچک سازی سریع آن
•تأمین مجدد سرمایه بانک مرکزی افغانستان با استفاده از منابع دولتی
به گفته وزارت خزانه داری امریکا (خزانه داری) مذاکرات بین صندوق بین املللی پول و دولت جمهوری
اسالمی افغانستان به آهستگی پیش می رود .تا  31مارچ  2011توافقی میان آنها اجنام نشده بود 299.یکی از
مسئولین صندوق بین املللی پول اعالن منود که مذاکراتی در مورد میزان عوایدی که دولت جمهوری اسالمی
افغانستان برای تأمین زیان های بانک کابل ضرورت دارد نیز در حال اجنام است300 .بانک انکشاف آسیایی
اعالن منود که بانک مرکزی افغانستان منحیث آخرین قرض دهنده  400ملیون دالر از سپرده های بانک کابل
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را تضمین منوده ولی اعتبارات بیشتری ضرورت دارد 301.به گفته خزانه داری ،احتماال ً بحران بانک کابل تأثیر
مهمی بر بودجه دولت جمهوری اسالمی افغانستان خواهد داشت 302.بر اساس ارزیابی دفتر مفتش عمومی
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده در تاریخ  16مارچ  ،2011مجموع قرضه های تقلبی که به کارمندان
303
بانک کابل پرداخت شده است هنوز مشخص نیست ،ولی ممکن است به  850ملیون دالر برسد.

ایجاد ظرفیت برای تنظیم بانکها

به گفته دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،از سال  2003اداره انکشاف بین
املللی ایاالت متحده/افغانستان تعدادی پروژه ایجاد ظرفیت برای مساعدت به بانک مرکزی افغانستان جهت
تنظیم سکتور بانکداری را اجرا منوده است .یکی از این پروژه ها ،پروژه رشد اقتصادی و حکومتداری به ارزش
 92ملیون دالر است که  9.8ملیون دالر آن برای ارائه هفت سال مساعدت تخنیکی به اداره نظارت مالی بانک
مرکزی افغانستان تعهد شده است 304.بعد از علنی شدن بحران بانک کابل ،مسئولین امریکایی در مورد
مؤثریت ترنینگ ارائه شده توسط پروژه رشد اقتصادی و حکومتداری که قادر به تشخیص و یا جلوگیری
از سقوط بانک کابل نبوده ابراز تردید منودند .بر اساس این ارزیابی ،اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده
از دفتر مفتش عمومی درخواست منوده که کوتاهی کارمندان اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده و یا
قراردادی پروژه رشد اقتصادی و حکومتداری برای راپوردهی تقلب در بانک کابل را مشخص مناید 305.برای کسب
معلومات بیشتر در مورد نتایج ارزیابی دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده به بخش
 4مراجعه کنید.
همانطور که سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان قبال ً اعالن منوده ،بیشترین سهم معاش پرداختی
به کارمندان ملکی و نیروهای امنیت ملی افغانستان از طریق شبکه انتقال پول الکترونیکی بانک کابل
اجنام می شود .به گفته خزانه داری ،این پرداخت ها بدون وقفه اجنام شده اند ولی میکانیزم های متبادل
پرداخت نیز در دست بررسی هستند .یک درخواست برای ارائه پیشنهادات جدید در مورد میکانیزم های
متبادل پرداخت پول در این سه ماه نشر خواهد شد .ولی به گفته خزانه داری ،بررسی سایر انواع سیستم ها
306
بشمول سیستم های پرداخت موبایل سبب گردیده که این پروسس شش ماه به تأخیر بیافتد.

ممیزی بانک های جتاری

همانطور که در راپور ربعوار جنوری  2011سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ذکر گردیده است،
محدودیت هایی که توسط بانک مرکزی افغانستان برای اجنام تفتیش های قانونی ایجاد شده سبب گردید
که خزانه داری بودجه پیشنهادی  10ملیون دالری برای اجنام این ممیزی ها را لغو مناید .به گفته خزانه داری
در این سه ماه ،دولتهای بریتانیا و کانادا توافق منودند که مصارف این ممیزی ها را با هماهنگی صندوق بین
املللی پول تأمین منایند .بانک مرکزی کابل یک ارزیابی تخنیکی از سه پیشنهاد دریافت شده از کمپنی
های مستقل ممیزی برای اجنام این کار را مکمل ساخته و دو کمپنی را قابل قبول دانسته است .خزانه داری
همچنان اعالن منود که بانک مرکزی کابل توافق منوده که نتایج این ممیزی های قانونی را در اختیار وزارت مالیه
افغانستان ،بانک مرکزی افغانستان ،صندوق بین املللی پول و دولت های بریتانا و کانادا قرار بدهد .این ممیزی
307
ها برای آپریل  2011پالن گذاری شده اند و حدودا ً ظرف مدت  26هفته تکمیل می شوند.
به عالوه ،بانک جهانی مصارف ممیزی احتیاطی  10بانک دیگر افغانستان را تأمین خواهد منود .به گفته
خزانه داری ،بانک مرکزی افغانستان همچنان مسئول انتخاب دو کمپنی مستقل ممیزی بر اساس طرزالعمل
های بانک جهانی برای اجنام این کار است .شرایط انتخاب کمپنی ها که توسط بانک جهانی تعیین شده
بشمول حداقل جتربه کمپنی ها و اعضای تیم ممیزی آنها ،استندردهای خاص در مورد اندازه کمپنی ها و
مطابقت آنها با استندرد  ISOاست .به گفته خزانه داری ،ممیزی های احتیاطی در سپتمبر  2011آغاز شده و
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ممیزی سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
در حال اجنام یک ممیزی از سکتور بانکداری
برای ارزیابی کنترول سازمان های امریکایی
برای رهگیری منابع مالی امریکا در اقتصاد
افغانستان است .به عالوه ،این ممیزی موانع پیش
روی مساعی امریکا برای بهبود ظرفیت سکتور
مالی افغانستان را بررسی می مناید.
برای کسب معلومات بیشتر به بخش ،1
صفحه  18مراجعه کنید.

انکشاف اقتصادی و اجتماعی

ممیزی احتیاطی :بررسی پالیسی ها و طرزالعمل
های بانکی برای ارزیابی خطرات اعتباری ،مالی و
عملیاتی.
منبع" ،FDIC :قوانین ،مقررات و طرزالعمل های مربوط" ،مقررات  ،7500-FRBبخش 206.3
(استندردهای پیشگیرانه) ،دسترسی اونالین .4/6/2011

حدودا ً ظرف مدت  26هفته اجنام خواهند شد .نتایج این ممیزی ها به بانک مرکزی افغانستان ،بانک جهانی و
308
صندوق بین املللی پول راپوردهی می شوند.

فعالیت های مقابله با پولشویی

در این سه ماه ،خزانه داری کمپنی تبادالت پول انصاری جدید  -یک حواله دار مستقر در کابل  -را یکی از
مجاری اصلی پولشویی مورد استفاده قاچاقبران در شرق میانه و جنوب آسیا اعالن منود .کمپنی تبادالت
پول انصاری جدید بزرگترین کمپنی تبادله پول در افغانستان است که در افغانستان و امارات متحده عربی
فعالیت می مناید 309.این کمپنی ملیاردها دالر را از طریق شعبه دوبی خود به مؤسسات مالی بین املللی و
امریکایی حواله می کند .بعد از اعالن این خبر ،خزانه داری اموال  15شخص مرتبط با این شبکه را در امریکا
مسدود منود و شهروندان امریکایی از معامالت مالی یا جتاری با کمپنی تبادله پول انصاری جدید و  15شخص
مرتبط با آن منع شدند .پولهای تبادله شده به قاچاقبران عمده تریاک ،هروئین و مورفین در ساحه پرداخت
310
می گردد.

جمع آوری عواید

به گفته بانک انکشاف آسیایی ،جمع آوری مالیات توسط دولت جمهوری اسالمی افغانستان مرتبا ً افزایش
یافته است و از حدود  7.5فیصد تولید ناخالص داخلی در سال  2006به  9.8فیصد در سال  2010رسیده
است ،ولی این عواید برای عملکرد دولت کافی نست .شکل  3.28تخمین های وزارت مالیه افغانستان که
این اختالف را مشخص می کند را نشان می دهد .این بانک راپور داد که دولت جمهوری اسالمی افغانستان
نه فقط برای جبران اختالف مصارف عملیاتی با عواید ،بلکه برای تأمین متامی بودجه انکشافی خود هنوز
311
متکی به اعطاآت بین املللی است.

پرداخت مستقیم اعطاآت

شکل 3.28

ﻋﻮﺍﯾﺪ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻭﻣﺼﺎﺭﻑ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﯽ،ﺳﺎﻝ ﺷﻤﺴﯽ ) 1389-1387ﻓﯿﺼﺪ(
15.1

15%
12.4
9.7

11.5
10%

9.0
6.9

5%

1389

1388

1387

0%

ﻋﻮﺍﯾﺪ ﺩﺍﺧﻠﯽ
ﻣﺼﺎﺭﻑ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
ﻧﻮﺕ ﻫﺎ :ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ = SY .ﺳﺎﻝ ﺷﻤﺴﯽ ،ﮐﻪ ﺍﺯ  21ﻣﺎﺭچ ﺗﺎ  20ﻣﺎﺭچ ﺍﺳﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺎﻟﯿﻪ" ،ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻣﻠﯽ  ،2/2011 ،"1390ﺻﻔﺤﺎﺕ.26 ,12 .

در صورت اجنام اصالحات و رفع فساد اداری ،دولت امریکا متعهد به افزایش اعطاآت مستقیم به وزارتخانه
های دولت جمهوری اسالمی افغانستان است .هدف امریکا پرداخت مستقیم  50فیصد از اعطاآت است .به
گفته خزانه داری ،وزارت مالیه افغانستان برای آماده سازی شرایط پرداخت مستقیم اعطاآت ،پروژه ارزیابی
مدیریت مالی عمومی را در این سه ماه آغاز منود .این ارزیابی کارمندان ،پروسس ها و طرزالعمل ها را در هر
وزارتخانه ارزیابی می کند .کمپنی  PKF LLPکه یک کمپنی محاسبه بریتانیایی است یک پالن برای اجنام این
ارزیابی ها به مساعدت کنندگان بین املللی ارائه منوده است .وقتی که این پالن توسط مساعدت کنندگان
تصدیق شود ،تیم های مشاورین  14وزارتخانه را طی  38هفته ارزیابی می کنند .به گفته خزانه داری ،از
این ارزیابی ها برای طرح ریزی پالن های اجرائیوی جهت رفع ضعف های موجود در ظرفیت هر وزارتخانه برای
312
مصرف اعطاآت زیادتر استفاده می گردد.
خزانه داری تا  31مارچ  2011نه مشاور برای ارائه مساعدت تخنیکی به وزارتخانه های مالیه ،داخله،
ترانسپورت و هوانوردی ملکی در اختیار داشت 313.هفت نفر از این مشاورین بطور متام وقت به افغانستان
314
اعزام شده اند .این نه مشاور به چهار بخش ذیل مساعدت می کنند:
•تقویت بودجه و حسابدهی مالی
•مقابله با جرائم اقتصادی و فساد اداری
•ایجاد ظرفیت ممیزی داخلی و افزایش عواید غیر مالیاتی
•نایل آمدن به پرداخت قروض و بهبودبخشی مدیریت قروض
به گفته وزارت امورخارجه امریکا ،دولت امریکا از هدف تعیین شده در خطابه رئیس جمهور کرزی در
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تاریخ  22مارچ  2011برای انتقال متامی فعالیت های انکشاف اقتصادی و ساختاری به افغان ها حمایت می
کند .این فعالیت ها بشمول تیم های بازسازی والیتی ( PRTها) است که مقداری از اعطاآت بین املللی از
طریق آنها و بدون دخالت دولت مرکزی پرداخت می گردد .وزارت امورخارجه امریکا اعالن منود که مساعدت
کنندگان بین املللی از تیم های بازسازی والیتی منحیث یک پالتفورم تأمین منابع مالی استفاده کرده و
315
چگونگی پرداخت اعطاآت در سطوح محلی را در پالیسی جدید ارزیابی می کنند.

اشتغال

اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده سه پروگرام دارد که از طریق فعالیت های پول برای کار مشاغل موقت
برای افغان ها ایجاد می کنند .جدول  3.8فعالیت های پول برای کار راپوردهی شده توسط اداره انکشاف بین
املللی ایاالت متحده را تا  31مارچ  2011نشان می دهد.

خدمات ضروری

در یک پیشرفت مهم در این سه ماه ،جامعه بین املللی و قوای ائتالف با دولت جمهوری اسالمی افغانستان
توافق منودند تا قراردادی های امنیتی خصوصی به محافظت از پروژه های انکشافی و بشری به مدت یکسال
دیگر دوام بدهند .بسیاری از اجرا کنندگان پروژه های بازسازی کمپنی های خصوصی ،سازمان های غیر دولتی
( NGOها) یا سایر مؤسساتی هستند که برای حفظ مصؤنیت عملکرد خود در افغانستان ضرورت به
خدمات قراردادی های امنیتی خصوصی دارند .بعد از آنکه رئیس جمهور کرزی فعالیت قراردادی های امنیتی
خصوصی را در سال گذشته ممنوع اعالن منود ،بسیاری از این قراردادی ها اعالن منودند که از افغانستان خارج
می شوند و ملیون دالر از پروژه های انکشافی و بشری نامتام را در معرض خطر قرار دادند.
طی پیشرفت های دیگر در این سه ماه ،پالن های دولت جمهوری اسالمی افغانستان برای افزایش عواید
غیر مالیاتی خود برای حمایت از سکتور هوانوردی با مقاومت مواجه شد و اعمار آخرین بخش از سرک
حلقوی دچار تأخیر گردید.

ظرفیت چهارده وزیر دولت جمهوری اسالمی
افغانستان برای مدیریت اعطاآت مستقیم ارزیابی
می شود:
مالیه
معادن
فواید عامه
احیا و انکشاف دهات
معارف
حتصیالت عالی
صحت عامه
عدلیه
انکشاف شهری
ترانسپورت و هوانوردی ملکی
مبارزه علیه مواد مخدر
ارتباطات
آب و انرژی
زراعت ،آبیاری و مالداری

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

منبع :خزانه داری ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان،
.2011/5/4

ستراتیژی جدید کمپنی های امنیتی خصوصی

در سال  ،2010رئیس جمهور کرزی دستوری را صادر کرد که بر طبق آن فعالیت متامی قراردادی های امنیتی
خصوصی تا آخر سال  2010در افغانستان ممنوع شده و مسئولیت های امنیتی آنان به نیروی محافظت
عمومی افغانستان ( )APPFمنتقل می گردد .امریکا که به طور کلی از انتقال مسئولیت های امنیتی به
جدول 3.8

پروگرام های پول نقد برای اجنام کار
پروگرام

مشاغل موقت ایجاد شده

محل

انواع مشاغل

ووچرهای ازدیاد محصوالت زراعی افغانستان  133,481شغل (مجموعاً) از سپتمبر  2009با اوسط بازسازی کانال آبیاری ،سرک های مزرعه به بازار ،اعمار ذخایر آب ،مدیریت باغات،
کاشت درخت
معاش  6.45دالر فی روز
()AVIPA
مشوق های اقتصادی متبادل برای شمال،
شرق و غرب ()IDEA-NEW

پروگرام کشت متبادل جنوب غرب (ADP/
)SW

هلمند و قندهار

پاکسازی کانال ،دیوار های محافظت در مقابل سیل ،اعمار بندهای کوچک ،سرک والیات شمالی ،شرقی و غربی
 26,767شغل (مجموعاً) از مارچ  2009با اوسط
خاصتا ً ساحاتی که در معرض
معاش  184دالر فی سال و مجموع معاش  4.9ملیون های مزرعه به بازار
کشت کوکنار قرار دارند
دالر فی سال
 9,460شغل (مجموعاً) از مارچ 2008

بازسازی و پاکسازی کانال ،اعمار دیوار دخولی و محافظتی کانال ،بازسازی سرک فراه و اروزگان
بازار بشمول آسفالت منودن آن

منابع :اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده" ،ورق معلوماتی ،12/IDEA-NEW"، 2010 :اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.4/4/2011 ،
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قوای افغان حمایت می کند ،درخواست منوده که یک دوره انتقالی تعیین گردد تا وزارت داخله افغانستان
فرصت کافی برای ایجاد ظرفیت در نیروی محافظت عمومی افغانستان ( )APPFرا داشته باشد .دولت
جمهوری اسالمی افغانستان در تاریخ  15مارچ  2011یک ستراتیژی جدید را نشر منود که به قراردادی های
316
امنیتی خصوصی اجازه فعالیت در افغانستان حتت شرایط خاص و با حدود مشخص را می دهد.
قراردادی های امنیتی خصوصی خدمات امنیتی سه بخش اصلی از جامعه بین املللی را در افغانستان
317
تأمین می کنند:
•جامعه دیپلماتیک :سفارتخانه ها و سازمان های دیپلماتیک مثل منایندگی های ترنینگ پولیس
•نیروهای بین املللی کمک به امنیت (آیساف) :پایگاههای ثابت ،کاروان ها و پروژه های بازسازی
•پروژه های انکشافی :بازسازی و مساعدت بشری
همانطور که در ستراتیژی جدید مشخص گردیده ،قراردادی های امنیتی خصوصی که شرایط وزارت
داخله افغانستان را رعایت منایند (بشمول محدود تعداد) اجازه محافظت از منایندگی های دیپلماتیک ،آیساف
و پروژه های بازسازی را خواهند داشت 318.قراردادی های امنیتی خصوصی که از پروژه های بشری و انکشافی
محافظت می کنند فقط تا  20مارچ  2012اجازه فعالیت خواهند داشت 319.تا این موقع ،مسئولیت همه
قراردادهای امنیتی خصوصی مربوط به پروژه های بشری و انکشافی به نیروی محافظت عمومی افغانستان
منتقل می گردد .اگر وزارت داخله افغانستان قادر به تعلیم و جتهیز قوای نیروی محافظت عمومی افغانستان
برای بدوش گرفنت این مسئولیت ها تا تاریخ تعیین شده نباشد ،هر قراردادی امنیتی خصوصی می تواند تا
320
تکمیل پروژه انکشافی یا بشری مربوط ،به فعالیت خود دوام بدهد.

سرکها

در این سه ماه ،بانک انکشاف آسیایی اعالن منود که بیش از  340ملیون دالر را برای تکمیل آخرین بخش از
سرک حلقوی افغانستان پرداخت می کند .شکل  3.29بخش آخر را نشان می دهد که ولسوالی های قیصر،
باال مرغاب و ملان را در شمالغرب افغانستان به یکدیگر متصل می کند .وقتی که بخش آخر تکمیل شود،
این سرک  2,700کیلومتری ولسوالی های عمده کشور را به یکدیگر متصل خواهد کرد 321.این پروژه مطابق
با اهداف پروگرام سرک ابریشم دولت جمهوری اسالمی افغانستان  -برای بهبود مسیرهای ترانسپورت برای
متصل منودن افغانستان به بازارهای داخلی و خارجی  -طرح ریزی شده است 322.همانطور که در راپورهای
ربعوار قبلی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ذکر گردیده است ،امریکا و جاپان دو مساعدت کننده
323
عمده به بانک انکشاف آسیایی هستند.
امنیت هنوز یکی از موانع عمده پیش روی تکمیل این پروژه و سایر پروژه های زیربنایی است .در این سه ماه،
یک نشریه سازمان پیمان آتالنتیک شمالی راپور داد که حمالت علیه اجننیران و کارگرانی که سرک ها و سایر
324
پروژه های زیربنایی را اعمار می کنند در ساحات شرقی و شمالی افغانستان شدیدا ً در حال افزایش است.

تفتیش های سرمفتش خاص
برای بازسازی افغانستان
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
دو تفتیش از پروژه های اعمار سرک و پل در
افغانستان اجنام داده است .برای اطالع از جزئیات
تفتیش های تکمیل شده به www.sigar.mil
مراجعه کنید.

