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راپور ربعوار به کنگره امریکا

عناوین جلد (در جهت حرکت عقربه های ساعت از طرف
چپ):
یک دختر افغان در تاریخ  11اکتوبر در یک کمپ درکابل به
مکتب می رود .از موقع سقوط طالبان ،مکاتب دخترانه مجددا ً
باز شدند ،زنان دیگر از کار کردن در بیرون از خانه منع منی
شوند و مجبور به پوشیدن برقه نیستند .افزایش دسترسی
به معارف و برابری جنسیتی اهداف اصلی ستراتیژی بازسازی
امریکا و قوای ائتالف هستند)AFP 2012, Adek Berry ©( .
یکی از بزرگان قریه اجننیران اردوی امریکا و عساکر امریکایی
تیم حربی کندک اول را متاشا می کند که سرک های والیت
قندهار را در تاریخ  22اکتوبر ترمیم می کنند .ارتقای سیستم
ترانسپورت افغانستان برای بهبودبخشی امنیت ،جتارت و
حکومتداری در سراسر کشور ضرورت دارد( .عکس اردوی امریکآ،
بریدمن لیندزی کیبلر)
سالح های شورشیان بازگشته به جامعه در تاریخ  14دسمبر
در بادغیس جمع آوری می شوند .بیش از  650شورشی در این
سه ماه رسما ً دست از مبارزه علیه دولت برداشته اند که اغلب
آنها از ساحات شمالی و غربی بوده اند .آشتی ملی هدف اصلی
کمپاین مبارزه علیه شورش آیساف است( .عکس آیساف)
پاها و عبای بودا که از سنگ تراشیده شده است در تپه کافریات در معدن مس عینک در والیت لوگر ،کمپ قبلی ترنینگ بن
الدن .از سال  ،2010بزرگترین حفاری های باستانشناسی جهان برای جنات این عبادتگاه  2600ساله قبل از تخریب آن توسط یک
کمپنی چینی برای ساخنت یک معدن بزرگ مس در این محل اجنام شده است( .عکس از سفارت آمریکا در کابل)
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قانون اجازه دفاع ملی ( )P.L. 110-181سال مالی  2008سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان ( )SIGARرا ایجاد منود.
ماموریت نظارتی که برای سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در قانون تشریح شده به شمول نظارت و تفتیش
•پروگرام های مستقل و عملیات هایی است که مصارف آنها از محل منابع مالی اختصاص یافته برای بازسازی
افغانستان تامین شده است.
•مسئولیت هماهنگی و مدیریت سیاست های مربوط به اقتصاد و موثریت مدیریت پروگرام ها و عملیات ها ،جلوگیری
از تقلب و فساد و سوء استفاده در این پروگرام ها و عملیات ها نیز به عهده سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
است.
•یکی دیگر از مسئولیت های سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،معلومات دهی در مورد مشکالت و کاستی های
موجود در مدیریت این پروگرام ها و عملیات ها به وزرای امورخارجه و دفاع و یقین حاصل کردن از حل آنها است.
بازسازی افغانستان بشمول هرگونه قرارداد بزرگ ،اعطای کمک ،توافقنامه یا میکانیزم دیگری است که سازمان های دولتی
امریکا برای بازسازی افغانستان را تأدیه 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

• 53راپور نشر گردیده و  10ممیزی در حال اجنام است
• 171توصیه ارائه شده است
•مبلغ  259.9ملیون دالر از منابع مالی طی سال مالی شناسایی شده که باید به دولت امریکا بازگردانده شود.
ایاالتجوالی
• 3تفتیش تقنینی با  39ملیارد دالر از منابع مالی بازسازی حتت کنترول وزارت دفاع امریکا ،وزارت امورخارجه امریکا و اداره انکشاف بین املللی 30
متحده در دست اجنام است.
2011
• 4تفتیش آغاز شده است
•

حتقیقا ت

•مبلغ  52,014,850دالر از نومبر  2010بازیابی شده است
• 125حتقیق در حال اجنام بود که  74مورد آن مربوط به تقلب در خرید و قرارداد بود
• 17مورد محکومیت 19 ،مورد دستگیری 9 ,مورد اتهام
•و  81مورد معرفی برای تعلیق یا حتریم که منجر به  3مورد حتریم 20 ،مورد تعلیق و  33مورد پیشنهاد برای تعلیق توسط اردو و اداره انکشاف بین
املللی ایاالت متحده گردید.
• 716شکایت از طریق تیلیفون متاس فوری دریافت گردید که  306مورد آنها به مفتشان سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان و سایر سازمان
ها ارجاع شد.
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برای

بازسازی افغانستان

 30جنوری 2012
من مفتخرم که راپور ربعوار مساعی بازسازی افغانستان توسط سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان را به کنگره ارائه نمایم .ایاالت متحده امریکا ،پروسس
بازسازی را برای نایل آمدن به هدف اصلی امریکا برای نابودی تروریزم و جلوگیری از دستیابی القاعده به یک پایگاه امن در افغانستان ضروری می داند .این سه ماه ،دهمین
سالگرد اعطای منابع مالی برای بازسازی افغانستان توسط امریکا و مساعدت کنندگان بین المللی است .در این دوره ،کنگره بیش از  85.5ملیارد دالر را به مساعی بازسازی
اختصاص داده است که مبلغ زیادی برای یک کشور در یک دوره زمانی کوتاه است.
این راپور بشمول بررسی مساعی بازسازی در طی  10سال گذشته است .بخش اول این راپور ،پیشرفت مساعی بازسازی در سه مرحله اصلی آن را فهرست نموده و آنها
را بر اساس منابع مالی ،ستراتیژی های متغیر و پیشرفت اهداف طبقه بندی می کند .پروسس بن ( ،)2001-2005مساعی بازسازی ( )2006-2011و انتقال ( .)2011-2014این
بخش موفقیت ها و عوارض موجود را تشریح نموده و در مورد طرز تمرکز سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان بر تفتیش ها و ممیزی های مربوط به پروگرام های ضروری
برای مساعی بازسازی تمرکز می کند .بخش اول همچنان وضعیت مساعی سازمان های نظارتی در افغانستان طی دهه گذشته را بررسی می نماید.
بخش  2این راپور جزئیات مربوط به اجراآت نظارتی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در این سه ماه را ارائه می نماید .ما سه ممیزی را مکمل ساختیم ،یک
پروگرام تفتیشی جدید را آغاز نمودیم و یک پروگرام برای تقویت نظارت بر مساعی بازسازی در افغانستان را هدایت نمودیم .ممیزی ما از حسابدهی وزارت دفاع امریکا برای
موترهای ارائه شده به نیروهای امنیت ملی افغانستان ( )ANSFمنجر به یک صرفه جویی ساالنه حدودا ً  5ملیون دالری گردید .ما در پروگرام تفتیشی ،ارزیابی های تأثیر سریع
برای مشخص نمودن اعمار صحیح پروژه های زیربنایی ،امکان حفظ آنها و استفاده از آنها برای مقاصد مورد نظر را انجام می دهیم .ما تفتیش از چهار مرکز نیروهای امنیت
ملی افغانستان در سه والیت را آغاز نموده ایم .همچنان در این سه ماه ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان و سایر مفتشان عمومی مسئول نظارت بر بازسازی یک
گروه پالن گذاری ستراتیژیک جدید برای تهیه یک پالن جامع تفتیشی برای سال مالی  2013ایجاد نموده اند.
در این دوره راپوردهی ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان نقش مهمی در تفتیش هایی که منجر به دو مورد محکومیت و سه مورد اتهام گردید ایفا نمود .یکی از
این اشخاص محکوم به تأدیه  115,000دالر گردید .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان همچنان  40شخص و کمپنی را به جرم تقلب و ارتشاء ،عدم مؤثریت یا فعالیت
های غیر قانونی برای تعلیق و تحریم معرفی نمود .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان وسیع ترین حضور تفتیشی با تمرکز برروی تقلب را در افغانستان دارد و ما روابط
قوی با یک سلسله از سازمان های امریکایی و مسئولین اعمال قانون افغان ایجاد نموده ایم .از آنجائیکه بسیاری از قراردادی ها اتباع امریکایی نیستند ،این روابط به مفتشان
ما مساعدت نموده تا یک سلسله وسیع از دوسیه ها را برای جوابدهی اشخاص و کمپنی ها تهیه نمایند.
بخش  3یک بروزرسانی از مساعی بازسازی امریکا در سکتورهای امنیت ،حکومتداری و انکشاف ارائه می نماید .در این بخش ،ما بعضی از معیارهای  10ساله را برای
مقایسه بعضی از معیارهای بازسازی با سال  2002را ارائه نموده ایم.
با شروع دومین دهه از این مساعی تاریخی بازسازی ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان به همکاری نزدیک با کنگره و سایر سازمان های نظارتی جهت انجام
نظارت ستراتیژیک برای جلوگیری از فعالیت های جنایی ،تشویق مؤثریت ،شناسایی موارد اتالف و سوء استفاده از منابع مالی دوام داده و طرز تطبیق پروگرام را برای مساعدت
به معلوماتدهی به کنگره و مردم امریکا در مورد طرز مصرف دالرهای مالیات دهندگان امریکایی ارزیابی می نماید.

با احترام فراوان،

استیون جی ترنت
مدیر اجرائیوی سر مفتش خاص برای بازسازی افغانستان

400 Army Navy Drive Arlington, Virginia 22202

خالصه اجرائیوی

فعالیت های سر مفتش خاص برای بازسازی افغانستان ,ربع اول ,سال مالی 2012
در این سه ماه ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان دو پروگرام جدید را برای بهبودبخشی نظارت بر بازسازی افغانستان آغاز منود .برای
بهبودبخشی هماهنگی و نظارت بر فعالیت های امریکا ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان یک گروه ستراتیژیک مشترک همراه با
سه سازمان نظارتی دیگر ایجاد منوده است .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان برای ارزیابی دقیق تر پروژه های بازسازی امریکا ،یک
پروگرام تفتیشی ایجاد منوده است.

سایر دستاوردهای سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در این دوره
راپوردهی بشمول موارد ذیل است:
•سه ممیزی بشمول یک ممیزی که منجر به  5ملیون دالر صرفه جویی
گردید مکمل گردید 2 ،ممیزی آغاز گردید و تعداد تفتیش های در حال
اجنام به  10مورد رسید
•در حتقیقاتی که منجر به محکومیت دو نفر و متهم منودن سه
نفر به جرم ارتشاء گردید  -یک نفر محکوم به تأدیه  115,000دالر
گردید -اشتراک گردید
• 40شخص و کمپنی برای تعلیق و حتریم معرفی شدند
• 20حتقیق جدید آغاز گردید و مجموع دوسیه های در دست بررسی
به  125مورد رسید

تفتیش های مکمل شده

در این سه ماه ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان سه راپور
ممیزی را مکمل منود :یک ارزیابی از حسابدهی وزارت دفاع امریکا ()DoD
از موترهای ارائه شده به نیروهای امنیت ملی افغانستان ( ،)ANSFیک
ارزیابی از پروگرام اولویت افغان و یک ارزیابی از طرز استفاده سازمان های
اجرائیوی امریکایی از قراردادی های امنیتی خصوصی .به درخواست این
سازمان ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان سومین راپور ممیزی را
به طور عمومی نشر منی کند .ممیزی از حسابدهی موترها منجر به پیش
بینی  5ملیون دالر صرفه جویی فی سال گردید .در ممیزی از پروگرام اولویت
افغان مشخص گردید که از جنوری  ،2008امریکا حدود  654ملیون دالر
قرارداد با کمپنی های افغان امضاء منوده ولی امکان تعیین میزان نایل
آمدن این پروگرام به اهداف مورد نظر برای ایجاد شغل و حمایت از رشد
اقتصادی وجود ندارد.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان همچنان کار برروی دو
ممیزی جدید را آغاز منود که مجموع تعداد ممیزی های در حال اجنام را به
 10مورد می رساند .این ممیزی ها در حال ارزیابی قراردادها و پروگرام هایی
هستند که مصارف آنها توسط اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده

iv

( )USAIDو وزارت امورخارجه امریکا ( - )DoSسه سازمان اجرائیوی اصلی
در پروسس بازسازی افغانستان  -تأمین می گردد .به عالوه ،مفتشان
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان به حتلیل معلومات قانونی از
سه صندوق عمده بازسازی دوام دادند.

گروه پالن گذاری ستراتیژیک جدید

در این سه ماه ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان و سایر مفتشان
عمومی با مسئولیت نظارتی در افغانستان توافق منودند که یک گروه
پالن گذاری ستراتیژیک جدید برای تهیه یک پالن تفتیشی جامع برای
سال مالی  2013ایجاد منایند .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
که بر طبق قانون تأسیس خود ضرورت به هماهنگی با سایر سازمان
های نظارتی دارد در حال هدایت این مساعی برای ارائه ارزیابی های مؤثرتر
از پروگرام های بازسازی به کنگره است.

پروگرام تفتیشی جدید

در این سه ماه ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان یک پروگرام
تفتیشی برای ارزیابی کیفیت پروژه های زیربنایی امریکا و مشخص منودن
امکان حفظ تأسیسات برای مصارف مورد نظر را آغاز منود .سرمفتش
خاص برای بازسازی افغانستان چهار تفتیش از پروژه های اجننیران اردوی
امریکا برای اعمار تأسیسات نیروهای امنیت ملی افغانستان در کندوز،
ننگرهار و وردک را آغاز منود.

حتقیقات

در این دوره راپوردهی ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان نقش
مهمی در تفتیش هایی که منجر به دو مورد محکومیت و سه مورد
اتهام گردید ایفا منود .یکی از این اشخاص محکوم به تأدیه  115,000دالر
و  15ماه حبس به جرم ارتشاء و دیگری محکوم به  22ماه حبس گردید.
در این سه ماه ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان  20دوسیه
جدید را آغاز منوده است .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان

خالصه اجرائیوی

همچنان  37شکایت از طریق تیلیفون متاس فوری دریافت منوده است.
تیلیفون متاس فوری سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان  716مورد
شکایت از سال  2009دریافت منوده است .سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان همچنان برای تهیه یک دوسیه علیه قراردادی های افغان که
به جرم سرقت مواد سوخت از پایگاه عملیاتی محکوم شده بودند ،با
سازمان های اعمال قانون افغان همکاری منود.

جگرن سابق گارد ملی اردوی امریکا محکوم به تأدیه 115,000
دالر جریمه گردید.

در تاریخ  12دسمبر  ،2011جان میالکزو ،یک جگرن گارد ملی امریکا به
جرم اخذ رشوه در قراردادهای نظامی وزارت دفاع امریکا در عوض عقد
قرارداد در طی مدت اجنام وظیفه خود در میدان هوایی بگرام ،به  15سال
حبس محکوم گردید .عالوه بر حبس ،وی به تأدیه  115,000دالر غرامت
به وزارت دفاع امریکا محکوم گردید .میالکزو نهمین متهم محکوم
شده در حتقیقاتی است که با حمایت سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان اجنام شده است .نه متهم دیگر در انتظار محکومیت
هستند.

یک تبعه آسترالیا به جرم سرقت و ارتشاء به  22ماه حبس
محکوم گردید

در تاریخ  20دسمبر  ،2011یک تبعه آسترالیا به اسم نیل پاتریک کمپل
که قبال ً منحیث یک مدیر ارشد بازسازی برای یک سازمان غیر دولتی در
افغانستان کار می کرد ،توسط محکمه ایالتی کلمبیا به  22ماه حبس
و  24ماه حصر خانگی محکوم گردید .آقای کمپل در تاریخ  4اکتوبر 2011
به اتهام ارتشاء محکوم گردید .در جوالی  ،2010طی حتقیقات نیروی
کاری فساد اداری قراردادی بین املللی که توسط دفتر مفتش عمومی
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده و با همکاری پولیس فدرال امریکا
اداره می گردید ،مشخص گردید که آقای کمپل برای عقد غیرقانونی
یک قرارداد که مصارف آن توسط اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده
تأمین می گردید از یک قراردادی فرعی رشوه دریافت منوده است.

بریدمن اردوی امریکا به جرم سرقت بیش از  200,000دالر
محکوم گردید

در تاریخ  13دسمبر  ،2011فیلیپ استفان ووتن ،یک بریدمن اردوی امریکا
به جرم توطئه برای تقلب و سرقت حدود  210,000دالر از اموال دولتی
محکوم گردید .ووتن توافق منود که متامی اموالی که از راه فعالیت های
غیر قانونی کسب منوده بود بشمول  88,500دالر جواهرات ،اموال حقیقی
و  62,614دالر پول نقد را بازگرداند .این دوسیه از یک پروژه سرمفتش

خاص برای بازسازی افغانستان که برای ارزیابی سفارشات پستی برای
تبدیل و انتقال اسعار از افغانستان به امریکا در نومبر  2010آغاز شده
بود شکل گرفت .قرار است این حکم در تاریخ  26مارچ  2012اعالن
گردد.

کارمند وزارت دفاع امریکا به جرم ارتشاء محکوم گردید.

در تاریخ  21دسمبر  ،2011دسی واده رئیس سابق خدمات اطفائیه
نیروهای ایاالت متحده  -افغانستان بر اساس ماده قانونی U.S.C. 201 18
مربوط به ارتشاء مسئولین دولتی ،در محکمه شمال جورجیا محکوم
گردید .در آگست  ،2011آقای واده بعد از قبول کردن یک رشوه 100,000
دالری از یک قراردادی دولتی در طی یک عملیه ضربتی در طی حتقیقاتی
که با حمایت سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان اجنام شد گرفتار
گردید.

قراردادی های افغان به جرم سرقت مواد سوخت محکوم
شدند

در تاریخ  29نومبر  ،2011یک محکمه در افغانستان پنج تبعه افغانستان
را به جرم اشتراک منودن در سرقت مواد سوخت از یک پایگاه عملیاتی در
والیت کونر محکوم منود .دو نفر از آنها به جرم سرقت مواد سوخت به
پنج سال و یک ماه حبس محکوم گردیدند .این محکومیت ها در نتیجه
حتقیقات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان اجنام شد.

 887,835دالر به یک کمپنی افغان بازگردانده شد

در این دوره راپوردهی ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان و دفتر
لوی څارنوالی افغانستان شکایت یک قراردادی فرعی افغان از یک کمپنی
امریکایی قراردادی اجننیران اردوی امریکا به علت عدم تأدیه مصارف اعمار
یک سربازخانه اردوی ملی افغانستان را بررسی منودند .سرمفتش خاص
برای بازسازی افغانستان به مذاکره برای نایل آمدن به یک توافق دوستانه
مساعدت منود و قراردادی فرعی افغان  887,835دالر طلب خود را دریافت
منود.

تعلیق و حتریم

در این سه ماه ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان  40شخص و
کمپنی را به جرم تقلب ،فعالیت غیر قانونی و یا عدم مؤثریت برای تعلیق
و حتریم ارجاع منود .پروگرام تعلیق و حتریم سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان بر حسابدهی متامی قراردادی ها  -امریکایی ،افغان و سایر
کشورها  -متمرکز است.
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"مردم افغانستان مصائب زیادی را حتمل منوده اند و مرتبا ً
از من و دیگران می خواهند که به آنها یقین بدهیم که
دستاوردهایی که در طی دهه سخت گذشته به آنها نایل آمده
اند را از دست منی دهند .من فکر می کنم که ما ستراتیژی
داریم که خوبترین چانس برای نایل آمدن به یک آینده با ثبات،
پیشرفته و صلح آمیز را در اختیار داریم".
 -وزیر امورخارجه امریکا خامن هیلری رودهام کلیننت

منبع :وزیر امورخارجه امریکا خامن هیلری رودهام کلیننت" ،اظهارات در کنفرانس بن".12/5/2011 ،
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سرمفتش خاص

I

برای بازسازی افغانستان

بازسازی 2011 _2001

در این سه ماه ،منایندگان دولت افغانستان و جامعه بین املللی در شهر بن آملان جمع
شدند تا مرحله بعدی مساعی بازسازی افغانستان را پالن گذاری منایند :انتقال
مسئولیت به دولت افغانستان برای تأمین امنیت و حفظ کشور در بلند مدت.
کنفرانس در تاریخ  5دسمبر دقیقا ً  10سال بعد از کنفرانس  2001بن که نشان
دهنده شروع بزرگترین مساعی بازسازی امریکا از زمان پالن مارشال است برگزار
گردید.
از سال  ،2002امریکا بیش از  85.5ملیارد دالر اعطاآت را مصروف تقویت نیروهای امنیت ملی افغانستان،
بهبودبخشی ظرفیت حکومتدای و انکشاف اقتصادی بلند مدت منوده است .در این دوره راپوردهی ،مساعدت
1
کنندگان غیر امریکایی بیش از  29ملیارد دالر را به مساعدت به بازسازی اختصاص داده اند.
با آنکه اهداف و ستراتیژی های بازسازی پیشرفت داشته اند ،ولی امریکا و شرکای بین املللی آن برروی
هدف کلی مقابله علیه تروریزم و جلوگیری از استقرار القاعده در افغانستان متمرکز منوده اند .آنها به این
نظر پایبند هستند که یک افغانستان با ثبات و مرفه  -با دولتی که قادر به محافظت از کشور ،ارائه خدمات
ضروری به مردم و ایجاد شرایط انکشاف اقتصادی باشد  -سبب جلوگیری از استقرار تروریست ها می گردد.
بازسازی یک سامان ضروری برای مساعی مربوط به اعمار چنین کشوری بوده است.
از ابتدا ،ضعف امنیتی بزرگترین مانع پیش روی افغانستان بوده است .بیش از  60فیصد از دالرهای
بازسازی امریکا مصروف انکشاف نیروهای امنیت ملی افغانستان ( )ANSFگردیده است .مسائل دیگری نیز
مثل کمبود کارگران ماهر و منابع مالی در افغانستان سبب محدود شدن موفقیت مساعی بازسازی گردیده
است .همزمان ،ناتوانی دولت افغانستان برای مبارزه علیه فساد اداری سبب تضعیف مشروعیت آن از نظر
مردم گردیده و سبب تردید مساعدت کنندگان در مورد اراده سیاسی مسئولین ملکی برای تطبیق اصالحات
مورد ضرورت برای ایجاد یک دولت جوابده که از مردم محافظت مناید گردیده است.
این بخش پیشرفت مساعی بازسازی در سه مرحله اصلی را تشریح می کند :پروسس بن (،)2001-2005
مساعی بازسازی ( )2006-2011و انتقال ( .)2011-2014دستاوردها و عوارض موجود را تشریح می کند.
همچنان در مورد حتقیقات و تفتیش های سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان برای محافظت از این
سرمایه گذاری های امریکا بحث می مناید .صفحه راپور خالصه ،جزئیات زیادتری را در مورد نقش سازمان های
نظارتی در افغانستان از سال  2002ارائه می مناید.

ارائه راپور به کنگره امریکا

I

ا

 30جنوری 2012
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 :2005–2001پروسس بن
اولین مرحله از مساعی بازسازی بعد از سقوط طالبان و وقتی که سایر گروه های عمده سیاسی افغانستان
در بن آملان جمع شدند تا یک پروسس سیاسی برای نایل آمدن به یک دولت دیموکراتیک و جوابده طرح ریزی
منایند آغاز گردید .در تاریخ  5دسمبر  ،2001احزاب افغان توافقنامه بن که یک نقشه سیاسی برای نایل آمدن
به این هدف بود را امضاء منودند .این پروسس بشمول تهیه پیش نویس و تصویب یک قانون اساسی ،ایجاد
ادارات دولتی متعدد و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورای ملی بود .طرفین توافقنامه همچنان از
جامعه بین املللی درخواست منودند تا امنیت کشور را تضمین منوده و به بازسازی کشور مساعدت مناید.
در طی این مرحله ،مسئولین افغان در حین کوشش برای ایجاد سازمان های دولتی از اول با عوارض
متعددی مواجه شدند که بشمول یک بحران بشری ،کمبود منابع مالی و کمبود شدید کارمندان ماهر و
بدترشدن وضعیت امنیتی بود .پروسس بن بر مساعدت های بشری و سرمایه گذاری امریکا متمرکز بود ولی
عکس العمل آهسته جامعه بین املللی نسبت به وضعیت بد امنیتی سبب محدود شدن مؤثریت دولت،
افزایش شدید جتارت غیر قانونی مواد مخدر و افزایش فساد اداری گردید.
در سال  ،2002افغانستان با یک بحران بشری مواجه گردید .بیش از دو دهه جنگ سبب ایجاد  2ملیون
کشته 700,000 ،بیوه و یتیم و حدود  4ملیون پناهنده و  1ملیون بیجاشده گردید .اوسط طول عمر 42-45
سال بود و بیش از یک چهارم اطفال قبل از رسیدن به سن  5سالگی و  1زن از هر  12زن در وقت والدت طفل
می مردند 2.حدود  1.2ملیون متعلم در رژیم طالبان به مکتب می رفتند که کمتر از  50,000نفر از آنها دختر
بودند 3.افغان ها با اوسط عواید سرانه حدود  280دالر فی سال یکی از کمترین مقادیر مصرف کالری روزانه در
جهان را داشتند .افغانستان دارای زیادترین تعداد معلولین به نسبت جمعیت در جهان بود .حدود  5-7ملیون
4
ماین زمینی در  724ملیون متر مربع این کشور پراکنده بود که بشمول نیمی از زمین های زراعتی کشور بود.
5
فقط  16فیصد سرک های افغانستان آسفالت بودند.
سرمایه گذاری اولی امریکا در بازسازی افغانستان در سال  2002حدود  1ملیارد دالر و در سال  2003نیز
حدود  1ملیارد دالر بود که عمدتا ً مصروف مساعدت های بشری گردید .به گفته دفتر حسابدهی دولت

پروسس بن
 2001تا 2005
مساعی بازسازی
 2006تا 2011
انتقال
 2011تا 2014
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2002

منابع مالی اختصاص یافته برای بازسازی در سال مالی  1.06 :2002ملیارد دالر .اختصاص منابع مالی به صندوق حمایت اقتصادی و صندوق بین
املللی کنترول مواد مخدر و اعمال قانون شروع شد .عساکر در کشور :امریکا ،5,200 :قوای ائتالف4,700 :

( ،)GAOیکی از سه سازمان نظارتی موجود که ممیزی ها را در آن دوره اجنام می داد ،این منابع مالی حدود یک
سوم اعطاآت بین املللی به افغانستان در سال های  2002و  2003را تشکیل می دادند 6.مساعدت های امریکا
سبب جلوگیری از قحطی ،تقلیل رجن افغان های صدمه دیده و بازگشت پناهندگان از کشورهای همسایه
گردید .ولی ،دفتر حسابدهی دولت اعالن منود که مساعی بازسازی بلند مدت به نتایج محدودی در زمینه
7
بازسازی زیربناها ،مدیریت مالی ،حکومتداری ،معارف ،صحت و زراعت نایل آمده است.
دفتر حسابدهی دولت همچنان مشاهده منود که در دو سال اول مساعی بازسازی ،افغانستان مساعدت
های بین املللی کمتری نسبت به جمعیت در مقایسه با سایر کشورهای بعد از جنگ طی یک دوره مشابه
دریافت منوده است .برای مثال ،اعطاآت به تیمور شرقی طی سال  1999-2001حدود  256دالر فی نفر بوده
است ولی افغانستان طی دوره  2002-2003فقط  67دالر فی نفر دریافت منوده است .تا آخر سال  ،2003دولت
افغانستان به جامعه بین املللی اخطار داد که بدون مساعدت های اضافی مساعی بازسازی ممکن است
8
موفقانه نباشد.
برای رفع موانع امنیتی ،حکومتداری و انکشافی ،منابع مالی امریکا برای بازسازی به  2.6ملیارد دالر در
سال  2004و  4.9ملیارد دالر در سال  2005رسید تا ضروریات امنیتی افغانستان رفع گردد.

قانون حمایت از آزادی افغانستان
2002
پالیسی امریکا همانطور که در قانون حمایت از
آزادی افغانستان  2002ذکر گردیده است ،تثبیت
افغانستان منحیث یک کشور دیموکراتیک است
که پذیرای تروریزم بین املللی ،قاچاقبری و کشت
مواد مخدر نباشد ،با همسایگان خود در صلح
باشد و قادر به تأمین امنیت داخلی و خارجی خود
باشد.
منبع.2002/4/12 ,327-P.L. 107 :

امنیت

طی پروسس بن ،وضعیت بشری وخیم بود ولی مترکز این پروسس بر امنیت بود .هدف بلند مدت دولت
افغانستان و جامعه بین املللی ایجاد قوای امنیتی برای تضمین استقالل ،متامیت ارضی و استقالل افغانستان
بوده است 9".در این مدت ،مسئولین افغانستان به آیساف متکی بودند که متشکل از قوای  17کشور به
رهبری بریتانیا بود .شورای امنیت سازمان ملل متحد به آیساف اجازه داد که امنیت کابل و ساحات اطراف آن
را به مدت شش ماه تأمین مناید و این دوره تا وقتی که قوای سازمان پیمان آتالنتیک شمالی قوماندانی قوای
بین املللی را در آگست  2003بدوش بگیرند متدید منود .آیساف حدود  5,000عسکر را در اوایل سال  2002به
افغانستان اعزام منود 10.غیر از آیساف ،حدود  7,000نفر از عساکر امریکایی منحیث بخشی از عملیه آزادی
پایدار در کشور حضور داشتند که عمدتا ً در الجستیک ،ترانسپورت هوایی و فعالیت های استخباراتی و ضد
11
تروریزم فعالیت داشتند.
از ابتدا ،مقامات افغان و سازمان ملل متحد ( )UNاین قوا را برای رفع عوارض پیش روی افغانستان کافی
منی دانستند .حامد کرزی در خطابه خود به شورای امنیت سازمان ملل متحد در جنوری  - 2002وقتی که

اکتوبر عملیه آزادی پایدار آغاز می گردد

جنوری اعزام قوای آیساف آغاز گردید؛
کنفرانس توکیو

آپریل -می صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان تأسیس گردید،
چوکات انکشاف ملی ارائه گردید
می مأموریت آیساف تا دسمبر  2002متدید گردید

فبروری ترنینگ اولین قوای امنیتی آغاز گردید

دسمبر توافقنامه بن
دولت موقت تأسیس گردید

جون دولت انتقالی شروع به کار منود
جوالی صندوق وجه امانت بازسازی
افغانستان تأسیس گردید

2002

ارائه راپور به کنگره امریکا

I

ا

 30جنوری 2012
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نگاهی اجمالی بر افغانستان

2003

منابع مالی اختصاص یافته برای بازسازی در سال مالی  1.01 :2003ملیارد (مجموع 2.08 :میلیارد دالر).
عساکر در کشور :امریکا ،10,400 :قوای ائتالف5,000 :

 10سال بازس
ا
ز
ی

• 01 1– 2 001

رئیس دولت موقت افغانستان بود  -از قوای چند ملیتی درخواست منود که از کابل به سایر شهرهای بزرگ
بروند .دو ماه بعد ،منشی عمومی سازمان ملل متحد مشاهده منود که وضعیت خارج از کابل "بسیار نگران
کننده" است و از جامعه بین املللی درخواست منود که قوای اضافی برای پر کردن فاصله موجود تا ایجاد
یک قوای مؤثر افغان را اعزام منایند .وی درخواست مساعی سریعی برای ترنینگ و جتهیز نیروهای امنیت ملی
12
افغانستان را منود.
مساعی بازسازی نیروهای امنیت ملی افغانستان به آرامی آغاز گردید .طی چهار سال پروسس بن،
امریکا مسئولیت های زیادتری برای انکشاف اردوی ملی افغانستان ( )ANAو پولیس ملی افغانستان ()ANP
بدوش گرفت و مرتبا ً منابع مالی اختصاص یافته به آنها را از  57.2ملیون دالر در سال  2002به  1.7ملیارد دالر
در سال  2005رساند .از سال  2002تا سال  ،2005امریکا حدود  2.5ملیارد دالر را مصروف استخدام ،ترنینگ و
13
جتهیز نیروهای امنیتی افغان منوده و شرکای بین املللی نیز حدود  439ملیون دالر اعطا منوده اند.

•2

"اداره صحیح سکتور امنیتی اولین
گام ضروری برای نایل آمدن به آشتی
ملی و بازسازی است .البته مدیریت این
سکتور را می توان اولین پروژه بازسازی
دانست".

اردوی ملی افغانستان

جامعه بین املللی توافق منود که یک اردوی داوطلب متعادل متشکل از  70,000عسکر بشمول  43,000عسکر
حربی و  27,000کارمند پشتیبانی ،وزارت دفاع و نیروی هوایی را تأسیس مناید .تا مارچ  ،2005امریکا پروگرام هایی
را برای استخدام ،ترنینگ و تعلیم کارمندان اردوی ملی افغانستان ایجاد منوده و برای نایل آمدن به 70,000
نفر طی چهار سال پالن گذاری منوده است .بیش از  18,300عسکر افغان ترنینگ حربی را مکمل منوده و اعزام
شده اند که بیش از  42فیصد قوای پیش بینی شده است .اجننیران اردوی امریکا ( )USACEشروع به اعمار
تأسیسات نیروهای امنیت ملی افغانستان منوده اند .ولی ،انکشاف کارمندان حمایتی دچار وقفه شده است:
14
فقط  1,300نفر به قوماندانی ها اختصاص یافته اند.
در یک ممیزی در سال  2005از مساعی تأسیس اردوی ملی افغانستان و پولیس ملی افغانستان ،دفتر
حسابدهی دولت عوارض متعددی را در زمینه ایجاد یک اردوی مستقل شناسایی منود .با آنکه امریکا ترنینگ
را تسریع منوده و موفقانه عساکر زیادتری را به ساحات ستراتیژیک تر اعزام منوده ،ولی مساعی مربوط به
جتهیز این عساکر موفقانه نبوده است .همچنان ،توجه کافی به انکشاف ظرفیت در سازمان های مهم -
مثل وزارت دفاع  -برای حمایت از این عساکر اجنام نشده است.

 سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد کوفیعنان
منبع :سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد" ،وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر صلح و
امنیت جهان".3/18/2002 ،

پولیس ملی افغانستان

در فبروری  ،2002جامعه بین املللی توافق منود که یک قوای پولیس  62,000نفری متشکل از اقوام مختلف را
تأسیس مناید .آملان این مساعی را هدایت منود و در درجه اول برروی ترنینگ آفسرهای پولیس مترکز منود .در سال

آپریل کمیسیون قانون اساسی تأسیس گردید

2003

6

سرمفتش خاص

I

برای بازسازی افغانستان

جوالی سازمان انتخاباتی مشترک
هیئت مدیریت تأسیس گردید

بازسازی 2011 _2001

2004

منابع مالی اختصاص یافته برای بازسازی در سال مالی  2.60 :2004ملیارد (مجموع 4.68 :میلیارد دالر) .اختصاص منابع مالی به پروگرام پاسخ
اضطراری قوماندان و اداره مبارزه علیه مواد مخدر وزارت دفاع امریکا آغاز گردید.
عساکر در کشور :امریکا ،15,200 :قوای ائتالف8,000 :

 ،2003امریکا یک پروگرام برای حضور پولیس ملی در انتخابات ریاست جمهوری سال  2004اجرا منود 15.از
سال  2003تا  ،2006دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون وزارت امورخارجه امریکا این مساعی را از طریق
یک قرارداد برای ترنینگ و جتهیز پولیس ،مشوره با وزارت داخله افغانستان و ایجاد مراکز ترنینگ پولیس اداره
منود 16.وزارت دفاع امریکا زیربناها و جتهیزات مورد ضرورت برای پولیس در ساحات سرحدی را تأمین منود 17.برای
تأمین مصارف معاش پولیس و ایجاد ظرفیت ،پروگرام انکشافی ملل متحد صندوق وجه امانت نظم و قانون
افغانستان را تأسیس منود که  10کشور تأدیه حدود  240ملیون دالر را در طی پروسس بن به آن تعهد منودند.
امریکا حدود  60ملیون دالر از این مبلغ را تأمین منوده است.
تا اوایل سال  ،2005آملان و امریکا بیش از  35,000آفسر را تعلیم داده و انتظار می رود که این تعداد تا آخر
سال به  62,000نفر برسد .در ممیزی دفتر حسابدهی دولت عوامل متعددی بشمول معاش کم ،بی سواد،
کمبود جتهیزات و عدم حمایت وزارت داخله افغانستان و فساد اداری سبب محدود شدن انکشاف پولیس
ملی افغانستان مشخص شدند .همچنان ،تأسیسات موجود پولیس تخریب شده بودند .وزارت دفاع امریکا
تخمین می زند که بیش از  800استیشن پولیس ضرورت به بازسازی دارند .دفتر حسابدهی دولت اعالن منود
که وزارت امورخارجه امریکا کارمندان کافی برای نظارت بر قرارداد پروگرام پولیس اعزام نکرده و یک پالن برای
18
تأمین ضرورت جتهیز و اعزام پولیس ملی افغانستان تا یک تاریخ مشخص اعالن نکرده است.
از همه مهمتر ،دفتر حسابدهی دولت اعالن منود که وزارت امورخارجه امریکا و وزارت دفاع امریکا
مصارف بلند مدت انکشاف و حفظ اردوی ملی افغانستان و پولیس ملی افغانستان را اعالن نکرده اند .دفتر
حسابدهی دولت تخمین می زند که مصارف مکمل ساخنت این دو قوا می تواند به  7.2ملیارد دالر و حفظ
19
آنها به  600ملیون دالر فی سال برسد .این اعداد طی شش سال آینده رشد زیادی خواهند داشت.

انکشاف اقتصادی و اجتماعی

در سال  2001و  ،2003اغلب منابع مالی امریکا بشمول مساعدت های بشری و پروژه های سریع به نفع افغان
های آسیب پذیر بوده است 20.در خزان  ،2003دولت امریکا یک پروگرام  1.76ملیارد دالری "برای تسریع موفقیت
در افغانستان" جهت حمایت از انتخابات ،اعمار سرک ها ،پروگرام های صحت و معارف ،اقتصاد و مساعدت
بودجوی به دولت ،تأمین مشاورین و متخصصان تخنیکی و پروگرام های سکتور خصوصی را اعالن منود .حدود
 700ملیون دالر برای انکشاف پروگرام مبارزه علیه مواد مخدر ،ایجاد حاکمیت قانون و مساعدت به مساعی
ایجاد نیروهای امنیتی تعهد شده است .ولی در سال  2004دفتر حسابدهی دولت راپور داد که ماحول بعد از

جنوری قانون اساسی جدید تصویب گردید؛
پروگرام امنیت ،ثبات و بازسازی دولت جمهوری اسالمی افغانستان آغاز
گردید
مارچ کنفرانس برلین

2004

ارائه راپور به کنگره امریکا

I

ا

 30جنوری 2012
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"اردوی افغانستان در حال حاضر
بشمول قوای پیاده است که قادر به
حفظ خودشان نیستند".
 دفتر حسابدهی دولتمنبع" :امنیت افغانستان :مساعی مربوط به تأسیس پولیس و اردو پیشرفت هایی داشته
است ،ولی پالن های آینده ضرورت به تعریف خوبتری دارند"2005/6 ،575-GAO-05 ،

2005

نگاهی اجمالی بر افغانستان

منابع مالی اختصاص یافته برای بازسازی در سال مالی  4.82 :2005ملیارد (مجموع 9.50 :میلیارد دالر) .صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان تأسیس
گردید.
عساکر در کشور :امریکا ،19,100 :قوای ائتالف10,500 :

 10سال بازس
ا
ز
ی

• 01 1– 2 001

•2

پروسس بن
 2001تا 2005

جنگ "پیشرفت به سوی اهداف پالیسی امریکا را تهدید کرده و امنیت ضعیف ،افزایش کشت کوکنار و
21
کمبود منابع مانع مساعی بازسازی امریکا شده اند".
از سال  2002تا  ،2006سطح زمین های حتت کشت کوکنار بیش از دو برابر شده و به  165,000هکتار
رسید .افغانستان  82فیصد تریاک جهان را تولید می کند و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل
متحد ( )UNODOCتخمین می زند که عواید برداشت کوکنار در سال  2006برابر با  3ملیارد دالر باشد .مدیر
اجرائیوی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد ( )UNODOCاعالن منود که جتارت مواد مخدر
در حال کشاندن افغانستان به "یک گودال نابودی و ناامیدی" است 22.وی از دولت افغانستان و جامعه بین
املللی درخواست منود که یک ستراتیژی ملی کنترول مواد مخدر بر اساس انکشاف ،امنیت ،حاکمیت قانون
و حکومتداری خوب تطبیق منایند
برای مقابله با جتارت غیر قانونی مواد مخدر ،امریکا یک ستراتیژی پنج بخشی که بشمول سرمایه
گذاری در زراعت متبادل ،جلوگیری از کشت ،نابودی محصول ،اصالح عدلیه و کمپاین های معلوماتدهی
عمومی می باشد را تطبیق منوده است .امریکا از سال مالی  2002تا سال مالی  2006حدود  1.7ملیارد دالر
را مصروف پروگرام های مبارزه علیه کشت مواد مخدر منوده که اکثر آنها مربوط به جلوگیری از کشت،
نابودی محصول و اعمال قانون بوده اند 23.در اوایل سال  ،2005اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده یک
قرارداد چهار ساله  108ملیون دالری را برای ایجاد فرصت های اقتصادی متبادل برای کشت کوکنار اعالن منود.
در یک ممیزی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده در سال  2007مشخص گردید که آغاز آرام پروگرام به
این معنا بوده که تأثیر مهمی برروی فصل کشت کوکنار در سال  2005نداشته است 24.در یک ممیزی دفتر
حسابدهی دولت در سال  2006مشخص گردید که ناامنی بزرگترین مانع پیش روی پروگرام های مبارزه علیه
25
مواد مخدر است.
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده از نه سازمان و وزارتخانه تطبیق کننده پروگرام های بازسازی در
پروسس بن ،زیادترین مساعدت های غیر امنیتی را به بخش های مهم زیربنا ،معارف ،صحت ،حکومتداری
اقتصادی و زراعت داشته است .ممیزی های اجنام شده توسط دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین املللی
ایاالت متحده ،پیشرفت و موانع متعددی را مشخص منودند .برای مثال ،تا آخر سال  2005یک قراردادی اداره
انکشاف بین املللی ایاالت متحده یک شاهراه  302کیلومتری که قندهار را به هرات متصل می منود مکمل
ساخت .ولی افزایش مصارف امنیتی و تغییر مداوم کارمندان اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده در
افغانستان سبب افزایش مصارف و تأخیر در پروژه ها گردیده است .در ممیزی های دیگر دفتر مفتش عمومی

مساعی بازسازی
 2006تا 2011
انتقال
 2011تا 2014
اکتوبر اولین انتخابات ریاست جمهوری

جنوری تأسیس کمیسیون مستقل انتخابات
دسمبر حتلیف رئیس جمهور کرزی

می همکاری ستراتژیک امریکا و افغانستان آغاز گردید

2005
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برای بازسازی افغانستان

بازسازی 2011 _2001

2006

منابع مالی اختصاص یافته برای بازسازی در سال مالی  3.49 :2006ملیارد (مجموع 12.99 :میلیارد دالر).
عساکر در کشور :امریکا ،20,400 :قوای ائتالف18,000 :

اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده مشخص گردید که تأخیرهایی به علت مؤثریت ضعیف قراردادی
26
فرعی ،انتخاب نادرست محل پروژه و انتظارات زیاد دولت ایجاد شده است.

حکومتداری

با تأسیس شورای ملی در تاریخ  5دسمبر  ،2005افغانستان تعهدات خود را بر اساس توافقنامه بن مکمل
ساخت .افغانستان با حمایت جامعه بین املللی سازمان های مهم حکومتداری را تأسیس منوده ،یک قانون
اساسی تصویب منوده و دو انتخابات یکی در سال  2004و یکی برای شورای ملی در سال  2005برگزار منوده
است .این شورا  200قانون و فرمان را تصویب منوده که بشمول همه چیز از حقوق بشر و برابری جنسیتی تا
امنیت ،عدلیه و اصالح مدیریت ملکی می باشد .افغانستان به پیشرفت هایی در زمینه تقویت حسابدهی
سکتور عمومی نایل آمده و با اغلب معیارهای تعیین شده برای مدیریت مالی که توسط بانک جهانی و
صندوق بین املللی پول تعیین شده مطابقت داشته است.
ولی ،اساس کشور بسیار شکننده است و این کشور با یک آینده نامعلوم مواجه است .دولت کدام
ظرفیت برای اعمال اختیارات خود و یا ارائه خدمات اساسی ندارد .تشویش های زیادی در مورد حقوق بشر و
وضعیت زنان وجود دارد .اغلب افغان ها به سیستم عدلیه رسمی دسترسی ندارند .افزایش فساد اداری در
خدمات ملکی و قوای پولیس سبب ناراحتی عده زیادی از مردم و از بین رفنت مشروعیت دولت گردیده است.
صنعت مواد مخدر غیر قانونی اقتصاد را کنترول منوده ،سبب ایجاد فساد اداری و گردیده و شروع به حتریک
شورش گردیده است.

افزایش مترکز برروی بازسازی

با متام شدن تدریجی پروسس بن ،امنیت مهمترین مانع پیش روی کشور باقیمانده و وضعیت شروع به
بدتر شدن کرده است .طالبان و سایر گروه های تندرو مجددا ً سازماندهی شده و تکتیک های آنها خشن
تر شده است .تعداد دستگاههای انفجاری تعبیه شده ،مبب گذاری های انتحاری ،اختتاف ها و حمالت باالی
مکاتب افزایش یافته است .مقامات دولتی و کارمندان سازمان های بین املللی امکان سفر به حدود یک
سوم کشور را ندارند چون هدف شورشیان قرار می گیرند .جتارت مواد مخدر به سرعت انکشاف یافته و
سبب ایجاد شبکه های جنایی مرتبط با شورشیان گردیده است .منشی عمومی سازمان ملل متحد راپور
داد که "افغانستان امروز از همان میزان ناامنی در ساحات جنوبی و بعضی ساحات شرقی رجن می برد که
هنگام خروج طالبان مشاهده شده است .افزایش نفوذ عوامل غیر افغان در ماحول امنیتی نیز خاصتا ً سبب
جنوری کنفرانس لندن؛
توافقنامه افغانستان امضاء گردید
سپتمبر اولین انتخابات پارملانی و
والیتی

فبروری بودجه ملی
به ولسی جرگه ارسال گردید
دسمبر شورای ملی تأسیس گردید

می  -جون پروگرام خلع سالح گروه های مسلح غیر قانونی ()DIAG
آغاز گردید
جون  86جنرال تک ستاره
در پولیس ملی افغانستان منصوب
گردیدند

2006

ارائه راپور به کنگره امریکا

I

ا

 30جنوری 2012

9

آگست قوای پولیس کمکی
موقت تصدیق گردیدند

2007

نگاهی اجمالی بر افغانستان

منابع مالی اختصاص یافته برای بازسازی در سال مالی  10.03 :2007ملیارد دالر (مجموع 23.02 :میلیارد دالر).
عساکر در کشور :امریکا ،23,700 :قوای ائتالف26,043 :
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تشویش است 27".با وجود این عوارض متعدد ،امریکا و متحدان بین املللی آن تکتیک های خود را تغییر داده و
حمایت از بازسازی را شدیدا ً افزایش داده اند.

 :2011–2006مساعی بازسازی
این بخش بشمول افزایش منابع مالی ،کارمندان ملکی و عساکر امریکایی در افغانستان برای مبارزه علیه
شورش و ایجاد کشوری بود که بتواند با تهدید گروه های تروریستی مقابله مناید .در سال  ،2008کنگره
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان را برای نظارت بر انکشاف سریع مساعی بازسازی تأسیس منود.
در طی مساعی بازسازی ،امریکا و متحدان بین املللی آن پالن های انکشافی مهمی را امضاء منودند .رئیس
جمهور جورج دابلیو بوش به تدریج قوای زیادتری اعزام منود و کانگرس نیز به درخواست دولت وی منابع مالی
زیادتری برای بازسازی از سال  2006تا  2009اختصاص داد .در سال  ،2009رئیس جمهور جدید امریکا آقای
براک اوباما پالیسی هایی را اعالن منود که منابع مالی امریکا برای مساعی بازسازی را شدیدا ً افزایش داده و
کارمندان ملکی زیادتری را جهت تقویت ظرفیت سازمانی و ارائه خدمات ضروری در اختیار دولت افغانستان
قرار داد .رئیس جمهور اوباما همچنان یک تاریخ خامته برای این مرحله از بازسازی تعیین منود و اعالن منود که
امریکا در تابستان  2011شروع به عقب نشینی قوا و انتقال مسئولیت امنیت به دولت افغانستان خواهد
منود .با در نظر گرفنت این انتقال ،دولت افغانستان و جامعه بین املللی اهداف بازسازی خود را به سوی پایان
این مرحله متمرکز منودند و شروع به حمایت از یک پروسس صلح با طالبان منودند.
امریکا از سال مالی  2006تا سال مالی  2011بیش از  63ملیارد دالر را مصروف این مساعی منوده است که
حدود هفت برابر مبلغ مصروف شده برای بازسازی در طی پروسس بن است .بیش از  38ملیارد دالر (حدود 60
فیصد) مصروف تأسیس نیروهای امنیت ملی افغانستان و بیش از  15ملیارد دالر (حدود  25فیصد) به حمایت
از حکومتدای و پروگرام های انکشافی اختصاص یافت .امریکا همچنان حدود  4ملیارد دالر به پروگرام های
مبارزه علیه مواد مخدر اختصاص داد .متباقی این مبلغ مصروف مساعدت های بشری ،مصارف عملیاتی و
نظارت گردید.

جوالی کنفرانس رم
در مورد حاکمیت قانون

اکتوبر قوای آیساف به رهبری ناتو
مسئولیت امنیتی کشور را بدوش گرفتند
نومبر دومین کنفرانس اقتصادی ساحوی
همکاری در افغانستان؛
صندوق مؤثریت خوب تأسیس گردید

آگست ولسی جرگه کنوانسیون فساد اداری سازمان
ملل متحد را تصدیق منود؛ اداره مستقل حکومتداری
محلی تأسیس گردید

مارچ قانون عفو عمومی اجرا گردید

2007
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بازسازی 2011 _2001

2008

منابع مالی اختصاص یافته برای بازسازی در سال مالی  6.19 :2008ملیارد دالر (مجموع 29.21 :میلیارد دالر).
عساکر در کشور :امریکا ،30,100 :قوای ائتالف29,810 :

توافقنامهافغانستان

توافقنامه افغانستان نقطه شروع مساعی بازسازی بوده است .بر طبق این توافقنامه ،جامعه بین املللی
و دولت افغانستان توافق منودند که برای ایجاد شرایط رشد و انکشاف پایدار اقتصادی ،تقویت سازمان های
ملکی و جامعه مدنی ،رفع تهدیدهای تروریستی باقیمانده و مبارزه علیه مواد مخدر با حکومتداری خوب و
محافظت از حقوق بشری متام مردم با حاکمیت قانون کوشش منایند .جامعه بین املللی تعهد منود که منابع
زیادتری را برای بازسازی اختصاص بدهد و دولت افغانستان نیز تعهد منود که به یک سلسله نتایج در یک
مدت زمان مشخص نایل گردد .دولت افغانستان پالن انکشاف ملی موقت افغانستان را با  40معیار در سه
بخش اصلی ذیل ارائه منود :امنیت؛ حکومت ،حاکمیت قانون و حقوق بشر؛ و انکشاف اجتماعی و اقتصادی.
دولت افغانستان همچنان تعهد منود که یک پالن جامع که اهداف را مشخص منوده ،پروژه های خاص را
تشریح منوده و مصارف تخمینی را ارائه مناید تهیه کند.

ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان

دولت افغانستان از سال  2006تا  2008با همکاری جوامع افغان و مساعدت جامعه بین املللی ،ستراتیژی
انکشاف ملی افغانستان ( )ANDSرا برای رهنمایی مساعی بازسازی تهیه منوده است .ستراتیژی انکشاف
ملی افغانستان مطابق با توافقنامه افغانستان بر اساس سه سکتور عمده انکشافی و شش بخش
مشترک تهیه شده است :همکاری ساحوی ،مبارزه علیه مواد مخدر ،برابری جنسیتی ،انکشاف ظرفیت
و ماحول زیست .ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان بر ایجاد ظرفیت در دولت افغانستان برای حفظ
دستاوردهای بازسازی متمرکز است .دولت افغانستان تخمین می زند که مصارف این پالن فشرده پنج ساله
حدود  50ملیارد دالر باشد و از جامعه بین املللی درخواست منوده که بخش عمده ای از این مبلغ  43 -ملیارد
دالر  -را برای مساعدت به نایل آمدن به اهداف ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان تأمین مناید.
در جون  2008در کنفرانس پاریس ،جامعه بین املللی ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان را منحیث پالن
جدید بازسازی امضاء منود .دولت افغانستان توافق منود که اصالحات سیاسی و اقتصادی را دنبال مناید و
مساعدت کنندگان تعهد منودند که منابع زیادتری را ارائه منوده و هماهنگی اعطاآت را بهبود ببخشند .در
یک اظهاریه مشترک بر اهمیت هفت پروگرام مهم تأکید شده است:
	•برگزاری مرحله بعدی انتخابات ریاست جمهوری و پارملانی
	•اولویت دادن به سکتورهای زراعت ،آبیاری و انرژی
	•تقویت سازمان های دولتی

می پالن اجرائیوی ملی برای
زنان افغانستان اجرا گردید
جون کنفرانس پاریس؛ افغانستان
ستراتیژی انکشاف ملی ارائه گردید

2008

ارائه راپور به کنگره امریکا
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 30جنوری 2012
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آگست نیروهای امنیت ملی
افغانستان مسئولیت تأمین امنیت
در کابل را بدست گرفتند

2009

نگاهی اجمالی بر افغانستان

منابع مالی اختصاص یافته برای بازسازی در سال مالی  10.39 :2009ملیارد دالر (مجموع 39.60 :ملیارد دالر) .عساکر در کشور :امریکا،33,000 :
قوای ائتالف36,230 :
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	•حمایت از رشد سکتور خصوصی
	•مبارزه علیه فساد اداری
	•تشدید مساعی مبارزه علیه مواد مخدر
	•بهبودبخشی همکاری ساحوی

ستراتیژی جدید امریکا و جامعه بین املللی

ستراتیژی جامعه بین املللی برای ایجاد ثبات در افغانستان جهت مبارزه علیه شورش در سال  2009شکل
گرفت و طرفین در جنوری  2010در لندن توافق منودند که انکشاف نیروهای امنیت ملی افغانستان متدید
گردیده و انتقال مسئولیت تأمین امنیت به دولت افغانستان در سال  2011آغاز گردد.
این مساعی مدت کوتاهی بعد از انتخاب رئیس جمهور اوباما در جنوری  2009و درخواست بررسی مکمل
پالیسی امریکا در افغانستان توسط وی آغاز گردید .در ماه مارچ ،وی ستراتیژی جدید امریکا برای "مبارزه،
خلع سالح و شکست القاعده در پاکستان و افغانستان و جلوگیری از بازگست آنها به کشور در آینده را
ارائه منود 28".این ستراتیژی برای اولین بار سبب آغاز یک همکاری ساحوی میان افغانستان و پاکستان برای
مبارزه علیه شورش گردید .رئیس جمهور  17,000عسکر امریکایی اضافی برای مبارزه علیه شورش اعزام
منود و ترنینگ نیروهای امنیت ملی افغانستان را تسریع منود و متخصصان ملکی را برای مساعدت به تقویت
ظرفیت سازمانی در دولت افغانستان و ارائه خدمات ضروری به این کشور اعزام منود.
در خزان  ،2009تداوم ناامنی و افزایش تشویش ها در مورد حکومتداری سبب گردید که دولت اوباما
پالیسی امریکا را برای دومین بار بررسی مناید .در این بررسی مشخص گردید که وضعیت امنیتی بدتر
شده است :طالبان و القاعده کنترول بعضی از ساحات را بدست گرفته بودند و دولت افغانستان "گرفتار
فساد اداری ،جتارت مواد مخدر ،انکشاف نیافتگی اقتصادی و کمبود قوای امنیتی" بود 29.رئیس جمهور اوباما
اعزام فوری  30,000عسکر دیگر را برای "عقب نشاندن طالبان" اعالن منود و حضور مسلکی امریکا را برای
مساعدت به سازمان های دولتی افغانستان و بازسازی سکتورهای مهم اقتصادی افزایش داد.
سازمان های امریکایی در مساعی که به "مساعی غیر نظامی" معروف گردیده ،تعداد کارمندان غیر
نظامی خود در افغانستان را سه برابر افزایش داده و از  320نفر به  1,040نفر رساندند .در یک تفتیش مشترک
توسط سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان و دفتر مفتش عمومی وزارت امورخارجه امریکا مشخص
گردید که از جنوری  2009تا جون  ،2011مصارف مساعی غیر نظامی حدود  2ملیارد دالر بوده و امکان افزایش
مصارف حفظ این حضور نیز وجود دارد .طی این تفتیش ذکر گردید که مشخص نبودن میزان بودجه و عدم
می  MCTFتأسیس گردید
جون منابع مالی پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان
برای مساعی بازگشت شورشیان به جامعه تصدیق
گردید

آگست دومین
انتخابات ریاست جمهوری

فبروری مناینده خاص برای
افغانستان و پاکستان منصوب گردید

2009
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2010

منابع مالی اختصاص یافته برای بازسازی در سال مالی  16.65 :2010ملیارد دالر (مجموع 56.25 :میلیارد دالر).
عساکر در کشور :امریکا ،87,000 :قوای ائتالف41,389 :

وجود یک پالیسی مشخص در مورد تعداد این کارمندان و مدت این مساعی سبب پیچیدگی طرز محاسبه
30
مصارف آینده توسط وزارت امورخارجه امریکا گردیده است.
مقصد این مساعی افزایش قابلیت ترنینگ نیروهای امنیتی افغان توسط امریکا و ایجاد شرایطی برای
انتقال مسئولیت امنیت به افغان ها بوده است .رئیس جمهور اوباما گفت که قوای امریکایی در جوالی
 2011شروع به خروج از افغانستان خواهند منود.

کنفرانس لندن و پروسس کابل

در کنفرانس جنوری  2010لندن ،دولت افغانستان و جامعه بین املللی توافق منودند که دولت افغانستان
از اواخر سال  2010یا اوایل سال  2011مسئولیت امنیتی زیادتری را بدوش بگیرد .منحیث بخشی از این
ستراتیژی انتقالی ،طرفین توافق منودند که مساعی خود را برای افزایش قابلیت های نیروهای امنیت ملی
افغانستان و ایجاد سازمان های غیر نظامی مؤثر و حسابده تشدید منایند .اشتراک کنندگان همچنان
توافق منودند که از پروسس صلح و آشتی ملی افغان ها با شورشیانی که قصد کنار گذاشنت خشونت و
احترام گذاشنت به قانون اساسی افغانستان را دارند حمایت منایند .در کنفرانس کابل در جوالی  ،2010دولت
افغانستان تعهد منود که یک پالن چند مرحله ای برای انتقال مسئولیت امنیتی و تشریح اولویت های جدید
31
پروگرام های بازسازی ارائه مناید.
اشتراک کنندگان در کنفرانس کابل ،با انتقال مسئولیت امنیتی به دولت افغانستان تا آخر سال 2014
موافقت منودند .آنها همچنان یک پالن انکشافی دیگر  -پالن انکشافی و الویت بندی سه ساله جدید دولت
افغانستان  -که مطابق با ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان است را تهیه منودند .اعضای جامعه بین
املللی توافق منودند که مساعدت های خود را برای پیشبرد اولویت های افغانستان در پنج سکتور مهم -
امنیت ،حکومتداری ،انکشاف ،صلح و آشتی ملی و همکاری ساحوی  -تنظیم منایند .کشورهای مساعدت
کننده همچنان توافق منودند که حداقل  50فیصد اعطاآت را از طریق بودجه ملی افغانستان تأدیه منایند تا
به ایجاد ظرفیت حکومتداری و انکشاف اختیارات دولت افغانستان مساعدت منایند به شرط آنکه دولت نیز
بتواند اصالحات را برای تقویت سیستم های مدیریت عمومی ،بهبودبخشی اجرای بودجه و افزایش جمع آوری
عواید و تقلیل فساد اداری موفقانه تطبیق مناید.

جون نیروی کاری ضد فساد اداری آیساف
تأسیس گردید
جوالی کنفرانس کابل
سپتمبر دومین
انتخابات پارملانی

جنوری کنفرانس لندن

2010

ارائه راپور به کنگره امریکا
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نگاهی اجمالی بر افغانستان

منابع مالی اختصاص یافته برای بازسازی در سال مالی  16.65 :2011ملیارد دالر (مجموع 72.90 :ملیارد دالر) .عساکر در کشور :امریکا ،110,325 :قوای ائتالف:
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امنیت

طی مساعی بازسازی ،امریکا و متحدانش حدود  100,000عسکر دیگر اعزام منودند .مجموع عساکر سازمان
پیمان آتالنتیک شمالی/آیساف و سایر قوای امریکایی در افغانستان از  38,000در سال  2006به چهار برابر
یعنی  152,000نفر در سال  2011رسید .عساکر امریکایی حدود  102,000نفر از این قوا را در اوایل سال 2011
تشکیل می دادند .اغلب عساکر امریکایی حتت قوماندانی سازمان پیمان آتالنتیک شمالی/آیساف قرار دارند
ولی حدود  9,000نفر از آنها به یک مأموریت ضد تروریزم مجزای امریکایی اختصاص یافته اند .از سال 2006
تا  ،2011اهداف پالن گذاری شده برای نیروهای امنیت ملی افغانستان مرتبا ً افزایش یافت و از  132,000نفر
به  305,600نفر رسید .امریکا بیش از  38ملیارد دالر را مصروف ترنینگ ،جتهیز و استقرار نیروهای امنیت ملی
افغانستان منوده است.
از سال  2006تا  ،2009مساعی امریکا برای تسریع تأسیس نیروهای امنیت ملی افغانستان با عوارض
زیادی بشمول عدم امکان استخدام و حفظ کارمندان ماهر ،ارائه ترنینگ برای وظایف مهم و مبارزه علیه
فساد اداری مواجه بوده است .انکشاف نیروهای امنیت ملی افغانستان به علت کمبود مربیان و کاندیدان
مناسب برای مناصب قوماندانی و تخصصی و ضعف سیستم عدلیه که سبب عدم موفقیت پولیس و
32
حاکمیت قانون می گردد موفقانه نبوده است.
در یک ممیزی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان مشخص گردید که سیستم مورد استفاده وزارت
دفاع امریکا برای ارزیابی نیروهای امنیت ملی افغانستان ،یک ارزیابی صحیح و قابل اعتماد از قابلیت های
این قوا ارائه منی کند 33.در آپریل  ،2010آیساف این سیستم را با سامان ارزیابی یونت قوماندان جاگزین منود.
همزمان ،مساعی ترنینگ و تعلیم و قوا بر ( )1ایجاد یک کادر حرفه ای تر از آفسرها و ضابطین درجه دار و
( )2انکشاف ظرفیت در وزارتخانه های دفاع و داخله برای ایجاد سیستم های مورد ضرورت برای حمایت از
قوای عسکری و پولیس متمرکز بوده است .مسئولین نظامی امریکایی به سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان گفته اند که برای ایجاد ظرفیت در وزارتخانه ها باید برای رفع مقاومت های موجود برای عزل
کارمندان غیر ماهر یا فاسد ،سیستم تصمیم گیری متمرکز را عوض منوده و ضعف های سیستم ها و
پروسس های استخدامی را جبران منایند.

پروسس بن
 2001تا 2005
مساعی بازسازی
 2006تا 2011

می اسامه بن الدن کشته شد

انتقال
 2011تا 2014

نومبر اجالس سازمان پیمان آتالنتیک شمالی؛
برنامه زمانبندی انتقال تعیین گردید

جون عقب نشینی عساکر امریکایی اعالن گردید؛
 62عضو محکمه خاص تقلبات انتخاباتی
عزل گردیدند

جنوری ولسی جرگه تأسیس گردید

جوالی انتقال امنیتی آغاز گردید

2011
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2012

منابع مالی اختصاص یافته برای بازسازی در سال مالی  12.64 :2012ملیارد دالر (مجموع 85.54 :ملیارد) .عساکر در کشور در تاریخ  :12/31/2011امریکا،98,933 :
قوای ائتالف40,313 :

در سال  ،2011سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان همچنان راپور داد که امریکا یک پالن تعمیراتی
بلند مدت برای  900پایگاه نیروهای امنیت ملی افغانستان که در حال اعمار هستند ندارد .سرمفتش خاص
برای بازسازی افغانستان نتیجه گیری منود که کل پروگرام تعمیراتی  11.4ملیارد دالری به علت کافی نبودن
این تأسیسات برای نیروهای امنیت ملی افغانستان و یا ضروریات عملیاتی یا ستراتیژیک نیروهای امنیت
ملی افغانستان در معرض خطر قرار دارد 34.همچنان ،امریکا بیش از  800ملیون دالر را به عملیات و حفظ
تأسیسات نیروهای امنیت ملی افغانستان طی پنج سال آینده اختصاص داده است چون دولت افغانستان
ظرفیت اجنام این کار را ندارد .عملیات و حفظ و مراقبت نیز هنوز یک عارضه است و سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان در حال اجنام یک ممیزی برای ارزیابی این پروگرام است.

انکشاف اقتصادی و اجتماعی

در طی مساعی بازسازی ،امریکا بیش از  15ملیارد دالر را به حمایت از یک سلسله پروگرام های انکشافی و
حکومتداری اختصاص داده است .اولویت های انکشافی امریکا بشمول ترکیبی از پروژه های کوتاه مدت برای
حمایت از ستراتیژی نظامی ضد شورش امریکا و پروژه های بلند مدت تر برای انکشاف پایدار است .امریکا به
تطبیق پروژه هایی جهت انکشاف دسترسی به معارف و صحت دوام می دهد .این پروژه ها مربوط به اصالح
سرک ها ،بازسازی سکتور زراعت و انکشاف شبکه برق هستند .امریکا همچنان مصارف پروگرام هایی برای
بهبودبخشی قابلیت اداره مالی دولت افغانستان با حسابدهی و شفافیت را تأمین می مناید.
مهم ترین نتایج در سکتور صحت و معارف بدست آمده است .بیش از  8ملیون متعلم  -حدود هشت
برابر متعلمین در سال  - 2001در مکاتب ابتدایی و لیسه اسم نویسی منوده اند که حدود  40فیصد آنها
مؤنث بوده اند .از سال  ،2001اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده  614مکتب اعمار منوده و بیش از
35
 53,000معلم را در  11والیت تعلیم داده و بیش از  97.1ملیون کتاب برای صنف  1تا  12نشر منوده است.
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده مصارف  27پروژه صحی را تأمین منوده که به انکشاف دسترسی به
خدمات صحی از  8فیصد تا  60فیصد جمعیت مساعدت منوده است .میزان مرگ اطفال  22فیصد تقلیل
یافته و از  257مرگ فی  1,000والدت زنده به  77مرگ رسیده است و مرگ مادران نیز  20فیصد تقلیل یافته و
از  1,600مرگ فی  100,000والدت به  327مرگ رسیده است 36.بر اساس سروی اخیر مرگ و میر افغانستان،
37
به علت حفظ اعطاآت بین املللی ،طول عمر بزرگساالن نیز  15-20سال افزایش یافته است.

سپتمبر پروگرام سرک نوی ابریشم
پیشنهاد گردید
نومبر کنفرانس استانبول

می اجالس سازمان پیمان آتالنتیک شمالی در شیکاگو
جوالی کنفرانس مساعدت کنندگان در جاپان

دسمبر کنفرانس بن

2012

ارائه راپور به کنگره امریکا
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به عالوه ،معیارهای اقتصادی در افغانستان مرتبا ً بهبود یافته است .در سال  ،2011دولت افغانستان
 1.7ملیارد دالر عواید جمع آوری منود که نسبت به  120ملیون دالر در سال  2002افزایش زیادی یافته است.
از سال  ،2003تولید ناخالص داخلی افغانستان به طور اوسط  9فیصد فی سال افزایش یافته ولی به علت
وابستگی سکتور زراعت به آب و هوا نوسانات زیادی داشته است .از آخر پروسس بن ،سکتور خدماتی نیمی
از تولید کشور را تشکیل می دهد .بین سالهای  2010تا  ،2011سکتور ارتباطات  65فیصد ،ترانسپورت 23
38
فیصد و مالی و بیمه  14فیصد رشد داشته است.
رشد در سکتور خصوصی آهسته و سخت بوده است .افغانستان در فهرست جتارت بانک جهانی در پایین
ترین رتبه در ساحه خود قرار گرفت و به کسب رتبه  167از  183کشور اشتراک کننده در سروی نایل گردید.
موانع پیش روی جتارت های محلی بشمول بروکراسی ،عدم حمایت از سرمایه گذاران ،فساد اداری و سختی
های مربوط به ترانسپورت کاال از سرحدات است .بحران کابل بانک ظرفیت محدود بانک مرکزی برای نظارت
39
بر مؤسسات مالی ،اجرای قوانین و تشخیص و جلوگیری از جرائم مالی را مشخص منود.
در طی مساعی بازسازی ،امریکا به همکاری با جامعه بین املللی برای بازسازی زیربناهای مهم بشمول
سرک ها ،فابریکه های تولید برق و خطوط انتقال برق دوام داد .اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده مصارف
بازسازی بیش از  2,000کیلومتر از سرک های ساحوی ،ملی ،والیتی و محلی را تأمین منود .این سازمان در
بزرگترین پروژه خود با همکاری سایر مساعدت کنندگان بین املللی ،جاده حلقوی  1,866کیلومتری سرک
کمربندی افغانستان که شهرها و جاده های بزرگ این کشور را به کشورهای همسایه متصل می کند
همکاری منود .امریکا مصارف اعمار  831کیلومتر از این شاهراه مهم را تأمین منوده است 40.وزارت دفاع امریکا
نیز با استفاده از منابع مالی پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان ( )CERPمصارف اعمار  1,600کیلومتر سرک
41
را تأمین منوده است.
با وجود این پیشرفت ،ممیزی های دفتر حسابدهی دولت و سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
سئواالتی را در مورد مساعی اعمار سرک ها توسط امریکا مطرح منود .در سال  ،2008دفتر حسابدهی دولت
اعالن منود که اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده و وزارت دفاع امریکا ارزیابی هایی را برای مشخص منودن
میزان نایل آمدن پروژه های اعمار سرک به هدف انکشاف جتاری و حمایت از انکشاف اقتصادی اجنام نداده اند.
دفتر حسابدهی دولت همچنان اعالن منود که اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده نتوانسته یک پروگرام
حفظ و مراقبت برای نگهداری از سرک ها ایجاد مناید .در یک ممیزی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
از پروژه های پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان در والیت لغمان مشخص گردید که سرمایه گذاری پروگرام
پاسخ اضطراری قوماندان در سرک های آسفالت این والیت به علت عدم وجود پالن های حفظ و مراقبت در
42
معرض خطر قرار دارد.
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تا سال  ،2010امریکا بیش از  1ملیارد دالر را مصروف انکشاف سکتور زراعت منوده بود .از سال ،2009
ستراتیژی امریکا بر انکشاف این سکتور جهت تقویت رشد اقتصادی و تقلیل تولید مواد مخدر متمرکز بوده
است .زراعت بیش از یک سوم تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد  -غیر از تولید تریاک  -و  65-80فیصد
افغان ها برای زندگی وابسته به زراعت هستند 43.ولی ،طی چهار دهه گذشته تولید زراعی افغانستان
تقلیل یافته و در عوض تولید زراعی کشورهای همسایه افغانستان -ایران و پاکستان  -پنج برابر افزایش
44
یافته است.
در این مرحله ،امریکا ستراتیژی مبارزه علیه مواد مخدر خود را از نابود کردن محصول به حمایت از معاش
متبادل منتقل منود چون پروگرام نابود کردن محصوالت سبب ایجاد دشمنی در میان افغان ها گردیده و تأثیر
کمی نیز برروی تولید تریاک داشت .در سال  193,000 ،2007هکتار در افغانستان حتت کشت کوکنار بود و
بیش از  509,000خانواده برای تأمین معاش خود وابسته به کشت کوکنار بودند .از سال مالی  2007تا سال
مالی  ،2011امریکا حدود  3.6ملیارد دالر را به پروگرام های مبارزه علیه مواد مخدر اختصاص داده است .این
سرمایه گذاری موفقیت هایی نیز داشته است .تا سال  ،2011افغانستان  131,000هکتار مزرعه کوکنار
داشت و  191,500خانواده مشغول به کشت کوکنار بودند .دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل
متحد ( )UNODOCکه بر مساعی مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان نظارت می کند راپور داد که نیمی
45
از  34والیت عاری از کشت کوکنار هستند.
برای مساعدت به انکشاف سکتور مالی و ظرفیت دولت افغانستان برای حفظ یک اقتصاد بازار آزاد،
سازمان های امریکایی پروگرام هایی را برای افزایش ظرفیت در بانک مرکزی افغانستان جهت تنظیم
مؤسسات مالی و تقویت کنترول های امریکا و دولت افغانستان بر جریان اعطاآت امریکا در اقتصاد
افغانستان اجرا منوده اند .در یک ممیزی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان دو مانع که سبب محدود
شدن مؤثریت مساعی امریکا می شدند مشخص گردیدند .اول اینکه پروگرام های انکشاف سکتور مالی
توسط سازمان های امریکایی هماهنگ نبوده است .دوم و شاید از همه مهمتر اینکه با شروع مرحله سوم
بازسازی توسط امریکا ،وزارتخانه های افغان همکاری نکرده و در نتیجه پروگرام های امریکایی موفقانه
46
نبوده است.

حکومتداری

از سال  2006تا  ،2011امریکا مصارف پروگرام هایی برای انکشاف حاکمیت قانون ،افزایش حسابدهی ،مبارزه
علیه فساد اداری و حمایت از حکومتداری محلی را تأمین منوده است .این پروگرام ها سبب ایجاد ظرفیت
در عدلیه ،بهبودبخشی اداره چندین وزارتخانه و دفاتر والیتی و مساعدت به دولت افغانستان برای برگزاری

 2014سومین انتخابات ریاست جمهوری پالن گذاری گردید
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انتخابات والیتی و ریاست جمهوری گردیدند .ولی ،بحران بعد از تقلب در انتخابات ریاست جمهوری  2009و
انتخابات پارملانی  - 2010همراه با تأثیرات عدم وجود کارمندان ملکی ماهر و ترور مسئولین دولتی و فساد
اداری وسیع  -سبب محدود شدن پیشرفت به سوی بهبود حکومتداری در سطوح وزارتخانه ها ،والیات و
ولسوالی ها گردیده است.

انتخابات

امریکا انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای والیتی  - 2009اولین انتخابات بعد از دوران طالبان که توسط
دولت افغانستان برگزار می شد  -را برای ایجاد یک دولت پایدار و حسابده ضروری می دانست و آن را معیاری
برای اندازه گیری پیشرفت در زمینه حکومتداری می دانست .امریکا  263ملیون دالر از  489ملیون دالر اعطاآت
جامعه بین املللی برای حمایت از انتخابات را تأدیه منوده است 47.تقلب وسیع در برگه های رأی و سایر انواع
تقلب سبب مخدوش شدن انتخابات و خراب شدن چهره رئیس جمهور کرزی در داخل و خارج از کشور
گردید.
در ممیزی های سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان مشخص گردید که کمیسیون مستقل
انتخابات افغانستان ( )IECکه مسئول اداره انتخابات است ،منابع و یا تخصص کافی برای حفظ پروسس
انتخاباتی را ندارد و توصیه منود که قبل از انتخابات پارملانی  2010مساعی ایجاد ظرفیت به طور عاجل در این
کمیسیون اجنام شود 48.تقلب وسیع در انتخابات پارملانی سال  2010سبب خراب شدن رابطه رئیس جمهور
کرزی و شورای ملی گردید و تردیدهایی را در جامعه بین املللی در مورد تعهد افغانستان به ایجاد مؤسسات
دیموکراتیک ایجاد منود.

فساد اداری

در طی مساعی بازسازی ،فساد اداری یکی از بزرگترین تهدیدات سرمایه گذاری امریکا در افغانستان و یک
مانع جدی پیش روی مساعی بازسازی بود .در آخر پروسس بن ،افغانستان در فهرست فساد اداری 2005
سازمان شفافیت بین امللل رتبه  117را در میان  159کشور کسب منود .در سال  ،2011افغانستان سومین
کشور از حلاظ فساد اداری در جهان بود .یک سروی که توسط دیدبان شفافیت افغانستان در سال  2010نشر
گردید نشان داد که افغان ها فساد اداری  -خاصتا ً در سکتور عدلیه و پولیس ملی افغانستان  -را سومین
49
عارضه بزرگ بعد از امنیت و بیکاری در کشور می دانند.
از آجنائیکه فساد اداری سبب از بین رفنت مشروعیت دولت و عدم موفقیت مساعی بازسازی می گردد،
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان تفتیش هایی را برای ارزیابی قابلیت دولت افغانستان برای جلوگیری
از فساد اداری و حسابدهی اعطاآت اجنام داده است .تفتیش های افغانستان سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان از دفتر اعلی نظارت بر پیاده سازی ستراتیژی ضد فساد اداری (سازمان اصلی مبارزه علیه فساد
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اداری در افغانستان) و اداره کنترول و تفتیش افغانستان مشخص منود که این سازمان ها ضرورت به اختیارات،
50
استقالل و اعطاآت زیادتری دارند.
در تفتیش سال  2010سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان از مساعی امریکا برای ایجاد ظرفیت
در دولت افغانستان جهت مبارزه علیه فساد اداری مشخص گردید که با آنکه دولت امریکا در حال تهیه
یک ستراتیژی جامع مبارزه علیه فساد اداری بوده است ولی در هنگام اجنام تفتیش چنین ستراتیژی نداشته
است 51.امریکا از آن زمان تاکنون یک ستراتیژی چهار بخشی برای بهبودبخشی شفافیت و حسابدهی
سازمان های افغان ،بهبودبخشی نظارت مالی ،ایجاد ظرفیت در عدلیه و مساعدت به سازمان های جامعه
مدنی برای معلوماتدهی به مردم تطبیق منوده است .در سال  ،2011با آماده شدن امریکا برای عقب نشینی
قوا ،فساد اداری یک عارضه مهم باقیمانده بود.

آماده شدن برای عقب نشینی عساکر امریکایی

در اجالس سازمان پیمان آتالنتیک شمالی در نومبر  48 ،2010کشور مساعدت کننده به مأموریت سازمان
پیمان آتالنتیک شمالی/آیساف و دولت افغانستان یک برنامه زمانبندی برای بدوش گرفنت مسئولیت تأمین
امنیت توسط دولت افغانستان تا آخر سال  2014تعیین منودند .ایاالت متحده و قوای ائتالف همچنان تعهد
منودند که به حمایت بلند مدت خود بعد از انتقال مسئولیت تأمین امنیت دوام بدهند .در دسمبر  ،2010در
یک ارزیابی پالیسی امریکا نتیجه گیری شد که افزایش منابع نظامی و غیر نظامی امریکا و قوای بین املللی
منجر به سرکوب شورش و ایجاد شرایطی "برای تقلیل مسئوالنه قوای امریکایی در جوالی  "2011گردیده
52
است.
در اواخر جون  ،2011رئیس جمهور اوباما اعالن منود که امریکا  10,000عسکر خود را تا آخر سال 2011
و  33,000عسکر دیگر را تا تابستان  2012از افغانستان خارج می کند .وی گفت "مأموریت ما از حربی به
حمایتی تغییر خواهد کرد"" .تا سال  ،2014این پروسس انتقالی مکمل می گردد و مردم افغانستان می
53
توانند مسئولیت تأمین امنیت خودشان را بدوش بگیرند".

 :2014–2011انتقال
در مرحله سوم ،انتقال رسمی مسئولیت تأمین امنیت به قوای امنیتی افغان آغاز گردید و جامعه بین
املللی و دولت افغانستان پایان یک دهه بازسازی را در یک کنفرانس بین املللی در شهر بن اعالن منودند .در
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این کنفرانس ،اشتراک کنندگان بر ضرورت تداوم حمایت بین املللی از پروگرام های امنیتی ،انکشافی و
حکومتداری در مرحله انتقالی و پس از آن تأکید منودند و بر حمایت از افغانستان در طی دهه انتقالی -2024
 2015تأکید منودند.
در دوره انتقال ،پروگرام های بازسازی امریکا بر یقین حاصل منودن از امکان تأمین امنیت توسط نیروهای
امنیت ملی افغانستان در سال  ،2014افزایش مترکز بر پروگرام های انکشافی برای مساعدت به دولت
افغانستان برای تولید عواید ضروری جهت تأمین مصارف خود ،کوشش برای بهبود حکومتداری و رفع فساد
اداری و حمایت از مساعی صلح و آشتی ملی متمرکز خواهند بود .وزیر امورخارجه امریکا خانوم هیلری
رودهام کلیننت گفت که امریکا به پالیسی "حرب ،گفتگو ،اعمار" برای "افزایش فشار بر شورشیان همزمان
54
با حمایت از آشتی ملی و انکشاف پایدار دوام می دهد".

امنیت

در جوالی  ،2011دولت افغانستان اولین مرحله انتقال مسئولیت امنیتی را آغاز منوده و اعالن منود که مرحله
دوم در اوایل سال  2012آغاز می گردد .در مرحله اول ،نیروهای امنیت ملی افغانستان مسئولیت تأمین امنیت
را در هفت ساحه که مسئولین امریکایی تخمین می زنند حدود  25فیصد افغان ها در آنها زندگی می کنند
را بدوش گرفت .سازمان پیمان آتالنتیک شمالی/آیساف انتظار دارد که انتقال در این ساحات تا نومبر 2013
مکمل گردد .دولت افغانستان اعالن منود که انتقال مسئولیت تأمین امنیت شهرها و ولسوالی های 18
والیت را در اوایل سال  2012آغاز خواهد منود .مسئولین افغان تخمین می زنند که مکمل شدن این مرحله،
55
بیش از  50فیصد مردم در ساحاتی زندگی کنند که انتقال در آنها اجنام شده است.
یک انتقال موفقانه بستگی به ایجاد قوای امنیتی قوی دارد .در آخر نومبر  ،2011دولت افغانستان و جامعه
بین املللی توافق منودند که اردوی ملی افغانستان از  171,000نفر به  195,000نفر انکشاف یابد و پولیس ملی
افغانستان از  134,000نفر به  157,000نفر انکشاف یابد که  15فیصد زیادتر از تعداد فعلی هر دو قوا است.
در دسمبر  ،2011کنگره یک بودجه اضافی  11.2ملیارد دالری را به ترنینگ ،جتهیز ،تعلیم ،استقرار و حفظ
نیروهای امنیت ملی افغانستان اختصاص داد .موانع مهمی هنوز وجود دارد :اصالح الجستیکی نیروهای
امنیت ملی افغانستان ،بهبود بخشی ظرفیت وزارتخانه های دفاع و داخله و حفظ زیربناها.
به علت اهمیت نیروهای امنیت ملی افغانستان برای نایل آمدن به اهداف پالیسی امریکا و منابع مالی
زیادی که مصروف آنها گردیده ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال اجنام شش تفتیش و ممیزی از
اعطاآت امریکا به اردوی ملی افغانستان و پولیس ملی افغانستان است .یکی از این تفتیش ها مربوط به یک
قرارداد  800ملیون دالری برای عملیات و حفظ و مراقبت بیش از  660پایگاه نیروهای امنیت ملی افغانستان
است .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال پالن گذاری برای شروع  14ممیزی و تفتیش دیگر در
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سکتور امنیتی در طی سال  2012است .این تفتیش ها مسائل مهمی بشمول ایجاد ظرفیت و حفظ قوا
را بررسی می کنند .آنها همچنان قابلیت های نیروهای امنیت ملی افغانستان برای حفظ جتهیزات ،تأمین
غذا و مواد سوخت و حفظ زیربناها را ارزیابی می منایند .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان همچنان
مساعی امریکا برای ایجاد ظرفیت در وزارتخانه ها بشمول ایجاد کنترول ها و سیستم های داخلی برای
افزایش حسابدهی و مبارزه علیه فساد اداری را ارزیابی خواهد منود .به عالوه ،سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان در اجرای یک پروگرام تفتیشی برای بررسی طرز اعمار پروژه های زیربنایی و استفاده از آنها برای
مقاصد مورد نظر و حفظ و مراقبت صحیح آنها است .چهار تفتیش اول مربوط به پایگاه های نیروهای امنیت
ملی افغانستان است.

انکشاف اقتصادی و اجتماعی

با وجود پیشرفت های مهم در متامی سکتورها ،افغانستان با عوارض اقتصادی زیادی در دوره انتقالی مواجه
است .این کشور هنوز یکی از فقیرترین کشورهای جهان است :حدود  9ملیون نفر  -حدود  36فیصد از
جمعیت  -قادر به تأمین ضروریات اولی خود نیستند .تقریبا ً متامی سکتورها برای رشد خود تاحدودی وابسته
به اعطاآت هستند .سکتورهای صحت ،معارف ،ترانسپورت ،ارتباطات و زراعت و همچنان سرمایه گذاری
برای انکشاف ارتباطات وابسته به اعطاآت بین املللی هستند .ضروریات قوای امنیتی بین املللی و قوای
افغان  -بشمول همه چیز از کاال و خدمات تا جتهیزات و عملیات و حفظ و مراقبت  -سبب محدود شدن رشد
56
اقتصاد افغانستان گردیده است.
پروژه های انکشافی امریکا به افزایش عواید و انکشاف ظرفیت ارائه خدمات ضروری توسط دولت
افغانستان مساعدت منوده ولی دولت هنوز شدیدا ً به اعطاآت خارجی وابسته است .از سال  2010تا ،2011
بودجه افغانستان مجموعا ً حدود  17.2ملیارد دالر بوده که جامعه بین املللی  15.7ملیارد یا بیش از  90فیصد
57
آن را تأمین منوده است .این وابستگی در آینده نزدیک دوام خواهد یافت.
با اجنام انتقال ،دولت افغانستان و جامعه بین املللی دو سکتور با قابلیت حفظ رشد اقتصادی را مشخص
منوده اند :معدن و زراعت .سروی هایی که با منابع مالی امریکا اجنام شده نشان دهنده وجود منابع معدنی
غنی و دست نخورده با قابلیت استخراج در آینده است .وزارت معادن اخیرا ً دو قرارداد برای استخراج معادن
تیل و آهن منعقد منود .یکی از این پروژه ها یعنی پروژه معدن آهن حاجیگک ،بزرگترین سرمایه گذاری در تاریخ
افغانستان محسوب می گردد .حتلیل های اولی بانک جهانی نشان می دهند که چنانچه وضعیت امنیتی
بهبود یابد و سکتور معدن به طور صحیح انکشاف یابد ،دولت افغانستان می تواند  208ملیون دالر عواید
فی سال از منابع معدنی خود در کوتاه مدت کسب مناید.
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امریکا نیز در حال حمایت از پروگرام "سرک نوی ابریشم" برای ایجاد رشد بلند مدت و ایجاد شبکه های
جتاری و ترانزیت ساحوی از طریق افغانستان است .خانوم کلیننت وزیر امورخارجه امریکا گفت که چنین
شبکه ای به افغانستان و همسایگانش برای به حداکثر رساندن ارزش منابع طبیعی ،ایجاد شغل و تولید
عواید مساعدت می مناید .مانند انکشاف سکتورهای معدن و زراعت ،ایجاد سرک نوی ابریشم نیز بستگی
به امنیت و بهبودبخشی زیربناهای کشور از ترانسپورت و الجستیک تا برق و آبیاری دارد.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال اجنام دو تفتیش از پروژه های انکشافی با منابع مالی
امریکا است .یک پروژه  450ملیون دالری زراعی توسط اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده و یک پروژه دیگر
توسط صندوق زیربناهای افغانستان در حال اجرا است .کنگره  800ملیون دالر برای اعمار زیربناهای مهم
به این صندوق اختصاص داده است .امریکا اولویت زیادی به تأمین برق در افغانستان داده است .در سال مالی
 ،2012سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان یک تفتیش را برای ارزیای مساعی امریکا آغاز منود .منحیث
بخشی از پروگرام تفتیشی ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ارزیابی هایی را پروژه های زیربنایی اجنام
خواهد داد .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان همچنان در حال ارزیابی مساعی اداره انکشاف بین
املللی ایاالت متحده برای اجنام ممیزی های مالی مورد ضرورت از پروژه ها است.

حکومتداری

از سال  ،2002بهبود حکومتداری سخت ترین و مهمترین عارضه بوده است .سیاستگذاران امریکایی مرتبا ً
بر ایجاد ظرفیت و اصالح حکومتداری در افغانستان منحیث کلید موفقیت در این کشور تأکید منوده اند.
گفته می شود که سرعت کم پیشرفت سبب به خطر افتادن کل مساعی بازسازی می گردد .جنرال دیوید
پترائوس ،قوماندان قوای سازمان پیمان آتالنتیک شمالی/آیساف در خطابه خود در مقابل کمیته خدمات
نیروهای مسلح سنا در مارچ  2011خطرات پیش روی مساعی امریکا که به آنها "ابرهای لغزان" گفته
می شود را اعالن منود .او به این کمیته گفت" ،شکی نیست که ظرفیت دولت در یک ساحه ستراتیژیک
58
خطرناک قرار دارد ".وی اضافه کرد که "یک املاسک دبل از آن ابر بیرون می آید".
در کنفرانس بن ،اشتراک کنندگان تأکید منودند که دولت افغانستان باید اقدامات زیادتری را برای تقویت
سازمان های دولتی در متامی سطوح اجنام بدهد .در کنفرانس نتیجه گیری شد که "محافظت از مردم،
59
تقویت حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری در متامی اشکال آن اولویت های اصلی هستند".
در طی پروسس بن و در طی مساعی بازسازی ،دولت افغانستان کوشش منوده که اختیارات خود را به
سطوح والیتی و ولسوالی انکشاف ببخشد .هدف پالیسی امریکا تشویق انکشاف حکومتداری محلی و
ایجاد ارتباط میان مقامات محلی و کابل است .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال اجنام یک
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سرمفتش خاص

I

برای بازسازی افغانستان

2020

بازسازی 2011 _2001

ممیزی از یک پروژه  373ملیون دالری اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده برای مساعدت به دولت افغانستان
جهت دستیابی به ساحات دورافتاده ،تشویق جوامع محلی برای اشتراک منودن در مساعی انکشافی و ایجاد
مشوق هایی برای ایجاد ثبات در والیات سرحدی مهم است.

فراتر از  10سال

دولت امریکا و شرکای بین املللی آن در افغانستان در حال افزایش مترکز خود بر یافنت راههایی جهت حفظ
پیشرفت بدست آمده طی  10سال مساعی بازسازی هستند .در می  ،2012سازمان پیمان آتالنتیک شمالی
اجالسی را در شیکاگو برای ارزیابی وضعیت انتقال مسئولیت امنیتی و ارائه یک پالن برای تداوم تأمین منابع
مالی نیروهای امنیت ملی افغانستان برگزار خواهند منود .اجالس سازمان پیمان آتالنتیک شمالی باید منجر
به تشریح شفاف ضروریات این قوا گردد.
در کنفرانس  2011بن ،جامعه بین املللی تعهد منود که به حمایت از امنیت ،حکومتداری و انکشاف
دوام بدهد .در طی کنفرانس ،دولت افغانستان یک ستراتیژی انتقال اقتصادی را تشریح منود" :به سوی یک
افغانستان مستقل ".این سند پالن دولت افغانستان برای تطبیق پروگرام های ملی در سکتورهای مهم
را تشریح می کند .این سند همچنان طرز بهبودبخشی جمع آوری عواید از طریق مالیه و افزایش سرمایه
گذاری خصوصی در سکتور معدن را تشریح می کند .همچنان ،دولت افغانستان اعالن منوده که مساعدت
کنندگان باید حدود  47فیصد تولید ناخالص داخلی  -حدود  10ملیارد دالر را در سال  2015تأمین منایند .بانک
جهانی تخمین می زند که تا سال  2022عواید داخلی فقط حدود نیمی از مصارف عملیاتی دولت را تأمین
60
منایند.
لهذا ستراتیژی انتقال اقتصادی دولت افغانستان بستگی به حمایت مساعدت کنندگان در آینده نزدیک
دارد .دولت اعالن منوده که در این ستراتیژی جدید" ،یک تعهد مالی بلند مدت توسط جامعه بین املللی وجود
خواهد داشت که در طی زمان تقلیل یافته و در سال  2030خامته می یابد تا ثبات مورد ضرورت افغان ها برای
61
نایل آمدن به یک آینده با ثبات و مرفه را تأمین مناید".
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راپور خالصه  10ساله

جامعه تفتیشی در افغانستان
با پیشرفت مساعی بازسازی در طی  10سال گذشته ،عمق و وسعت
مساعی جامعه تفتیشی نیز افزایش یافته است .تعداد ممیزی ها،
تفتیش ها و ارزیابی ها به طور چشمگیری افزایش یافته است؛ توجه
زیادی نسبت به عملکرد جامعه تفتیشی در ماحول های پیچیده و
خطرناک وجود دارد.

پروسس بن

در طی پروسس بن ( ،)2001-2005سرمایه گذاری دولت امریکا نسبتا ً
کم بوده و مترکز جامعه تفتیشی بر مسائل دیگری بوده است .فقط 12
راپور در ارتباط با بازسازی نشر گردید که اغلب آنها توسط دفتر مفتش
عمومی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده نشر گردیدند( .انحصار
دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده در آن زمان
نشان دهنده مترکز دولت امریکا وبر انکشاف اقتصادی و مساعدت بشری
بوده است) .دفتر حسابدهی دولت  -تنها سازمان نظارتی با اختیارات
مدیریتی در رابطه با سازمان های مختلف  -نیز مساعدت هایی خاصتا ً
با اخطار دادن در مورد تأثیر بدتر شدن شرایط امنیتی بر قابلیت نایل
آمدن دولت امریکا به اهداف ستراتیژیک خود اجنام داده است.

مساعی بازسازی

در طی مساعی بازسازی ( ،)2011–2006با انکشاف اختصاص منابع
مالی توسط دولت امریکا ،جامعه تفتیشی نیز مساعی اجنام داد که
در شکل  1.1نشان داده شده است .تعداد تفتیش ها ،ممیزی ها و ارزیابی
های مکمل شده شدیدا ً افزایش یافت و از  6مورد در سال مالی 2006
به  49مورد در سال مالی  2011رسید .سازمان های تفتیشی زیادتری
بشمول دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا ( ،)DoD OIGدفتر
مفتش عمومی وزارت امورخارجه امریکا ( )DoS OIGو آژانس تفتیشی
اردوی ایاالت متحده ( )USAAAنیز شروع به بررسی مسائل افغانستان
منودند .خاصتا ً دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا مساعی نظارتی
خود را بعد از تأسیس صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان و تأکید
جامعه بین املللی بر اهمیت ترنینگ و جتهیز نیروهای امنیت ملی
افغانستان افزایش داد .دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا اولین
سازمان نظارتی بود که در افغانستان حضور دائمی یافت و یک آفیس با
سه کارمند را در سپتمبر  2007در میدان هوایی بگرام تأسیس منود .در
ابتدا ،این سازمان ساالنه یک یا دو راپور در مورد مساعی بازسازی نشر
می منود ولی در سال مالی  12 ،2009راپور نشر منود.

24

تا جنوری  ،2012جامعه تفتیشی بیش از  170راپور ممیزی ،تفتیش و
ارزیابی در مورد بازسازی نشر منود و بیش از  800توصیه ارائه منود و حداقل
a
 800ملیون دالر برای مالیه دهندگان امریکایی صرفه جویی منود.
تسریع کارهای تفتیشی در طی مساعی بازسازی نه تنها توسط
این سازمان ها بلکه به علت دستور کنگره برای نظارت برروی دالرهای
سرمایه گذاری شده توسط امریکا اجنام شده است .در سال ،2008
کنگره سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ( )SIGARرا تأسیس
منود و مسئولیت نظارت بر پروگرام های بازسازی و بررسی پروگرام های
سازمان های مختلف را بدوش آن گذاشت .سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان دفاتر خود را در اوایل سال  2009در کابل ،بگرام و قندهار
افتتاح منود و این اداره تاکنون نظارت بر یک چهارم مساعی بازسازی
را بدوش گرفته است .کانگرس همچنان با تصویب دو قانون جدید در
سال  ،2008عالقه خود به اجنام فعالیت های نظارتی را اعالن منود .اول،
برای بهبودبخشی هماهنگی فعالیت های نظارتی درخواست ایجاد پالن
نظارتی هماهنگ برای جنوب غرب آسیا را منود .دوم ،کمیسیون قرارداد
حین حرب برای نظارت و بهبود بخشی پروسس قراردادی را تأسیس منود.
در این فعالیت های وسیع عوارض سیستماتیک بشمول عدم وجود
کارمندان نظارتی با جتربه کار در ماحول های خطرناک و عدم توجه
کافی به مصارف حفظ و مراقبت بلند مدت شناسایی شده است.
این فعالیت ها همچنان منجر به بهبودبخشی طرز اداره و تطبیق
پروگرام های بازسازی توسط دولت امریکا گردیده است .برای مثال ،در
نتیجه عوارض شناسایی شده توسط سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان و سایر سازمان های نظارتی در مورد قراردادهای دارای مصارف
اضافی ،سازمان های قرارداد کننده اعالن منوده اند که قصد استفاده از
قراردادهای با قیمت ثابت را در افغانستان دارند.

انتقال

با دخول مساعی بازسازی به مرحله انتقالی ( ،)2011-2014جامعه
تفتیشی در حال بررسی دقیق تر عملکرد در ماحول های خطرناک خاصتا ً
افغانستان است .با آنکه بعضی سازمان های اجرائیوی خاص اعالن منوده
اند که دچار "خستگی نظارتی" شده اند ،کنگره و سایر سازمان ها
درخواست نظارت قوی تری دارند .بعضی از سازمان ها پیشنهاد منوده
اند که یک سرمفتش خاص برای نظارت بر عملیات در ماحول خطرناک
تأسیس شود که سبب شروع بحث هایی در زمینه یقین حاصل منودن

سرمفتش خاص I

برای بازسازی افغانستان

راپور خالصه  10ساله

تا جنوری  ،2012جامعه تفتیشی بیش از  170راپور ممیزی ،تفتیش و ارزیابی در مورد بازسازی نشر منود و بیش از  800توصیه
ارائه منود و حداقل  800ملیون دالر برای مالیه دهندگان امریکایی صرفه جویی منود.

شکل 1.1

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﺎﻝ ،ﺳﺎﻝ
ﻣﺎﻟﯽ ) 2011-2002ﻣﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﺍﻟﺮ(
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از مؤثریت نظارت گردیده است .سازمان های تفتیشی اقداماتی را برای
نظارت ستراتیژیک تر اجنام داده و عالوه بر رفع تناقض های موجود در
کارهای تفتیشی ،در حال مترکز برروی مسائل مهم برای تصمیم
گیرندگان و سیاست گذاران هستند .در نومبر  ،2011سرمفتش
خاص برای بازسازی افغانستان اولین جلسه مشترک گروه پالن گذاری
ستراتیژیک برای بازسازی افغانستان را برگزار منود که یک پالن ستراتیژی
مشترک برای امسال را نشر منوده و برای نشر راپورهای مربوط به نتایج
فعالیت های تفتیتشی در سکتورهای مهم پالن گذاری می مناید.
با آنکه نقش نظامی امریکا تا آخر سال  2014به پایان می رسد،
ولی بازسازی دوام خواهد داشت و جامعه تفتیشی نیز باید دستاوردها و
عوارض موجود در افغانستان را ارزیابی مناید.
 .aتخمین بر اساس ارزیابی و حتلیل راپورهای ممیزی ،تفتیش و ارزیابی از بازسازی افغانستان ،نشر شده توسط سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان ،دفتر حسابدهی دولت ،دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،دفتر مفتش عمومی وزارت
دفاع امریکا ،دفتر مفتش عمومی وزارت امورخارجه امریکا و آژانس تفتیش اردوی ایاالت متحده از سال .2003

ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ :ﳑﯿﺰی ﻫﺎ ،ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﺎﻝ
ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ 2011-2002
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ﻧﻮﺕ ﻫﺎ :ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ  .1/8/2012ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎی ﻧﻈﺎﺭﺗﯽ ﺑﺸﻤﻮﻝ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی
ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،ﺩﻓﺘﺮ ﻣﻔﺘﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭﺧﺎﺭﺟﻪ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺩﻓﺘﺮ ﻣﻔﺘﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ
ﺑﯿﻦ ﺍﳌﻠﻠﯽ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ،ﺩﻓﺘﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪﻫﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺁژﺍﻧﺲ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﺍﺭﺩﻭی ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.
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جامعه اعمال قانون در افغانستان
در طی بیش از  10سال مساعی بازسازی ،جامعه اعمال قانون مرتبا ً
منابعی را به حتقیقات مربوط به تقلب و فساد اداری در قراردادهای و
پروگرام های بازسازی اختصاص داده است .این جامعه ستراتیژی هایی را
برای رفع عوارض جدی پیش روی عملیات در افغانستان تهیه منوده است:
تهدید مداوم ،عوارض الجستیکی مثل کمبود خطوط تدارکاتی ،موانع
اداری و سیستم های مختلف عدلیه و فرهنگ های مختلف و عوارض
مربوط به ارتباط با خارنواالن امریکایی.

پروسس بن

مثل جامعه تفتیشی ،سازمان های اعمال قانون نیز در طی پروسس بن
( )2005-2001مساعی خود را در بخش های دیگری متمرکز منوده بودند.
با آنکه بعضی از سازمان ها حتقیقاتی را از صندوق های بازسازی اجنام
داده اند ،کدام یک از آنها مأمورینی در افغانستان ندارند .دفتر مفتش
عمومی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ( )USAID OIGراپور داد
که حدود  11ملیون دالر بازیابی شده و خدمات حتقیقات جنایی دفاعی
( )DCISراپور داد که یک نفر را در سال  2004گرفتار منوده است .با آمدن
سازمان های زیادتری به افغانستان ،این آمار به طور چشمگیری افزایش
خواهد یافت.

و هماهنگی مشخص تر می گردد .این جتربه در عراق نیز که جامعه
اعمال قانون مشترکا ً نیروی کاری فساد اداری قراردادی بین املللی ()ICCTF
را برای بهبودبخشی همکاری و همکاهنگی بین سازمانی ،مساعدت
به دوسیه های رفع اختالف ،به اشتراک گذاشنت استخبارات و حمایت
از عملیات حتقیقاتی خارج از کشور در سال  2006تأسیس منود تکرار
شده است .اعضای اولی نیروی کاری فساد اداری قراردادی بین املللی
بشمول پولیس فدرال امریکا ( ،)FBIسرمفتش خاص برای بازسازی عراق
( ،)SIGIRقوماندانی حتقیقات جنایی اردوی امریکا ( ،)Army CIDدفتر
مفتش عمومی وزارت امورخارجه امریکا ( ،)DoS OIGخدمات حتقیقات
جنایی وزارت دفاع و دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین املللی ایاالت
متحده هستند .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان همراه با دفتر
حتقیقات خاص نیروی هوایی ( )AF OSIو خدمات حتقیقات جنایی قوای
بحری امریکا ( )NCISدر سال  2009عضو نیروی کاری فساد اداری قراردادی
بین املللی گردید.
در این مرحله ،سازمان های اعمال قانون امریکایی نیز شروع به
هماهنگی حتقیقات خود با دولت افغانستان برای مبارزه علیه فساد

شکل 1.2

ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ :ﻣﻔﺘﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ2011-2002 ،

مساعی بازسازی

در طی مساعی بازسازی ( ،)2006-2011جامعه اعمال قانون مساعی
خود را برای از بین بردن تقلب و اتالف منابع مالی ،نه تنها در زمینه منابع
مالی بازسازی بلکه در زمینه مبالغی که مصروف قراردادها و حمایت از
مساعی نظامی امریکا شده اند ،انکشاف داد .همانطور که در شکل
 1.2نشان داده شده است ،تعداد مأمورین مستقر در افغانستان از  2نفر
در سال  2006به  56نفر در سال  2011افزایش یافت.
بخش عمده ای از این مساعی در نتیجه تصمیم کنگره برای تأسیس
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در سال  2008اجنام شده
است .این اداره تنها سازمان اعمال قانون است که خاصتا ً برروی بازسازی
مترکز می کند .تا آخر سال  ،2011مأمورین سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان بیش از یک سوم مفتشان تقلب در افغانستان را تشکیل
می دادند؛ این مأمورین  125حتقیق جدید بشمول  74دوسیه تقلب در
قرارداد و خرید و  35دوسیه ارتشاء و فساد اداری دولتی را تهیه منودند.
با به خطر افتادن مبالغ زیادتر و دنبال کردن تقلب و فساد اداری توسط
سازمان های اعمال قانون در افغانستان ،ضرورت بهبودبخشی همکاری
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ﻧﻮﺕ :ﺑﺸﻤﻮﻝ ﻣﻔﺘﺸﺎﻥ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،ﺧﺪﻣﺎﺕ ﲢﻘﯿﻘﺎﺕ ﺟﻨﺎﯾﯽ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ،
ﭘﻮﻟﯿﺲ ﻓﺪﺭﺍﻝ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺩﻓﺘﺮ ﻣﻔﺘﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭﺧﺎﺭﺟﻪ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺩﻓﺘﺮ ﻣﻔﺘﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ
ﺑﯿﻦ ﺍﳌﻠﻠﯽ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ،ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﯽ ﺗﻔﺘﯿﺸﯽ ﺍﺭﺩﻭی ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ AF OSI ،ﻭ .NCIS
 .aﺩﻭ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﲢﻘﯿﻘﺎﺕ ﺟﻨﺎﯾﯽ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺑﺮﺍی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ
ﮐﻮﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﺩﻭ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺭی
 2012ﻣﻨﺼﻮﺏ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﲢﻘﯿﻘﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.

سرمفتش خاص I

برای بازسازی افغانستان

راپور خالصه  10ساله

اداری که یک عارضه وسیع و سیستماتیک است منودند .در سال ،2009
دولت افغانستان نیروی کاری جرائم عمده ( )MCTFرا تأسیس منود.
پولیس فدرال امریکا نیروی کاری جرائم عمده را تعلیم داده تا به ایجاد
ظرفیت در این نیروی کاری جهت حتقیق در مورد جرائم و تهیه دوسیه
برای رسیدگی توسط دفتر لوی خارنوالی مساعدت مناید .دولت امریکا
حداقل  15.5ملیون دالر را جهت مساعدت به نیروی کاری جرائم عمده
بشمول بازسازی و حفظ تأسیس و ترنینگ و تعلیم خارنواالن ارائه منوده
است .تا نومبر  ،2010پولیس فدرال امریکا  14کارمند را به نیروی کاری
جرائم عمده اختصاص داده بود تا خارنواالن افغان را برای تهیه دوسیه
های فساد اداری ،تأمین منابع و بهبود بخشی تخنیک های حتقیقاتی
تعلیم بدهند.
جامعه اعمال قانون  -از طریق افزایش حضور ،بهبودبخشی
هماهنگی و مطابقت با ماحول افغانستان  -نتایج قابل توجهی را
در طی مساعی بازسازی بدست آورده است .یک منونه مهم ،حتقیقات
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان است که منجر به تعقیب
بزرگترین دوسیه ارتشاء در افغانستان از شروع مساعی بازسازی شده
است می باشد .در سپتمبر  ،2011یک قاضی محلی امریکا سیدارت
("تونی") هاندا را به  10سال حبس و  315,000دالر جریمه محکوم منود.
از سال  ،2009سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان و سایر سازمان
های اعمال قانون در دوسیه هایی اشتراک منودند که منجر به  17مورد
محکومیت 19 ،مورد دستگیری و  9مورد اعالن جرم گردید .از نومبر ،2010
حتقیقات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان به بازیابی بیش از 52
ملیون دالر مساعدت منوده است.
تعهد جامعه اعمال قانون به تعلیم سازمان های اعمال قانون
افغانستان و همکاری با پولیس ،مفتشان و خارنواالن نیز شروع به تولید
نتایجی منوده است .طی سال گذشته ،مقامات افغان چند نفر از اتباع
افغانستان را به جرم ارتشاء و فساد اداری مربوط به دالرهای بازسازی
امریکا گرفتار و محاکمه منوده اند .در جون  ،2011یک عملیه مشترک
توسط اعضای یونت حتقیقات شفافیت ،نیروی کاری فساد اداری قراردادی
بین املللی و سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان سبب گرفتار
شدن یک تبعه افغان به جرم درخواست یک رشوه  15,000دالری از یک
قراردادی گردید که به اجننیران اردوی امریکا ( )USACEدر میدان هوایی
کابل مساعدت می کند .یک عملیه مشترک دیگر توسط سرمفتش
خاص برای بازسازی افغانستان و اعضای نیروی کاری فساد اداری قراردادی
بین املللی با همکاری بخش حتقیقات جنایی پولیس ملی افغانستان
و خارنواالن افغان منجر به گرفتار شدن یک قراردادی افغان گردید که
کوشش منوده بود به یک متخصص قراردادی اجننیران اردوی امریکا در
میدان هوایی قندهار رشوه بدهد .و در نومبر  ،2011حتقیقات سرمفتش
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خاص برای بازسازی افغانستان منجر به گرفتار و محکوم شدن پنج
افغان به جرم اشتراک منودن در یک توطئه برای سرقت مواد سوخت از
یک پایگاه عملیاتی در والیت کنر گردید.

انتقال

با وجود اختصاص منابع توسط جامعه اعمال قانون ،بهبودبخشی
هماهنگی و افزایش همکاری با دولت افغانستان ،فساد اداری در مرحله
انتقالی ( )2011-2014یک خطر جدی برای سرمایه گذاری امریکا در
افغانستان محسوب می گردد .تعقیب اتباع افغانستان به جرم تقلب
و فساد اداری در ارتباط با منابع مالی امریکا نیز خاصتا ً سخت بوده و
خواهد بود .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در جوالی 2011
راپور داد که دفتر لوی خارنوالی افغانستان فقط  4اتهام از  21اتهام
مالی مربوط به سازمان های اعمال قانون افغانستان را تعقیب منوده
است .تعقیب موفقانه جرائم مالی نیز حتت تأثیر عوارض مربوط به اخذ
رکوردهای بانکی از مؤسسات بانکی خارجی و استفاده وسیع از حواله
داران (ارائه کنندگان خدمات پولی غیر رسمی) برای انتقال پول در داخل و
خارج از افغانستان قرار دارد.
بعضی از سازمان های اعمال قانون  -بشمول سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان  -در حال افزایش استفاده از تعلیق و حتریم منحیث
سامان آالتی برای یقین حاصل منودن از عقد قراردادهای بازسازی امریکا
با کمپنی های مسئول و قابل اعتماد امریکایی و افغان هستند .این
طرزالعمل های مدیریتی به سازمان های امریکایی اجازه می دهند که
بدون تعقیب قانونی اشخاص و کمپنی ها ،از اشخاص و کمپنی هایی
(بشمول اشخاص و کمپنی های افغان) که در اقدامات غیر قانونی
نقش داشته و یا مؤثریت ضعیفی در قراردادهای بازسازی امریکا داشته
اند جلوگیری گردد .تا آخر سال  ،2011سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان  81شخص و کمپنی را برای تعلیق و حتریم معرفی منود
که منجر به  20مورد تعلیق 33 ،پیشنهاد برای حتریم و  2حتریم نهایی
گردید.
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نظارت SIGAR

ایجاد ظرفیت
موترهای نوی پولیس افغانستان آماده حرکت هستند .قوماندانی انتقال امنیت متحد
 افغانستان بیش از  52,000موتر به ارزش  4ملیارد دالر را در اختیار نیروهای امنیت ملیافغانستان قرار داده است .در یک تفتیش سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در این
سه ماه ،حسابدهی و نظارت قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان بر موترهای
ارائه شده بررسی گردید( .عکس آیساف)

28

سرمفتش خاص

I

برای بازسازی افغانستان

2

SIGAR نظارت

29

نظارت SIGAR

"سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان یک مسئولیت
بزرگ...برای یقین حاصل منودن از حفظ سرمایه گذاری امریکا
برای آینده افغانستان در مقابل تقلب ،اتالف و سوء استفاده
دارد .ما متعهد به ارائه ممیزی های به وقت و هدف دار برای
شناسایی عوارض و مساعدت به سازمان های اجرائیوی برای
طرح ریزی و اجرای پروژه های پایدار هستیم .ما متعهد به
یقین حاصل منودن از حسابدهی قراردادی ها و حذف فوری
قراردادی های بد از افغانستان هستیم".
-استیون جی ترنت ،مسئول سر مفتش خاص برای بازسازی افغانستان

منبع :کمیته فرعی امنیت ملی ،دفاع ملی و عملیات خارجی مجلس منایندگان امریکا" ،اظهارات کتبی رئیس سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان".12/7/2011 ،
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نظارت SIGAR

نظارت سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
()SIGAR
کانگرس امریکا سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان را برای نظارت مستقل و مؤثر بر منابع مالی
اختصاص یافته و یا مصروف شده برای بازسازی افغانستان تأسیس منود .بر اساس این قانون ،سرمفتش
خاص برای بازسازی افغانستان تفتیش ها و ممیزی هایی را برای ( )1انکشاف شفافیت و مؤثریت اقتصادی
در اداره پروگرام ها و عملیات با استفاده از منابع مالی بازسازی و ( )2جلوگیری و تشخیص تقلب ،اتالف
منابع و سوء استفاده در این پروگرام ها و عملیات اجنام می دهد .همچنان بر طبق این قانون ضرورت دارد
که سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،در مورد عوارض مربوط به اداره پروگرام های بازسازی به وزارت
امورخارجه امریکا و وزارت دفاع امریکا کامال ً معلوماتدهی مناید و یک راپور در مورد وضعیت کارهای نظارتی
و مساعی بازسازی امریکا حداکثر  30روز بعد از پایان هر ربع مالی به کنگره ارائه مناید.
این بخش خالصه فعالیت های سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در این سه ماه را ارائه می مناید.
اقدامات مهم سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در این سه ماه بشمول موارد ذیل است:
•ایجاد یک گروه ستراتیژیک مشترک با سایر سازمان های نظارتی برای بهبودبخشی پالن گذاری
تفتیشی
•ایجاد یک پروگرام تفتیشی
•مکمل ساخنت سه تفتیش بشمول یک تفتیش که منجر به صرفه جویی ساالنه  5ملیون دالر گردید
•اشتراک منودن در حتقیقاتی که منجر به محکومیت دو نفر به جرم ارتشاء و یک نفر به تأدیه 115,000
دالر جریمه گردید
•حمایت از حتقیقاتی که منجر به محکومیت سه نفر گردید
•شروع  20حتقیق جدید

ممیزی ها

در این سه ماه ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان سه راپور ممیزی را نشر منود :دو راپور در مورد
حسابدهی وزارت دفاع امریکا ( )DoDبرای موترهای ارائه شده به نیروهای امنیت ملی افغانستان ( )ANSFو
تطبیق پروگرام اولویت افغان بود .و راپور سوم استفاده از قراردادی های امنیتی خصوصی ( PSCها) توسط
یکی از سازمان های اجرائیوی امریکایی را بررسی منود .به درخواست آن سازمان که بعضی معلومات ذکر
شده در راپور تفتیش را محرمانه می دانست ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان رسما ً راپور ممیزی
سوم را نشر منی کند .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان همچنان شروع به کار برروی دو ممیزی جدید
منوده که تعداد کل ممیزی های در حال اجنام را به هشت مورد می رساند .به عالوه ،مفتشان سرمفتش خاص
برای بازسازی افغانستان به حتلیل معلومات قانونی از سه صندوق عمده بازسازی دوام دادند.
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تفتیش های مکمل شده
•
•
•

تفتیش  : 4-12حسابدهی موترهای نیروهای
امنیت ملی افغانستان

تفتیش  : 5-12قرارداد امنیتی خصوصی
تفتیش  : 6-12تطبیق پروگرام اولویت افغان

تفتیش های جدید
•
•

نظارت  A-TEMPبر پولیس ملی افغانستان

تطبیق پروگرام زیربناهای افغانستان

تفتیش های جدید
•

چهار پروژه تعمیراتی اجننیران اردوی امریکا

تفتیش های درحال اجنام
•
•
•
•
•
•
•
•

قراردادهای اداره انکشاف بین املللی ایاالت
متحده برای پروژه های LGCD

قراردادهای اداره انکشاف بین املللی ایاالت
متحده برای حمایت از مساعی ایجاد ثبات در
افغانستان
قرارداد همکاری اداره انکشاف بین املللی ایاالت
متحده در حمایت از یک پروگرام زراعتی
قراردادهای عملیات و حفظ و مراقبت از
تأسیسات نیروهای امنیت ملی افغانستان
تفتیش مالی اداره انکشاف بین املللی ایاالت
متحده از مصارف
امکان اعتماد به معلومات مربوط به کمپنی
های اصلی بازسازی
مصارف اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده
برای خدمات امنیتی خصوصی
نتایج قرضه های دیپلماسی عمومی وزارت
امورخارجه امریکا

تفتیش های تقنینی
•
•
•

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

نظارت SIGAR

در این سه ماه ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان دو پروگرام جدید را برای بهبودبخشی نظارت
در افغانستان آغاز منود .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان یک پروگرام تفتیشی جدید را برای ارزیابی
پروژه های زیربنایی در اداره ممیزی خود آغاز منود .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان همچنان یک پروگرام
مشترک با جامعه نظارتی برای تهیه یک پالن ممیزی ستراتیژیک که بشمول نقاط قوت هر سازمان بود را آغاز
منود و یک ارزیابی جامع تر از مساعی بازسازی امریکا به کنگره ،سازمان های اجرائیوی و مردم ارائه منود.

گروه پالن گذاری ستراتیژیک جدید

در این سه ماه ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان منایندگان دفتر مفتش عمومی وزارت امورخارجه
امریکا و وزارت دفاع امریکا و اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده را برای بحث در مورد راههای بهبود
بخشی هماهنگی و پالن گذاری نظارتی برای بازسازی افغانستان دعوت منود .با توجه به مقدار زیاد منابع
مالی و اهمیت مساعی بازسازی برای مأموریت امریکا در افغانستان ،سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان اعتقاد دارد که جامعه نظارتی باید اقدامات زیادتری را برای تقویت پالن های ممیزی اجنام بدهد .یک
پالن ستراتیژیک جامع تر به سازمان های نظارتی برای هماهنگی مساعی جهت رفع عوارض مهم و ارائه
ارزیابی های دقیق تر از پروگرام های بازسازی به کنگره جهت محافظت خوبتر از دالرهای مالیه دهندگان
امریکایی مساعدت خواهد منود.
برای تطبیق یک پروسس پالن گذاری ستراتیژیک ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان و سایر
سازمان های مسئول نظارت بر بازسازی توافق منودند که یک گروه پالن گذاری ستراتیژیک بر اساس گروه پالن
گذاری مشترک جنوب غرب آسیا تأسیس منایند .این گروه قصد دارد که یک پالن ممیزی برای سال مالی 2013
تهیه مناید .از آجنائیکه بر طبق این قانون ،ممیزی ها و تفتیش ها باید میان سرمفتشان دارای مسئولیت نظارت
بر بازسازی افغانستان هماهنگ گردد ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان این مساعی را هدایت می
کند.
منحیث بخشی از مساعی کلی برای مترکز بر مسائل مهم بازسازی ،سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان و سایر اعضای گروه پالن گذاری مشترک ستراتیژیک راپورهای "کاپستون" که نتایج ممیزی ها
در هر سکتور بازسازی مثل بازسازی پایدار ،ایجاد ظرفیت و عملیات ثبات را جمع آوری می کنند نشر می
منایند.

تفتیش ها

تفتیش های جدید
•

چهار پروژه تعمیراتی اجننیران اردوی امریکا

در این سه ماه ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان یک پروگرام تفتیشی برای ارزیابی دقیق تر پروژه های
زیربنایی امریکا در افغانستان آغاز منود .سازمان های امریکایی در حال اجرای پروژه های زیربنایی در هر سکتور
انکشافی از تأسیسات نیروهای امنیت ملی افغانستان تا محاکم ،مکاتب و شفاخانه ها هستند .در ممیزی
های سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان مشخص گردید که فقط در سکتور امنیتی ،دولت امریکا
برای اعمار حداقل  900پایگاه برای اردوی ملی افغانستان و پولیس ملی افغانستان تا آخر سال مالی 2012
پالن گذاری منوده است .وزارت دفاع امریکا  8ملیارد دالر برای اعمار تأسیسات نیروهای امنیت ملی افغانستان
در سال مالی  2010تا سال مالی  2012اختصاص داده است .در ممیزی های قبلی سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان مسائلی بشمول امکان حفظ پروژه ها اعالن گردید که می توانند سرمایه گذاری های زیربنایی
امریکا را در معرض خطر قرار بدهند.
در این سه ماه ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان چهار تفتیش از پروژه های تعمیراتی اجننیران
اردوی امریکا برای پایگاههای نیروهای امنیت ملی افغانستان در سه والیت را آغاز منود .کندوز ،ننگرهار و
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سرمفتش خاص

I

برای بازسازی افغانستان

نظارت SIGAR

وردک .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان کیفیت اعمار را ارزیابی منوده و امکان استفاده و حفظ این
تأسیسات برای مقاصد مورد نظر را مشخص می مناید.

راپورهای تفتیش مکمل شده

در سه راپور تفتیش مکمل شده توسط سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در این سه ماه ،تعدادی از
موانع بازسازی مشخص گردید و  10توصیه نیز ارائه گردید .یکی از ممیزی ها به درخواست سازمان به علت
تشویش های امنیتی به طور عمومی نشر نگردیده است.

تفتیش های مکمل شده
•

تفتیش  : 4-12امنیت

وزارت دفاع امریکا حسابدهی موترهای ارائه شده به نیروهای امنیت ملی افغانستان را بهبود بخشیده
ولی باید نتایج مربوط به نظارت بر استفاده کنندگان نهایی را دنبال مناید.
یکی از اهداف اصلی مساعی قوای ائتالف ،ایجاد ظرفیت در کشور برای تأمین امنیت خود از طریق ترنینگ و
جتهیز نیروهای امنیت ملی افغانستان است .تا دسمبر  ،2010قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان
 52,000موتر به ارزش حدود  4ملیارد دالر در اختیار نیروهای امنیت ملی افغانستان قرار داد .اغلب این موترها از
طریق پروگرام فروش نظامی خارجی که یک پروگرام فروش جتهیزات ،خدمات و ترنینگ دفاعی توسط امریکا
به کشورهای خارجی است تأمین شدند .قوماندانی مدیریت دوران عمر  )TACOM (TACOM LCMCاغلب
موترها را برای نیروهای امنیت ملی افغانستان خریداری می کند .موترها توسط قراردادی های قوماندانی اعزام
و توزیع سطحی اردوی امریکا به افغانستان حمل می شوند .قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان
قصد دارد هزاران موتر دیگر که عمدتا ً توسط صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان خریداری می شوند را
نیز تأمین مناید.
اهداف
این تفتیش دو هدف داشت:
•تعیین میزان حسابدهی قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان برای موترهای ارائه شده به
نیروهای امنیت ملی افغانستان.
•ارزیابی نظارت قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان بر موترهای ارائه شده.
نتایج
1 .1برای آمادگی جهت تفتیش سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،قوماندانی انتقال امنیت متحد
 افغانستان یک آمارگیری از موترهای ارائه شده توسط امریکا در سراسر کشور اجنام داد و دریافتکه درحال اعطای مواد سوخت به موترهای نابود شده اردوی ملی افغانستان نیز بوده است .در نتیجه،
قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان حتویل مواد سوخت به اردوی ملی افغانستان را تقلیل داد.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان تخمین می زند که تقلیل مواد سوخت مجموعا ً حدود 2.68
ملیون لیتر در سال مالی  2012بوده و سبب صرفه جویی  5ملیون دالر فی سال برای قوماندانی انتقال
امنیت متحد  -افغانستان گردیده است.
 TACOM LCMC2 .2رکوردهای حدود  17,800موتر اردوی ملی افغانستان و  8,900موتر پولیس ملی
افغانستان که بین اکتوبر  2007و دسمبر  2010حتویل داده شده بودند را نیز ارائه منود.قوماندانی انتقال
امنیت متحد  -افغانستان اعالن منود که از این تعداد  99فیصد موتر در اختیار اردوی ملی افغانستان و
 100فیصد در اختیار پولیس ملی افغانستان قرار داشته اند.
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•
•

تفتیش : 4-12وزارت دفاع امریکا حسابدهی
موترهای ارائه شده به نیروهای امنیت ملی
افغانستان را بهبود بخشیده ولی باید نتایج
مربوط به نظارت بر استفاده کنندگان نهایی
را دنبال مناید
تفتیش  : 5-12قرارداد امنیتی خصوصی
تفتیش : 6-12پروگرام اولویت افغان مترکز را بر
کمپنی های افغان قرار داده ولی حتت تأثیر عقد
غیر قانونی قراردادها قرار گرفته و معلومات
مربوط به استخدام نیز محدود می باشد.

نظارت SIGAR

3 .3با آنکه  TACOM LCMCو قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان توانستند اغلب موترهایی که
در اختیار نیروهای امنیت ملی افغانستان قرار گرفته بودند را شناسایی منایند ولی قوماندانی انتقال
امنیت متحد  -افغانستان به طور مرتب دوسیه های مربوط به صدمه دیدن یا مفقود شدن جتهیزات
را ثبت منی کند .به جای تأدیه مصارف توسط قراردادی های ترانسپورت ،قوماندانی انتقال امنیت متحد
 افغانستان مصارف ترمیم و تبدیل پرزه جات و جتهیزات مفقوده را تأمین می مناید .پس از آنکه اینعارضه توسط سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در می  2011شناسایی گردید ،قوماندانی
انتقال امنیت متحد  -افغانستان اقداماتی را برای اجنام شکایت از طریق ارائه راپورهای ترانسپورت اجنام
داد .تا نومبر  ،2011درخواست هایی به مبلغ  339,000دالر تصدیق شده بودند و بیش از  250,000دالر
درخواست نیز در حال پروسس بود .ثبت شکایات به یقین حاصل منودن از مصروف نشدن منابع مالی
امریکا برای ترمیم های غیر ضروری و تبدیل پرزه جات و جتهیزات مفقود مساعدت می مناید.
4 .4قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان به طور کلی ضروریات نظارتی برای نظارت بر استفاده از
موترهای تأمین شده را رعایت منود .پس از اقدامات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،قوماندانی
انتقال امنیت متحد  -افغانستان ضروریات نظارتی اضافی بشمول ارزیابی کتاب های اموال اردوی ملی
افغانستان و پولیس ملی افغانستان و رکوردهای حفظ و مراقبت و حسابدهی موترهای نابود شده
را تطبیق منود .با آنکه قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان عوارضی را در زمینه موترهای
نیروهای امنیت ملی افغانستان مشخص منود ،ولی سیستمی برای یقین حاصل منودن از تطبیق نتایج
نظارت ایجاد نکرده است .برای مثال ،تیم های نظارتی اعالن منودند که بیش از یک سال زمان مصروف
ترمیم موترها در دو پایگاه اردوی ملی افغانستان گردیده است ولی قوماندانی انتقال امنیت متحد -
افغانستان کدام رکورد که نشان دهنده رفع این عارضه باشد را در اختیار ندارد.
توصیه ها
از آجنائیکه قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان اقداماتی را در طی تفتیش سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان برای بررسی موترهای نیروهای امنیت ملی افغانستان و ثبت شکایات ترانسپورت اجنام
داده است ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان توصیه ای برای رفع این عوارض ارائه منی مناید .ولی ،برای
بهبودبخشی نظارت بر موترهای ارائه شده توسط امریکا ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان توصیه
می کند که قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان اقدامات ذیل را تطبیق مناید:
1 .1پیک سیستم برای رهگیری و دنبال کردن عوارض مربوط به موترها که در طی تفتیش های مستفیدین
اعالن می گردند بشمول بروزرسانی وضعیت طرفین درگیر برای یقین حاصل منودن از رفع عوارض ایجاد
گردد.
نظرات سازمان ها
قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان نظراتی را در مورد پیش نویس این راپور ارائه منود و با این توصیه
ها موافقت منود .همچنان اعالن منود که اقداماتی برای رفع آنها اجنام شده است.