هوانوردی

در دسمبر  ،2010احتادیه اروپا دخول متامی طیاره های افغان را به علت عوارض مصؤنیتی به فضای هوایی اروپا
ممنوع اعالن منود .به گفته خزانه داری ،این ممنوعیت اهمیت افزایش عواید برای انکشاف و حفظ زیربناهای
ترانسپورت افغانستان را نشان می دهد .برای تولید عواید جهت حمایت از هوانوردی ملکی ،وزیر ترانسپورت
و هوانوردی ملکی افغانستان ( )MoTCAسال گذشته پیشنهاد منود که مصارف نشست ،پارکنگ و پرواز
از باالی کشور افزایش یابد .مؤسسه ترانسپورت هوایی بین املللی با درخواست وزیر ترانسپورت و هوانوردی
ملکی افغانستان ( )MoTCAبرای افزایش مصارف هوانوردی موافقت نکرد ولی وزارت ترانسپورت و هوانوردی
325
ملکی افغانستان ( )MoTCAدر حال اعتراض به این تصمیم است.
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شکل 3.29

ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺳﺮک ﺣﻠﻘﻮی :ﺑﺨﺶ ﻧﻬﺎﯾﯽ

ﭼﯿﻦ

ﺍﺯﺑﮑﺴﺘﺎﻥ

ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎﻥ

ﺑﺪﺧﺸﺎﻥ

ﺗﺨﺎﺭ

ﺟﻮﺯﺟﺎﻥ

ﮐﻨﺪﻭﺯ

ﺑﻠﺦ

ﺳﺮک ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﻫﺎی ﻗﯿﺼﺮ،
ﺑﺎﻻ ﻣﺮﻏﺎﺏ ﻭ ﻻﻣﺎﻥ
ﻃﻮﻝ 233 :ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ

ﺳﻤﻨﮕﺎﻥ

ﺑﻐﻼﻥ

ﮐﺎﭘﯿﺴﺎ
ﻟﻐﻤﺎﻥ

ﺑﺎﺩﻏﯿﺲ

ﭘﺮﻭﺍﻥ

ﮐﺎﺑﻞ

ﻧﻨﮕﺮﻫﺎﺭ

ﻓﺎﺭﯾﺎﺏ

ﺳﺮ ﭘﻞ

ﻧﻮﺭﺳﺘﺎﻥ ﭘﻨﺠﺸﯿﺮ
ﮐﻨﺮ

ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎﻥ

ﺑﺎﻣﯿﺎﻥ
ﻭﺭﺩک

ﻟﻮﮔﺮ
ﭘﮑﺘﯿﮑﺎ

ﻫﺮﺍﺕ

ﻏﻮﺭ

ﺩﺍﯾﮑﻨﺪی
ﻏﺰﻧﯽ

ﺧﻮﺳﺖ

ﺍﺭﻭﺯﮔﺎﻥ
ﭘﮑﺘﯿﮑﺎ

ﻓﺮﺍﻩ

ﺯﺍﺑﻞ

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ
ﻗﻨﺪﻫﺎﺭ

ﻫﻠﻤﻨﺪ

ﺍﯾﺮﺍﻥ

ﻧﯿﻤﺮﻭﺯ

ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪﻩ
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﺸﺪﻩ
ﻣﻨﺒﻊ ،ADB :ﻧﺸﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ADB" ،ﻣﺒﻠﻎ  340ﻣﻠﯿﻮﻥ ﺩﺍﻟﺮ ﺑﺮﺍی ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳﺮک ﺣﻠﻘﻮی ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﳕﻮﺩ".1/17/2011 ،

فساد اداری نیز بر هوانوردی ملکی افغانستان تأثیر دارد به گفته خزانه داری ،وزارت ترانسپورت و هوانوردی
ملکی افغانستان ( )MoTCAبه علت اتهام جعل اجازه های امنیتی ،یک حتقیق جنایی از سقوط طیاره پامیر
ایرویز در تاریخ  17می  2010را آغاز منوده است 326.در این سقوط متامی  44مسافر (بشمول یک امریکایی) و
خدمه طیاره روسی آنتونوف کشته شدند 327 .در این سه ماه ،وزیر هوانوردی به رسانه ها گفت که اسناد
خرید طیاره توسط پامیر ایرویز جعلی بوده و سیستم های ثبت پرواز این طیاره فعال نبودند 328.بخشی از
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سهام پامیر ایرویز متعلق به بانک کابل است .به گفته خزانه داری ،وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی
329
افغانستان ( )MoTCAمجوز فعالیت پامیر ایرویز را در افغانستان معلق منوده است.

معارف

به گفته اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،تعلیمات عالیه در افغانستان حتت تأثیر سالها عدم توجه و
سرمایه گذاری قرار دارد .برای رفع ضروریات این بخش ،وزارت معارف افغانستان ( )MoEبا صاحبان تصدی های
جتاری ،مساعدت کنندگان خصوصی و دولت امریکا برای تأسیس پوهنتون امریکایی افغانستان ( )AUAFکه
در سال  2006افتتاح گردید همکاری منود .این پوهنتون تنها مؤسسه تعلیمات عالی خصوصی ،مستقل و
330
غیر انتفاعی در افغانستان است.
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده در سال  2008یک قرارداد همکاری پنج ساله به ارزش  42ملیون دالر
با پوهنتون امریکایی افغانستان امضاء منود که حدود  16ملیون دالر آن تا  16آپریل  2011پرداخت شده است.
332
 331از این منابع مالی برای مساعدت به پنج بخش از پالن اداره بلند مدت این پوهنتون استفاده می گردد:
•پروگرام های لسانس جتارت ،تکنالوژی معلوماتی ،کمپیوتر ساینس ،علوم سیاسی و مدیریت جتارت
•پروگرام تعلیمات پایه که متعلمین لیسه را از طریق تعلیم صحبت کردن ،خواندن و نوشنت به لسان
انگلیسی برای پوهنتون آماده می کند
•ترنینگ پیشرفت حرفه ای برای کارمندان وزارتخانه ها ،تصدی ها ،سازمان های غیر دولتی و مردم
افغانستان
•همکاری با پوهنتون امریکایی آسیای مرکزی برای ایجاد یک پروگرام با استفاده از تکنالوژی مدرن و
افزایش اسم نویسی محصالن از سایر کشورها
•تهیه ستراتیژی انکشاف منابع عایدات

پوهنتون امریکایی افغانستان باید منحیث بخشی از توافق تقسیم مصارف با اداره انکشاف بین املللی
ایاالت متحده 29 ،ملیون دالر جمع آوری مناید.
به گفته اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پوهنتون امریکایی افغانستان فرصتهای برابر تعلیماتی
در اختیار زنان افغان قرار می دهد .حدود  20فیصد از محصالن لسانس و علوم پایه نسوان هستند 333.تا
 4آپریل  2011بیش از  750محصل اسم نویسی کرده بودند و اولین گروه از محصالن در بهار  2011فارغ
334
التحصیل می شوند.

خدمات صحی

همانطور که در راپورهای ربعوار قبلی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ذکر گردیده است ،اداره
انکشاف بین املللی ایاالت متحده مصارف اولین سروی میزان مرگ و میر در هر خانواده را در متامی  34والیت
افغانستان تأمین می مناید .تا  31مارچ  ،2011اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده  3.5ملیون دالر را بشمول
335
مساعدت به ایجاد ظرفیت در وزارت صحت عامه مصروف این سروی منوده بود.
به گفته وزارت امورخارجه امریکا نتایج این سروی معلوماتی در مورد علل اصلی مرگ اطفال ،مادران و
نوزادان و میزان استفاده از روش های جلوگیری از حاملگی را در اختیار ما قرار می دهد .این سروی بعضی از
معیارهای مهم صحی را در سطح ملی ،ساحوی و والیتی ارائه می مناید .مسئولین صحت عامه از این نتایج
برای اندازه گیری میزان پیشرفت های اجنام شده از سال  2003برای تقلیل میزان مرگ و میر اطفال و زنانی که
336
در سن باروری قرار دارند استفاده منوده و پروگرام های آینده را برای رفع این عوارض پالن گذاری می کنند.
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انکشاف صنعتی و منابع طبیعی

در این سه ماه ،مساعی مربوط به افزایش تولید زراعی افغانستان و استخراج ثروت معدنی این کشور دوام
یافت .همچنان در این سه ماه ،دولت جمهوری اسالمی افغانستان و پاکستان برای اجرای یک توافقنامه
عمده ترانزیت که اجازه جتارت افغانستان با هندوستان را می دهد مذاکره منودند.

زراعت

به گفته سازمان غذا و زراعت ،بارش باران و برف شدید از جنوری  2011تا فبروری  2011سبب رفع تشویش
های بین املللی در مورد خشکسالی در خزان  2010و تقلیل محصول گندم زمستان گردید .گندم بهار در مارچ
337
و آپریل  2011کشت شده بود.
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده منحیث بخشی از مساعی خود برای افزایش تولید زراعی در
افغانستان ،چندین پروگرام را برای افزایش دسترسی دهاقین افغان به روش ها ،جتهیزات و سامان آالت مدرن
زراعت اجرا منوده است .تا  31مارچ  ،2011اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده  481دستگاه تراکتور چهار
چرخه را از طریق پروگرام اعطاآت کوچک خود در قندهار توزیع منوده است .اداره انکشاف بین املللی ایاالت
متحده حتت پروگرام میکانیزاسیون خود  1,322دستگاه تراکتور دو چرخه نیز میان دهاقین در سراسر کشور
338
توزیع منوده است:
•ساحه مرکزی308 :
•ساحه غربی387 :
•ساحه شمالی326 :
•ساحه شمال شرقی301 :

اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده همچنان از طریق این پروگرام ها بسته های کود و تخم پرمحصول
میان دهاقین افغان توزیع می کند .جدول  3.9تعداد بسته های ووچر توزیع شده یا دریافت شده در این سه
ماه را نشان می دهد.
همانطور که در راپورهای ربعوار قبلی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ذکر گردیده ،تولید زراعی
در افغانستان به علت عدم وجود تکنالوژی مدرن مدیریت آب و آبیاری ،شدیدا ً وابسته به باران های فصلی و
ذوبان برف است .یکی از پروگرام های اجرا شده برای رفع این عارضه ،پروگرام آب ،زراعت و انتقال تکنالوژی
افغانستان ( )AWATTکمک  20ملیون دالری اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده است .اداره انکشاف بین
املللی ایاالت متحده راپور داد که تا  31مارچ  2011پروگرام آب ،زراعت و انتقال تکنالوژی افغانستان()AWATT
 500دستگاه کنترول آبیاری در والیات بلخ و ننگرهار نصب منوده است .قیمت این دستگاه ها حدود  250دالر
است و  20سال کار می کنند و سبب صرفه جویی در آب ،زمین و نیروی کار می شوند .به گفته اداره انکشاف
بین املللی ایاالت متحده ،این تکنالوژی مقرون به صرفه آنقدر مورد استقبال دهاقین افغان قرار گرفته که

ممیزی سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
همچنان در حال اجنام یک تفتیش از مساعدت
امریکا برای انکشاف سکتور زراعت است .این
تفتیش در حال ارزیابی میزان نایل آمدن پروژه های
امریکا به اهداف ستراتیژیک است.
برای کسب معلومات بیشتر به بخش ،1
صفحه  17مراجعه کنید.

جدول 3.9

ووچرهای کود و تخم توزیع شده یا دریافت شده
محل ها

تعداد ووچرها ،سه ماه دوم 2011

پروگرام

بادغیس ،فاریاب ،جوزجان ،بلخ ،سرپل ،بغالن ،وردک ،ننگرهار ،نورستان ،غزنی ،پکتیکا ،لوگر،
نیمروز ،قندهار ،زابل

 49,900ووچر برای کود و تخم دریافت شده است

AVIPA

هلمند ،قندهار

 74,168ووچر برای تربوزه ،سبزی ،بامیه ،سبزیجات ،ذرت و علوفه دریافت شده است

AVIPA

ننگرها ،کنر ،کندوز ،نورستان ،تخار ،بغالن ،بدخشان ،لغمان

 15,701ووچر برای کود و تخم سبزیجات توزیع شده است

IDEA-NEW

منبع :اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/4/4 ،
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وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری افغانستان قصد اجرای یک پروگرام در سطح ملی برای نصب این دستگاهها
را دارد .پروگرام آب ،زراعت و انتقال تکنالوژی افغانستان در حال تعلیم اجننیران وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری
افغانستان برای پالن گذاری ،طرح ریزی و نصب این دستگاهها و تعلیم طرز کار آنها به مستفیدین است.

339

معدن

وزیر معادن در این سه ماه اعالن منود که این وزارتخانه چندین کارمند مسلکی از کمپنی های مشاوره معتبر
را برای طرح ریزی و اجرای یک پروسس مناقصه شفاف جهت استخراج منابع معدنی افغانستان استخدام
منوده است .این وزارتخانه بعد از اتهام اخذ رشوه توسط وزیر سابق برای استخراج معدن عظیم مس عینک،
اصالحاتی را در پروسس مناقصات آغاز منود .در حین معرفی تیم جدید ،وزیر تصدیق منود که جلب اعتماد
سرمایه گذاران بین املللی کلید جذب سرمایه گذاری در سکتور معدن افغانستان است .نیروی کاری عملیات
340
جتارت و ثبات ( )TFBSOوزارت دفاع امریکا از این تیم حمایت می کند.
در طی سال  ،2010جئولوژیست های سروی جئولوژیکی امریکا ،سروی جئولوژیکی افغانستان و نیروی
کاری عملیات جتارت و ثبات ،منابع معدنی افغانستان را در  24ساحه خاص بر اساس امنیت ،قیاس ،ارزش
بالقوه در بازار ،ضروریات زیربنایی ،دسترسی و زمان مورد ضرورت برای استخراج و عرضه در بازار طبقه بندی
منودند .این ساحات معادن بالقوه هستند که یک یا چند ذخیره معدنی در آنها وجود داشته و این قابلیت را
341
دارند که به یک صنعت وسیع معدن در افغانستان مساعدت منایند.
استخراج معادن برای کسب عواید و رشد اقتصادی ضروری است .در آپریل  ،2011بانک انکشاف آسیایی
تخمین زد که اگر عواید استخراج معدن مس عینک و معدن آهن حاجیگک درست مدیریت شوند می
توانند بیش از  1فیصد از تولید ناخالص داخلی (در سال های اول) را تأمین منایند 342.در این سه ماه ،وزارت
امورخارجه امریکا راپور داد که در حال مساعدت به دولت جمهوری اسالمی افغانستان برای تهیه چوکات
قانونی استخراج معادن جهت یقین حاصل منودن از تأمین منافع مردم کل کشور ،اصالح اقتصاد افغانستان
343
و افزایش استندردهای زندگی می باشد.

ارتباطات

همانطور که در راپورهای ربعوار قبلی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ذکر گردیده است ،اداره
انکشاف بین املللی ایاالت متحده پروژه  22ملیون دالری تقویت انکشاف رسانه های افغانستان ()AMDEP
را برای تقویت و انکشاف مطبوعات آزاد در افغانستان آغاز منود .همانطور که در جدول  3.10نشان داده شده
است ،در این سه ماه ،پروژه تقویت انکشاف رسانه های افغانستان ( )AMDEPپنج قراردادی فرعی منعقد
منوده است.

جتارت

همانطور که در آخرین راپور ربعوار سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ذکر گردید ،افغانستان و پاکستان
به یک توافق مهم در مورد مسائل جتاری نایل آمدند و توافقنامه جتارت ترانزیت افغانستان-پاکستان را در
تاریخ  11جنوری  2011امضاء منودند .این توافقنامه که قرار است از  12فبروری  2011اجرا شود ،ترانسپورت
344
محصوالت افغان را از طریق پاکستان به هندوستان تسهیل می مناید.
اداره هماهنگی جتارت ترانزیت افغانستان و پاکستان برای رفع بعضی از موانع موجود ،اولین جلسات
خود را در تاریخ  11و  12فبروری  2011برگزار منود .به گفته اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،اشتراک
کنندگان در مورد چگونگی به اشتراک گذاشنت معلومات در مورد مسائل وسیع گمرکی بشمول
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جدول 3.10

اعطاآت پروژه تقویت انکشاف رسانه های افغانستان
دریافت کننده

مقصد اعطاآت

مبلغ اعطاآت

مؤسسه صحت برای انکشاف افغانستان

تأسیس و اداره  11مرکز تولید چند رسانه ای.

$3,765,497

اخبار پژواک افغانستان

ارائه مساعدت های ساحوی به رسانه های گروهی بشمول رادیو سالم وطن دار و انکشاف تلویزیون.

$418,050

حمایت نای از رسانه های آزاد افغانستان

تأسیس انستیتوت ترنینگ رسانه ای نای و مراکز ترنینگ ساحوی برای حمایت از پروگرام های مختلف تعلیم و ترنینگ
رسانه ای.

$2,732,605

.Albany Associates International Ltd

ارائه مساعدت های تخنیکی به وزارتخانه هایی که رسانه ها را تنظیم می کنند برای رفع موانع مربوط به تنظیم ،صدور
الیسنس و تطبیق پالیسی.

$102,304

)Lhassa Consulting (Alati

ارائه مساعدت های تخنیکی بشمول تأسیس استیشن های رادیویی و تلویزیونی جدید و یا تقویت استیشن های موجود.

$350,000

منبع :اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/31/3 ،

دستگاههای رهگیری ،بایومتریک ،ضمانت بانکی ترک ها ،امنیت گمرکی و ضمانت مالی اجناس ترانزیت
شده مذاکره منودند .با آنکه پیشرفت هایی در بعضی از بخش ها (مثل بایومتریک) اجنام شده ،ولی منایندگان
دو کشور نتوانستند در مورد مسائل مهم مربوط به ضمانت بانکی ترک ها ،امنیت گمرکی و ضمانت مالی
345
بار به توافق برسند .در نتیجه ،اجرای توافقنامه برای حداکثر چهار ماه به تأخیر افتاد.
بعد از جلسه ،اتاق جتارت و صنایع افغانستان یک اظهاریه نشر منوده و تشویش های خود را در مورد تأخیر
ایجاد شده اعالن منود .به گفته این اتاق ،مانع اصلی این است که دولت پاکستان جتار افغان را مجبور به
پرداخت یک ضمانت مالی به مبلغ حداقل  2ملیون روپیه (حدود  23,800دالر) فی کانتینر می کند .رئیس
اجرائیوی اتاق بازرگانی اعالن منود که در بعضی از موارد ،این مبلغ می تواند زیادتر از ارزش بار حمل شده
346
باشد.
تأخیر در اجرای توافقنامه جتارت ترانزیت همزمان با اعالن تقلیل سطح تصدیر افغانستان نسبت به افزایش
سطح تورید توسط دولت جمهوری اسالمی افغانستان ایجاد شده است .بر اساس راپورهای نشر شده در
یکی از نشرات سازمان پیمان آتالنتیک شمالی ،معاون وزیر جتارت به رسانه ها گفته که طی شش ما آخر
سال  ،2010افغانستان حدود  120ملیون دالر کاال تصدیر منوده ولی حدود  1.2ملیارد دالر کاال تورید منوده است.
347
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حفظ امنیت
عساکر اردوی ملی افغانستان و قوای بحری امریکا در تاریخ  15جنوری  2011طی
عملیه اینتگریتی در والیت هلمند از هلی کاپتر  CH-53Eپیاده می شوند .هدف این
عملیه ،محاصره یک ساحه مشکوک به فعالیت طالبان ،جستجو برای سالح و
دستگاههای انفجاری تعبیه شده ،مختل منودن عملیات الجستیکی دشمن و جمع
آوری معلومات در مورد باشندگان ساحه سیستانی بود( .عکس آیساف)
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نظارت سایر سازمان ها
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

جدول 4.1

فعالیت های نظارتی سایر سازمان های امریکایی که به اخیرا ً تکمیل شده است ،تا  31مارچ 2011
سازمان

منبر راپور

تاریخ نشر

عنوان پروژه

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا

SPO-2011-003

2011/3/3

ارزیابی مساعی دولت امریکا برای ترنینگ ،جتهیز و تعلیم پولیس ملی افغانستان

دفتر مفتش عمومی وزارت امور خارجه  -دفتر ساحوی شرق میانه

MERO-I-11-02

2011/10/2

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

GAO

GAO-11-419T

2011/3/3

عملیات خارجی :مسائل مهم برای نظارت کنگره

GAO

GAO-11-66

2011/27/1

امنیت افغانستان :اردوی افغانستان در حال انکشاف است ولی مربیان بیشتری ضرورت دارند و
مصارف بلند مدت تعیین نشده است

آژانس تفتیش اردوی ایاالت متحده امریکا

A-2011-0067-ALL

2011/22/2

کنترول مرحله دوم پرداخت ها  -افغانستان

دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده

F-306-11-002-P

2011/27/3

تفتیش از پروگرام اعمار تأسیسات صحی و تعلیماتی افغانستان/اداره انکشاف بین املللی
ایاالت متحده

دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده

F-306-11-003-S

2011/16/3

ارزیابی فعالیت های مساعدت به نظارت بانک افغانستان/اداره انکشاف بین املللی ایاالت
متحده و بحران بانک کابل

دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده

F-306-11-002-S

2011/7/3

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

F-306-11-001-P

2011/13/2

تفتیش پروگرام زراعت ،آب و انتقال تکنالوژی

نوت=MERO :اداره ساحوی خاورمیانه
منابع :دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،4/4/2011 ،دفتر مفتش عمومی وزارت امورخارجه امریکا  -دفتر ساحوی شرق میانه ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان،
 ،3/31/2011دفتر مفتش عمومی وزارت امورخارجه امریکا  -دفتر ساحوی شرق میانه ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان  ،3/31/2011 ،دفتر حسابدهی دولت ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،4/5/2011 ،آژانس
تفتیش اردوی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،3/25/2011 ،دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.3/23/2011 ،

ارائه راپور به کنگره امریکا

|

 30اپریل2011 ،

113

نظارت سایر سازمان ها

اسامی مکمل ،استفاده از حروف بزرگ استندرد ،خطوط پیوند و هجی کردن مورد نظر و سوم شخص بجای
ساختار اول شخص.