تفتیش  : 6-12انکشاف اقتصادی و اجتماعی

پروگرام اولویت افغان مترکز را بر کمپنی های افغان قرار داده ولی حتت تأثیر عقد غیر قانونی قراردادها قرار
گرفته و معلومات مربوط به استخدام نیز محدود می باشد.
نیروهای ایاالت متحده  -افغانستان ( )USFOR-Aو سفارت امریکا در کابل پروگرام اولویت افغان ( )AFIرا
تطبیق منوده اند که استفاده از کمپنی های افغان را تشویق می مناید .هدف اصلی پروگرام اولویت افغان
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حمایت از اهداف ضد شورش امریکا از طریق مساعدت به ایجاد فرصت های شغلی و بهبودبخشی اقتصادی
و در نتیجه تقلیل انگیزه اشخاص برای اشتراک منودن در گروههای شورشی است.
اهداف
این تفتیش سه هدف دارد:
•ارزیابی طرز شناسایی و ثبت کمپنی های افغان در پروگرام الویت افغان توسط سازمان های
امریکایی.
•ارزیابی پیشرفت های اجنام شده در قراردادهای منتخب با کمپنی های افغان.
•ارزیابی طرز اندازه گیری پیشرفت به سوی اهداف کلی پروگرام اولویت افغان برای افزایش فرصت های
استخدامی.
نتایج
1 .1سازمان های قرارداد کننده امریکایی حداقل از شش روش مختلف برای اعالن قراردادها به جامعه
جتاری افغانستان مستفید گردیده و حداقل از هفت دیتابیس مختلف برای ارزیابی ظرفیت و مالکیت
کمپنی های قراردادی مستفید گردیده اند .روش های اعالن قراردادها سبب ایجاد فرصت های زیادی برای
کمپنی های افغان جهت شناسایی فرصت های قراردادی امریکایی گردیدند ولی اغلب سازمان های
امریکایی از یک ویب سایت که معلومات را در یک محل واحد ذخیره منایند استفاده منی کردند .به
همین ترتیب ،دیتابیس های متعددی برای ارزیابی مالکیت ،ظرفیت و مؤثریت کمپنی های افغان وجود
دارد .ولی ،بسیاری از سازمان های امریکایی از یک سلسله معلومات وسیع برای ارزیابی کمپنی ها قبل
از عقد قرارداد استفاده منی کنند .برای مثال ،با توجه به آنکه سازمان های امریکایی الیسنس های
جتاری را در وقت عقد قرارداد برای تصدیق مالکیت اخذ می منودند ،این الیسنس ها را از دولت افغانستان
استعالم منی کردند و یا در دوره قرارداد اعتبار آنها را بررسی منی کردند .سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان چهار مورد را اعالن منود که در آنها قراردادهای پروگرام اولویت افغان با کمپنی های غیر
افغان منعقد گردیده بودند .در نتیجه تفاوت روش ها در انتخاب و ارزیابی کمپنی های افغان ،دسترسی
به فرصت های قراردادی محدود شد و بعضی از کمپنی ها برای عقد قرارداد در پروگرام اولویت افغان
تصدیق نگردیدند.
2 .2بیش از  90فیصد قراردادهای پروگرام اولویت افغان که توسط سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
بررسی شدند مربوط به پروژه های تعمیراتی بودند که در آنها  20کمپنی افغان حدود  80فیصد از
 654.4ملیون دالر قرارداد را کسب منودند .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان  29قرارداد تعمیراتی
پروگرام اولویت افغان به ارزش  133ملیون دالر را ارزیابی منود و دریافت که این کمپنی ها با ضروریات
قراردادی مطابقت نداشته اند .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان  19پروژه تعمیراتی که
مصارف و زمان حتویل آنها تغییر یافته بود را بررسی منود و دریافت که این تغییرات قابل قبول و تصدیق
شده بودند .از  10پروژه تعمیراتی ارزیابی شده توسط سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،فقط
یک استیشن پولیس در والیت فراه عوارض تعمیراتی جدی داشت .اداره قرارداد کننده اخیرا ً اقدامات
اصالحی اجنام داد.
3 .3عدم وجود یک استندرد استخدامی و ضروریات سیستماتیک برای رهگیری و تصدیق آمارهای
استخدامی سبب گردیده که امکان ارزیابی  654.4ملیون دالر از قراردادهای پروگرام اولویت افغان در
طی سه سال گذشته وجود نداشته باشد .سازمان های امریکایی معلوماتی را به روش های مختلف
برای ارزیابی قراردادهای خرید در مورد کمپنی های افغان جمع آوری می منایند .این مساعی جمع آوری
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معلومات برای اندازه گیری موفقیت سازمان های امریکایی برای انکشاف استخدام افغان ها از طریق
پروگرام اولویت افغان طرح ریزی نشده اند .معلومات جمع آوری شده در مورد استخدام افغان ها از
طریق فعالیت های قراردادی متامی قوای ائتالف فقط در اختیار نیروهای بین املللی کمک به امنیت
(آیساف) قرار دارد که بشمول معیارهای مربوط به تأثیر قراردادهای کشورهای آیساف در نایل آمدن
به اهداف رهنمای قراردادی ضد شورش ( )COINمی باشد .به دالیل متعددی ،این معلومات یک معیار
مناسب برای اندازه گیری تأثیر مساعی قراردادی امریکا بر اهداف استخدامی کوتاه مدت و بلند مدت
در افغانستان برای مساعدت به اهداف امریکا منی باشند.

تفتیش های جدید
•
•

نظارت و مصارف مربوط به پروگرام حفظ و
مراقبت جتهیزات تخنیکی  -افغانستان برای
پولیس ملی افغانستان
تطبیق پروگرام زیربناهای افغانستان

توصیه ها
برای مساعدت به انکشاف سهم گیری کمپنی های افغان و یقین حاصل منودن از عقد قراردادهای پروگرام
اولویت افغان با کمپنی های واجد صالحیت ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان توصیه می کند که
قوماندان نیروهای ایاالت متحده  -افغانستان و سفیر امریکا در افغانستان  -با هماهنگی قوماندانی حمایت
مشترک از قرارداد در میدان حرب ( ،)C-JTSCCاجننیران اردوی امریکا و رئیس اجرائیوی اداره انکشاف بین املللی
ایاالت متحده  -اقدامات ذیل را اجنام بدهند:
1 .1از یک ویب سایت تخصصی مثل  AfghanFirst.orgمنحیث پورتال معلوماتی برای جتمیع معلومات
قراردادی امریکا در یک محل خاص مستفید گردند.
2 .2طرزالعمل هایی را برای تشویق مقامات قراردادی امریکا جهت تطبیق یک روش سیستماتیک برای
استفاده از متامی منابع معلوماتی جهت بررسی مالکیت کمپنی های افغان ،کافی بودن منابع آنها و
مؤثریت آنها ایجاد منایند.
3 .3فورا ً متامی سازمان های قرارداد کننده را ملزم منایند که از مالکیت افغان ها و داشنت الیسنس های
معتبر برای کار در افغانستان در کمپنی هایی که قراردادهای پروگرام اولویت افغان با آنها امضاء می
گردد یقین حاصل منایند.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان توصیه می کند که برای مساعدت به ارزیابی میزان تولید
اشتغال در افغانستان توسط پروگرام اولویت افغان ،قوماندان نیروهای ایاالت متحده  -افغانستان و سفیر
امریکا در افغانستان  -با هماهنگی قوماندانی حمایت مشترک از قرارداد در میدان حرب ،اجننیران اردوی امریکا
و رئیس اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده  -اقدامات ذیل را اجنام بدهند‑.
1 .1طرزالعمل هایی را برای مشخص منودن میزان ایجاد اشتغال تعیین منایند ،معلومات اشتغال مورد
ضرورت بشمول استندردهای جمع آوری و تصدیق معلومات را ارائه مناید و یک پروسس ارزیابی برای اندازه
گیری سطح اشتغال در افغانستان در نتیجه فعالیت های پروگرام اولویت افغان ایجاد منایند.
نظرات سازمان ها
در وقت نشر این راپور ربعوار ،سازمان های مربوط در حال آماده کردن نظرات رسمی خود در مورد پیش نویس
راپور بودند .راپور تفتیش نهایی بشمول نظرات و جوابهای داده شده توسط سازمان ها به این نتایج و توصیه
ها می باشد .برای مشاهده راپور به ویب سایت سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ()www.sigar.mil
مراجعه کنید.
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تفتیش های جدید اعالم شده در این سه ماه

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در این سه ماه ،دو تفتیش جدید را آغاز منود .یک تفتیش ،حفظ
و مراقبت موترهای پولیس ملی افغانستان حتت پروگرام حفظ و مراقبت جتهیزات تخنیکی  -افغانستان
( )A-TEMPرا بررسی منوده و تفتیش دیگر پروگرام زیربناهای افغانستان را بررسی منود.

نظارت و مصارف مربوط به پروگرام حفظ و مراقبت جتهیزات تخنیکی  -افغانستان برای
پولیس ملی افغانستان

برای حمایت از پولیس ملی افغانستان حتت پروگرام حفظ و مراقبت جتهیزات تخنیکی  -افغانستان،
قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان در حال تأمین مصارف قراردادهای منعقد شده با کمپنی های
 Automotive Management Servicesو  PAE Government Servicesمی باشد .در این سه ماه ،سرمفتش
خاص برای بازسازی افغانستان یک ممیزی از نظارت دولت بر قراردادی های اصلی و قراردادی های فرعی ،مصارف
قراردادهای و حسابدهی پرزه جات اشتبنی و وضعیت مساعی انتقال مسئولیت حفظ و مراقبت موترها به
پولیس ملی افغانستان اجنام داد.

تطبیق پروگرام زیربناهای افغانستان

در این سه ماه ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان یک تفتیش مؤثریت از پروگرام زیربناهای افغانستان
را آغاز منود .کنگره پروگرام زیربناهای افغانستان را در سال مالی  2011ایجاد منود و به وزارت دفاع امریکا و
وزارت امورخارجه امریکا اجازه داد که مشترکا ً پروژه های بزرگ زیربنایی را برای حمایت از کمپاین نظامی-
غیر نظامی در افغانستان اجرا منایند .کنگره  800ملیون دالر برای حمایت از پروگرام زیربناهای افغانستان به
صندوق زیربناهای افغانستان اختصاص داده است .این ممیزی بر انتخاب پروژه ها ،مصارف ،زمانبندی و نتایج و
مطابقت با ضروریات قانونی مترکز می مناید.

تفتیش های در حال اجنام
•
•
•
•
•
•

تفتیش های در حال اجنام

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان هشت تفتیش در حال اجنام دیگر نیز دارد .این تفتیش ها ،قراردادها
و پروگرام های سه سازمان اصلی اشتراک کننده در بازسازی افغانستان بشمول وزارت دفاع امریکا ،اداره
انکشاف بین املللی ایاالت متحده و وزارت امورخارجه امریکا را بررسی می منایند.

•

قراردادهای اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده برای پروژه های حکومتداری محلی و
انکشاف جوامع

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال بررسی مؤثریت ،مصارف و نتایج قراردادهای اداره انکشاف
بین املللی ایاالت متحده برای حمایت از پروژه حکومتداری محلی و انکشاف اجتماعی است .مقصد این پروژه
 373ملیون دالری اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،مساعدت به دولت افغانستان جهت دستیابی به
ساحات دورافتاده ،تشویق جوامع محلی برای اشتراک منودن در مساعی انکشافی و ایجاد مشوق هایی برای
ایجاد ثبات در والیات سرحدی مهم است.

قراردادهای اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده برای حمایت از پروگرام ایجاد ثبات در شرق
افغانستان

در جون  ،2009اداره مساعی انتقالی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده یک قرارداد سه ساله به ارزش
 151ملیون دالر برای حمایت از مساعی ایجاد ثبات در ساحات شرقی افغانستان با کمپنی Development
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قراردادهای انکشاف حاکمیت محلی و جامعه
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده
قراردادهای اداره انکشاف بین املللی ایاالت
متحده برای حمایت از مساعی ایجاد ثبات در
شرق افغانستان
قرارداد همکاری اداره انکشاف بین املللی ایاالت
متحده در حمایت از یک پروگرام زراعتی
قراردادهای عملیات و حفظ و مراقبت اجننیران
اردوی امریکا با کمپنی  ITTبرای تأسیسات
نیروهای امنیت ملی افغانستان
ممیزی مالی اداره انکشاف بین املللی ایاالت
متحده از قراردادها ،توافقنامه های همکاری و
قرضه های مربوط به بازسازی افغانستان
امکان اعتماد به منابع مالی و معلومات
ذخیره شده توسط قوماندانی حمایت از
قرارداد مشترک قوماندانی مرکزی امریکا
( )C-JTSCCدر مورد تأمین کنندگان عمده
قراردادهای بازسازی در افغانستان.
مصارف قراردادی های امنیتی خصوصی مورد
استفاده قراردادی های اداره انکشاف بین املللی
ایاالت متحده برای بازسازی افغانستان
نتایج قرضه های دیپلماسی عمومی وزارت
امورخارجه امریکا برای حمایت از بازسازی
افغانستان

نظارت SIGAR

 Alternativesامضاء منود .هدف از این پروگرام بهبودبخشی ماحول اقتصادی و اجتماعی در ساحات هدف در
افغانستان از طریق پروژه های کوچک محلی است .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال ارزیابی
مصارف ،زمانبندی و نتایج پروگرام و نظارت بر پیشرفت های اجنام شده به سوی مرحله اجرائیوی ستراتیژی
 COINاست.

قرارداد همکاری اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده برای حمایت از یک پروگرام زراعی

در جوالی  ،2009اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده قرارداد همکاری خود برای حمایت از پروگرام ووچرهای
افزایش محصوالت زراعی افغانستان ( )AVIPAبا سازمان انکشاف و مساعدت بین املللی را اصالح منود.
پروگرام ووچرهای افزایش محصوالت زراعی افغانستان در سپتمبر  2011خامته یافت و بیش از  400ملیون
دالر مصروف این پروگرام گردید .اجزای اصلی این پروگرام بشمول توزیع تخم و کود ،پروژه های پول برای کار
جهت تقویت اقتصاد محلی ،پروگرام های قرضه کوچک برای تأمین جتهیزات زراعی و پروگرام های ترنینگ و
انکشاف ظرفیت است .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال بررسی میزان نایل آمدن پروگرام
ووچرهای افزایش محصوالت زراعی افغانستان به اهداف خود و استفاده از جتارب کسب شده در این پروگرام
در پروگرام های بعدی است.

قراردادهای عملیات و حفظ و مراقبت اجننیران اردوی امریکا با کمپنی  ITTبرای تأسیسات
نیروهای امنیت ملی افغانستان

در جوالی  ،2010اجننیران اردوی امریکا دو قرارداد با قیمت ثابت مجموعا ً به ارزش  800ملیون دالر برای عملیات
و حفظ و مراقبت تأسیسات نیروهای امنیت ملی افغانستان با کمپنی  ITT Systems Corporationمنعقد
منود .این قراردادها بشمول تأسیسات اردو و پولیس در شمال و جنوب افغانستان هستند .این قراردادها
یکساله هستند و تا چهار سال قابل متدید هستند .به گفته مدیر پروگرام ،این قراردادها می توانند 660
پایگاه را حتت پوشش قرار بدهند .همچنان بر طبق این قرارداد ها ضرورت دارد که قراردادی متامی مراحل
عملیاتی و حفظ و مراقبت را به کارگران افغان تعلیم بدهد .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در
حال ارزیابی مصارف ،زمانبندی و مطابقت این پروگرام با شرایط قرارداد ،نظارت بر قرارداد و امکان حفظ آن
است .در حال حاضر ،دفتر مفتش خاص وزارت دفاع امریکا در حال اجنام یک تفتیش مجزا در مورد بخش ترنینگ
در این قراردادها است.

ممیزی مالی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده از قراردادها ،توافقنامه های همکاری و
قرضه های مربوط به بازسازی افغانستان

به گفته دفتر مفتش خاص اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،مجموع تعهدات اداره انکشاف بین
املللی ایاالت متحده برای بازسازی افغانستان از سال مالی  2002تا  2010حدودا ً  11.7ملیارد دالر است .اداره
انکشاف بین املللی ایاالت متحده بخش عمده ای از این منابع مالی را از طریق قراردادها ،توافقنامه های
همکاری و قرضه ها در اختیار قراردادی ها و سازمان های غیر انتفاعی قرار داده است .ممیزی مالی مصارف
مربوط به این میکانیزم های مالی از طریق تعیین صحت مصارف مستقیم و غیر مستقیم و شناسایی
ضعف کنترول های داخلی و مطابقت با قوانین و مقررات مربوط سبب نظارت دقیق بر منابع مالی اختصاص
یافته می گردد .این ممیزی مساعی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده برای اجنام ممیزی های مالی ضروری
و پروژه ها را ارزیابی می کند.
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امکان اعتماد به معلومات مربوط به قرارداد و منابع مالی قوماندانی قراردادی مشترک مرکزی
امریکا ( )C-JTSCCدر مورد تأمین کنندگان اصلی قراردادهای عمده بازسازی در افغانستان.

این ممیزی معلومات ارائه شده توسط قوماندانی حمایت مشترک از قرارداد در میدان حرب که قراردادی هایی
که از منابع مالی صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان ( )ASFFاستفاده می کنند را مشخص می کند
ارزیابی می مناید .خاصتاً ،قوماندانی حمایت مشترک از قرارداد در میدان حرب ممکن است تعهداتی را راپوردهی
منوده باشد که اختالف زیادی با مجموع مبالغ قراردادها داشته باشند .در ماه جون ،کمیته فرعی نظارت
بر قرارداد کمیته امنیت داخله و روابط دولتی سنا ،تشویش های خاصی را در مورد دقت و امکان اعتماد به
معلومات ارائه شده توسط قوماندانی حمایت مشترک از قرارداد در میدان حرب به سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان اعالن منود .این ممیزی علت این اختالفات ،اقدامات قوماندانی حمایت مشترک از قرارداد
در میدان حرب برای رفع این اختالفات و اقدامات اضافی که برای یقین حاصل منودن از دقت و امکان اعتماد
به معلومات قرارداد قوماندانی حمایت مشترک از قرارداد در میدان حرب ضرورت دارد را مشخص خواهد منود.

مصارف قراردادی های امنیتی خصوصی مورد استفاده قراردادی های اداره انکشاف بین املللی
ایاالت متحده برای بازسازی افغانستان

دولت امریکا برای تأمین امنیت پروگرام های بازسازی در افغانستان از قراردادی های امنیتی خصوصی مستفید
گردیده ولی معلومات موجود در مورد مصارف آنها محدود است .این تفتیش قراردادی های امنیتی خصوصی
مورد استفاده شرکای اجرائیوی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده را مشخص منوده و مصارف و وضعیت
آنها نسبت به قصد دولت افغانستان جهت انتقال مسئولیت قراردادی های امنیتی خصوصی به یک قوای
محافظتی افغان در مارچ  2012را مشخص خواهد منود.

نتایج قرضه های دیپلماسی عمومی وزارت امورخارجه امریکا برای حمایت از بازسازی
افغانستان

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان  21قرضه دیپلماسی عمومی وزارت امورخارجه امریکا برای بازسازی
مجموعا ً به ارزش  78ملیون دالر را تعیین منوده و ممکن است قرضه های دیپلماسی عمومی دیگری نیز برای
بازسازی تعیین مناید .این تفتیش مصارف ،زمانبندی ،نتایج و اداره و نظارت بر قرضه ها را ارزیابی می مناید.

تفتیش های قانونی

بر طبق اصالحیه قانون عمومی  ،110-181سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان باید قبل از پایان
مأموریت خود یک راپور ممیزی مالی نهایی در مورد پروگرام ها و عملیاتی که منابع مالی آنها از بودجه
بازسازی افغانستان تأمین گردیده به کمیته های مربوط در کنگره ارائه مناید .سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان برای تشخیص اتالف منابع ،تقلب و سوء استفاده از دالرهای مالیات دهندگان امریکایی در حال
اجنام ارزیابی های قانونی از سه صندوق عمده بازسازی است:
•صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان ( )ASFFکه توسط وزارت دفاع امریکا اداره می شود
•صندوق حمایت اقتصادی ( )ESFکه توسط اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده اداره می شود
•حساب صندوق بین املللی کنترول مواد مخدر و اعمال قانون ( )INCLEکه توسط وزارت امورخارجه
امریکا اداره می شود

ارائه راپور به کنگره امریکا
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بررسی قانونی معلومات تبادالت مالی مربوط به بازسازی افغانستان

در مارچ  ،2010وزارت امورخارجه امریکا یک ارزیابی از معلومات مربوط به منابع مالی اختصاص یافته ،تعهد
شده و مصروف شده توسط وزارت دفاع امریکا برای صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان را آغاز منود .از
زمان تأسیس صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان در سال مالی  2005تا  31دسمبر  ،2011کنگره حدود
 50.7ملیارد دالر را به این صندوق اختصاص داده بود.
کسب معلومات برای اجنام این ارزیابی یک عارضه بوده است زیرا وقتی که وزارت دفاع امریکا تأمین منابع
مالی صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان را تعهد می کند ،بخش عمده ای از این منابع مالی فورا ً به
صندوق وجه امانت فروش نظامی خارجی ( )FMSمنتقل می شوند تا تأدیه شوند .در نومبر  ،2011بیش از 97
فیصد از معلومات تبادالت سال مالی  2010مربوط به خدمات مالی و محاسبه دفاعی بوده و این اداره نیز این
معلومات را در اختیار سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان قرار داد .فقط بررسی محدود این دوسیه ها
امکان پذیر است چون بشمول تعدادی از موضوعات نیستند.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان یک حتلیل قانونی از حدود  11.2ملیارد دالر بشمول  9.5ملیارد
دالر از منابع مالی تأدیه شده در سال مالی  2010و  1.7ملیارد دالر از منابع تأدیه شده در سال مالی 2009
توسط اجننیران اردوی امریکا اجنام داد .این بررسی بشمول  80,000تبادله بوده است .سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان این نتایج را بررسی منوده و از یک روش ارزیابی خطرات برای شناسایی تبادالت خطرناک
که ضرورت به ارزیابی زیادتر داشته اند مستفید شده است .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در
حال ارزیابی و بررسی استثنائات مربوط به قراردادی هایی که در لست استثنائات قرار دارند ،تأدیه های مکرر
احتمالی و سایر اختالفات در تأدیه پول بشمول تأدیه مبالغ روند شده به دالر و تأدیه پول در آخر هفته ها و
تعطیالت است .درخواست های اولی برای مستند سازی منابع ارسال گردیده و وزارت دفاع امریکا در حال
ارزیابی امکان ایجاد دسترسی مستقیم به سیستم مستندسازی الکترونیکی برای تیم سرمفتش خاص
برای بازسازی افغانستان است .دسترسی مستقیم به تیم اجازه می دهد که مستندات را مستقال ً برای
ارزیابی استخراج مناید.

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

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان یک ارزیابی ثانوی از معلومات مربوط به تبادالت اداره انکشاف
بین املللی ایاالت متحده مجموعا ً به ارزش  10ملیارد دالر از سال مالی  2002تا سال مالی  2011اجنام داده
است .این معلومات بشمول بیش از  100,000تبادله هستند .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان این
نتایج را بررسی منوده و از یک روش ارزیابی خطرات برای شناسایی تبادالت خطرناک که ضرورت به ارزیابی
زیادتر داشته اند مستفید شده است .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال ارزیابی و بررسی
استثنائات مربوط به تأمین کنندگان تکراری ،تأدیات تکراری و سایر اختالفات در تأدیات  -مثل مبالغ روند شده
به دالر ،پروسس شدن تأدیات در آخر هفته ها و تعطیالت ،تأمین کنندگان دارای یک تبادله و افزایش قیمت
فروشندگان است .در تاریخ  13جنوری  ،2012سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان درخواست های خود
برای مستند سازی منابع جهت تصدیق استثنائات را برای اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده روان منود.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان به اخذ معلومات ربعوار از اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده
برای ارزیابی دوام می دهد.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان همچنان ارزیابی خود از مستند سازی منابع از بررسی اولی اداره
انکشاف بین املللی ایاالت متحده از بیش از  73,000تبادله  -به مبلغ  7.4ملیارد دالر  -از سال  2002تا جوالی
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 2010را مکمل ساخته است .بر اساس این ارزیابی ،تیم سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال
بررسی مراحل بعدی است .چندین درخواست مستند سازی دیگر برای تصدیق استثنائات به اداره انکشاف
بین املللی ایاالت متحده ارائه شده که هنوز جوابی به آنها داده نشده است .به عالوه ،سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان نکاتی را در بررسی اول مشخص منود و از این معلومات در دور دوم بررسی برای افزایش دقت
نتایج و شناسایی اختالفات اضافی مستفید گردید.

بررسی قانونی معلومات مربوط به تبادالت مالی بازسازی افغانستان در وزارت امورخارجه
امریکا

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان یک ارزیابی اولی از  2.4ملیارد دالر از معلومات مربوط به تبادالت
وزارت امورخارجه امریکا از سال  2002تا جون  2011اجنام داده است .این ارزیابی بشمول  25,000تبادله
است .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان این نتایج را بررسی منوده و از یک روش ارزیابی خطرات برای
شناسایی تبادالت خطرناک که ضرورت به ارزیابی زیادتر داشته اند مستفید شده است .نتایج اولی تعدادی
تبادله ناخواسته را مشخص منودند .در نتیجه ،در تاریخ  22دسمبر  ،2011سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان یک درخواست محدود برای مستند سازی منابع جهت درک خوبتر معلومات و تصدیق صحت
معلومات وزارت امورخارجه امریکا روان منود .استثنائاتی که ممکن است اجازه بررسی های زیادتر را بدهند
بشمول اختالفاتی مثل قرار داشنت تأمین کنندگان در لست استثنائات ،تکراری بودن تأمین کنندگان ،تکراری
بودن احتمالی تأدیات ،تبادالت بدون توضیح و یا دارای یک توضیح غلط و یا سایر شرایط نامطلوب ،تفاوت های
جدی میان بل و تاریخ تأدیه و سایر عوارض مربوط به تأدیات مثل روند شدن مبالغ به دالر ،اجنام تأدیات در آخر
هفته ها و یا تعطیالت و تأدیاتی با تاریخ برابر با بل هستند.

شکل 2.1

ﲢﻘﯿﻘﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ:
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﲢﻘﯿﻘﺎﺕ ﺑﺎﺯ ﺗﺎ  31ﺩﺳﻤﺒﺮ 2011

ﻣﺠﻤﻮﻉ125 :
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در این دوره راپوردهی ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان نقش مهمی در تفتیش هایی که منجر به دو
مورد محکومیت و سه مورد اتهام گردید ایفا منود .یکی از این اشخاص محکوم به تأدیه  115,000دالر و 15
ماه حبس به جرم ارتشاء و دیگری محکوم به  22ماه حبس گردید .به عالوه ،سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان به سایر سازمان ها برای اجنام حتقیقاتی که منجر به محکومیت دو نفر از عساکر امریکایی به
جرم ارتشاء گردید اشتراک منود.
از  1اکتوبر تا  30دسمبر ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان  20دوسیه جدید ایجاد منود و  6دوسیه
را به علت عدم اثبات دعوی ها مختومه منود .به عالوه ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان  40شخص
و کمپنی را به جرم تقلب ،فعالیت غیر قانونی و یا عدم مؤثریت برای تعلیق و حتریم ارجاع منود .پروگرام تعلیق
و حتریم سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان بر حسابدهی متامی قراردادی های امریکایی ،افغان و سایر
کشورها متمرکز است .در این سه ماه ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان  37شکایت از طریق
پروگرام تیلیفون متاس فوری خود دریافت منود.

حتقیقات در حال اجنام

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال اجنام  125حتقیق است .همانطور که در شکل  2.1نشان
داده شده است ،حدود  59فیصد از این حتقیقات مربوط به تقلب در خرید و قرارداد و  28فیصد مربوط به
ارتشاء و فساد اداری بوده است 13 .فیصد باقیمانده مربوط به سرقت اموال و خدمات ،حتقیقات مدنی و
سایر فعالیت های جنایی بوده اند.
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کارمند وزارت دفاع امریکا به جرم ارتشاء محکوم گردید.

در تاریخ  21دسمبر  ،2011دسی واده رئیس سابق خدمات اطفائیه نیروهای ایاالت متحده  -افغانستان بر
اساس ماده قانونی  U.S.C. 201 18مربوط به ارتشاء مسئولین دولتی ،در محکمه شمال جورجیا محکوم
گردید .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان از این حتقیقات که توسط اعضای نیروی کاری دفتر مبارزه
علیه فساد اداری قراردادی بین املللی ( )ICCTFاجنام شد حمایت منود .این حتقیقات در افغانستان آغاز شده و
با گرفتار شدن واده و محکومیت وی به اوج رسید .در آگست  ،2011آقای واده بعد از قبول کردن یک رشوه
 100,000دالری از یک قراردادی دولتی در طی یک عملیه ضربتی در آتالنتا گرفتار گردید .سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان این حتقیقات و گرفتار شدن واده را در راپور ربعوار  30اکتوبر  2011خود راپوردهی منود.

یک تبعه آسترالیا به جرم سرقت و ارتشاء به  22ماه حبس محکوم گردید

در تاریخ  20دسمبر  ،2011یک تبعه آسترالیا به اسم نیل پاتریک کمپل که قبال ً منحیث یک مدیر ارشد
بازسازی برای یک سازمان غیر دولتی در افغانستان کار می کرد ،توسط محکمه ایالتی کلمبیا به  22ماه
حبس و  24ماه حصر خانگی محکوم گردید .کمپل در تاریخ  4اکتوبر  2011به جرم ارتشاء محکوم گردید.
در جوالی  ،2010حتقیقات نیروی کاری دفتر مبارزه علیه فساد اداری قراردادی بین املللی توسط دفتر مفتش
عمومی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده با همکاری سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان و
پولیس فدرال امریکا ( )FBIمنجر به کسب معلوماتی در مورد دریافت رشوه توسط کمپل از یک قراردادی
فرعی برای عقد غیر قانونی یک قرارداد اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده گردید .در آگست  ،2010کمپل
با یک مفتش مخفی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده که خود را مناینده این قراردادی فرعی معرفی می
کرد مالقات منود و  10,000دالر پول از وی دریافت منود .در اکتوبر  ،2010کمپل به دهلی نوی هندوستان سفر
منود تا  180,000دالر دیگر دریافت مناید و در عوض کمپل توسط مأمورین اداره حتقیقات مرکزی هندوستان
گرفتار گردید .بعد از چندین ماه گرفتار شدن در محابس هندوستان ،کمپل به ایاالت متحده منتقل گردید
و در محبس کلمبیا محبوس گردید .بعد از محکومیت ،کمپل در اختیار اداره محابس امریکا قرار گرفت تا
متباقی دوران محکومیت خود را طی کند.

بریدمن اردوی امریکا به جرم سرقت بیش از  200,000دالر محکوم گردید

در تاریخ  13دسمبر  ،2011فیلیپ استفان ووتن ،یک بریدمن اردوی امریکا به جرم توطئه برای تقلب و سرقت
حدود  210,000دالر از اموال دولتی محکوم گردید .ووتن یک آفسر سفارشات بود که همراه با گروه هفتم
قوای خاص مستقر در فورت براگ کارولینای شمالی کار می کرد .ووتن به اتهام توطئه به حداکثر پنج سال
حبس ،سه سال حبس خانگی و یک جریمه  250,000دالری محکوم خواهد شد .وی برای سرقت اموال دولتی
نیز به حداکثر  10سال حبس 3 ،سال حبس خانگی و یک جریمه  250,000دالری محکوم خواهد شد .ووتن
توافق منود که متامی اموالی که از راه فعالیت های غیر قانونی کسب منوده بود بشمول  88,500دالر جواهرات،
اموال حقیقی و  62,419دالر پول نقد را بازگرداند .قرار است این حکم در تاریخ  26مارچ  2012اعالن گردد.
این دوسیه از یک پروژه سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان که برای ارزیابی سفارشات پستی برای
تبدیل و انتقال اسعار از افغانستان به امریکا در نومبر  2010آغاز شده بود شکل گرفت .سرمفتش خاص
برای بازسازی افغانستان اعالن منود که از سفارشات پستی پول برای انتقال پول های حاصل از فعالیت
های غیرقانونی استفاده می شود که نشان دهنده تقلب ،اتالف و سوء استفاده از منابع مالی بازسازی
است .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان طی حتقیقات بعدی اشخاصی را شناسایی منود که تبادالت
مشکوک مالی متعددی بشمول پول هایی با منابع ناشناخته اجنام داده اند.
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در سپتمبر  ،2011ووتن توسط یک تیم بشمول سه مأمور سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان،
پولیس فدرال امریکا و خدمات تفتیشی پستی در مورد تبادالت مشکوک استنطاق گردید .در طی مصاحبه
در فورت براگ ،ووتن تصدیق منود که منابع مالی دولتی امریکا برای پروژه های بازسازی را در حین خدمات در
یک پوسته در ولسوالی خاص والیت اروزگان دزدیده است .این سرقت بشمول فریب دادن قراردادی های افغان
و جعل بل ها برای جلوگیری از شناسایی در طی ممیزی های جبری بوده است.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان از طریق حتلیل معلومات دریافت که ووتن و همدست وی در
مدت استقرار در افغانستان از جوالی  2009تا جنوری  ،2010سفارشات پول پستی جمعا ً به مبلغ 100,000
دالر را به امریکا روان منوده اند .در این حتقیقات همچنان مشخص گردید که انتقاالت زیادی از طریق بانک
توسط همین دو شخص اجنام شده است.

جگرن سابق گارد ملی اردوی امریکا محکوم به تأدیه  115,000دالر جریمه گردید.

در تاریخ  12دسمبر  ،2011متیو کنلی قاضی محکمه شمال ایلینوی امریکا ،جان میالکزو ،یک جگرن گارد
ملی امریکا به جرم اخذ رشوه در قراردادهای نظامی وزارت دفاع امریکا در عوض عقد قرارداد در طی مدت اجنام
وظیفه خود در میدان هوایی بگرام ،به  15سال حبس محکوم منود .آقای میالکزو عالوه بر حبس به یک سال
حبس خانگی و تأدیه  115,000غرامت به وزارت دفاع امریکا محکوم گردید .سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان کارمندان مدیریتی و حمایتی در اختیار تیم محاکمه قرار داد.
بر اساس اسناد ضمیمه این دوسیه ،آقای میالکزو از مارچ  2003تا مارچ  2004به افغانستان اعزام شده
بود .وی منحیث یک آفسر مسئول ترانسپورت خدمت می کرد و تعداد زیادی موتر کرایه ای حتت کنترول وی
قرار داشت وی همچنان منحیث یک مسئول قراردادی که بر حتویل اجناس مختلف در میدان هوایی بگرام
بشمول موانع کنکریتی نظارت می منود خدمت می کرد.
در حین خدمت در افغانستان ،آقای میالکزو حدود  35,000دالر پول نقد و حواله از دو قراردادی نظامی
در عوض اعمال نفوذ برای عقد قراردادهای وزارت دفاع امریکا اخذ منود .آقای میالکزو همچنان در یک اقدام
غیر قانونی دیگر با یک قراردادی نظامی دیگر اشتراک منود .وی در این اقدام حتویل موانع کنکریتی را تصدیق
منود که هرگز به میدان هوایی بگرام حتویل داده نشده بودند .منحیث بخشی از این اقدام ،آقای میالکزو و
این قراردادی نظامی  80,000دالر از پول وزارت دفاع امریکا را میان خودشان تقسیم کردند .در مجموع ،دولت
امریکا از این جرائم حداقل  115,000دالر ضرر کرده است .آقای میالکزو نهمین متهمی است که در این
حتقیقات محکوم شده است .نه متهم دیگر نیز در انتظار محکومیت هستند.
این دوسیه توسط خارنوال وزارت عدلیه امریکا آقای مارک دابلیو پلچر از بخش تقلب معینیت جنایی در
حال رسیدگی است .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان از این حتقیقات که توسط بخش حتقیقات
جنایی اردو ،خدمات حتقیقات جنایی دفاعی و دفتر حتقیقات خاص نیروی هوایی اجنام شد حمایت منود.

قراردادی های افغان به جرم سرقت مواد سوخت محکوم شدند

در تاریخ  29نومبر  ،2011یک محکمه در افغانستان پنج تبعه افغانستان را به جرم اشتراک منودن در سرقت
مواد سوخت از یک پایگاه عملیاتی در والیت کنر محکوم منود .دو نفر به جرم سرقت مواد سوخت به پنج
سال و یک ماه حبس و سه نفر به دلیل جرائم کوچکتر جریمه شدند .این محکومیت ها در نتیجه حتقیقات
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان از سرقت مواد سوخت در پایگاهی عملیاتی اجنام شد .سرمفتش
خاص برای بازسازی افغانستان همکاری نزدیکی با اردوی امریکا ،مشاورین حاکمیت قانون وزارت امورخارجه
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امریکا و پولیس ملی افغانستان برای تهیه دوسیه ای بر علیه اعضای کمپنی Bakhtar Relief Association
 Truckingاجنام داد .در تاریخ  11سپتمبر  ،2011پولیس ملی افغانستان پنج نفر مظنون به سرقت مواد
سوخت از پایگاه را گرفتار منود.

حتقیقات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان منجر به بازیابی  887,835دالر برای این
کمپنی افغان گردید

شکل 2.2

ﲢﻘﯿﻘﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ:
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺮﺍی ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻭ ﲢﺮﯾﻢ ،ﺗﺎ  31ﺩﺳﻤﺒﺮ 2011
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در این دوره راپوردهی ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان و دفتر لوی خارنوالی افغانستان بعد از دریافت
شکایت یک قراردادی فرعی افغان از یک کمپنی امریکایی قراردادی اجننیران اردوی امریکا به علت عدم تأدیه
مصارف اعمار یک سربازخانه اردوی ملی افغانستان ،حتقیقات مشترکی را آغاز منودند .مقامات افغان دو
حکم بازداشت برای  11نفر از مظنونین در این دوسیه صادر منودند و قراردادی های افغان را در یک لست
"ممنوعیت پرواز" قرار دادند .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان به مذاکره برای نایل آمدن به یک توافق
دوستانه مساعدت منود و قراردادی فرعی افغان  887,835دالر طلب خود را از قراردادی امریکایی دریافت منود.

تعلیق و حتریم

در این سه ماه ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان  40دوسیه را برای تعلیق و حتریم ارجاع منود که
مجموع تعداد ارجاعات در طی سال  2011را به  81مورد می رساند؛  50شخص و  31کمپنی که در پروگرام
های بازسازی امریکا کار می کردند .همانطور که در شکل  2.2نشان داده شده است تا آخر سال  ،2011این
ارجاعات منجر به  20مورد تعلیق 33 ،مورد پیشنهاد برای حتریم و  3حتریم نهایی گردید .سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان ارجاعات تعلیق و حتریم (اقداماتی که توسط سازمان های امریکایی برای جلوگیری از
عقد قراردادهای فدرال و یا دریافت اعطاآت به علت نقض قوانین اجنام می شود) را بر اساس حتقیقات مکمل
شده اجنام می دهد و متامی اسناد مورد ضرورت برای اجنام اقدامات قانونی توسط این سازمان ها را ارائه می
مناید.
عالوه بر دوام دادن به ارجاعات توسط سایر سازمان ها ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان اقداماتی
را برای استفاده از تعلیق و حتریم منحیث یک راه حل برای دوسیه های مربوط به بازسازی اجنام می دهد .در
اکتوبر  ،2011سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان مشاورین خود را برای حتقیقات به کابل و قندهار
روان منود تا ترنینگ حتقیقات دوسیه های مربوط به تقلب در خرید و مؤثریت ضعیف قراردادی ها را ارائه منایند.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان کارمندان حتقیقاتی و تفتیشی خود و چند نفر از کارمندان سازمان
های همکار خود را تعلیم داده است .این ترنینگ بشمول تعلیم طرز تهیه دوسیه های تعلیق و حتریم بدون
محکومیت جنایی ،شواهد مورد ضرورت برای دولت و شواهد مناسب برای ارجاع جهت تعلیق و حتریم است.
ترنینگ برای کارمندان اعزام شده در دسمبر  2011برای متامی مفتشان در واشنگنت دی سی برگزار گردید.
انتظار می رود که سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ترنینگ اضافی دوسیه های تعلیق و حتریم را در
اوایل سال  2012به کارمندان خود ارائه مناید .ترنینگ مجددد همه کارمندان پس از آن برگزار می گردد.
تعلیق و حتریم سامان آالت مهمی برای یقین حاصل منودن از عقد قراردادها با اشخاص مسئول هستند.
پروگرام سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان سه عارضه در پالیسی امریکا و ماحول قراردادی افغانستان
را رفع می مناید :ضرورت عکس العمل سریع ،محدودیت اختیارات امریکا در مورد اتباع و کمپنی های افغان و
موانع مربوط به استفاده از قراردادی های فرعی متعدد.
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نظارت SIGAR

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

از  1اکتوبر  2011تا  30دسمبر  ،2011سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان  37شکایت از طریق تیلیفون
متاس فوری دریافت منوده است .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان  12شکایت را برای حتقیقات به
مأمورین خود و یک مورد را به یک سازمان دیگر ارجاع داده است .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
در حال بررسی  10شکایت و هماهنگ منودن  12شکایت است و  2شکایت را مختومه منوده است .مفتشان
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان  30روز فرصت دارند تا شکایات را ارزیابی منایند و در مورد بررسی و
ارجاع آنها تصمیم گیری کنند .آنها همچنان  10روز فرصت دارند تا اعالن جرم جنایی منایند .از سال ،2009
تیلیفون متاس فوری سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان  716شکایت دریافت منوده است .این تعداد
نشان دهنده معلومات اصالح شده از سه ماه قبل است.

بودجه سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ()SIGAR

در این دوره راپوردهی ،کنگره با درخواست بودجه  44.4ملیون دالری سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
برای سال مالی  2012موافقت منود .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان قصد دارد با استفاده از این
منابع مالی ،کارمندان متخصص در زمینه ممیزی ،تفتیش ،حتقیق و مدیریت معلومات را برای نظارت مؤثر بر
سرمایه گذاری های امریکا در بازسازی استخدام مناید.

کارمندان سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ()SIGAR

کارمندان سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان بشمول  133کارمند فدرال هستند .به علت افزایش
چشمگیر منابع مالی بازسازی در سال مالی  2011و سال مالی  ،2012سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان قصد دارد کارمندان خود را به  180کارمند متام وقت در سال مالی  2012برساند .سرمفتش خاص
برای بازسازی افغانستان ستراتیژی استخدامی خود را بهبود بخشیده که سبب افزایش متقاضیان با جتربه
برای مناصب مهم گردیده است .این تغییرات سبب تقلیل مدت زمان استخدام گردیده اند.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان  33کارمند در سفارت امریکا در کابل و  16کارمند در پایگاه
های نظامی خارج از کابل دارد .در آگست  ،2011سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان و سفارت امریکا
یک توافقنامه جدید برای انکشاف حضور سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در چهار محل دیگر
در افغانستان امضاء منودند .تا آخر دسمبر  ،2011کارمندان سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در
چندین پایگاه در سراسر کشور بشمول میدان هوایی قندهار و بگرام ،کمپ استون ،کمپ لدرنک و پایگاه
عملیاتی سالرنو مستقر بودند .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال بررسی تأسیس یک
دفتر در مزارشریف است .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان سه کارمند افغان را در دفتر خود در
کابل استخدام منوده که بشمول یک مفتش و یک ترجمان/مسئول تیلیفون متاس فوری هستند .به عالوه،
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان از کارمندان موقت نیز به طور کوتاه مدت در افغانستان استفاده
می کند .در این سه ماه ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان  9کارمند را به طور موقت مجموعا ً به
مدت  179روز به افغانستان اعزام منود.
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انکشاف همکاری ها
یک دهقان در تاریخ  1نومبر با یک عسکر امریکایی در ولسوالی مالیان والیت قندهار
گپ می زند .این دو نفر در مورد وقایع اخیر در قریه و رفتار مردم بحث می کنند( .عکس
اردوی امریکا ،بریدمن کریستینا ترولوک)
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"مسئولیت آینده افغانستان بدوش افغان ها است و ما
افغان ها برای بدوش گرفنت این مسئولیت تشویق می
کنیم .ولی همبستگی ،تعهد و حمایت شما خاصتا ً
در دوره بین سال  2014تا  2024حیاتی است تا بتوانیم
دستاوردهای خودمان را حتکیم منوده و عوارض باقیمانده
را رفع منائیم".
— رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی

منبع :رئیس جمهور کرزی" ،اظهاریه در کنفرانس بن".12/5/2011 ،
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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  -مکمل
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 ،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
همچنان معلوماتی در مورد پیشرفت مساعی مربوط به 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 مساعی امریکا و جامعه بین املللی برای بهبودبخشی ماحول امنیتی مملکت را بررسی می کند .این
بخش فرعی برروی پالن گذاری جهت ایجاد ظرفیت در پولیس ملی افغانستان و اردوی ملی افغانستان متمرکز
است .این بخش وضعیت قراردادی های امنیتی خصوصی را ارزیابی می کند .این بخش همچنان 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 برروی وضعیت آشتی ملی و بازگشت شورشیان
به جامعه مترکز می کند .این بخش همچنان سطح کنترول دولت جمهوری اسالمی افغانستان در والیات
مختلف شرقی و جنوبی را بررسی می مناید .در مورد مساعی ایجاد ظرفیت ،حاکمیت قانون و انکشاف حقوق
بشر نیز بحث می شود .در این بخش فرعی همچنان مساعی امریکا و دولت جمهوری اسالمی افغانستان
برای مبارزه علیه فساد اداری بررسی می شود.
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بخش فرعی انکشاف اجتماعی و اقتصادی در مورد فعالیت های بازسازی بر اساس سکتور ،از انرژی 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.

شیوه

بخش  3با استفاده از معلومات بدست آمده از منابع آزاد و سازمان های امریکایی نوشته شده است.
متامی معلومات ارائه شده مربوط به سازمان راپوردهی شده مذکور در نوت های پایانی یا نوت ها مربوط
به جداول یا اشکال است زیرا معلومات و اعداد ارائه شده توسط سازمان های مختلف ممکن است تفاوت
داشته باشد .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان غیر از موارد نشانی شده به تفتیش ها یا حتقیقات
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در منت یا بخش های کنار صفحه ،این معلومات را تصدیق نکرده و
این معلومات نشان دهنده نظرات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان نیستند .برای اطالع از حتقیقات
و تفتیش های اجنام شده توسط سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در این سه ماه به بخش  1مراجعه
کنید.

درخواست معلومات

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

حتقیقات آزاد

حتقیقات آزاد بر اساس جدیدترین معلوماتی اجنام می شود که از طریق منابع معتبر در اختیار عموم قرار می
گیرد .یک لست از منابعی که در این راپور سه ماهه از آنها استفاده شده در قسمت ذیل ارائه شده است:
•همه سازمان های آمریکایی که به درخواست معلومات پاسخ داده اند
•آیساف (نیروهای بین املللی کمک به امنیت)
•سازمان ملل متحد (و شعبات مربوط)
•صندوق بین املللی پول
•بانک جهانی
•وزارتخانه های دولت جمهوری اسالمی افغانستان و سایر سازمان های دولتی افغانستان
•وزارت امورخارجه و کشورهای مشترک املنافع بریتانیا
•بنیاد آسیا
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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رهنمای ترسیمه ها

درک ترسیمه ها و کلمات

ESF

INCLE

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

ترسیمه های ستونی

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

CERP DoD CN

برحسب USAID
DoS
ملیارد و ملیون
یونت ها

ASFF

DoD

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.
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DoD

سالهای تقویمی و شمسی

دولت افغانستان بر اساس تقویم هجری شمسی عمل می کند که
از سال  622بعد از میالد مسیح آغاز می گردد .سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان این تاریخ ها را به تقویم میالدی تبدیل می مناید.
سال شمسی فعلی در افغانستان  1390است که از  21مارچ 2011
آغاز شده و به  20مارچ  2012ختم می گردد.
2012

عالمت های منابع مالی

ESF

2011
USAID

1390

INCLE

DoS
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DoD CN

عالمت های منابع مالی ،منابع مالی مختلفی که در منت در مورد آنها
DoDکه مسئول مدیریت منابع
بحث شده را مشخص می کنند .سازمانی
مالی است در باکس ذیل نام منبع لست شده است.
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وضعیت منابع مالی
این بخش جزئیات وضعیت منابع مالی اختصاص یافته ،تعهد شده و پرداخت شده برای فعالیت های بازسازی
افغانستان را برای اجنام وظایف قانونی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ارائه می مناید .امریکا از
سال مالی  2002تا  31دسمبر  2011حدود  85.54ملیارد دالر به مساعدت های بشری و بازسازی در افغانستان
اختصاص داده است .این مبلغ تقریبا ً به شکل ذیل تقسیم شده است:
• 52.14ملیارد دالر برای امنیت
• 20.28ملیارد دالر برای حکومتداری و انکشاف
• 5.67ملیارد دالر برای مساعی مبارزه علیه مواد مخدر
• 2.24ملیارد دالر برای مساعدت بشری
• 5.20ملیارد 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($85.54 :
a

ﺳﺎﯾﺮa
$11.60

 :ASFFصندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان

INCLE

ESFa

DoD CN

TFBSO

AIF

CERP

ASFF

$3.26

$13.02

$2.28

$0.51

$0.80

$3.44

$50.63

ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭﺧﺎﺭﺟﻪ
ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ )(DoS

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ
ﺑﯿﻦ ﺍﳌﻠﻠﯽ
ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ
$13.02

ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺷﺪﻩ ﻣﯿﺎﻥ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
$11.60

$3.26

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

ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ )(DoD
$57.66

ﻧﻮﺕ :ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ.
 .aﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻮﺩﺟﻪ  ،2012ﺍﻣﻀﺎﺀ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ  ،12/23/2011ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮﺍی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻫﻨﻮﺯ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
 .bﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﻤﻮﻝ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﺪﻟﯿﻪ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭﺧﺎﺭﺟﻪ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ ﺑﯿﻦ ﺍﳌﻠﻠﯽ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ،ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺩﺍﺭی ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺯﺭﺍﻋﺖ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ :ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ 10/14/2009 ،1/2/2012 ،1/4/2012 ،1/13/2012 ،1/17/2012 ،ﻭ
 ،10/1/2009ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭﺧﺎﺭﺟﻪ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ 1/9/2012 ،1/10/2012 ،ﻭ  ،4/14/2011ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺩﺍﺭی،
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،10/13/2011 ،ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ،
 ،7/19/2011ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ ﺑﯿﻦ ﺍﳌﻠﻠﯽ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ،10/15/2010 ،1/5/2012 ،
 1/15/2010ﻭ  ،10/9/2009ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﺪﻟﯿﻪ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،7/7/2009 ،ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺯﺭﺍﻋﺖ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.P.L. 112-74، 12/23/2011، P.L ،4/2009 ،
 ،P.L. 111-212، 10/29/2010، P.L. 111-118، 12/19/200 ،4/15/2011 ،112-10ﺍﻇﻬﺎﺭﯾﻪ ﺩﻓﺎﻋﯽ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ .2010
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ارائه راپور به کنگره امریکا

 :AIFصندوق زیربناهای افغانستان
 :TFBSOنیروی کاری عملیاتی جتارت و ثبات

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ
b

 :CERPپروگرام پاسخ اضطراری قوماندان

|
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 :ESFصندوق حمایت اقتصادی Iصندوق بین املللی
 :INCLEکنترول مواد مخدر و اعمال قانون
سایر :سایر منابع مالی

وضعیت منابع مالی

INCLE

ESF

TFBSO DoDCN

USAID DoS

AIF

CERP

ASFF

DoD

مبلغ تأمین شده توسط هفت صندوق عمده
امریکایی حدود  86.4فیصد (حدود  73.94ملیارد دالر)
از مجموع اعطاآت بازسازی افغانستان را از سال
ASFF
73.3
مالی  2002تشکیل می دهد .از این مبلغ بیش از
فیصد (حدود  54.23ملیارد دالر) تعهد شده و بیش
از  62.1فیصد (بیش از  45.94ملیارد دالر) تأدیه شده
DoD
صفحات بعدی ارائه
است .جزئیات این صندوق ها در
شده است.

تامین منابع مالی امریکا برای بازسازی افغانستان

تا  31دسمبر  ،2011مجموع منابع مالی اختصاص یافته به مساعدت های بشری و بازسازی در افغانستان
حدود  85.54ملیارد دالر بوده است .این مقدار را می توان به پنج بخش مختلف بازسازی تقسیم کرد :امنیت،
حکومتداری و انکشاف ،مبارزه با مواد مخدر ،مساعدت های بشری و نظارت و عملیات .برای کسب معلومات
مکمل در مورد اختصاص منابع مالی امریکا به ضمیمه  Bمراجعه کنید.
همانطور که در شکل  3.2نشان داده شده است ،تا  31دسمبر  ،2011مجموع منابع مالی اختصاص یافته
طی سال مالی  2012بیش از  17.3فیصد نسبت به منابع مالی اختصاص یافته در سال مالی  2011افزایش
یافته است .از سال مالی  ،2002زیادترین منابع مالی مصروف تأسیس و ترنینگ نیروهای امنیت ملی افغانستان
گردیده است .مجموع منابع مالی اختصاص یافته برای امنیت (بیش از  52.14ملیارد دالر) حدود  61.0فیصد از
مجموع اعطاآت بازسازی امریکا را تشکیل می دهند.
در تاریخ  23دسمبر  ،2011رئیس جمهور اوباما قانون تداوم اختصاص بودجه ساالنه وزارت دفاع امریکا برای
سال  2012را امضاء منود و منابع مورد ضرورت برای عملکرد دولت در متباقی سال مالی را اختصاص داد .منابع
مالی اختصاص یافته برای مساعدت های بشری و بازسازی افغانستان در سال مالی  2012بیش از  12.64ملیارد

شکل 3.2

CERPﺍﺳﺎﺱ ﺑﺨﺶ ﺗﺎ  31ﺩﺳﻤﺒﺮ ) 2011ﻣﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﺍﻟﺮ(
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ
$90

$85.54

$85

DoD

$80
$75

$72.89

$70
$65

DoD CN

$60

$56.24

$55
$50

DoD

$45
$39.60

$40
$35
$29.21

$30

ESF

$25

$23.01

$20
$15

$12.99

USAID

$9.50

$10
$5

2012b

INCLE

2011
ﻣﺠﻤﻮﻉ

2009

2010

ﻣﺴﺎﻋﺪﺕ ﺑﺸﺮی

ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ

2008

2007

ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ

2006
ﺣﮑﻮﻣﺘﺪﺍﺭی/ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ

2002–2005a

$0

ﺍﻣﻨﯿﺖ

ﻧﻮﺕ :ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ.
 .aﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﭘﺮﻭﺳﺲ ﺑﻦ .ﺑﺮﺍی ﮐﺴﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺑﻪ ﺑﺨﺶ  1ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
DoS
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻮﺩﺟﻪ  ،2012ﺍﻣﻀﺎﺀ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ  ،12/23/2011ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮﺍی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻫﻨﻮﺯ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
.b
ﻣﻨﺎﺑﻊ :ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ 10/14/2009 ،1/2/2012 ،1/4/2012 ،1/13/2012 ،1/17/2012 ،ﻭ  ،10/1/2009ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭﺧﺎﺭﺟﻪ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی
ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ 1/9/2012 ،1/10/2012 ،ﻭ  ،4/14/2011ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺩﺍﺭی ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،10/13/2011 ،ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،7/19/2011 ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ
ﺑﯿﻦ ﺍﳌﻠﻠﯽ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ 1/15/2010 ،10/15/2010 ،1/5/2012 ،ﻭ  ،10/9/2009ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﺪﻟﯿﻪ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،7/7/2009 ،ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺯﺭﺍﻋﺖ
ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،P.L. 112-74، 12/23/2011، P.L. 112-10، 4/15/2011، P.L. 111-212، 10/29/2010، P.L. 111-118، 12/19/200 ،4/2009 ،ﺍﻇﻬﺎﺭﯾﻪ ﺩﻓﺎﻋﯽ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ .2010

AIF

DoD

5445

سرمفتش خاص

I

برای بازسازی افغانستان

وضعیت منابع مالی

دالر است .این مبلغ با اختصاص منابع مالی صندوق حمایت اقتصادی ( ،)ESFصندوق بین املللی کنترول مواد
مخدر و اعمال قانون ( )INCLEو سایر حساب های مساعدتی به افغانستان افزایش می یابد.
بخش  1این راپور برروی مساعی  10ساله بازسازی افغانستان در سه مرحله مترکز می کند :پروسس بن
( ،)2001-2005مساعی بازسازی ( )2006-2011و انتقال ( .)2011-2014همانطور که در شکل  3.3نشان داده شده
است ،منابع مالی اختصاص یافته برای بازسازی افغانستان در سال مالی  ،2007سال مالی  ،2009سال مالی
 ،2010سال مالی  2011و سال مالی  2012از مجموع منابع مالی اختصاص یافته در طی پروسس بن زیادتر است.
این شکل مبالغ اختصاص یافته ساالنه را بر اساس بخش های مختلف از سال مالی  2002تا سال مالی 2012
نشان 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 است.
شکل 3.3

ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ ،ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻭ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﯽ )ﻣﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﺍﻟﺮ ﻭ ﻓﯿﺼﺪ(
$16.65

$16.65

$17
$16
$15
$14

$12.64

$13
$12
$10.39

$11

$10.03

$9.50

$10
$9
$8
$7

$6.19

$6
$5
$3.49

$4
$3
$2
$1

2012b

2011

ﻣﺠﻤﻮﻉ

2010

ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ

2008

2009

ﻣﺴﺎﻋﺪﺕ ﺑﺸﺮی

2007

ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ

2006

ﺣﮑﻮﻣﺘﺪﺍﺭی/ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ

2002–2005a

$0

ﺍﻣﻨﯿﺖ

ﻧﻮﺕ :ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ.
 .aﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﭘﺮﻭﺳﺲ ﺑﻦ .ﺑﺮﺍی ﮐﺴﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺑﻪ ﺑﺨﺶ  1ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
 .bﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻮﺩﺟﻪ  ،2012ﺍﻣﻀﺎﺀ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ  ،12/23/2011ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮﺍی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻫﻨﻮﺯ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ :ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ 10/14/2009 ،1/2/2012 ،1/4/2012 ،1/13/2012 ،1/17/2012 ،ﻭ  ،10/1/2009ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭﺧﺎﺭﺟﻪ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی
ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ 1/9/2012 ،1/10/2012 ،ﻭ  ،4/14/2011ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺩﺍﺭی ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،10/13/2011 ،ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،7/19/2011 ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ
ﺑﯿﻦ ﺍﳌﻠﻠﯽ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ 1/15/2010 ،10/15/2010 ،1/5/2012 ،ﻭ  ،10/9/2009ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﺪﻟﯿﻪ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،7/7/2009 ،ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺯﺭﺍﻋﺖ
ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ P.L. 112-74 ،12/23/2011 ،P.L. 112-10 ،4/15/2011 ،P.L. 111-212 ،10/29/2010 ،P.L. 111-118 ،12/19/2009 ،4/2009 ،ﺍﻇﻬﺎﺭﯾﻪ ﺩﻓﺎﻋﯽ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ .2010
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INCLE

ESF

TFBSO DoDCN

USAID DoS

AIF

CERP

ASFF

وضعیت منابع مالی

DoD

ASFF

DoD

تعاریف منابع مالی صندوق وجه امانت برای بازسازی
افغانستان ()ASFF
CERPبازسازی
وزارت دفاع منابع مالی صندوق وجه امانت برای
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
درخواست DoD
منبع :وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به CN
معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان.4/13/2010 ،
DoD

صندوق نیروهای امنیتی افغانستان

کانگرس صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان ( )ASFFرا برای تأمین جتهیزات ،تدارکات ،خدمات و ترنینگ
و همچنان تعمیر ،بازسازی و اعمار تأسیسات نیروهای امنیت ملی افغانستان را تأسیس منود 62 .سازمان
اصلی مسئول تأسیس نیروهای امنیت ملی افغانستان ،منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی-
63
افغانستان/قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان است.
قانون جامع بودجه  2012مبلغ  11.20ملیارد دالر را به صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان اختصاص
داد که مجموع منابع مالی اختصاص یافته به این صندوق را به حدود  50.63ملیارد دالر می رساند64 .تا 31
دسمبر  2011بیش از  35.69ملیارد دالر از این مبلغ تعهد شده که بیش از  30.96ملیارد دالر آن تأدیه شده
است 65 .شکل  3.4مبالغ اختصاص یافته به صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان را بر اساس سال مالی
نشان می دهد.
وزارت دفاع امریکا راپور داد که مجموع تعهدات تا  31دسمبر  2011بیش از  2.35ملیارد دالر نسبت به
مجموع تعهدات در  30سپتمبر  2011افزایش یافته است .منابع پرداخت شد ه تا  31دسمبر  2011حدود
 1.31ملیارد دالر نسبت به منابع پرداخت شده تا  30سپتمبر  2011افزایش یافته است 66.شکل  3.5مقایسه
کلی از مبالغ اختصاص یافته ،تعهد شده و پرداخت شده برای صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان را
نشان می دهد.
شکل 3.4

شکل 3.5

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

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎی ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ،
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻠﯽ )ﻣﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﺍﻟﺮ(
ﻣﻮﺟﻮﺩ
$50.63

ESF

USAID
ﻣﻮﺟﻮﺩ
$39.45

INCLE

ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺪﻩ
$35.69

DoS

ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺷﺪﻩ
$30.96

ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺪﻩ
$33.34
ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺷﺪﻩ
$29.65

$50.0

$12.0

$45.0

$10.0

$40.0

$8.0

$35.0

$6.0

$30.0

$4.0

$25.0

$2.0

$0

$0

AIF

ﺗﺎ  31ﺩﺳﻤﺒﺮ 2011

ﺗﺎ  30ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ 2011

12

11

10

09

08

07

2005 06

DoD
ﻧﻮﺕ :ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ.

ﻧﻮﺕ :ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ :ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی
ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥP.L. 112-74 ،12/23/2011 ،L. 112-10 ،15/2011 ،1/13/2012 ،

ﻣﻨﺎﺑﻊ :ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی
ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥP.L. 112-74 ،12/23/2011 ،1/13/2012 ،
.L. 112-10 ،15/2011،

TFBSO

DoD

5665

سرمفتش خاص

I

برای بازسازی افغانستان

وضعیت منابع مالی

فعالیت های بودجه ای صندوق نیروهای امنیتی افغانستان ()ASFF

وزارت دفاع آمریکا منابع مالی را به سه گروه فعالیت بودجه ای در صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان
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
67
ترانسپورت ،عملیات و تعلیم و نگهداری.
وزارت دفاع امریکا تا  31دسمبر  2011بیش از  30.96ملیارد دالر را به مساعی نیروهای امنیت ملی
افغانستان اختصاص داده است .از این مبلغ ،بیش از  19.81ملیارد دالر به اردوی ملی افغانستان و بیش از
10.98ملیارد دالر به پولیس ملی افغانستان تأدیه گردیده است ،مبلغ  0.16ملیارد دالر باقیمانده نیز به سایر
68
مساعی مربوط اختصاص یافت.
همانطور که در شکل  3.6نشان داده شده ،از منابع مالی اختصاص یافته به اردوی ملی افغانستان،
بزرگترین بخش از آن  -حدود  8.91ملیارد دالر  -مصروف حمایت از جتهیزات و ترانسپورت گردیده است .از منابع
مالی تأدیه شده به پولیس ملی افغانستان ،همانطور که در شکل  3.7نشان داده شده ،زیادترین مبلغ  -حدود
69
 3.53ملیارد دالر  -به حفظ و مراقبت اختصاص یافت.

شکل 3.6

شکل 3.7

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

ﺗﺄﺩﯾﺎﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎی ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﺍﺭﺩﻭی
ﻣﻠﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﮔﺮﻭﻩ ﻓﺮﻋﯽ،
ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ  31 - 2005ﺩﺳﻤﺒﺮ) 2011ﻣﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﺍﻟﺮ(
ﻣﺠﻤﻮﻉ$19.81 :

ﻣﺠﻤﻮﻉ$10.98 :
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎﺕ ﻭ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ
$2.32

ﲡﻬﯿﺰﺍﺕ ﻭ ﺗﺮﺍﻧﺴﭙﻮﺭﺕ
$3.48

ﺯﯾﺮﺑﻨﺎ
$1.65

ﺗﻌﻠﯿﻤﺎﺕ ﻭ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ
$1.86

ﲡﻬﯿﺰﺍﺕ ﻭ ﺗﺮﺍﻧﺴﭙﻮﺭﺕ
$8.91

ﺯﯾﺮﺑﻨﺎ
$2.78

ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی
$6.27

ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی
$3.53
ﻧﻮﺕ :ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی
ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.1/13/2012 ،

ﻧﻮﺕ :ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی
ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.1/13/2011 ،
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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 ،10/2/2009
صفحه .5

ASFF

وضعیت منابع مالی

DoD

CERP

DoD

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

اختصاص یافته :مجموع پول موجود برای تعهدات
تعهد شده :تعهدات اجنام شده برای پرداخت پول
پولهایی که تأدیه شده
پرداخت شدهUSAID :

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 پروگرام برای اجرای پروژه های کوچک در نظر گرفته شده اند که مصارف آنها کمتر از  500,000دالر
است 70.پروژه هایی که مصارف آنها از  1.00ملیون دالر بیشتر باشد نیز اجازه داده شده است ولی باید
قوماندان قوماندانی مرکزی امریکا آنها را تصدیق مناید و پروژه های با مبلغ بیش از  5ملیون دالر ضرورت به
تصدیق معاون وزیر دفاع دارند .پروژه های پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان نباید بزرگتر از  20.00ملیون دالر
71
باشند.
وزارت دفاع امریکا راپور داد که تا تاریخ  31دسمبر 2011مجموع منابع مالی پروگرام پاسخ اضطراری
قوماندان حدود  3.44ملیارد دالر بوده است 72.وزارت دفاع امریکا راپور داد که از این مبلغ حدود  2.20ملیارد دالر
تعهد شده که از این مبلغ حدود  1.94ملیارد دالر آن تأدیه شده است 73.شکل  3.8منابع مالی اختصاص
یافته به پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان را بر اساس سال مالی نشان می دهد.
وزارت دفاع امریکا راپور داد که مجموع تعهدات تا  31دسمبر  2011حدود  1.39ملیون دالر نسبت به
مجموع تعهدات در  30سپتمبر  2011افزایش یافته است .منابع پرداخت شده تا  31دسمبر  2011بیش از
 80.01ملیون دالر نسبت به منابع پرداخت شده تا  30سپتمبر  2011افزایش یافت 74.شکل  3.9مقایسه
کلی از مبالغ اختصاص یافته ،تعهد شده و پرداخت شده برای پروژه های پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان
را نشان می دهد.

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 ،
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ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ،P.L. 112-74 ،12/23/2011 ،1/17/2012 ،
ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی
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برای بازسازی افغانستان

USAID

وضعیت منابع مالی
INCLE

DoS

صندوق زیربناهای افغانستان

قانون اجازه دفاع ملی آیک اسکلتون برای سال مالی  ،2011صندوق زیربناهای افغانستان ( )AIFرا برای تأمین
منابع مالی پروژه های بزرگ و با اولویت زیاد که از مساعی نظامی-غیر نظامی امریکا حمایت می کنند
تأسیس منود .سی روز قبل از تعهد منودن و یا مصروف منودن منابع مالی صندوق زیربناهای افغانستان برای
یک پروژه ،وزیر دفاع باید جزئیات پروژه پیشنهادی بشمول یک پالن برای حفظ آن و شرح طرح حمایت آن از
75
ستراتیژی مبارزه علیه شورش در افغانستان به کنگره ارائه مناید.
قانون جامع بودجه  2012مبلغ  400.00ملیون دالر را به  AIFاختصاص داد که مجموع منابع مالی
اختصاص یافته به این صندوق را به  800.00ملیون دالر می رساند .وزارت دفاع امریکا راپور داد که تا  31دسمبر
 2011بیش از  224.65ملیون دالر از این مبلغ تعهد شده است که از این مقدار حدود  10.05ملیون دالر آن تأدیه
شده است 76.شکل  3.10منابع مالی اختصاص یافته به  AIFرا بر اساس سال مالی نشان می دهد.
وزارت دفاع امریکا راپور داد که مجموع تعهدات تا  31دسمبر  2011بیش از  8.85ملیون دالر نسبت به
مجموع تعهدات در  30سپتمبر  2011افزایش یافته است .مجموع منابع پرداخت شده تا  31دسمبر 2011
حدود  6.97ملیون دالر نسبت به منابع پرداخت شده تا  30سپتمبر  2011افزایش یافت .شکل  3.11مقایسه
کلی از مبالغ اختصاص یافته ،تعهد شده و پرداخت شده برای پروژه های  AIFرا نشان می دهد. 77 .

AIF

DoD

توضیح کلمات مربوط به صندوق زیربناهای
افغانستان
TFBSO
وزارت دفاع امریکا منابع مالی صندوق زیربناهای
افغانستان را به موجود ،تعهد شده یا تأدیه شده
DoD
تقسیم می کند.
اختصاص یافته :مجموع پول موجود برای تعهدات
تعهدات :تعهدات اجنام شده برای پرداخت پول
پرداخت شده :پولهایی که تأدیه شده
منبع:وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان4/13/2010 ،

نیروی کاری عملیاتی جتارت و ثبات

نیروی کاری عملیاتی جتارت و ثبات ( )TFBSOدر جون  2006تأسیس گردید و چندین سال در عراق فعال بود.
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ﻣﻨﺎﺑﻊ :ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی
ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.P.L. 112-74، 12/23/2011، P.L. 112-10T 4/15/2011 ،

ﻣﻨﺎﺑﻊ.P.L. 112-74, 12/23/2011; P.L. 112-10, 4/15/2011 :

ارائه راپور به کنگره امریکا
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سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در
یکی از ممیزی های در حال اجنام خود برروی انتخاب،
هماهنگی بین سازمانی و حفظ پروژه ها در
پروگرام زیربناهای افغانستان ( )AIPکه توسط
 AIFپشتیبانی می شود مترکز می کند .برای
کسب معلومات زیادتر به بخش  ،2صفحه 37
مراجعه کنید.

DoS

وضعیت منابع مالی
AIF

DoD

TFBSO

DoD

کلمات مربوط به صندوق های نیروی کاری جتارت و ثبات
وزارت دفاع امریکا در افغانستان
وزارت دفاع امریکا منابع مالی نیروی کاری جتارت و ثبات
وزارت دفاع امریکا در افغانستان را به موجود ،تعهد شده
یا تأدیه شده تقسیم می کند.
اختصاص یافته :مجموع پول موجود برای تعهدات
تعهدات :تعهدات اجنام شده برای پرداخت پول
پرداخت شده :پولهایی که تأدیه شده

در سال  ،2010نیروی کاری عملیاتی جتارت و ثبات با هدف ایجاد ثبات و مبارزه علیه شورش با انگیزه های
اقتصادی از طریق تقلیل بیکاری و ایجاد فرصت های اقتصادی برای مردم افغانستان در این کشور شروع به کار
منود .پروژه های نیروی کاری عملیاتی جتارت و ثبات بشمول سرمایه گذاری های خصوصی ،انکشاف صنعتی،
78
بانکداری و انکشاف سیستم مالی ،تنوع و احیای زراعی و انکشاف منابع انرژی هستند.
برای سال مالی  2012نیروی کاری عملیاتی جتارت و ثبات مبلغ  199.16ملیون دالر بودجه دریافت منود که
مجموع منابع مالی تعهد شده برای این نیروی کاری را به حدود  512.66ملیون دالر رساند 79 .تا  31دسمبر
 2011بیش از  321.90ملیون دالر از این مبلغ تعهد شده که حدود  136.91ملیون دالر آن تأدیه شده است.
 80شکل  3.12مبالغ اختصاص یافته به نیروی کاری عملیاتی جتارت و ثبات را بر اساس سال مالی نشان می
دهد.
وزارت دفاع امریکا راپور داد که مجموع تعهدات تا  31دسمبر  2011بیش از  30.83ملیون دالر نسبت به
مجموع تعهدات در  30سپتمبر  2011افزایش یافته است .مجموع مبالغ تأدیه شده تا  31دسمبر  2011بیش
از 23.21ملیون دالر نسبت به مبالغ تأدیه شده تا  30سپتمبر  2011افزایش یافت . 81شکل  3.13مقایسه
کلی از مبالغ اختصاص یافته ،تعهد شده و تأدیه شده برای پروژه های نیروی کاری عملیاتی جتارت و ثبات را
نشان می دهد.

منبع:وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان4/13/2010 ،
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ﻧﻮﺕ ﻫﺎ :ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﳑﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺸﻤﻮﻝ ﺍﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﳒﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﯿﻦ
ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﻮﺕ ﻫﺎ :ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﳑﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺸﻤﻮﻝ ﺍﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﳒﺎﻡ ﺷﺪﻩ
ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ :ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی
ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ 1/2/2012 ،ﻭ ،P.L. 112-74 ،10/3/2011
 ،12/23/2011ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ
ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.P.L. 112-10، 4/15/2011 ،7/19/2011 ،

ﻣﻨﺎﺑﻊ :ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی
ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،P.L 112-74، 12/23/2011 ،1/2/2012 ،ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭ ﺑﻮﺩﺝ
ﻩ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ،
.P.L. 112-10T 4/15/2011 ،7/19/2011
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سرمفتش خاص

I

برای بازسازی افغانستان

وضعیت منابع مالی

CERP

DoD

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

DoD CN

منابع مالی فعالیت های جلوگیری از مصرف و مقابله علیه مواد مخدر وزارت دفاع امریکا ( )DoD CNبا مبارزه
علیه جتارت مواد مخدر و فعالیت های وابسته به آن از مساعی ثبات افغانستان حمایت می کند .صندوق
جلوگیری از مصرف و مقابله علیه مواد مخدر وزارت دفاع امریکا ( )DoD CNبا حمایت از عملیات نظامی
علیه قاچاقبران ،انکشاف عملیات های مبارزه علیه مواد مخدر و ایجاد ظرفیت در سازمان های اعمال قانون
افغانستان  -بشمول پولیس سرحدات افغانستان  -از طریق ترنینگ تخصصی و تأمین جتهیزات و تأسیسات
82
به مساعی مبارزه علیه مواد مخدر مساعدت می کند.
شکل  3.14منابع 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 مجموع منابع مالی
اختصاص یافته ،تعهد شده و تأدیه شده تا  30دسمبر  2011را راپوردهی منود .این مبالغ حدود  392.55ملیون
دالر نسبت به مجموع منابع مالی اختصاص یافته ،تعهد شده و تأدیه شده تا  30سپتمبر  2011افزایش
یافته است که سبب گردیده مجموع منابع مالی اختصاص یافته ،تعهد شده و تأدیه شده برای این صندوق
به بیش از  2.28ملیارد دالر برسد 83 .شکل 3.15یک مقابسه کلی از منابع مالی اختصاص یافته ،تعهد شده
و تأدیه 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 تأدیه شده تقسیم می گردند.
USAID

اختصاص یافته :مجموع پول موجود برای تعهدات
تعهدات :تعهدات اجنام شده برای پرداخت پول
پرداخت شده :پولهایی که تأدیه شده
آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی
منبع:وزارت دفاع
INCLE
افغانستان4/13/2010 ،

DoS

شکل 3.14

شکل 3.15

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

AIF

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ )ﻣﻠﯿﻮﻥ ﺩﺍﻟﺮ(
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ﺗﺎ  31ﺩﺳﻤﺒﺮ 2011

ﺗﺎ  30ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ 2011

ﻧﻮﺕ :ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی
ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ 1/4/2012 ،ﻭ .10/4/2011
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ﻧﻮﺕ ﻫﺎ :ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﳑﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺸﻤﻮﻝ ﺍﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﳒﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﯿﻦ
ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ :ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی
ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ1/4/2012 ،

ارائه راپور به کنگره امریکا

|

 30جنوری2012 ،
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DoD

DoD

وضعیت منابع مالی
DoD CN

DoD

صندوق حمایت اقتصادی

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.
DoS

اختصاص یافته :مجموع پول موجود برای تعهدات
تعهدات :تعهدات اجنام شده برای پرداخت پول
پرداخت شده :پولهایی که تأدیه شده
AIF

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 ،

DoD

پروگرام های صندوق حمایت اقتصادی با مساعدت به کشور ها در زمینه مسائل سیاسی کوتاه مدت ،بلند
مدت ،اقتصادی و امنیتی به پیشبرد منافع امریکا کمک می کنند .پروگرام های صندوق حمایت اقتصادی
بشمول حمایت از مقابله با تروریزم ،انکشاف اقتصاد ملی ،انکشاف سیستم های عدلیه مؤثر و مستقل و
84
حمایت از دولت شفاف و جوابده است.
با آنکه قانون جامع بودجه  2012منابع مالی سال مالی  2012را به صندوق حمایت اقتصادی اختصاص
داد ولی منابع مالی اختصاص یافته به بازسازی افغانستان در وقت نشر این راپور مشخص نشده بود .اداره
انکشاف بین املللی ایاالت متحده راپور داد که تا  31دسمبر  2011مجموع منابع مالی اختصاص یافته به
صندوق حمایت اقتصادی به حدود  13.02ملیارد دالر رسیده است .از این مبلغ ،تقریبا ً  10.66ملیارد دالر تعهد
شده که  8.54ملیارد دالر آن تأدیه شده است 85.شکل  3.16منابع مالی اختصاص یافته به صندوق حمایت
اقتصادی را بر اساس سال مالی نشان می دهد.
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده راپور داد که مجموع تعهدات تا  31دسمبر  2011بیش از 8.85
ملیارد دالر نسبت به مجموع تعهدات تا  30سپتمبر 2011افزایش یافت .مجموع مبالغ تأدیه شده تا 30
سپتمبر  2011بیش از  355.92ملیون دالر نسبت به مجموع مبالغ تأدیه شده تا  30سپتمبر  2011افزایش
یافت 86.شکل  3.17یک مقایسه کلی از مبالغ اختصاص یافته ،تعهد شده و تأدیه شده برای پروگرام های
صندوق حمایت اقتصادی را نشان می دهد.
شکل 3.17

TFBSO

شکل 3.16

ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺑﺮ
ﺍﺳﺎﺱ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ )ﻣﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﺍﻟﺮ(

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻠﯽ
)ﻣﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﺍﻟﺮ(
DoD
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ﺗﺎ  31ﺩﺳﻤﺒﺮ 2011a

ﺗﺎ  30ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ 2011

ﻧﻮﺕ ﻫﺎ :ﳕﺒﺮﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﳑﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺸﻤﻮﻝ ﺍﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﳒﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﯿﻦ
ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺮﻭﺯﺭﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﮐﻢ ﺷﺪﻥ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺭﺍﭘﻮﺭﺩﻫﯽ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 .aﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻮﺩﺟﻪ  ،2012ﺍﻣﻀﺎﺀ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ،12/23/2011
ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮﺍی ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ  2012ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻫﻨﻮﺯ
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ :ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ ﺑﯿﻦ ﺍﳌﻠﻠﯽ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ
ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ 1/5/2012 ،ﻭ  ،10/3/2011ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ،
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.7/19/2011 ،
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ﻧﻮﺕ ﻫﺎ :ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﳑﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺸﻤﻮﻝ ﺍﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﳒﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﯿﻦ
ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
 .aﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻮﺩﺟﻪ  ،2012ﺍﻣﻀﺎﺀ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ،12/23/2011
ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮﺍی ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ  2012ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻫﻨﻮﺯ
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ :ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ ﺑﯿﻦ ﺍﳌﻠﻠﯽ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ
ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.1/5/2012 ،ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.7/19/2011 ،

برای بازسازی افغانستان

DoD

وضعیت منابع مالی
ESF

USAID

مبارزه بین املللی با مواد مخدر و اعمال قانون

دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون امریکا ( )INLیک حساب  -حساب صندوق بین املللی کنترول مواد
مخدر و اعمال قانون ( - )INCLEرا برای پیشرفت حاکمیت قانون و مبارزه علیه تولید و قاچاقبری مواد مخدر
مدیریت می کند .صندوق بین املللی کنترول مواد مخدر و اعمال قانون ( )INCLEاز پروگرام های متعدد دفتر
مبارزه علیه مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون بشمول پولیس ،مبارزه علیه مواد مخدر و عدلیه و حاکمیت
87
قانون حمایت می کند.
با آنکه قانون جامع بودجه  2012منابع مالی سال مالی  2012را به صندوق بین املللی کنترول مواد مخدر
و اعمال قانون اختصاص داد ولی منابع مالی اختصاص یافته به بازسازی افغانستان در وقت نشر این راپور
مشخص نشده بود .اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده راپور داد که تا  31دسمبر  2011مجموع منابع
مالی اختصاص یافته به صندوق بین املللی کنترول مواد مخدر و اعمال قانون به حدود  3.26ملیارد دالر رسیده
است .شکل  3.18مبالغ اختصاص یافته توسط صندوق بین املللی کنترول مواد مخدر و اعمال قانون را بر
اساس سال مالی نشان می دهد .از این مبلغ ،حدود  2.85ملیارد دالر تعهد شده که بیش از  2.07ملیارد دالر
88
آن تأدیه شده است.
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون راپور داد که مجموع تعهدات تا  31دسمبر  2011حدود 8.17
ملیون دالر نسبت به مجموع تعهد در  30سپتمبر  2011افزایش یافته است .منابع تأدیه شده تا  31دسمبر
 2011حدود  109.79ملیون دالر نسبت به منابع تأدیه شده تا  30سپتمبر  2011افزایش یافت 89.شکل 3.19
شکل 3.19

شکل 3.18

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

ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﯿﻦ ﺍﳌﻠﻠﯽ ﮐﻨﺘﺮﻭﻝ ﻣﻮﺍﺩ
ﻣﺨﺪﺭ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ )ﻣﻠﯿﻮﻥ ﺩﺍﻟﺮ(
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ﺗﺎ  31ﺩﺳﻤﺒﺮ 2011a

ﺗﺎ  30ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ 2011

ﻧﻮﺕ ﻫﺎ :ﳕﺒﺮﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﳑﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺸﻤﻮﻝ ﺍﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﳒﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﯿﻦ
ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
 .aﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻮﺩﺟﻪ  ،2012ﺍﻣﻀﺎﺀ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ،12/23/2011
ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮﺍی ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﯿﻦ ﺍﳌﻠﻠﯽ ﮐﻨﺘﺮﻭﻝ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ
 2012ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻫﻨﻮﺯ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ :ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭﺧﺎﺭﺟﻪ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ
ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ 1/10/2012 ،ﻭ .10/13/201
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ﻧﻮﺕ ﻫﺎ :ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﳑﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺸﻤﻮﻝ ﺍﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﳒﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﯿﻦ
ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺮﻭﺯﺭﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪﻩ ﺳﺒﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ  2005ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺩﯾﺮ ﺭﺍﭘﻮﺭﺩﻫﯽ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ ﮔﺮﺩﯾﺪ.
 .aﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻮﺩﺟﻪ  ،2012ﺍﻣﻀﺎﺀ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ،12/23/2011
ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮﺍی ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﯿﻦ ﺍﳌﻠﻠﯽ ﮐﻨﺘﺮﻭﻝ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ
 2012ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻫﻨﻮﺯ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ :ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭﺧﺎﺭﺟﻪ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی
ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.1/10/2012 ،

ارائه راپور به کنگره امریکا

|

 30جنوری2012 ،
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INCLE

DoS

تعاریف دفتر مبارزه با مواد مخدر بین املللی و اعمال
AIF
قانون
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون منابع مالی
صندوق بین املللی کنترول مواد مخدر وDoD
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.
TFBSO

منابع مالی تخصیص یافته :مجموع پول موجود برای
تعهدات
DoD
تعهدات :تعهد به پرداخت
پول های نقد شده :پولهایی که پرداخت شده
منبع :وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان.4/9/2010 ،

وضعیت منابع مالی

مقایسه کلی از مبالغ اختصاص یافته ،تعهد شده و تأدیه شده 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 مساعدت های بشری و حمایت از مساعی بازسازی
افغانستان اختصاص داده است .همانطور که در راپورهای ربعوار قبلی سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان ذکر گردید ،بخش عمده ای از منابع مالی بین املللی توسط این صندوق های وجه امانت اداره می
شوند .اعطاآتی که از طریق میکانیزم صندوق های وجه امانت پرداخت می شوند ،جمع آوری شده و مصروف
فعالیت های بازسازی می شوند .دو صندوق وجه امانت اصلی بشمول صندوق وجه امانت برای بازسازی
90
افغانستان ( )ARTFو صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان ( )LOTFAهستند.

مساعدت به صندوق وجه امانت برای بازسازی افغانستان

شکل 3.20

ﺍﻋﻄﺎﺁﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻭﺟﻪ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﺮ
ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺴﺎﻋﺪﺕ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﺷﻤﺴﯽ  1381ﺗﺎ 21
ﺩﺳﻤﺒﺮ ) 2011ﻓﯿﺼﺪ(
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﺄﺩﯾﻪ ﺷﺪﻩ 4.6 :ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﺍﻟﺮ

ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ
24%
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ
19%
ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ
12%

ﺍﲢﺎﺩﯾﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ/ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎ

8%

ﺳﺎﯾﺮ
28%

ﻫﺎﻟﻨﺪ
9%

ﻧﻮﺕ ﻫﺎ :ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﺳﺎﻝ ﺷﻤﺴﯽ
" 20/2003/3/21/200-= 1381ﺳﺎﯾﺮ" ﺑﺸﻤﻮﻝ  28ﻣﺴﺎﻋﺪﺕ ﮐﻨﻨﺪﻩ
ﺍﺳﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ" ،ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻭﺟﻪ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ :ﺭﺍﭘﻮﺭ ﻣﺪﯾﺮ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ
ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺎ  21ﺩﺳﻤﺒﺮ  "،2011ﺻﻔﺤﻪ .5

بزرگترین سهم اعطاآت بین املللی به بودجه های انکشافی و عملیاتی افغانستان از طریق صندوق وجه
امانت بازسازی افغانستان اجنام می شوند .بانک جهانی راپور داد که از سال  2002تا  21دسمبر 33 ،2011
91
مساعدت کننده بیش از  5.15ملیارد دالر را تعهد منودند که تقریبا ً  4.56ملیارد دالر آن تأدیه شده است.
امریکا و بریتانیا دو مساعدت کننده عمده به صندوق بازسازی افغانستان هستند که همانطور که در
شکل  3.20نشان داده شده است ،حدود  43فیصد از منابع مالی صندوق وجه امانت بازسازی افغانستان را
تشکیل می دهند .به گفته بانک جهانی ،مساعدت کنندگان تأدیه  913.67ملیون دالر به صندوق وجه امانت
بازسازی افغانستان را در سال مالی فعلی افغانی -سال شمسی  1390از  21مارچ تا  20مارچ  -تعهد منوده
اند 92.شکل  3.21در صفحه مقابل  12مساعدت کننده اصلی به صندوق وجه امانت بازسازی افغانستان در
سال شمسی  1390نشان داده شده است.
93
اعطاآت به دو مجرا تقسیم می شوند  -مجرای مصارف تکرار شونده ( )RCو مجرای سرمایه گذاری.
به گفته بانک جهانی تا  21دسمبر  2011حدود  2.30ملیارد دالر از منابع مالی صندوق وجه امانت بازسازی
افغانستان از طریق مجرای مصارف تکرار شونده برای مساعدت به تأمین مصارف تکرار شونده مثل معاش
کارمندان ملکی به دولت افغانستان تأدیه شده است 94.از آجنائیکه عواید داخلی دولت برای تأمین مصارف
تکرار شونده کافی نیست ،این منابع مالی به تأمین مصارف عملیاتی دولت افغانستان مساعدت می منایند.
برای یقین حاصل منودن از تأمین منابع مالی کافی برای مصارف تکرار شونده ،مساعدت کنندگان به صندوق
وجه امانت بازسازی افغانستان نباید بیش از نیمی از اعطاآت ساالنه خود را به پروژه های خاص اختصاص
95
بدهند.
مجرای سرمایه گذاری بشمول مصارف پروگرام های انکشافی می باشد .به گفته بانک جهانی ،تا 21
دسمبر  2011بیش از  1.98ملیارد دالر به پروژه هایی که مصارف آنها از طریق مجرای سرمایه گذاری تأمین
شده است اختصاص یافته است که از این مبلغ بیش از  1.50ملیارد دالر آن تأدیه شده است .بانک جهانی
راپور داد که  20پروژه فعال با ارزش کلی  981.55ملیون دالر وجود داشته است که از این مقدار  497.40ملیون
96
دالر آن تأدیه شده است.

اعطاآت به صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان

پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان را برای تأدیه معاش
کارمندان پولیس ملی افغانستان و ایجاد ظرفیت در وزارت داخله افغانستان اداره می کند 97.از سال 2002

6446

سرمفتش خاص

I

برای بازسازی افغانستان

وضعیت منابع مالی

شکل 3.21

ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻭﺟﻪ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﺳﺎﻝ ﺷﻤﺴﯽ  ،1390ﺗﺎ 21ﺩﺳﻤﺒﺮ 2011ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ
ﻣﺴﺎﻋﺪﺕ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ )ﻣﻠﯿﻮﻥ ﺩﺍﻟﺮ(
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14

 3ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎ
 0ﺩﳕﺎﺭک
ﺳﺎﯾﺮ
0

ﺗﺄﺩﯾﻪ ﺷﺪﻩ

ﻧﻮﺕ ﻫﺎ :ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ = SY .ﺳﺎﻝ ﺷﻤﺴﯽ .ﺳﺎﻝ .ﺷﻤﺴﯽ  1390ﺍﺯ  2011/21/3ﺗﺎ  2012/20/3ﺍﺳﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ" ،ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻭﺟﻪ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ :ﺭﺍﭘﻮﺭ ﻣﺪﯾﺮ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺎ  21ﺩﺳﻤﺒﺮ "،2011 ،ﺻﻔﺤﻪ .1

مساعدت کنندگان تأدیه بیش از  2.13ملیارد دالر به صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان را تعهد
منوده اند که بر اساس آخرین معلومات موجود ،از این مبلغ تا  30سپتمبر  2.12 ،2011ملیارد دالر تأدیه شده
98
است.
مرحله حمایتی ششم صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان در تاریخ  1جنوری  2011آغاز گردید
و تا  31مارچ  2013دوام خواهد داشت .در مرحله ششم ،صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان بیش
از  356.35ملیون دالر برای تأمین معاش پولیس ملی افغانستان به دولت افغانستان اختصاص یافت و حدود
 11.60ملیون دالر برای تغییر کارمندان قوماندانی مرکزی محابس و  6.67ملیون دالر دیگر را برای انکشاف
ظرفیت و سایر فعالیت های صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان برای نه ماه اول  2011اختصاص
یافت 99 .مساعدت کنندگان تا  30سپتمبر  2011بیش از  598.35ملیون دالر را به مرحله ششم صندوق وجه
امانت نظم و قانون افغانستان اختصاص دادند .از این مبلغ ،امریکا بیش از  257.07ملیون دالر و جاپان 240.00
ملیون دالر را تعهد منوده است .مجموع تعهدات آنها بیش از  83فیصد از منابع مالی مرحله ششم صندوق
وجه امانت نظم و قانون افغانستان تا  30سپتمبر  2011را تشکیل می دهد 100.امریکا از موقع تأسیس این
101
صندوق حدود  812.74ملیون دالر را به صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان اختصاص داده است.
شکل  3.22چهار مساعدت کننده عمده به صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان از سال  2002را
نشان می دهد.

شکل 3.22

ﺍﻋﻄﺎﺁﺕ ﻣﺴﺎﻋﺪﺕ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻭﺟﻪ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﻧﻈﻢ ﻭ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ  2002ﺗﺎ  30ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ 2011
)ﻓﯿﺼﺪ(

ﺟﺎﭘﺎﻥ
27%

ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ
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ﺍﲢﺎﺩﯾﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ/
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎ

ﺳﺎﯾﺮ
13%

18%

ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ
4%
ﻧﻮﺕ ﻫﺎ :ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ = EC/EU .ﺍﲢﺎﺩﯾﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ/ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻡ ﺍﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ" ،ﺭﺍﭘﻮﺭ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺭﺑﻌﻮﺍﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻭﺟﻪ
ﺍﻣﺎﻧﺖ ﻧﻈﻢ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺭﺑﻊ ﺳﻮﻡ ،10/27/2011 ،"2011/ﲢﻠﯿﻞ
ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﺍﭘﻮﺭﻫﺎی ﺭﺑﻌﻮﺍﺭ ﻭ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻭﺟﻪ
ﺍﻣﺎﻧﺖ ﻧﻈﻢ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.1/20/2012 ،

ارائه راپور به کنگره امریکا

|

 30جنوری2012 ،

65

ا منیت

66

سرمفتش خاص

I

برای بازسازی افغانستان

ا منیت

امنیت
تا  31دسمبر  ،2011کنگره بیش از  52.1ملیارد دالر را مصروف حمایت از نیروهای امنیت ملی افغانستان منوده
است .بخش عمده ای از این منابع مالی ( 50.6ملیارد دالر) از طریق صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان
اختصاص یافته است (بشمول  11.2ملیارد دالر اختصاص یافته برای سال مالی  2012که در تاریخ  23دسمبر
 2011به شکل قانون درآمد) 102.منابع مالی صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان از طریق قوماندانی
انتقال امنیت متحد  -افغانستان برای ایجاد ،جتهیز ،ترنینگ و حفظ نیروهای امنیت ملی افغانستان بشمول
اردوی ملی افغانستان و پولیس ملی افغانستان اختصاص می یابند .از  50.6ملیارد دالر اختصاص یافته به
صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان ،تا  31دسمبر  2011حدود  35.7ملیارد دالر آن تعهد شده و 31.0
103
ملیارد دالر آن تأدیه شده است.
این بخش در مورد ارزیابی نیروهای امنیت ملی افغانستان و وزارتخانه های دفاع و داخله بحث می کند.
همچنان یک بروزرسانی از منابع مالی مورد استفاده برای ایجاد ،جتهیز ،ترنینگ و حفظ نیروهای امنیت ملی
افغانستان و بروزرسانی مساعی مبارزه علیه کشت و جتارت مواد مخدر غیر قانونی در افغانستان ارائه می
مناید .به عالوه ،این بخش پیشرفت مسائل امنیتی مربوط به بازسازی در طی  10سال بعد از شروع عملیات
امریکا در افغانستان را بررسی می مناید.

 10سال بازسازی

وقایع مهم در این سه ماه

در تاریخ  25-26نومبر  ،2011قوای امریکایی و پاکستانی در سرحدات افغانستان با یکدیگر درگیر شدند
که منجر به کشته شدن  24عسکر پاکستانی گردید .در پاسخ به این حادثه ،پاکستان دو مسیر مورد
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ی

در طی پروسس بن ،دولت افغانستان و جامعه بین املللی اهداف نسبتا ً کوچکی را برای تعداد قوا تعیین
منودند 70,000 :نفر برای اردوی ملی افغانستان و  63,000نفر برای پولیس ملی افغانستان .در پاسخ به بدتر
شدن وضعیت امنیتی ،دولت افغانستان و جامعه بین املللی مرتبا ً اهداف خود را افزایش دادند و تعداد قوای
نیروهای امنیت ملی افغانستان را در طی مساعی بازسازی به بیش از دو برابر رساندند (از  132,000نفر به
 305,000نفر) .در سال های اخیر ،امریکا نیز مترکز خود بر ایجاد ظرفیت در وزارتخانه های دفاع و داخله برای
حمایت و حفظ این قوا را افزایش داده است .در اکتوبر  ،2011منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک
شمالی  -افغانستان ( )NTM-Aاعالن منود که با وجود "موفقیت های زیاد در ترنینگ و جتهیز نیروهای امنیت
ملی افغانستان" ،میزان ترک خدمت در اردوی ملی افغانستان امکان حفظ این قوا در بلند مدت را تهدید منوده
و ضرورت به یک راه حل افغانی دارد 104.با شروع انتقال مسئولیت تأمین امنیت توسط جامعه بین املللی به
نیروهای امنیت ملی افغانستان ،تعداد نیروهای امنیت ملی افغانستان  352,000پالن گذاری گردید (195,000
نفر برای اردوی ملی افغانستان و  157,000نفر برای پولیس ملی افغانستان).

•2
• 011– 2001

ا منیت

استفاده سازمان پیمان آتالنتیک شمالی برای تأمین تدارکات عساکر در افغانستان از طریق پاکستان را
105
مسدود منود.
در تاریخ  22دسمبر  ،2011وزارت دفاع امریکا نتایج حتقیقات خود در مورد حادثه را نشر منود و این راپور را
در اختیار دولت های پاکستان ،افغانستان و اعضای سازمان پیمان آتالنتیک شمالی قرار داد .با آنکه وزارت
دفاع امریکا دریافت که قوای امریکایی اقدام به دفاع از خود منوده بودند ولی همچنان دریافت که هماهنگی
ضعیف میان قوای امریکایی و پاکستانی منجر به مشخص نشدن موقعیت دقیق یونت های پاکستانی
گردیده است .سایر ضعف های معلوماتی در مورد فعالیت های یونت ها و استقرار آنها در هر دو طرف نیز در
106
ایجاد این تراژدی نقش داشتند.

ارزیابی نیروهای امنیت ملی افغانستان

به گفته قوماندانی مشترک نیروهای بین املللی کمک به امنیت (آیساف) در این سه ماه ،مؤثریت عملیاتی
اردوی ملی افغانستان مجددا ً بهبود یافته است .این ارزیابی بر اساس راپور سامان ارزیابی یونت قوماندان
دسمبر  2011اجنام شده است که بشمول  214یونت از شش فرقه اردوی ملی افغانستان ،قوای عملیاتی
خاص ،فرقه  111پایتخت و کندک حمایت و امنیت قوماندانی است .تعداد کل یونت های راپوردهی شده 216
یونت است که  55یونت نسبت به راپور سامان ارزیابی یونت قوماندان در آگست  2011افزایش یافته است .در
این راپور همچنان ذکر شده است که در باالترین درجات 7 ،یونت به درجه "مستقل با مشاورین" (در مقایسه
با  1یونت در راپور آگست) 85 ،یونت به درجه "مؤثر با مشاورین" (در مقایسه با  56یونت) و  89یونت به درجه
"مؤثر با شرکاء (در مقایسه با  58یونت) نایل آمدند 107.همانطور که در شکل  3.23نشان داده شده است،
حدود نیمی از یونت های "مستقل" عضو فرقه  205بودند.
مؤثریت عملیاتی پولیس ملی افغانستان نیر در این سه ماه بهبود یافته است .به گفته قوماندانی
مشترک بین املللی ،در سه بخش اصلی پولیس ملی افغانستان (پولیس یونیفورم افغانستان ،پولیس
سرحدات افغانستان و پولیس نظم عمومی افغانستان)  29یونت توانستند درجه "مستقل با مشاورین"
را کسب مناید .در سه ماه گذشته ،کدام یونت به این درجه نایل نیامده است 108.همانطور که در جدول 3.1
نشان داده شده است ،تعداد یونت های پولیس ملی افغانستان نیز در این سه ماه افزایش یافته است.

درجات سامان ارزیابی یونت قوماندان

به گفته آیساف ،سامان ارزیابی یونت قوماندان ،از پنج درجه برای ارزیابی آمادگی یونت های اردوی ملی
109
افغانستان و پولیس ملی افغانستان استفاده می مناید:
•مستقل با مشاورین :مأموریت ها را پالن گذاری و اجرا می مناید ،کنترول و هدایت قوا را بدست می
گیرد ،قوای عکس العمل سریع و جنات طبی را هماهنگ می مناید ،استخبارات استخراج می مناید و
منحیث بخشی از یک سیستم استخباراتی بزرگتر عمل می کند.
•مؤثر با مشاورین :پالن گذاری مؤثر ،هماهنگ سازی ،هدایت وراپوردهی عملیات و وضعیت را در صورت
ضرورت فقط با رهنمایی محدود قوای ائتالف و مساعدت کنندگا و یا با مساعدت مقطعی قوای
ائتالف اجنام می دهد.
•مؤثر با شرکاء:ضرورت به نظارت و تعلیم مداوم برای پالن گذاری ،هماهنگی ،هدایت و راپوردهی عملیات
و وضعیت ،هماهنگی و ارتباط با سایر یونت ها و حفظ مؤثریت راپورهای آمادگی دارد .مساعدت
کنندگان یونت حتت نظر قوای ائتالف قرار دارند.
•در حال انکشاف با شرکاء:ضرورت به نظارت و تعلیم مداوم برای پالن گذاری ،هماهنگی ،هدایت و
راپوردهی عملیات و وضعیت ،هماهنگی و ارتباط با سایر یونت ها و حفظ مؤثریت راپورهای آمادگی دارد.
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ﯾﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺍﺭﺩﻭی ﻣﻠﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ،ﺗﺎ  8ﺩﺳﻤﺒﺮ 2011

ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻭﺭﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﯾﻮﻧﺖ ﻫﺎ7 :

ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻭﺭﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﯾﻮﻧﺖ ﻫﺎ85 :

ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺎﺀ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﯾﻮﻧﺖ ﻫﺎ89 :

ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ ﺑﺎ
ﺷﺮﮐﺎﺀ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﯾﻮﻧﺖ ﻫﺎ19 :
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0

ﻧﻮﺕ ﻫﺎ :ﺩﺭﺟﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ  68ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ =HSSB .ﻟﻮﺍی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻭ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﯽ )ﯾﻮﻧﺖ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ(.
ﻣﻨﺒﻊ :ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ ﺍﳌﻠﻠﯽ-ﺁﯾﺴﺎﻑ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.1/3/2012 ،

جدول 3.1

ارزیابی های یونت پولیس ملی افغانستان :تغییر ربعوار

درجه
مستقل با مشاورین
مؤثر با مشاورین
مؤثر با شرکاء
در حال انکشاف با شرکاء
ایجاد شده
ارزیابی نشده
مجموع یونت های راپوردهی شده

پولیس یونیفورم افغانستان
2011/12
2011/10
19
0
106
59
91
53
19
22
12
3
68
22
315
159

پولیس نظم عمومی
پولیس سرحدات افغانستان افغانستان
2011/12
2011/10
2011/12
2011/10
4
0
6
0
8
11
20
10
3
3
14
14
3
2
4
3
1
0
2
0
2
4
0
12
21
20
46
39

نوت ها :درجات در صفحه  68تشریح شده اند = AUP .پولیس یونیورم افغانستان = ABP .پولیس سرحدات افغانستان = ANCOP .پولیس نظم عمومی ملی افغانستان.
منبع :قوماندانی مشترک بین املللی ،پاسخ به درخواست معلومات توسط سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 1/3/2012 ،و .10/4/2011
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بعضی حمایت ها به طور مؤثر اجنام می شود ولی غالبا ً با حمایت و مساعدت قوای ائتالف.
•تازه تأسیس:یونت در حال شروع به کار و هماهنگی است ولی قادر به پالن گذاری ،هماهنگی یا هدایت
یا راپوردهی عملیات و وضعیت حتی با حضور و مساعدت یک یونت مساعدت کننده نیست .به ندرت
قادر به هماهنگی و برقراری ارتباط با سایر یونت ها است .بعضی از قوا کمی مؤثر هستند و یا مؤثر
نیستند .غالبا ً قوای ائتالف مساعدت می منایند.
همانطور که در راپورهای ربعوار قبلی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ذکر گردید ،آیساف از آپریل
 2010برای ارزیابی نیروهای امنیت ملی افغانستان از سامان ارزیابی قوماندان به جای سامان ارزیابی قابلیت
( )CMمستفید شده است( .از سامان ارزیابی قابلیت  CMهنوز برای ارزیابی آمادگی وزارتخانه ها استفاده
می گردد).
مساعدت کنندگان :یونت های تخصصی که از
یونت های حربی مثل اجننیری ،روابط غیر نظامی،
استخبارات نظامی ،هلی کاپتر ،پولیس نظامی و
استخبارات ،نظارت و شناسایی حمایت می کنند.
منبع :وزارت دفاع امریکا" ،جنرال مولن از پوسته های عملیاتی در افغانستان بازدید می
کند" ،4/22/2009 ،دسترسی در تاریخ .1/4/2012

سامان ارزیابی یونت قوماندان برای انکشاف اردوی ملی افغانستان

در این سه ماه ،دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا یک راپور ممیزی در مورد مساعی امریکا و قوای ائتالف
برای انکشاف قابلیت های الجستیکی اردوی ملی افغانستان نشر منود .در بخشی از آن راپور ،راپوردهی سامان
ارزیابی یونت قوماندان ذکر شده است .در این بخش عدم معلوماتدهی در مورد حتلیل وضعیت ،معلومات و
توصیه های سامان ارزیابی یونت قوماندان از قوماندانی مشترک بین املللی به قوماندانی های انکشافی
نیروهای امنیت ملی افغانستان در قوماندانی های ساحوی ( )RCآیساف نیز ذکر گردیده است .به گفته
دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا ،در نتیجه قوماندانی ها در نظارت بر خروجی ها و نتایج تصمیمات
و رهنمایی های سامان ارزیابی یونت قوماندان مؤثر نخواهند بود .این موضوع می تواند سبب ایجاد تأخیر در
انتقال مسئولیت عملیات الجستیکی و حفظ و مراقبت از آیساف به اردوی ملی افغانستان گردد .در این راپور
همچنان ذکر گردیده که سامان ارزیابی یونت قوماندان قابلیت ها و مؤثریت الجستیکی و حفظ و مراقبت
اردوی ملی افغانستان در سطح فرقه یا پایین تر را در نظر نگرفته است .در نتیجه ،قوماندانی مشترک بین
املللی قادر نبوده که میزان پیشرفت به سوی نایل آمدن به قابلیت های پایدار الجستیکی و حفظ و مراقبت
110
در فرقه ها ،لواها و کندک های اردوی ملی افغانستان را به طور صحیح ارزیابی مناید.

ارزیابی های وزارت دفاع و وزارت داخله

ارزیابی های وزارت دفاع افغانستان و وزارت داخله افغانستان در این سه ماه پیشرفت هایی را در هر دو وزارتخانه
نشان می دهد .برای اندازه گیری قابلیت عملیاتی این وزارتخانه ها ،منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک
شمالی  -افغانستان از سیستم ارزیابی قابلیت استفاده می کند .این سیستم بخش های کارمندان
(بشمول دفاتر مشاورین و معاونین وزرا) و بخش های مشترک (مثل دفاتر کارمندان) را با استفاده از چهار
111
درجه اولی و دو درجه ثانوی ارزیابی می کند:
	• :CM-1Aقادر به اجنام مستقل عملیات
	• :CM1-Bقادر به اجنام عملیات فقط با نظارت قوای ائتالف
	• :CM2-Aقادر به اجنام عملیات با حداقل مساعدت قوای ائتالف
	• :CM2-Bقادر به اجنام عملیات است ولی ضرورت به مساعدت قوای ائتالف دارد
	• :CM-3بدون مساعدت قوای ائتالف قادر به اجنام عملیات نیست
	• :CM-4وجود دارد ولی قادر به اجنام وظایف خود نیست
در وزارت دفاع افغانستان 42 ،بخش از  47بخش کارمندان و بخش های مشترک در این سه ماه ارزیابی
شدند .همانطور که در شکل  3.24نشان داده شده است .از این تعداد 26 ،فیصد به درجه  CM-2Aو 33
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فیصد به درجه  CM-2Bنایل آمدند .شش بخش کارمندان و بخش مشترک بهبود یافتند (یک یونت به درجه
 CM-1Bکه دومین درجه است نایل آمد) 36 ،یونت ثابت ماندند و درجه کدام یونت در این سه ماه تقلیل
نیافت .به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان ،پیش بینی می شود که  10بخش کارمندان و
بخش مشترک در اکتوبر  2012به درجه "( CM-1Aقادر به اجنام عملیات مستقل") نایل شوند و انتظار می
112
رود که این تعداد در اکتوبر  2013به  22بخش و در اکتوبر  2014به  34بخش برسد.
در وزارت داخله افغانستان 26 ،بخش از  30بخش در این سه ماه ارزیابی شدند و حدود  15فیصد از بخش
های کارمندان به درجه  CM-2Aیا باالتر نایل شدند .دو بخش از کارمندان بهبود یافت 24 ،بخش ثابت ماند
و درجه کدام بخش در این سه ماه تقلیل نیافت .همانطور که در شکل  3.24نشان داده شده است ،اغلب
بخش های کارمندان به( درجه  CM-2B (7یا (بخش CM-3 (11نایل آمدند .به گفته قوماندانی انتقال امنیت
متحد  -افغانستان انتظار می رود که اولین بخش کارمندان در آپریل  2012به درجه  CM-1Aنایل گردد .انتظار
می رود که تعداد بخش هایی که به این درجه نایل می آیند تا اکتوبر  2012به  4بخش و تا اکتوبر  2013به 13
113
بخش و تا اکتوبر  2014به  25بخش برسد.

اهداف نیروهای امنیت ملی افغانستان

در این سه ماه ،تعداد نیروهای امنیت ملی افغانستان  320,151نفر ( 176,354نفر در اردوی ملی افغانستان و
 143,797نفر در پولیس ملی افغانستان) بود 114.در جون  ،2011دولت افغانستان افزایش تعداد قوا به 352,000
نفر تا اکتوبر  2012را تصویب منود ( 195,000نفر در اردوی ملی افغانستان و  157,000نفر در پولیس ملی
افغانستان) .به گفته وزارت دفاع امریکا ،اردوی ملی افغانستان و پولیس ملی افغانستان در مسیر نایل آمدن
به این اهداف بودند 115.جدول  3.2میزان پیشرفت به سوی نایل آمدن به این اهداف از سه ماه قبل را نشان
می دهد.
شکل 3.24

ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﺍﺧﻠﻪ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ
0
0

 :CM-1A CM-1Aﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺍﳒﺎﻡ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ

1
2

CM-1B

 :CM1-Bﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺍﳒﺎﻡ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻗﻮﺍی ﺍﺋﺘﻼﻑ

CM-2A

 :CM2-Aﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺍﳒﺎﻡ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪﺕ ﻗﻮﺍی ﺍﺋﺘﻼﻑ

CM-2B

 :CM2-Bﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺍﳒﺎﻡ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪﺕ
ﻗﻮﺍی ﺍﺋﺘﻼﻑ ﺩﺍﺭﺩ

11
2
14
7
9

 :CM-3 CM-3ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺴﺎﻋﺪﺕ ﻗﻮﺍی ﺍﺋﺘﻼﻑ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺍﳒﺎﻡ
ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﻧﯿﺴﺖ

11
7

 :CM4- CM-4ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﻟﯽ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺍﳒﺎﻡ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮﺩ ﻧﯿﺴﺖ

4
15

10
ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﺍﺧﻠﻪ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ

5

0

ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک

ﻣﻨﺒﻊ :ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﯽ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﺘﺤﺪ-ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.1/3/2012 ،
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جدول 3.2

تعداد قوای نیروهای امنیت ملی افغانستان در مقایسه با اهداف تعیین شده
اهداف

اولویت

تغییر از سه ماه قبل وضعیت در این سه ماه
+7,278

 176,354نفر (در تاریخ
)11/2011

 171,600نفر تا 10/2011
 195,000نفر تا 10/2012

اردوی ملی افغانستان

+7,675

 143,797نفر (در تاریخ
)12/2011

 134,000نفر تا 10/2011
 157,000نفر تا 10/2012

پولیس ملی افغانستان

منابع :قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،1/3/2012 ،قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان ،پولیس ملی
افغانستان  ،2011/PERSTAT، 12قوماندانی مرکزی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،10/3/2011 ،وزارت دفاع امریکا" ،راپور پیشرفت به سوی
امنیت و ثبات در افغانستان" ،10/2011 ،صفحه  ،4آیساف-قوماندانی مشترک بین املللی ،پولیس ملی افغانستان .2011/PERSTAT، 8

راپور خالصه امنیت

تا سال  ،2011میزان مجروح شدن تقلیل یافته ولی وقایع امنیتی در طی سال افزایش یافت .بر اساس آخرین
راپور سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد ( )UNبه طور کلی ،تعداد مجروحین غیر نظامی از جنوری تا
نومبر  7 ،2011فیصد نسبت به دوره مشابه در سال  2010تقلیل یافت .به گفته آیساف ،شورشیان در سال
 2011سبب مجروح شدن  85فیصد مردم غیر نظامی شدند 60 .فیصد از این تعداد توسط دستگاههای
انفجاری تعبیه شده مجروح شدند .تعداد غیر نظامیان مجروح شده توسط آیساف از جنوری تا نومبر 7
فیصد نسبت به دوره مشابه در سال  2010افزایش یافته است .ولی تعداد کشته شدگان غیرنظامی 8
116
فیصد افزایش یافت.
سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد در راپور  13دسمبر  2011خود به شورای امنیت سازمان ملل
متحد اعالن منود که تعداد وقایع امنیتی در سپتمبر ،اکتوبر و نومبر  2011نسبت به همین ماهها در سال
 2010تقلیل یافت .ولی وی اعالن منود که این میزان باید با  11ماه اول سال  2011مقایسه شود .تا آخر نومبر،
اوسط وقایع امنیتی ماهوار  21فیصد نسبت به  11ماه اول سال  2010افزایش یافت .به گفته منشی
عمومی سازمان ملل متحد 65 ،فیصد این وقایع از سپتمبر تا نومبر بشمول درگیری های مسلحانه یا وقایع
117
مربوط به دستگاههای انفجاری تعبیه شده بوده است.
همانطور که در راپور ربعوار اکتوبر  2011سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ذکر گردید ،معلومات
ارائه شده توسط سازمان ملل متحد از حلاظ طبقه بندی و بخش ها با معلومات راپوردهی شده توسط
آیساف متفاوت بوده است .آیساف فقط حمالت اجنام شده توسط گروههای شورشی را ذکر منوده ولی
سازمان ملل متحد متامی حوادث را ذکر کرده است .برای مثال ،سازمان ملل متحد یک سلسله وقایع (بشمول
118
کشف ،دستگیری ،ترور ،ارعاب و سایر موارد) را ذکر منوده ولی آیساف این موارد را ذکر نکرده است.

پیشرفت انتقال مسئولیت تأمین امنیت

همانطور که در راپور ربعوار جوالی  2011سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ذکر گردید ،اولین والیات
و ولسوالی ها در تاریخ  20جوالی  2011شروع به انتقال مسئولیت تأمین امنیت به نیروهای امنیت ملی
افغانستان منودند :والیات بامیان ،بلخ (بخشی از والیت) ،پنجشیر و کابل (غیر از ولسوالی ساروبی) ،شهرهای
مزارشریف و هرات و ولسوالی های لشکرگاه در هلمند و مهترالم در لغمان .به گفته وزارت دفاع امریکا،
این ساحات نشان دهنده "مرحله  "1انتقال است .ساحات مرحله  1بشمول حدود  25فیصد از جمعیت
افغانستان بوده و نشان دهنده تعادل جغرافیه ای و قومی ساحاتی است که پروسس انتقالی در آنها آغاز
شده است .با آنکه عوارض زیادی باقیمانده ولی وضعیت امنیتی به طور کلی در این ساحات ثابت مانده
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است .وزارت دفاع امریکا انتظار دارد که پروسس انتقالی در این ساحات طی  10-22ماه آینده مکمل گردد.
ولی این وزارتخانه اعالن منود که این پروسس ممکن است در ولسوالی های مهترالم و لشکرگاه زیادتر به طول
بیاجنامد .تا  31دسمبر  ،2011متامی ساحات مرحله اول حداقل به مرحله دوم از چهار مرحله تأمین امنیت
119
نایل آمدند؛ کابل ،بامیان و مزارشریف زیادترین پیشرفت را داشتند.
عالوه بر ساحات مرحله  ،1یک والیت در مرحله ( 2پروان) نیز پروسس انتقالی را آغاز منوده است .ساحات
120
مرحله  2بشمول شهرها و ولسوالی های  18والیت در سراسر کشور هستند.
به گفته وزارت دفاع امریکا ،این شهرها و ولسوالی ها باید پروسس انتقالی را در جنوری  2012آغاز منایند.
وزارت دفاع امریکا انتظار ندارد که سایر مراحل قبل از  31مارچ  2012آغاز گردند .بعد از اجرای مرحله  ،2حدود
 50فیصد از جمعیت در ساحاتی زندگی خواهند منود که مسئولیت تأمین امنیت آنها بدوش قوای امنیتی
121
افغان است.
منشی عمومی سازمان ملل متحد اعالن منود که در ساحاتی مسئولیت تأمین امنیت در آنها در جوالی
 2011به قوای افغان منتقل گردیده ،از سپتمبر تا نومبر " 2011وضعیت نظم عمومی به طور چشمگیری
تقلیل نیافته است" .نیروهای امنیت ملی افغانستان عملیات های زیادتر و پیچیده تری را اجنام داده است
(بعضی از آنها بدون مساعدت اجنام شده) ولی به گفته منشی عمومی سازمان ملل متحد هنوز ضرورت به
122
مساعدت الجستیکی قوای بین املللی دارد.

اردوی ملی افغانستان

تا  31دسمبر  ،2011امریکا  22ملیارد دالر را برای تأسیس ،ترنینگ و حفظ قوای اردوی ملی افغانستان
به صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان تعهد منوده و  19.8ملیارد دالر آن را تأدیه منوده است 123.مبالغ
اختصاص یافته بر اساس بخش و بخش فرعی در وقت نشر این راپور موجود نبوده است.

نفرات اردوی ملی افغانستان

به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان در تاریخ  25نومبر  ،2011تعداد قوای اردوی ملی
افغانستان  176,354نفر بود که  7,278نفر نسبت به سه ماه قبل افزایش یافته بود .از این تعداد110,543 ،
نفر آماده برای اجنام وظیفه بودند 29,147 ،نفر در حال ترنینگ و یا در انتظار انتصاب به مناصب تصدیق شده
بودند 23,316 ،نفر در رخصتی بودند ،مریض بودند و یا به مأموریت موقت اعزام شده بودند و  13,348نفر غیر
حاضر بدون رخصتی ( )AWOLبودند .اردوی ملی افغانستان بشمول  23,484آفسر 49,074 ،ضابط درجه دار،
124
 100,182عسکر و  3,614محصل است.
همانطور که در راپورهای ربعوار قبلی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ذکر گردید ،اغلب عساکر
اردوی ملی افغانستان به شش فرقه اردوی ملی افغانستان ،نیروی عملیات خاص و فرقه  111پایتخت
اختصاص یافته اند .به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان تا  25نومبر  107,872 ،2011نفر
به این قوا اختصاص یافته اند 125.ولی همانطور که در راپورهای ربعوار قبلی سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان ذکر گردید و در شکل  3.25نشان داده شده است ،تعداد عساکر اختصاص یافته ضرورتا ً برابر با
تعداد عساکر حاضر برای اجنام وظیفه نبوده است .همانطور که در شکل  3.26نشان داده شده است ،از این
تعداد قوا 7-15 ،فیصد غیر حاضر بدون رخصتی بودند.
عساکر اردوی ملی افغانستان از متامی اقوام اصلی افغانستان تشکیل شده اند .به گفته قوماندانی
انتقال امنیت متحد  -افغانستان پشتون ها و تاجیک ها بیش از  79فیصد قوا و حدود  82فیصد آفسرها
را تشکیل می دهند .سایر گروه های قومی حاضر در اردوی ملی افغانستان هزاره ها ( 10.4فیصد) و ازبک ها
126
( 6.1فیصد) بودند.

ارائه راپور به کنگره امریکا
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حفظ اردوی ملی افغانستان

تا  31دسمبر  ،2011امریکا تأدیه  7.0ملیارد دالر را برای حفظ اردوی ملی افغانستان تعهد منود و از این
مبلغ  6.3ملیارد دالر را تأدیه منود 127.از این منابع مالی برای تأمین جتهیزات الجستیکی (مثل مواد سوخت)،
خدمات حفظ و مراقبت ،پوشاک ،جتهیزات شخصی ،مهمات و معاش و پروگرام های تشویقی استفاده
128
شده است.

معاش اردوی ملی افغانستان

به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان در این سه ماه ،امریکا حدود  111.1ملیون دالر را
مصروف معاش اردوی ملی افغانستان منوده است 129.بر طبق راپور ربعوار اکتوبر  2011سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان ،قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان تخمین می زند که امریکا حدود  1.1ملیارد
دالر را از سال  2008تا  30سپتمبر  2011مصروف معاش قوای اردوی ملی افغانستان منوده است .به گفته
قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان این مبلغ بشمول اعطاآت دولت افغانستان نیز می باشد .آمار
بروزرسانی شده برای سال مالی  2008تا  31دسمبر  830.4( 2011ملیون دالر) فقط بشمول مساعدت های
130
امریکا برای تأمین معاش اردوی ملی افغانستان می باشد.

جتهیزات و ترانسپورت اردوی ملی افغانستان

تا  31دسمبر  ،2011امریکا  8.9ملیارد دالر را برای جتهیزات و ترانسپورت اردوی ملی افغانستان به صندوق
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نیروهای امنیت ملی افغانستان تأدیه منود 131.این منابع مالی مصروف خرید موتر ،طیاره و سالح گردیده
132
است:
	•موترها :نفربرهای زرهدار ،موترهای چند منظوره چرخه دار با قابلیت حرکت زیاد ،تراکتور و غیره.
	•طیاره :هلی کاپتر ،طیاره بال ثابت و غیره.
	•سالح :تفنگ های  ،M16A2ماشیندارهای M240B
	•جتهیزات ارتباطی :بیسیم
تا  31دسمبر  2011امریکا  190,574میل سالح (به ارزش  381.8ملیون دالر) 36,313 ،موتر ( 3.5ملیارد دالر)
و  80,762دستگاه ارتباطی ( 414.7ملیون دالر) در اختیار اردوی ملی افغانستان قرار داد .مجموعا ً این مصارف
133
حدود  76فیصد مصارف جتهیزات مورد ضرورت اردوی ملی افغانستان را تشکیل می دهند.
به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان در این سه ماه امریکا  4,368میل سالح (به ارزش
 9.0ملیون دالر) 1,034 ،موتر ( 179.0ملیون دالر) و  6,627دستگاه ارتباطی ( 20.5ملیون دالر) در اختیار اردوی
134
ملی افغانستان قرار داد.
135
ناوگان قوای هوایی افغانستان تا  21دسمبر  2011بشمول  76طیاره بوده است:
	• 33فروند ( Mi-17هلی کاپتر ترانسپورت)
	• 11فروند ( Mi-35هلی کاپتر تهاجمی)
	• 14فروند ( C-27طیاره باری)
	• 6فروند هلی کاپتر ( MD-530Fهلی کاپتر سبک)
	• 6فروند طیاره ( CT-182Tطیاره ترنینگ چهار نفره)
	• 6فروند طیاره ( C-208Bطیاره های ترانسپورت سبک)

ممیزی SIGAR
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در
تفتیش خود از حسابدهی وزارت دفاع امریکا
برای موترهای ارائه شده به نیروهای امنیت ملی
افغانستان توسط قوماندانی انتقال امنیت
متحد  -افغانستان دریافت که با آنکه تقریبا ً
متامی موترها شمارش شده اند ولی قوماندانی
انتقال امنیت متحد  -افغانستان جتهیزات
مفقود یا صدمه دیده را مرتبا ً راپوردهی نکرده
است .در نتیجه ،قوماندانی انتقال امنیت
متحد  -افغانستان در حال تأمین مواد سوخت
برای موترهای نابود شده اردوی ملی افغانستان
بود .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
تخمین می زند که قوماندانی انتقال امنیت
متحد  -افغانستان با تقلیل حتویل مواد سوخت
به اردوی ملی افغانستان حدود  5ملیون دالر در
سال مالی  2012صرفه جویی کند .برای کسب
معلومات زیادتر به بخش  ،2صفحه  33مراجعه
کنید.

زیربنای اردوی ملی افغانستان

تا  31دسمبر  ،2011امریکا تأدیه  5.1ملیارد دالر به صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان را برای زیربناهای
اردوی ملی افغانستان تعهد منوده بود که از این مبلغ  2.8ملیارد دالر آن تأدیه شده است 136.این منابع مالی
137
مصروف فعالیت های ذیل شدند:
	•اعمار یا انکشاف تأسیسات برای ترنینگ ،نیروی هوایی افغانستان و محافظت از قوا و همچنان
منحیث سربازخانه و حتویل خانه
	•تبدیل تأسیسات قوای ائتالف برای استفاده اردوی ملی افغانستان
به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان 43 ،فیصد از پروژه های زیربنایی امریکا برای اردوی ملی
افغانستان مکمل گردیدند ( 158پروژه به ارزش حدود  1.8ملیارد دالر) و  57فیصد از آنها تا  31دسمبر 2011
138
در حال اجنام بوده و یا هنوز شروع نشده بودند ( 210پروژه به ارزش حدود  4.4ملیارد دالر).
به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان در این سه ماه ،قرارداد  7پروژه زیربنایی اردوی ملی
افغانستان منعقد گردید (به ارزش  88.1ملیون دالر)  124 ،پروژه در حال اجنام بود ( 2.6ملیارد دالر) 3 ،پروژه
مکمل گردیده بود ( 63.6ملیون دالر) و  3پروژه لغو گردیده بود .از پروژه های در حال اجنام زیادترین مصارف
مربوط به اعمار فاز اول پوهنتون دفاعی افغانستان در کابل (حدود  95.2ملیون دالر) ،یک سربازخانه اردوی ملی
افغانستان در پکتیکا برای فرقه  94.4( 203ملیون دالر) و یک سربازخانه اردوی ملی افغانستان برای فرقه 215
در والیت هلمند ( 90.4ملیون دالر) بود .فاز اول پوهنتون دفاعی افغانستان در فبروری  ،2012سربازخانه پکتیکا
139
در مارچ  2012و سربازخانه هلمند در جنوری  2013مکمل می گردد.
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ممیزی SIGAR
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در
یک ممیزی در حال اجنام خود در حال مترکز برروی
امکان اعتماد به معلومات مالی و قراردادی
قوماندانی حمایت مشترک از قرارداد در میدان
حرب ( )C-JTSCCاز قراردادی های اصلی پروژه
های عمده بازسازی در افغانستان است .برای
کسب معلومات زیادتر به بخش  ،2صفحه 38
مراجعه کنید.

ا منیت

شکل 3.27

ﻣﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﺭﺩﻭی ﻣﻠﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻡ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﯿﻼﻥ28,818 :

ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻡ ﻫﺎی ﺗﺮﻧﯿﻨﮓ7,024 :
ﻫﺎﻣﻮی ) (HMMWVﺯﺭﻫﺪﺍﺭ

1,078
741

ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ ﺩﺭﺟﻪ ﺩﺍﺭ

4,281

ﺳﻮﺍﺩﺁﻣﻮﺯی

334

ﺍﳒﻨﯿﺮی

274

ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ

ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻡ ﻫﺎی ﺗﺮﻧﯿﻨﮓ

7,024

 207ﺳﯿﮕﻨﻞ ﻫﺎ

ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻥ

15,186

ﺗﺮﻧﯿﻨﮓ ﺧﺎﺹ ﻋﺴﺎﮐﺮ ﭘﯿﺎﺩﻩ

1,580

ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺮﻧﯿﻨﮓ ﻫﺎی ﺧﺎﺹ

4,390
1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ ﺁﻓﺴﺮﻫﺎ

0

747

ﻧﻮﺕ ﻫﺎ :ﻓﺎﺭﻏﯿﻦ ﺗﺎ  = HMMWV .31.12.11ﻣﻮﺗﺮ ﭼﺮﺧﻪ ﺩﺍﺭ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮﺭﻩ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺯﯾﺎﺩ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﯽ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﺘﺤﺪ-ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.1/3/2012 ،

ترنینگ و عملیات اردوی ملی افغانستان

ممیزی SIGAR
در یک ممیزی در حال اجنام ،سرمفتش خاص
برای بازسازی افغانستان در حال مترکز برروی
قراردادهای عملیات و حفظ و مراقبت تأسیسات
نیروهای امنیت ملی افغانستان با اجننیران اردوی
امریکا است .برای کسب معلومات زیادتر به
بخش  ،2صفحه  38مراجعه کنید.

تا  31دسمبر  ،2011امریکا  1.9ملیارد دالر را برای عملیات و ترنینگ اردوی ملی افغانستان به صندوق نیروهای
امنیت ملی افغانستان اختصاص داده بود 140.از این منابع مالی برای ارائه دوره های ترنینگ و تعلیم مربیان
اردوی ملی افغانستان و وزارت دفاع افغانستان استفاده شده است .دوره های ترنینگ بشمول انکشاف
141
مدیریت ،طب ،ارتباطات ،استخبارات و عملیات هوایی بوده است.
به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان ،در این سه ماه 28,818 ،نفر از عساکر اردوی ملی
افغانستان ( 2,632نفر بیش از سه ماه قبل) از دوره های ترنینگ که مصارف آنها توسط صندوق نیروهای
امنیت ملی افغانستان تأمین شده بود فارغ شدند .همانطور که در شکل  3.27نشان داده شده است ،از
این تعداد 4,281 ،نفر از دوره های ترنینگ و انکشاف ضابطین درجه دار و  747نفر از دوره های آفسران فارغ
142
شدند.

سواد پولیس ملی افغانستان

به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان ،نرخ باسوادی اردوی ملی افغانستان نامشخص است
ولی قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان اعالن منود که سازمان تعلیماتی ،علمی و فرهنگی ملل
متحد ( )UNESCOتخمین می زند که نرخ باسوادی در کل نیروهای امنیت ملی افغانستان حدود  14فیصد
143
باشد.
قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان سه سطح سواد را با استفاده از تعریف سازمان تعلیماتی،
144
علمی و فرهنگی ملل متحد ( )UNESCOتعیین منوده است:
	•سطح  :1کلمات واحد را می خواند و می نویسد ،تا  1,000می شمارد و اعداد را عالوه و تفریق می
کند
	•سطح  :2جمالت را می خواند و می نویسد ،اعداد را ضرب و تقسیم می کند ،یونت های اندازه گیری
را تشخیص می دهد

7667

سرمفتش خاص

I

برای بازسازی افغانستان

ا منیت

یک افغان که از یک کورس ترنینگ عسکری اردوی ملی افغانستان در هرات فارغ گردیده ،الیسنس خود را در تاریخ  29دسمبر  2011منایش
می دهد .این کورس نه هفته ای ،عساکر جدید افغانستان را با تعلیم اصول نظامی ،سالح ها و مهارت های گشت زنی و طرز اداره پوسته
ها و عملیات اسکورت آماده می کند .به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان در این سه ماه 15,186 ،نفر از عساکر اردوی
ملی افغانستان از دوره ترنینگ اولی فارغ شدند( .عکس آیساف ،بریدمن برایون بویز)

	•سطح " :3تشخیص می دهد ،درک می کند ،تفسیر می کند ،ایجاد می کند ،منتقل می کند و از
مطالب نشر شده و نوشته شده با موضوعات مختلف استفاده می کند"
اشخاصی که در سطوح  1و  2قرار دارند عمال ً بی سواد طبقه بندی می شوند .به گفته قوماندانی انتقال
امنیت متحد  -افغانستان ،شخص عمال ً با مکمل ساخنت ترنینگ سواد سطح  3باسواد محسوب می
145
گردد.
به گته قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان ،هدف فعلی نایل آمدن به  100فیصد سواد سطح
 1و  50فیصد سواد در سطح  3تا جنوری  2015است .هدف قبلی نایل آمدن به  100فیصد سواد سطح 3
146
تا سال  2014بود.
به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان ،امریکا برای ارائه ترنینگ سواد به قوای اردوی ملی
افغانستان و پولیس ملی افغانستان ،مصارف سه قرارداد ،یک قرارداد با یک کمپنی امریکایی و دو قرارداد
با کمپنی های افغان را تأمین منوده است .این سه قرارداد مجموعا ً بشمول یک سال اول و چهار سال متدید
با سقف  200ملیون دالر هستند .این قراردادها در آگست  2010آغاز شدند و سال اول آنها در آگست 2011
147
مکمل گردید .اگر متامی سالها اجرا شوند ،این قراردادها در آگست  2015مکمل می شوند.
به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان ،تا  1دسمبر  2011سه قراردادی  1,224معلم سواد
148
آموزی برای اردوی ملی افغانستان تأمین منوده بودند ( 471معلم کمتر از سه ماه قبل):
	•کمپنی ( OT Training Solutionsیک کمپنی امریکایی)  468معلم اعزام منوده بود.
	•کمپنی ( Insight Groupیک کمپنی افغان)  216معلم اعزام منوده بود.
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	•انستیتوت حتصیالت عالیه کاروان (یک کمپنی افغان)  540معلم اعزام منوده بود.