فعالیت های نظارتی تکمیل شده

جدول  ،4.1نه 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 دفاع امریکا
ارزیابی مساعی دولت امریکا برای ترنینگ ،جتهیز و تعلیم پولیس ملی افغانستان

(پروژه منبر  ،SPO-2011-003نشر شده در تاریخ  3مارچ )2011

در اواخر سال  ،2009رئیس جمهور اوباما مجددا ً بر اهمیت ایجاد نیروهای امنیت ملی افغانستان منحیث
اولویت اصلی ستراتیژی امنیتی و نظامی امریکا در افغانستان تأکید منود .قبالً ،قوای ائتالف عمدتا ً بر
انکشاف اردوی ملی افغانستان ( )ANAمترکز می کردند .مساعی تعلیم و جتهیز با استفاده از منابع مالی
اضافی طی سالهای گذشته عمدتا ً بر انکشاف پولیس ملی افغانستان ( )ANPمتمرکز بوده است که از
نظر نیروهای بین املللی کمک به امنیت (آیساف) و قوای ائتالف برای موفقیت کمپاین مبارزه علیه شورش
( )COINضروری است.
آیساف تا جوالی  2010از هدف تعیین شده برای انکشاف قوای پولیس ملی افغانستان جتاوز منوده و سه
ماه زودتر از پالن تعیین شده به  109,000نفر نایل آمد .نسبت به مودل انکشاف قبلی پولیس که بر اساس
ضرورت استخدام و انتصاب سریع کارمندان پولیس طرح ریزی شده بود ،قوماندانی مودل جدیدی برای ایجاد
یک نیروی حرفه ای تر از طریق تعلیم قوای جدید پولیس ملی افغانستان قبل از انتصاب آنها را تطبیق منود.
این مودل جدید سبب گردید که عارضه استخدام دهها هزار نفر از قوای فعلی پولیس یونیفورم افغانستان
بدون ترنینگ اولی تکرار نگردد.
آیساف اقداماتی را برای رفع کمبودهای الجستیکی پولیس ملی افغانستان از طریق تطبیق یک پالن
انکشاف زیربنای الجستیکی اجنام داده است که بر اساس آن حتویل خانه هایی را در قوماندانی های ساحوی
تا سطح والیات اعمار می مناید تا به یونت های پولیس اعزام شده به ساحات عملیاتی نزدیک تر باشند.
از نظر این قوماندانی ،انکشاف پولیس ملی افغانستان یک اولویت اصلی است و یک ستیراتیژی فوری را
تطبیق منوده که نسبت به مودل ترنینگ اصالح شده به پیشرفت هایی نایل آمده است :بهبود کیفیت
ترنینگ ،تعلیم کارمندان و افزایش میزان استخدام ،تقلیل میزان ترک خدمت توسط قوا ،انکشاف زیربناهای
الجستیکی ،مترکز بر رهبری و پیشرفت در تعلیم یونت های تکتیکی امریکایی.
همچنان ،ایجاد ظرفیت در وزارت داخله افغانستان ( )MoIدر بخش های مختلف انکشافی در حال اجنام
است .پیش بینی می شود که مدیریت جدید وزارت داخله افغانستان بتواند حمایت های مدیریتی مؤثرتری
بشمول حمایت های الجستیکی به پولیس ملی افغانستان ارائه مناید.
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ولی ،آیساف باید پروسس انکشاف/هماهنگی قوای پولیس ملی افغانستان را در قوماندانی های خود
سازماندهیمنودهوتعدادقوایضروریپولیسملیافغانستانبرایاجرایستراتیژیمبارزهعلیهشورشرااعالنمناید.
مربیانی که به اجرای پالن های پولیس ملی افغانستان مساعدت می کنند کافی نیستند .به عالوه،
کارمندان تعلیم داده نشده پولیس ملی افغانستان که حدود  40فیصد این قوا را تشکیل می دهند ،پولیس
ملی افغانستان را تهدید می کنند .ظرفیت الجستیکی پولیس ملی افغانستان بسیار کمتر از ضروریات
عملیاتی این قوا است .در نهایت ،فساد اداری و عدم وجود حکومتداری/حاکمیت قانون بر مؤثریت ستراتیژی
مبارزه علیه شورش تأثیر دارد.

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

(راپور منبر  ،MERO-I-11-02نشر شده در  10فبروری )2011

اهداف این تفتیش مؤثریت بشمول تعیین ( )1ضروریات قرارداد و فرمایشات )2( ،میزان منابع مالی تعهد شده
و افزایش یافته وزارت امورخارجه امریکا برای حمایت از عملیات و حفظ و مراقبت تأسیسات سفارتخانه در
سالهای مالی  )3( ،2005-2009مؤثریت قرارداد  PAEدر عملیات و حفظ و مراقبت یونت های ضد مواد مخدر
در افغانستان )4( ،کنترولهای  PAEبرای ثبت اموال و محافظت از جتهیزات و اموال دولت امریکا در افغانستان،
و 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 هستند.

دفتر حسابدهی دولت

در طی سه ماه گذشته ،دفتر حسابدهی دولت در مورد مسائل مهم پالیسی خارجی امریکا که توسط
وزارت امورخارجه امریکا و اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده نشر گردیده راپوردهی منود و دو راپور را در
مورد ( )1ضروریات طبی نفرات اردو در عراق و افغانستان و ( )2مربیان موجود و مصارف رشد و حفظ اردوی ملی
افغانستان در آینده نشر منود.
•راپور دفتر حسابدهی دولت به کمیته اختصاص بودجه داخلی ،بر عملیات خارجی و پروگرام های مربوط
بر مسائل مهم پالیسی خارجی امریکا که توسط وزارت امورخارجه امریکا و اداره انکشاف بین املللی
ایاالت متحده تطبیق شده بودند مترکز منود .از سال  ،2002امریکا بیش از  130ملیون دالر مصروف
اعطاآت امنیتی ،اقتصادی و حکومتداری به عراق ،افغانستان و پاکستان منوده است .امریکا در مورد
افغانستان و پاکستان مترکز خود را بر پرداخت مستقیم اعطاآت به دولت افغانستان و سازمان های
پاکستانی قرار داده است .این اقدامات با توجه به ظرفیت محدود بعضی از دریافت کنندگان پول -
خاصتا ً دولت افغانستان  -برای مدیریت و اجرای پروگرام ها با منابع مالی امریکا ،سبب ایجاد خطراتی
می شوند و ضرورت کنترول و مراقبت از این منابع مالی را مشخص می کنند .وزارت امورخارجه امریکا
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و اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده در عراق و افغانستان برای استخدام کارمندان ،اجرای پروژه
های بازسازی و تأمین کمبود نیروی کاری به علت کافی نبودن تعداد کارمندان تعلیم دیده و تغییر
مداوم کارمندان اعزام شده به این کشورها ،عمدتا ً به قراردادی ها متکی هستند .مدیریت دقیق قرارداد
و نظارت بر عملیات قراردادی در این ماحول های سخت ضروری هستند .ولی ،دفتر حسابدهی دولت
دریافت که نظارت بعضی اوقات کافی نبوده و سبب ایجاد سئواالتی در مورد قابلیت این سازمان ها برای
حسابدهی سرمایه گذاری های چند ملیارد دالری می گردد .دفتر حسابدهی دولت برای بهبود پروگرام
های عملیات خارجی توصیه هایی را به وزارت امورخارجه امریکا و اداره انکشاف بین املللی ایاالت
متحده ارائه منوده است .خاصتا ً دفتر حسابدهی دولت توصیه منوده که سازمان ها ،پالن گذاری و اندازه
گیری مؤثریت پروگرام های خود را بهبود بخشیده و اقداماتی را برای بهبود حسابدهی اعطاآت امریکا
اجنام بدهند .وزارت امورخارجه امریکا و اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده در حال اجنام اقداماتی
برای اجرای این توصیه ها هستند.
•در راپور دفتر حسابدهی دولت در مورد مربیان موجود و مصارف انکشاف و حفظ اردوی ملی افغانستان
مشخص گردید که بین جنوری  2010تا جوالی  ،2010تعداد نفرات اردوی ملی افغانستان از 104,000
نفر به  134,000نفر رسیده که سه ماه از هدف پالن گذاری شده توسط دولت افغانستان و جامعه
بین املللی پیش است .اردوی ملی افغانستان همچنان بطور کلی به هدف خود برای جذب نفرات از
گروههای عمده قومی افغانستان با بعضی استثنائات نایل آمده است .ولی اردوی ملی افغانستان با
موانعی بشمول نرخ زیاد ترک خدمت  -ترک خدمت توسط عساکر قبل از امتام قراردادها  -و غیر حاضری
قوا مواجه است .دولت افغانستان و جامعه بین املللی هدف هدایت و اجنام عملیات امنیتی در متامی
والیات توسط قوای افغان را تا آخر سال  2014تعیین منوده اند .تا سپتمبر  ،2010کدام یونت اردوی ملی
افغانستان قابلیت اجنام مستقل مأموریت بدون مساعدت قوای ائتالف را نداشت .مساعی انکشاف
قابلیت اردوی ملی افغانستان حتت تأثیر موانع موجود در تکمیل مناصب قوماندانی و کمبود مربیان
ائتالف بشمول کمبود تقریبا ً  18فیصد نفرات ( 275از  1,495نفر) مورد ضرورت برای تعلیم عساکر در
مراکز ترنینگ اردوی ملی افغانستان مواجه است .وزارت دفاع امریکا و سازمان پیمان آتالنتیک شمالی
نتوانستند مصارف حفظ اردوی ملی افغانستان را به طور مکمل حتلیل منایند .چنین حتلیلی با توجه به
اینکه صندوق جهان پول پیش بینی منوده که دولت افغانستان حداقل تا سال  2023نخواهد نتوانست
عواید کافی برای تأمین مصارف عملیاتی خود  -بشمول اردو  -جمع آوری مناید اهمیت دارد و نشان دهنده
تداوم اتکای افغانستان به عایدات خارجی است .به عالوه ،حتقیقات وزارت دفاع امریکا و سازمان پیمان
آتالنتیک شمالی نشان می دهد که ممکن است انکشاف اردوی ملی افغانستان تا بیش از هدف فعلی
 171,600نفر ضرورت داشته و تا  240,000نفر برسد .برای چنین انکشافی اعطاآت زیادتری ضرورت
دارد .دفتر حسابدهی دولت توصیه منود که وزیر دفاع با همکاری شرکای بین املللی اقداماتی را برای
رفع کمبود مربیان ،مشخص منودن ضرورت انکشاف اردوی ملی افغانستان نسبت به هدف فعلی و
تخمین منابع مالی ضروری برای انکشاف و حفظ اردوی ملی افغانستان ،اجنام بدهد .وزارت دفاع امریکا
با توصیه های دفتر حسابدهی دولت در مورد مربیان موافقت منود .وزارت دفاع امریکا با ضرورت تخمین
میزان انکشاف و مصارف اردوی ملی افغانستان موافقت منود.
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آژانس تفتیش اردوی ایاالت متحده امریکا
کنترول مرحله دوم پرداخت ها  -افغانستان

(راپور منبر  ،A-2011-0067-ALLنشر شده در  22فبروری )2011

آژانس تفتیش اردوی ایاالت متحده امریکا این تفتیش را به درخواست منشی مساعدت کننده به اردو
(مدیریت مالی و ممیزی) اجنام داد .دفاتر مالی در افغانستان اقدامات مختلفی را برای رفع کمبودهای اردو در
زمینه ممیزی صحیح پرداخت های جتاری در یک ماحول نامشخص اجنام دادند .ولی ،با وجود اقدامات اجنام شده،
آژانس تفتیش اردوی ایاالت متحده امریکا دریافت که  81فیصد از پرداخت های بررسی شده حداقل یک مورد
مفقود یا نادرست دارند .به علت ( )1عدم ارائه ترنینگ کافی قبل از اعزام و یا ترنینگ درخواستی در محل
به کارمندان )2( ،عدم هماهنگی فعالیت ها در بخش مالی و ( )3عدم ارائه رهنمایی توسط قوماندانی و یا
عدم تطبیق مکمل پروسس ها در پروگرام های کنترول داخلی برای نظارت بر عملیات ،اصالحات بیشتری برای
افزایش دقت ممیزی اتوماتیک و بررسی حساب های سپرده محدود ضرورت دارد .قوماندانی با توصیه های ارائه
شده در راپور موافقت منوده و اقدامات اصالحی را آغاز منود.

دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده
تفتیش از پروگرام اعمار تأسیسات صحی و تعلیماتی افغانستان/اداره انکشاف بین املللی
ایاالت متحده

(راپور منبر ،F-306-11-002-P :نشر شده در تاریخ  27مارچ )2011

هدف از این تفتیش مشخص منودن میزان نایل آمدن پروگرام اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده برای
تقویت دولت جمهوری اسالمی افغانستان ( )GIRoAجهت ارائه خدمات صحی به مردم افغانستان و تعلیم
معلمان ماهر از طریق اعمار شفاخانه های والیتی ،مراکز ترنینگ قابله ها و پوهنتون های ترنینگ معلمان
والیتی است.
با آنکه این مأموریت موفقیت هایی داشته است  -مثال ً در زمینه تقویت ظرفیت کمپنی های تعمیراتی
محلی و رعایت استندردهای تعمیراتی بین املللی  -ولی این پروگرام نتوانسته به وقت به اهداف اصلی خود
نایل گردد .این تفتیش مسائل ذیل را افشاء منود:
•اعمار تعمیرات شدیدا ً از برنامه زمانبندی عقب است .پروگرام حدود  18ماه از برنامه زمانبندی عقب
است و پیشرفت کندی به سوی نایل آمدن به اهداف خود دارد.
•مسائل مربوط به امنیت و مصارف اعمار تأسیسات جدید را محدود منوده است.نایل آمدن به اهداف
اصلی توافقنامه حتت تأثیر محدودیت های مالی قرار گرفته و سبب تقلیل تعداد تعمیرات اعمار شده
گردیده است.
•این پروگرام اعمار ساختارهای مذهبی را تصدیق منوده است .این پروگرام اعمار اطاق های مناز مردان و
زنان را در چهار پروژه تصدیق منوده است که ناقض ممنوعیت بند  )d( 205ماده  22مقررات فدرال است.
مصارف تخمینی این اطاق ها  258,982دالر بود.
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•ایجاد یک پروسس برای نشر طرح های تعمیراتی ضرورت دارد.این پروگرام از سازمان بین املللی مهاجرت
( )IOMدرخواست نکرده که طرح های تکمیل شده تعمیراتی که برای وزارتخانه مربوط اعمار منی شوند
را ارائه مناید .این پروگرام هنوز طرح های تکمیل شده برای دو شفاخانه و چهار مرکز ترنینگ معلمان
والیتی را به وزارت معارف و وزارت صحت عامه ارائه نکرده است.
•آزمایش مواد بر طبق مقررات نبوده است.سازمان بین املللی مهاجرت طرزالعمل آزمایش مواد تعمیراتی
در رهنمای کنترول کیفیت را رعایت نکرده است.
•امکان حفظ تأسیسات مورد سئوال است .قابلیت حفظ تأسیسات تکمیل شده توسط وزارت
معارف و وزارت صحت عامه به علت وجود سایر اولویت ها در این وزارتخانه ها مورد سئوال است زیرا
این مصارف می توانند سبب جلوگیری از نایل آمدن به اهداف اصلی پروگرام شوند.
•این اداره ارزیابی های ماحولی ضروری را اجنام نداده است .اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده/افغانستان
ارزیابی های ماحولی ضروری را تکمیل نکرده است.
•تطبیق کننده کدام پالن تصدیق شده عالمتگذاری ندارد .سازمان بین املللی مهاجرت یک پالن
عالمتگذاری مورد ضرورت بر طبق توافقنامه را ارائه نکرده است.
•یک قراردادی فرعی متحمل مصارف امنیتی بدون اجازه  گردید .یک قراردادی فرعی تعمیراتی در حال
پرداخت پول به یک آفسر پولیس افغان برای ارائه خدمات امنیتی بدون تصدیق پروگرام بود .ولی ،این
مبلغ بسیار کم بوده است :حدود  9,200دالر.
•ترمیم پروگرام تعمیراتی قبلی سبب تقلیل منابع مالی پروگرام فعلی گردید .حدود  316,000دالر که
می توانست مصروف اعمار تعمیرات جدید گردد ،مصروف بازسازی یک کلینیک و بازسازی یک مکتب
صدمه دیده در اثر طرح ریزی غلط حتت یکی از پروگرام های قبلی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده/
افغانستان گردید.
برای رفع این عوارض ،دفتر مفتش عمومی  15توصیه ارائه منود .اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده/
افغانستان به تصمیمات مدیریتی در مورد متامی توصیه ها نایل آمده و تصمیمات نهایی خود را در مورد شش
توصیه تکمیل منوده است.

ارزیابی فعالیت های مساعدت به نظارت بانک افغانستان/اداره انکشاف بین املللی ایاالت
متحده و بحران بانک کابل
(راپور منبر  ،F-306-11-003-Sنشر شده در  16مارچ )2011

در اوایل سپتمبر  ،2010شایعات و اخبار مربوط به پرداخت قرض و سرمایه گذاری در امالک دوبی توسط
کارمندان بانک کابل سبب هجوم مردم برای خارج کردن سپرده های خود از بزرگترین بانک افغانستان گردید.
در پاسخ به درخواست اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده/افغانستان ،دفتر مفتش عمومی/افغانستان
این ارزیابی را برای مشخص منودن موارد ذیل اجنام داد:
•فرصت هایی که اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده و قراردادی ها از طریق پروگرام انکشاف
اقتصادی و حکومتداری اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده و پروگرام قبلی آن ،فعالیت تقویت
سکتور خصوصی و انکشاف اقتصادی برای اطالع یافنت از تقلب در بانک کابل داشتند
•طرز اطالع یافنت کارمندان از تقلب
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•اقداماتی که کارمندان بعد از اطالع یافنت از تقلب اجنام دادند
•کافی بودن نظارت اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده بر قراردادی ها
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده و قراردادی ها چه فرصت هایی برای اطالع یافنت از تقلب در بانک
کابل داشتند؟ مشاورین کمپنی های  BearingPointو  Deloitteکه در بانک مرکزی افغانستان حضور داشتند
فرصتهای زیادی برای اطالع از تقلب در بانک کابل طی دو سال قبل از بحران بانک کابل در اوایل سپتمبر 2010
داشتند .کارمندان کمپنی های  BearingPointو  Deloitteمی توانستند عالئم عوارض جدی در بانک کابل را
با دقت بیشتری پیگیری کنند .از آجنائیکه قراردادی ها ،اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده/افغانستان را
کامال ً از وضعیت بانک مرکزی افغانستان مطلع نساختند ،کارمندان اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده
فرصت کمتری برای اطالع یافنت از تقلب داشتند.
کارمندان اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده و قراردادی های آن چطور از تقلب مطلع شدند؟اغلب
کارمندان اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده اعالن منودند که از طریق یک مطلب در روزنامه واشنگنت
پست در فبروری  2010از تقلب مطلع شدند .یکی از کارمندان اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده اعالن
منود که عالئم تقلب در بانک کابل از اوایل سال  2008کامال ً مشخص بود ولی شواهد خاصی از تقلب در آن
وقت وجود نداشت .به گفته کارمندان اصلی کمپنی  Deloitteکه مساعدت های نظارتی به بانک مرکزی
افغانستان ارائه می منودند ،آنها نیز از طریق مطلب نشر شده در روزنامه واشنگنت پست و یا مطالب خبری
دیگری که همزمان با بحران بانک کابل در آگست و سپتمبر  2010نشر گردیدند از این موضوع مطلع شدند.
ولی آنها تصدیق منودند که عالئمی از تقلب قبل از این تاریخ نیز وجود داشته است.
بعد از آنکه کارمندان اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده و قراردادی ها از تقلب مطلع شدند چه
اقداماتی اجنام دادند؟ در فبروری  ،2010بحث های زیادی در مورد مطلب روزنامه واشنگنت پست در سفارت
امریکا اجنام شد که مسئولین اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده و وزارت خزانه داری امریکا (خزانه داری)
نیز در آنها اشتراک منودند .جمع بندی و دیدگاه آنها نسبت به این وقایع نسبتا ً متفاوت بود .مسئولین اداره
انکشاف بین املللی ایاالت متحده اعالن منودند که خزانه داری باید مسئولیت جوابدهی به این اخبار را بدوش
بگیرد .در مقابل مسئولین خزانه داری اعالن منودند که قانع منودن اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده برای
جوابدهی به این اخبار سخت است .بعد از بحران بانک کابل در سپتمبر  2010و تفتیش های سفارت امریکا،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده/افغانستان یک راپور زیان های مالی بانک کابل و یک ارزیابی سریع از
مؤثریت کمپنی  Deloitteدر پروگرام رشد اقتصادی و حکومتداری را نشر منود.
مسئولین کمپنی  Deloitteاعالن منودند که بعد از نشر این خبر در فبروری  2010برای ارائه یک پاسخ با
بانک مرکزی همکاری منودند .در ارزیابی بانک مرکزی از بانک کابل در جنوری  2010آغاز گردیده و در می 2010
خامته یافت ،ضعف های کنترولی جدی در ارتباط با تقلب بشمول کنترول ضعیف پروسس تصدیق و گرویی
قرضه ها مشخص گردید ولی مفتشان قرضه ها را به طور مستقیم تصدیق نکردند و شواهدی از تقلب
در بانک کابل ارائه نکردند .کمپنی  Deloitteو بانک مرکزی راپور تفتیش خود را تا اکتوبر  2010که اداره
انکشاف بین املللی ایاالت متحده این راپور را از کمپنی  Deloitteدرخواست منود به اداره انکشاف بین املللی
ایاالت متحده/افغانستان ارائه نکرد.
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آیا نظارت اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده بر قراردادی کافی بود؟ نظارت اداره انکشاف بین املللی
ایاالت متحده/افغانستان بر سفارش کار  Deloitteضعیف بود .از آجنائیکه تعداد کارمندان پروگرام کم
بود ،تخصص کافی برای تشخیص عالئم اخطار در بانک کابل و یا رهنمایی کمپنی  Deloitteرا در اختیار
نداشت .در نتیجه ،اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده فرصت اجنام اقدامات مناسب و همکاری با کمپنی
 ،Deloitteخزانه داری ،وزارت امورخارجه امریکا ،بانک مرکزی و جامعه بین املللی را برای رفع بحران بانک کابل
از دست داد.