زنان در اردوی ملی افغانستان

تا  31دسمبر  ،2011نفرات اردوی ملی افغانستان بشمول  335زن ( 210آفسر104 ،ضابط درجه دار 7 ،عسکر
و  14کارآموز در حال ترنینگ) بودند .هدف فعلی این است که زنان  10فیصد قوای اردوی ملی افغانستان را
149
تشکیل بدهند.
قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان دو هدف امریکا برای حمایت از برابری جنسیتی را اعالن
منوده است .مساعدت به اردوی ملی افغانستان برای ایجاد فرهنگ حمایت از زنان و ایجاد میکانیزم هایی برای
استخدام ،ترنینگ ،انتصاب و حفظ قوای مؤنث .قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان اعالن منود که
بخش اصلی پالن انکشافی برابری جنسیتی منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی  -افغانستان،
ایجاد یک آفیس حقوق بشر ،تعادل نژادی و برابری جنسیتی در داخل وزارت دفاع افغانستان در مارچ 2012
است .این پالن در طی پروسس ارزیابی پالن قوماندانی اردوی ملی افغانستان پیشنهاد گردید .این آفیس
توسط یک مدیر غیر نظامی ارشد تأسیس خواهد شد که منحیث یک مشاور خاص به وزیر دفاع راپوردهی
150
می کند .این آفیس بشمول سه شعبه خواهد بود:
	•نظارت و تفتیش
	•پالن گذاری ،پالیسی و هماهنگی
	•استخدام ،ترنینگ و انتصاب
به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان یک کورس ضابطین درجه دار مؤنث ،منحیث
بخشی از آفیس حقوق بشر ،تعادل نژادی و برابری جنسیتی در حال تهیه است و اسم نویسی آن در جنوری
 2011آغاز می گردد .به عالوه ،یک کمیته حمایت از حقوق زنان افغان در آکادمی ملی نظامی افغانستان
در حال آماده شدن برای عضویت زنان برای اولین بار در مارچ  2012است .منایندگی ترنینگ سازمان پیمان
آتالنتیک شمالی  -افغانستان با همکاری قوماندانی ترنینگ اردوی ملی افغانستان در حال تهیه یک کورس
ترنینگ برابری جنسیتی ،مزاحمت جنسی و جلوگیری از جتاوز برای قوماندانان اردوی ملی افغانستان و متامی
یونت ها و قوماندانی هایی است که زنان در آنها مشغول بکارند و یا در آینده نزدیک در آنها مشغول به کار
151
خواهند شد.
به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان ،آفیس حقوق بشر ،تعادل نژادی و برابری جنسیتی
همچنان برروی استخدام مترکز خواهند منود .وزارت دفاع افغانستان اهداف استخدامی خود برای ترنینگ
آفسرها و ضابطین درجه دار را نشر منود و از عساکر مؤنث اردوی ملی افغانستان در دفتر روابط مذهبی و
فرهنگی درخواست منود که کاندیدان پوهنتون های آفسری را از لیسه ها انتخاب منایند .همچنان ،منایندگی
ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی  -افغانستان در حال اجرای یک کمپاین معلوماتدهی تلویزیونی است
152
که در سراسر کشور نشر خواهد شد.

حمایت امریکا از وزارت دفاع

به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان تا  31دسمبر  ،2011امریکا حدود  378ملیون دالر را
مصروف انکشاف وزارت دفاع افغانستان منوده بود .قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان اعالن منود
که برای پالن انکشافی وزارت دفاع افغانستان ،مبلغ  572ملیون دالر در سال مالی  2013-2017ضرورت دارد .تا
 31دسمبر  ،2011منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی  -افغانستان  187مشاور و مربی به وزارت
153
دفاع افغانستان اعزام منوده بود ( 117نفر کمتر از سه ماه قبل):
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	• 109نفر امریکایی
	• 15نفر از قوای ائتالف
	• 63قراردادی
به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان ،پالن انکشافی اصلی وزارتخانه ( )MMDPبرای
154
تقویت پنج بخش وزارت دفاع افغانستان در دسمبر  2011اجرا گردید:
	•پالیسی مدیریت اجرائیوی و دفاعی
	•خطوط عملیات
	•مدیریت منابع بشری
	•الجستیک ملی
	•مدیریت منابع
قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان اعالن منود که پالن های انکشافی آفیس های وزارت دفاع
افغانستان و کارمندان عمومی اردوی ملی افغانستان برای تطبیق خوبتر نتایج گروه بندی خواهند شد.
منحیث بخشی از پالن انکشافی اصلی وزارتخانه اصالح شده ،مشاورین ارزیابی های بروزرسانی شده از
ظرفیت وزارتخانه ها در پنج ساحه فوق ارائه خواهند منود و پالن های انکشافی جدید برای اولین با قابلیت
وزارتخانه و کارمندان عمومی برای عملکرد در یک سطح ستراتیژیک مرتبط خواهند شد .به گفته
قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان ،این هماهنگی باید به قوای ائتالف برای اولویت بندی مساعی
ایجاد ظرفیت مساعدت مناید .این هماهنگی همچنان باید به متمرکز منودن مشاورین محدود برروی اهداف
155
مهم و مرتبط با مساعی انتقالی مساعدت مناید.
در این سه ماه ،قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان عوارضی را در بخش های ذیل مشخص
156
منود:
	•بهبود بخشی کیفیت مدیران ارشد از طریق همکاری آیساف ،قوماندانی مشترک بین املللی و منایندگی
ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی  -افغانستان با شرکای خود در وزارت دفاع افغانستان و کارمندان
عمومی اردوی ملی افغانستان.
	•هماهنگی پالن گذاری کمپاین مشترک آیساف و قوماندانی مشترک بین املللی با پالن های انکشافی
و پروگرام های وزارتخانه ها.
	•شفاف سازی هماهنگی ستراتیژیک-عملیاتی-تکتیکی ایجاد ظرفیت الجستیکی ملی
	•بهبودبخشی ساختارهای قوماندانی ملی با رهبری غیر نظامی

پولیس ملی افغانستان

تا  31دسمبر  ،2011امریکا تأدیه  12.7ملیارد دالر را برای ایجاد ،ترنینگ و حفظ پولیس ملی افغانستان به
157
صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان تعهد منوده بود و  11.0ملیارد دالر از این مبلغ را نیز تأدیه منوده بود.

تعداد قوای پولیس ملی افغانستان

به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان ،در این سه ماه تعداد قوای پولیس ملی افغانستان
 143,797نفر بوده است .همانطور که در جدول  3.3در صفحه بعد نشان داده شده است ،از این تعداد 80,718
نفر به پولیس یونیفورم افغانستان و  21,203نفر به پولیس سرحدات افغانستان و  15,540نفر به پولیس
نظم عمومی افغانستان اختصاص یافته بودند.
تعداد کل نفرات پولیس ملی افغانستان از تعداد اجازه داده شده توسط تشکیل زیادتر بودند .ولی
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جدول 3.3

تعداد قوای پولیس ملی افغانستان ،دسمبر 2011

پولیس ملی افغانستان (کل نفرات:
)143,797

اجازه داده شده (تشکیل)

منصوب شده به مناصب
تشکیل

منصوب نشده به مناصب
تشکیل

138,121a

135,957

7,840c

جزئیات بر اساس اجزای پولیس ملی افغانستان
پولیس یونیفورم افغانستان

80,275

80,718

—

پولیس سرحدات افغانستان

23,086

21,203

—

پولیس نظم عمومی افغانستان

13,678

15,540

—

سایر یونت ها

21,082b

18,496b

—

نوت = AUP :پولیس یونیفورم افغان  = ABPپولیس سرحدات افغانستان = ANCOP .پولیس نظم عمومی ملی افغانستان = — .موجود نیست.
 .aبشمول عساکر اجازه داده شده پولیس یونیفورم افغانستان ،پولیس سرحدات افغانستان و پولیس نظم عمومی افغانستان عالوه بر کارمندان اجازه داده شده در قوماندانی وزارت داخله
افغانستان و یونت های ضد جرائم ،ترنینگ ،مبارزه علیه مواد مخدر ،قاچاقبری ،طبی ،استخبارات و اطفائیه.
 .bبشمول کارمندان اجازه داده شده و یا اختصاص یافته به قوماندانی های وزارت داخله افغانستان و یونت های ضد جرم ،ترنینگ ،مبارزه علیه مواد مخدر ،قاچاقبری ،طبی ،استخباراتی و اطفائیه.
 .cمحصالن اسم نویسی شده در پروگرام های ترنینگ اولی.
منبع :قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان PERSTAT ،پولیس ملی افغانستان.12/2011 ،

بسیاری از این کارمندان "اضافی تشکیل" در حال ترنینگ بودند و هنوز در مناصب تشکیل منصوب نشده
بودند .تعداد کل مناصب اجازه داده شده توسط تشکیل بر اساس ضروریات و اهداف کلی پولیس ملی
افغانستان تغییر یافته اند .برای مثال ،از آگست  2011تعداد مناصب اجازه داده شده برای مراکز ترنینگ
پولیس ملی افغانستان افزایش یافته است درحالیکه تعداد قوماندانی های وزارت داخله افغانستان تقلیل
158
یافته است.

حفظ پولیس ملی افغانستان

تا  31دسمبر  ،2011امریکا تأدیه  3.9ملیارد دالر را برای حفظ پولیس ملی افغانستان تعهد منوده و از این مبلغ
 3.5ملیارد دالر را تأدیه منود 159.از این منابع مالی برای تأمین جتهیزات الجستیکی (مثل مواد سوخت) ،خدمات
160
حفظ و مراقبت ،پوشاک ،جتهیزات شخصی ،مهمات و معاش کارمندان استفاده شده است.

معاش پولیس ملی افغانستان

به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان در این سه ماه ،امریکا حدود  49.7ملیون دالر از 127.7
ملیون دالر از اعطاآت بین املللی به معاش پولیس ملی افغانستان را تأمین منوده است .امریکا حدود 261.0
ملیون دالر از  678.3ملیون دالر ( 38فیصد) از معاش پولیس ملی افغانستان را در سال  2011تأمین منوده
است .از سال  ،2002امریکا حدود  914.0ملیون دالر به صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان ()LOTFA
مساعدت منوده است 161.صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان به تأسیس ،تأمین معاش ،جتهیز و
ترنینگ پولیس ملی افغانستان مساعدت می کند 162.سایر کشورها بشمول جاپان (که  24فیصد معاش
را تأمین می کند) و احتادیه اروپا ( 18فیصد) نیز به صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان مساعدت
163
می کنند .دولت افغانستان  16فیصد معاش و مصارف نان پولیس ملی افغانستان را تأمین می مناید.
ولی همانطور که قبال ً نیز ذکر گردید ،دولت افغانستان برای تأمین مصارف امنیتی خود شدیدا ً وابسته به
164
اعطاآت است.
امریکا حدود  19.4ملیون دالر از اعطاآت غیر صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان را مصروف تأدیه
165
معاش اعضای پولیس محلی افغانستان ( )ALPمنوده است.
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جتهیزات و ترانسپورت پولیس ملی افغانستان

تا  31دسمبر  ،2011امریکا  3.5ملیارد دالر از منابع مالی صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان را برای
مصارف جتهیزات و ترانسپورت پولیس ملی افغانستان تعهد و تأدیه منوده بود 166.از این منابع مالی برای تأمین
مصارف موترها ،سالح ها و جتهیزات پولیس ملی افغانستان (بشمول پولیس محلی افغانستان و نیروی
167
محافظت عمومی افغانستان) استفاده گردید:
	•موترها :ترک های سبک ،هاموی ،ترک های اطفائیه و غیره.
	•سالح :تفنگ جنگی ،هاوان ،ماشیندار و غیره.
	•جتهیزات :طبی ،ارتباطی و اداری
در این سه ماه ،امریکا  11,006سالح (به ارزش  13.5ملیون دالر) 711 ،موتر ( 49.1ملیون دالر) و 3,495
دستگاه ارتباطی ( 5.7ملیون دالر) در اختیار پولیس ملی افغانستان قرار داد .عمده ترین مصارف مربوط به 123
دستگاه هاموی ( 28.3ملیون دالر) 538 ،موتر تکتیکی سبک ( 14.2ملیون دالر) و  8,428میل تفنگ AK-47
168
 (10.5ملیون دالر) بود.
به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان تا  31دسمبر  100 ،2011فیصد از سالح های مورد
ضرورت پولیس ملی افغانستان خریداری شده و  99فیصد آنها حتویل داده شده بود .به عالوه 95 ،فیصد
جتهیزات مربوط به ترانسپورت خریداری شده و  73فیصد آنها حتویل داده شده بود و  95فیصد از جتهیزات
169
ارتباطی خریداری شده و  71فیصد آنها حتویل داده شده بود.
170
در تاریخ  31دسمبر  ،2011یونت هوایی پولیس ملی افغانستان دارای  20فروند هلی کاپتر  Mi-17بود.

زیربنای پولیس ملی افغانستان

تا  31دسمبر  ،2011امریکا تأدیه  2.9ملیارد دالر به صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان را برای زیربناهای
اردوی ملی افغانستان تعهد منوده بود که از این مبلغ  1.7ملیارد دالر آن تأدیه شده است 171.این منابع مالی
172
مصروف فعالیت های ذیل شدند:
	•اعمار قوماندانی های ساحوی ،اعمار تأسیسات نو و یا انکشاف تأسیسات پولیس ملی افغانستان و
پولیس نظم عمومی افغانستان ،اطفائیه ها و تأسیسات خاص پولیس
	•اعمار تأسیسات حمایتی مثل تعمیرات مدیریتی وزارت داخله افغانستان
به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان 43 ،فیصد از پروژه های زیربنایی پالن گذاری شده
توسط امریکا برای اردوی ملی افغانستان مکمل گردیدند ( 380پروژه به ارزش حدود  1.1ملیارد دالر) و 57
فیصد از آنها تا  31دسمبر  2011در حال اجنام بوده و یا هنوز شروع نشده بودند ( 498پروژه به ارزش حدود 2.9
173
ملیارد دالر).
به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان در این سه ماه ،قرارداد  16پروژه زیربنایی پولیس
ملی افغانستان منعقد گردید (به ارزش  122.3ملیون دالر) 216 ،پروژه در حال اجرا بود ( 1.2ملیارد دالر)8 ،
پروژه مکمل گردید ( 21.2ملیون دالر) و  2پروژه لغو گردید .از پروژه های در حال اجنام ،پروژه های دارای زیادترین
مصارف بشمول یک مرکز ترنینگ پولیس ملی در وردک (حدود  107.1ملیون دالر) و مراکز ترنینگ ساحوی
پولیس در هرات ( 61.6ملیون دالر) و قندهار ( 61.4ملیون دالر) بودند .مرکز ملی ترنینگ پولیس در وردک قرار
است در جنوری  ،2012مرکز ترنینگ ساحوی هرات در فبروری  2013و مرکز ترنینگ ساحوی قندهار در نومبر
 2012مکمل گردد.174
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ممیزی SIGAR
در این سه ماه ،سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان چهار تفتیش از پروژه های تعمیراتی
اجننیران اردوی امریکا برای پایگاههای نیروهای
امنیت ملی افغانستان در سه والیت را آغاز منود.
کندوز ،ننگرهار و وردک .سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان کیفیت اعمار را ارزیابی منوده
و امکان استفاده و حفظ این تأسیسات برای
مقاصد مورد نظر را مشخص می مناید .برای
کسب معلومات زیادتر به بخش  ،2صفحه 32
مراجعه کنید.

ا منیت

ترنینگ و عملیات پولیس ملی افغانستان

تا  31دسمبر  ،2011امریکا  2.4ملیارد دالر از منابع مالی صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان را برای
عملیات و ترنینگ پولیس ملی افغانستان تعهد منود و  2.3ملیارد دالر از این مبلغ را تأدیه منود 175.از این
منابع مالی برای حمایت از ترنینگ عمومی ،الجستیکی ،ارتباطی ،استخباراتی ،سواد آموزی و سایر ترنینگ
های خاص پولیس ملی افغانستان ،وزارت داخله افغانستان ،کارمندان اطفائیه ،مفتشان جنایی و پروگرام
محافظت عمومی افغانستان استفاده می گردد 176.به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان
177
در این سه ماه 7,519 ،محصل از  49کورس پولیس ملی افغانستان فارغ شدند.
به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان ،امریکا بر اساس قرارداد خود با کمپنی DynCorp
 Internationalدر  14مرکز ترنینگ پولیس منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی  -افغانستان
به پولیس ملی افغانستان ترنینگ ارائه می کند و مربیان و مشاورانی را به  18مرکز ترنینگ پولیس اعزام
می مناید .این قرارداد توسط  3,500نفر از کارمندان کمپنی  DynCorpاجرا می گردد که اغلب آنها خدمات
حمایتی غیر ترنینگ مثل حفظ و مراقبت و مساعدت های صحی ارائه می منایند .به گفته قوماندانی انتقال
178
امنیت متحد  -افغانستان ،نیمی از کارمندان کمپنی  DynCorpدر این قرارداد اتباع افغانستان هستند.
به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان ،از کل کارمندان کمپنی  DynCorpدر این قرارداد،
 139نفر در مراکز ترنینگ پولیس منایندگی ترنینگ سازمان پیمان اتالنتیک شمالی  -افغانستان ترنینگ/
مشاوره ارائه می منایند و  340نفر یونت های عملیاتی پولیس ملی افغانستان را تعلیم می دهند .کارمندانی
که یونت های عملیاتی را تعلیم می دهند توسط قوماندانی مشترک بین املللی اداره می شوند و حتت نظر
منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی  -افغانستان قرار ندارند ولی بر طبق قرارداد مصارف آنها
توسط منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی  -افغانستان تأمین می گردد .به عالوه ،قوماندانی
انتقال امنیت متحد  -افغانستان اعالن منود که دفتر حمایتی پروگرام ترنینگ مستقیما ً برروی قرارداد کمپنی
 DynCorpنظارت می کند .قرارداد  DynCorpبزرگترین قرارداد حمایت ترنینگ برای پولیس ملی افغانستان
است ولی تنها قرارداد نیست .چندین قرارداد با کمپنی های محلی افغان برای ارائه ترنینگ در پایگاههای
179
محلی منعقد شده که حتت قرارداد کمپنی  DynCorpقرار ندارند.

سواد پولیس ملی افغانستان

به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان ،نرخ باسوادی کلی پولیس ملی افغانستان نامشخص
است ولی قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان اعالن منود که سازمان تعلیماتی ،علمی و فرهنگی
ملل متحد مرخ باسوادی کلی نیروهای امنیت ملی افغانستان را حدود  14فیصد تخمین می زند .به گفته
قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان هدف فعلی نایل آمدن به  100فیصد سطح سواد  1و  50فیصد
سطح سواد ( 3عملیاتی) تا جنوری  2015است 180.همانطور که در راپور ربعوار اکتوبر  2011سرمفتش خاص
برای بازسازی افغانستان ذکر گردید ،هدف قبلی نایل آمدن به سطح سواد  3تا سال  2014بود .ولی قوماندانی
مرکزی ایاالت متحده در سه ماه قبل اعالن منود که قوماندان پروگرام های ترنینگ پولیس ملی افغانستان این
تاریخ را تا سال  2016به تأخیر انداخته است.
قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان از همان تعاریف و طبقه بندی های مورد استفاده برای
تعیین سطح سواد پولیس ملی افغانستان برای تعیین سطح سواد قوای اردوی ملی افغانستان مستفید
می گردد :اشخاص بی سواد در سطوح  1و  2طبقه بندی می شوند .سطح  1بشمول قابلیت خواندن و
نوشنت کلمات منفرد ،شمارش تا  1,000و عالوه و تفریق کردن اعداد است .سطح  2بشمول قابلیت خواندن
و نوشنت جمالت ،ضرب و تقسیم اعداد و شناسایی یونت های اندازه گیری است .قوا با با مکمل ساخنت
ترنینگ سطح  3با سواد محسوب می شوند .سواد سطح  3بر اساس تعریف سازمان علمی و فرهنگی
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ملل متحد" :تشخیص می دهد ،درک می کند ،تفسیر می کند ،ایجاد می کند ،منتقل می کند و از مطالب
181
نشر شده و نوشته شده با موضوعات مختلف استفاده می کند".
همانطور که قبال ً ذکر گردید ،امریکا برای ارائه ترنینگ سواد آموزی به اردوی ملی افغانستان و پولیس
ملی افغانستان مصارف سه قرارداد را تأمین می مناید (یک قرار داد با یک کمپنی امریکایی و دو قرارداد با
کمپنی های افغان) .به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان ،مجموع مصارف این قراردادها
حداکثر  200ملیون دالر است و بشمول یک سال اول و چهار سال قابل متدید می باشند .این قراردادها در
آگست  2010آغاز شدند و سال اول آنها در آگست  2011مکمل گردید .اگر متامی سالها اجرا شوند ،این
182
قراردادها در آگست  2015مکمل می شوند.
به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان ،تا  1دسمبر  2011سه قراردادی  1,115معلم سواد
183
آموزی برای اردوی ملی افغانستان تأمین منوده بودند ( 371معلم کمتر از سه ماه قبل):
	•کمپنی ( OT Training Solutionsیک کمپنی امریکایی)  372معلم اعزام منوده بود.
	•کمپنی ( Insight Groupیک کمپنی افغان)  298معلم اعزام منوده بود.
	•انستیتوت حتصیالت عالیه کاروان (یک کمپنی افغان)  445معلم اعزام منوده بود.

زنان در پولیس ملی افغانستان

به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان ،در تاریخ  30نومبر  1,244 ،2011زن در پولیس ملی
افغانستان خدمت می کردند که بشمول  181آفسر 552 ،ضابط درجه دار و  511کارمند اسم نویسی شده
184
بودند .هدف پولیس ملی افغانستان استخدام  5,000زن تا مارچ  2015است.
به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان در این سه ماه ،معینیت حقوق بشر ،حقوق
اطفال و حقوق جنسیتی پولیس ملی افغانستان شروع به کمپاین کردن برای استخدام فارغین لیسه ها و
پوهنتون ها از طریق اعالنات و مراجعه حضوری منود .قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان اعالن منود
185
که افزایش تعداد قوا در هر والیت باید با زنان اجنام شود.
به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان ،امریکا از طریق اشتراک منودن در پروگرام برابری
جنسیتی در حال حمایت از این مساعی است .دو مشاور امریکایی در این پروگرام کار می کنند ،دو مشاور
امریکایی به دفاتر حقوق بشر و برابری جنسیتی وزارت داخله افغانستان اعزام شده اند و دو مشاور امریکایی
برای افزایش تعداد نسوان در پولیس ملی افغانستان و اردوی ملی افغانستان با قوماندانی استخدامی
186
افغانستان همکاری می کنند.

حمایت امریکا از وزارت داخله

به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان ،پروگرام ترنینگ وزارت داخله ،متخصصان امریکایی
و ائتالف (دولتی و قراردادی) را برای انکشاف سیستم های پولیسی در زمینه های کارمندان ،استخبارات،
الجستیک ،ارتباطات ،ایجاد و مدیریت قوا ،مالیه ،طب ،اجننیری ،خرید ،حقوق ،روابط عمومی ،ستراتیژی و
پالیسی اعزام می مناید .قرارداد این پروژه در تاریخ  20دسمبر  2010با کمپنی  DynCorpمنعقد گردید و
مصارف آن طی  2سال  718ملیون دالر با امکان متدید به مدت یکسال می باشد .پروگرام ترنینگ این
وزارتخانه یکی از چهار قرارداد یک پروگرام بزرگتر برای جتمیع ترنینگ پولیس سرحدات افغانستان (قرارداد
وزارت دفاع امریکا) ،خدمات مشوره باشندگان افغان (قرارداد وزارت امورخارجه امریکا) و مربیان پولیس داخلی
(قرارداد وزارت امورخارجه امریکا) می باشد .قراردادهای وزارت امورخارجه امریکا با دفتر مواد مخدر بین املللی
187
و اعمال قانون ( )INLمنعقد می شوند.
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پولیس محلی افغانستان

ممیزی SIGAR
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
در یکی از ممیزی های در حال اجنام خود در حال
شناسایی قراردادی های امنیتی خصوصی مورد
استفاده شرکای اجرائیوی اداره انکشاف بین
املللی ایاالت متحده و تعیین مصارف و وضعیت
آنها در راستای پالن های دولت افغانستان برای
انتقال مسئولیت های قراردادی های امنیتی
خصوصی به نیروی محافظت عمومی افغان در
مارچ  2012است .برای کسب معلومات زیادتر به
بخش  ،2صفحه  38مراجعه منائید.

پروگرام پولیس محلی افغانستان ( ،)ALPپروگرام نگهبانی محلی وزارت داخله افغانستان است .این پروگرام
به جوامع اجازه می دهد که در محل هایی که آیساف یا نیروهای امنیت ملی افغانستان حضور چشمگیری
ندارند از خودشان محافظت منایند 188.با آنکه به این قوا "پولیس" گفته می شود ،ولی اعضای پولیس محلی
افغانستان اجازه گرفتار منودن اشخاص را ندارند .به عالوه به گفته وزارت دفاع امریکا ،آنها در آمار پولیس ملی
افغانستان در نظر گرفته منی شوند 189.ولی ،امریکا از طریق صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان مصارف
190
تأسیس ،جتهیز ،ترنینگ و حفظ پولیس محلی افغانستان را تأمین می مناید.
به گفته قوماندانی عملیاتی مشترک قوای خاص  -افغانستان ( ،)CFSOCC-Aتا  31دسمبر ،2011
پولیس محلی افغانستان  10,594عضو داشته است .هدف پالن گذاری شده نایل آمدن به  30,000عضو در
 99ولسوالی و قوماندانی های پولیس محلی افغانستان در کابل تا سال  2014است .برای حمایت از پولیس
محلی افغانستان و تأمین معاش آن ،قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان و قوماندانی عملیاتی
مشترک قوای خاص تا تاریخ  31دسمبر  37.9 ،2011ملیون دالر از منابع مالی صندوق نیروهای امنیت ملی
افغانستان را تعهد منموده بودند .به گفته قوماندانی عملیاتی مشترک قوای خاص ،اعضای پولیس محلی
افغانستان در  150سایت فعال هستند و حتت نظارت نیروی کاری عملیاتی مشترک خاص و قوماندانی های
191
ساحوی شرق و جنوب غرب آیساف قرار دارند.
به گفته منشی عمومی سازمان ملل متحد ،قوای دفاعی محلی  -بشمول پولیس محلی افغانستان -
به ایجاد ثبات در بعضی از ساحات مساعدت منوده اند ولی تشویش هایی در مورد مسائلی مثل نقض حقوق
بشر و بازگشت شورشیان با متایالت قومی یا سیاسی وجود دارد .منشی عمومی سازمان ملل متحد اعالن
منود که هییت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان این تشویش ها را به مقامات مربوط اعالن منوده
192
و این مقامات نیز اعالن منوده اند که مساعی خود را برای نظارت دقیق تر انکشاف می دهند.

قراردادی های امنیتی خصوصی و قوای محافظت عمومی افغان

به گفته قوماندانی مرکزی ایاالت متحده در این سه ماه 20,375 ،کارمند قراردادی امنیتی خصوصی ()PSC
برای وزارت دفاع امریکا در افغانستان کار می کردند که  33فیصد زیادتر از سه ماه قبل است 193.همانطور که
در جدول  3.4نشان داده شده است ،تعداد کارمندان قراردادی های امنیتی خصوصی افغان حدود  42فیصد
تقلیل یافت .مسئولین امریکایی به سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان اعالن منودند که پروگرام
محافظت عمومی افغانستان در حال پیشرفت است ولی آخرین ارزیابی ها در وقت نشر این راپور موجود
نبودند.
همانطور که در راپورهای ربعوار قبلی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ذکر گردید .رئیس جمهور
جدول 3.4

کارمندان قراردادی های امنیتی خصوصی وزارت دفاع امریکا در افغانستان
تا 7/7/2011
قراردادی های امنیتی خصوصی

تا 12/9/2011
قراردادی های امنیتی خصوصی

اختالف  5ماهه
قراردادی های امنیتی خصوصی

اتباع امریکایی

693

570

-123

اتباع کشورهای ثالث

1,282

897

-385

اتباع افغانستان

13,330

18,908

+5,578

مجموع

15,305

20,375

+5,070

منابع :قوماندانی مرکزی ایاالت متحده" ،حمایت قراردادی ها از عملیات امریکا در ساحه مسئولیت قوماندانی مرکزی ایاالت متحده در عراق و افغانستان" ،7/7/2011 ،دسترسی در تاریخ ،10/13/2011
قوماندانی مرکزی ایاالت متحده" ،حمایت قراردادی ها از عملیات امریکا در ساحه مسئولیت قوماندانی مرکزی ایاالت متحده در عراق و افغانستان" ،1/2012 ،دسترسی در تاریخ .1/14/2012
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سرمفتش خاص
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برای بازسازی افغانستان

ا منیت

کرزی در آگست  2010فرمان داد که متامی قراردادی های امنیتی خصوصی ملی و بین املللی تا آخر سال منحل
شوند .در عوض ،وزارت داخله افغانستان در دسمبر  2010اعالن منود که قراردادی های امنیتی خصوصی می
توانند با محدودیت های جدید که از تداخله آنها با سازمان های اعمال قانون افغان جلوگیری کند به کار خود
دوام بدهند .در مارچ  ،2011دولت افغانستان ستراتیژی انتقالی خود برای انتقال مسئولیت تأمین امنیت از
قراردادی های امنیتی خصوصی به نیروی محافظت عمومی افغان را نشر منود .این ستراتیژی به قراردادی های
امنیتی خصوصی که از وزارت داخله افغانستان الیسنس اخذ منوده بودند و با بعضی محدودیت ها در تعداد
کارمندان خود موافقت منوده بودند اجازه می داد که امنیت پروژه های آیساف و مناینده گی های دیپلماتیک را
تأمین منایند .ولی ،قراردادی های امنیتی خصوصی که امنیت پروژه های انکشافی و بشری را تأمین می منایند
194
باید تا مارچ  2012با نیروی محافظت عمومی افغان جاگزین شوند.
به گفته وزارت دفاع امریکا ،در سپتمبر  2011وزارت داخله افغانستان ،آیساف و منایندگان سفارت امریکا
در کابل یک ارزیابی شش ماهه از مؤثریت ستراتیژی انتقالی و ظرفیت نیروی محافظتی افغان را مکمل
ساختند .این ارزیابی خاصتا ً امکان اداره مؤثر و تأمین امنیت پروژه های تعمیراتی آیساف و نیروهای امنیت
ملی افغانستان و پایگاههای آیساف در آخر دوره انتقالی توسط نیروی محافظت عمومی افغان را بررسی
195
منود .بر اساس این ارزیابی ،نیروی محافظت عمومی افغان قادر به اجنام بعضی کارها نبود:
	•اجرا و حفظ عملیات جتاری ضروری برای حفظ یک جتارت موفق.
	•استخدام ،ارزیابی ،ترنینگ ،تأدیه معاش ،جتهیز ،اعزام و حفظ قوای محافظ بر طبق ضروریات قرارداد.
	•مذاکره و امضای قراردادهای الزم االجرا برای ارائه خدمات امنیتی به مشتریان.
	•قوماندانی و کنترول عملیات امنیتی در افغانستان.
	•رعایت ضروریات ستراتیژی انتقالی.
به عالوه ،نیروی محافظت عمومی افغان یک اداره دولتی فعال برای حمایت از عملیات جتاری مورد ضرورت برای
196
اداره و اجرای خدمات امنیتی قراردادی ایجاد نکرده است.
به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان تا  31دسمبر  ،2011نیروی محافظت عمومی
افغان  6,558کارمند داشت .از این تعداد  5,624نفر منصوب شده و آماده برای اجنام وظیفه بودند  -221نفر در
تشکیل صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان (مصارف آنها از طریق صندوق وجه امانت نظم و
قانون افغانستان تأمین می شد) و  5,403نفر در تشکیل وزارت داخله افغانستان .به گفته قوماندانی انتقال
امنیت متحد  -افغانستان ،متامی کارمندان منصوب شده در نیروی نظم عمومی افغان با مصارف صندوق
وجه امانت نظم و قانون افغانستان تعلیم داده شده اند ولی معلومات ترنینگ کارمندان تشکیل وزارت
داخله افغانستان خاصتا ً برای اشخاصی که به قراردادی های امنیتی اختصاص یافته بودند موجود نبود.
قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان فرض می کند که متامی کارمندان نیروی محافظت عمومی
افغانستان در تشکیل وزارت داخله افغانستان در کورس های پولیس ملی افغانستان ،مراکز ترنینگ نیروی
197
محافظت عمومی افغانستان و یا ترنینگ حین خدمت تعلیم داده شده اند.
به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان ،وزارت داخله افغانستان در حال انکشاف تشکیل
198
نیروی نظم عمومی افغان برای مطابقت با ضروریات مربوط به اجرای فرمان منبر  62ریاست جمهوری است.
بر طبق این فرمان که رئیس جمهور کرزی در آگست  2010امضاء منود ،مسئولیت تأمین خدمات امنیتی
از طریق نیروی نظم عمومی افغان مستقیما ً بدوش دولت افغانستان قرار می گیرد 199.قبال ً قراردادی های
امنیتی خصوصی این خدمات را ارائه می منودند .بعد از تصویب ،انتظار می رود که تشکیل انکشاف یافته
مجوزهایی برای  516عضو یونیفورم پوش نیروی محافظت عمومی افغان  -بشمول کارمندان مرکز ترنینگ
نیروی محافظت عمومی افغان و کارمندان عملیاتی  -نشر منایند تا کارمندان مسلکی مورد ضرورت برای
ارائه خدمات امنیتی به جامعه بین املللی و آیساف تأمین گردد .همچنان انتظار می رود که وزارت داخله
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افغانستان برای حمایت از عملیاتی جتاری نیروی محافظت عمومی افغان ،مجوزهایی را برای  130شخص
200
غیر نظامی نشر مناید.

قوای امریکا

به گفته نیروهای ایاالت متحده  -افغانستان  98,933نفر از قوای امریکا تا  31دسمبر  2011در کشور خدمت
201
می کردند:
	• 71,742در آیساف
	• 2,780نفر در منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی  -افغانستان /قوماندانی انتقال امنیت
متحد  -افغانستان
	• 14,565نفر در نیروهای ایاالت متحده  -افغانستان
	• 9,846نفر در سایر بخش ها (قوماندانی مرکزی ایاالت متحده)

پاکسازی مهمات منفجر نشده

به گفته دفتر امور سیاسی-نظامی خلع سالح وزارت دفاع امریکا ( ،)PM/WRAاین وزارتخانه از سال 2002
تا  31دسمبر  2011بیش از  212.6ملیون دالر را مصروف مساعی مبارزه علیه سالح های غیر قانونی ،مبارزه
علیه تروریزم ،مین روبی و پروگرام های مربوط در افغانستان منوده است 202.وزارت امورخارجه امریکا مستقیما ً
بودجه پنج سازمان غیر دولتی افغان ،پنج سازمان غیر دولتی بین املللی و یک کمپنی امریکایی ( )DynCorpرا
برای اجنام عملیات پاکسازی و جمع آوری و نابودی سالح های در معرض خطر تأمین می مناید .به عالوه ،وزارت
امورخارجه امریکا برای نابود کردن سالح ها و مهمات اضافی ،غیر قابل استفاده و در معرض خطر به نیروهای
امنیت ملی افغانستان مساعدت می مناید .این وزارتخانه همچنان برای حفظ امنیت فزیکی و اداره حتویل
203
خانه های سالح و مهمات به نیروهای امنیت ملی افغانستان مساعدت تخنیکی می کند.
در این سه ماه ،دفتر امور سیاسی-نظامی خلع سالح وزارت دفاع امریکا موفقیت هایی را طی چهار دوره
سه ماهه گذشته اعالن منود .همانطور که در جدول  3.5نشان داده شده است ،تعداد ساحات خطرناک
و آلوده مرتبا ً تقلیل یافته است .دفتر امور سیاسی-نظامی خلع سالح وزارت دفاع امریکا بخشی از این
موفقیت را مرتبط با بهبودبخشی هماهنگی میان مرکز هماهنگی مین افغانستان ( )MACCAو سفارت
امریکا در کابل می داند .ولی ،دفتر امور سیاسی-نظامی خلع سالح وزارت دفاع امریکا اعالن منود که تقلیل
اعطاآت به پروگرام های مین روبی و نابودی سالح ها در افغانستان سبب گردیده که مرکز هماهنگی مین
جدول 3.5

معیارهای پروگرام نابودی سالحهای متعارف 1 ،اکتوبر  30 - 2010سپتمبر 2011
محدوده تاریخ

 AT/APنابود شده

 UXOنابود شده

 SAAنابود شده

ترکش های پاک شده

میادین ماین پاکسازی شده
()m2

ساحات آلوده تخمیی باقیمانده ()m2

2010/31/12–1/10

2,219

100,866

1,204,036

3,549,023

5,704,116

641,000,000

2011/31/3–1/1

2,171

55,005

80,156

5,899,573

11,405,068

627,000,000

2011/30/6–1/4

4,043

68,542

481,877

6,259,343

6,799,279

612,000,000

2011/30/9–1/7

2,071

120,616

627,656

6,258,408

7,735,897

602,000,000

مجموع

10,504

345,029

2,393,725

21,966,347

31,644,360

602,000,000

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.1/4/2012 ،
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ا منیت

افغانستان اهداف ستراتیژیک و بلند مدت خود را اصالح مناید .هدف تعیین شده ،پاکسازی  90فیصد از متامی
ساحات آلوده با مین و سایر مواد انفجاری باقیمانده از جنگ تا آخر سال  2015است .به فرض آنکه امریکا و
سایر مساعدت کنندگان بین املللی ساالنه حداقل  80ملیون دالر به این پروگرام ها اختصاص بدهند ،پیش
204
بینی می شود که  70فیصد آلودگی ها تا مارچ  2013پاکسازی گردد.
بر اساس آخرین معلومات ارائه شده توسط دفتر امور سیاسی-نظامی خلع سالح وزارت دفاع امریکا ،از
 1اکتوبر  2010تا  30سپتمبر  ،2011شرکای اجرائیوی وزارت امورخارجه امریکا  31.6ملیون متر مربع از زمین
205
های آلوده را پاکسازی منودند .حدود  602.0ملیون متر مربع دیگر باید پاکسازی گردد.

مبارزه علیه مواد مخدر

از سال  ،2002تا  30سپتمبر  2011امریکا بیش از  5.7ملیارد دالر را به مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان
اختصاص داده است .بخش عمده ای این منابع مالی از طریق دو صندوق اختصاص یافته است :صندوق بین
املللی کنترول مواد مخدر و اعمال قانون وزارت امورخارجه امریکا ( 3.3ملیارد دالر) و صندوق مبارزه علیه مواد
206
مخدر وزارت دفاع امریکا (حدود  2.3ملیارد دالر).
به گفته دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،جتارت مواد مخدر ثبات سیاسی ،رشد اقتصادی و
حاکمیت قانون و همچنان ظرفیت رفع عوارض امنیتی داخلی در افغانستان را تهدید می کند .همچنان،
207
مساعی کلی برای مبارزه علیه شورش را تهدید می کند.
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون اعالن منود که ایجاد شرایط کشت محصوالت قانونی و پایدار
متبادل کشت کوکنار یکی از اجزای اصلی ستراتیژی مبارزه علیه مواد مخدر امریکا است .پروگرام های
زراعی امریکا  -مثل پروگرام انکشاف زراعی ساحه جنوبی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده در هلمند
و قندهار و پروگرام های متشابه در سایر ساحات افغانستان  -کشت محصوالت با ارزش متبادل کوکنار را
تشویق می کنند .به گفته دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،سایر فعالیت های زراعی امریکا که
به طور غیر مستقیم از مساعی مبارزه علیه مواد مخدر حمایت می کنند بشمول ایجاد ظرفیت در سازمان
های ملی و والیتی ،پروگرام های پول در ازای کار ،ووچرهای زراعی ،انکشاف زجنیره ارزشی ،انکشاف زیربناها و
208
انکشاف قرضه های زراعی هستند.
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون اعالن منود که مواد مخدر غیر قانونی هنوز یکی از منابع اصلی
تأمین منابع مالی و حمایت از شورشیان است .دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون اعالن منود که
مساعی مبارزه علیه مواد مخدر امریکا فقط برروی جلوگیری از جریان مواد مخدر غیر قانونی متمرکز نبوده
است :هدف آنها همچنان جلوگیری از دستیابی طالبان و سایر عوامل ضد دولتی به یک منبع مهم مالی
بوده است .دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون همچنان اعالن منود که فساد اداری سبب تضعیف
مساعی امریکا برای انتقال مسئولیت به افغان ها در سطوح ملی و محلی و جلوگیری از تقلیل ضرورت
209
حضور مستقیم امریکا در پروگرام های انکشاف اقتصادی و امنیتی می گردد.

پروگرام های مبارزه علیه مواد مخدر امریکا

دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون برای ایجاد و حفظ والیات عاری از کشت کوکنار از طریق پروگرام
های مختلف با وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان ( )MCNهمکاری می کند .پروگرام زراعت خوب وزارت
مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان ( )GPIکه مصارف آن توسط دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون
تأمین می گردد ،مشوق هایی را برای والیان جهت تقلیل میزان کشت کوکنار در والیات و حفظ آن ارائه می
کند .به گفته دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،یک والیت وقتی عاری از کشت کوکنار محسوب
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شکل 3.28

ﮐﺸﺖ ﮐﻮﮐﻨﺎﺭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻭﻻﯾﺖ2011-2001 ،
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ

ﭘﺮﻭﺳﺲ ﺑﻦ
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ﲢﺖ ﮐﺸﺖ ﮐﻮﮐﻨﺎﺭ
ﻋﺎﺭی ﺍﺯ ﮐﺸﺖ ﮐﻮﮐﻨﺎﺭ
ﻧﻮﺕ ﻫﺎ :ﻋﺎﺭی ﺍﺯ ﮐﺸﺖ ﮐﻮﮐﻨﺎﺭ  +ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ  100ﻫﮑﺘﺎﺭ ﲢﺖ ﮐﺸﺖ ﮐﻮﮐﻨﺎﺭ = - .ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ :ﺩﻓﺘﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﻭ ﺟﺮﻡ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ" ،ﺳﺮﻭی ﺗﺮﯾﺎک ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ"،2007 ،2006 ،2005 ،2004 ،2003 ،2002 ،2001 ،
 ،2011 ،2010 ،2009 ،2008ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ .1/10/2012

می گردد که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد ( )UNODCبا همکاری وزارت مبارزه علیه
مواد مخدر افغانستان تصدیق مناید که میزان کشت کوکنار به کمتر از  100هکتار فی سال رسیده است.
همانطور که در شکل  3.28در صفحه بعد نشان داده شده است در سال  ،2011فقط در  17والیت کوکنار
کشت می گردید که نسبت به  32والیت در سال  2004طی پروسس بن تقلیل یافته است .بر اساس شرایط
پروگرام زراعت خوب وزارت داخله افغانستان ،هر والیت که در هر سال عاری از کشت کوکنار گردد می تواند از
 1ملیون دالر از پروژه های انکشافی مستفید گردد .مکمل گردیدن پروژه های پروگرام زراعت خوب وزارت داخله
افغانستان مزایای عدم کشت کوکنار را به رهبران والیتی و باشندگان نشان می دهد .از شروع پروگرام در
سال  ،2007بیش از  90پروژه انکشافی در  32والیت  -بشمول پروژه های اعمار مکتب ،سرک ،پل ،ساختارهای
210
آبیاری ،پروژه های ماشین آالت زراعی و اعمار شفاخانه و کلنیک مکمل گردیده و یا آغاز گردیده است.
هدف پروگرام معلوماتدهی عمومی مبارزه علیه مواد مخدر ( ،)CNPIیقین حاصل منودن از حفظ وضعیت
عاری از کشت کوکنار توسط این والیات است .پروگرام مشورتی مواد مخدر پالن کلمبو ( ،)CPDAPپروگرام
معلوماتدهی عمومی مبارزه علیه مواد مخدر را با همکاری نزدیک وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان
تطبیق می مناید .پروگرام مشورتی مواد مخدر پالن کلمبو از طریق یک کمپاین معلوماتدهی عمومی در
سطح ملی یقین حاصل می مناید که پیام های پیشگیرانه از طریق رسانه ها و در والیات ،کنفرانس ها،
211
شوراها ،جلسات علمی و جلسات معلوماتدهی به جوانان نشر می گردند.
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون همچنان برای جلوگیری از کشت کوکنار در چهار والیت مهم
شمالی یک قرضه در اختیار بنیاد آغاخان قرار داده است :بامیان ،تخار ،بدخشان و بغالن .این بنیاد با استفاده
از این قرضه با همکاری شوراهای انکشافی محلی ،سازمان های غیر دولتی محلی و ادارات والیتی به افزایش
فرصت های کشت محصوالت قانونی و جلوگیری از بازگشت دهاقین به کشت کوکنار مساعدت می کند.
هدف این قرضه ،انکشاف سهم گیری جوامع در ستراتیژی کنترول مواد مخدر ملی افغانستان و ستراتیژی
212
انکشاف ملی افغانستان است.
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هروئین کشف شده توسط یکی از اعضای پولیس مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان در ولسوالی لشکرگاه والیت هلمند منایش
داده شده است .در سال  ،2011نیروهای امنیت ملی افغانستان با همکاری آیساف  521عملیات مبارزه علیه کشت مواد مخدر اجنام داده
که منجر به گرفتار شدن  644نفر شده است( .عکس قوای هوایی بریتانیا ،پیلوت نیل چپمن)

دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون اعالن منود که در این سه ماه ،مساعی مبارزه علیه مواد مخدر
بر جلوگیری از کشت مواد مخدر و اعمال قانون و حمایت از زراعت قانونی متمرکز بوده است .به گفته
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،اعطاآت امریکا از مساعی معلوماتدهی عمومی ،پروگرام های
ایجاد ظرفیت برای وزارتخانه های مهم مبارزه علیه مواد مخدر ،حاکمیت قانون و فعالیت های تقلیل تقاضا
حمایت می کند .پروگرام های امریکا مشترکا ً توسط دولت افغانستان و سایر شرکای بین املللی پالن گذاری
و اجرا می شوند .دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون تأکید منود که اصالحات موازی و هماهنگ در
213
زمینه های امنیت ،حکومتداری و انکشاف محلی می توانند منجر به توقف پایدار کشت کوکنار گردند.
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون همچنان از پروگرام های وزارت مبارزه علیه مواد مخدر امریکا
برای تقلیل تولید کوکنار از طریق سیکل کشت غیر قانونی 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
کمپاین پروگرام معلوماتدهی عمومی مبارزه علیه مواد مخدر در متام سال دوام دارد ولی دفتر مواد مخدر بین
املللی و اعمال قانون اعالن منود که مترکز خاصی برروی فصل قبل از کشت که دهاقین و جوامع محصولی
214
که می خواهد کشت کنند را انتخاب می کنند اجنام شده است.

عملیات مبارزه علیه مواد مخدر

در اکتوبر  ،2011پولیس مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان ( )CNPAو مربیان اداره مبارزه علیه مواد مخدر
امریکا ( )DEAیک عملیه در قندهار اجنام دادند .به گفته دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،آنها 10,000
کیلوگرم پایه مورفین 10,000 ،کیلوگرم سودیوم بیکربنات و  5,000کیلوگرم مواد کیمیاوی مورد استفاده
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برای تولید مورفین/کوکنار را مصادره منودند.
در نومبر  ،2011پولیس ملی افغانستان ،یونت ملی مبارزه علیه مواد مخدر (یک یونت خاص پولیس مبارزه
علیه مواد مخدر افغانستان) ،اردوی امریکا و قوای خاص آیساف ،چهار البراتور تولید مواد مخدر را در هلمند
هدف قرار دادند .این مساعی مشترک منجر به مصادره و معدوم منودن حدود  4.6ملیون دالر جتهیزات و سامان
216
آالت ،مواد کیمیاوی و مواد مخدر گردید.
215

پولیس مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان

به گفته وزارت دفاع امریکا در این سه ماه ،تعداد قوای پولیس مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان 2,542
نفر بود و  292منصب خالی هنوز وجود داشت .امریکا  19مربی در اختیار پولیس مبارزه علیه مواد مخدر
افغانستان قرار داده و  7مربی دیگر توسط کانادا ،فرانسه و بریتانیا اعزام شده اند .وزارت دفاع امریکا
اعالن منود که قوماندانی مرکزی ایاالت متحده از چندین پروگرام مربوط به پولیس مبارزه علیه مواد مخدر
217
افغانستان در سال مالی  2012بشمول پروگرام های ذیل حمایت می کند:
	•یونت حتقیقات تخنیکی ( :)TIUبا همکاری ترجمان ها و کارمندان حفظ و مراقبت از پروگرام استخباراتی
عدلیه حمایت می کند .منابع مالی امریکا به این یونت اجازه می دهد که جتهیزات جاگزین و سیستم
های جدید را خریداری مناید .یونت حتقیقات تخنیکی عامل اصلی در شناسایی موفقانه و تعقیب
قانونی قاچاقبران مواد مخدر است.
	•پروگرام مشورتی پولیس مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان :مدیریت ارشد پروگرام مشورتی پولیس
مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان را توسط متخصصان اعمال قانون امریکا تعلیم می دهد .این
پروگرام همچنان تیم های حمایت ارتباطی و کارمندان طبی را برای همراهی تیم های تخصصی مبارزه
علیه مواد مخدر در حین مأموریت ارائه می مناید .به عالوه ،پولیس مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان
را فراتر از کورس اولی مبارزه علیه مواد مخدر تعلیم می دهد.
	•آکادمی ترنینگ مبارزه علیه مواد مخدر :امکانات و مربیانی را برای کورس ترنینگ  5هفته ای مبارزه
علیه مواد مخدر تأمین می مناید .فارغین از آکادمی  8هفته ای پولیس تخنیک های حتقیقاتی را
فراگرفته و با مواد کیمیاوی مورد استفاده برای تولید مخدر مخدر و قوانین مبارزه علیه مواد مخدر
آشنا می شوند.
	•حفظ تأسیسات :به تأمین مصارف عملیاتی و حفظ و مراقبت پایگاههای پولیس مبارزه علیه مواد
مخدر افغانستان مساعدت می کند که یک اقدام موقت در طی انتقال مسئولیت مساعی مبارزه
علیه مواد مخدر به افغان ها است.
	•مرکز عملیات و هماهنگی بین سازمانی ( :)IOCCهدف این مرکز حمایت از حتلیلگران استخباراتی
مرکز عملیات و هماهنگی بین سازمانی برای تولید استخبارات دقیق ضد مواد مخدر و ضد تروریزم
است.
	•دیتابیس جامع هروئین :از انکشاف یک دیتابیس متشابه با دیتابیس های مورد استفاده در امریکای
جنوبی و کارائیب برای رهگیری قاچاقبران کوکائین حمایت می کند.
	•پروگرام استخباراتی مشترک :به پروگرام استخباراتی مشترک برای دوام دادن به همکاری با یونت
حتقیقات تخنیکی برای جمع آوری و حتلیل متاس های تیلیفونی منحیث شواهد دوسیه های جنایی
مربوط به قاچاقبران مواد مخدر مساعدت می کند.
	•حمایت از مدیریت پروگرام :از عملکردهای مدیریت پروگرام پولیس مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان
در کابل حمایت می کند و از طریق متخصصین مواد مخدر بر متامی پروگرام های مبارزه علیه مواد
مخدر در افغانستان نظارت می کند.
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	•هوانوردی بال ثابت :از یک طیاره بال ثابت برای انتقال نفرات و جتهیزات توسط سازمان های ضد مواد
مخدر امریکایی و افغان و ادارات سرحدی به ساحات دور افتاده استفاده می کند.
	•ترانسپورت هوایی سازمان مقابله با مواد مخدر امریکا :از ضروریات سازمان مقابله با مواد مخدر
امریکا برای ترانسپورت نفرات و جتهیزات پشتیبانی می کند.
به عالوه ،دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون حمایت عملیاتی و حفظ و مراقبت ،تعلیمی و معاش
را به یونت مبارزه علیه مواد مخدر تعلیم داده شده توسط سازمان مقابله با مواد مخدر امریکا ،یونت ملی
مبارزه علیه مواد مخدر ( )NIUو یونت حتقیقات حساس ( )SIUارائه می مناید .به گفته دفتر مواد مخدر بین
املللی و اعمال قانون آفسرهای یونت ملی مبارزه علیه مواد مخدر اکنون قادر به اجنام عملیات ،درخواست
حکم دستگیری و اجرای آنها هستند .به عالوه ،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
218
مربوط به آنها که به نیروی کاری عدالت جنایی ارائه شده را می دهد.

عملیات مبارزه و نابودی کشت مواد مخدر

به گفته وزارت دفاع امریکا ،نیروهای امنیت ملی افغانستان از  1جنوری تا  31دسمبر  2011برای اجنام 521
عملیات مبارزه علیه مواد مخدر با آیساف همکاری منودند .این عملیات بشمول گشت زنی مشترک ،توقف
و تفتیش ،گرفتار منودن و عملیات نظارتی بوده است .این عملیات منجر به گرفتار شدن  644نفر و مصادره
219
مواد مخدر ذیل گردیده است:
	• 152,997کیلوگرم حشیش
	• 65,537کیلوگرم تریاک
	• 21,275کیلوگرم مورفین
	• 7,045کیلوگرم هروئین
	• 139,349کیلوگرم مواد کیمیاوی مربوط به تولید مواد مخدر
به گفته دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد ،با وجود اجنام این عملیات ،مقدار تریاک
تولید شده از  3.6ملیون کیلوگرم در سال  2010به  5.8ملیون کیلوگرم در سال  2011رسید 220.در سروی
تریاک دسمبر  2011اعالن گردید که مجموع ساحات حتت کشت کوکنار از  123,000هکتار در سال  2010به
 131,000هکتار در سال  2011رسیده است .برای اجنام این سروی ،دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان
221
ملل متحد با وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان همکاری می کند.
به گفته وزارت دفاع امریکا در این سه ماه ،قوای امریکایی به ارائه حمایت ترانسپورت ،استخبارات،
ترانسپورت هوایی و عکس العمل سریع برای پروگرام های مبارزه علیه کشت مواد مخدر دوام می دهند و
سازمان مقابله با مواد مخدر امریکا ( )DEAبه تعلیم یونت های خاص مبارزه علیه مواد مخدر افغان دوام
می دهد .به عالوه ،سازمان های استخباراتی امریکا به حمایت حتلیلی از سازمان های اعمال قانون و عساکر
افغان در سطوح ستراتیژیک ،عملیاتی و تکتیکی دوام می دهند .نیروهای کاری مشترک بین سازمانی
شفافیت و محور با هماهنگی مرکز عملیات و هماهنگی بین سازمانی از کارمندان اعمال قانون افغان و
کارمندان نظامی حمایت منودند .متامی عملیات با هماهنگی و حمایت نیروهای امریکایی و قوماندانان ائتالف
222
در محل اجنام شدند.
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون مزارع کوکنار را نابود منی کند .در عوض ،به پروگرام نابودی کشت
توسط والیان دولت افغانستان مساعدت مالی می کند .در فصل کشت  ،2011محصول کوکنار 2,316
هکتار مزرعه نابود گردید .این مقادیر توسط تصاویر ستالیت جمع آوری شده توسط دفتر مقابله با مواد
223
مخدر و جرم سازمان ملل متحد تصدیق شدند.
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حکومتداری
امریکا تا  31دسمبر  2011حدود  20.3ملیارد دالر را برای حمایت از حکومتداری و انکشاف در افغانستان
اختصاص داده است 224.در این سه ماه ،پروگرام های امریکا به رفع عوارض مربوط به فساد اداری ،آشتی ملی،
کنترول دولتی ،حاکمیت قانون و ظرفیت دولت دوام دادند.

 10سال بازسازی

وقایع مهم در این سه ماه

در این سه ماه ،آینده سیاسی ملی و بین املللی افغانستان حتت تأثیر وقایع متعددی قرار گرفت .کنفرانس های
بین املللی در آملان و ترکیه و یک لویه جرگه مشورتی در کابل همگی توصیه ها و نتایج مهمی را برای هدایت
حکومتداری در آینده افغانستان ارائه منودند .به عالوه ،اختالفات بوجود آمده در انتخابات سال  2010با نایل
آمدن ولسی جرگه به یک توافق به طور مؤثری خامته یافتند.

اختالفات در محکمه خاص و ولسی جرگه

در تاریخ  5اکتوبر  ،2011ائتالف برای حاکمیت قانون به حتریم ولسی جرگه خامته داد و به این مجلس اجازه داد
که سه روز بعد به حد نصاب برگزاری جلسه برسد .به گفته دفتر وزارت امورخارجه و کشورهای مشترک
املنافع بریتانیا و منشی عمومی سازمان ملل متحد ،این اقدام منجر به خامته یافنت اختالفات ایجاد شده
از انتخابات سپتمبر  2010گردید 225.ولی این ائتالف بر مخالفت خود با تغییر نه عضو ولسی جرگه تأکید
226
منود.
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در مرحله اول مساعی بازسازی ،دولت افغانستان و جامعه بین املللی برروی تطبیق توافقنامه بن که یک
مسیر سیاسی برای نایل آمدن به یک دولت انتخابی دیموکراتیک بر اساس قانون اساسی جدید را تعیین می
کند مترکز منودند .این دوره با تأسیس شورای ملی در تاریخ  5دسمبر  2005خامته یافت .با آنکه دولت افغانستان
پیشرفت هایی در زمینه ایجاد سازمان ها و چوکات قانونی داشت ولی ظرفیت کافی برای اداره پروگرام ها،
کسب اختیارات پروژه و یا ارائه اغلب خدمات اولی را نداشت .در طی مساعی بازسازی ،امریکا و جامعه
بین املللی پروگرام هایی را برای ایجاد ظرفیت حکومتداری ،پیشرفت حاکمیت قانون ،انکشاف حسابدهی،
جلوگیری از فساد اداری و حمایت از حکومتداری محلی تطبیق منودند .این مساعی نتایج نامشخصی داشته و
موفقیت آنها حتت تأثیر فساد اداری وسیع ،عدم وجود امنیت و حمالت مکرر علیه مسئولین دولتی قرار گرفته
است .در نزدیکی انتقال ،بهبود حکومتداری یکی از اهداف مهم مساعی بازسازی است.

•2
• 011– 2001
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لویه جرگه

دولت افغانستان جلسه ماه نومبر را به جای یک
"لویه جرگه قانون اساسی" یک "لویه جرگه سنتی
می داند" .این بدان معناست که این جلسه مشورتی
بوده و از حلاظ قانونی الزام آور نیست .به گفته وزارت
امورخارجه امریکا ،قانون اساسی اجازه برگزاری این
نوع جرگه را می دهد .به گفته دفتر امورخارجه و
کشورهای مشترک املنافع بریتانیا ،حدود  20فیصد
از  2,000مناینده افغان دعوت شده زنان بودند و حداقل
یک زن در هر  41کمیته لویه جرگه اشتراک منود.
منابع :وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان ،12/30/2011 ،دفتر وزارت امورخارجه و کشورهای مشترک املنافع" ،راپور
پیشرفت ماهوار افغانستان :نومبر  ،12/8/2011 ،"2011صفحه .2

به گفته وزارت امورخارجه امریکا ،در لویه جرگه سنتی کابل در ماه نومبر ،رئیس جمهور کرزی حمایت جرگه
برای همکاری ستراتیژیک با امریکا را کسب منود .به گفته دفتر وزارت امورخارجه و کشورهای مشترک املنافع
بریتانیا وقتی که این توافقنامه امضاء گردد ،قوه اجرائیوی کشور آن را برای تصدیق نهایی به شورای ملی ارائه
می مناید 227.با وجود تفسیرهای رسانه ها در مورد نیات اصلی این توافقنامه ،آقای کرزی بر تعهد خود برای کناره
228
گیری از منصب ریاست جمهوری در سال  2014تأکید منود.
لویه جرگه  76توصیه بشمول ضرورت نایل آمدن به یک توافق با ایاالت متحده که به دولت افغانستان
اختیارات زیادتری برای حمالت شبانه و اداره محابس بدهد را نشر منود 229.همچنان توصیه شده است که
پروسس آشتی ملی با شورشیان سابق باید دوام یابد و با وجود سخت بودن مذاکره با طالبان مذاکرات بین
افغانستان ،پاکستان و طالبان باید در یک "آدرس مشخص" اجنام شود .همچنان توصیه شده است که یک
ارزیابی از بودجه و ساختار شورای عالی صلح اجنام شود 230.وزارت امورخارجه امریکا اعالن منود که در این اجالس
از شورا خواسته شده که ترکیب خود را طوری انکشاف بدهد که نشان دهنده تنوع نظرات در مورد آشتی
ملی باشد 231.به عالوه در این جلسه توافق شد که به کشورهای همسایه اطمینان داده شود که قوای خارجی
232
در افغانستان اجازه اجنام عملیات در خارج از کشور را نخواهند داشت.
منشی عمومی سازمان ملل متحد گفت که  -با وجود تهدید جلسات بزرگ مسئولین مهم دولتی
توسط شورشیان  -در لویه جرگه فقط دو واقعه امنیتی رخ داد :یک حمله علیه جلسه تعدادی از منایندگان و
فیر شدن دو راکت به جلسه اصلی که منجر به خسارات کمی در ساحات اطراف گردید 233.وزارت امورخارجه
234
امریکا اعالن منود که این جرگه یک موفقیت امنیتی بوده است.

کنفرانس بن

در تاریخ  5دسمبر  2011در کنفرانس بن در آملان منایندگان دولت افغانستان و جامعه بین املللی در مورد مسائلی
که بر افغانستان بعد از انتقال تأثیر خواهند داشت توافق منودند .وزارت امورخارجه امریکا اعالن منود که این
اولین کنفرانس بزرگ بود که به طور مستقل توسط افغان ها اداره گردید و نشان دهنده افزایش ظرفیت و
مسئولیت دولت افغانستان بود .زنان حدود  25فیصد هیئت دولتی افغانستان را تشکیل می دادند 235.اشتراک
236
کنندگان در مورد نتایج مربوط به حکومتداری بشمول موارد ذیل به توافق رسیدند:
	•قانون اساسی افغانستان اساس سیستم سیاسی باقی خواهد ماند و دولت افغانستان تعهدات خود
در مورد حقوق بشر بین املللی بشمول برابری جنسیتی را حفظ خواهد منود.
	•سازمان های دیموکراتیک ضرورت به یک دولت انتخابی دیموکراتیک با اختیارات مشروع و مؤثر مدنی
دارند .با آنکه افغانستان پیشرفت هایی داشته است ولی هنوز اقداماتی برای انکشاف سازمان های
دولتی و بهبود حکومتداری ضرورت دارد و سازمان های دولتی باید نسبت به ضروریات اقتصادی و
اجتماعی افغان ها حساس تر باشند.
	•همراه با پروسس انتقالی ،شرکای بین املللی و مساعدت کنندگان به تغییر روش ارائه مستقیم
خدمات به حمایت از ایجاد ظرفیت در سازمان های افغان دوام می دهند .این تغییر بشمول انحالل تیم
های بازسازی والیتی ( PRTها) است.
	•دهه  2015تا  2024دهه تغییر خواهد بود که در طی آن جامعه بین املللی برای یقین حاصل منودن از پایدار
و دائمی بودن انتقال به مساعدت به انکشاف امنیتی و اقتصادی دوام خواهد داد.
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	•یک پروسس آشتی ملی به رهبری افغان ها باید دوام و انکشاف یابد و از حمایت ساحوی برخوردار
گردد.
وزارت امورخارجه امریکا اعالن منود که امریکا به همکاری با دولت افغانستان و شرکای بین املللی آن برای
پیشرفت در زمینه امضای دو توافقنامه در جلسات بعدی دوام خواهد داد :اجالس می  2012سازمان پیمان
آتالنتیک شمالی در شیکاگو و کنفرانس هماهنگی مساعدت کنندگان در توکیو در جوالی 2012.237

کنفرانس استانبول

در تاریخ  2نومبر  ،2011منایندگان افغانستان و کشورهای ساحه  -بشمول ترکیه ،ایران ،پاکستان ،تاجیکستان،
روسیه ،هندوستان و چین  -یک سلسله تعهدات در مورد پروسس امنیت و همکاری ساحوی برای یک
افغانستان امن و باثبات را اعالن منودند 238.وزارت امورخارجه و کشورهای مشترک املنافع بریتانیا اعالن منود
که این کنفرانس به جای آنکه صرفا ً به مسائل اقتصادی توجه مناید ،چوکات همکاری ساحوی در زمینه های
سیاسی و امنیتی را نیز تعیین منوده است 239.به گفته وزارت امورخارجه امریکا ،کشورهای ساحوی توافق
منودند که از یک افغانستان مستقل ،قدرمتند و دیموکراتیک حمایت منایند و در مورد اولویت های ذیل به توافق
240
نایل شدند:
	•یک پروسس آشتی ملی به رهبری افغان ها
	•انتقال مسئولیت تأمین امنیت
	•احترام به سرحدات
	•عدم دخالت در امور داخلی سایر کشورها
	•نابودی پناهگاههای تروریستان
	•بازگشت محترمانه و منظم بیجاشدگان افغان
	•رشد اقتصادی با همکاری کشورهای ساحوی از طریق پروگرام هایی مثل سرک نوی ابریشم
وزارت امورخارجه امریکا اعالن منود که امریکا از این کنفرانس حمایت منوده ،از توافقات اجنام شده استقبال
241
منوده و به حمایت از همکاری عمیق تر ساحوی بین افغانستان و همسایگان آن دوام خواهد داد.

همکاری با هندوستان

در تاریخ  4اکتوبر  ،2011رئیس جمهور کرزی یک توافقنامه همکاری میان افغانستان و هندوستان امضاء منود
که بشمول همکاری سیاسی ،امنیتی ،جتاری و اقتصادی می باشد .این توافقنامه توسط یک شورای همکاری
که توسط وزرای امورخارجه دو کشور اداره می گردد تطبیق خواهد شد .این شورا جلسات ساالنه برگزار
خواهد منود .به گفته منشی عمومی سازمان ملل متحد ،هدف این مجمع بهبود بخشی انکشاف ظرفیت و
242
تعلیمات و ایجاد روابط وسیع تر اجتماعی ،فرهنگی و مدنی است.

قطعنامه شورای عمومی سازمان ملل متحد

در تاریخ  21نومبر  ،2011مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک قطعنامه با هدف نزدیک کردن افغانستان به
ثبات اقتصادی و سیاسی را تصویب منود .این مجمع همچنان به طور عاجل از جامعه بین املللی درخواست منود
که به تأدیه متامی انواع اعطاآت به دولت افغانستان دوام بدهد .در این قطعنامه بر ضرورت توجه به خواست
گروههای مختلف در کشور بشمول اقلیت ها و زنان تأکید شده و از مساعی صلح و آشتی ملی دولت نیز
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تشکر شده است .در این قطعنامه همچنان به ضرورت حمایت بین املللی برای انکشاف و ترنینگ حرفه ای
243
نیروهای امنیت ملی افغانستان بعد از انتقال مسئولیت امنیت در سال  2014اشاره شده است.
در حین مذاکره در مورد این قطعنامه ،رئیس هیئت منایندگی احتادیه اروپا در سازمان ملل متحد اعالن منود
که با آنکه دولت افغانستان پیشرفت هایی در زمینه تطبیق پروگرام های اولویت ملی داشته است ،ولی باید
244
اصالحاتی را در سیستم مدیریت عمومی و عدلیه اجنام بدهد.

آشتی ملی و بازگشت شورشیان به جامعه

به گفته منشی عمومی سازمان ملل متحد ،ترور برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح در سپتمبر
 2011تأثیرات مهم سیاسی و امنیتی داشته است .مرگ آقای ربانی سبب تشدید عوارض سیاسی داخلی و
تضعیف اعتماد بین گروههای قومی گردید .مرگ وی همچنان سبب شروع اختالفاتی در مورد آینده پروسس
صلح و همکاری ستراتیژیک با ایاالت متحده گردید .تردیدهای موجود در مورد مسئولیت این ترور تأثیر منفی
برروی روابط با پاکستان داشته است 245.در تاریخ  1نومبر  2011طی یک جلسه سه جانبه میان افغانستان،
پاکستان و ترکیه پیشرفت هایی در زمینه ترمیم روابط بین افغانستان و پاکستان از طریق ایجاد یک میکانیزم
مشترک برای حتقیق در مورد این ترور اجنام شد 246.شورای ملی همچنان برای حتقیق در مورد این حمله درخواست
247
همکاری بین املللی منود.
ولی این حمله سبب تضعیف پروسس آشتی ملی نگردید .رئیس پروگرام صلح و آشتی ملی افغانستان
248
( )APRPکه در حمله به آقای ربانی مجروح شده بود نیز مجددا ً اداره پروگرام را در این سه ماه بدوش گرفت.
به گفته وزارت امورخارجه امریکا ،سرعت پروسس آشتی ملی نسبتا ً ثابت بوده و پروگرام در زمینه انکشاف
ظرفیت و حمایت از آشتی ملی پیشرفت منوده است 249.در این سه ماه بیش از  650شورشی (غالبا ً در ساحات
250
شمالی و غربی) رسما ً در پروسس آشتی ملی اشتراک منودند.
ولی ترور آقای ربانی سبب آهسته شدن فعالیت شورای عالی صلح گردید .مجمع عمومی شورا تا 28
نومبر  2011که شورا و دبیرخانه مشترک پروگرام صلح و آشتی ملی افغانستان یک کارگاه سه روزه برای
بررسی توصیه های لویه جرگه در مورد پروسس صلح برگزار منود نتوانست تشکیل جلسه بدهد .در اواخر
ماه نومبر نیز شورا برای ارائه پیشنهاداتی در مورد تغییر ساختار شورا و انکشاف فعالیت های آن در والیات با
251
رئیس جمهور کرزی مالقات منود.
در زمینه سایر پیشرفت های اجنام شده ،طالبان در تاریخ  3جنوری  2012برای تأسیس اولین دفتر سیاسی
در قطر با جامعه بین املللی به توافق نایل شدند .به گفته صدای امریکا و مرکز مشترک نظامی-مدنی ،این
دفتر یک دفتر مشورتی برای بحث در مورد مسائل آشتی ملی با دولت افغانستان و جامعه بین املللی خواهد
252
بود .به گفته صدای امریکا ،اعضای شورای عالی صلح از این موضوع استقبال کردند.

پروگرام صلح و آشتی ملی افغانستان

به گفته وزارت امورخارجه امریکا ،در این سه ماه  650نفر از شورشیان در پروگرام صلح و آشتی ملی افغانستان
اسم نویسی منودند .با اضافه شدن این تعداد ،مجموع شورشیانی که اسم نویسی منودند به  2,970نفر
رسید .همانطور که در شکل  3.29نشان داده شده است ،تعداد شورشیانی که از آغاز پروگرام اسم نویسی
منودند مرتبا ً افزایش یافته است .امریکا و شرکای بین املللی آن مصارف پروگرام صلح و آشتی ملی افغانستان
که در سپتمبر  2010آغاز شده را تأمین منودند .تا اکتوبر  ،2011حدود  20ملیون دالر از بودجه  94ملیون
دالری صندوق وجه امانت پروگرام صلح و آشتی ملی افغانستان در سال مالی فعلی تأدیه شده است .وزارت
253
امورخارجه امریکا انتظار دارد که با آغاز شدن پروژه های دیگر ،سرعت تأدیه این منابع مالی افزایش یابد.
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آشتی ملی یکی از اجزای ضروری کمپاین وسیع ضد شورش نیروهای بین املللی کمک به امنیت (آیساف)
است .گروه آشتی ملی قوای آیساف ( )F-RICاعالن منود که افزایش اخیر قوای نظامی ،به علت ترس شورشیان
از کشته شدن یا گرفتار شدن سبب اعمال فشار اضافی به شورشیان گردیده است 254.وزارت امورخارجه
امریکا اعالن منود که در نتیجه کنفرانس آشتی ملی سپتمبر  2011در قندهار ،متامی والیات در این سه ماه در
255
حال تهیه پالن های اجرائیوی در مورد طرز اجرا و تسریع پروسس آشتی ملی بوده اند.
به گفته وزارت امورخارجه امریکا ،مساعی آشتی ملی در جنوب و شرق برروی معلوماتدهی و ایجاد
ساختارهای رسمی آشتی ملی متمرکز بوده است 256.گروه آشتی ملی قوای آیساف اعالن منود که تعداد
شورشیان بازگشته به جامعه در ساحات جنوبی و شرقی رشد آرامی داشته ولی بسیاری از مذاکرات محلی
در این ساحات اجنام می شود 257.تخمین زده می شود که حدود  80فیصد از شورشیان در جنوب به دالیل غیر
ایدئولوژیک مبارزه می کنند .گروه آشتی ملی قوای آیساف اعالن منود که اگر مشکالت شورشیان به طور
258
صحیح رفع گردد ،باید امکان بازگرداندن آنها به جامعه و تضعیف شورشیان ایدئولوژیکی فراهم گردد.
سازمان های مختلف آشتی محلی و کمیته های صلح برای شناسایی این مشکالت و رفع آنها در حال کوشش
بودند ولی این مساعی هنوز سبب افزایش قابل توجه شورشیان بازگشته به جامعه نگردیده است 259.تا 8
260
دسمبر  ،2011پروگرام صلح و آشتی ملی به بیش از  1,200شورشی معلوماتدهی منوده است.
به گفته گروه آشتی ملی قوای آیساف ،چهار عامل باید به تقویت پروگرام صلح و آشتی ملی افغانستان
261
طی سه ماه آینده مساعدت مناید:
	•مساعی آیساف در سال  2011تأثیر تضعیف کننده ای برروی شورشیان ،خاصتا ً در جنوب غربی داشته
است.
	•وقایعی مثل کنفرانس های بن و استانبول و لویه جرگه نشان دهنده حمایت سیاسی داخلی و بین
املللی از پروسس صلح بوده است ( 22مصوبه از  76مصوبه نهایی لویه جرگه مربوط به پروسس صلح
بوده است).

شکل 3.29
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	•پروگرام صلح و آشتی ملی افغانستان ظرفیت را بهبود بخشیده و حضور خود را در متامی والیات
انکشاف بخشیده است.
	•در طی زمستان بسیاری از قوماندانان شورشی کشور را ترک می کنند که سبب می گردد شورشیان
سطح پایین قوماندان مستقیم نداشته باشند.

ایجاد ظرفیت برای بازگشت شورشیان به جامعه

ظرفیت تیم های اداری مشترک والیتی ( )PJSTکه پروگرام صلح و آشتی ملی افغانستان را در ساحات اداره
می کنند و همچنان طرز تطبیق پروگرام به طور چشمگیری در هر والیت متفاوت است .به گفته وزارت
امورخارجه امریکا ،بعضی از تیم های اداری مشترک والیتی مثل تیم والیت کنر ،نقش فعالی در معلوماتدهی
و رفع مشکالت دارند .ظرفیت سایر تیم های اداری مشترک والیتی نیز بسیار محدود است .برای رفع این
عارضه ،دبیرخانه مشترک پروگرام صلح و آشتی ملی افغانستان برای برگزاری یک سلسله جلسات ترنینگ
262
در سال  2012پالن گذاری منوده است.
امریکا از تیم های ملی و والیتی پروگرام صلح و آشتی ملی افغانستان حمایت می کند .قوای امریکایی
آیساف به پروگرام های ترنینگ هیئت مشترک مساعدت می منایند و کارمندان نظامی و غیر نظامی امریکا
نیز به ایجاد ظرفیت در تیم های اداری مشترک والیتی کمک می کنند .آیساف با همکاری پروگرام انکشافی
سازمان ملل متحد ( )UNDPو اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده یک پروگرام برای ایجاد ظرفیت در تیم
های ملی و والیتی پروگرام صلح و آشتی ملی افغانستان تهیه منوده است .به گفته اداره انکشاف بین املللی
ایاالت متحده ،آیساف در حال بررسی امکان تأمین مصارف پروگرام از طریق پروگرام آشتی ملی وزارت دفاع
263
امریکا است.

پیشرفت آشتی ملی

همانطور که در شکل  3.30نشان داده شده است ،حدود  90فیصد از شورشیان داوطلب برای بازگشت به
جامعه از ساحات شمالی و غربی می آیند .به گفته وزارت امورخارجه امریکا ،مساعی آشتی ملی در والیات
جنوبی با موانعی مواجه شده است .ترور آقای ربانی سبب گردید که شورای عالی صلح و دبیرخانه مشترک
پروگرام صلح و آشتی ملی افغانستان در یک وضعیت عزاداری قرار بگیرند .در نتیجه حمایت آنها از مسئولین
پروگرام آشتی ملی تقلیل یافت و در مورد مسائلی مثل پالیسی تأمین سالح برای شورشیانی که به جامعه
باز می گردند رهنمایی ارائه منی کنند.
در قندهار ،تأدیه منابع مالی به تیم های ملی و والیتی پروگرام صلح و آشتی ملی افغانستان توسط دولت
مرکزی مؤثر نبوده است .ولی دولت مرکزی در حال کوشش برای ارائه ترنینگ برای بهبودبخشی توزیع منابع
مالی است .وزارت امورخارجه امریکا اعالن منود که شوراهای عمده برگزار شده در اکتوبر  2011در شهر قندهار
سبب اجنام گفتگوهای زیادتری در مورد آشتی ملی در متامی سطوح دولت گردیدند .به گفته وزارت امورخارجه
امریکا ،همچنان دولت های والیتی و محلی در قندهار در این سه ماه نسبت به دولت مرکزی حمایت های
264
زیادتری از آشتی ملی اجنام دادند.
مساعی آشتی ملی در شرق نیز پیشرفت های متغیری داشته است .به گفته وزارت امورخارجه امریکا،
یک اختالف میان والی و شورای عالی صلح در مورد ترکیب شورای والیتی صلح در والیت ننگرهار سبب متوقف
شدن مساعی گردیده است .والی کوشش منوده شخصا ً یک شورای صلح تأسیس مناید ولی شورای عالی
صلح این شورا را نامشروع دانسته است .در حالیکه مسئولین والیتی در انتظار یک راه حل بودند ،مساعی
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معلوماتدهی در سطح محلی آغاز گردید و نتایج مثبتی داشت .وزارت امورخارجه امریکا اعالن منود که در
این سه ماه در والیت پکتیکا فقط یک قوماندان ارشد و جنگجویان حتت قوماندانی وی در پروسس آشتی
ملی اشتراک منوده اند .مشخص نیست که دولت چه حمایت ها یا رهنمایی هایی را برای مساعی بازگشت
شورشیان به جامعه از ترنینگ اولی پروگرام صلح و آشتی ملی افغانستان ارائه منوده است .ولی ،وزارت
امورخارجه امریکا اعالن منود که والی و سایر مسئولین اهمیت مساعی آشتی ملی برای ایجاد ثبات در والیت
را درک منوده اند .در والیت پکتیا ،والی والیت رسما ً پروگرام صلح و آشتی ملی افغانستان را امضاء منوده است
265
ولی مسئولین محلی این کار را اجنام نداده اند.

شورشیان بازگشته به جامعه

موفقیت آشتی ملی بستگی به ایجاد اعتماد با شورشیان فصلی دارد که سالها در حال جنگ بوده اند .به
گفته گروه آشتی ملی قوای آیساف ،رهبران سیاسی ،اجتماعی و مذهبی در والیات در پروسس ایجاد اعتماد به
266
آشتی ملی در شورشیان اشتراک می منایند .این اقدامات اعتماد سازی معموال ً قریه به قریه اجنام می شوند.
شکل 3.30

ﺷﻮﺭﺷﯿﺎﻥ ﺑﺎﺯﮔﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﯽ ﺳﺎﺣﻮی

ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﯽ ﺳﺎﺣﻮی  -ﺷﻤﺎﻝ
ﻣﺠﻤﻮﻉ:

1,684
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﯽ ﺳﺎﺣﻮی  -ﻏﺮﺏ

ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﯽ ﺳﺎﺣﻮی  -ﺷﺮﻕ

ﻣﺠﻤﻮﻉ:

979

ﻣﺠﻤﻮﻉ:

157
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﯽ ﺳﺎﺣﻮی  -ﺟﻨﻮﺏ
ﻣﺠﻤﻮﻉ:

0–500

131

501–1,000

ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﯽ ﺳﺎﺣﻮی  -ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺏ
ﻣﺠﻤﻮﻉ:

19

1,000+

ﻣﻨﺒﻊ :ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭﺧﺎﺭﺟﻪ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.12/30/2011 ،
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این اقدامات بشمول ایجاد فرصت های اقتصادی برای شورشیان و تأمین مصؤنیت شخصی و مشخص منودن
وضعیت قانونی بعد از بازگشت به جامعه است.

فرصت های اقتصادی

با آنکه بعضی از پروگرام های صلح ناموفق در گذشته به شورشیان در ازای توقف جنگ پول می دادند ،ولی
مقصد پروگرام صلح و آشتی ملی افغانستان ایجاد یک مسیر متبادل برای آشتی ملی از طریق ارائه خدمات
حمایتی به اشخاص و جوامع است .به گفته گروه آشتی ملی قوای آیساف ،علت عدم موفقیت پروگرام های
267
قبلی شروع مجدد جنگ بعد از دریافت پول توسط شورشیان بوده است.
پروگرام صلح و آشتی ملی افغانستان به مدت سه ماه یک معاش  120دالری به شورشیانی که قصد
بازگشت به جامعه را داشته باشند تأدیه می مناید .گروه آشتی ملی قوای آیساف اعالن منود که این پول در ازای
توقف جنگ تأدیه منی شود بلکه برای حمایت از خانواده جنگجویان و خانواده آنها در طی پروسس خلع سالح
تأدیه می گردد 268.وزارت امورخارجه امریکا اعالن منود که این معاش تا  30دسمبر  2011به  2,659شورشی که
269
قصد بازگشت به جامعه را داشتند تأدیه شده است.
به گفته وزارت امورخارجه امریکا ،پروگرام صلح و آشتی ملی افغانستان همچنان مزایای اجتماعی
بشمول مین زدایی ،زراعت ،قرضه های کوچک ،پروگرام همبستگی ملی و پروژه های مهارت و سواد آموزی را
ارائه می مناید .از آجنائیکه پروگرام صلح و آشتی ملی افغانستان این مزایا را به جای شورشیان در اختیار جوامع
آنها قرار می دهد ،دبیرخانه مشترک پروگرام صلح و آشتی ملی افغانستان اعالن منود که بیش از  29,000نفر
270
از شورشیان و مردم محلی تا آخر دسمبر  2011از این مزایا مستفید شده اند.

مصؤنیت بعد از بازگشت به جامعه

به گفته وزارت امورخارجه امریکا ،انتقام گیری از شورشیان خلع سالح شده توسط سایر شورشیان در این
سه ماه کم بوده است .ولی وزارت امورخارجه امریکا اعالن منود که بسیاری از داوطلبان در مورد مصؤنیت
خودشان تشویش دارند .برای رفع این تشویش ها ،دبیرخانه مشترک پروگرام صلح و آشتی ملی افغانستان
در حال ایجاد هماهنگی میان این پروگرام و نیروهای امنیت ملی افغانستان است .منایندگی ترنینگ سازمان
پیمان آتالنتیک شمالی  -افغانستان در حال ارائه ترنینگ به کارمندان نیروهای امنیت ملی افغانستان در مورد
طرز عملکرد پروگرام صلح و آشتی ملی افغانستان است .به عالوه ،دبیرخانه مشترک و اردوی ملی افغانستان
در حال همکاری نزدیک برای بهبودبخشی امنیت جلسات آشتی ملی و حمایت الجستیکی از کارمندان والیتی
271
پروگرام صلح و آشتی ملی افغانستان است.

تعقیب جنایی و تکرار جرم

شورشیان اسم نویسی شده در پروگرام صلح و آشتی ملی افغانستان است از تعقیب قانونی مصؤن
نیستند .کدام پالیسی واحد برای رفتار با متامی شورشیان وجود ندارد .به گفته گروه آشتی ملی قوای آیساف،
272
دولت افغانستان تصمیمات حقوقی را دوسیه به دوسیه اتخاذ می مناید.
گروه آشتی ملی قوای آیساف اعالن منود که نرخ تکرار جرم در این پروگرام بسیار کم است :کمتر از  10نفر
از  2,970نفر شورشی مجددا ً شورش را تکرار کرده اند .این میزان کم به علت طرزالعمل آشتی ملی است که
وقتی یک شورشی در آن اسم نویسی می کند تعهد می مناید که به جامعه افغانستان بازگردد و جامعه وی
نیز او را می پذیرد .این پروسس بر اساس یک قرارداد اخالقی اجنام می شود که به لسان پشتو به آن عفو گفته
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می شود .وقتی که یک شخص از جامعه خود درخواست بخشش مناید و جامعه نیز آن شخص را ببخشد
273
آنها به این توافق متعهد می شوند.

پذیرش عمومی شورشیان بازگشته به جامعه

بر اساس سروی ساالنه بنیاد آسیا که بخشی از مصارف آن توسط اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده
تأمین شده بود ،بخش عمده ای از افغان ها ( 82فیصد) از مساعی دولت برای صلح و آشتی ملی حمایت می
کنند .در این سروی که در اکتوبر  2011نشر گردید مشخص گردید که این میزان حمایت نسبت به سروی
 2010نسبتا ً تغییر نکرده است .زیادترین میزان حمایت در میان پشتون ها ( 86فیصد) و کمترین میزان آن میان
هزاره ها ( 70فیصد) است .در این سروی مشخص گردید که افغان ها عمدتا ً نسبت به قابلیت پروسس آشتی
ملی برای ایجاد ثبات در کشور خوشبین هستند 73 :فیصد فکر می کردند که این پروسس موفقانه خواهد
274
بود که مشابه میزان اعالن شده در سال  2010است.

حکومتداری ملی و محلی

در سروی بنیاد آسیا مشخص گردید که با وجود سطح باالی فساد اداری ،بخش عمده ای از افغان ها (73
فیصد) ارزیابی مثبتی از دولت مرکزی دارند که مشابه میزان اعالن شده در سال  2010است .فیصد نسبتا ً
زیادتری ( 80فیصد) ارزیابی مثبتی از دولت های والیتی دارند .زیادترین مترکز نظرات مثبت در مورد دولت های
275
والیتی در شمال غرب ( 88فیصد) و کمترین مترکز در جنوب غرب ( 70فیصد) بوده است.
در این سروی مشخص گردید که  62فیصد افغان ها به دولت اعتماد داشته اند که زیادترین میزان از سال
 2007است .بخش عمده ای از پاسخ دهندگان همچنان به وزرا ( 56فیصد) ،شارواالن ( 55فیصد) و شوراهای
276
والیتی ( 67فیصد) اعتماد داشتند.

شورای ملی

به گفته منشی عمومی سازمان ملل متحد ،در تاریخ  15اکتوبر  ،2011ولسی جرگه یک بودجه اضافی 51
ملیون دالری را برای تأمین سرمایه بانک کابل تصویب منود 277.وزارت امورخارجه امریکا اعالن منود که این قانون
مهمترین قانون تصویب شده در این سه ماه توسط ولسی جرگه است .ولسی جرگه همچنان کاندیدان
ریاست قوماندانی ملی امنیت و بانک مرکزی (د افغانستان بانک یا  )DABرا تصدیق منود .وزارت امورخارجه
امریکا اعالن منود که رای ولسی جرگه و قانون تأمین سرمایه بانک نشان دهنده نورمال شدن و بهبود یافنت
رابطه میان قوه تقنینی و قوه اجرائیوی است 278.ولی به گفته منشی عمومی سازمان ملل متحد تا 13
279
دسمبر  2011حداقل هفت نفر از اعضای شورا و سه عضو ستره محکمه هنوز تعیین نشده بودند.
در سروی بنیاد آسیا مشخص گردید که بخش عمده ای از افغان ها ( 70فیصد) معتقدند که شورای ملی
در حال رفع عوارض عمده کشور است 280 .فیصد نسبتا ً کمتری ( 59فیصد) معتقدند که مناینده آنها در حال
رفع مشکالت آنها است .باشندگان قریه جات ( 62فیصد) نسبت به باشندگان شهرها ( 51فیصد) اعتماد
281
زیادتری به مناینده خودشان برای رفع مشکالت داشتند.

پروگرام مساعدت پارملانی افغانستان اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده

در این سه ماه ،اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده پروگرام مساعدت پارملانی افغانستان ( )APAPرا تا 30
جون  2012متدید منود .بودجه این متدید بیش از  4.1ملیون دالر است که سبب می گردد بودجه پروگرام به 41.1
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ملیون دالر برسد .اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده اعالن منود که انتظار دارد پروگرام مساعدت پارملانی
افغانستان تا سال  2015متدید گردد تا این پروگرام بتواند به حمایت های خود از دوره فعلی شورای ملی دوام
282
بدهد.
پروگرام مساعدت پارملانی افغانستان برای مساعدت به اعضای شورای ملی و کارمندان آن جهت
قانونگذاری ،نظارت و معلوماتدهی مؤثر ،مساعدت تخنیکی ارائه می مناید .اداره انکشاف بین املللی ایاالت
متحده اعالن منود که شورا نظارت و قابلیت های تقنینی خود را بهبود بخشیده و ارزیابی های مؤثرتری را از
بودجه و کاندیدان وزارت اجنام داده است .پروگرام مساعدت پارملانی افغانستان همچنان یک دفتر بودجه و
انستیتوت ترنینگ برای شورا تأسیس منوده است .به گفته اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،شورا
ضرورت به مساعدت های زیادی از طرف پروگرام مساعدت پارملانی افغانستان دارد :مساعدت تخنیکی به
کمیته بودجه ،ایجاد ظرفیت در کمیته های تقنینی و ترنینگ انکشافی برای اعضای شورا .برای پایدار منودن
نتایج این مساعدت ها ،اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده انتقال بعضی مسئولیت های پروگرام مساعدت
283
پارملانی افغانستان بشمول پیگیری قوانین به شورا در سال مالی  2012را پالن گذاری منوده است.

اجرای بودجه

وزارت خزانه داری امریکا (خزانه داری) در این سه ماه اعالن منود که وزارتخانه های دولتی با موانعی برای اجرای
284
بودجه های انکشافی خود مواجه هستند.
285
خزانه داری عوارض متعددی که وزارتخانه ها با آنها مواجه هستند را ذکر منود:
	•کمبود ظرفیت تخنیکی برای اداره و اجرای پروژه ها.
	•پروسس های خرید طوالنی و پرزحمت.
	•درخواست بودجه های غیر واقعی و اضافی برای پروژه ها.
	•عدم نظارت صحیح و بسنت اعطاآت سالهای قبل.

بودجه عملیاتی افغانستان مصارف معاش و مزد،
کاال و خدمات و خرید اموال را تأمین می مناید .بودجه
عملیاتی افغانستان مصارف سرمایه گذاری در
حکومتداری ،حاکمیت قانون ،زیربنا ،معارف ،صحت،
زراعت ،انکشاف دهات و سایر بخش ها را تأمین می
کند.
منبع :خزانه داری ،پاسخ به درخواست معلومات توسط سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان 12/30/2011 ،و .9/24/2009

خزانه داری و سایر مشاورین بین املللی برای ارائه مساعدت تخنیکی به وزارتخانه های ضعیف در مورد
نظارت ،ارزیابی و اجرای بودجه و پروسس اختصاص منابع مالی و سایر موارد با وزارت مالیه ( )MoFهمکاری می
کنند .این شرکای ترنینگ همچنان وزارتخانه ها را برای خرید ،پالن گذاری پروژه و بهبودبخشی قابلیت های
تخنیکی کارمندان تعلیم داده اند .خزانه داری همچنان تعدادی از فعالیت های تخنیکی مورد حمایت خود را
286
ذکر منود:
	•اجرای بودجه والیتی آزمایشی برای سال مالی شمسی  :)2012/2013( 1390برای اولین بار ،وزارت مالیه
افغانستان رهنمایی هایی را در مورد طرز ارائه پروگرام های خاص به بودجه ملی به شکلی که رابطه
شفافی میان ضروریات والیتی و پروگرام های دولت مرکزی وجود داشته باشد به چهار وزارتخانه و یک
سازمان مستقل ارائه منود .شواهد اولی نشان می دهند که پیش نویس بودجه والیتی سبب بهبود درک
دولت های والیتی از سیستم مالی افغانستان ،طرز بهبودبخشی هماهنگی با وزارتخانه ها و دسترسی
به منابع از طریق سیستم گردیده است.
	•ارائه مراجع ،منایش های تصویری و برگزاری جلسات برای مسئولین والیتی و محلی در مورد موضوعات
مختلف :مشاورین خزانه داری برای افزایش درک مسئولین محلی از سیستم بودجه افغانستان و
مشخص منودن نقش مسئولین در آن سیستم به بیش از  21والیت سفر کرده اند.
	•تشویق افزایش راپوردهی توسط سیستم معلوماتی مدیریت مالی افغانستان ( :)AFMISرهنمایی
خزانه داری بر اهمیت راپورهای مالی برای اطالع یافنت از منابع مالی محلی و منابع مالی موجود برای
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نظارت بر اجرای بودجه متمرکز است .خزانه داری اعالن منود که دولت های والیتی در حال افزایش
استفاده از راپورهای سیستم معلوماتی مدیریت مالی افغانستان هستند که منجر به بحث در مورد
طرز بهبودبخشی مدیریت بودجه و مصارف در سطح والیتی گردیده است.
خزانه داری از وزارتخانه ها انتظار دارد که اجرای بودجه انکشافی خود را طی سال مالی بعدی افغانستان
بهبود ببخشند .در بلند مدت ،دولت افغانستان ممکن است ضرورت به یک سیستم پیشرفته تر برای تهیه و
287
اجرای بودجه و اجنام خریدهای خود داشته باشد.

حکومتداری والیتی و ولسوالی

میزان کنترول دولت محلی در والیات جنوبی و شرقی افغانستان متغیر بوده است .مسئولین محلی معموال ً با
موانعی در زمینه دسترسی و اداره ساحات دورافتاده و ناامن مواجه هستند .به عالوه ،تیم های بازسازی والیتی
و تیم های حمایت ولسوالی ( )DSTبه ایجاد چوکاتی برای پروسس انتقالی دوام دادند.

شرق افغانستان

وضعیت امنیتی در والیات شرقی در این سه ماه متغیر بوده است (شکل  .)3.31ساحات مهمی در پکتیکا
خاصتا ً ساحاتی که زیربنای سرک ها در آنها ضعیف بوده است برای سفر مسئولین دولتی بسیار خطرناک
بوده است .ولی ،بعضی از اصالحات امنیتی در والیات شمالی سبب گردید که مسئولین بتوانند آسان تر میان
288
شرانه و ارگون سفر منایند.
در شمال و در والیت پکتیا ،امنیت در قریه جات ضعیف بوده که سبب گردیده مسئولین دولتی نتوانند درآن
والیت سفر منایند .ترور و اختتاف مسئولین محلی و والیتی سبب گردیده که مسئولین دولتی متایلی به سفر
289
به قریه جات بدون حضور محافظان نیروهای امنیت ملی افغانستان نداشته باشند.
در والیت ننگرهار ،امنیت در اطراف جالل آباد و ولسوالی های بشود ،سرخ رود ،کاما و کوزکنر بهبود یافته
است ولی در قریه جات خارج از این ولسوالی ها بدتر شده است .وزارت امورخارجه امریکا اعالن منوده است که
290
والیان در ساحات دور افتاده اقداماتی را برای انکشاف حضور دولت اجنام داده اند.
در والیت خوست کنترول دولت نسبت به فصول قبلی تغییر نکرده است .شهر خوست و ساحات معمور
اطراف آن (عمدتا ً در امتداد سرک گردیز-خوست-غالم خان) و ولسوالی جاجی میدان تخت کنترول دولت
افغانستان قرار داشت .این کنترول در ولسوالی های دورافتاده موسی خیل ،قلندر ،باک ،سباری و تریازی در
291
شمال و سپرا در جنوب محدود بوده است.

والیت هلمند

به گفته وزارت امورخارجه امریکا ،مسئولین افغان در مرکز هلمند قادر به سفر به ساحات شهری بودند ولی
مسئولین بلندپایه در ساحات دور افتاده معموال ً ضرورت به حمایت آیساف و نیروهای امنیت ملی افغانستان
داشتند .در این سه ماه مسئولین توانستند به تعداد نسبتا ً زیادتری از سرک های اصلی در ولسوالی های
شمالی کجکی و موسی قلعه سفر منایند ولی امکان حرکت در ولسوالی شمالی نوزاد محدود بوده است.
مسئولین دولتی مساعی معلوماتدهی بسیار زیادی را برای کسب حمایت برای دولت اجنام دادند که در شمال
هلمند بسیار مهم بوده است .برای پیشرفت این مساعی ،تیم بازسازی والیتی و تیم های حمایت ولسوالی
والیت هلمند مرتبا ً با رهبران محلی در متاس بودند و به مسئولین محلی ترنینگ بودجه بندی و پالن گذاری
292
ارائه منودند.
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شکل 3.31

ﻭﻻﯾﺎﺕ ﺷﺮﻕ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ

ﻧﻨﮕﺮﻫﺎﺭ

ﭘﮑﺘﯿﺎ

ﺧﻮﺳﺖ

ﭘﮑﺘﯿﮑﺎ

حکو متد ا ر ی

والیت قندهار

تیم بازسازی والیتی قندهار به مساعدت به جلساتی که سبب ایجاد ارتباط قوی تر میان والیان والیتی و
محلی ،مدیران ،شورای والیتی و مسئولین دولتی در ولسوالی ها می گردند دوام داد .به گفته وزارت امورخارجه
امریکا این جلسات عمدتا ً توسط افغان ها اداره شده و وابستگی کمتری به تیم بازسازی والیتی داشتند .به
عالوه ،بهبودبخشی وضعیت امنیتی در قندهار در این سه ماه به مسئولین والیتی اجازه داد که از طریق سرک
293
به ولسوالی های خارج از شهر قندهار سفر کنند.

انتقال مسئولیت تیم های بازسازی والیتی و تیم های حمایت ولسوالی

به گفته وزارت امورخارجه امریکا وقتی که ساحاتی در افغانستان به طور مکمل حتت کنترول افغان ها قرار
بگیرند ،تیم های بازسازی والیتی و تیم های حمایت ولسوالی منحل می شوند .سفارت امریکا در کابل و
شرکای اجرائیوی نیز کار نظارت و اجرای پروژه های انکشافی نامتام در هر ساحه را اجنام خواهند داد .کارمندان
در "موقعیت های پایدار" (که ماهیت آنها حتت مذاکره با دولت افغانستان قرار دارد) نیز به نظارت و اجرای پروژه
های انکشافی باقیمانده مساعدت خواهند منود .متامی تیم های بازسازی والیتی و تیم های حمایت ولسوالی
پالن های اجرائیوی که طرز نایل آمدن به اهداف امریکا را مشخص می کنند را تهیه منوده اند .سفارت امریکا
همچنان در حال تهیه پالن هایی برای تیم های بازسازی والیتی است که یک چوکات ستراتیژیک برای انکشاف
294
حضور امریکا در پروسس انتقالی را تعیین می کنند.

ایجاد ظرفیت برای مدیریت دولتی

در این سه ماه ،پروگرام حکومتداری ملی افغانستان با حمایت سازمان ملل متحد توافقنامه هایی را برای
ارائه مهارت های تخنیکی و خرید کاال و خدمات به قوماندانی های مستقل حکومتداری محلی (IDLG)، 32
والی ،شورای والیتی و شاروالی تهیه منود .به گفته منشی عمومی سازمان ملل متحد ،این توافقنامه ها گام
295
مهمی برای ارائه اختیارات مالی به دولت های محلی می باشند.

حمایت از پروگرام خدمات مدنی در افغانستان

در تاریخ  31اکتوبر  ،2011وزارت مالیه و اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده یک قرارداد قرضه  15ماهه 15
ملیون دالری را برای بهبودبخشی قابلیت کمیسیون خدمات مدنی افغانستان ( )CSCجهت ارائه خدمات اولی
دولتی امضاء منودند .اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده اعالن منود که ارائه صحیح خدمات دولتی ضرورت
به کارمندان ماهر دولتی دارد .اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده قصد دارد که از طریق این قرضه ()1
ظرفیت ضروری برای انکشاف خدمات مدنی را ایجاد مناید و ( )2اصالحاتی را در بخش های مهم منابع بشری،
296
مدیریت مالی و خرید و حکومتداری سازمانی کمیسیون خدمات مدنی افغانستان تطبیق مناید.
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده اعالن منود که کارمندان کمیسیون خدمات مدنی افغانستان تا
 31اکتوبر  2011مهارت های قوی پالن گذاری و بودجه بندی را نشان داده اند .هدف کمیسیون خدمات مدنی
افغانستان افزایش مؤثریت ارائه خدمات به باشندگان است .اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده مساعدت
های بودجوی خود به کمیسیون خدمات مدنی افغانستان را به علت اصالحات اجنام شده در کمیسیون
انکشاف داده است .اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده از سال  2007همکاری نزدیکی با کمیسیون
297
خدمات مدنی افغانستان داشته است.
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پروژه ساختارهای حکومتداری محلی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده

پروژه ساختارهای حکومتداری محلی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده که در جون  2008آغاز گردید
به انکشاف شوراهای والیتی مساعدت منوده ولی حتت تأثیر وضعیت امنیتی ضعیف قرار گرفته است .اداره
انکشاف بین املللی ایاالت متحده تا  31دسمبر  2011بیش از  9.4ملیون دالر از بودجه  11.8ملیون دالری پروژه
را مصروف منوده است .به گفته اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،کارمندان پروژه  93جلسه با شوراهای
والیتی بشمول جلساتی با اشتراک کنندگان ،بازدید از پروژه های انکشافی و جلسات پالن گذاری را برگزار
منوده اند .آنها در مورد طرز فارموله کردن و تطبیق جوانب حکومتداری پروگرام اولویت ملی که برای انکشاف
فرصت های اقتصادی و اجتماعی طرح ریزی شده به رهبران هیئت مستقل حکومتداری محلی معلوماتدهی
منودند .آنها همچنان یک سلسله کارگاههای انکشاف ظرفیت برای هیئت مستقل حکومتداری محلی
برگزار منودند .تطبیق کنندگان پروژه برای یقین حاصل منودن از عدم تداخل پروگرام ها و یا ارائه ستراتیژی
های مختلف به شوراهای والیتی در حال هماهنگی با پروگرام حکومتداری محلی سازمان ملل متحد برای
298
افغانستان هستند.
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده اعالن منود که تضعیف امنیت در چندین والیت بشمول کابل سبب
تعویق و لغو جلسات پروژه گردیده است .به گفته اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،این عوارض امنیتی
299
مانع اصلی پیش روی تطبیق پروژه هستند.

پروگرام معلوماتدهی اجتماعی افغانستان

در نومبر  ،2011اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده حجم پروگرام معلوماتدهی اجتماعی افغانستان
( )ASOPرا تقلیل داد .تا  1دسمبر  ،2011این پروگرام  33.5ملیون دالر از  34.5ملیون دالر تعهد شده توسط
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده را مصروف منوده بود و در مرحله تعطیلی قرار داشت .اداره انکشاف بین
املللی ایاالت متحده اعالن منود که در حال طرح ریزی یک پروگرام جدید مطابق با عوارض موجود برای منایندگی
300
ولسوالی ها در دولت است.

صندوق والیان بر اساس مؤثریت

در اکتوبر  ،2011اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده صندوق والیان بر اساس مؤثریت ( )PBGFرا بعد از
تصدیق این پروگرام توسط کنگره در دوره سه ماه قبلی ،به مدت  18ماه متدید منود .صندوق والیان بر اساس
مؤثریت که توسط بنیاد آسیا اداره می شود به دفاتر والیان والیات و تأمین مصارف عملیاتی آنان مساعدت
می مناید .صندوق والیان بر اساس مؤثریت همچنام بشمول دو پروگرام آزمایشی است :یک سیستم معلومات
مدیریتی مالی و یک صندوق شورای والیتی .بر اساس این متدید ،از پول های صندوق والیان بر اساس مؤثریت برای
301
صندوق کمیته انکشاف والیتی که قبال ً پیشنهاد داده شده بود استفاده نخواهد شد.

پروگرام انکشاف جامعه مدنی افغانستان اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده

مصارف پروگرام اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده برای انکشاف جامعه مدنی افغانستان )I-PACS-II( 2
تا  31دسمبر  2011حدود  10.8ملیون دالر بوده است .مرحله دوم پروگرام اداره انکشاف بین املللی ایاالت
متحده برای انکشاف جامعه مدنی افغانستان در اکتوبر  2010آغاز گردید .این پروگرام برای مساعدت به
باشندگان افغان جهت اشتراک مؤثرتر در پروسس سیاسی ،رفع عوارض اجتماعی و درخواست حکومتداری
خوب از رهبرانشان طرح ریزی شده است .پروگرام اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده برای انکشاف جامعه
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ممیزی SIGAR
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در
یکی از ممیزی های در حال اجنام خود ،مساعی
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده برای
اجنام ممیزی های مالی ضروری و پروژه ها را ارزیابی
می کند .به گفته دفتر مفتش عمومی اداره
انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،مجموع
تعهدات اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده
برای بازسازی افغانستان از سال مالی  2002تا
 2010حدودا ً  11.7ملیارد دالر است .برای کسب
معلومات زیادتر به بخش  ،2صفحه  38مراجعه
کنید.

حکو متد ا ر ی

مدنی افغانستان از اکتوبر  2010تا اکتوبر  2011غیر از دو مورد به متامی معیارهای مؤثریت نایل آمد .اداره
انکشاف بین املللی ایاالت متحده اعالن منود که موانع امنیتی سبب محدود شدن قابلیت سفر کارمندان این
302
پروگرام جهت حمایت از آن گردیده است.

اصالح عدلیه و حاکمیت قانون

در این سه ماه ،سازمان غیر دولتی دیده بان حقوق بشر ( )HRWراپور داد که بعد از یک دهه حمایت بین املللی،
سیستم رسمی عدلیه افغانستان ضعیف و غیر قابل اعتماد است .برای رفع اختالفات ،بخش عمده ای از
مردم به میکانیزم های عدلیه سنتی و حتی محاکم طالبان متکی هستند .دیده بان حقوق بشر اعالن منود
که نقض حقوق بشر در سیستم عدلیه سنتی بسیار شایع است و بسیاری از اعمال غیر قانونی همچنان
303
اجنام می شود.
در سروی بنیاد آسیا مشخص گردید که افغان ها زیادترین اعتماد به سیستم عدلیه را در سال 2006
304
داشته اند و در این سال  55فیصد پاسخ دهندگان گفتند که به سیستم اعتماد داشته اند.

محاکم

در اکتوبر  11 ،2011قاضی جدید برای محاکم والیتی و ولسوالی در هلمند سوگند خوردند .به گفته وزارت
امورخارجه و کشورهای مشترک املنافع بریتانیا برای اولین بار ،بعضی از محاکم محلی در والیت یک هیئت
سه نفره از قضات داشتند .به گفته این وزارتخانه ،این وضعیت باید سبب بهبود بخشی وضعیت ارائه
خدمات عدلیه و محدود شدن فرصت های فساد اداری گردد 305.به گفته خدمات حتقیقاتی کنگره ،از زمان
306
سقوط طالبان ،جامعه بین املللی بیش از  1,000قاضی بشمول  200زن را تعلیم داده است.

قانون محاکمه جنایی

در دسمبر  ،2011وزیر عدلیه اعالن منود که پیش نویس قانون محاکمه جنایی تصویب گردیده است ولی تا
 31دسمبر وزارت امورخارجه امریکا به نسخه ترجمه شده آن دسترسی نداشت .به گفته وزارت امورخارجه
307
امریکا ،وزارت عدلیه باید پیش نویس این قانون را برای تصدیق در اختیار شورای وزیران قرار بدهد.

وکالی افغان

در این سه ماه ،کانون مستقل وکالی افغانستان دومین جلسه عمومی خود را برگزار منود .به گفته منشی
عمومی سازمان ملل متحد ،این کانون که در سال  2008تأسیس گردیده تا  13دسمبر  2011بیش از 1,200
عضو داشت .سازمان های اعمال قانون ،خارنواالن و محاکم در حال درک نقش و اهمیت حقوقدانان مستقل
308
هستند.

پروگرام مساعدت به سکتور عدلیه افغانستان

در این سه ماه 217 ،پولیس ،خارنوال ،وکیل مدافع ،قاضی و مفتش از دوره های ترنینگ پروگرام تداوم تعلیمات
حقوقی پیشرفته برای افغانستان ( )ACLEAکه توسط پروگرام حمایت از سکتور عدلیه ( )JSSPاداره می
شود فارغ شدند .پروگرام حمایت از سکتور عدلیه توسط دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون وزارت
امورخارجه امریکا اداره می شود .موضوعات ترنینگ بشمول مسائل مربوط به مبارزه علیه فساد اداری و
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برابری جنسیتی و طرزالعمل های استنطاق و حتقیق بودند.
در این سه ماه ،پروگرام حمایت از سکتور عدلیه در بخش های دیگری نیز به سازمان های حقوقی افغانستان
310
مساعدت منوده است:
	•برگزاری اولین کنفرانس بازپروری اطفال مجرم وزارت عدلیه افغانستان و دومین مجمع عمومی کانون
وکالی مستقل افغانستان.
	•کورس های ترنینگ برای کارمندان عدلیه والیتی در مورد ازدواج جبری و قانون منع خشونت علیه زنان
( ،)EVAWرفتار حرفه ای و اخالقی ،سیستم مدیریت دوسیه ،نقش وکالی مدافع و سایر موضوعات.
به گفته دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،تا  31نومبر  ،2011وکال و مشاوران پروگرام مساعدت به
سکتور عدلیه بشمول  146تبعه افغان و اتباع کشورهای ثالث بودند .قرارداد فعلی پروگرام مساعدت به
311
سکتور عدلیه در تاریخ  30می  2012باطل می گردد.
309

عملیات محابس /بازداشتگاهها

بعد از فرمان بهار  2011رئیس جمهور کرزی برای جدا کردن قوماندانی مرکزی محابس ( )CPDاز وزارت عدلیه،
وزارت داخله افغانستان کنترول قوماندانی مرکزی محابس را بدست گرفت 312.در تاریخ  10جنوری  2012یک
مراسم امضاء برای انتقال قوماندانی مرکزی محابس برگزار گردید .به گفته وزارت امورخارجه امریکا امکان
بررسی این انتقال در جلسات آتی شورای ملی هنوز مشخص نیست .وزارت امورخارجه امریکا اعالن منود که
313
وزارت داخله افغانستان برای حفظ استقالل قوماندانی مرکزی محابس متعهد شده است.

در تاریخ  1جون  ،2011پروگرام انکشاف محلی قانون
پروگرام حمایت از عدلیه کمی اصالح شد و اسم
آن به پروگرام تداوم تعلیمات حقوقی پیشرفته برای
افغانستان ( )ACLEAتغییر یافت .هدف پروگرام
حمایت از عدلیه از پروگرام تداوم تعلیمات حقوقی
پیشرفته ،افزایش مترکز بر ارائه تعلیمات پایدار
حقوقی توسط سازمان های افغان به متخصصان
حقوق است .این پروگرام که بر اساس جتارب پروگرام
حمایت از عدلیه ایجاد شده ،بشمول  240ساعت
تعلیم اصول حقوقی در صنف است .از سال ،2006
 14,244افغان از کورس های ترنینگ پروگرام حمایت از
عدلیه فارغ شدند.
منبع :وزارت امورخارجه آمریکا /دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به
درخواست معلومات توسط سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 1/19/2012 ،و
.1/4/2012

مبارزه علیه فساد اداری

به گفته وزارت دفاع امریکا ،فساد اداری و جرائم سازمان یافته تهدیدات اصلی علیه مأموریت آیساف و
مشروعیت دولت افغانستان هستند .شبکه های جنایی به نفوذ در مناصب و سازمان های مهم دولتی و
خرابکاری در آنها دوام می دهند 314.در این سه ماه ،مؤسسه شفافیت بین امللل فهرست فساد اداری ساالنه
خود را نشر منود .افغانستان و میامنار سومین کشورهای فاسد در جهان بودند .تنها کشورهایی که از آنها
315
پایین تر قرار گرفتند کوریای شمالی و سومالی بودند.
بر اساس سروی بنیاد آسیا ،با وجود نظر مثبت نسبت به دولت ،بخش عمده ای از افغان ها ( 76فیصد)
فساد اداری را یک عارضه بزرگ در کشور می دانند و فقط  5فیصد اعالن منود که عارضه مهمی نیست.
فساد اداری مرتبا ً باالی زندگی روزمره افغان ها تأثیر دارد 56 :فیصد آن را یک عارضه مهم روزمره می دانند و 31
فیصد آن را یک عارضه کوچک روزمره می دانند .شایع ترین نوع فساد اداری ،فساد اداری مدیریتی بوده است
( 39فیصد) که همانطور که در شکل  3.32نشان داده شده است ،میزان آن بسیار زیادتر از فساد اداری اخالقی،
316
ارتشاء و فساد اداری در سیستم های قانونی و تعلیماتی بوده است.
در این سه ماه ،هییت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان (یوناما)  1,500نفر از افغان ها را در
 65گروه تخصصی جمع کرده و شواهد زیادتری را در مورد شدت عارضه فساد اداری جمع آوری منود .به گفته
منشی عمومی سازمان ملل متحد ،افغان ها فساد اداری را بسیار وسیع می دانند .فساد اداری تقریبا ً در متامی
جوانب زندگی آنان تأثیر دارد و منجر به تشویش های امنیتی ،محدود شدن انکشاف اقتصادی و نقض حقوق
بشر می گردد .افغان ها همچنان گفتند که قوای آیساف و شرکای بین املللی آن ضرورت به ایفای نقش های
317
مهم تری در مساعی ضد فساد اداری دارند.
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در فهرست فساد اداری مؤسسه شفافیت بین امللل،
کشورها بر اساس میزان فساد اداری در سکتور دولتی
طبقه بندی می شوند .این فهرست بر اساس ارزیابی
های مستقل گروههایی مثل بانک انکشاف آسیایی
و بانک جهانی و سروی های جتاری تهیه می گردد .این
سروی ها و ارزیابی ها مواردی مانند ارتشای مسئولین
دولتی ،ارتشاء در خریدهای عمومی ،اختالس منابع
مالی دولتی و مؤثریت مساعی ضد فساد اداری را در
نظر می گیرند.
منبع :شفافیت بین امللل ،فهرست فساد اداری .12/1/2011 ،2011

حکو متد ا ر ی

شکل 3.32

ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﺩﺍﺭی :ﺍﻧﻮﺍﻋﯽ ﮐﻪ ﺯﯾﺎﺩﺗﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺭﺍ ﺑﺎﻻی
ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﺍﺭﺗﺸﺎﺀ
17%

ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ
39%

ﺍﺧﻼﻗﯽ
13%
ﭘﻮﻟﯿﺲ
8%
ﻣﺤﺎﮐﻢ
7%
ﻣﻌﺎﺭﻑ
5%

ﺳﺎﯾﺮ/ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ
11%

ﻧﻮﺕ ﻫﺎ :ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ  6,348ﺟﻮﺍﺏ ﺑﻪ ﺳﺌﻮﺍﻻﺕ ﺳﺮﻭی ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﻮﺍﻉ
ﻓﺴﺎﺩ ﺍﺩﺍﺭی ﮐﻪ ﺯﯾﺎﺩﺗﺮی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺭﺍ ﺑﺎﻻی ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﻨﯿﺎﺩ ﺁﺳﯿﺎ" ،ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  :2011ﯾﮏ ﺳﺮﻭی ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ"10/2011 ،
ﺻﻔﺤﻪ .99

مساعدت امریکا و قوای بین املللی به مساعی ضد فساد اداری

به گفته وزارت دفاع امریکا ،آیساف و نیروهای ایاالت متحده  -افغانستان پیشرفت هایی در زمینه نظارت بر
قرارداد و ارزیابی و حتریم تأمین کنندگان خاصتا ً در ساحاتی که قوای ائتالف زیادترین کنترول را دارند داشته اند.
تا  28دسمبر  ،2011نیروهای ایاالت متحده  -افغانستان و شرکای آن ارزیابی خود از تأمین کنندگان و نظارت
بر قراردادها را انکشاف داده اند و  1,200قرارداد با مصارف و خطرات زیاد به ارزش  27ملیارد دالر را ارزیابی منوده
318
اند .به عالوه 79 ،کمپنی بین املللی و افغان را حتریم منوده اند.
به گفته وزارت دفاع امریکا در این سه ماه ،آیساف معلومات زیادتری از جوانب مختلف فساد اداری بین
املللی و جرائم سازمان یافته در افغانستان کسب منود .برای مقابله علیه این عوارض ،سازمان های امریکایی
ضرورت به انکشاف همکاری های ستراتیژیک دارند .سازمان های امریکایی باید برای تعقیب و تهیه دوسیه
ها ،پیگیری منابع مالی غیر قانونی ،اعمال حتریم های مالی ،معرفی اشخاص به جرم فساد اداری به منایندگان
319
امریکا و شرکای بین املللی و ایجاد همکاری های بین املللی با یکدیگر همکاری منایند.
وزارت دفاع امریکا اعالن منود که آیساف معلومات زیادتری از شبکه های جنایی کسب منوده که به این
سازمان امکان داده که با سازمان های قاچاقبری مواد مخدر مقابله منوده و معلوماتی را در اختیار سازمان های
اعمال قانون افغان و بین املللی قرار بدهد .به گفته وزارت دفاع امریکا ،آیساف همچنان به بسیاری از رهبران
افغان برای درک شدت عارضه فساد اداری مساعدت منوده است .این درک طی دو واقعه در این سه ماه نشان
داده شد :اظهارات رئیس جمهور کرزی در مورد فساد اداری در کنفرانس بن و تأسیس کمیسیون اجرائیوی
ریاست جمهوری در این سه ماه .این کمیسیون با هماهنگی آیساف و سفارت امریکا در کابل ،فساد اداری را
320
در سرحدات ،میادین هوایی و حتویل خانه های گمرک ارزیابی می کند.

کمیته نظارت و ارزیابی

در نومبر  ،2011کمیته مستقل نظارت و ارزیابی ( )MECسومین جلسه دو هفته ای خود در افغانستان را به
پایان رساند .متامی شش عضو افغان و بین املللی این کمیته ضد فساد اداری بر اساس فرمان رئیس جمهور
منصوب شده اند .به گفته وزارت امورخارجه و کشورهای مشترک املنافع بریتانیا و سازمان ملل متحد،
کمیته مستقل نظارت و ارزیابی 31 ،معیار و توصیه را برای مبارزه علیه فساد اداری در این سه ماه مکمل
ساخته است .در نهایت دولت افغانستان و جامعه بین املللی این توصیه ها و معیارها را بررسی منوده و در مورد
321
آنها توافق می کنند.

دفتر اعلی نظارت بر پیاده سازی ستراتیژی ضد فساد اداری

دفتر اعلی نظارت بر پیاده سازی ستراتیژی ضد فساد اداری ( )HOOACظرفیت عملیاتی کمی دارد و از این
ظرفیت فقط برای مساعدت های تخنیکی مستفید می گردد ،فاقد طرزالعمل های عملیاتی است و با عدم
همکاری سازمان های دولتی مواجه است .به عالوه ،رهبران ارشد دولت افغانستان انگیزه سیاسی کمی برای
مبارزه علیه فساد اداری دارند که سبب تضعیف روحیه کارمندان دفتر اعلی نظارت بر پیاده سازی ستراتیژی
322
ضد فساد اداری گردیده است.
در تاریخ  1اکتوبر  ،2011پروگرام مساعدت اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده به سازمان های ضد
فساد اداری ( )4Aبرای اولین سال متدید گردید .این پروگرام اکنون  2ملیون دالر بودجه دارد  50 -فیصد کمتر از
سال اول .اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده همچنان مترکز پروگرام را از حمایت از دفتر اعلی نظارت بر
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پیاده سازی ستراتیژی ضد فساد اداری به افزایش تقاضا برای افزایش شفافیت و حسابدهی در دولت منتقل
منوده است .ولی ،پروگرام  4Aبه حمایت از دفتر اعلی نظارت بر پیاده سازی ستراتیژی ضد فساد اداری در این
سه ماه از طریق مساعدت به این دفتر برای برگزاری  10کارگاه ارزیابی توانایی ها در وزارتخانه ها و سازمان های
دولتی مختلف دوام داد .طی دو ماه ،این پروگرام  436مورد درخواست ثبت اموال توسط مسئولین را پروسس
منود .این دفتر همچنان یک کارگاه در مورد شفرگذاری مصؤن ،ارسال و دریافت معلومات مالی بین مسئولین
از طریق مرکز حتلیل تبادالت و راپورهای مالی برای کارمندان تخنیکی دفتر اعلی نظارت بر پیاده سازی ستراتیژی
ضد فساد اداری برگزار منود .به عالوه ،پروگرام  4Aخدمات مشورتی و نظارتی به بخش مدیریت شکایات و
رهگیری دوسیه های دفتر اعلی نظارت بر پیاده سازی ستراتیژی ضد فساد اداری ارائه منود .در این سه ماه ،دفتر
اعلی نظارت بر پیاده سازی ستراتیژی ضد فساد اداری  53دوسیه شکایت را به دفتر لوی خارنوالی افغانستان
( )AGOارسال منود 90 ،دوسیه را به وزارتخانه ها و سازمان های مربوط ارجاع منود و  43دوسیه را مختومه
323
منود.

واحد ضد فساد اداری

در پایان این سه ماه ،مربیان پروگرام مساعدت به سکتور عدلیه افغانستان و وزارت عدلیه افغانستان ترنینگ
کارمندان یونت ضد فساد اداری ( )ACUدفتر لوی خارنوالی افغانستان را مجددا ً آغاز نکرده بودند .این ترنینگ
در سه ماه قبل به علت دخالت دولت در محاکمات متوقف شده بود .همانطور که در راپورهای ربعوار قبلی
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ذکر گردیده است ،وزارت امورخارجه امریکا یونت ضد فساد اداری
را مانعی در پیش روی تعقیب دوسیه های فساد اداری می داند .ولی وزارت امورخارجه امریکا به درخواست
دفتر لوی خارنوالی افغانستان با یونت ضد فساد اداری برای بررسی چند دوسیه بزرگ که توسط نیروی کاری
شفافیت و سفارت امریکا در کابل ارجاع داده شده اند همکاری خواهد منود .به گفته وزارت امورخارجه امریکا،
این ارزیابی طی چندین جلسه با رئیس جمهور کرزی ،مشاور ارشد وی و لوی خارنوال اجنام شد .لوی خارنوال از
324
سفارتخانه درخواست مشوره برای مبارزه علیه فساد اداری منوده است.

نیروی کاری جرائم عمده

نیروی کاری جرائم عمده ( )MCTFدر این سه ماه با موانعی در زمینه تعقیب دوسیه های فساد اداری مواجه
بوده است .به گفته وزارت امورخارجه امریکا ،از  1اکتوبر تا  21دسمبر  ،2011نیروی کاری جرائم عمده چهار
دوسیه فساد اداری را به دفتر لوی خارنوالی ارجاع منود ولی جوابی از دفتر لوی خارنوالی در مورد وضعیت دوسیه
ها دریافت نکرد .به عالوه ،کدام دوسیه ارجاع شده توسط نیروی کاری جرائم عمده به دفتر لوی خارنوالی
افغانستان قبل از این سه ماه بررسی نشده است .وزارت امورخارجه امریکا اعالن منود که در اکتوبر ،2011
یونت ضد فساد اداری از نیروی کاری جرائم عمده درخواست منوده که دوسیه یک خارنوال که احتماال ً فاسد
است را در اختیار یونت ضد فساد اداری قرار بدهد .تا  21دسمبر  ،2011نیروی کاری جرائم عمده کدام جواب را
325
از یونت ضد فساد اداری در مورد وضعیت دوسیه دریافت نکرده است.

مساعی ضد فساد اداری در نیروهای امنیت ملی افغانستان

به گفته وزارت دفاع امریکا ،آیساف به حمایت از مساعی تقلیل فساد اداری در نیروهای امنیت ملی افغانستان
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"...نفوذ فساد اداری و فرهنگ معافیت
سبب جلوگیری از انکشاف توانایی
و اعتبار سازمان های دولتی گردیده
است".
— رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی
منبع :دفتر رئیس جمهور جمهوری اسالمی افغانستان" ،اظهارات عالیجناب حامد کرزی
رئیس جمهور افغانستان :کنفرانس بین املللی افغانستان در بن ،آملان".12/5/2011 ،

حکو متد ا ر ی

ممیزی SIGAR
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در
ممیزی جوالی  2011خود از نیروی کاری جرائم
عمده ،توصیه هایی را برای بهبودبخشی
حسابدهی و یقین حاصل منودن از تأمین مصارف
نیروی کاری جرائم عمده توسط امریکا ارائه
منود .برای اطالع از جزئیات به ممیزی 11-12
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان،
"سازمان های امریکایی از نیروی کاری مبارزه
با جرائم عمده افغانستان حمایت منوده و به
آنها ترینینگ ارائه منوده اند ولی عوارض مربوط
به تأمین منابع مالی و بازپرداخت منابع مالی
باید رفع گردد" در ویب سایت www.sigar.mil
مراجعه کنید.

دوام می دهد .در این سه ماه ،آیساف یک ارزیابی و پالن گذاری مشترک با شورای امنیت ملی و وزارت دفاع
افغانستان اجنام داد .مسئولین ارشد وزارت دفاع افغانستان تعهد منودند که اقدامات مشخصی را در زمان
های تعیین شده برای بهبودبخشی شفافیت و حسابدهی در وزارتخانه های امنیتی و قوای خودشان اجنام
326
بدهند .مساعی مشابهی در این سه ماه در وزارت داخله افغانستان اجنام شد.

حقوق بشر

در راپور اخیر سازمان دیده بان حقوق بشر آینده نامعلومی برای افغان ها پیش بینی شده است چون دولت
افغانستان و جامعه بین املللی نتوانستند یک دهه بعد از سقوط طالبان به حقوق بشر اولویت بدهند .این
گروه راپوردهی منود که افغان ها هنوز برای بدست آوردن حقوق و آزادی های بشری اولی خودشان کوشش می
کنند که معموال ً موفق هم نیستند .با آنکه وضعیت حقوق بشر بهبود یافته است ،ولی افغانستان هنوز از
حکومتداری ضعیف ،عدم وجود حاکمیت قانون ،مصؤنیت پولیس و جنگجویان ،قوانین و پالیسی های ضد
327
زنان و آزار زنان در حین جنگ رجن می برد.

برابری جنسیتی

با آنکه زنان افغان بعضی از حقوق خودشان را در دوره بعد از طالبان بدست آورده اند ،ولی هنوز ضرورت به
اصالحات زیادی وجود دارد .سازمان دیده بان حقوق بشر اعالن منود که طی  10سال گذشته زنان افغانستان
تبدیل به اعضای پارملان ،قضات ،خارنواالن ،وکالی مدافع ،آفسرهای پولیس ،عساکر ،مسئولین اجتماعی و
فعالین حقوق بشر شده اند .ولی ،بسیاری از زنان نیز هدف تهدید و خشونت قرار گرفته اند .به گفته سازمان
دیده بان حقوق بشر ،زنان افغان از اساسی ترین مصؤنیت های بشری در مقابل تهدیدات و حمالتی که علیه
328
زنان عادی ،محصالن مؤنث و کارمندان مؤنث در زندگی اجتماعی وجود دارد برخوردار نیستند.
دولت افغانستان به محبوس منودن زنان و دختران برای "جرائمی" مثل فرار از خانه که بر اساس قانون جرم
نیست دوام می دهد .حدود نیمی از  700زن و دختر محبوس در محابس افغانستان چنین جرائمی دارند .سازمان
دیده بان حقوق بشر اعالن منود که اصالحات اخیر مثل قانون منع خشونت علیه زنان  2009عمدتا ً به علت
329
ضعف اجرائیوی در بهبودبخشی زندگی زنان عادی موفق نبوده است.

ازدواج جبری و زیر سن قانونی

در یک سمینار برای متخصصان حقوق از سازمان های مختلف دولتی و جامعه مدنی افغانستان در دسمبر
 2011نتیجه گیری شد که حدود  54فیصد زنان در کشور با وجود مواد قانونی مربوط در قانون اساسی ،قانون
منع خشونت علیه زنان و قوانین مدنی علیه چنین اقداماتی ،در معرض ازدواج جبری و زیر سن قانونی قرار دارند.
330
این ازدواج ها تأثیرات بسیار منفی برروی صحت قربانیان دارند.
به گفته یوناما در این سمینار بیش از  80متخصص حقوق توصیه هایی را در مورد تطبیق قانون منع
خشونت علیه زنان به دولت افغانستان ،پولیس ،سازمان های عدلیه و جامعه بین املللی ارائه منودند .آنها بر
ضرورت معلوماتدهی به اشخاص و سازمان ها در مورد جلوگیری از نقض حقوق جنسیتی و ضرورت اعمال
قانون توسط دولت تأکید منودند .آنها همچنان به اتفاق آراء تصدیق منودند که قوانین سنتی منشاء و علت
عارضه ازدواج زیر سن قانونی است .اشتراک کنندگان اعالن منودند که سیستم عدلیه رسمی باید مرجع
نهایی باشد و این سیستم باید برای تعقیب خوبتر دوسیه ها در ساحات دور افتاده ای که فاقد سیستم
331
عدلیه رسمی هستند کوشش مناید.
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پروگرام زنان سازمان ملل متحد

در تاریخ  20اکتوبر  ،2011زنان سازمان ملل متحد (سازمان برابری جنسیتی و حمایت از زنان سازمان ملل
متحد) ،وزارت امور زنان افغانستان و دولت جاپان پروژه هایی را با هدف مبارزه با خشونت علیه زنان در دختران
در شش والیت بامیان ،بلخ ،هرات ،ننگرهار ،پروان و بدخشان اجرا منودند .زنان سازمان ملل متحد اعالن منود که
این والیات دارای نرخ باالیی از خشونت علیه زنان هستند که عمدتا ً به علت حمایت محدود سازمان های بین
املللی و مؤثریت محدود کمیسیون های محلی در مقابله علیه خشونت است .هدف این پروگرام ایجاد ظرفیت
در کمیسیون های محلی برای کوشش جهت پایان دادن به خشونت علیه زنان و ایجاد ظرفیت در ادارات والیتی
امور زنان است .این پروگرام همچنان برای انکشاف ارائه خدمات محافظتی به قربانیان خشونت کوشش
می کند و امیدوار است که تطبیق پروگرام منع خشونت علیه زنان را تسریع مناید .این پروگرام بر اساس یک
332
پروگرام زنان سازمان ملل متحد در کابل تهیه شده است.
زنان سازمان ملل متحد همچنان از وزارت امور زنان افغانستان برای تأسیس شش مرکز اجتماعی که یک
ماحول اجتماعی برای زنان فراهم منوده و به آنان در مورد قانون منع خشونت علیه زنان معلوماتدهی می کند
333
حمایت خواهد کرد.