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

(راپور منبر  ،F-306-11-002-Sنشر شده در  7مارچ )2011

دفتر مفتش عمومی یک ارزیابی را از اجراآت توزیع پول توسط  10شریک اجرائیوی اداره انکشاف بین املللی
ایاالت متحده/افغانستان اجنام داده است تا از صحت ،امکان اختصاص و امکان پرداخت پول توسط آنها
یقین حاصل مناید .در این ارزیابی مشخص شد که  10شریک اجرائیوی اداره انکشاف بین املللی ایاالت
متحده/افغانستان از صحت ،امکان اختصاص و امکان پرداخت مصارف یقین حاصل منوده اند.
دفتر مفتش عمومی توصیه منود که اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده/افغانستان بهترین اقدامات
را برای تقلیل تبادالت پولی شرکای اجرائیوی خود اجنام بدهد.
این پروگرام با توصیه ها موافقت منود و نامه ای را برای مطلع منودن متامی شرکای اجرائیوی از بهترین
اقدامات تشریح شده در این راپور نشر منود .به عالوه ،نظارت منایندگان تخنیکی آفسر توافق /قرارداد برای یقین
حاصل منودن از تقویت طرزالعمل های توزیع پول توسط شرکای اجرائیوی دوام خواهد یافت.

تفتیش پروگرام زراعت ،آب و انتقال تکنالوژی

(راپور منبر  ،F-306-11-001-Pنشر شده در  13فبروری )2011

هدف از این تفتیش ،تعیین میزان نایل آمدن پروگرام به اهداف اصلی خود در زمینه مدیریت آبیاری ،انتقال
تکنالوژی زراعی و ایجاد ظرفیت است .دو سال و نیم بعد از اجرای پروگرام سه ساله  ،NMSUموفقیت هایی
در زمینه تکنالوژی های جدید زراعت و آبیاری ایجاد شده و بسیاری از دهاقین در منایش این تکنالوژی ها در مزارع
اشتراک منودند .مفتشان شواهدی را از تقاضا برای تکنالوژی های جدید مشاهده منودند  -یک مثال واضح
تکنالوژی تسطیح الیزری زمین است  -ولی استفاده از این تکنالوژی ها در آینده عملی خواهد شد .ولی ،موانع
اجرائیوی ذیل در این تفتیش مشخص گردید:
•بخش آب به جای حکومتداری بر انتقال تکنالوژی متمرکز بود NMSU .چند تکنالوژی صرفه جویی در
مصرف آب را منایش داد  -آبیاری شیاری ،بلند کردن سطح محصوالت ،سوراخ کردن محل تخم ،تسطیح
زمین با استفاده از الیزر ،گیج های آب و استفاده از کانال های آبیاری کنکریتی در مزارع ولی ،تاکنون
شواهدی از اجرای این تکنالوژی ها غیر از شواهد ارائه شده توسط  NMSUوجود ندارد و تأکید کمی بر
بهبود حکومتداری در زمینه منابع آبیاری شده است.
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•اجرای تکنالوژی های زراعی جدید موفق نبوده است.عالوه بر تکنالوژی های آبیاری NMSU ،انواع گندم
پرمحصول ،یک سیستم آفت زدایی برجن و اصالح محصول علوفه را معرفی منود NMSU .این تکنالوژی
ها را در منایشگاهها و روزهای منایش در مزارع برای منایندگان وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری افغانستان و
دهاقین منایش داد .ولی ،مثل تکنالوژی های صرفه جویی در مصرف آب که در قسمت فوق در مورد آنها
بحث شد NMSU ،فقط آنها را منایش داده و دهاقین از این تکنالوژی ها در مزارع خود مستفید نگردیده
اند.
• NMSUمؤثریت مساعدت تخنیکی و ترنینگ را ارزیابی نکرده است NMSU .به درخواست های وزارت
زراعت ،آبیاری و مالداری برای ارائه مساعدت تخنیکی و ترنینگ پاسخ داده است NMSU .مساعدت های
تخنیکی را برای تقویت زیربنای تکنالوژی معلوماتی به اداره آبیاری ارائه می کند و در سپتمبر  2010یک
اجننیر آب را برای تعلیم کارمندان این اداره استخدام منود NMSU .تاکنون  516نفر بشمول کارمندان
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری و محصالن پوهنتون که قصد داشتند بعد از فارغ التحصیلی برای وزارت
زراعت ،آبیاری و مالداری کار کنند را تعلیم داده است .ولی ،این پروگرام میزان تأثیر مساعدت های
تخنیکی بر بهبودبخشی معلومات ،مهارت ها و قابلیت های کارمندان وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری،
استفاده از این مهارت ها در محل وظیفه توسط کارمندان و یا بهبود مؤثریت سازمانی وزارت زراعت،
آبیاری و مالداری را پیگیری نکرده است.
•کاستی های نظارت و ارزیابی ارزش معلومات مؤثریت را تقلیل داد  NMSUاولین پالن از دو پالن مدیریت
مؤثریت خود را به وقت ارائه نکرد و بعضی از معلومات ضروری را از هر دو پالن مدیریت مؤثریت حذف منود،
رکورد نتایج راپوردهی شده را نگهداری نکرد ،بعضی معلومات غلط را راپوردهی کرد و عوارض مربوط
به مؤثریت را از راپورهای ربعوار خود حذف منود.
• NMSUیک پالن عالمتگذاری تصدیق شده ندارد NMSU .تا وقتی که مفتشان درخواست نکرده بودند
یک پالن عالمتگذاری را برای پروگرام خود ارائه نکرد .همچنان NMSU ،برای پیگیری یک ستراتیژی
عالمتگذاری رسمی مرتبا ً نتایج پروژه را عالمتگذاری نکرد.
•اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده/افغانستان طرزالعمل های ماحولی اداره انکشاف بین املللی
ایاالت متحده را رعایت نکرد .این پروگرام یک ارزیابی ماحولی یا اظهاریه تأثیرات ماحولی ارائه نکرد.
همچنان ،مسئولین مرتبط با این پروگرام تشویش هایی را در مورد اینکه افزایش مصارف امریکا سبب
کم شدن منابع موجود برای اجنام این فعالیت ها در افغانستان گردیده مطرح منودند و سئواالتی را در مورد
مدیریت مالی پروگرام پرسان کردند .برای رفع این عوارض ،دفتر مفتش عمومی ( )OIGیک قرارداد با یک
کمپنی ممیزی برای اجنام ممیزی مالی از  NMSUو پوهنتون های مرتبط با آن در امریکا منعقد منود .دفتر مفتش
عمومی یک راپور مجزا از نتایج این ممیزی نشر خواهد کرد.

فعالیت های نظارتی در حال اجنام

تا  31مارچ  ،2011سازمان های اشتراک کننده راپور دادند که در حال اجنام  34فعالیت نظارتی برای بررسی
فعالیت های مربوط به بازسازی در افغانستان بودند .این فعالیت ها در جدول  4.2لست شده اند و در بخش
های ذیل تشریح شده اند.
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دفتر مفتش خاص وزارت دفاع امریکا

وزارت دفاع امریکا با موانع زیادی برای اجنام عملیاتهای احتمالی خارجی ( )OCOخود مواجه است .دفتر مفتش
عمومی وزارت دفاع اولویت ها را بر اساس این موانع و خطرات مشخص کرده و با انکشاف حضور عملیاتی
خود در عملیات های احتمالی خارجی و در جنوب غرب آسیا ،عکس العمل نشان داده است .با توجه به سرعت

جدول 4.2

فعالیت های نظارتی در حال اجنام سایر مؤسسات امریکایی تا  31مارچ 2011
سازمان

منبر پروژه

تاریخ اجرا

عنوان پروژه

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا

D2011-D000FD-0121.000

2011/30/3

مصارف و مصارف اضافی سفارشاتی که از منابع مالی صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان
استفاده می کنند

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا

D2011-D00SPO-0172.000

2011/14/2

انکشاف ظرفیت الجستیکی اردوی ملی افغانستان

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا

D2011-D000JO-0137.000

2011/18/1

ترنینگ مدیریت تأسیسات حتت عملیات ملی و قراردادهای حفظ و مراقبت در افغانستان

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا

D2011-D000AS-0153.000

2011/11/1

قیمت گذاری و نظارت بر سفارش ترنینگ لسان انگلیسی و پیلوت قوای هوای اردوی افغانستان

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا

D2011-D000AS-0133.000

2011/3/1

خرید موترهای چند منظوره چهار چرخه با قابلیت حرکت زیاد و سنگر عساکر برای نیروهای
امنیت ملی افغانستان

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا

D2011-D000FR-0089.000

2010/30/11

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

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا

D2011-D000JB-0068.000

2010/17/11

پروسس انکشاف ضروریات پروژه های تعمیراتی در افغانستان

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا

D2011-D000JA-0075.000

2010/2/11

نظارت وزارت دفاع امریکا بر شبکه توزیع شمالی

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا

D2011-D000AS-0030.000

2010/1/10

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

D2011-D000JA-0009.000
دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا و
دفتر مفتش عمومی وزارت امورخارجه امریکا 11AUD3001

2010/30/9

تفتیش (تفتیش مشترک) پروگرام ترنینگ پولیس ملی افغانستان

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا

D2010-D000FL-0276.000

2010/2/9

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

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا

D2010-D000JA-0165.001

2010/21/6

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

2010/14/6

اعمار محبس در پروان ،افغانستان

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا

D2010-D000JB-0157.000

2010/4/3

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

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا

D2010-D000JA-0091.000

2009/9/12

پروگرام های محافظت از نیروهای امریکا در افغانستان

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا

D2009-D00SPO-0115.000

2008/17/12

ارزیابی مساعی امریکا و قوای ائتالفی برای انکشاف قابلیت حفظ قابلیت های طبی نیروهای
امنیت ملی افغانستان.

2010/10

مساعی غیر نظامی در افغانستان (تفتیش مشترک)

2011/2

ارزیابی مساعدت های پروگرام حمایت از سکتور عدلیه دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون
به یونت ضد فساد اداری دفتر لوی خارنوال در افغانستان

دفتر مفتش عمومی وزارت امورخارجه امریکا11AUD3003 /
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
دفتر مفتش عمومی وزارت امور خارجه  -دفتر
ساحوی شرق میانه

11-MERO3013-
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جدول ( 4.2دوام)

فعالیت های نظارتی در حال اجنام سایر مؤسسات امریکایی تا  31مارچ 2011
سازمان

منبر پروژه

تاریخ اجرا

عنوان پروژه

دفتر مفتش عمومی وزارت امور خارجه  -دفتر
ساحوی شرق میانه

11-MERO-3007

2010/12

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

دفتر مفتش عمومی وزارت امور خارجه  -دفتر
ساحوی شرق میانه

11-MERO3003-

2010/10

ارزیابی دفتر بین املللی مبارزه با مواد مخدر و اعمل قانون 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-MERO3004-

2010/9

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

GAO

120976

2011/31/3

قراردادهای کشوری برای کشورهای درگیر

GAO

351552

2010/9/12

ستراتیژی های جتهیز قوای بحری برای بازسازی جتهیزات

GAO

320815

2010/5/11

ایجاد ظرفیت در دولت افغانستان برای مدیریت بودجه و منابع مالی

GAO

351525

2010/26/8

نیروی کاری عملیاتی جتارت و ثبات وزارت دفاع امریکا

GAO

351514

2010/4/8

کندک های مشاوره و مساعدت اردو

GAO

351489

2010/4/8

حتقیقات وزارت دفاع امریکا در افغانستان

GAO

320794

2010/21/7

حسابدهی اعطاآت مستقیم امریکا به افغانستان

GAO

320766

2010/3/5

حضور غیر نظامی امریکا در افغانستان
حمایت الجستیکی در افغانستان

GAO

351492

2010/30/4

آژانس تفتیش اردوی ایاالت متحده امریکا

A-2011-ALL-0342.000

سه ماه دوم/سال مالی پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان-افغانستان
2011

دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین املللی
ایاالت متحده

ارائه نشده

سه ماه دوم/سال مالی ارزیابی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده/افغانستان از پروگرام هوایی سفارتخانه
2011

دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین املللی
ایاالت متحده

ارائه نشده

سه ماه دوم/سال مالی ممیزی پروگرام ایجاد ثبات در افغانستان اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده/افغانستان  -ساحه
جنوبی
2011

دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین املللی
ایاالت متحده

ارائه نشده

تفتیش حمایت اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده/افغانستان از افزایش سهم گیری انتخاباتی
در افغانستان ( )IEPو حمایت از پروگرام های پروسس انتخاباتی ()STEP

ارائه نشده

منابع :دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،4/4/2011 ،دفتر مفتش عمومی وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،3/31/2011 ،دفتر مفتش عمومی وزارت
امور خارجه  -دفتر ساحوی شرق میانه ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،3/31/2011 ،دفتر حسابدهی دولت ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،4/5/2011 ،آژانس تفتیش اردوی ایاالت متحده امریکا ،پاسخ به
درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،3/25/2011 ،دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.3/23/2011 ،

و مترکز عملیات این وزارتخانه در جنوب غرب آسیا ،مترکز نظارتی اصلی دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا
بر عملیات در افغانستان همزمان با حفظ فعالیت های نظارتی ضروری در عراق و عملیات های باقیمانده در
این کشور است.
گروه پالن گذاری مشترک جنوب غرب آسیا به رهبری دفتر مفتش خاص وزارت دفاع امریکا ،فعالیت
های نظارتی مربوط به وزارت دفاع ،عملیات حوادث احتمالی خارجی و موسسات فدرال را هماهنگ کرده و
اختالفات آنها را برطرف می کند .این گروه شانزدهمین جلسه خود را در فبروری  2011برگزار منود .گروه پالن
گذاری مشترک جنوب غرب آسیا بروزرسانی پالن جامع نظارتی خود برای جنوب غرب آسیا و ساحات اطراف آن
در سال مالی  2011را در تاریخ  31مارچ  2011نشر منود .پالن سال مالی  2011دارای بخش های فرعی عملیاتی
برای بحث در مورد مسائل مشترک در مساعی نظارتی است .این پالن نظارتی بشمول پروژه هایی است که
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تأثیر مستقیمی بر مساعی جنوب غرب آسیا و ساحات اطراف دارند .پروژه های نظارتی ممکن است به طور
خاص در میدان حرب اجرا شده ،ضرورت به سفر به میدان حرب داشته باشند و یا خارج از میدان حرب مثال ً
فقط در  CONUSاجرا شوند.
عالوه بر اجنام تفتیش از قراردادها ،قراردادهای فرعی و سفارشات الجستیکی ،این پالن جامع سایر بخش
های نظارتی بشمول حسابدهی اموال ،مدیریت مالی ،امنیت ،حقوق بشر ،حاکمیت قانون و انکشاف
اقتصادی و اجتماعی را نیز دربر می گیرد .سازمان های نظارتی اشتراک کننده به هماهنگی پالن های
تفتیشی خود از طریق گروپها و شوراهای کاری دوام می دهند.
نظارت های در حال اجنام دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا مرتبط با عملیه آزادی پایدار بر مصؤنیت
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.
دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع در سه ماه اول سال مالی  43 ،2011فعالیت نظارتی اجنام داده و  11راپور
در حمایت از عملیه آزادی پایدار نشر کرده است .از این  43پروژه در حال اجنام 17 ،پروژه مستقیما ً مربوط
به عملیات های بازسازی یا امنیتی در افغانستان مرتبط هستند و در این راپور ربعوار ارائه داده شده اند .از
 11راپور نشر شده ،یک راپور مستقیما ً بر طبق نظر سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان مربوط به
عملیات بازسازی یا امنیت در افغانستان است.

مصارف و مصارف اضافی سفارشاتی که از منابع مالی صندوق نیروهای امنیت ملی
افغانستان استفاده می کنند

(پروژه منبر  ،D2011-D000FD-0121.000آغاز شده در  30مارچ )2011

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا در حال مشخص منودن مصارف و مصارف اضافی اخذ شده توسط
وزارت دفاع امریکا از سفارشات صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان است .دفتر مفتش عمومی وزارت
دفاع امریکا همچنان معلومات مربوط به این مصارف را بررسی می مناید.

انکشاف ظرفیت الجستیکی اردوی ملی افغانستان

(پروژه منبر  ،D2011-D00SPO-0172.000آغاز شده در  14فبروری )2011

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا در حال ارزیابی مؤثریت پالن گذاری و عملکرد قوای امریکایی/ائتالف
برای تعلیم ،مشاوره و مساعدت به انکشاف و حفظ قابلیت های الجستیکی اردوی ملی افغانستان ()ANA
می باشد .این ارزیابی بشمول ارزیابی نتایج مساعدت قوای امریکایی /ائتالف به انکشاف پروسس های
حمایت الجستیکی وزارت دفاع افغانستان/اردوی ملی افغانستان است .به عالوه ،دفتر مفتش عمومی وزارت
دفاع امریکا ،میزان مساعدت پالن ها ،ترنینگ و مأموریت های نیروهای بین املللی کمک به امنیت (آیساف)/
نیروهای ایاالت متحده  -افغانستان و قوماندانی مشترک آیساف به انکشاف و حفظ ظرفیت الجستیکی
اردوی ملی افغانستان در متامی سطوح قوماندانی ها/کارمندان امریکایی/قوای ائتالف و وزارت دفاع افغانستان
و رفع ضروریات عملیاتی اردوی ملی افغانستان را بررسی می کند.
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ترنینگ مدیریت تأسیسات حتت عملیات ملی و قراردادهای حفظ و مراقبت در افغانستان

(پروژه منبر  ،D2011-D000JO-0137.000آغاز شده در  18جنوری )2011

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا در حال تعیین میزان مؤثریت ترنینگ عملی ارائه شده حتت قراردادهای
عملیات و حفظ و مراقبت ملی برای انکشاف ظرفیت های حفظ و مراقبت زیربناهای نیروهای امنیت ملی
افغانستان است.

قیمت گذاری و نظارت بر سفارش ترنینگ لسان انگلیسی و پیلوت قوای هوای اردوی
افغانستان
( ،D2011-D000AS-0153.000آغاز شده در  11جنوری )2011

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا در حال اجنام یک سلسله ثانوی از تفتیش های مربوط به قرارداد
حمایت از مشتریان در عملیات میدان حرب ( )FOCUSاست .دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا در این
ارزیابی ثانوی در حال بررسی مناسب بودن قیمت کاالها و خدمات ارائه شده برای ترنینگ پیلوتان اردوی ملی
افغانستان و ترنینگ لسان انگلیسی توسط دفتر اجرائیوی متشابه سازی ،ترنینگ و جتهیزات اردوی امریکا
و نظارت صحیح بر قراردادی ها و طرزالعمل های سفارش است.