بیجاشدگان

به گفته کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ،تا  28اکتوبر  2011تعداد پناهندگان بازگشته
به افغانستان نسبت به سال  2010شدیدا ً تقلیل یافت .در  10ماه اول سال  2011حدود  60,000نفر نسبت
به دوره مشابه در سال  2010که  100,000نفر بودند به کشور بازگشتند .تقریبا ً متامی پناهندگان امسال
از پاکستان ( 43,000نفر) یا ایران ( 17,000نفر ) بازگشتند .تعداد پناهندگانی که از پاکستان بازگشتند 59
فیصد کمتر از سال قبل بوده است .تا  28اکتوبر  ،2011پاکستان هنوز میزبان  1.7ملیون بیجاشده افغان بود
که اغلب آنها بیش از  25سال در تبعید زندگی کرده و نیمی از آنها خارج از افغانستان متولد شده بودند .تعداد
بیجاشدگان بازگشته از ایران امسال نسبت به سال قبل دو برابر شده است ( 7,500نفر) .کمیساریای عالی
پناهندگان سازمان ملل متحد علت این تسریع را افزایش فشارهای اقتصادی و قطع سوبسید کاال و خدمات
برای پناهندگان می داند .کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد برای کمک به بازگشت افغان ها
334
به کشورشان در جامعه بین املللی درخواست مساعدت منوده است.
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از سقوط طالبان ،حدود یک چهارم جمعیت
افغانستان ( 5.7بیجاشده از پاکستان و افغانستان)
بازگشته اند .تا  28اکتوبر  2011حدود  3ملیون نفر در
تبعید بودند 1.7 .ملیون نفر از آنها نیز در پاکستان و 1
ملیون نفر در ایران ساکن بودند.
منبع :یوناما" ،تعداد بیجاشدگانی که با مساعدت سازمان ملل متحد به افغانستان
بازگشته اند در سال  2011تقلیل یافته است".10/28/2011 ،

انکشاف اقتصادی و اجتماعی
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انکشاف اقتصادی و اجتماعی
از تاریخ  31دسمبر  ،2011دولت ایاالت متحده حدود  20.3ملیون دالر را برای حمایت انکشاف حکومتداری و
اقتصادی در افغانستان فراهم کرده است 335.تشویش هایی وجود دارد مبنی بر این که تقلیل تعداد نیروهای
ایاالت متحده در سال  2014و کاهش متوقعه در کمک دونرهای بین املللی رشد اقتصادی و پایداری نتایجی
که تاکنون حاصل شده اند را تضعیف خواهد کرد .ترک اولین گروه  10000نفری نیروهای ایاالت متحده در
این سه ماهه این تشویش ها را افزایش داده است.

در جریان دو سال اول پروسه بن ،بیشتر متویل صورت گرفته از جانب ایاالت متحده برای کاهش سطح بحران
انسانی به مصرف رسید .در ختم سال  ،2003ایاالت متحده منابع خویش را به برنامه هایی برای استقرار
حاکمیت قانون ،ارتقای سطح حکومتداری ،ساخت زیربنا ،و افزایش دسترسی به خدمات صحی و معارف
انتقال داد .اداره ایاالت متحده برای انکشاف بین املللی ( ،)USAIDاداره اصلی در پیشبرد برنامه های انکشاف،
اولین قرارداد بزرگ ساخت جاده را متویل کرد؛ تا سال  ،2011این اداره بازسازی بیش از  2000کیلومتر جاده
را متویل کرد .در جریان موج بازسازی ،از سال  2006الی  ،2011ایاالت متحده برای متویل طیف وسیعی از
برنامه های انکشاف و حکومتداری مبلغی بیش از  15ملیارد دالر را فراهم ساخت .پروژه های کوتاه -مدت
برای حمایت استراتژی مبارزه با مترد با کمک به ایجاد ثبات در اجتماعات در ساحاتی که از متمردین پاک
سازی شده بودند طراحی شدند .اهداف انکشاف بلندمدت کمک به حکومت افغانستان در ساخنت بنیاد
ضروری برای یک نظام اقتصادی متکی به خود که اطمینان شهروندان را به همراه داشته باشد و سرمایه
گذاری بخش خصوصی را تشویق کند ،بودند .در نتیجه این تالش های ایاالت متحده ،افغانستان یک رشد
اقتصادی پایدار ،افزایش سطح عواید ،و ظرفیت حکومتداری بیشتر برای حتویل خدمات ضروی را جتربه کرد.
اما ،حکومت افغانستان به شکل طاقت فرسایی وابسته به مساعدت خارجی باقی می ماند – و احتمال
می رود که در طی دوره انتقال و در مدت ورود به دهه انتقال در این وضعیت باقی مباند.

وقایع مهم در این سه ماه

در این سه ماهه ،ایاالت متحده و همکاران بین املللی وی به ترویج رشد و انکشاف اقتصادی افغانستان و
به حداقل رساندن کسری های پیش بینی شده بودجه بعد از سال  2014ادامه دادند .نشست های بلندپایه
بین املللی و منطقوی جوانب ذینفع برگزار شد که آثار بالقوه اقتصادی داشت؛ که به ترتیب اهمیت به شرح
ذیل اند:
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	•کانفرانس بین املللی افغانستان در بن (کانفرانس بن) مورخ  5دسمبر ،که قسما ً در پی آن بود که پایداری
336
اقتصادی افغانستان را تسریع ببخشد.
	•پروسه استانبول درباره "امنیت و همکاری برای یک افغانستان امن و باثبات" (کانفرانس استانبول)
337
مورخ  2نومبر تعهدات و حمایت بین املللی را مجددا ً اظهار داشت.
	•در کانفرانس ساالنه "معادن و پول لندن" مورخ  6و  7دسمبر ،وزیر معادن افغانستان بر پیشنهادات
338
داوطلبی برای چهار معدن تأکید کرد و برنامه های ملی استخراج معدن را ترغیب منود.
	•هفتمین کانفرانس ساالنه مطابقت دهی کسب و کار ایاالت متحده-افغانستان در واشینگنت دی.
سی ،.که به تاریخ  13الی  15نومبر برگزار شد ،به اشتراک نهادن معلومات را ترغیب منود و فرصت های
339
ایجاد شبکه های کسب و کار را ارائه کرد.
	•دوازدهمین جلسه "گروه متاس بین املللی" در افغانستان ،برگزار شده به تاریخ  15نومبر در استانای
قزاقستان ،درباره انتقال به بخش امنیتی حتت رهبری افغان ها ،مصاحله ،و طرح های پالیسی برای
340
کانفرانس بن به بحث پرداخت.
در کانفرانس بن ،منایندگان از  85کشور و  15سازمان بین املللی تعهد خویش به افغانستان در طی "دهه
انتقال به دگرگونی 2015-2024این کشور" را به بحث گرفتند .یکی از نتایج اصلی آنها این بود که رشد
اقتصادی بلند مدت افغانستان به انکشاف موفقیت آمیز بخش های زراعت و معدن بستگی خواهد داشت.
آنها بر ضرورت به زراعت صادرات  -گرا و یک چوکات کاری نظم دهنده نیرومند استخراج معدن تأکید
کردند 341.در کوتاه مدت ،اشتراک کنندگان بر حمایت اقتصادی مداوم الی سال  ،2024زمانی که آنها باور
دارند افزایش عواید ناشی از استخراج معادن و مالیات ها به قرار گرفنت افغانستان در مسیری به سوی ثبات
اقتصادی در افغانستان کمک خواهد کرد ،متعهد شدند 342 .بعد از آن زمان ،باز هم ضرورت به متویل بیشتر
خواهد بود .بانک جهانی پیش بینی کرد که افغانستان ساالنه به  7ملیارد دالر مساعدت دونر ها الی سال
 2021/2022ضرورت خواهد داشت و هشدار داد که متویل بیشتر بعد از این زمان ،ولو در یک مقیاس کوچکتر،
343
به دلیل شکاف های معتنابه بودجه ضروری خواهد بود.
در بن ،ایاالت متحده به تشویق انسجام و احلاق منطقوی در بخش های اقتصاد ،ترانسپورت ،و جتارت از
طریق ابتکار "راه ابریشم جدید" ادامه داد .منایندگان وزارت خارجه ( )DoSدو مثال از چنین احلاقی را ارائه کردند
– اجرای توافقنامه جتارت ترانزیتی افغان-پاکستان و اعطای حقوق استخراج معدن 344.بنا به گفته وزارت
خارجه ،مقامات ایاالت متحده با وزیر مالیه برای بحث درباره توسعه کنترول افغانستان بر نظام اقتصادی،
و همچنین ایجاد فرصت های شغلی و کسب عاید مالقات کردند 345.پاکستان – یک همکار جدایی ناپذیر در
346
این طرح – در کانفرانس اشتراک نکرد.

اثر اقتصادی کاهش مساعدت دونرها

چند چالش در قسمت ارزیابی اثر اقتصادی کاهش تعداد نیروهای ایاالت متحده و ائتالف بر اقتصاد
افغانستان وجود دارد .از منظر خزانه داری ،چالش اصلی کیفیت پایین داده های اقتصادی و جمعیت شناختی
(دیموگرافیک) افغانستان است ،که بنیاد حتلیل اقتصادی محسوب می شود .این داده ها نامکمل و غیرقابل
اطمینان باقی می ماند .برعالوه ،هیچ پروسه استندردشده ای برای پی گیری وجوه تهیه شده برای بودجه
خارجی وجود ندارد (برخالف وجوه شامل بودجه ،که مستقیما ً از طریق حکومت افغانستان به مصرف می
رسند) .خزانه داری متذکر شد که ممکن است دونرها مخارج خود برای بازسازی را پی گیری کنند اما ممکن
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است الزاما ً ندانند که چه سهمی از آن مخارج بر اقتصاد افغانستان اثرانتقال بوده و این اثرگذاری به چه
میزان بوده است .اگر حتلیل نتواند اثر اقتصادی مساعد فعلی دونرها را معلوم کند ،ارزیابی اثر اقتصادی
347
مساعدت کاهش یافته کار مشکلی خواهد بود.
 USAIDاظهار داشت که ارزیابی ثبات سیاسی ،که منادی جهت اقتصادی یک کشور محسوب می شود،
کار مشکلی است و خواهد بود USAID .همچنین فکر می کند که بعد از آنکه مساعدت دونرها کاهش
می یابد ،افغانستان احتماال ً وابستگی خویش به اقتصاد نامشروع ،مثل تولید کوکنار ،که پیش بینی اثرات
آن نیز به همان اندازه دشوار است ،افزایش خواهد داد 348.بانک جهانی یادآور شد که افزایش خشونت ناشی از
کاهش قوای نظامی می تواند برنامه های انکشافی افغانستان و سرمایه گذاری های آینده در این کشور را
تضعیف مناید .در این سه ماهه ،مناینده افغانستان در نشست ساالنه مجمع عمومی ملل متحد ( )UNدر باب
افغانستان با تأکید بر ضرورت به ریشه کنی تروریزم و خشونت برای حفظ ثبات نتایج انکشاف اجتماعی و
349
اقتصادی ،این احساس را انعکاس داد.

شاخص های کلیدی

این بخش موارد به روزرسانی شده در قسمت انکشاف های صورت گرفته اقتصادی ،اجتماعی و زیربنایی در
افغانستان در این سه ماه را ارائه می کند:
	•محصول ناخالص داخلی اندکی از اوسط  10ساله خود کاهش یافت ،در حالی که تورم و قیمت های
مواد خوراکی به سطوح بلندتر از سطوح سال  2010صعود کرد.
	•افزایش عواید دولت ادامه داشت اما کامال ً پایین تر از سطح مخارج باقی ماند.
	•صندوق بین املللی پول ( )IMFیک توافقنامه پروگرام متدید اعتبار را با دولت افغانستان به تصویب
رساند.
	•ممیزی های سکتور بانکداری و ارزیابی های وزارت های دولت پیشرفت داشت.
	•صنعت بانکداری از طریق موبایل به توسعه و انسجام خویش ادامه داد.

تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی

با آنکه داده های ابتدایی بانک جهانی نشان می دهد که محصول ناخالص داخلی ( )GDPبه  8.4%در این
سال مالی  )2010/FY) 2011از  21%سال قبل نزول کرد ،رشد اقتصادی در افغانستان قوت خویش را حفظ
کرده است .همانطور که در شکل  3.33در صفحه بعدی نشان داده شده است ،این  21%یک بی قاعدگی
بوده است که بانک به ثبت ریکاردها و یک افزایش قابل توجه در میزان اعطای وجوه مالی از سوی دونرها
نسبت داده است 8.4% .فعلی بیشتر به اوسط پایین تر اما با ثبات محصول ناخالص داخلی  9.1%از زمان
سال مالی  2003/2004شباهت دارد؛ که عمدتا ً حاصل مخارج مصرفی نیروهای ایاالت متحده و نیروهای
ائتالف ،مخارج بخش نظامی برای برنامه های ملکی ،و توسعه خدمات بود 350.صندوق بین املللی پول پیش
بینی کرد که محصول ناخالص داخلی واقعی در سال مالی  2011/2012به  6%کاهش خواهد ،که عمدتا ً
به دلیل خشکسالی امسال خواهد بود ،و که رشد آینده با کاهش قوت نیروهای ائتالف و مساعدت دونرها
351
آهسته خواهد شد.
محصول ناخالص ملی سرانه در سال مالی  2010/2011برابر با  528دالر بود ،که افغانستان را در رتبه
فقیرترین  10کشور جهان قرار می دهد 352.برحسب برابری قدرت خرید ,،اداره استخبارات مرکزی ایاالت متحده
افغانستان را در بین  227کشور در رتبه یکصد و یازدهم ( 27.4ملیارد دالر) ،و دوصد و هژدهم ( 900دالر) بر
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آنها در بازارهای داخلی برای یک سبد ثابت اجناس و
خدمات باشد.
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ﺭﺷﺪ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﯽ) 2010/2011 - 2003/2004 ،ﻓﯿﺼﺪ(
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2003/2004

ﻧﻮﺕ ﻫﺎ :ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺸﻤﻮﻝ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺍﺯ  21ﻣﺎﺭچ ﺗﺎ  20ﻣﺎﺭچ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 .aﺍﻭﻟﯽ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ" ،ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ" ،ﺑﻌﺪ ﺍﺯ  ،11/21/2011 ،2014ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ .1/5/2012

طبق محصول ناخالص ملی سرانه درجه بندی کرد 353.همانطور که در گزارش های سه ماهانه قبلی اشاره
شد ،رشد در محصول ناخالص داخلی عمدتا ً از حاصالت و نتایج زراعتی قوی ،بخش های ساخت و ساز و
ترانسپورت ،مخارج ناشی از مساعدت دونرها ،و توسعه خدمات حکومتی حاصل می شود.
بنا به گفته صندوق بین املللی پول ،سرمایه گذاری خارجی از سال  ،2010/2011بدون تغییر به میزان 2.1%
باقی مانده است .در سال  ،2006/2007صندوق بین املللی پول سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به میزان
354
 2.7%محصول ناخالص ملی اعالن کرد.

جمع آوری عواید

جمع آوری عواید از سوی دولت افغانستان به افزایش خود به تعقیب فصول قبلی ادامه داد ،که بر  1.7ملیارد
دالر در سال  2010/2011بالغ می شود .این رقم  11%محصول ناخالص داخلی را تشکیل می دهد (در مقایسه
با  3%در سال  ).2002/2003این عواید ناشی از مالیات ها و عوارض گمرکی ،که در طی سال قبل به میزان
 29%افزایش یافت ،می باشند 355.بانک جهانی پیش بینی می کند که عاید داخلی به افزایش خود از سطوح
فعلی به  17.5%محصول ناخالص داخلی در سال  2021/2022ادامه می دهد ،که این افزایش ناشی از پالن
دولت در طرح یک مالیات بر ارزش افزوده در سال  2014/2015و بوسیله بخش در حال رشد استخراج معادن
می باشد 356.با وجود این تغییرات ،برآوردهای بانک جهانی که در این سه ماه منتشر شد پیشنهاد می کنند
که مخارج همچنان بیشتر از عواید خواهد بود ،که این امر ،چنانکه در شکل  3.34نشان داده شده است،
کسری های بودجه معتنابهی را بجای می گذارد .این کسری ها با کاهش مساعدت دونرها در سال های پیش
رو تشدید خواهد یافت چرا که افغانستان متعهد به الزامات بیشتر برای حفظ ثبات برنامه های راه اندازی
شده از سوی دونرها خواهد شد .متعاقباً ،بانک جهانی جامعه بین املللی را علیه قطع سریع کمک ها ،با
این هراس که این کار می تواند سبب سقوط اقتصاد و دولت شود ،هشدار داد .بجای آن ،بانک توصیه کرد که
357
هر آن کاهش در مساعدت تدریجی و زمانبندی شده باشد.
 USAIDچندین برنامه را برای ترویج حکومتداری خوب و فرصت اقتصادی و برای افزایش عاید دولت آغاز
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شکل 3.34

ﻋﻮﺍﯾﺪ ﻭ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺩﻭﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ) 2012/2011 - 2007/2006 ،ﻓﯿﺼﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﯽ(
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ﻣﺼﺎﺭﻑ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
ﻧﻮﺕ ﻫﺎ :ﳕﺒﺮ ﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺸﻤﻮﻝ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺍﺯ  21ﻣﺎﺭچ ﺗﺎ  20ﻣﺎﺭچ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 .aﺍﻭﻟﯽ
 .bﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪﻩ
ﻣﻨﺒﻊ :ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﯿﻦ ﺍﳌﻠﻠﯽ ﭘﻮﻝ" ،ﺭﺍﭘﻮﺭ ﮐﺸﻮﺭی ﳕﺒﺮ .11/2011 ،"330/11

کرده است .در جریان این دوره گزارشدهی ،در متاس با شاروالی کابل USAID ،یک کمپاین تبلیغاتی را برای
تشویق باشندگان شهر به تأدیه مالیات ماهانه صفایی (پاک کاری) صاحبان خانه ،که به شکل سازگار
جمع آوری منی شد ،و به از دست رفنت عاید و کاهش خدمات شهری منجر می شد ،طرح کردUSAID .
همچنین برای ارتقای سطح مدیریت مالی و عملیات جمع آوری عاید شاروالی با ساخت یک دیتابیس مالیات
بر جایداد و آموزش کارکنان کار کرده است .در نتیجه USAID ،پیش بینی کرد که عواید شهری نسبت به
358
سال گذشته به میزان  14%افزایش خواهند یافت.
در این سه ماهه USAID ،به ترویج اصالحات ارضی ،با تأکید بر اهمیت اقتصادی حقوق ملکیت به حلاظ
قانونی تصدیق شده و قابل انفاذ منحیث یک پیش نیاز برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و ایجاد فرصت
های شغلی ،ادامه داد .وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری با تصدیق این ضرورت در سال  2010اداره ملکیت های
افغانستان را برای تشویق کرایه دادن زمین های دولتی به سرمایه گذاران در بخش زراعت تأسیس کرد .برای
نیل به این هدف USAID ،برنامه اصالحات ارضی در افغانستان ( )LARAرا در مارچ  2011به اجرا گذاشت .در
این سه ماه USAID ،یک ورکشاپ اصالح ارضی را در کابل برگزار کرد که با میزان مشارکت قابل توجهی
همراه بود .طبق اظهار  ،USAIDهدف ورکشاپ ایجاد یک پروسه تصفیه بود تا که حکومت های محلی
بتوانند ملکیت ها را ثبت کنند و مالیات ها را جمع آوری کنند ،و به تعقیب آن زیربناها و خدمات اساسی را
359
به باشندگان ارائه کنند.
 USAIDبیان داشت که  LARAدر حالت اجرای آزمایش اولین پروژه خود با شاروالی جالل آباد است و در این
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سه ماهه یک اجرانامه پروژه را امضا کرده است .اهداف فوری این پروژه طراحی قباله مالکیت و سیستم
های ثبت ملکیت هستند USAID .بیان منود که این پروژه برای کمک به حکومت افغانستان در ایجاد عایدات
360
مبتنی بر زمین در حین پیشرفت اجرای آزمایشی ادامه خواهد یافت.

تورم

بر طبق تازه ترین داده های صندوق بین املللی پول ،نرخ  12-ماهه تورم در جنوری-آپریل  2011به  18%رسید ،اما
در اگست  2011به  11%کاهش یافت ،و پیش بینی نهایی این رقم برای سال  2011برابر با  11.7%می باشد
(در مقایسه با  2%در جون  ).2010به همین نحو ،تورم هسته ای ،در مقایسه با  5%سال گذشته ،به 13%
رسید .تورم دورقمی عمدتا ً به سبب افزایش قیمت مواد غذایی در سطح بین امللل ،عدم اطمینان منطقوی ،و
مداخله پولی بانک مرکزی برای حتریک رشد اقتصادی بوده است .بنا به اظهارات صندوق بین املللی پول ،بانک
مرکزی می داند که اگر بر آن است تا بر نرخ تورم هدف  4-%6خود برسد باید سیاست های پولی انقباضی
361
تری را اتخاذ کند.

استراتژی بلند مدت

دولت افغانستان اهداف بلندمدت ذیل را برای انکشاف یک اقتصاد به  -حلاظ  -مالی پایدار که هر چه کمتر
362
وابسته به مساعدت خارجی باشد ،مشخص ساخته است:
	•ارتقای سطح ظرفیت دولت ،شفافیت ،اجرای بودجه ،و حتویل خدمات عامه
	•بهبود سطح انسجام اقتصادی منطقوی
	•تقویت سیستم های مدیریت مالی و جمع آوری عواید
	•افزایش مولدیت و رشد اقتصادی

کارکنان صندوق بین املللی پول و بانک جهانی منحیث بخشی از مساعدت مداوم به افغانستان چندین
هدف میان مدت الی بلندمدت را برای کمک به حفظ پایداری مالی افغانستان و همچنین زیست پذیری
363
اقتصادی این کشور مشخص ساخته اند:
	•حفظ ثبات کالن -اقتصادی ،مالیاتی ،و مالی
	•ارتقای سطح اولویت بندی و مدیریت مخارج دولتی
	•تضمین حاکمیت قانون ،ارتقای سطح حکومتداری ،و کاهش بوروکراسی و فساد اداری
	•ترویج انکشاف بخش خصوصی و جتارت
	•انکشاف منابع معدنی

بودجه ها

بنا به اظهارات خزانه داری ،حکومت توانایی اجرای حدود  90%بودجه عملیاتی خویش (که معاشات ،اجناس و
خدمات ،و تدارکات را پوشش می دهد) را داراست .در مقابل ،دولت صرفا ً می تواند  30الی  40%بودجه انکشافی
خود را به اجرا بگذارد .چنانکه در بخش "حکومتداری" اشاره شد ،این امر غالبا ً به دلیل کمبود ظرفیت
مدیریتی و جتربه تخنیکی ،و همچنین فقدان یک پروسه خودکار بودجوی رخ می دهد .بخاطر مساعدت دونر و
آموزش تشریح شده در بخش "حکومتداری" ،خزانه داری انتظار دارد که نرخ های اجرای بودجه بهبود یابد .به
این منظور ،برای مثال ،برنامه اجرای آزمایشی بودجه بندی والیتی رهبران والیتی و ملی را گرد هم آورد ،پروسه
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بودجه رسمی را به مقامات محلی معرفی کرد ،و نهاده ( )inputوالیتی را برای بودجه ملی ارائه کرد.

364

قیمت های مواد خوراکی

قیمت های گندم ،آرد گندم ،و روغن خوراک پزی نسبت به سطوح قیم سال گذشته مدام افزایش می یابند.
برنامه جهانی غذا گزارش داد که قیمت ها برای این اجناس در شهرهای بزرگ افغانستان در نومبر 2011
بلندتر از نومبر  2010بوده اند .قیمت گندم به میزان  21.2%؛ آرد گندم به میزان  ،6%و روغن خوراک پزی به
365
میزان  18.3%افزایش یافت.

بانکداری و مالی

در این سه ماهه ،انکشافات جدید متعددی تعهد جامعه جهانی در تقویت و رشد بخش های بانکداری
و مالی افغانستان را خاطرنشان ساخت .تالش ها برای القای شفافیت ،حسابدهی ،و مؤثریت به پروسه
همگام با ممیزی های بانکی مداوم ،ارزیابی های وزارتی ،افزایش اتکا به انتقال الکترونیکی تأدیات ،و یک قرارداد
جدید قرضه صندوق بین املللی پول – که برای آن بسیاری از دونرها ،شامل ایاالت متحده ،کمک های احیاشده
خویش به صندوق امانت بازسازی افغانستان ( )ARTFمقید کردند.

توافقنامه پروگرام متدید اعتبار صندوق بین املللی پول

در  19اکتوبر  ،2011قبل از آنکه صندوق بین املللی پول به یک توافقنامه جدید پروگرام متدید اعتبار ( )ECFرأی
بدهد ،دفتر لوی سارنوالی افغانستان ( )AGOیک مورد روزآمدسازی در تعقیب قضایی عامه و یک استراتژی
برای حسابده نگه داشنت آنانی که مسئول جرایم اقتصادی از طریق بانک کابل بودند را اعالم کردAGO .
اظهار داشت که  17تن به جرایم جعلکاری ،پول شویی ،و اختالس متهم شده اند .نه دوسیه ،به شمول
دوسیه های مؤسس کابل و مدیر ارشد اجرایی سابق آن ،که گفته می شود که در قبال بیش از نصف
366
ضررهای بانک مسئول هستند و در کابل حتت نظارت دولت افغانستان باقی می مانند ،در جریان بودند.
استراتژی  AGOشامل تفتیش درباره موارد قصور که به بحران کابل بانک منجر شد ،طرح قوانین جدید
برای تقویت و حفظ بخش های مالی و بانکداری افغانستان ،آموزش حقوقی و قضایی برای انفاذ قوانین،
و همکاری بهتر بین اداری بود 367.همانطور که در گزارش های سه ماهانه گذشته سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان اشاره شده است AGO ،اقدامات قبلی برای تعقیب قضایی مقامات بلندپایه در قسمت
جرایم مربوط به فساد اداری را به تعویق انداخته است.
در این سه ماهه ،تالش ها برای بازیافت  935ملیون دالر مورد ضرورت برای سرمایه گذاری مجدد بانک
مرکزی – د افغانستان بانک ( – )DABبرای حتت پوشش قرار دادن ضررهای به بار آمده از جانب کابل بانک ادامه
داشت .از اکتوبر  ،2011حکومت  36ملیون دالر را به شکل نقده جمع آوری کرده بود و  153ملیون دالر را به
شکل دارایی های آماده برای فروش (از  483ملیون دالر از بابت دارایی هایی دولت افغانستان انتظار داشت
که بتواند بازیابی کند) بازیابی منود .این دارایی ها شامل ملکیت هایی در افغانستان و دوبی هستند .دولت
همچنین  21توافقنامه تأدیه مجدد به ارزش  270ملیون دالر را امضا کرده است ،که  232ملیون دالر آن به
شکل تضمین است .صندوق بین املللی پول اشاره کرد که توافقنامه ها آنقدر مفصل که بتوانند مورد
رجحان قرار گیرند نیستند و هشدار داد که سیستم قضایی تابحال قابلیت انفاذ توافقنامه ها را نیازموده
368
است.
در سه ماهه قبلی ،صندوق بین املللی پول و حکومت افغانستان به یک توافقنامه سطح کارمندی بر

ارائه راپور به کنگره امریکا

|

 30جنوری2012 ،

119119

پروگرام متدید اعتبار ( :)ECFبه کشورهای دچار
مشکالت طوالنی مدت بیالنس تأدیه مساعدت
مالی ارائه می کند .این برنامه حمایت مالی صندوق
بین املللی پول را با سطوح بلندتر دسترسی،
ضوابط متویل کم هزینه تر ،ویژگی های طراحی
برنامه انعطاف پذیر تر ،و همچنین مشروطیت
ساده تر و متمرکزتر برای کشورهای دارای عایدات
انعطاف پذیرتر و مناسب تر پایین می سازد.
منبع :صندوق بین املللی پول" ،ورقه واقعیت های  ،2011/EFC"، 11تاریخ دسترسی
.1/7/2012

انکشاف اقتصادی و اجتماعی

منحیث بخشی از تالش های ایاالت متحده در کمک
به تعقیب جرایم اقتصادی افغانستان ،یک مشاور
تیم جرایم اقتصادی از  OTAبه گروه عملیاتی جرایم
بزرگ در ظرفیت سازی مفتشین افغان در اجرای
تفتیش های مربوط به جرم اقتصادی و فساد ،مثل
پول شویی ،رشوه دادن ،تقلب ،و جعلکاری مساعدت
می کند.
منبع :خزانه داری ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان،
.12/30/2011

مبنای عمل دولت دست یافتند .در  14نومبر  ،2011هیئت اجرایی صندوق بین املللی پول یک قرضه 133.9
ملیون دالری را حتت پروگرام متدید اعتبار به تصویب رساند .این هیئت اولین تأدیه خویش به مبلغ تقریبی 18.9
ملیون دالر را در  21نومبر اجنام داد 369.صندوق بین املللی پول توافقنامه خویش را بر چندین تغییر ساختاری
370
بیشتر در بخش های بانکداری و مالی از طریق تالش های ذیل مقید ساخت:
	•تسلیم دهی قانون بانکداری اصالح شده به شورای ملی
	•تکمیل یک استعالم عمومی در بحران کابل بانک
	•نهایی سازی توافقنامه های تأدیه مجدد اضافی با سهمداران کابل بانک
	•ایجاد یک پروسه شفاف برای فروش نوی کابل بانک
	•تضمین قوت و ثبات سرمایوی د افغانستان بانک
	•نهایی سازی ممیزی های احتیاطی و قانونی بانک های افغانستان
	•اجرای تدابیر برای کاهش و واکنش به ریسک های وقوع مجدد
ترتیب پروگرام متدید اعتبار  100ملیون دالر را که قبال ً در صندوق امانت بازسازی افغانستان برای تأدیه
معاشات مأمورین ملکی غیر امنیتی ،و حساب های عملیات و نگهداری مضایقه می شد را رها ساخت .در
نتیجه این امر ،وزیر امور خارجه ایاالت متحده هیالری کلینتون در کانفرانس بن در دسمبر اعالن کرد که ایاالت
متحده متویل صندوق امانت بازسازی افغانستان را از سر خواهد گرفت 371.این ترتیب همچنین کمیته هدایت
صندوق امانت بازسازی افغانستان را به تسوید یک ستیراتژی مالی برای سال های شمسی (1391-SY) 1393
( )2014/2015 – 2012/2013سوق داد .این ستیراتژی ،که جهت جدیدی را برای صندوق تعیین می کند ،شامل
372
عناصر ذیل است:
	•حدود  3.2ملیارد دالر در مساعدت دونر ها (شروع شده از  1.8ملیارد دالر در سه سال گذشته)
	•تأکید بیشتر بر سرمایه گذاری ها ،تا مصارف بازرخ دهنده
	•یک مترکز هدفمند بر بخش های زراعت ،انکشاف دهات ،زیربنا ،انکشاف انسانی ،و حکومتداری

گزارش های آغاز کار :توصیفاتی درباره چوکات
مفهومی که یک ارزیاب در اجنام ارزیابی استفاده
خواهد کرد ،میتودلوژی ،و یک پالن کاری که
فازها ،حتویل دادنی های کلیدی ،و نقاط عطف را
نشان می دهد.
منبع" ،UNESCO :رهنمودها برای گزارش های آغاز کار ،3/2008 "،تاریخ دسترسی
.1/7/2012

ممیزی های احتیاطی

در سه ماه گذشته ،بانک جهانی از اعطای  19ملیون دالر برای ظرفیت سازی در بانک مرکزی برای تنظیم امور
بخش بانکداری جتاری و متویل ممیزی های احتیاطی  10بانک جتاری افغانستان خبر داد 373.ممیزی های احتیاطی
پالیسی ها و طرزالعمل های یک بانک را برای ارزیابی اعتبار ،سیالیت و ریسک های عملیاتی بررسی می
کنند 374.در این سه ماهه ،آن ممیزی ها آغاز شده اند؛ دولت افغانستان به تکمیل آنها الی مارچ  2012متعهد
شده است .برعالوه ،گزارش های آغازین برای ممیزی های قانونی کابل بانک و عزیزی بانک تکمیل شده اند؛ و
375
دولت افغانستان به تکمیل این حسابرسی ها در مارچ  2012تعهد سپرده است.

پول موبایل

همانطور که در گزارش های سه ماهانه قبلی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان اشاره شد" ،پول
موبایلی" عبارتست از استفاده تلفون های موبایل برای ذخیره سعر ،تأدیه پول اجناس ،و دریافت و انتقال وجوه
می باشد .بیش از نصف خانوارهای افغانستان صاحب تلفون موبایل هستند؛ بنابراین ،ادارات ایاالت متحده
به تشویق دسترسی بیشتر به خدمات موبایلی منحیث راهی برای حتریک رشد اقتصادی و کاهش فساد
اداری ادامه می دهند 376.در این سه ماهه ،USAID ،با اعالم سه مورد کمک بالعوض به شرکت های مخابرات
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موبایلی افغانستان بالغ بر حدود  2.1ملیون دالر ،راهی برای همکاری بیشتر بین بانک ها و آپریترهای پول
موبایلی گشود .این اداره برآورد کرد که این کمک های بالعوض خدمات پول موبایلی را برای  100000افغان
فراهم خواهد ساخت و موجب حتریک پیشرفت های جدید تکنالوژیک خواهد شد .این متویل خدمات ارائه
377
شده از جانب سه شرکت مخابراتی افغانی را مورد حمایت قرار می دهد:
	•خدمات ام-حواله اتصاالت مشتریان را قادر می سازد که از پول موبایلی برای دریافت و تأدیه بل های برق
خود استفاده کنند.
	•همکاری شبکه مخابرات موبایل ( )MTNافغانستان با وزارت معارف خدمات پول موبایلی را به ساحات
دهاتی گسترش می دهد و معاشات معلمین را تأدیه می کند.
	•خدمات پول موبایلی ام  -پیسه روشن قرض گیرندگان از انستیتوت متویل انکشاف متحد (یک
کنسرسیوم مایکروفایننس) را قادر می سازد که از طریق تلفون های خویش قرضه ها را دریافت و تأدیه
کنند.
این نوع حمایت به حتریک برای ایجاد اجنمن آپریترهای پول موبایلی افغانستان کمک کرد ،که بنا به گفته
 ،USAIDیکی از اولین سازمان ها در نوع خود در جهان به شمار می آید .اعضای مؤسس شامل اتصاالت ،ام
تی ان ،روشن ،و افغان بیسیم هستند 378.این اجنمن پالن دارد تا به ساحات مشترک ارتباط مثل ساختارهای
تنظیمی و قابلیت عملکرد بینابینی شبکه ها رسیدگی کنند – ساحاتی که گروه عملیاتی برای عملیات
کسب و کار و ثبات ( )TFBSOدر سه ماهه گذشته آنها را منحیث مانع عمده برای کاسنت از مصارف صنعت
و هزینه های مشتری ،و توسعه خدمات مشتری مشخص ساخت 379.اجنمن ،در همکاری با  ،USAIDمسابقه
ای را در سال  2011متویل کرد ،که محصلین پوهنتون را برای ارائه مبتکرانه ترین مفکوره های کاربرد پول
380
موبایلی در چندین کتگوری به رقابت وا می داشت .این مسابقه در جریان سه ماهه بعدی خامته می یابد.
برای رسیدگی به مشکل فقدان قابلیت عملیات بینابینی شبکه ها و برای تقویت سرتاسری صنعت
مالی به تعقیب بحران کابل بانک ،بانک جهانی در حال آماده سازی یک کمک بالعوض  11ملیون دالری از
طریق پروژه واکنش سریع بخش مالی افغانستان برای مدرن ساخنت سیستم تأدیه ملی ،که ابزار اصلی
اجنام تأدیات ،به شمول معاشات مأمورین ملکی و پرسونل امنیتی ،محسوب می گردد ،می باشد .در سه
ماهه گذشته ،بانک جهانی سیستم تأدیه ملی را فاقد کفایت الزم خواند و بیان داشت که مدرن سازی آن
یک اولویت کلیدی در تقویت و القای اطمینان در بخش مالی افغانستان با زرق مؤثریت و شفافیت بیشتر در
381
پروسه تأدیه است.
پروژه واکنش سریع بخش مالی این کار را قسما ً با کاهش استفاده از معامالت نقده و بجای آن انتقال
به تأدیات الکترونیک ،کارتی یا موبایلی اجنام خواهد داد؛ که این امر ،بنا به گفته بانک جهانی USAID ،و دو
شریک کمک بالعوض ،ضرورت به قابلیت عملیات بیابینی شبکه ای بین بانک ها ،کارت های تأدیه و خدمات
382
پول موبایلی دارد.

مساعدتمستقیم

همانطور که در گزارش های سه ماهانه گذشته سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ذکر شد ،ظرفیت
وزارتخانه های افغانستان برای اداره وجوه به شکل مسئوالنه و شفاف در تداوم مساعدت مستقیم دونرها
امری اساسی است .بررسی های مدیریت مالی عامه و کنترول مالی داخلی عامه در این سه ماهه ادامه
داشتند .در اولین فاز این بررسی ها ،گزارش های ارزیابی برای وزارت مالیه ( ،)MoFوزارت معادن ( ،)MoMوزارت
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صحت عامه ( ،)MoPHو وزارت امور عامه ( )MoPWتکمیل شدند .تکمیل گزارش های ارزیابی برای وزارت
معارف ،وزارت احیا و انکشاف دهات ( ،)MRRDو وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری برای جنوری  2012زمانبندی
شد .در این فاز دوم ،هفت وزارت دیگر – عدلیه ،ترانسپورت ،حتصیالت عالی ،انکشاف شهری ،مبارزه با مواد
مخدر ،و انرژی و آب – مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت .بنا به اظهارات خزانه داری ،انتظار می رود که آن فاز در
383
دسمبر  2012تکمیل شود.
همانطور که در گزارش سه ماهانه اکتوبر  2011سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان اشاره شد،
بررسی اولیه وزارت معادن به دلیل اهمیت معادن در اقتصاد کشور برای ارزشیابی گسترده تر بازپس فرستاده
شد .در این سه ماهه ،ارزیابی های وزارت معادن و وزارت انرژی و آب تکمیل شد و برای مرور در دسترس عامه
384
قرار گرفت .در جمله یافته های مسوده:
در وزارت معادن:
	•سیستم های جدید تکنالوژی معلوماتی در حال انکشاف هستند ،اما یک رویکرد متحد بین -یا درون-
سازمانی برای اداره یا دسترسی به آنها وجود ندارد.
	•کدام طرزالعمل رسمی برای پاسخ به توصیه های ممیزین ،ناظرین و بررسی کنندگان وجود ندارد ،و
کنترول ها و مسئولیت های تعیین شده اندکی برای کارمندان وجود دارد ،که ارزیابی مؤثریت کنترول
های داخلی را ناممکن می سازد.
	•برای مدیریت کمک های بالعوض دونرها به شکل مؤثر ،باید پروسه هایی برای فعال ساخنت تسهیم
معلومات بین تیم هایی که بر روی بودجه انکشافی و بودجه عملیاتی کار می کنند اجرا شود.
در وزارت انرژی و آب:
	•این وزارت اجرای بودجه را به شکل منظم گزارش منی دهد و پروژه های انکشافی را به شک مؤثر اولویت
بندی منی کند ،که قابلیت آن را در تخصیص منابع به مؤثرترین شکل تضعیف می کند.
	•یک پالن استراتژیک روزآمدشده برای رسمی سازی نقش ها ،اهداف ،و مسئولیت های وزارت ضروری
است؛ پالیسی ها ،طرزالعمل ها و کنترول های داخلی رسمی شده اندکی استقرار دارند یا برای کمک
به انتقال مالکیت از جامعه جهانی دونر به دولت افغانستان وجود دارد.
	•یک چوکات کاری سازمانی تکنالوژی معلوماتی انکشاف داده نشده است ،و پالیسی ها یا طرزالعمل
های رسمی برای نگهداری و مصونیت اساسی جتهیزات وجود ندارند ،که منابع را از تالش برای مترکز
مدیریت و اداره تکنالوژی معلوماتی منحرف می سازد.

زراعت

در این سه ماهه ،وزیر زراعت بیان داشت که خشکسالی ،ناامنی ،و افزایش قیمت مواد خوراکی سبب خواهد
شد که  30%یا بیشتر جمعیت با آمدن زمستان در زیر خط فقر قرار گیرند .وی افزود که حاصالت سال 2011
به اندازه  28%از  2010کاهش یافته است و یک سرمایه گذاری  1ملیارد دالری را در طی  10سال بعدی برای
افزایش مولدیت زراعتی مطالبه کرد .برعالوه ،وزیر اظهار داشت که قابلیت دسترسی به مواد خوراکی برای
ثبات و امنیت ضروری است .برای کمک به ثبات قیمت مواد غذایی در افغانستان ،برنامه جهانی غذا در حال
385
تهیه تأسیسات نگهداری غذا و یک ذخیره ستیراتژیک گندم است.
بر طبق احصائیه وزارت خارجه ایاالت متحده ،در حدود  8تن از هر  10تبعه افغانستان در بخش زراعت کار
می کند؛ وزارت خارجه سرمایه گذاری در این بخش را برای رشد اقتصادی بلندمدت ضروری می پندارد .از نومبر
 ،2011وزارت زراعت ایاالت متحده ( )USDAبه تعداد  1335برنامه مرتبط به کسب و کار زراعتی را اجرا کرده
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بود ،در حالی که  USAIDبرای بیش از  300000دهقان 1058 ،کارمند دولت ،و  5500تصدی آموزش ارائه می کرد.
بنا به گفته وزارت خارجه ،از طریق این نوع از برنامه های مساعدت زراعتی ایاالت متحده ،حاصالت زراعتی
386
قانونی به مقدار 190000هکتار از سال  2009افزایش یافته است.
یک مثال از این مترکز بر نقش مسلط زراعت در اقتصاد برنامه زراعت شتاب یافته پایدار ( )ASAPبود ،که در
پی ارتقای سطح تولید زراعتی و صادرات با تقویت زجنیره های ارزش بود .در این سه ماهه ،گزارش نهایی درباره
برنامه خاطرنشان ساخت که به شرکت های افغانستان در قسمت ارتقای جایگاه رقابتی آنها و افزایش
سطح فروش با ارائه آموزش ظرفیت سازی به آنها در خصوص بهترین رویه های زراعت و با نهاده هایی چون
مواد کیمیاوی زراعتی ،بذرها ،دواها و واکسین ها ،و شانه های خرمن شالی کشمیری کمک منوده است .در
مجموع USAID ،گزارش داد که  ASAPبیش از  29ملیون دالر را در بخش فروشات ،و حدود  28ملیون دالر را
در بخش صادرات به مصرف رساند .این برنامه همچنین حدود  8000فرصت شغلی متام وقت ایجاد کرد ،و
وضعیت نزدیک به  23000هکتار زمین را – که متامی آنها به حدود  1.2ملیون افغان منفعت رساندند – ارتقاء
387
بخشید.

خدمات ضروری

در این سه ماهه ،چندین انکشاف مهم تالش مداوم ایاالت متحده در نیل به انسجام بیشتر اقتصادی
منطقه ،ارتقای ظرفیت های خدمات دولت ،و ایجاد یک محیط مساعد برای افزایش سرمایه گذاری در بخش
خصوصی را نشان داد .برای مثال ،پیشرفت چشمگیری در بخش های صحت ،استخراج معدن ،ترانسپورت،
و معارف صورت پذیرفته است.

انرژی

پایپالین ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هندوستان پیشنهاد می کند که گاز را از ترکمنستان از طریق
افغانستان به پاکستان و هندوستان حتویل دهد .این یک ابتکار همکاری اقتصادی منطقوی از نوعی است
که در ابتکار جاده ابریشم جدید تصور می رفت .بنا به اظهارات وزارت خارجه ایاالت متحده ،پایپالین متوقف
باقی می ماند چرا که فاقد چوکات کاری جتاری برای پیشرفت کار خود است ،و نیز به این دلیل که ترکمنستان
در انکشاف ساحات گاز خود به متویل بین املللی و مساعدت تخنیکی ضرورت دارد .برعالوه ،بر سر توافقنامه
های قیمتگذاری گاز تا هنوز کار صورت نگرفته است 388.مذاکرات درباره هزینه های ترانزیت و قیمت های گاز
389
در دسمبر  2011در وزارت معادن برگزار شدند ،اما توافقی در این باره حاصل نشد.

برق

بنا به گزارشی از خدمات حتقیق کنگره ای ( )CRSدر این سه ماهه ،به طور اوسط ،حداقل  10%وجوه
 USAIDبرای افغانستان از سال  2002در پروژه های تأمین برق به مصرف رسیده است .هدف گسترش سطح
دسترسی به برق به  65%خانوارها در ساحات شهری و  25%در ساحات روستایی تا سال  2010حتقق نپذیرفت.
390
اما ،سطح تأمین برق بهبود یافته است.
تا تاریخ  22نومبر  USAID 500 ،2011ملیون دالر را برای رسیدگی مداوم به بند کجکی تخصیص داده بود.
دو توربین عملیاتی تولید برق در جنوب را به دو برابر افزایش داده اند ،اما پالن ها برای نصب یک توربین سوم،
عمدتا ً به دلیل فقدان امنیت ،متوقف باقی مانده است 391.همانطور که در گزارش سه ماهانه اکتوبر 2011
تذکر رفته است ،رسیدگی به سب استیشن کجکی زمانی که هیچ پیشنهاد داوطلبی دریافت نشد به
تعویق افتاد.
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ممیزی SIGAR
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
در ممیزی خود از تالش های ایاالت متحده برای
ارتقای سطح پایداری بلندمدت پروژه های
زراعتی متویل شده از سوی ایاالت متحده و
کمک به ظرفیت سازی در وزارت زراعت ،آبیاری
و مالداری ،چالش های هماهنگی و تالش های
انسجام را مشخص ساخت .برای جزئیات،
بنگرید به سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان تفتیش " ،12-1اقدامات ضروری برای
ارزیابی و هماهنگی بهتر تالش های ظرفیت
سازی در وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری" در
.www.sigar.mil

انکشاف اقتصادی و اجتماعی

دو توربین برق -آبی در فابریکه برق کجکی  16.5میگاوات برق تولید می کنند .از سال  ،2009پالن ها برای نصب یک توربین سوم به دلیل
کمبود امنیت به تعویق افتاده اند .در این سه ماهه ،قوای بحری ایاالت متحده جاده منتهی به کجکی را پاک سازی کرده اند ،که به اولین
کاروان اجازه می دهد که به شکل مصون به بند برسد و بازگردد( .عکس کشتی جنگی ایاالت متحده ،بریدمن جوناتان دیوید چندلر)

در این سه ماهه ،مسئولیت برای احیای سب استیشن به هیئت اجننیران اردوی ایاالت متحده ()USACE
بعد از یک ارزیابی مشترک  USAID-USACEانتقال داده می شود USAID .یادآور شد که قوای بحری ایاالت
متحده مسیر  611اطراف کجکی را پاک سازی کرده اند ،و اولین کاروان جتهیزات به بند رسید و بدون حادثه
392
 و بدون کدام حضور عمده نیروهای امنیتی -بازگشت.در سایر انکشافات این سه ماهه TFBSO ،با وزارت احیا و انکشاف دهات برای احیای مجدد بند برق -آبی
تیره کوه در پروان و پیوند دادن آن به یک شبکه استندردشده دارای ظرفیت اتصال بینابینی با سایر شبکه
های انرژی همکاری کرده است TFBSO .یادآور شد که اجنام این کار باید قابلیت اطمینان دسترسی به برق را
بهبود بخشد TFBSO .همچنین در حال احیای سیستم برق-آبی کوچک شاه دلیر با قابلیت ها و مشخصه
393
های مشابه می باشد.

معارف

از جنوری  2010الی اگست  ،2011مأموریت مساعدت ایاالت متحده در افغانستان  )UNAMA) 588حمله را به
متعلمین ،کارمندان معارف ،و زیربنای مکتب به ثبت رسانده است .بنا به گزارش وزارت خارجه ایاالت متحده،
این رقم منایانگر  14%کاهش در مقایسه با عین دوره در سال گذشته است .در ولسوالی های ناامن ،بسیاری
394
از مکاتب فعال نیستند ،و شبه نظامیان غالبا ً از آنها برای تدارک و پالنگذاری حمالت استفاده می کنند.
همانطور در گزارش های سه ماهانه پیشین سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان اشاره شده
است ،حتت حاکمیت طالبان ،کمتر از  1ملیون طفل شامل مکتب بودند و دختران اجازه حضور در مکتب
را نداشتند .از سال  ،2002بیش از  8ملیون جوان و بیش از  63000محصل پوهنتون – که  41%آنها را اناث
395
تشکیل می دادند – شامل مکاتب [و پوهنتون ها] بوده اند ،بنا به راپور : USAID
ا
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	•تعلیمات عمومی 7.1 :ملیون ( 62%ذکور 38% ،اناث)
	•سوادآموزی 20%( 720000 :ذکور 80% ،اناث)
	•تعلیمات اسالمی 90%( 149239 :ذکور 10% ،اناث)
	•تربیه معلم 59%( 49216 :ذکور 41% ،اناث)
	•تعلیمات تخنیکی و مسلکی 85%( 44232 :ذکور 15% ،اناث)
	•پوهنتون 80.5%( 63000 :ذکور 19.5% ،اناث)
 USAIDیادآور شد که در جریان  10سال تالش برای بازسازی 614 ،باب مکتب اعمار شدند:
	•( 200ابتدائیه)
	•( 132متوسطه)
	•( 217لیسه)
	•( 40داراملعلمین)
	•( 25دیگر انواع)

396

صحت

در این سه ماهه USAID ،سروی سال  2010مرگ و میر افغانستان را منتشر ساخت ،که بهبودی های وعده داده شده
نسبت به نتایج سال گذشته را نشان می داد USAID .یادآور شد که سروی نشان می دهد که اطفال و بزرگساالن
افغان بیشتر عمر می کنند ،و مرگ مادران در جریان والدت کاهش یافته سات .این به دلیل افزایش دسترسی به
مراقبت والدین و مراقبت قبل از والدت ،و همچنین همراهان بامهارت در هنگام والدت می باشد ،چنانکه در جدول
 3.6نشان داده شده است .در نتیجه مساعدت بین املللی پایدار ،امید به زندگی بزرگساالن بهبود چشمگیری یافته
است .این مقدار بنا به گزارش وزیر صحت عامه برابر با  15الی  20سال می باشد .با اینحال USAID ،تذکر داد که کار
بیشتری باقی مانده است و که افغانستان در قسمت شاخص های صحت همچنان در رده های پایین تر از همسایه
397
های منطقوی خویش قرار دارد.
همانطور که سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در گزارش سه ماهانه اکتوبر  2011تذکر داده است ،با
آنکه بیشتر بخش های افغانستان عاری از مرض پولیو هستند ،این مرض بازهم در  13ولسوالی ،و عمدتا ً در بخش
های جنوبی ،حضور دارد .در این سه ماهه ،جاپان  9.3ملیون دالر را برای تالش های ریشه کن سازی پولیو برای کمک
به برآورده ساخنت هدف بین املللی ریشه کن سازی کامل در سال  2012هدیه کرد 398.بنا به گزارش وزارت صحت
جدول 3.6

پیشرفت مراقبت صحی مادرشدن 2002-2003 ،الی 2010
شاخص ها

2010

2003–2002

مرگ و میر
مادرشدن (هر  100000والدت)

1,600

327

زیر  5سال (هر  1000والدت زنده)

172

97

نوزاد (هر  1000والدت زنده)

257

77

رواج پیشگیری از حاملگی مدرن ()%

10

16

باروری مجموعی فی زن

6.3

5.1

پوشش مراقبت والدین ()%

16

60

همراهان بامهارت در هنگام والدت ( %حتویلی ها)

14

34

نوت ها :معلومات برای  2002-2003از سروی مرگ و میر سن مولد حمایت شده از سوی ملل متحد 2002 ،و سروی خوشه ای شاخص های متعدد احصائیه و نظارت برگرفته شده است .معلومات
برای سال  2010از سروی مرگ و میر افغانستان اجرا شده از سوی  USAIDبرگرفته شده است.
منبع" ،USAID :سروی مرگ و میر افغانستان "،تاریخ دسترسی .1/6/2012
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دختران افغان در صنوف یک مکتب در کابل حاضر می شوند.
در دوره حاکمیت طالبان ،مکاتب به روی دختران بسته بود .از
زمان سقوط این رژیم ،نرخ های شمول دختران به شکل مداوم
افزایش یافته است .یکی از اهداف بازسازی ارتقای سطح
دسترسی به تعلیم است( .عکس آیساف  ,بریدمن استیسی
هاگا)

انکشاف اقتصادی و اجتماعی

عامه 80 ،مورد پولیو در سال  2011وجود داشتند – که این رقم سه برابر میزان سال  2010می باشد؛ بیش از سه ربع
موارد مربوط به جنوب هستند ،که حضور طالبان در آن مناطق چشمگیر است .در  17جنوری  ،2012رییس جمهور
کرزی تشویش خویش درباره تأخیر در پیشبرد امور ریشه کن سازی پولیو ابراز داشت و از رهبران مذهبی و اجتماعی و
مخالفان مسلح درخواست کرد که به تیم های واکسینیشن اجازه دهند که اطفال را بدون مداخله در برابر این مرض
مصون بسازند 399.بنا به گفته زارت صحت و خدمات انسانی ایاالت متحده ،طالبان در گذشته مخالف کمپاین های
400
ضد-پولیو بوده است و کارگران صحی را ربوده و مورد حمله قرار داده است.

جتارت

نسبت به سال های گذشته مادران افغان کمتری در والدت
طفل می میرند ،طبق سروی مرگ و میر افغانستان درسال
 ،2010منتشر شده از سوی  USAIDدر این فصل .از سال ،2002
نرخ مرگ و میر مادران به میزان تقریبا ً  80%کاهش یافته است.
این کاهش قسما ً به افزایش سطح دسترسی به مراقبت های
صحی قبل و بعد از حتویل نسبت داده می شود( .عکس نیروهای
بحری /سلطنتی ,بریدمن لدر دی تیلور)

اجرای موفقیت آمیز توافقنامه جتارت ترانزیت افغانستان-پاکستان ( )APTTAبرای ابتکار جاده ابریشم جدید
و ایجاد عاید افغانستان حائز اهمیت خواهد بود .بنا به گزارش مرکز ائتالف ملکی-نظامی ،این توافقنامه
برای بخش زراعت ،که بیش از نصف صادرت قانونی کشور به آن مربوط می شود ،ضرورت قطعی دارد .این
توافقنامه همچنین برای شکوفایی بخش های استخراج معدن و انرژی ضروری است چرا که شرکت های
استخراج معدن و انرژی ضرورت به وارد کردن جتهیزات و صادر کردن مواد به شکل مداوم از طریق پاکستان
401
خواهند داشت.
توافقنامه جتارت ترانزیت افغانستان -پاکستان در سه ماهه قبل رسما ً به اجرا نهاده شد ،که شامل
چند جنبه بحث انگیزتر مرتبط به الزامات بیمه و تضمین بود .اما ،بنا به گفته وزارت خارجه ایاالت متحده،
چندین تفاوت باقیمانده حتقق کامل توافقنامه را به تأخیر انداخته است .دو معافیت یک ماهه برای تدارک
بیمه اعطا شدند تا که اداره هماهنگی جتارت ترانزیت افغانستان -پاکستان ( )APTTCAبتواند موضوعات
معوق را فیصله کند .بنا به گزارش وزارت خارجه ایاالت متحده ،وقتی که مهلت آن معافیت ها به سر رسید،
ترانزیت محموله ها ،گاهی برای چندین هفته ،به تأخیر افتاد .زمان نشست بعدی اداره هماهنگی جتارت
402
ترانزیت افغانستان -پاکستان جنوری  2012تعیین شد.
هشتمین کمیسیون مشترک اقتصادی افغانستان -پاکستان در تاریخ  16-17جنوری  2012در اسالم آباد
برای بحث بیشتر درباره جتارت ترانزیت و دوجانبه ،و همچنین بازسازی و همکاری اقتصادی دیدار کردند .مناینده
افغانستان از این مجمع برای طرح چالش های توافقنامه جتارت ترانزیت افغانستان -پاکستان استفاده کرد
و از پاکستان خواست تا در خصوص رهاسازی  700کانتینر محموله که در بندرهای پاکستان توقیف شده
بودند همکاری کند .با آنکه پاکستان متعهد شد که مشکل کانتینرها را حل کند ،هیچ فیصله رسمی
برای توافقنامه جتارت ترانزیت افغانستان -پاکستان حاصل نشد .اما در هر حال ،پاکستان برای تکمیل کار
اعمار راه ارابه رو  74کیلومتری دو سرکه تورخم-جالل آباد در ظرف یک سال تعهد سپرد .پاکستان همچنین
403
موافقت کرد که در قسمت رسانه ها و خدمات پستی آموزش ارائه کند.

ترانسپورت

شبکه ترانسپورت اصلی که شهرهای بزرگ افغانستان را به یکدیگر وصل می کند سرک حلقوی است .از
سال  ،2004جامعه بین املللی تقریبا ً متام طول سرک  2700کیلومتری را اعمار یا احیا کرد ،چنانکه در شکل
 3.35نشان داده می شود .همانطور که در گزارش سه ماهانه آپریل  2011سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان اشاره شد ،بانک انکشاف آسیایی  340ملیون دالر را برای تکمیل بخش آخر ،که سه شهر را در
شمال غرب به هم مرتبط خواهد ساخت ،تدارک دیده است .کار اعمار معوق باقی مانده است.
در این سه ماهه ،راه آهن ملی ازبکستان شروع به راه اندازی یک خط ریل باری  75کیلومتری از ترمینل بار
حیرتان افغانستان با مرز ازبکستان به مزار شریف کرد .دیپارمتنت راه آهن افغانستان ،که بعد از سه سال
آموزش این خط ریل را تصاحب خواهد کرد ،پالن دارد که خطوط ریل را از هرات به ایران و از تورخم به پاکستان
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گسترش دهد .طبق گزارش بانک جهانی ،این خط ریل به تاجکستان نیز گسترش خواهد یافت .ترمینل
حیرتان – که اوج ظرفیت آن از قبل برابر با  4000تن بار در ماه بود – احتماال ً شاهد افزایش حجم از جانب این
خط ریل باری باشد .این میزان همچنین ناگزیر است تا با آنچه که بانک جهانی پیش بینی می کند که یک
404
افزایش واردات از آسیای مرکزی برابر با  25000-40000تون در ماه در آینده نزدیک است رقابت کند.
در انکشافات مربوط ،وزارت معادن در این سه ماهه اعالم کرد که اداره همکاری متالوژیکی چین ،که
حقوق استخراج معدن مس عینک به آن در سال  2007داده شد ،مطالعات تخنیکی مورد نیاز برای خطوط
آهن کابل -مزار شریف و کابل-تورخم را اجنام خواهد داد .خط ریل کابل به مزار شریف از بین والیت های پروان
و بامیان عبور خواهد کرد و به خط ریل مزار شریف -حیرتان متصل خواهد شد .بنا به گزارش  ،CRSهدف
شکل 3.35
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نهایی راه آهن افغانستان اتصال به سیستم آسیای مرکزی ،و بدانوسیله ارتقای سطح انسجام اقتصادی
405
منطقوی کشور است.

هوانوردی جتاری

همانطور که در گزارش های سه ماهانه قبلی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان اشاره شد ،تشویش
های مصونیتی سبب شد که کمیسیون اروپا ( )ECنشست متام خطوط هوایی جتاری افغانستان در احتادیه
اروپا را ممنوع بسازد .این ممنوعیت تا تاریخ  23نومبر  2011پابرجا بود 406.اما ،کمیسیون اروپا حکم صادر کرد
که اداره مصونیت هوانوردی اروپا برای ارتقای سطح مصونیت هوایی در زمینه های تخنیکی به افغانستان
407
کمک خواهد کرد.
تیم پالیسی عاید و اداره عاید مشاوری دارد که با وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی ( )MoTCAبرای
افزایش عواید غیرمالیاتی ،شامل هزینه های های کاربر هوانوردی جتاری ،کار می کند 408.در نومبر  ،2011وزارت
ترانسپورت و هوانوردی ملکی هزینه های امنیتی ،بکنار طیاره آمدن (بوردینگ) ،و نشست را در وبسایت خود
و در میدان هوایی نصب کرد .بنا به اظهارات خزانه د اری ،هدف ساختار فیس جدید ،شفاف ،و استندردشده
کمک به کاهش فساد و افزایش عاید دولت  ،وهمچنین انتقال از تأدیه نقده به الکترونیکی برای هزینه های
409
کاربر هوانوردی ،که برای تاریخ  15جنوری  2012زمانبندی شده است ،می باشد.
خزانه داری یادآور شد که جدا از این تالش ها ،وزارت ترانسپورت و هوانوردی پالن معتبری برای جمع آوری
 13ملیون دالر مالیاتی که خطوط هوایی با مبنای افغانی ندارد ،و نیز تضمین کرده منی تواند که مالیات های
آینده تأدیه خواهند شد .این عواید برای جبران ضرر متویل از جانب دولت امارات متحده عرب ( )UAEبرای امنیت
میدان هوایی در میدان های هوایی کابل و قندهار در مارچ  2012ضروری هستند .به مثل مهلت امارات متحده
عربی در مارچ  ،2011وزارت ترانسپورت و هوانوردی در این سه ماهه ملزم بود که پالنی برای به عهده گرفنت
مصارف امنیتی برای برآورده ساخنت استندردهای بین املللی – که برابر با حدود  14.3ملیون دالر در سال می
410
شود – را تسلیم کند.

معدن

در این سه ماهه ،دولت افغانستان مدعی شد که بخش مواد معدنی تا سال  2016ساالنه  1.4ملیارد دالر و
تا سال  2020ساالنه  2.2ملیارد دالر عاید ایجاد خواهد کرد؛ اما ،دولت در استراتژی انتقال اقتصادی خود بیان
کرد که با ادغام ارقام بلندتر برای عاید متوقعه بخش مواد معدنی در مدل های پیش بینی خود از حتلیل بانک
جهانی منحرف شده است 411.بنا به اظهارات اداره حمایت سرمایه گذاری در افغانستان ،بیش از  1400نوع
412
ذخیره معدنی در کشور شناسایی شده اند:
	•انرژی :نفت ،گاز ،و زغال سنگ
	•سنگ های معدنی فلزی و غیرقیمتی :سرب ،سنگ آهک درجه سمنت ،سنگ جواهر ،مس ،آهن ،طال،
منک ،و مواد معدنی صنعتی (برای استفاده در صنایع شیشه ،سرامیک ،ساخت وساز ،مواد کیمیاوی،
و کود کیمیاوی)
	•سنگ های قیمتی و نیمه-قیمتی :زمرد سبز ،فیروزه ،یاقوت ارغوانی ،مرمر سفید ،یاقوت کبود ،الجورد،
کهربا ،یاقوت سرخ ،املاس کوهی ،و یاقوت
413
 TFBSOارزش این ذخیره را برابر با  1تریلیون دالر تخمین زده است .مشخص نیست که دولت افغانستان
چه مقدار از این رقم را به شکل عاید حاصل خواهد کرد.
در این سه ماهه TFBSO ،اعالم کرد که برای سروی جیولوژیک افغانستان ( )AGSبه منظور کمک
به افغانستان در شناسایی و انکشاف مسئوالنه ذخایر آموزش و جتهیزات ارائه خواهد کرد 414.این اداره
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دانشمندانان  AGSرا در جمع آوری ،پروسس ،و تفسیر داده های جیوفزیکی با وضوح باال آموزش خواهد داد ،و
برای اکتشاف جیوفزیکی هوایی جتهیزات فراهم خواهد کرد تا که دولت افغانستان بتواند معلومات صحیح
415
و دقیق به سرمایه گذاران خارجی ارائه دهد.
در تالش های دیگر برای کمک به ایجاد انکشاف بخش خصوصی بین املللی در بخش مواد معدنی ،بسته
های داده های دیجیتال سروی جیولوژیک ایاالت متحده ( )USGSبرای  24ساحه مرتبط مواد معدنی در این
سه ماهه به مرکز داده های  AGSتکنالوژی پیشرفته منتقل شدند .این مرکز ،که از سوی  TFBSOمتویل می
شود معلومات تألیف شده  50ساله اکتشاف معدنی را آرشیو می کند .در  6دسمبر TFBSO ،با استفده از
بسته های داده سروی جیولوژیک ایاالت متحده ،به وزارت معادن در پیشنهاد پنج بسته اکتشاف معدنی در
416
کانفرانس مواد معدنی و پول لندن کمک کرد:
	•بلخاب (سرپل) :مس
	•بدخشان :طال
	•زرکشان (غزنی) :مس و طال
	•شیدا (هرات) :مس
	•منسکار هرات (هرات) :لیتیوم
در دو انکشاف مهم مربوط به استخراج معدن در این سه ماه ،وزارت معادن حقوق انکشاف سه بالک
نفتی (تیل) را در حوزه آمودریا در شمال به شرکت بین املللی پترولیم ملی چین ( )CNPCاعطا کرد .وزارت
معادن تخمین زد که این حوزه حاوی بیش از  80ملیون بیرل ذخایر نفت خام ،به عالوه  80ملیون بیرل ذخایر
دارای ظرفیت بالقوه اکتشاف می باشد .شرکت بین املللی پترولیم ملی چین توافق کرد که  15%حق بهره
برداری را به دولت تأدیه کند و با شرکت محدوداملسئولیت نفت و گاز وطن برای آغاز تولید در ظرف یک سال
417
شراکت منوده است.
وزارت معادن همچنین حقوق انکشاف چهار بالک از پنج بالک ذخایر سنگ آهن حاجیگک را به یک
کنسرسیوم حتت رهبری هند اعطا کرد .وزارت انتظار داشت که این پروژه ملیاردها دالر سرمایه گذاری و هزاران
فرصت شغلی برای افغان ها را به همراه داشته باشد .کنسرسیوم حتت رهبری شرکت محدوداملسئولیت
دولتی اداره استیل هند پیشنهاد اعمار معادن ،یک فابریکه استیل ،زیربنای خط ریل ،و یک فابریکه برق ،و
418
همچنین برنامه های حتصیلی و آموزشی را ارائه کرد.