خرید موترهای چند منظوره چهار چرخه با قابلیت حرکت زیاد و سنگر عساکر برای نیروهای
امنیت ملی افغانستان
(پروژه منبر  ،D2011-D000AS-0133.000آغاز شده در  3جنوری )2011

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا در حال بررسی مؤثریت مسئولین قراردادی و پروگرام در خرید موترهای
چهار چرخه چند منظوره با قابلیت حرکت زیاد و سنگر عساکر است.

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 آتالنتیک 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 آتالنتیک 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
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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

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 (مشترک)

(پروژه منبر  ،]D2011-D000JA-0009.000 [DoS 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 .این تفتیش 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  042-D-2010و 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
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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 ( )07-D-0010-W911W4است .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 ( )07-D-0010-W911W4را بررسی می کند.

اعمار محبس در پروان ،افغانستان

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

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

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

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

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع در حال بررسی چگونگی اعمال طرزالعمل های کنترول کیفیت در قراردادهای
حفظ و مراقبت موترهای اردوی ملی افغانستان است .خاصتا ً دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا میزان
مطابقت قراردادها با ضروریات قراردادهای دولتی و نظارت کافی بر آنها را بررسی می کند .به عالوه ،دفتر
مفتش عمومی وزارت دفاع ،وجود فضای کافی در حتویل خانه ها برای اجنام مؤثر وظایف قراردادی و درست بودن
درخواست های ارائه شده برای دریافت پرزه جات اشتبنی را بررسی خواهد منود .یک سلسله راپور برای این
پروژه پالن گذاری شده است.

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
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قندهار ،کمپ ایگرز و پایگاه جدید کابل متمرکز است.

ارزیابی مساعی امریکا و قوای ائتالفی برای انکشاف قابلیت حفظ قابلیت های طبی نیروهای
امنیت ملی افغانستان.
(پروژه منبر  ،D2009-D00SPO-0115.000آغاز شده در  17دسمبر )2008

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا در حال ارزیابی میزان مؤثریت پالن گذاری ،تعیین اهداف و ارائه رهنمایی
برای انکشاف و حفظ سیستم های صحی نیروهای امنیت ملی افغانستان توسط دولت امریکا ،قوای
ائتالف و وزارتخانه های دفاع افغانستان است.

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

(پروژه منبر  ،]11AUD3001 [DoD D2011-D00JA-0009.00آغاز 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  042-D-2010و تفتیش دفتر مفتش عمومی وزارت امورخارجه امریکا با منبر " 6-MERO-A-10تعهدات
و مصارف ارائه شده به وزارت امورخارجه امریکا برای تعلیم و ترنینگ پولیس ملی افغانستان توسط وزارت
دفاع امریکا" ،به تاریخ  2/9/2010پالن گذاری منوده است.

مساعی غیر نظامی در افغانستان

(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.
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مساعدت پروگرام حمایت از سکتور عدلیه دفتر مفتش عمومی وزارت امور
خارجه  -دفتر ساحوی شرق میانه
ارزابی دفتر بین املللی مبارزه با مواد مخدر و امور اجرای قانون  ،پروگرام کمک به حمایت از
سکتور قضایی به یونت ضد فساد اداری دفتر خارنوالی در افغانستان (ارزیابی قرارداد)

(منبر پروژه  ،11-MERO3013--آغاز شده در فبروری )2011

این ارزیابی ( )1میزان منابع مالی تعهد شده و پرداخت شده وزارت امورخارجه امریکا و ( )2چگونگی یقین
حاصل منودن وزارت امورخارجه امریکا از اختصاص صحیح منابع مالی ( )3میزان نایل آمدن پروگرام حمایت از
سکتور عدلیه و ضد فساد اداری وزارت امورخارجه امریکا به اهداف تعیین شده و
( )4مؤثریت مدیریت و نظارت بر پروگرام مساعدتی توسط سفارت کابل را مشخص می مناید.

ارزیابی محدود ضروریات و شرایط مناصب جدید وزارت امورخارجه امریکا در افغانستان
(ارزیابی پروگرام)

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

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.

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

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

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 (ارزیابی پروگرام)

(پروژه منبر  ،11-MERO3004--آغاز شده در سپتمبر )2010

هدف این تفتیش مؤثریت تعیین ( )1مطابقت پروگرام با توافقنامه های امضا شده با کمیساریای عالی
پناهندگان سازمان ملل متحد ICRC ،و سازمان های غیر دولتی )2( ،چگونگی محاسبه ضروریات )3( ،نایل
آمدن مساعدت ها به اهداف تعیین شده )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.
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دفتر حسابدهی دولت
قراردادهای کشوری برای کشورهای درگیر
(پروژه منبر  ،120976آغاز شده در  31مارچ)2011 ،

این ارزیابی بر بررسی ( )1مطابقت سازمانی خریدهای وزارت امورخارجه امریکا با مأموریت ها و ضروریات)2( ،
طرز استخدام کارمندان توسط وزارت امورخارجه امریکا از حلاظ تعداد نفرات و جتربه آنها )3( ،استفاده و
مدیریت قراردادهای منعقد شده یا اداره شده از طریق سایر سازمان ها یا ادارات فدرال )4( ،اختیارات قانونی
برای استفاده از ماحولهای درگیری و ( )5مساعی پالن گذاری شده یا در حال اجنام برای انکشاف ظرفیت
استخدام ملکی و اصالح طرزالعمل ها و پروسس های خرید متمرکز است.

ستراتیژی های جتهیز قوای بحری برای بازسازی جتهیزات
(پروژه منبر  ،351552آغاز شده در  9دسمبر)2011 ،

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  2009-12قوای بحری با طرزالعمل های بودجوی متمرکز است.

ایجاد ظرفیت در دولت افغانستان برای مدیریت بودجه و منابع مالی

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

این ارزیابی بر ( )1شناسایی میزان کسری بودجه ملی افغانستان (عواید و مصارف) )2( ،مساعی امریکا برای
ایجاد ظرفیت مدیریت و نظارت بر بودجه در دولت افغانستان و ایجاد یک سیستم مدیریت مالی صحیح و
میزان مطابقت این مساعی با اهداف افغانستان و جامعه بین املللی و ( )3میزان بهبودبخشی ظرفیت دولت
جمهوری اسالمی افغانستان برای مدیریت ونظارت بر بودجه و ایجاد یک سیستم مدیریت مالی صحیح
متمرکز است.

نیروی کاری عملیاتی جتارت و ثبات وزارت دفاع امریکا

(پروژه منبر  ،351525آغاز شده در  26اگست)2010 ،

این ارزیابی بر میزان ( )1تغییرات مأموریت نیروی کاری از سال  2006و پالن های وزارت دفاع امریکا برای
سازماندهی مأموریت نیروی کاری و انکشاف آن به کشورهای دیگر )2( ،ارزیابی فعالیت های نیروی کاری
توسط وزارت دفاع امریکا بشمول تعیین معیارها و اهداف برای ارزیابی نتایج )3( ،هماهنگی فعالیت های
نیروی کاری با سایر پروگرام ها و ( )4مشابهت فعالیت های نیروی کاری با پروگرام های مشابه و وجود فرصت
هایی برای نایل آمدن به مؤثریت بیشتر در سایر پروگرام ها متمرکز است.
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کندک های مشاوره و مساعدت اردو
(پروژه منبر  ،351514آغاز شده در  4اگست)2010 ،

اردو در حال تأمین قوماندانان اضافی برای لواهای حربی جهت مساعدت به قوای امنیتی در عراق و افغانستان
است .این ارزیابی بر ( )1نقش ها و مأموریت های تعیین شده برای لواهای حربی )2( ،میزان ضروریات ترنینگ
برای لواهای حربی و ارزیابی میزان مساعدت به قوای امنیتی و ( )3میزان تکمیل ضروریات لواهای حربی و
تأثیرات آن بر آمادگی راپوردهی شده اردو متمرکز است.

حتقیقات وزارت دفاع امریکا در افغانستان

(پروژه منبر  ،351489آغاز شده در  4اگست)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 آتالنتیک شمالی و سازمان ملل متحد و یقین حاصل منودن از تفتیش کارمندان قراردادی های
امنیتی خصوصی افغان بررسی می شود.

حسابدهی اعطاآت مستقیم امریکا به افغانستان
(پروژه منبر  ،320794آغاز شده در  21جوالی)2010 ،

این ارزیابی بر میزان اعطاآت مستقیم امریکا به دولت جمهوری اسالمی افغانستان ،ایجاد کنترول های
کلیدی برای مساعدت به یقین حاصل منودن از حسابدهی مالی اعطاآت مستقیم به وزارتخانه های
افغانستان و ایجاد کنترول های کلیدی برای یقین حاصل منودن از حسابدهی مالی اعطاآت مستقیم پرداخت
شده از طریق صندوق های وجه امانت چند ملیتی به وزارتخانه های افغان متمرکز است.

حضور غیر نظامی امریکا در افغانستان

(پروژه منبر  ،320766آغاز شده در  3می)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.

حمایت الجستیکی در افغانستان

(پروژه منبر  ،351492آغاز شده در  30اپریل)2010 ،

این ارزیابی بر ( )1میزان تأمین جتهیزات ،نفرات و تدارکات ضروری توسط وزارت دفاع امریکا برای اجنام عملیات
در افغانستان بر طبق پالن ها و زمانبندی وزارت دفاع امریکا )2( ،عواملی که بر قابلیت تأمین جتهیزات ،نفرات
و تدارکات ضروری در افغانستان تأثیر دارند و چگونگی تأمین آنها توسط وزارت دفاع امریکا و ( )3ایجاد یک
زجنیره قوماندانی توسط وزارت دفاع امریکا برای ترانسپورت نفرات ،تدارکات و جتهیزات در داخل و اطراف
افغانستان مترکز دارد.
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آژانس تفتیش اردوی ایاالت متحده امریکا
پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان-افغانستان

(کود پروژه  A-2011-ALL-0342.000آغاز شده در سه ماه دوم سال مالی )2011

این تفتیش میزان تأثیر پروسس های ارزیابی و تصدیق پروژه بر انتخاب پروژه ها بر اساس مساعدت مستقیم
به مردم افغانستان توسط پروگرام مساعدت اضطراری قوماندان در افغانستان را مشخص می مناید.

اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده
دفتر مفتش خاص اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده

در این سه ماه ،دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده  1راپور تفتیش را نشر منود8 ،
تفتیش مالی در حال اجنام بوده و  38تفتیش در مرحله پالن گذاری بودند .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.

ارزیابی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده/افغانستان از پروگرام هوایی سفارتخانه
(آغاز شده در سه ماه دوم/سال مالی )2011

هدف :مشخص منودن میزان نایل آمدن پروگرام هوایی سفارتخانه اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده/
افغانستان به هدف اصلی خود برای ارائه خدمات هوایی قابل اعتماد به اداره انکشاف بین املللی ایاالت
متحده و اجنام مأموریت های مهم ترانسپورت و ارائه خدمات فریت برای حمایت از تیم های بازسازی والیتی و
سایر پروگرام های انکشافی امریکا در افغانستان.

ممیزی پروگرام ایجاد ثبات در افغانستان اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده/افغانستان -
ساحه جنوبی

(آغاز شده در سه ماه دوم/سال مالی )2011

هدف :مشخص منودن میزان موفقیت پروگرام ایجاد ثبات در افغانستان اداره انکشاف بین املللی ایاالت
متحده/افغانستان  -ساحه جنوبی ( )ASI-SRبرای جلب اعتماد جوامع نسبت به دولت جمهوری اسالمی
افغانستان.

ممیزی پروگرام های حمایت از انتخابات افغانستان/اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده و
پروگرام های حمایت از پروسس انتخاباتی ()STEP

هدف :تعیین میزان نایل آمدن پروگرام های حمایت از افزایش سهم گیری انتخاباتی و پروگرام های حمایت از
پروسس انتخاباتی به هدف اصلی خود برای تقویت پروسس های سیاسی و برگزاری انتخابات معتبر ،رقابتی
و جامع.
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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 .در تاریخ  31مارچ  ،2011دفتر مفتش
عمومی وزارت دفاع امریکا در حال حتقیق در مورد  89دوسیه باز بود و دفتر مفتش عمومی وزارت امورخارجه
امریکا ( )DoS OIG-INVدر حال حتقیق در مورد  11دوسیه باز بود .جدول  4.3تعداد حتقیقات باز و بسته را تا
 31مارچ  2011لست می کند.

تفتیش های سایر سازمان ها

دفتر مفتش عمومی وزارت امورخارجه امریکا ( )DoS OIG INSدر تاریخ  31مارچ  2011در حال اجنام یک تفتیش
در افغانستان بود.

بررسی پیگیری تفتیش سفارت کابل ()CFR

(منبر پروژه  ،11-ISP-3038آغاز شده در مارچ )2011

پیگیری تطبیق توصیه های ارائه شده توسط  OIG/ISPدر سفارت کابل ( ،32A-ISP-I-10فبروری  )2010برای
( )aمختومه منودن توصیه ها و/یا ( )bنشر مجدد توصیه ها برای رفع عوارضی که هنوز موجود است.
جدول 4.3

فعالیت های حتقیقاتی :سایر حتقیقات اداره
سازمان

دوسیه های باز

دوسیه های مختومه

مجموع دوسیه ها

حتقیقات دفتر مفتش عمومی
وزارت دفاع امریکا

89

61

150

DoS OIG-INV

11

0

11

مجموع

100

61

161

منابع :حتقیقات دفتر مفتش عمومی وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،3/31/2011 ،حتقیقات دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا،
پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.4/19/2011 ،
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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 به معنای "سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان " است.
جمله قسمت پایینی و مرکز عالمت به زبان پشتو است و همان معنا را دارد.
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ضمائم
و نوت های پایانی

135

135

ضما ئم

ضمیمه a

نشانی راپور به ضروریات قانونی

این ضمیمه متقاطع صفحات این راپور را برای راپوردهی سه ماهه و ضروریات مربوط حتت قانون فعالیت
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،قانون اجازه دفاع ملی برای سال مالی 181-P.L.No. 110،2008
(1229§،جدول  )A.1و ضروریات راپوردهی جتویز شده برای نیمسال راپوردهی توسط سرمفتش خاص ،عموما ً
طبق قانون  1978سرمفتش خاص ،و مطابق اصالحیه (.U.S.C 5ضمیمه ()3جدول )A.2

جدول A.1

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

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

منابع مالی
نظارتی

بررسی تعهدات و مصارف منابع
مالی اختصاص یافته /موجود

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.
نظارت و حسابدهی تعهد و مصرف این منابع مالی

بخش )f)(1( 1229

بخش )f)(1)(A( 1229

سرمفتش خاص
برای بازسازی
افغانستان
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 )f)(1)(B( 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 )f)(1)(C( 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 موسسه های
ایاالت متحده امریکا و موسسه های خصوصی و
غیر دولتی

بخش )f)(1)(D( 1229
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جدول ( A.1دوام)

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

فعالیت سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان

زبان سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان

بخش قانون عمومی

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 )f)(1)(E( 1229

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  ،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
- 1978
به 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 ذیل هماهنگ بوده و
از همکاری آنها برخوردار شود )A( :سرمفتش خاص
وزارت دفاع امریکا )B( ،سرمفتش خاص اداره والیتی و
( )Cسرمفتش خاص اداره انکشاف بین املللی امریکا

بخش )f)(4( 1229

همه بخش ها

در صورت درخواست انتظار
حمایت داشته باشید

کمک از سایر مؤسسات فدرال -
در صورت درخواست معلومات یا همکاری از هر
وزارتخانه ،سازمان یا موسسه 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.

بخش )h)(5)(A( 1229

هیچ

کدام مورد راپوردهی نشده

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.

بخش )h)(5)(A( 1229

حمایت فدرال و منابع دیگر
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ضما ئم

جدول ( A.1دوام)

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

فعالیت سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان

زبان سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان

بخش قانون عمومی

راپورها
همه بخش ها
ضمیمه B

راپور  30 -روزه در انتهای هر سه
ماه تقویمی
فعالیت های سرمفتش خاص
جزئیات تعهدات ،مصارف و
عایدات را به صورت خالصه نشان
می دهد

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

بخش )i)(1( 1229

ضمیمه B

تعهدات و مصرف منابع مالی
اختصاص یافته /اعطاآت

تعهدات و مصرف منابع مالی اختصاص یافته/
اعطاآت

بخش )i)(1)(A( 1229

منابع مالی

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

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

بخش )i)(1)(B( 1229

منابع مالی

عایدات ،تعهدات ،و مصرف
اعطاآت

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

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.

نوت 1

ضمیمه B
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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 الزامات یا چگونگی مصرف این عواید.
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ضما ئم

جدول ( A.1دوام)

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

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 در
پاراگراف( * )2تشریح شده باشد ( )iمبلغ قرار داد یا
میکانیزم دیگر تامین منابع مالی؛ ( )iiبحث 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

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 انترنتی عمومی قرار دهد.

بخش )i)(3( 1229

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.

ترجمه دری و
پشتو در حال
اجنام است

همه بخش ها
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ضما ئم

جدول A.2

بررسی چند گانه ضروریات راپوردهی نیمسالی حتت
بخش  5قانون  ig 1978و مطابق اصالحیه (.u.s 5ضمیمه "( )3قانون سرمفتش خاص")
بخش
سایر نظارت های اداره
مکتوب های درخواست را در ویب
سایت  www.sigar.milمشاهده
کنید

زبان قانون سرمفتش خاص

فعالیت سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان

شرح مشکالت مهم ،سوء استفاده و کاستی ها

استخراج معلومات مقتضی از راپورهای اعضای SWA/JPG
مشکالت ،سوء استفاده ها و کمبودها را از راپورها ،حتقیقات
و تفتیش ها ی مفتش SIGAR

بخش قانون سرمفتش
خاص
بخش )a)(1(5

سایر نظارت های اداره

استخراج معلومات مقتضی از راپورهای اعضای SWA/JPG

مکتوب های درخواست را در ویب
سایت  www.sigar.milمشاهده
کنید

توصیه هایی از راپورهای تفتیش  SIGARرا لست می کند

شرح توصیه هایی در مورد اعمال اصالحی ...با توجه به
مشکالت مهم ،سوء استفاده ،یا کاستی ها

درحال پروسس

مثال هایی از اعمال اصالحی کامل نشده را از راپورهای
نیمسال قبلی لست می کند.

شناسایی هر توصیه مناسب شرح داده شده در راپورهای
نیمسال قبلی که اعمال اصالحی تکمیل نشده اند

سایر نظارت های اداره

استخراج معلومات مقتضی از راپورهای اعضای SWA/JPG

یک خالصه از موضوعات مقامات قانونی برای تعقیب قانونی بخش )a)(4(5
و اتهاماتی که نتیجه شده اند

استخراج معلومات مقتضی از راپور های اعضای SWA/JPG

یک خالصه از هر راپور اجنام شده به [وزیر دفاع] حتت بخش
( )b)(2(6مواردی که معلومات درخواستی ارائه نشده و یا با
درخواست موافقت نشده است)

بخش )a)(5(5

استخراج معلومات مقتضی از راپورهای عضو SWA/JPG

یک لست ،قسمت شده به بخش های فرعی مطابق
موضوع ،برای هر راپور تفتیش ،راپور بازرسی و راپور ارزیابی
ارائه شده نشان دهنده ارزش دالری هزینه های سئوال شده
و توصیه هایی که کمک های مالی را به صورت بهتری
استفاده شوند.

حتقیقات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان را که
اشاره شده اند لست می کند.
سایر نظارت های اداره

مثال هایی که معلومات آنها توسط مفتشان محققان یا
بازرسان سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان رد شده
اند را لست می کند.
سایر نظارت های اداره

راپورهای سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان را لست
می کند.
سایر نظارت های اداره
یک لست کامل از راپورهای
مناسب که در www.sigar.mil
وجود دارد
راپورهای اعضای  SWA/JPGرا
مشاهده کنید
در حال اجنام
راپورهای اعضای  SWA/JPGرا
مشاهده کنید
در حال اجنام
راپورهای اعضای  SWA/JPGرا
ببینید
هیچکدام

یک خالصه از هر راپور مهم

استخراج معلومات مقتضی از راپورهای اعضای SWA/JPG

بخش )a)(2(5

بخش )a)(3(5

بخش )a)(6(5

بخش )a)(7(5

که خالصه راپورهای مناسب سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان را فراهم می کند.
جدول های آماری نشاندهنده تعداد کل راپورهای تفتیش و
ارزش کلی دالری مصارف سئوال شده

استخراج معلومات مقتضی از راپورهای اعضای SWA/JPG
تهیه جداول آماری نشاندهنده ارزش دالری مصارف سئوال
شده از راپورهای سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان

جداول آماری نشان دهنده تعداد کل راپورهای تفتیش،
راپورهای بازرسی ،و راپورهای ارزشیابی و ارزش دالری توصیه
هایی که است توسط مدیریت به صورت بهتری استفاده
می شوند

استخراج معلومات مقتضی از راپورهای اعضای SWA/JPG
انکشاف جدول های آماری نشاندهنده ارزش دالری کمک
مالی که با مدیریت راپورهای  SIGARبه صورت بهتری
استفاده می شوند.

بخش )a)(8(5

بخش )a)(9(5

یک خالصه از هر راپور تفتیش ،راپور بازرسی و راپور ارزشیابی بخش )a)(10(5
استخراج معلومات مقتضی از راپورهای عضو SWA/JPG
صادره قبل از شروع مدت راپوردهی که هیچ تصمیم گیری
مدیریتی تا آخر مدت راپوردهی اجنام نشده ،یک توضیح در
ارائه خالصه ای از راپورهای تفتیش سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان که باز بودن توصیه های سرمفتش خاص مورد دالیل عدم اتخاذ تصمیم مدیریتی و موقعیت مربوط به
جدول زمانی دخلواه برای نایل آمدن به یک تصمیم مدیریتی
برای بازسازی افغانستان را نشان می دهد.
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ضما ئم

جدول ( A.2دوام)

بررسی چند گانه ضروریات راپوردهی نیمسالی حتت
بخش  5قانون  ig 1978و مطابق اصالحیه (.u.s 5ضمیمه "( )3قانون سرمفتش خاص")
بخش
راپورهای اعضای  SWA/JPGرا
ببینید
هیچکدام
راپورهای اعضای  SWA/JPGرا
ببینید

فعالیت سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان

بخش قانون سرمفتش
خاص

زبان قانون سرمفتش خاص
یک شرح و توضیح دالیل هرگونه تصمیم مدیریتی جتدید
شده مناسب

استخراج معلومات مقتضی از راپورهای عضو SWA/JPG
راپورهای تفتیش سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
جتدید نظرهای مهم اجنام شده توسط تصمیمات مدیریتی
را تشریح می کند

بخش )a)(11(5

استخراج معلومات مقتضی از راپورهای اعضای SWA/JPG

معلومات مربوط به هرگونه تصمیم مدیریتی مناسب که
سرمفتش خاص با آن مخالف است

استخراج معلومات مقتضی از راپورهای اعضای
SWA/JPG
معلوماتی برای مواقعی که مدیریت اهداف طرح جبرانی را
برآورد نکرده فراهم می کند

معلومات تشریح شده در بخش  804قانون اصالح مدیریت
مالی فدرال ( 1996موارد و دالیل عدم پیروی یک سازمان از
تاریخ های تعیین شده در پالن اصالحی)

نشر شده در ویب سایت
www.sigar.mil

اعالن متامی نتایج و راپورها از ارزیابی ها توسط سرمفتش
خاص برای بازسازی افغانستان (تکمیل شده در جوالی 2010
قبل از دوره راپوردهی فعلی) در ویب سایت

یک ضمیمه حاوی نتایج ارزیابی های اجنام شده توسط سایر بخش )a)(14)(A(5
مفتشان عمومی ،یا

راپورهای تفتیش سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
هیچ تصمیم مورد اختالفی طی که سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در آنها با
مدت راپوردهی وجود نداشته است تصمیم مدیریتی مخالفت می کند را توضیح می دهد.
راپورهای اعضای  SWA/JPGرا
ببینید
هیچ تصمیم مورد اختالفی
طی مدت راپوردهی وجود نداشته
است.

بخش )a)(12(5

بخش )a)(13(5

نشر شده در ویب سایت
www.sigar.mil

 15جوالی 2010

چنانچه هیچ ارزیابی در دوره راپوردهی اجنام نشده باشد
یک اظهاریه که تاریخ آخرین بررسی اجنام شده توسط یک
مفتش عمومی دیگر را مشخص می کند نشر خواهد شد.

بخش )a)(14)(B(5

توصیه ها و مطالب مربوط به
طور مکمل در ویب سایت www.
 sigar.milارائه شده اند

هیچکدام  -متامی توصیه های ارائه شده در ارزیابی به طور
مؤثر تا تاریخ  30سپتمبر  2010تطبیق شده است

یک لست از توصیه های تطبیق نشده از ارزیابی های اجنام
شده توسط سایر مفتشان عمومی بشمول یک اظهاریه
که وضعیت تطبیق و علت عدم تطبیق مکمل آن را تشریح
کند

بخش )a)(15(5

نظارت سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان

نامربوط (سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در دوره
راپوردهی در اجنام یک ارزیابی توسط سایر مفتشان عمومی
اشتراک نکرده است)

هر ارزیابی اجنام شده توسط سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان یا سایر مفتشان عمومی بشمول یک لست از
توصیه های باقیمانده از ارزیابی های قبلی . . .که تطبیق
نشده و یا کامال ً تطبیق نشده اند

بخش )a)(16(5

نوت  1با آنکه این معلومات معموال ً در ویب سایت سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ( )www.sigar.milارائه می گردد ولی معلومات دریافت شده توسط سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان نسبتا ً خام بوده و در حال بررسی ،حتلیل و تنظیم و برای
مقاصد آینده سرمفتش خاص برای بازسازی می باشد.
* "قراردادها ،معاهدات ،اعطای کمک های مالی و میکانیزم تامین منابع مالی" در پاراگراف ( )2قسمت  )i(1229از  .P.Lمنبر  181-110به عنوان—
“هر نوع قرارداد ،توافقنامه یا اعطای عمده کمک های مالی یا میکانیزم دیگر تامین منابع مالی که یک اداره یا موسسه دولتی امریکایی در آن درگیر بوده و از این منابع برای بازسازی افغانستان یا یکی از موارد ذیل :همگانی یا خصوصی استفاده شده باشد:
اعمار یا بازسازی زیربنای فزیکی افغانستان.
ایجاد و یا ایجاد دوباره انستیتوت های سیاسی یا اجتماعی افغانستان.
ارائه محصوالت و یا خدمات به مردم افغانستان".
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ضما ئم

ضمیمه B

منابع اختصاص یافته دولت امریکا

(ملیون دالر)

جدول  B.1منابع مالی اختصاص یافته به بازسازی افغانستان را بر اساس پروگرام در هر سال تا  31مارچ  2011لست
می کند .منابع مالی سال مالی  2011نشان دهنده مقادیر اختصاص یافته بر اساس قوانین متدید بودجه هستند.
جدول B0.1

منابع مالی امریکا

نوت ها :منبر ها روند شده اند .منابع مالی سال مالی  2011نشان دهنده منابع مالی
اختصاص یافته بر اساس قانون تداوم اختصاص منابع مالی هستند.
منابع :وزارت دفاع امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان  2009/14/10 ،2011/14/4 ،2011/15/4 ،و ،212-P.L. 111 ،2009/1/10
 ،2009/19/12 ،2010/29/10اظهاریه دفاعی سال مالی  ،2010وزارت امورخارجه امریکا،
پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان،2011/14/4 ،
 ،2011/11/4 ،2011/12/4خزانه داری ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان ،2011/08/4 ،دفتر مدیریت و بودجه ،پاسخ به درخواست معلومات
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 2011/1/3 ،و  ،2010/19/4اداره انکشاف بین
املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان 2010/15/1 ،2010/15/10 ،2011/14/4 ،و  ،2009/9/10وزارت عدلیه امریکا ،پاسخ
به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،2009/7/7 ،مساعدت
انکشافی ایاالت متحده ،پاسخ 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
ترنینگ و تعلیم نظامی بین املللی ()IMET
 NDAAبخش  1207انتقال
مجموع  -امنیت
حکومتداری & انکشاف
پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان ()CERP
صندوق زیربناهای افغانستان ()AIF
صندوق حمایت اقتصادی ()EFS
مساعدت به انکشاف ()DA
قانون مساعدت به آزادی افغانستان ()AFSA
بقا و صحت اطفال ()CSH + GHAI
کمپنی اعتباری محصوالت ()CCC
قانون حمایت از آزادی ()FSA
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده (سایر)
جلوگیری از تولید سالحهای کشتار جمعی ،مقابله با
تروریزم ،جمع آوری مین ها و مسائل مربوط ()NADR
مشاورین تیم بازسازی والیتی
مساعدت تخنیکی خزانه داری
مجموع  -حکومتداری و انکشاف
مبارزه با موادمخدر
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
قانون عمومی( 480عنوان )I
 P.L. 480عنوان II
مساعدت به فجایع ()IDA
مساعی انتقالی ()TI
مساعدت به مهاجرین و بیجاشدگان ()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
مجموع منابع مالی
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اداره

مجموع

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

33,294.19
440.00
1,059.14
8.30
9.90
34,811.53

وزارت دفاع امریکا
وزارت دفاع امریکا
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ()USAID
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ()USAID
وزارت دفاع امریکا
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ()USAID
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ()USAID
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ()USAID
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ()USAID
وزارت امورخارجه امریکا

2,639.00
0.00
11,143.15
885.19
550.00
486.42
33.91
5.00
34.27
371.60

مساعدت انکشافی ایاالت متحده ()USDA
خزانه داری

5.70
3.52
16,157.76

وزارت امورخارجه امریکا

2,862.22

وزارت دفاع امریکا
DoJ

1,546.78
127.37
4,536.37

مساعدت انکشافی ایاالت متحده ()USDA
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ()USAID
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ()USAID
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ()USAID
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
405.30
35.27
592.99
69.33
25.20
109.49
95.18
50.49
22.40
2,111.86
86.00
4,079.80
4,165.80
61,783.32
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درخواست
بودجه سال مالی 2011

سال مالی
2002

سال مالی
2003

سال مالی
2004

سال مالی
2005

سال مالی
2006

سال مالی
2007

سال مالی
2008

سال مالی
2009

سال مالی
2010

سال مالی
2011

0.00
0.00
57.26
0.20
0.00
57.46

0.00
0.00
191.00
0.30
0.00
191.30

0.00
150.00
414.08
0.60
0.00
564.68

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

5,460.95
0.00
0.00
0.00
0.00
5,460.95

11,619.30
0.00
0.00
1.50
0.00
11,620.80

0.00
0.00
117.51
18.30
0.00
7.52
7.48
0.00
0.00
44.00

0.00
0.00
239.29
42.54
165.00
49.68
1.33
0.00
0.50
34.70

40.00
0.00
893.87
153.14
135.00
33.40
0.00
5.00
5.00
66.90

136.00
0.00
1,280.57
169.58
250.00
38.00
0.00
0.00
0.00
38.20

215.00
0.00
473.39
184.99
0.00
41.45
0.00
0.00
0.00
18.20

209.00
0.00
1,210.71
166.81
0.00
100.77
0.00
0.00
0.00
36.60

488.33
0.00
1,399.51
149.43
0.00
63.07
13.02
0.00
22.32
26.60

550.67
0.00
2,182.30
0.40
0.00
58.23
4.22
0.00
3.55
48.60

1,000.00
0.00
3,346.00
0.00
0.00
94.30
4.22
0.00
2.90
57.80

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.64
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
194.81

0.00
1.00
534.04

0.00
0.06
1,332.37

0.00
0.95
1,913.30

0.00
0.19
933.22

0.00
0.13
1,724.02

0.00
0.75
2,163.03

5.70
0.44
2,854.11

0.00
0.00
4,505.22

0.00
0.00
3.64

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

60.00

0.00

220.00

709.28

232.65

251.74

307.57

484.00

589.00

7.98

0.00
0.58
60.58

0.00
2.87
2.87

71.80
3.72
295.52

224.54
16.77
950.59

108.05
23.66
364.36

290.97
20.38
563.09

189.64
40.59
537.80

235.06
18.80
737.86

402.07
0.00
991.07

24.65
0.00
32.63

0.00
159.50
197.09
8.07
135.47
23.93
25.00
0.00
46.46
0.00
0.00
595.52

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
0.86
76.79
0.00
0.20
12.09
0.00
0.00
0.00
182.63

0.00
27.40
29.93
0.99
72.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
131.10

0.00
0.00
32.77
0.84
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35.61

0.00
155.60
155.60
1,063.97

0.00
35.30
35.30
1,011.84

0.00
207.60
207.60
2,604.83

0.00
136.10
136.10
4,847.73

0.00
131.90
131.90
3,482.77

2.50
207.80
210.30
10,028.21

14.30
434.40
448.70
6,192.24

25.20
1,060.70
1,085.90
10,468.84

34.40
1,693.80
1,728.20
16,523.86

9.60
16.60
26.20
5,559.03
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450.00
354.60
0.00
804.60
0.00
15.50
0.00
0.00
65.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80.50
44.70
1,264.60
1,309.30
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 سه تفتیش را که در جدول  C.1لست شده
است تکمیل منود.
جدول C.1

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

معرفی کننده راپور

عنوان راپور

سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان-تفتیش 10-11

با وجود بهبود سیستم های اداره کارمندان وزارت داخله ،اجراآت بیشتری برای تصدیق مصارف 2011/4
معاش قوای پولیس ملی افغانستان و تعداد کارمندان ضرورت دارد.

سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان-تفتیش 9-11

تأسیسات اردوی ملی افغانستان در مزارشریف و هرات بطور کلی با ضروریات تعمیراتی
مطابقت داشتند ولی نظارت بر قراردادی باید بیشتر شود

2011/4

سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان-تفتیش 8-11

پروگرام همبستگی ملی افغانستان به هزار جامعه افغان رسیده است ولی با موانعی
مواجه است که می توانند نتایج آن را محدود منایند

2011/4

تفتیش های جدید

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

جدول C.2

تفتیش های جدید سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان تا  30آپریل 2011
معرفی کننده تفتیش

عنوان پروژه

تاریخ اجرا

سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان045A-

خدمات حمایت امنیتی بازسازی ارائه شده توسط کمپنی Hart Security Limited
به کمپنی Louis Berger Group

2011/4

سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان044A-

ارزیابی ممیزی مالی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده از مصارف قراردادها،
توافقنامه های همکاری و اعطاآت بازسازی افغانستان

2011/30/3

سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان043A-

تطبیق پروگرام اولویت افغان برای قراردادی ها

2011/24/2

سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان042A-

نظارت جبری  NDAAبر قراردادی ها و کمپنی های امنیتی خصوصی در افغانستان

2011/4/2
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تفتیش های در حال اجنام

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان  12تفتیش درحال اجنام دارد که در جدول  C.3لست شده اند.
جدول C0.3

تفتیش های در حال اجنام سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان تا  30آپریل 2011
معرفی کننده تفتیش

عنوان پروژه

تاریخ اجرا

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان041A-

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

2011/13/1

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان040A-

اعمار پوهنتون امنیت ملی افغانستان

2011/3/1
2010/30/11

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان039A-

پروژه های زیربنایی در مرکز ترنینگ نظامی کابل

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان037A-

مصرف و حسابدهی منابع مالی امریکا به صندوق وجه امانت بازسازی 2010/13/11
افغانستان ( )ARTFمساعدت منود

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان031A-

حسابدهی موترهای نیروهای امنیت ملی افغانستان ()ANSF

2010/10/11

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان036A-

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

2010/18/10

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان035A-

مساعدت امریکا به انکشاف سکتور زراعت افغانستان

2010/15/10

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان-034A

مصارف و امکان حفظ پروگرام غیر نظامی امریکا در افغانستان

2010/14/10

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان033A-

اجرای پروگرام بیمه دفاعی پایه برای قراردادی ها در افغانستان

2010/26/8

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان032A-

مساعی امریکا برای تقویت قابلیت های نیروی کاری جرائم عمده
افغانستان

2010/24/8

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان029A-

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

2010/15/7

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان017A-

ارزیابی خدمات تأمین امنیت بازسازی کمپنی
Global Strategies Group

2010/14/6

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  30آپریل 2011
معرفی کننده تفتیش

عنوان پروژه

تاریخ اجرا

سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان027A-

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

2010/24/6

سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان026A-

بررسی قانونی معلومات دریافت و پرداخت پول مربوط به بازسازی افغانستان در اداره
انکشاف بین املللی ایاالت متحده

2010/24/6

سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان022A-

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

2010/25/2
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ضمیمه D

حتقیقات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان و تیلیفون متاس
فوری
شکل D.1

ﲢﻘﯿﻘﺎﺕﺳﺮﻣﻔﺘﺶﺧﺎﺹﺑﺮﺍیﺑﺎﺯﺳﺎﺯیﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ:
ﲢﻘﯿﻘﺎﺕ ﺟﺪﯾﺪ 1،ﺟﻨﻮﺭی  31 -ﻣﺎﺭچ 2011
ﻣﺠﻤﻮﻉ16 :

حتقیقات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان

در این دوره راپوردهی ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان  16حتقیق جدید را آغاز منوده و  45حتقیق را
مکمل ساخته است .همانطور که در شکل  D.1نشان داده شده است ،از  76دوسیه جدید ،اکثر آنها مربوط
به فساد اداری و تقلب در خرید/قرارداد بوده است .همانطور که در شکل  D.2نشان داده شده است ،از 45
حتقیق مختومه شده 37 ،حتقیق مربوط به تقلب و فساد اداری بوده است.
شکل D.2

ﺗﻘﻠﺐ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ/ﺧﺮﯾﺪ
11

ﲢﻘﯿﻘﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ :ﲢﻘﯿﻘﺎﺕ ﻣﺨﺘﻮﻣﻪ 1 ،ﺟﻨﻮﺭی ﺗﺎ  31ﻣﺎﺭچ 2011
ﻣﺠﻤﻮﻉ45 :

ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻓﺴﺎﺩ ﺍﺩﺍﺭی/
ﺍﺭﺗﺸﺎﺀ
4

ﺗﻘﻠﺐ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ/ﺧﺮﯾﺪ

25

ﻓﺴﺎﺩ ﺍﺩﺍﺭی ﺩﻭﻟﺘﯽ

12

ﺳﺮﻗﺖ
1

ﺳﺮﻗﺖ

3

ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ

1

ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﲢﻘﯿﻘﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.4/15/2011 ،

ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ

3

ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ

1
25

20

10

15

0

5

ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﲢﻘﯿﻘﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.4/18/2011 ،

تیلیفون متاس فوری سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان

شکل D.3

ﻣﻨﺒﻊ ﺷﮑﺎﯾﺎﺕ ﺗﯿﻠﯿﻮﻥ ﲤﺎﺱ ﻓﻮﺭی ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی
ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ 1،ﺟﻨﻮﺭی  31 -ﻣﺎﺭچ 2011

تیلیفون متاس فوری سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در این سه ماه  106شکایت از طریق تیلیفون
متاس فوری دریافت منود که مجموع تعداد شکایات دریافت شده از طریق تیلیفون متاس فوری را به  570مورد
رساند .همانطور که در شکل  D.3نشان داده شده ،اغلب شکایات دریافت شده در این سه ماه از طریق ایمیل
دریافت شده است .همانطور که در شکل  D4نشان داده شده ،بسیاری از این شکایات به سایر سازمان ها
ارجاع شده یا مختومه شده اند.
شکل D.4

ﻣﺠﻤﻮﻉ106 :

ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺷﮑﺎﯾﺎﺕ ﺗﯿﻠﯿﻮﻥ ﲤﺎﺱ ﻓﻮﺭی ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ 1 :ﺟﻨﻮﺭی  31 -ﻣﺎﺭچ 2011
ﻣﺠﻤﻮﻉ106 :

ﺍﯾﻤﯿﻞ
99

15

ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺷﺪﻩ )ﺑﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ(

15

ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺷﺪﻩ )ﺍﺯ ﺑﯿﺮﻭﻥ(

71

ﻣﺨﺘﻮﻣﻪ ﺷﺪﻩ
2
2

ﺗﯿﻠﯿﻔﻮﻥ
6

ﮐﺘﺒﯽ )ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻤﯿﻞ(
1

ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﲢﻘﯿﻘﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.4/11/2011 ،

80

60

40

 .aﺩﻭﺳﯿﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﮐﺴﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﺍﺳﺖ.
 .bﺍﳒﺎﻡ ﲢﻘﯿﻘﺎﺕ ﺍﻭﻟﯽ ﺑﺮﺍی ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭی ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺿﺮﻭﺭی ﻭ ﺭﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﻫﮕﯿﺮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﲢﻘﯿﻘﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.4/15/2011 ،
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1
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ضمیمه E

اختصارات و مخفف ها

مخفف ها یا اختصارات

تعریف

ABP

پولیس سرحدات افغان

ACSS

حمایت از پروگرام خدمات مدنی در افغانستان

ACU

واحد ضد فساد اداری

ADB

بانک انکشاف آسیایی

ADP/SW

پروگرام کست محصوالت متبادل در جنوب-غرب

مرکز اجننیری و ماحولی قوای هوایی ()AFCEE

مرکز اجننیری و محیط زیست قوای هوایی (امریکا)

AGO

دفتر لوی خارنوال

AIF

صندوق زیربناهای افغانستان

ALP

پولیس محلی افغانستان

AMDEP

پروژه انکشاف و تقویت رسانه های افغانستان

AMEC

کمپنی AMEC Earth and Environment

ANA

اردوی ملی افغانستان

ANCOP

پولیس نظم عمومی ملی افغان

ANP

پولیس ملی افغانستان

ANSF

نیروهای امنیت ملی افغانستان

APPF

نیروی محافظت عمومی افغان

APRP

پالن صلح و آشتی ملی افغانستان

ARP

پروگرام بازگشت شورشیان به جامعه افغانستان

ARTF

صندوق وجه امانت برای بازسازی افغانستان

صندوق نیروهای امنیتی افغانستان

صندوق نیروهای امنیتی افغانستان

ASIU

یونت حتقیقاتی شفافیت افغانستان

AUAF

پوهنتون امریکایی افغانستان

AUP

پولیس یونیفورم افغان

AVIPA

ووچرهای ازدیاد محصوالت زراعی افغانستان

AWATT

آب  ،زراعت و انتقال تکنولوژی افغانستان

AWOL

غیر حاضر بدون رخصتی

CAO

اداره کنترول و تفتیش (افغانستان)

CDC

شورای انکشاف محلی

CENTCOM

قوماندانی مرکزی (امریکا)

پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان

پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان

CH2M

کمپنی .CH2M Hill Constructors, Inc

CJIATF-435

نیروهای عملیاتی مشترک 435 -

CJITF

نیروهای عملیاتی مشترک

C-JTSCC

قوماندانی حمایت مشترک از قرارداد در میدان حرب قوماندانی مرکزی امریکا

CNPA

پولیس مبارزه با مواد مخدر  -افغانستان

COIN

مبارزه علیه شورشیان

CPC

قانون محاکمه جنایی

CSC

کمیسیون خدمات ملکی (افغانستان)

CSSP

پروگرام حمایتی سیستم محابس

CSTC-A

قوماندانی انتقال امنیت متحد -افغانستان

CUAT

سامان ارزیابی یونت قوماندان
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مخفف ها یا اختصارات

تعریف

DAB

د افغانستان بانک

DBA

قانون پایه دفاعی

DEA

سازمان مقابله با مواد مخدر (امریکا)

DFAS

خدمات مالی و محاسبه دفاعی (امریکا)

وزارت دفاع امریکا

وزارت دفاع (امریکا)

مبارزه علیه مواد مخدر وزارت دفاع امریکا

صندوق مبارزه علیه مواد مخدر وزارت دفاع (امریکا)

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع (امریکا)

DoJ

وزارت عدلیه ( ایاالت متحده امریکا)

وزارت امورخارجه امریکا

وزارت امورخارجه امریکا ( ایاالت متحده امریکا)

DoS OIG

سرمفتش خاص وزارت امورخارجه (امریکا)

DoS OIG/INS

تفتیش های دفتر مفتش عمومی وزارت امور خارجه (امریکا)

DoS OIG/INV

تفتیش های دفتر مفتش عمومی وزارت امور خارجه (امریکا)

DST

تیم حمایت ولسوالی

ECC

کمیسیون شکایات انتخاباتی

ECF

متدید اعتبار

EGGI

پروگرام انکشاف اقتصادی و حکومتداری

صندوق حمایت اقتصادی

صندوق حمایت اقتصادی

FinTRACA

مرکز حتلیل و راپوردهی تبادالت مالی افغانستان

FMS

فروش نظامی خارجی

GAO

دفتر حسابدهی دولت (امریکا)

GIRoA

دولت جمهوری اسالمی افغانستان

جهانی

کمپنی Global Strategies Group

HMMWV

موتر چرخه دار چند منظوره با قابلیت حرکت زیاد

HOOAC

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

IARCSC

کمیسیون خدمات شخصی و جتدید پذیرشگری مستقل

IBP

همکاری بودجوی بین املللی

IDEA-NEW

مشوق های اقتصادی متبادل برای شمال ،شرق و غرب

IEC

کمیسیون مستقل انتخابات (افغانستان)

IJC

قوماندانی مشترک آیساف

IMF

صندوق بین املللی پول

صندوق بین املللی کنترول مواد مخدر و اعمال قانون

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

دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون

دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون (امریکا)

IOM

سازمان بین املللی مهاجرت

ISAF

آیساف (نیروهای بین املللی کمک به امنیت)

JANIB

هیئت مشترک انتقال افغانستان و سازمان پیمان آتالنتیک شمالی

JSSP

پروگرام حمایت از عدلیه

LOTFA

صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان

m2

متر مربع

MAIL

وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری (افغانستان)

MCN

وزارت مبارزه علیه مواد مخدر (افغانستان)

MCTF

نیروی کاری جرائم عمده افغانستان

MoD

وزارت دفاع (افغانستان)

MoDA

مشاور وزارت دفاع (پروگرام)

MoE

وزارت معارف (افغانستان)
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مخفف ها یا اختصارات

تعریف

MoF

وزارت مالیه (افغانستان)

MoFA

وزارت امورخارجه (افغانستان)

MoI

وزارت داخله (افغانستان)

MoJ

وزارت عدلیه (افغانستان)

MoTCA

وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی (افغانستان )

MoWA

وزارت امور زنان (افغانستان)

MRRD

وزارت احیاء و انکشاف دهات (افغانستان)

NATO

سازمان پیمان آتالنتیک شمالی

NDAA

قانون تخصیص دفاع ملی

NGO

سازمان غیر دولتی

NSP

پروگرام همبستگی ملی

NTM-A

منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی – افغانستان

OCO

عملیات حوادث احتمالی خارجی

OIG

دفتر سرمفتش عمومی

OTA

دفتر مساعدت تخنیکی (امریکا)

.P.L

قانون عمومی

PM/WRA

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

PPR

بازسازی پروگرام اولویت

PRM

اداره جمعیت ،پناهندگان و مهاجرت

PRT

تیم بازسازی والیتی

PSC

قراردادی امنیتی سکتور خصوصی

RC

قوماندای ساحوی (آیساف)

ROLFF-A

نیروی کاری حاکمیت قانون  -افغانستان

RPG

پراناد ملخ دار راکتی (آر پی جی)

SIGAR

سر مفتش خاص برای بازسازی افغانستان

SY

سال شمسی

TFBSO

نیروی کاری عملیات جتاری و ثبات در افغانستان

خزانه داری

وزارت خزانه داری (امریکا)

UN

سازمان ملل متحد

UNAMA

یوناما (هییت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان)

UNDP

پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد

UNFPA

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد

UNHCR

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد

UNODC

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد

آژانس تفتیش اردوی ایاالت متحده امریکا

آژانس تفتیش اردوی ایاالت متحده امریکا

اجننیران اردوی امریکا ()USACE

اجننیران اردوی امریکا

اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ()USAID

اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده

دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین املللی ایاالت
متحده

دفتر تفتیش عمومی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده

مساعدت انکشافی ایاالت متحده ()USDA

وزارت زراعت امریکا

USFOR-A

نیروهای ایاالت متحده  -افغانستان

VSO

عملیات ایجاد ثبات در قریه جات
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قانون اجازه دفاع ملی سال مالی  ،)383-P.L. 111( 2011بخش .1217
 ،H.R. 1473قانون اختصاص بودجه ساالنه و بودجه وزارت دفاع امریکا ،2011 ،صفحه .157
"انتقال" به لسان دری و پشتو به معنای "انتقال" است.
سترجنرال دیوید پترائوس ،قوماندان سازمان پیمان آتالنتیک شمالی/نیروهای بین بین املللی کمک به امنیت و نیروهای ایاالت متحده  -افغانستان ،اظهارات در مقابل کمیته خدمات نیروهای مسلح سنای
امریکا.3/15/2011 ،
سترجنرال دیوید پترائوس ،قوماندان سازمان پیمان آتالنتیک شمالی/نیروهای بین بین املللی کمک به امنیت و نیروهای ایاالت متحده  -افغانستان ،اظهارات در مقابل کمیته خدمات نیروهای مسلح سنای
امریکا.3/15/2011 ،
رابرت گیتس ،وزیر دفاع ،اظهارات در مقابل کمیته خدمات نیروهای مسلح سنای امریکا.2/17/2011 ،
سترجنرال دیوید پترائوس ،قوماندان سازمان پیمان آتالنتیک شمالی/آیساف و نیروهای ایاالت متحده  -افغانستان ،پاسخ به سئواالت کمیته خدمات نیروهای مسلح سنای امریکا.2011/15/3 ،
" 32-P.L. 111قانون بودجه اضافی .6/24/2009 ،"2009
وزارت دفاع امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/20/2009 ،
به ضمیمه  Bاین راپور مراجعه کنید.
وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/15/4 ،
وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/15/4 ،
وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/15/1 ،
وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/15/4 ،
وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/15/4 ،
وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/15/4 ،
وزارت دفاع امریکا ،قوانین مدیریت مالی" ،پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان :جلد  ،12بخش  ،1/2009 ،"27صفحه 27-3
وزارت دفاع امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.4/21/2010 ،
به ضمیمه  Bاین راپور مراجعه کنید.
وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/15/4 ،
وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/15/4 ،
وزارت دفاع امریکا" ،فعالیت های جلوگیری از تولید و مبارزه علیه مواد مخدر ،درخواست بودجه اضافی دفاعی برای مبارزه علیه موادمخدر سال مالی  ،"2009دسترسی اونالین .4/13/2010
وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/15/4 ،
وزارت دفاع امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان7/16/2009 ،
.4/15/2011 ،10-P.L. 112
به ضمیمه  Bاین راپور مراجعه کنید.
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/14/4 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/14/4 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.10/13/2009 ،
.4/15/2011 ،10-P.L. 112
به ضمیمه  Bاین راپور مراجعه کنید.
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/12/4 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/12/4 ،
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان" ،راپور ربعوار به کنگره امریکا" ،7/30/2010 ،صفحه .51
بانک جهانی" ،صندوق وجه امانت برای بازسازی افغانستان :راپور مدیر در زمینه وضعیت مالی تا  20مارچ "،2010 ،صفحه  ،4بانک جهانی" ،بروزرسانی ربعوار کشوری :افغانستان ،4/2011" ،صفحه 16
بانک جهانیّ" ،بروزرسانی ربعوار کشوری :افغانستان" ،4/2011 ،صفحات.16 ,2 .
بانک جهانیّ" ،بروزرسانی ربعوار کشوری :افغانستان" ،4/2011 ،صفحات,17-16 .
کمیسیون اروپا" ،افغانستان :وضعیت بازی ،جنوری  ،3/31/2011 ،"2011صفحه .7
کمیسیون اروپا" ،افغانستان :وضعیت بازی ،جنوری  ،3/31/2011 ،"2011صفحه .7
کمیسیون اروپا" ،افغانستان :وضعیت بازی ،جنوری  ،3/31/2011 ،"2011صفحه .7
به ضمیمه  Bمراجعه کنید.
مرکز قوای ترکیبی اردوی امریکا" ،کتاب  :09-27صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان ،فصل  ،4/2009 ،"14دسترسی اونالین .1/7/2011
وزارت دفاع امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.4/15/2011 ،
به ضمیمه  Bمراجعه کنید.
کمیته نیروهای مسلح سنا" ،اظهارات وزیر دفاع آقای رابرت ام گیتس" ،2/17/2011 ،صفحه  ،8وزارت دفاع امریکا ،درخواست بودجه سال مالی  2012وزارت دفاع امریکا
.2/4/2011 ،
دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا" ،ارزیابی مساعی دولت امریکا برای ترنینگ ،جتهیز و تعلیم پولیس ملی افغانستان" ،3/3/2011 ،003-SPO-2011 ،صفحه .53
دفتر وزیر دفاع امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.4/18/2011 ،
منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی  -افغانستان" ،اظهارات دگرجنرال ویلیام بی کالدویل ،4 ،قوماندان ،منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی  -افغانستان" ،2/21/2011 ،دسترسی
اونالین .4/11/2011
دفتر وزیر دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.4/3/2011 ،
دفتر وزیر دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.4/3/2011 ،
دفتر وزیر دفاع امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.4/18/2011 ،
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سازمان پیمان آتالنتیک شمالی" ،اعالمیه اجالس لیسبون".11/20/2010 ،
دفتر وزیر دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.4/3/2011 ،
دفتر وزیر دفاع امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،4/3/2011 ،قوماندانی مشترک بین املللی-آیساف ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان.4/16/2011 ،
قوماندانی مرکزی ایاالت متحده،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،2011/16/4 ،آیساف-قوماندانی مشترک بین املللی ،پولیس ملی افغانستان .2011/20/PERSTAT، 3
منشی عمومی سازمان ملل متحد" ،وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر صلح و امنیت جهان" ،2011/9/3 ،صفحه .2
منشی عمومی سازمان ملل متحد" ،وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر صلح و امنیت جهان" ،2011/9/3 ،صفحه .2
منشی عمومی سازمان ملل متحد" ،وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر صلح و امنیت جهان" ،2011/9/3 ،صفحه .2
منشی عمومی سازمان ملل متحد" ،وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر صلح و امنیت جهان" ،2011/9/3 ،صفحه .2
وزارت دفاع امریکا" ،پنتاگون ،کرزی کوشش می کند کمپنی های امنیتی خصوصی را منحل کند".8/17/2010 ،
منشی عمومی سازمان ملل متحد" ،وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر صلح و امنیت جهان" ،2011/9/3 ،صفحه .3
دولت جمهوری اسالمی افغانستان" ،ستراتیژی انتقالی برای اجرای دستور رئیس جمهور .3/15/2011 ،"62
قوماندانی مرکزی ایاالت متحده" ،حمایت قراردادی ها از عملیات امریکا در ساحه مسئولیت قوماندانی مرکزی ایاالت متحده در عراق و افغانستان" ،2011/19/1 ،دسترسی اونالین  ،2011/15/4قوماندانی
مرکزی ایاالت متحده" ،حمایت قراردادی ها از عملیات امریکا در ساحه مسئولیت قوماندانی مرکزی ایاالت متحده در عراق و افغانستان" ،2010/2 ،دسترسی اونالین .2011/15/4
منشی عمومی سازمان ملل متحد" ،وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر صلح و امنیت جهان" ،2011/9/3 ،صفحه .1
منشی عمومی سازمان ملل متحد" ،وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر صلح و امنیت جهان" ،2011/9/3 ،صفحه .2
سفارت امریکا در کابل" ،سفارت امریکا حمالت جالل آباد را محکوم کرد".2/20/2011 ،
منشی عمومی سازمان ملل متحد" ،وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر صلح و امنیت جهان" ،3/9/2011 ،صفحه .2
منشی عمومی سازمان ملل متحد" ،سازمان ملل متحد حمله مرگبار علیه کارمندان را در افغانستان محکوم کرد" ،4/1/2011 ،دسترسی اونالین .4/9/2011
وزارت امورخارجه امریکا" ،سفارت امریکا قتل رئیس پولیس قندهار را محکوم کرد" ،4/15/2011 ،دسترسی اونالین .4/18/2011
وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/15/4 ،
دفتر حسابدهی دولتی" ،امنیت افغانستان :اردوی افغانستان در حال رشد است ،ولی مربیان بیشتری ضرورت دارد ،مصارف بلند مدت تعیین نشده است" ،2011/1 ،66-GAO-11 ،صفحات.7–6 .
دفتر حسابدهی دولتی" ،امنیت افغانستان :اردوی افغانستان در حال رشد است ،ولی مربیان بیشتری ضرورت دارد ،مصارف بلند مدت تعیین نشده است" ،2011/1 ،66-GAO-11 ،صفحات.7–6 .
قوماندانی مرکزی امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/1/4 ،
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،تفتیش" ،11--6پالن گذاری ناکافی برای تأسیسات نیروهای امنیت ملی افغانستان خطرات یک پروگرام  12.3ملیارد دالری را افزایش داد" ،1/2011 ،صفحه ،2
منشی عمومی سازمان ملل متحد" ،وضعیت در افغانستان و تأثیر آن بر صلح و امنیت جهان" ،3/9/2011 ،صفحه  ،2قوماندانی مرکزی امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان.4/16/2011 ،
دفتر حسابدهی دولتی" ،امنیت افغانستان :اردوی افغانستان در حال رشد است ،ولی مربیان بیشتری ضرورت دارد ،مصارف بلند مدت تعیین نشده است" ،2011/1 ،66-GAO-11 ،صفحه .43
آیساف-قوماندانی مشترک بین املللی PERSTAT ،اردوی ملی افغانستان.3/20/2011 ،
قوماندانی مشترک بین املللی-آیساف ،اردوی ملی افغانستان  ،3/20/PERSTAT، 2011قوماندانی مشترک بین املللی-آیساف ،اردوی ملی افغانستان .12/30/PERSTAT، 2010
آیساف ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.4/1/2011 ،
قوماندانی مشترک بین املللی-آیساف ،اردوی ملی افغانستان  ،3/20/PERSTAT، 2011قوماندانی مشترک بین املللی-آیساف ،اردوی ملی افغانستان .12/30/PERSTAT، 2010
آیساف ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.4/1/2011 ،
آیساف ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.4/1/2011 ،
وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/15/4 ،
قوماندانی مرکزی امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/1/4 ،
قوماندانی مشترک بین املللی-آیساف ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.4/1/2011 ،
قوماندانی مرکزی امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/1/4 ،
قوماندانی مرکزی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.4/1/2011 ،
قوماندانی مرکزی امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/1/4 ،
قوماندانی مرکزی امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/1/4 ،
وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/15/4 ،
قوماندانی مرکزی امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/1/4 ،
قوماندانی مرکزی امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/1/4 ،
وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/15/4 ،
قوماندانی مرکزی امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/1/4 ،
قوماندانی مرکزی امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/1/4 ،
دفتر حسابدهی دولتی" ،امنیت افغانستان :اردوی افغانستان در حال رشد است ،ولی مربیان بیشتری ضرورت دارد ،مصارف بلند مدت تعیین نشده است" ،2011/1 ،66-GAO-11 ،صفحه .7
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"،
 ،1/7/2011دسترسی اونالین .1/11/2011
دفتر حسابدهی دولتی" ،امنیت افغانستان :اردوی افغانستان در حال رشد است ،ولی مربیان بیشتری ضرورت دارد ،مصارف بلند مدت تعیین نشده است" ،2011/1 ،66-GAO-11 ،صفحه .9
"اظهارات مدیر پروگرام ،MPRI ،آقای ریچارد سی نیکرسون ،در مقابل کمیته قراردادهای حین حرب در عراق و افغانستان ،جلسه استماع قراردادهای ترنینگ نیروهای امنیت ملی افغانستان"،12/18/2009 ،
دسترسی اونالین .4/3/2011
قوماندانی مرکزی امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/1/4 ،
دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا" ،ارزیابی مساعی دولت امریکا برای ترنینگ ،جتهیز و تعلیم پولیس ملی افغانستان" ،3/3/2011 ،003-SPO-2011 ،صفحه .27
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دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا" ،ارزیابی مساعی دولت امریکا برای ترنینگ ،جتهیز و تعلیم پولیس ملی افغانستان" ،3/3/2011 ،003-SPO-2011 ،صفحه  .27وزارت دفاع امریکا" ،پروگرام مشاوره وزارت
دفاع" ،دسترسی اونالین .4/3/2011
دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا" ،ارزیابی مساعی دولت امریکا برای ترنینگ ،جتهیز و تعلیم پولیس ملی افغانستان" ،3/3/2011 ،003-SPO-2011 ،صفحه  ،27قوماندانی مرکزی ایاالت متحده ،پاسخ به
درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.4/16/2011 ،
دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا" ،ارزیابی مساعی دولت امریکا برای ترنینگ ،جتهیز و تعلیم پولیس ملی افغانستان" ،3/3/2011 ،003-SPO-2011 ،صفحه .27
دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا" ،ارزیابی مساعی دولت امریکا برای ترنینگ ،جتهیز و تعلیم پولیس ملی افغانستان" ،3/3/2011 ،003-SPO-2011 ،صفحات .28–27
قوماندانی مرکزی امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.4/16/2011 ،
قوماندانی مرکزی امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/1/4 ،
وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/15/4 ،
وزارت دفاع امریکا ،درخواست بودجه سال مالی  2012وزارت دفاع امریکا.2/4/2011 ،
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،تفتیش " ،11-10امکان تصدیق مصارف معاش و تعداد قوای پولیس ملی افغانستان با وجود اقدامات اجنام شده برای افزایش حسابدهی معاش کارمندان وزارت
داخله افغانستان وجود ندارد".4/2011 ،
آیساف-قوماندانی مشترک بین املللی PERSTAT ،پولیس ملی افغانستان.2011/3 ،
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،تفتیش" ،11--6پالن گذاری ناکافی برای تأسیسات نیروهای امنیت ملی افغانستان خطرات یک پروگرام  12.3ملیارد دالری را افزایش داد" ،1/2011 ،صفحه  ،2منشی
عمومی سازمان ملل متحد" ،وضعیت در افغانستان و تأثیر آن بر صلح و امنیت جهان" ،3/9/2011 ،صفحه .2
دفتر وزیر دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.4/3/2011 ،
دفتر وزیر دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.4/3/2011 ،
منشی عمومی سازمان ملل متحد" ،وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر صلح و امنیت جهان" ،2011/9/3 ،صفحه .3
وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/15/4 ،
قوماندانی مرکزی امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،4/1/2011 ،قوماندانی مرکزی امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان.4/16/2011 ،
قوماندانی مرکزی امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/1/4 ،
قوماندانی مرکزی امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/1/4 ،
قوماندانی مرکزی امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/1/4 ،
قوماندانی مرکزی امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/1/4 ،
قوماندانی مرکزی امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،4/1/2011 ،قوماندانی مرکزی امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان.4/16/2011 ،
قوماندانی مرکزی امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/1/4 ،
قوماندانی مرکزی امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/1/4 ،
وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/15/4 ،
منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی – افغانستان/قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.4/1/2011 ،
وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/15/4 ،
قوماندانی مرکزی امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/1/4 ،
دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا" ،ارزیابی مساعی دولت امریکا برای ترنینگ ،جتهیز و تعلیم پولیس ملی افغانستان" ،3/3/2011 ،003-SPO-2011 ،صفحه  ،30قوماندانی مشترک بین املللی-آیساف،
پولیس ملی افغانستان .3/PERSTAT، 2011
قوماندانی مرکزی امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/1/4 ،
دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا" ،ارزیابی مساعی دولت امریکا برای ترنینگ ،جتهیز و تعلیم پولیس ملی افغانستان" ،3/3/2011 ،003-SPO-2011 ،صفحه .30
قوماندانی مرکزی امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/1/4 ،
قوماندانی مرکزی امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/1/4 ،
قوماندانی مرکزی امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/1/4 ،
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 4/1/2011 ،و .1/4/2011
وزارت امورخارجه امریکا ،PM-WRA ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.3/28/2011 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،PM-WRA ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.3/28/2011 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،PM-WRA ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.3/28/2011 ،
به ضمیمه  Bمراجعه کنید.
دفتر وزیر دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.4/1/2011 ،
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد" ،نشر مطبوعاتی در مورد سروی ارزیابی سریع زمستانی تریاک ( ،1/1/ORAS)"، 2011دسترسی اونالین .4/13/2011
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/6/4 ،
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/6/4 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،3/31/2011 ،دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست
معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.
دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.3/31/2011 ،
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/6/4 ،
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/6/4 ،
دفتر وزیر دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.4/1/2011 ،
دفتر وزیر دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.4/1/2011 ،
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دفتر وزیر دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.4/1/2011 ،
دفتر وزیر دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.4/1/2011 ،
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/6/4 ،
منشیع مومی سازمان ملل متحد" ،وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر صلح و امنیت جهان" ،3/9/2011 ،صفحه  ،4وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان.4/8/2011 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/8/4 ،
سازمان ملل متحد" ،عناوین امروز افغانستان" ،3/2/2011 ،منشی عمومی سازمان ملل متحد" ،وضعیت افغانستان و تاثیر آن بر صلح و امنیت جهان" ،3/9/2011 ،صفحه .4
منشی عمومی سازمان ملل متحد" ،وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر صلح و امنیت جهان" ،2011/9/3 ،صفحه .4
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/8/4 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/8/4 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/8/4 ،
سازمان ملل متحد" ،کمیسیون شکایات انتخاباتی ( )ECCمأموریت خود را با حمایت سازمان ملل متحد به پایان رساند".1/31/2011 ،
منشی عمومی سازمان ملل متحد" ،وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر صلح و امنیت جهان" ،2011/9/3 ،صفحه .5
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/8/4 ،
سازمان ملل متحد" ،شورای امنیت مأموریت یوناما را تا  23مارچ  2012متدید کرد".3/22/2011 ،
وزارت امورخارجه افغانستان" ،اظهارات داکتر ظهیر طنین ،سفیر و مناینده دائم جمهوری اسالمی افغانستان".3/19/2011 ،
وزارت امورخارجه افغانستان" ،اظهارات داکتر ظهیر طنین ،سفیر و مناینده دائم جمهوری اسالمی افغانستان".3/19/2011 ،
شورای امنیت سازمان ملل متحد" ،شورای امنیت مأموریت خود را در افغانستان تا  23مارچ  2012متدید منود ،قطعنامه  )2011( 1974به اتفاق آراء تصویب شد".3/22/2011 ،
شورای امنیت سازمان ملل متحد" ،شورای امنیت مأموریت خود را در افغانستان تا  23مارچ  2012متدید منود ،قطعنامه  )2011( 1974به اتفاق آراء تصویب شد".3/22/2011 ،
سازمان ملل متحد" ،سازمان ملل متحد حمله مرگبار علیه کارمندان خود در افغانستان را محکوم منود" ،4/1/2011 ،دسترسی اونالین  ،4/9/2011یوناما" ،خالصه منت کنفرانس مطبوعاتی مناینده خاص
استفان دی میستورا".4/2/2011 ،
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،4/6/2011 ،وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان.4/14/2011 ،
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،4/6/2011 ،وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان.4/14/2011 ،
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،4/6/2011 ،وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان.4/14/2011 ،
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،4/6/2011 ،وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان.4/14/2011 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/1/4 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/1/4 ،
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/6/4 ،
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/6/4 ،
دفتر مبارزه با مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات توسط سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 1/6/2011 ،و .4/6/2011
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/6/4 ،
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/6/4 ،
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/6/4 ،
دفتر وزیر دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.4/1/2011 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/15/4 ،
وزارت دفاع امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/18/4 ،
منشی عمومی سازمان ملل متحد" ،وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر صلح و امنیت جهان" ،2011/9/3 ،صفحه .5
وزارت دفاع امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/18/4 ،
منشی عمومی سازمان ملل متحد" ،وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر صلح و امنیت جهان" ،2011/9/3 ،صفحه .6
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/1/4 ،
" ،America.govبازگشت جنگجویان سابق طالبان به جامعه یک موفقیت بزرگ دز افغانستان است" ،7/13/2010 ،اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص
برای بازسازی افغانستان.4/1/2011 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/1/4 ،
دفتر وزیر دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.4/1/2011 ،
دفتر وزیر دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.4/1/2011 ،
دفتر وزیر دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.4/1/2011 ،
منشی عمومی سازمان ملل متحد" ،وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر صلح و امنیت جهان" ،2011/9/3 ،صفحه .2
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/15/4 ،
دفتر وزیر دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.4/1/2011 ،
منشی عمومی سازمان ملل متحد" ،وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر صلح و امنیت جهان" ،2011/9/3 ،صفحه .2
دفتر وزیر دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.4/1/2011 ،
منشی عمومی سازمان ملل متحد" ،وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر صلح و امنیت جهان" ،2011/9/3 ،صفحه .2
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دفتر وزیر دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.4/1/2011 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/8/4 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/8/4 ،
وزارت دفاع امریکا" ،جلسه مطبوعاتی با مایکل اونیل از طریق تله کنفرانس از افغانستان".1/25/2011 ،
وزارت دفاع امریکا" ،جلسه مطبوعاتی با سترجنرال میلز از طریق تله کنفرانس از افغانستان" ،3/3/2011 ،وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان،
.4/8/2011
وزارت دفاع امریکا" ،جلسه خبری با جنرال میلز و والی منگال از طریق تله کنفرانس از افغانستان".3/3/2011 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/8/4 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،4/8/2011 ،وزارت دفاع امریکا "جلسه مطبوعاتی با سترجنرال میلز از طریق تله کنفرانس از افغانستان"،
.3/3/2011
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/8/4 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/8/4 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/8/4 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/8/4 ،
دفتر وزیر دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.4/1/2011 ،
دفتر وزیر دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.4/1/2011 ،
وزارت امورخارجه امریکا" ،ماتریس کارمندان مسلکی  COMدر افغانستان  -فبروری ."10/2011
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،4/1/2011 ،اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش
خاص برای بازسازی افغانستان.4/21/2011 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/1/4 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/13/4 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/13/4 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،4/1/2011 ،اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش
خاص برای بازسازی افغانستان.4/16/2011 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/1/4 ،
خزانه داری ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/5/4 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/1/4 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/1/4 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/1/4 ،
ولسی جرگه ،نشر مطبوعاتی" ،بودجه ملی برای سال  1390رسما ً به ولسی جرگه ارائه گردید" ،3/12/2011 ،دسترسی اونالین .3/16/2011
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/8/4 ،
خزانه داری امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان2009/10/7 ،
خزانه داری ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2010/5/1 ،
خزانه داری ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2009/24/9 ،
خزانه داری ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/5/4 ،
خزانه داری ،پاسخ به درخواست معلومات توسط سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.4/5/2011 ،9/24/2009 ،
خزانه داری ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/5/4 ،
ولسی جرگه ،نشر مطبوعاتی" ،بودجه ملی برای سال  1390رسما ً تقدیم ولسی جرگه گردید" ،3/16/2011 ،وزارت مالیه افغانستان ،نشر مطبوعاتی" ،معاون وزیر مالیه بودجه ملی  1390را تقدیم رسانه ها
کرد".2/22/2011 ،
خزانه داری ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/5/4 ،
خزانه داری ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/5/4 ،
خزانه داری ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/5/4 ،
" ،IBPسروی بودجه باز ،10/19/2010 ،"2010 ،صفحات .42 ,25
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/1/4 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/1/4 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده" ،حمایت از خدمات ملکی در افغانستان" ،www.usaidacss.org ،دسترسی  ،3/4/2011اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش
خاص برای بازسازی افغانستان.4/1/2011 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/1/4 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/1/4 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/1/4 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/8/4 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/1/4 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/1/4 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/1/4 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/1/4 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/1/4 ،
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اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/1/4 ،
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/1/4 ،
خزانه داری ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/1/4 ،
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون" ،پروگرام مساعدت به سکتور عدلیه افغانستان :خوش آمدید" ،دسترسی اونالین .7/7/2010
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/6/4 ،
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/6/4 ،
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/6/4 ،
وزارت امورخارجه امریکا" ،دولت امریکا اعطاآتی را برای مساعدت به افزایش و تقویت دسترسی به عدلیه در افغانستان ارائه می مناید".2/23/2011 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/27/3 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/27/3 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/27/3 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/27/3 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/27/3 ،
دفتر وزیر دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.4/1/2011 ،
دفتر وزیر دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.4/1/2011 ،
دفتر وزیر دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.4/1/2011 ،
دفتر وزیر دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.4/1/2011 ،
قوماندانی مرکزی ایاالت متحده" ،وزیر دفاع افغانستان و نیروی کاری مشترک بین املللی -435یک توافقنامه برای بازگشت شورشیان به جامعه امضاء منودند".4/5/2011 ،
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/6/4 ،
دفتر وزیر دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.4/1/2011 ،
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/6/4 ،
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/6/4 ،
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/6/4 ،
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/6/4 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/1/4 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/1/4 ،
منشی عمومی سازمان ملل متحد" ،وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر صلح و امنیت جهان" ،2011/9/3 ،صفحه .9
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد" ،سطوح و وضعیت پناهندگی در کشورهای صنعتی .3/28/2011 ،"2010
یوناما" ،پناهندگان افغان حتت تأثیر قوانین مهاجرتی سخت تر قرار گرفتند".3/31/2011 ،
یوناما" ،پناهندگان افغان حتت تأثیر قوانین مهاجرتی سخت تر قرار گرفتند".3/31/2011 ،
 ،PRM-WAپاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.4/1/2011 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/1/4 ،
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.4/19/2011 ،
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.4/19/2011 ،
منشی عمومی سازمان ملل متحد" ،وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر صلح و امنیت جهان" ،2011/9/3 ،صفحه .8
یوناما" ،دولت و سازمان ملل متحد پالنی را برای متوقف کردن استخدام اطفال در نیروهای امنیتی امضاء منودند".1/30/2011 ،
یوناما ،دولت و سازمان ملل متحد پالنی را برای متوقف کردن استخدام اطفال در نیروهای امنیتی امضاء منودند" ،1/30/2011 ،منشی عمومی سازمان ملل متحد" ،وضعیت افغانستان و تأثیرات آن بر صلح و
امنیت جهان" ،3/9/2011 ،صفحه .8
یوناما" ،دولت و سازمان ملل متحد پالنی را برای متوقف کردن استخدام اطفال در نیروهای امنیتی امضاء منودند".1/30/2011 ،
منشی عمومی سازمان ملل متحد" ،وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر صلح و امنیت جهان" ،2011/9/3 ،صفحه .9
بانک انکشاف آسیایی" ،وضعیت انکشاف آسیا در سال  ،4/6/2011 ،"2011صفحات .46–143
صندوق بین املللی پول" ،اظهاریه یکی از کارمندان صندوق بین املللی پول در حین بازدید از جمهوری اسالمی افغانستان".2/15/2011 ،
بانک انکشاف آسیایی" ،وضعیت انکشاف آسیا در سال  ،4/6/2011 ،"2011صفحات .46–143
رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی" ،افغان ها فشار ممنوعیت تصدیر مواد سوخت از سرحدات ایران را احساس می کنند".12/30/2010 ،
رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی" ،افغان ها فشار ممنوعیت تصدیر مواد سوخت از سرحدات ایران را احساس می کنند".12/30/2010 ،
سازمان پیمان اتالنتیک شمالی" ،CIMIC/تقلیل تورید مواد سوخت از ایران به افغانستان" ،2/2011 ،صفحات .2–1
سازمان پیمان آتالنتیک شمالی" ،CIMIC/تقلیل تورید مواد سوخت از ایران به افغانستان" ،2/2011 ،صفحه 2
سازمان پیمان اتالنتیک شمالی" ،CIMIC/تقلیل تورید مواد سوخت از ایران به افغانستان" ،2/2011 ،صفحه  ،3وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان.4/8/2011 ،
صندوق بین املللی پول" ،جمهوری اسالمی افغانستان  -یادداشت پروگرام".10/1/2010 ،
منشی عمومی سازمان ملل متحد" ،وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر صلح و امنیت جهان" ،2011/9/3 ،صفحه .11
صندوق بین املللی پول" ،اظهاریه یکی از کارمندان صندوق بین املللی پول در حین بازدید از جمهوری اسالمی افغانستان".2/15/2011 ،
صندوق بین املللی پول" ،اظهاریه یکی از کارمندان صندوق بین املللی پول در حین بازدید از جمهوری اسالمی افغانستان" ،2/15/2011 ،صفحات .2–1
خزانه داری ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/5/4 ،
صندوق بین املللی پول" ،منت یک کنفرانس مطبوعاتی توسط کارولین اتکینسون".3/17/2011 ،
بانک انکشاف آسیایی" ،وضعیت انکشاف آسیا در سال  ،4/6/2011 ،"2011صفحات .46–143
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خزانه داری ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/5/4 ،
دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده" ،ارزیابی فعالیت های نظارتی بانک های افغانستان و بحرات بانک کابل" ،راپور منبر  ،3/16/003-S، 2011-11-F-306صفحه .1
وزارت امورخارجه امریکا ،سفارت امریکا در کابل ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.4/14/2011 ،
دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده" ،ارزیابی فعالیت های نظارتی بانک های افغانستان و بحرات بانک کابل" ،راپور منبر  ،3/16/003-S، 2011-11-F-306صفحه .1
خزانه داری ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/5/4 ،
خزانه داری ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/5/4 ،
خزانه داری ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/5/4 ،
" ،CIMICبررسی هفتگی افغانستان" ،2/24/2011 ،صفحه .1
خزانه داری ،نشر مطبوعاتی" ،خزانه داری کمپنی تبادله پول انصاری جدید را تعیین منود".2/18/2011 ،
بانک انکشاف آسیایی" ،وضعیت انکشاف آسیا در سال  ،4/6/2011 ،"2011صفحات .46–143
خزانه داری ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/5/4 ،
خزانه داری ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/5/4 ،
خزانه داری ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/5/4 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،4/8/2011 ،دولت جمهوری اسالمی افغانستان/سفارت افغانستان ،واشنگنت دی سی" ،اظهارات رئیس
جمهور حامد کرزی خطاب به ملت".3/22/2011 ،
آیساف و سفارت امریکا در کابل" ،توافقنامه با وزیر داخله افغانستان".3/15/2011 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/11/3 ،
آیساف و سفارت امریکا در کابل" ،توافقنامه با وزیر داخله افغانستان".3/15/2011 ،
دولت جمهوری اسالمی افغانستان" ،ستراتیژی انتقالی برای اجرای دستور رئیس جمهور .3/15/2011 ،"62
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/11/3 ،
بانک انکشاف آسیایی ،نشر مطبوعاتی" ،بانک انکشاف آسیایی مبلغ  340ملیون دالر برای تکمیل سرک حلقوی پرداخت منود".1/17/2011 ،
" ،CSISافغانستان فراتر از غبار بازسازی کشور :ایجاد فرصتی برای ستراتیژی اقتصادی" ،توسط اس فردریک استار ،1/2011 ،صفحه .19
بانک انکشاف آسیایی ،نشر مطبوعاتی" ،بانک انکشاف آسیایی مبلغ  340ملیون دالر برای تکمیل سرک حلقوی پرداخت منود".1/17/2011 ،
" ،CIMICارزیابی افغانستان" ،3/23/2011 ،صفحه " ،CIMIC ،3ارزیابی افغانستان" ،3/30/2011 ،صفحه .3
خزانه داری ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/5/4 ،
خزانه داری ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/5/4 ،
شبکه مصؤنیت هوانوردی ،دسترسی اونالین  ،4/9/2011آیساف ،نشر مطبوعاتی قوای هوایی مشترک آیساف-قوای هوایی افغانستان.5/20/2011 ،
"کمپنی تعلیق شده افغان ایرالین  90ملیون دالر به بانک کابل بدهکار است".3/18/2011 ،
خزانه داری ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/5/4 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده" ،ورق معلوماتی :پوهنتون امریکایی افغانستان".6/2010 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات توسط سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان4/16/2011 ،؛ وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات توسط سرمفتش
خاص برای بازسازی افغانستان .3/31/2011
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/31/3 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،4/16/2011 ،اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده" ،ورق معلوماتی :پوهنتون امریکایی
افغانستان".6/2010 ،
پوهنتون امریکایی افغانستان" ،خالصه تاریخچه" ،دسترسی اونالین .4/6/2011
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/21/3 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/21/3 ،
سازمان جهانی غذا و زراعت ،معلومات جهانی و سیستم اخطار فوری" ،خالصه کشوری ،افغانستان".2/11/2011 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/31/3 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده" ،پروگرام آب ،زراعت و انتقال تکنالوژی" ،12/2010 ،اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان،
.3/31/2011
وزارت معادن و نیروی کاری عملیاتی جتارت و ثبات ،نشر مشترک مطبوعاتی" ،افغانستان از متخصصین کمپنی های  SRK Consulting، Mayer Brownو  Heenan Blaikieبرای ایجاد یک پروسس شفاف
مناقصه برای منابع معدنی خود استفاده می کند".3/6/2011 ،
وزارت معادن و نیروی کاری عملیاتی جتارت و ثبات ،نشر مشترک مطبوعاتی" ،افغانستان از متخصصین کمپنی های  SRK Consulting، Mayer Brownو  Heenan Blaikieبرای ایجاد یک پروسس شفاف
مناقصه برای منابع معدنی خود استفاده می کند".3/6/2011 ،
بانک انکشاف آسیایی" ،وضعیت انکشاف آسیا در سال  ،4/6/2011 ،"2011صفحات .46–143
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.4/18/2011 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،سفارت امریکا در کابل ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/19/2010 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده/افغانستان" ،نکات مهم پروگرام 1-15 ،فبروری."2011 ،
" ،ACCIتأخیرهای  APTTAبه اقتصاد افغانستان و پاکستان صدمه می زند".2/15/2011 ،
سازمان پیمان اتالنتیک شمالی" ،CIMIC/ارزیابی افغانستان" ،1/26/2011 ،صفحات .2–1
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