ارتباطات

صنعت مخابرات افغانستان به رشد فزاینده خود ادامه می دهد .همانطور که در گزارش سه ماهانه اکتوبر
 2011سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان اشاره شد ،اداره تنظیم مخابرات افغانستان برای ارتقای
امکانات شبکه مخابرات کشور فعالیت می کند و پروسه داوطلبی را برای یک الیسنس شبکه  3Gسطح
ملی را افتتاح کرده است .بنا به گزارش بانک جهانی ،در این سه ماهه ،متام سه پیشنهاد داوطلبی دریافت
شده الی تاریخ ختم  15نومبر رد شدند و فاقد صالحیت الزم پنداشته شدند .بنابراین ،همانطور که با شروط
پیشنهاد وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از قبل تعیین شده است ،الیسنس  3Gبرای شرکت های
419
متصدی  GSMصادر خواهد شد.
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اولویت افغان ها
در این سه ماهه ،جتارت ملی کابل ،یک شرکت افغانی ،برنده یک قرارداد چند ملیون
دالری از اردوی ایاالت متحده برای تولید  200000جوره بوت برای اردوی ملی افغانستان
شد .این تصدی  700کارگر را استخدام کرد ،که در تایم های  12ساعته ،و به شکل 24
ساعت کار می کنند ،تا مهلت ها را برآورده سازند – و فرصت های شغلی و مفاد را در
افغانستان حفظ کنند( .عکس آیساف)
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سایر نظارت های اداره
قانون توامنندکننده سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان آن را ملزم می سازد که وزارت خارجه و وزارت
دفاع را از مشکالت مربوط به اداره برنامه های بازسازی به شکل کامل مطلع بسازد و راپوری درباره کار
نظارت سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان و درباره وضعیت تالش های بازسازی اجنام شده از سوی
ایاالت متحده را الی  30روز بعد از ختم هر سه ماهه مالی به کانگرس تسلیم کند .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 بخش بشمول این بروزرسانی ها است .تشریح ها به همان صورتی است
که برای سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ارسال شده اند ،برخی تغییرات برای کم کردن تکرار در راپور
اجنام شده است :استفاده از اختصارات و مخفف ها در محل تکرار اسامی مکمل ،استفاده از حروف بزرگ
استندرد ،خطوط پیوند ،نقطه گذاری و هجی کردن مورد نظر و سوم شخص بجای ساختار اول شخص.
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
جدول 4.1

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

منبر راپور

تاریخ نشر

عنوان پروژه

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع
امریکا

028-D-2012

2011/9/12

ارزیابی تالش های دولت ایاالت متحده و ائتالف برای انکشاف ظرفیت قابلیت ثبات لوجستیکی اردوی ملی افغانستان

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع
امریکا

023-D-2012

2011/21/11

بهبودی های امنیتی ضروری در برنامه واکنش اضطراری قومندان در افغانستان

GAO

13--GAO12

2011/17/10

حمایت از عساکر :وزارت دفاع به پیشرفت هایی نایل آمده است ،اما چالش های عرضه و توزیع در افغانستان همچنان باقی می مانند

دفتر مفتش عمومی اداره
انکشاف بین املللی ایاالت متحده

F-30612--001-S

2011/22/12

بررسی پاسخ ها به یافته های ممیزی داخلی درباره حکومتداری داخلی و پروژه انکشاف اجتماع

دفتر مفتش عمومی اداره
انکشاف بین املللی ایاالت متحده

F-30612--001-P

2011/13/11

ممیزی ابتکار ایجاد ثبات /USAIDافغانستان برای منطقه جنوب

منابع :دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع ایاالت متحده ،پاسخ به فراخوانی داده های سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان12/27/2011 ،؛ پاسخ دفتر مفتش عمومی وزارت خارجه ایاالت متحده به فراخوانی داده های سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان1/2/2011 ،؛ دفتر مفتش عمومی
 ،USAIDپاسخ به فراخوانی داده های سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.
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فعالیت های نظارتی اجنام شده

جدول  ،4.1پنج پروژه نظارتی مربوط به بازسازی یا امنیت که تکمیل آنها در این سه ماه توسط سازمان های
اشتراک کننده راپوردهی شده است را لست می کند.

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا

در جریان این سه ماهه ،دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع ایاالت متحده دو راپور مربوط به بازسازی افغانستان
را صادر کرد.

ارزیابی تالش های دولت ایاالت متحده و ائتالف برای انکشاف قابلیت حفظ ثبات لوجستیکی
اردوی ملی افغانستان
(راپور منبر  ،028-D-2012نشر شده در  9دسمبر )2011

نیروی بین املللی مساعدت امنیتی ( )ISAFابتکار پر کردن شکاف بین ضروریات حمایت عملیاتی اردوی ملی
افغان ( )ANAو ظرفیت سیستم لوجستیک اردوی ملی برای برآورده سازی این ضروریات را در دست گرفته
است .این اقدامات ائتالف شامل پالنگذاری و طرح سیستم لوجستیکی اردوی ملی افغان ،آموزش ،زیربنا،
و جتهیز ،و همچنین حسابدهی و کنترول بر عقد قرارداد ضروری ،جتهیزات ،و خدمات می باشد .مشخصا ً
مأموریت آموزش سازمان پیمان اتالنتیک شمالی-افغانستان/قومندانی مرکب انتقال امنیتی-افغانستان
( )NTM-A/CSTC-Aدر حال اعمار انبارهای عرضه در سراسر قومندانی های منطقوی نزدیک تر به رسته
ها و تشکیالت در جلو مستقر شده اردوی ملی افغانستان بوده است .یک قومندانی لوجستیک جدید
اردو ،که در این سال حتت کارکنان عمومی تأسیس می شد ،بخش های سازمان های لوجستیکی از گروه
حمایت جلو مرکز عملیات حمایت لوجستیک ( )LSOCهمراه با انبارهای حمایت جلو ( ،)FSDsو کندک های
لوجستیک رسته ها را ادغام خواهد کرد .این قومندانی جدید ،و قومندانی های حمایت لوجستیک منطقوی
فرعی آن ،ضروریات ترانسپورت و نگهداری تشکیالت جنگی اردوی ملی افغانستان را به شکل بهتر حمایت
خواهند کرد .با حمایت مأموریت آموزش سازمان پیمان اتالنتیک شمالی-افغانستان/قومندانی مرکب
انتقال امنیتی-افغانستان ،وزارت دفاع به زعم خود پالنگذاری ،برنامه ریزی ،و توسعه موفقیت آمیز بودجه
های ساالنه برای تأمین ضروریات لوجستیکی اردوی ملی افغانستان را پیش برده است .کارکردهای وزارتی
در این ساحات مدیریت لوجستیک در حال قوام یافنت هستند .برعالوه ،قومندانی مشترک نیروی بین املللی
مساعدت امنیتی ( )IJCکندک های حمایوی خود را مستقر ساخته است و قومندانی مشترک حفظ ثبات-
افغانستان ( )JSC-Aتشکیالت حفظ ثبات خود منحیث همکاران حمایت کننده انکشاف لوجستیکی
اردوی ملی افغان مستقر ساخته است ،یک تعهد قابل مقایسه با یک تالش موفقیت آمیز درعراق که به
نتایج چشمگیری نایل آمد.
با اینحال ،آسیب پذیری ها و نقاط ضعف معتنابهی در سیستم لوجستیکی وجود دارد ،که در مشاهدات
راپور شناسایی می شوند .در بین آنها چالش تأسیس یک سیستم مؤثرتر نظارت نسبت به جتهیزات ،وسایل،
و تأسیسات اردوی ملی افغانستان باقی می ماند .توانایی اردوی ملی افغان در تأمین این نظارت برای قادر بودن
به حفظ آمادگی عملیاتی قوای آن؛ پیشگیری از جعلکاری ،ضیاع ،و سوء استفاده از مواد اردوی ملی افغان
و زیربناها؛ و کاهش فساد ،ضروری است .چنین سیستمی به القای یک شخصیت فرهنگی جدید نظارت و
مباشرت در چوکات اردوی ملی افغان نیز کمک خواهد کرد.
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آیساف با تصدیق ضرورت به نیل به آن هدف تدابیر فعاالنه ای مثل یک ابتکار در شرف اجنام برای تأسیس
یک گدام پایه ای وسایط نقلیه ،اسلحه ،و جتهیزات مخابراتی فراهم شده برای اردوی ملی افغان از سوی
ائتالف را اتخاذ کرده است .تالش ها برای تقویت ظرفیت  MoD/GSو اردوی ملی افغان برای حفظ حسابدهی و
کنترول بر تصدی و اقدامات لوجستیکی آنها .آیساف همچنین یک ضرورت موازی برای ارتقای سطح ظرفیت
نظارت داخلی خود نسبت به وجوه تخصیص داده شده ایاالت متحده مورد استفاده برای تأمین جتهیزات و
وسایل به اردوی ملی افغان را شناسایی کرده است و در حال طی پروسه حصول پرسونل شایسته اضافی و
تعیین برنامه ها برای اجنام این کار است.

بهبودی های مدیریتی ضروری در برنامه واکنش اضطراری قومندان در افغانستان

(راپور منبر  ،023-D-2012نشر شده در  21نومبر )2011

کنترول قومندانی مرکزی ایاالت متحده ( )CENTCOMو نیروهای ایاالت متحده-افغانستان ( )USFOR-Aبر
تأدیات قرارداد و راپوردهی برنامه واکنش اضطراری فرمانده ( )CERPکافی نبوده اند .مشخصاً ،برای تأدیات
 CERPمنعقد شده بین اکتوبر  2008و فبروری  ،2010قومندانی مرکزی ایاالت متحده و نیروهای ایاالت
متحده-افغانستان برای  6157از  8509تأدیه ( CERPبر مبنای یک پیش بینی) داده های  CERPقابل اطمینان
و معنادار را نگهداری و ارائه نکردند و حداقل  16.7ملیون دالر وجوه پروژه  CERPبرای  108پروژه بسته شده یا
نابودشده  CERPرا ارائه نکردند .برعالوه ،قومندانی مرکزی ایاالت متحده و نیروهای ایاالت متحده-افغانستان
 1.7ملیون دالر تأدیه نادست در  13پروژه  CERPرا مشخص نکردند یا از آن جلوگیری نکردند و حداقل  30تأدیه
پیشکی غیرمجاز ،بالغ بر  3.4ملیون دالر ،اجنام شده برای فروشنده ها در قراردادهای  CERPرا مشخص نکردند
یا از آن جلوگیری نکردند .همچنین ،قومندانی مرکزی ایاالت متحده و نیروهای ایاالت متحده-افغانستان
ریسک تأدیات بیش از حد و تأدیات کمتر از حد به دلیل نوسانات نرخ اسعار را کاهش ندادند.
این امر به این دلیل اتفاق افتاد که نیروهای ایاالت متحده-افغانستان الی می  2009رهنمود درباره ثبت
و ثبت داده های  CERPصادر نکردند و به پرسونل درباره آن داده ها به شکل درست آموزش ندادند .قومندانی
مرکزی ایاالت متحده و نیروهای ایاالت متحده-افغانستان نظارت کافی بر قرارداد  CERPبه منظور پیشگیری
از تأدیات نابجا ،تأدیات از مواضع غیرمجاز ،یا تأدیات پیشکی غیرمجاز فراهم نکردند .همچنین پالیسی
اکتساب  DoDفاقد یک الزام برای حتریر و تأدیه قراردادها با سعر یکسان بود.
در نتیجه ،نیروهای ایاالت متحده-افغانستان به شکل بالقوه دارای  38.4ملیون دالر در الزامات معوق
معنوی ،تأدیات نامناسب ،و تأدیات پیشکی دارای ریسک بلند  ،CERPو یک ریسک بلند برای تقلب در نرخ
مبادله سعر و تأدیه بیش از حد یا کمتر از حد به فروشندگان افغانستان بود.

دفتر مفتش عمومی وزارت امور خارجه امریکا  -دفتر ساحوی شرق میانه

در جریان این سه ماهه ،دفتر مفتش عمومی وزارت خارجه امریکا راپوری در خصوص بازسازی افغانستان
صادر نکرد.

دفتر حسابدهی دولت

در جریان این سه ماهه ،دفتر حسابدهی دولیت راپوری در خصوص بازسازی افغانستان صادر نکرد.
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حمایت از عساکر :وزارت دفاع به پیشرفت هایی نایل شده است ،اما چالش های عرضه و
توزیع در افغانستان باقی می مانند

(راپور منبر  ،13-GAO-12نشر شده در  17اکتوبر )2011

در سال مالی  ،2010وزارت دفاع ملیاردها دالر را برای انتقال قشون و مواد به افغانستان ،که یک کشور
کوهستانی و محاط به خشکه با زیربنای کم انکشاف یافته است ،به مصرف رساند .افزایش 30000
قشون ایاالت متحده در افغانستان الی اگست  ،2010همراه با هزاران ملکی و قراردادی که تالش های ایاالت
متحده را پشتیبانی می کردند ،انکشاف بیشتر شبکه توزیع از قبل پیچیده وزارت دفاع را برای حمایت و
حفظ ثبات حضور نظامی ایاالت متحده در افغانستان ایجاب می کرد .با آنکه قومندانی ترانسپورت ایاالت
متحده ( )TRANSCOMپروسه هایی را برای نظارت مقرر کرده است ،نظارت کامل بر توزیع وسایل و جتهیزات
به عساکر در افغانستان ندارد .پایپالین توزیع وزارت دفاع شامل چهار پایه است – درون قاره ای ،بین صحنه
ای ،درون صحنه ای ،و نقطه استخدام – و با سازمان های متعددی که مسئول جنبه های مختلف پروسه
توزیع برای حتویل وسایل و جتهیزات به افغانستان هستند سر و کار دارد .قومندانی ترانسپورت ایاالت متحده،
منحیث مالک پروسه توزیع وزارت دفاع ،مسئول نظارت بر مولدیت مجموعی ،مثمریت ،و تنظیم فعالیت
های توزیع در سطح وزارت دفاع است .اما ،چنانکه از سوی وزارت دفاع درخواست و تفسیر شده ،نقش نظارتی
قومندانی ترانسپورت ایاالت متحده در هر حال به حتویل نهایی به عساکر در پایگاه های جنگی مستقر در
جلو گسترش منی یابد.
برای قادر ساخنت وزارت دفاع برای مدیریت بهتر پروسه خود برای مدیریت و استفاده کانتینرهای بار ،سکرتر
دفاع باید سکرتر فرعی دفاع در امور اکتساب ،تکنالوژی ،و لوجستیک را برای ایجاد ،تطبیق و انفاذ الزامات و
طرزالعمل های راپوردهی برای پیگیری کانتینرها در صحنه هدایت کند.

اداره ممیزی اردوی ایاالت متحده امریکا

اداره ممیزی اردوی ایاالت متحده راپور داد که در این سه ماهه ممیزی در ارتباط با بازسازی افغانستان تکمیل
نشده است.

اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده دفتر مفتش خاص اداره انکشاف بین
املللی ایاالت متحده
در جریان این سه ماهه ،دفتر مفتش عمومی  USAIDدو راپور مربوط به بازسازی افغانستان صادر کرد.

بررسی پاسخ ها به یافته های ممیزی داخلی درباره پروژه حکومتداری محلی و انکشاف اجتماع

(راپور منبر  ،001-S-12-F-306نشر شده در  22دسمبر )2011

دفتر مفتش عمومی  USAIDاین بررسی را برای ارزیابی مشکالت منتخب مطرح شده در راپور ممیزی داخلی
و تعیین این که آیا شرکت بدیل های انکشاف ( )DAIمصارف سوال برانگیزی را در پروژه به بار آورده است یا
خیر اجرا کرد.
پروژه حکومتداری محلی و انکشاف اجتماع در پی ترویج ثبات بوسیله ( )1کمک به حکومت جمهوری
اسالمی افغانستان در گسترش دسترسی آن به ساحات بی ثبات و شامل سازی جمعیت هایی که به
احتمال زیاد متمردین را حمایت می کرند )2( ،ایجاد محیطی که اجتماعات محلی را برای اتخاذ یک نقش
فعال در ثبات و انکشاف خودشان تشویق کند ،و ( )3رسیدگی به علل متضمن بی ثباتی و حمایت از مترد از
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طریق فعالیت های منسجم انکشاف اجتماع .پروژه بر شهر قندهار و ولسوالی میوند مترکز داشت.
شرکت بدیل های انکشاف پروژه را از طریق یک قرارداد  349ملیون دالری که در  31اگست  2011ختم
شد به اجرا رساند .بر طبق ریکاردهای مأموریت مورخ اکتوبر /USAID ،2011افغانستان برای فعالیت های
پروژه متعهد به تأدیه  328ملیون دالر شد و  317ملیون دالر را تأدیه کرد .راپور نهایی  6.6ملیون دالر را منحیث
مصارف سوال برانگیز مشخص ساخت ،که از موضوعات ذیل ناشی می شدند:
•رویه های ناقص تدارکاتی که منجر به  748483دالر مصارف سوال برانگیز مربوط به وسایط نقلیه
کرایه گرفته شده بدون فیصله های درست و بدون رقابت کامل و باز.
•رویه های ناقص تدارکاتی منتج به  352500تأدیه سوال برانگیز کرایه برای فضا و مهمانخانه های پروژه
حکومتداری محلی و انکشاف اجتماع.
•رویه های ناقص تدارکاتی که منجر به  2019036دالر مصارف سوال برانگیز از تدارک اجناس و خدمات
و بدون رقابت کافی و اسناد پشتیبان شدند.
•رویه های ناقص تدارکاتی که منجر به مصارف سوال برانگیز  3424400دالر از بابت خریداری های تیل به
شکل ناکافی حمایت شده برای پروژه حکومتداری محلی و انکشاف اجتماع شدند.
•شرکت بدیل های انکشاف پیش پرداخت های نقده  48530دالر را فورا ً نقد نکرد ،که آنها را غیرقابل
وصول می ساخت.
•شرکت بدیل های انکشاف به شکل نابجا  4782دالر را برای نشست بهبودیافته در پروازهای بین املللی
بر پروژه وضع کرد.
راپور حاوی هفت توصیه برای رسیدگی به این موضوعات بود.

ممیزی ابتکار ایجاد ثبات افغانستان /USAIDافغانستان برای ساحه جنوب
(راپور منبر  ،001-P-12-F-306نشر شده در  13نومبر )2011

دفتر مفتش عمومی  USAIDاین ممیزی را برای تعیین اینکه آیا ابتکار ایجاد ثبات افغانستان برای ساحه جنوب
( )ASI-SRبه هدف اصلی خود که اعتمادسازی بین اجتماعات و دولت افغانستان است نایل شده یا خیر به
اجرا گذاشت .راپور نهایی شامل موضوعات ذیل است:
•اجرای برنامه به تأخیر افتاد .اجرای برنامه به دلیل کمبود استندردها برای ارزیابی بهنگام بودن اجرای
 ،Chemonicsشرایط نامساعد امنیتی ،کمبود پالن های کاری رسمی ،نظارت ناکافی از سوی دفتر
ابتکارات انتقال ( ،OTI) USAIDمشکالت استخدام کارمند ،و قراردادی های فرعی کم کیفیت به تأخیر
افتاد.
•بودجه برنامه به درستی مدیریت منی شد .ابتکار ایجاد ثبات برای افغانستان ساحه جنوب بودجه خود
را به شکل درست مدیریت نکرد و در سه ماهه اول سال مالی  2011شروع به امتام وجوه خود کرد .این
به آن دلیل اتفاق افتاد که ابتکار ایجاد ثبات برای افغانستان ساحه جنوب کمک های بالعوض بیشتری
نسبت به آنچه که می توانست متویل کند را پذیرفته بود و نیز به دلیل مخارج عملیاتی پیش بینی
ناشده.
•این پروژه ها منحیث تالش دولت افغانستان تلقی نشدند .برطبق راپور نظارت و ارزیابی یک جناح ثالث
مستقل از فعالیت های ابتکار ایجاد ثبات برای افغانستان ساحه جنوب ،در  9پروژه از  15پروژه بررسی
شده ،منتفع شوندگان مورد نظر باور نداشتند که دولت افغانستان در پروژه ها دخیل بوده است .بلکه،
منتفع شوندگان بر این باور بودند که "خارجی ها" یا تیم های بازسازی والیتی ( )PRTsدست اندر کار
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اجرای پروژه ها هستند .نشان دولت افغانستان بر محالت پروژه می توانست به ایجاد تصورات قوی تر از
شمول دولت افغانستان در پروژه های ابتکار ایجاد ثبات در افغانستان ساحه جنوب کمک کند.
•این مأموریت فاقد یک پالن انتقال بود .با آنکه /USAID/OTI، USAIDافغانستان ،Chemonics ،و
مقامات حکومت افغانستان همگی در این مورد توافق داشتند که چند ولسوالی کلیدی برای پروژه
های انکشافی بلندمدت تر آماده هستند ،هیچ پالن انتقال جامعی در این مورد وجود ندارد .بدون یک
پالن انتقال جامع به منظور آمادگی برای انکشاف بلندمدت تر ،ولسوالی های کلیدی ممکن است قادر
به حفظ نتایج حاصله در قسمت ثبات نباشند ،چرا که ولسوال ها ممکن است منابعی برای برآورده
ساخنت ضروریات اجتماعات خویش در اختیار نداشته باشند.
•مصارف امنیتی نامعقول بودند Chemicons .مجموعا ً  6.5ملیون دالر را برای مصارف امنیتی برای
 USAID/OTIبل صادر کرد .این مصارف شامل این موارد بودند ( )1جزئیات حمایوی برای کارکنان مستقر
در پایگاه های عملیاتی جلو و تیم های بازسازی والیتی و ( )2کرایه وسایط نقلیه زرهی که بیشتر از
ضروریات بود و بیش از سایر کرایه ها مصرف به همراه داشت.
•کنترول های نقده  Chemiconsضرورت به بهبود داشت Chemicons .برخالف بهترین رویه های
صادرشده از سوی /USAIDافغانستان و پالیسی های داخلی خود از پول نقد برای تأدیات بزرگ مالیات
به دولت افغانستان استفاده می کرد چرا که در تکمیل انتقاالت سیمی با مشکل مواجه بود .در می
 ،2011یک کارمند  Chemiconsکه  62398دالر برای تأدیه مالیات به وی واگذار شده بود همراه با پول
نقد ناپدید شد .با آنکه بیشتر این پول سراجنام بازیابی شد ،این حادثه نشانگر وجود ضعف در کنترول
های داخلی  Chemiconsبود.
•نتایج راپور شده نادرست بودند Chemicons .دستاوردهای پالن شده را بجای نتایج واقعی به /USAID
افغانستان راپور می داد ،که دستاوردهای آن را به شکل معتنابهی بیش از حد واقعی نشان می داد.
• USAID/OTIیک بررسی اجرای قراردادی  Chemiconsرا تکمیل نکرد.
این راپور حاوی  18توصیه برای رسیدگی به این موضوعات بود.

فعالیت های نظارتی در حال اجنام

الی تاریخ  31دسمبر  ،2011ادارات اشتراک کننده  33مورد فعالیت های نظارتی در حال اجنام مربوط به
بازسازی در افغانستان را راپور دادند .این فعالیت ها در جدول  4.2لست شده اند و در بخش های ذیل تشریح
شده اند.
جدول 4.2

فعالیت های نظارتی در حال اجنام سایر مؤسسات امریکایی تا  31دسمبر 2011
اداره

منبر پروژه

آغاز شده در

عنوان پروژه

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا

D2012-D000JB-0071.000

2011/16/12

مدیریت و نظارت بر قراردادهای پروژه های بازسازی اردو در افغانستان

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا

0084.000-D2012-DINT01

2011/13/12

تفتیش ارجاع USCENTCOM؛ عدم تبعیت از پالیسی استنطاق

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا

D2012-D000AS-0075.000

2011/7/12

دستورات وظیفوی برای پیاده سازی و سوار کردن  Mi-17و تعدیالت اتاقک

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا

D2012-D000AS-0031.000

2011/17/11

قراردادهای ترانسپورت هلیکوپتری برای قومندانی ترانسپورت ایاالت متحده

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا

D2011-D000AS-0271.000

2011/12/8

تربیه پولیس ملی افغان/قرارداد آموزش و حمایت لوجستیکی

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا

D2011-D000AT-0246.000

2011/12/7

کفایت کنترول ها بر قراردادهای سالح های کوچک برای نیروهای امنیتی ملی افغان

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا

D2011-D000JA-0240.000

2011/15/6

اداره دوا در سیستم صحی نیروهای امنیت ملی افغانستان

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا

D2011-D00SPO-0234.000

2011/20/5

ارزیابی پالن های امریکا و کشورهای ائتالفی برای آموزش ،جتهیز و استفاده از نیروی هوایی
افغانستان
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جدول  4.2ادامه

فعالیت های نظارتی در حال اجنام سایر مؤسسات امریکایی تا  31دسمبر 2011
اداره

منبر پروژه

آغاز شده در

عنوان پروژه

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا

D2011-D000AT-0222.000

2011/29/4

انکشاف تأمین جتهیزات فردی برای اردوی ملی افغانستان

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا

D2011-D000AT-0221.000

2011/29/4

حسابدهی دستگاههای دید در شب خریداری شده برای نیروهای امنیت ملی افغانستان

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-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-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-D000AS-0030.000

2010/1/10

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

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا

D2010-D000JO-0229.000

2010/14/6

اعمار محبس در پروان ،افغانستان

دفتر مفتش عمومی وزارت امور خارجه -
دفتر ساحوی شرق میانه

12AUD30

2011/12

ممیزی برنامه حمایت سیستم اصالح اداره امور بین املللی مواد مخدر و انفاذ قانون در افغانستان

GAO

351688

2011/19/11

آمادگی های  DoDبرای کاهش نیروها در افغانستان

GAO

320889

2012/13/1

ساده و مؤثر ساخنت کمک به افغانستان

GAO

320860

2011/18/7

استفاده از پرسونل یا قراردادی های دولت ایاالت متحده برای آموزش پولیس ملی افغان

GAO

351613

2011/2/6

مدیریت تقاضای تیل در موقعیت های جلو استقرار یافته در افغانستان

GAO

320850

2011/20/6

مصارف حفظ ثبات ANSF

GAO

320856

2011/26/9

انتقال امنیتی افغانستان

GAO

120976

2011/31/3

قراردادهای کشوری برای کشورهای درگیر

GAO

351603

2011/1/3

جمع آوری استخبارات و معلومات ( )ISRدر مورد اداره کار

GAO

320851

2011/20/2

شناسایی پرسونل امنیتی و تازه عسکران افغان

GAO

351616

2011/20/2

نظارت وزارت دفاع امریکا بر قراردادی های امنیتی خصوصی در افغانستان

GAO

320766

2010/3/5

حضور غیر نظامی امریکا در افغانستان

USAAA

A-2011-ALL-0342.000

2Q/FY2011

پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان-افغانستان

دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین
املللی ایاالت متحده

FF101712

2011/25/10

بررسی استفاده /USAIDافغانستان از وجوه برنامه واکنش اضطراری قومندان برای پروژه های
منتخب

دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین
املللی ایاالت متحده

FF100411

2011/18/9

ممیزی محرک های /USAIDافغانستان که بدیل های اقتصادی را برای برنامه شمال ،شرق و غرب
اداره می کنند

دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین
املللی ایاالت متحده

FF101611

2011/21/7

ممیزی پروژه آموزش مهارت های /USAIDافغانستان برای جوانان افغان ()STAY

دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین
املللی ایاالت متحده

FF100711

2011/15/6

ممیزی کنترول های داخلی /USAIDافغانستان در اداره مقرری نگهداری جداگانه غیرداوطلبانه

منابع :دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع ایاالت متحده ،پاسخ به فراخوانی داده های سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان12/27/2011 ،؛  ،GAOپاسخ به فراخوانی داده های سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان1/2/2011 ،؛  ،USAAAپاسخ به فراخوانی داده های سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان12/21/2011 ،؛ دفتر مفتش عمومی  ،USAIDپاسخ به فراخوانی داده های سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.

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
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خود در عملیات های احتمالی خارجی و در جنوب غرب آسیا ،عکس العمل نشان داده است .در سال مالی
 ،2012دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع ایاالت متحده به مترکز نظارت بر عملیات های احتمالی خارجی با
بخش عمده ای از منابع پشتیبان خویش در افغانستان ادامه می دهد .دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع ایاالت
متحده در افغانستان همچنان بر ساحات مدیریت و اجرای وجوه نیروهای امنیتی افغانستان ،و اداره و نظارت
قراردادهای پشتیبان نیروهای ائتالف متمرکز خواهد بود.
از آجنا که همچنان ملیاردها دالر در افغانستان به مصرف می رسد ،یک اولویت مقدم همچنان به بازبینی
و نظارت پروسه های اکتساب و عقد قرارداد متمرکز بر آموزش ،جتهیز ،و حفظ ثبات نیروهای امنیتی ملی
افغانستان داده می شود .تالش های پالنگذاری شده دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع ایاالت متحده به اداره
و نظارت قراردادها برای جتهیز نیروهای امنیتی ملی افغانستان ،مثل هلیکوپتر ،طیاره ،مهمات ،مخابره ،و
دستگاه های دید در شب رسیدگی خواهد کرد .دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع ایاالت متحده همچنین به
بررسی و ارزیابی تالش های وزارت دفاع در مدیریت و اجرای قراردادها برای آموزش پولیس ملی افغانستان ادامه
خواهد داد.
همچنانکه ساخت و ساز نظامی در افغانستان برای اعمار یا بازنوسازی ساحات رهایشی جدید،
تأسیسات صرف غذا و تفریح ،کلینیک های طبی ،توسعه های پایگاه ،و حوزه های پولیس پولیس ادامه می
یابد ،دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع ایاالت متحده به تأمین نظارت تهاجمی اداره قرارداد و پروژه های ساخت
و ساز نظامی ادامه می دهد .دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع ایاالت متحده همچنین به مترکز بر حسابدهی
ملکیت ،مثل ملکیت حتت مالکیت دولت حتت مدیریت قراردادی و اقالم دارای تقاضای بلند در اردو؛ تالش های
وزارت برای تقویت ظرفیت نهادی در وزارت دفاع افغانستان؛ و کنترول های مدیریت مالی ادامه می دهد.
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 .دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع ایاالت متحده در حال کار با سرمفتش
خاص برای بازسازی افغانستان و همچنین سرمفتشان همکار و اعضای جامعه نظارت دفاع برای انکشاف
یک پالن ممیزی استراتژیک سال مالی  2013برای کل جامعه سرمفتش که در افغانستان کار می کنند ،می
باشد.

مدیریت و نظارت قرارداد پروژه های ساخت و ساز نظامی در افغانستان
(پروژه منبر  ،D2012-D000JB-0071.000آغاز شده در  16دسمبر )2011

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع ایاالت متحده تعیین می کند که آیا وزارت دفاع در حال اجنام نظارت مؤثر بر
پروژه های ساخت و ساز نظامی در افغانستان است یا خیر .مشخصاً ،دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع ایاالت
متحده تعیین خواهد کرد که آیا وزارت دفاع به شکل مناسب اجنام کار قراردادی را در جریان ساخت و ساز
بازبینی می کند و مسئولیت های نظارتی برای تضمین کیفتیت را به قدر کافی اجنام می دهد یا خیر.

تفتیش یک ارجاع قومندانی مرکزی ایاالت متحده؛ عدم تبعیت از پالیسی استنطاق

(پروژه منبر  ،0084.000-D2012-DINT01آغاز شده در  13دسمبر )2011

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع ایاالت متحده بنا به درخواست قومندانی مرکزی ایاالت متحده در حال اجنام
این تفتیش است .اهداف این پروژه "صرفا ً برای استفاده رسمی" هستند.
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دستورات وظیفوی برای پیاده کردن و دوباره سوار کردن قطعات  Mi-17و تعدیالت اتاقک

(پروژه منبر  ،D2012-D000AS-0075.000آغاز شده در  7دسمبر )2011

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع ایاالت متحده در حال تعیین این امر است که آیا مقامات وزارت دفاع دستورات
وظیفوی برای پیاده کردن و دوباره سوار کردن و تعدیل طیاره  Mi-17را بر طبق مقررات و پالیسی های فدرال و
وزارت دفاع به درستی اعطا و اداره کرده اند یا خیر .مقامات عقد قرارداد دستورات وظیفوی را حتت قرارداد حتویل
نامحدود و مقدار نامحدود منبر  W58RGZ-09-D-0130صادر کردند.

قراردادهای ترانسپورت هلیکوپتری افغانستان برای قومندانی ترانسپورت ایاالت متحده
(پروژه منبر  ،D2012-D000AS-0031.000آغاز شده در  17نومبر )2011

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع ایاالت متحده پالن دارد تا یک سلسله حسابرسی های مربوط به قراردادهای
ترانسپورت هلیکوپتری افغانستان را به منظور تعیین این که آیا مقامات قومندانی مرکزی ایاالت متحده در
عین این که برای خدمات اجنام شده در یک محیط احتمالی قرارداد عقد می کنند قراردادها را بر طبق مقرره
اکتساب فدرال و رهنمود وزارت دفاع به درستی اداره می کنند یا خیر .برای این اولین ممیزی در سلسله پالن
شده دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع ایاالت متحده تعیین خواهد کرد که آیا مقامات عقد قرارداد کنترول
کافی بر ترانسپورت وسایل ،پست ،و مسافرین در افغانستان دارند یا خیر.

قرارداد تربیه/آموزش و حمایت لوجستیکی پولیس ملی افغانستان

(پروژه منبر  ،D2011-D000AS-0271.000آغاز شده در  12اگست )2011

این ممیزی اولین مورد در سلسله ممیزی ها بر روی قرارداد تربیه/آموزش و حمایت لوجستیکی پولیس ملی
افغانستان خواهد بود .هدف کلی دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع ایاالت متحده برای سلسله حسابرسی ها
تعیین این امر است که آیا مقامات وزارت دفاع از پروسه های مناسب عقدقرارداد برای برآورده ساخنت الزامات
مأموریت استفاده می کنند و نظارت مناسب بر قرارداد بر طبق پالیسی های فدرال و وزارت دفاع دارند یا خیر.
برای این حسابرسی ،دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع ایاالت متحده تعیین خواهد کرد که آیا اردو به شکل
مناسب قرارداد تربیه/آموزش و حمایت لوجستیکی پولیس ملی افغانستان را بر طبق رهنمود فدرال و وزارت
دفاع اداره می کند یا خیر.

کفایت کنترول ها بر قراردادهای سالح های کوچک برای نیروهای امنیتی ملی افغانستان
(پروژه منبر  ،D2011-D000AT-0246.000آغاز شده در  12جوالی )2011

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع ایاالت متحده در حال ارزیابی شروط اعطا ،قیمتگذاری ،و تضمین کیفیت
قرارداد برای سالح های کوچک ،به منظور شامل ساخنت لوازم فرعی و پرزه جات اشتبنی ،که با استفاده از
صندوق نیروهای امنیتی افغانستان کسب شده بود ،می باشد .مشخصاً ،دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع
ایاالت متحده تعیین خواهد کرد که آیا پروسه های قرارداد بر طبق مقررات قابل تطبیق اکتساب بودند یا
خیر.

اداره دوا در سیستم صحی نیروهای امنیت ملی افغانستان

(پروژه منبر  ،D2011-D000JA-0240.000آغاز شده در )15.06.11

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع ایاالت متحده در حال تعیین مؤثریت توزیع دوا در سیستم مراقبت صحی
نیروهای امنیتی ملی افغانستان است .دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا خاصتا ً پروسس های خرید،
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حتویل و کنترول حتویل خانه های دوا در تأسیسات طبی و حتویل خانه های نیروهای امنیت ملی افغانستان را
بررسی می کند.

ارزیابی پالن های امریکا و کشورهای ائتالفی برای آموزش ،جتهیز و استفاده از نیروی هوایی
افغانستان
(پروژه منبر  ،0234.000-D2011-D00SP0آغاز شده در  20می )2011

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا در حال مشخص منودن میزان مساعدت اهداف ،پالن ها و رهنمایی
های دولت امریکا و قوای ائتالف در زمینه ترنینگ و جتهیز قوای هوایی افغانستان به آمادگی عملیاتی این قوا
است.

انکشاف تأمین جتهیزات فردی برای اردوی ملی افغانستان
(پروژه منبر  ،D2011-D000AT-0222.000آغاز شده در )29.04.11

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا در حال تعیین کافی بودن پروسس انکشافی برای تأمین جتهیزات فردی
اردوی ملی افغانستان است .خاصتاً ،دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا کافی بودن ضروریات خرید ،حفظ
و مراقبت و ترنینگ برای جتهیزات فردی افغانستان را بررسی خواهد منود.

حسابدهی دستگاههای دید در شب خریداری شده برای نیروهای امنیت ملی افغانستان

(پروژه منبر  ،D2011-D000AT-0221.000آغاز شده در )29.04.11

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا در حال ارزیابی حسابدهی دستگاههای دید در شب و پرزه جات
اشتبنی خریداری شده برای نیروهای امنیت ملی 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 ایاالت متحده در حال تعیین این امر است که بخش های وزارت دفاع چه فیس
ها و اضافه قیمت هایی را بر سفارشات درون-دولتی متویل شده بوسیله تخصیصات صندوق نیروهای امنیتی
افغان وضع می کنند .دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع ایاالت متحده همچنین ارزیابی خواهد کرد که آیا داده
های مصرف برای حمایت آن مصارف وجود دارد یا خیر.

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.

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 های مورد استفاده برای یقین حاصل

142

سرمفتش خاص

I

برای بازسازی افغانستان

سایر نظارت های اداره

منودن از توزیع دقیق و به وقت منابع مالی مربوط به معاش اردوی ملی افغانستان میان وزارتخانه های افغان
توسط منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی  -افغانستان/قوماندانی انتقال امنیت متحد -
افغانستان است .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
در افغانستان است .مشخصاً ،دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع ایاالت متحده در حال تعیین این امر است
که آیا الزامات پروسه انکشاف به بیانیه های کاری که نتیجه الزامی را به وضاحت تعیین کنند ،نتایج قابل
سنجش داشته باشند ،و ضروریات وزارت دفاع را برآورده بسازند ،منتج می شود یا خیر.

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 ایاالت متحده در حال تعیین این امر است که آیا مقامات وزارت دفاع به شکل
مناسب و مؤثر موفق به اکتساب و پشتیبانی طیاره هلیکوپتر غیر استندرد ،مثل طیاره  Mi-17روسی ،برای
شامل ساخنت موارد کسب شده با استفاده از صندوق نیروهای امنیتی یا هر آن الزام مرتبط به وزارت دفاع
شده اند یا خیر .چندین پروژه با این هدف آغاز شده است.

اعمار محبس در پروان ،افغانستان

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

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع ایاالت متحده در حال تعیین این امر است که آیا هیئت اجننیران اردوی ایاالت
متحده و نیروهای ایاالت متحده-افغانستان خدمات ساخت و ساز را تدارک دیدند و قرارداد ساخت و ساز
برای ساختمان زندان در پروان افغانستان را ،بر طبق مقرره اکتساب فدرال و سایر قوانین و مقررات قابل
تطبیق ،اداره کردند یا خیر .مشخصاً ،دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع ایاالت متحده تعیین خواهد کرد که
آیا هیئت اجننیران اردوی ایاالت متحده اجرای قرارداد را در جریان اعمار ساختمان زندان در پروان به شکل درست
بازبینی کردند و آیا هیئت اجننیران اردوی ایاالت متحده برعلیه قراردادی به دلیل نواقص بالقوه پنهان ،غفلت،
یا جعلکاری چاره جویی کرده است یا باید چاره جویی کند یا خیر.

دفتر مفتش عمومی وزارت امور خارجه  -دفتر ساحوی شرق میانه

در این سه ماهه ،دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع ایاالت متحده پروژه " ،11MERO3013بخش عدلیه ارزیابی
عملکرد اداره امور بین املللی مواد مخدر و انفاذ قانون" را فسخ کرد

ممیزی برنامه حمایت از سیستم اصالح اداره امور بین املللی مواد مخدر و انفاذ قانون در
افغانستان

(پروژه منبر  ،12AUD30تاریخ راه اندزی دسمبر )2011

هدف ممیزی عبارتست از ارزیابی مؤثریت برنامه حمایت از سیستم اصالح اداره امور بین املللی مواد مخدر و
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انفاذ قانون در ایجاد یک سیستم زندان مصون ،امن ،و انسانی که استندردهای بین املللی و الزامات فرهنگ
افغانی را برآورده بسازد .مشخصا ً  OIGارزیابی خواهد کرد که آیا اداره امور بین املللی مواد مخدر و انفاذ قانون
از طریق آن بخش های برنامه حمایت از سیستم اصالح که در ذیل لست شده اند به نتایج هدفگذاری شده و
پایدار نایل می شود یا خیر :آموزش و تربیه؛ ظرفیت سازی؛ عملیات های ترکیبی و نگهداری مرکز عدلی مبارزه
با مواد مخدر و واحد امنیت قضایی؛ تیم مدیریت و ایجاد ثبات پل چرخی؛ تیم شامل سازی و احلاق مجدد
سرپرستی زندان مرکزی؛ و تیم بسط و حمایت قندهار.

دفتر حسابدهی دولت
آمادگی های وزارت دفاع برای کاهش نیروها در افغانستان
(پروژه منبر  ،351688تاریخ اندازی  19نومبر )2011

سواالت کلیدی :وزارت دفاع به چه میزان ( )1آماده اجنام عملیات کاهش نیروها و مواد در افغانستان و ()2اجرای
دروس آموخته شده در عراق چنانکه برای کاهش نیروها در افغانستان آمادگی می گیرد است؟

ساده و مؤثر ساخنت کمک به افغانستان
(پروژه منبر  ،320889آغاز شده در  13جنوری )2012

سواالت کلیدی )1( :به چه میزان پروژه های انکشافی حتت اداره ادارات ایاالت متحده در افغانستان به اهداف
یکسان می پردازند؟ ( )2ادارات ایاالت متحده از چه میکانیزم هایی برای هماهنگ سازی پالنگذاری و اجرای این
پروژه ها استفاده می کند؟ ( )3به چه میزان دوباره کاری در این پروژه ها وجود دارد؟

استفاده از پرسونل یا قراردادری های  USGبرای آموزش پولیس ملی افغان.

(پروژه منبر  ،320860آغاز شده در  18جوالی )2011

سواالت کلیدی )1( :نقش ها و مسئولیت های پرسونل و قراردادی های دولت ایاالت متحده در برنامه آموزش
پولیس ملی افغان چیست؟ ( )2به چه میزان وزارت دفاع و وزارت خارجه به (آ) مزیت ها و مضرات استفاده از
پرسونل یا قراردادی های دولت ایاالت متحده برای آموزش پولیس ملی افغان و (ب) اثر بالقوه انتقال مسئولیت
ها برای آموزش پولیس ملی افغان از قراردادی ها به پرسونل دولت ایاالت متحده ،دسترسی یافتند؟ ( )3دروس
آموخته شده از اجرا و نظارت برنامه های گذشته آموزش پولیس خارجی وزارت دفاع چیستند؟

مدیریت تقاضای تیل در موقعیت های مستقر در جلو در افغانستان

(پروژه منبر  ،351613آغاز شده در  2جون )2011

سواالت کلیدی )1( :به چه میزان وزارت دفاع یک رویکرد زیست پذیر را برای تأمین شفافیت و حسابدهی برای
مدیریت تقاضای تیل در افغانستان مستقر ساخته است؟ ( )2وزارت دفاع چه ابتکاراتی را برای ترویج مؤثریت
تیل در بین خدمات در افغانستان در دست دارد و چه چالش هایی فراروی این کار وجود دارد؟ ( )3به چه میزان
این تالش ها در بین خدمات هماهنگ می شوند؟ ( )4به چه میزان وزارت دفاع در حال حاضر نتایج تالش های
مؤثریت مصرف انرژی خود در افغانستان را سنجش می کند یا برای سنجش آنها پالن می کند؟

مصرف حفظ ثبات نیروهای امنیتی ملی افغانستان
(پروژه منبر  ،320850آغاز شده در  20جون )2011

سواالت کلیدی )1( :به چه میزان برآوردهای دولت ایاالت متحده و دیگران از مصارف ایجاد و حفظ ثبات نیروهای
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امنیتی ملی افغانستان تا  2014و بعد از آن قابل اطمینان و دارای سازگاری هستند؟ ( )2منابع پیش بینی شده
متویل برای پوشش دادن مصارف نیروهای امنیتی ملی افغان تا سال  2014و بعد از آن کدام ها اند؟

انتقال امنیتی افغانستان

(پروژه منبر  ،320856آغاز شده در  26سپتمبر )2011

سواالت کلیدی )1( :چه پیشرفت هایی در دستیابی به شرایط انتقال مسئولیت امنیتی به نیروهای امنیتی
ملی افغانستان و وزارت های امور امنیتی حاصل شده است؟ ( )2این انتقال به چه میزان متکی به حمایت
نظامی ایاالت متحده است؟ ( )3انتقال و کاهش قشون ایاالت متحده در افغانستان به چه میزان در درخواست
های بودجه وزارت دفاع ،به شمول سال مالی  ،2012انعکاس یافته اند؟ ( )4پالن ها و منابع تخمینی ایاالت
متحده که برای حفظ ثبات نیروهای امنیتی ملی افغانستان ضروری هستند کدام ها اند؟

قراردادهای کشوری برای کشورهای درگیر

(پروژه منبر  ،120976آغاز شده در  31مارچ )2011

سواالت کلیدی )1( :گستره و ماهیت اتکابی وزارت خارجه بر وزارت دفاع برای حمایت اکتساب برای اعراق عراق
و افغانستان در چه حد است و چیست؟ ( )2چه عواملی منجر به این اتکا می شوند؟ ( )3چه تالش هایی برای
تعیین اینکه آیا این اتکا ادامه یابد یا خیر در راه اند؟

مدیریت جمع آوری و تعیین وظیفه استخبارات ،نظارت ،و شناسایی

(پروژه منبر  ،351603آغاز شده در  1مارچ )2011

سواالت کلیدی )1( :به چه میزان وزارت دفاع بر متام قابلیت های موجود ملی ،در صحنه ،و ارگانیک استخبارات،
نظارت ،و شناسایی نظارت دارد؟ ( )2به چه میزان مدیران جمع آوری وزارت دفاع دخیل در تعیین وظیفه
قابلیت های استخبارات ،نظارت ،و شناسایی به معلومات بهنگام درباره قابلیت های استخبارات ،نظارت ،و
شناسایی و قابلیت دسترسی مأموریت آنها دسترسی دارند و از این معلومات برای جهت دهی تعیین وظیفه
بیشتر استفاده می کنند؟ ( )3به چه میزان مدیران جمع آوری وزارت دفاع دخیل در تعیین وظیفه قابلیت های
استخبارات ،نظارت ،و شناسایی آموزش مدیریت جمع آوری مربوطه را دریافت می کنند؟

بررسی پرسونل و تازه عسکران امنیتی افغان

(پروژه منبر  ،320851آغاز شده در  20فبروری )2011

سؤاالت کلیدی )1( :تازه عسکران و سایر پرسونل اردوی ملی افغان-پولیس ملی افغان به چه میزان از سوی
دولت ایاالت متحده به حلاظ روابط با مجرمین ،تروریستان ،یا قوای متمرد مورد بررسی قرار گرفته اند؟ ( )2چه
موانعی پیش روی این مساعی وجود دارند و امریکا چه اقداماتی برای رفع آنها اجنام داده است؟ ( )3وزارت های
دفاع و خارجه به چه میزان طرزالعمل های بررسی را در واکنش به حمالت تعدیل کرده اند؟ ( )4اقدامات اجنام
شده برای محافظت از قوای امریکایی یا همکاری با قوای اردوی ملی افغانستان /پولیس ملی افغانستان؟

نظارت وزارت دفاع امریکا بر قراردادی های امنیتی خصوصی در افغانستان

(پروژه منبر  ،351616آغاز شده در  20فبروری )2011

سواالت کلیدی GAO :قصد دارد تا بررسی کند که به چه میزان ( )1وزارت دفاع دارای پروسه ای برای تعیین
اینکه آیا استفاده از قراردادی های امنیتی خصوصی در افغانستان برای اجنام مأموریت های مشخص در
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افغانستان مناسب است یا خیر ،می باشد؛ ( )2وزارت دفاع دارای پروسه ای برای تضمین این که قراردادی
های امنیتی خصوصی در افغانستان پرسونل با پیشینه ،آموزش و قابلیت های مناسب را انتخاب می کنند،
می باشد؛ ( )3وزارت دفاع پروسه ای را برای تضمین اینکه قراردادی ها و قراردادی های فرعی پیشتاز امنیت
خصوصی وظیفه خود را در افغانستان اجنام می دهند ،می باشد؛ و ( )4وزارت دفاع شروع به طرح پالن هایی
برای برآورده ساخنت الزامات امنیتی در افغانستان بدون استفاده از قراردادی های امنیتی خصوصی منوده
است.

حضور غیر نظامی امریکا در افغانستان

(پروژه منبر  ،320766آغاز شده در  3می )2010

سواالت کلیدی )1( :ادارات ایاالت متحده به چه میزان و از طریق چه پروسه هایی الزامات استخدام کارمندان
برای اشخاص ملکی را اولولیت بندی و تکمیل می کنند؟ ( )2ادارات ایاالت متحده برای آماده سازی پرسونل
خویش برای استقرار چه اقداماتی را اتخاذ کرده اند؟

آژانس ممیزی اردوی ایاالت متحده امریکا
پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان-افغانستان

(پروژه منبر  ،A-2011-ALL-0342.000آغاز شده در :سه ماهه دوم سال مالی )2011

این ممیزی تعیین خواهد کرد که ()1آیا بررسی تعیین شده پروژه و پروسه های تصویب شده برای CERP
در افغانستان انتخاب پروژه ها را در تطابق با اهداف اعالن شده مربوط به تأمین منفعت فوری برای مردم
افغانستان ترویج می دهد و ( )2آیا الزامات پروسه های خلق منبع متویل  CERPکامال ً از سوی لست پروژه
فیصله شده حمایت شده بود یا خیر.

اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده دفتر مفتش خاص اداره انکشاف بین
املللی ایاالت متحده
بررسی استفاده /USAIDافغانستان از وجوه برنامه واکنش اضطراری برای پروژه های منتخب
(پروژه منبر  ،FF101712آغاز شده در  25اکتوبر )2011

هدف :تعیین اینکه آیا وجوه  CERPتوزیع شده از سوی نیروهای ایاالت متحده-افغانستان به  USAIDبرای
پروژه های مشخص برای مقاصد مورد نظر آنها و مطابق با قوانین و مقررات قابل تطبیق است و آیا مصارف
وضع شده بر پروژه های متویل شده از سوی  CERPمعقول ،مجاز ،و قابل تخصیص بودند یا خیر.

ممیزی برنامه محرک های هدایت کننده بدیل های اقتصادی برای شمال ،شرق ،و غرب /USAID
افغانستان

(پروژه منبر  ،FF100411آغاز شده در  18سپتمبر )2011

هدف :تعیین اینکه آیا برنامه محرک های هدایت کننده بدیل های اقتصادی برای شمال ،شرق ،و غرب /USAID
افغانستان به اهداف اصلی خود که افزایش بدیل های مبتنی بر زراعت قانونی و به-حلاظ-جتاری زیست پذیر
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برای افغان های دهات نشین است ،دست می یابد و تولید و فروش کوکنار و تریاک را به شکل معتنابهی
کاهش می دهد و سراجنام ریشه کن می سازد یا خیر.

ممیزی پروژه آموزش مهارت های /USAIDافغانستان برای جوانان افغان ()STAY
(پروژه منبر  ،FF101611آغاز شده در  21جوالی )2011

هدف :تعیین اینکه آیا پروژه آموزش مهارت های /USAIDافغانستان برای جوانان افغان اهداف اصلی خود که
ارائه مهارت های تخنیکی ،مسلکی ،و کارکردی برای کار مولد ،معادل قرار دادن تعلیمات اساسی و مهارت
های زندگی ،و فعالیت های توسعه و شبکه بندی جوانان می باشد دست می یابد یا خیر.

ممیزی کنترول های داخلی /USAIDافغانستان در داری مقرری نگهداری جداگانه غیرداوطلبانه
(پروژه منبر  ،FF100711آغاز شده در  15جون )2011

هدف :تعیین اینکه آیا /USAIDافغانستان کنترول های داخلی مناسب برای پیشگیری از استفاده نابجای
مقرری نگهداری جداگانه را اتخاذ کرده است یا خیر.

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا

خدمات تفتیش جنایی وزارت دفاع به اجنام تفتیش های قابل توجه در خصوص جعلکاری و فساد در افغانستان
و آسیای جنوب غربی ادامه می دهد .در حال حاضر ،شش اداره خدمات تفتیش جنایی وزارت دفاع وجود دارند که
در قوای وظیفوی کاهش فساد بین املللی در سه موقعیت منصوب شده اند :میدان های هوایی کابل ،بگرام ،و
قندهار .خدمات تفتیش جنایی وزارت دفاع انتظار دارد که ادارات منصوب شده از سوی قوای وظیفوی کاهش
فساد بین املللی را به هفت اداره در چندین هفته بعدی افزایش دهد .خدمات تفتیش جنایی وزارت دفاع به
تعیین یک اداره خاص برای قوای وظیفوی  2010ادامه می دهد .خدمات تفتیش جنایی وزارت دفاع و سرمفتش
خاص برای بازسازی افغانستان با هفت اداره دیگر برای اجرای تفتیش های عمده در خصوص جعلکاری و فساد
که بر برنامه های بازسازی وزارت دفاع و افغانستان اثرگذار است با یکدیگر همکاری دارند .عالوه بر این ادارات
خاص مستقرشده در جلو 105 ،اداره خدمات تفتیش جنایی وزارت دفاع مستقر در ایاالت متحده و اروپا در حال
حاضر مصروف اجرای حتقیقات درباره جعلکاری و فساد در آسیای جنوب غربی هستند.
الی تاریخ  31دسمبر  ،2011خدمات تفتیش جنایی وزارت دفاع دارای  122حتقیق  OCOباز مربوط به
افغانستان می باشد 22 .مورد از حتقیقات باز این اداره با سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان مشترک
است .خدمات تفتیش جنایی وزارت دفاع  80حتقیق  OCOمربوط به افغانستان را مختوم ساخته است.
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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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ضمیمه a

نشانی راپور به ضروریات قانونی

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

جدول A.1

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

زبان سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان

فعالیت سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان

بخش راپوردهی

مقصد
بخش )a)(3(1229

معلومات دهی مستقل عوارض و کاستی های موجود در مدیریت این پروگرام
ها و عملیات ها به وزرای امورخارجه و دفاع و یقین حاصل کردن از رفع آنها.

در حال اجنام؛ راپور ربعوار

راپور مکمل

نظارت
بخش )e)(1( 1229

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

راپوردهی به وزیر امورخارجه و وزیر
دفاع

همه بخش ها

وظایف
بخش )f)(1( 1229

نظارت بر بازسازی افغانستان  -وظیفه سرمفتش خاص برای اجرا ،نظارت
و هماهنگی تفتیش ها و حتقیقات در زمینه چگونگی استفاده و مصرف
منابع مالی اختصاص یافته یا موجود برای بازسازی افغانستان و پروگرام
ها ،عملیات ها و قراردادهای اجرا شده برای استفاده از این منابع بشمول
بخش های فرعی ( )Aتا ( )Gدر قسمت ذیل.

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

همه بخش ها

بخش )A)(f)(1( 1229

نظارت و حسابدهی تعهد و مصرف این منابع مالی

بررسی تعهدات و مصارف منابع
مالی اختصاص یافته /موجود

نظارت سرمفتش
خاص برای بازسازی
افغانستان
منابع مالی

بخش )B)(f)(1( 1229

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

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

نظارت سرمفتش
خاص برای بازسازی
افغانستان

بخش )C)(f)(1( 1229

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

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

نوت 1

150

سرمفتش خاص  Iبرای بازسازی افغانستان

ضما ئم

جدول ( A.1دوام)

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

زبان سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان

فعالیت سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان

بخش راپوردهی

بخش )D)(f)(1( 1229

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

بررسی انتقال داخلی و خارجی منابع
مالی اختصاص یافته /موجود

ضمیمه B

بخش )E)(f)(1( 1229

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

حفظ اسناد تفتیش

نظارت سرمفتش
خاص برای بازسازی
افغانستان
ضمیمه C
ضمیمه D

بخش )f)(1)(F( 1229

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

نظارت و بررسی به صورت تشریح
شده

ممیزی ها

بخش )G)(1)(f( 1229

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

اجرا و راپوردهی حتقیقات به صورت
تشریح شده

حتقیقات

بخش )f)(2( 1229

سایر فعالیت های 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.

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

همه بخش ها

بخش )f)(3( 1229

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

وظایف مشخص شده در قانون
سرمفتش خاص

همه بخش ها

بخش )f)(4( 1229

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

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

سایر نظارت های
اداره

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

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

ضما ئم

جدول ( A.1دوام)

ضروریات راپوردهی ربعوار نشانی شده به سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان حتت  p.lمنبر 1229 § ،181-110
بخش قانون عمومی
بخش )h)(5)(A( 1229

زبان سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان

فعالیت سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان
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 اطالع دهد.

بخش راپوردهی
هیچ

راپورها
بخش )i)(1( 1229

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

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

همه بخش ها
ضمیمه B

بخش )i)(1)(A( 1229

تعهدات و مصرف منابع مالی اختصاص یافته /اعطاآت

تعهدات و مصرف منابع مالی
اختصاص یافته /اعطاآت

ضمیمه B

بخش )i)(1)(B( 1229

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

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

منابع مالی
نوت 1

بخش )i)(1)(C( 1229

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.

عایدات ،تعهدات ،و مصرف اعطاآت

منابع مالی

بخش )i)(1)(D( 1229

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

عایدات ،تعهدات و مصرف دارائیهای
مسدود شده

منابع مالی

بخش )i)(1)(E( 1229

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

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

منابع مالی
ضمیمه B

بخش )i)(1)(F( 1229

در صورت وجود هرگونه قرارداد ،معاهده یا اعطای منابع مالی ،یا میکانیزم
دیگری برای تامین منابع مالی که در پاراگراف( * )2تشریح شده باشد ()i
مبلغ 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.

تشریح جزئیات قرارداد

نوت 1
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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 قانون عمومی

زبان سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان

بخش )i)(3( 1229

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

بخش )i)(4( 1229

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

بخش )j)(1(1229

سرمفتش همچنان باید هر راپور مورد ضرورت را بر اساس ماده ( )1به وزرای
دفاع و امورخارجه ارسال مناید.

فعالیت سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان
راپورها را بر اساس طرزالعمل ارائه
شده در ویب سایت www.sigar.mil
نشر منائید

بخش راپوردهی
راپور مکمل

دری و پشتو در حال اجنام است
نشر راپور به صورت تعیین شده

ارائه راپور ربعوار

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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همه بخش ها

راپور مکمل

ضما ئم

ضمیمه B

منابع اختصاص یافته دولت امریکا

(ملیون دالر)

جدول  B.1لست منابع مالی را بر اساس پروژه در هر سال برای بازسازی افغانستان تا  31دسمبر  2011نشان
می دهد.
جدول B.1

منابع مالی امریکا

نوت :منبرها روند شده اند .a .قانون اختصاص جامع بودجه  ،2012امضاء شده در تاریخ
 ،12/23/2011سطح منابع مالی برای افغانستان هنوز مشخص نشده است.
منابع :وزارت دفاع امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان 10/14/2009 ،1/2/2012 ،1/4/2012 ،1/13/2012 ،1/17/2012 ،و ،10/1/2009
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان 1/9/2012 ،1/10/2012 ،و  ،4/14/2011خزانه داری ،پاسخ به درخواست معلومات
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،10/13/2011 ،دفتر مدیریت و بودجه ،پاسخ به
درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،7/19/2011 ،اداره انکشاف
بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان 1/15/2010 ،10/15/2010 ،1/5/2012 ،و  ،10/9/2009وزارت عدلیه امریکا ،پاسخ
به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،7/7/2009 ،وزارت زراعت
امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان،4/2009 ،
P.L.، 2010/29/10، 212-P.L. 111، 2011/15/4، 10-P.L. 112، 2011/23/12، 74-P.L. 112
 2009/19/12، 118-111اظهاریه دفاعی سال مالی .2010

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
نیروی کاری عملیاتی جتارت و ثبات ()TFBSO
صندوق حمایت اقتصادی ()EFS
مساعدت به انکشاف ()DA
قانون مساعدت به آزادی افغانستان ()AFSA
بقا و صحت اطفال ()CSH + GHAI
کمپنی اعتباری محصوالت ()CCC
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده (سایر)
جلوگیری از تولید سالحهای کشتار جمعی ،مقابله با تروریزم ،جمع آوری ماین 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

DoD
DoD
DoS
DoS
سایر

50,625.79
440.00
1,059.14
9.80
9.90
52,144.63

DoD
DoD
DoD
USAID
USAID
DoD
USAID
USAID
USAID

3,439.00
800.00
512.66
13,016.67
884.69
550.00
554.28
31.66
40.52

DoS

440.90

USDA
خزانه داری

5.70
4.45
20,280.53

DoS
DoD
DoJ

3,258.11
2,284.58
127.37
5,670.06

USDA
USAID
USAID
USAID
DoS
DoS
DoS
USDA
USDA
USDA
USDA

5.00
716.71
443.27
35.60
670.49
69.33
25.20
109.49
95.18
50.49
22.40
2,243.16
157.99
5,039.30
5,197.29
85,535.67
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سال مالی
2008

سال مالی
2009

سال مالی
2010

سال مالی
2011

سال مالی
2012a

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

968.17
290.00
396.80
0.80
0.00
1,655.77

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

9,166.87
0.00
0.00
1.50
0.00
9,168.37

11,619.28
0.00
0.00
1.50
0.00
11,620.78

11,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,200.00

0.00
0.00
0.00
117.51
18.30
0.00
7.52
7.48
0.00

0.00
0.00
0.00
239.29
42.54
165.00
49.68
1.33
0.50

40.00
0.00
0.00
893.87
153.14
135.00
33.40
0.00
5.00

136.00
0.00
0.00
1,280.56
169.56
250.00
38.00
0.00
0.00

215.00
0.00
0.00
473.39
184.99
0.00
41.45
0.00
0.00

209.00
0.00
0.00
1,210.71
166.81
0.00
100.77
0.00
0.00

488.33
0.00
0.00
1,399.51
148.65
0.00
63.02
10.77
22.32

550.67
0.00
15.00
2,088.32
0.40
0.00
58.23
4.22
3.55

1,000.00
0.00
59.26
3,346.00
0.30
0.00
92.30
4.22
2.90

400.00
400.00
239.24
1,967.51
0.00
0.00
69.91
3.09
6.25

400.00
400.00
199.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.55
0.00

سال مالی  2002سال مالی  2003سال مالی  2004سال مالی  2005سال مالی  2006سال مالی 2007

44.00

34.70

66.90

38.20

18.20

36.60

26.60

48.60

57.80

69.30

0.00

0.00
0.90
195.71

0.00
1.00
534.04

0.00
0.06
1,327.37

0.00
0.95
1,913.27

0.00
0.19
933.22

0.00
0.13
1,724.02

0.00
0.75
2,159.95

5.70
0.47
2,775.16

0.00
0.00
4,562.78

0.00
0.00
3,155.30

0.00
0.00
999.71

60.00
0.00
0.58
60.58

0.00
0.00
2.87
2.87

220.00
71.80
3.72
295.52

713.15
224.54
16.77
954.46

232.65
108.05
23.66
364.36

251.74
290.97
20.38
563.09

307.57
192.81
40.59
540.97

484.00
235.06
18.80
737.86

589.00
392.27
0.00
981.27

400.00
376.53
0.00
776.53

0.00
392.55
0.00
392.55

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
85.52
11.69
61.50
9.90
0.00
4.96
14.14
9.27
0.00
248.08

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
41.80
0.00
0.00
23.24
0.00
25.08
0.00
150.16

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
27.01
0.79
76.79
0.00
0.20
12.09
0.00
0.00
0.00
182.29

0.00
27.40
29.60
0.92
81.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
139.40

0.00
15.50
66.56
1.18
65.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
148.24

0.00
0.00
5.03
0.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.16

0.00
155.60
155.60

0.00
35.30
35.30

0.00
207.60
207.60

0.00
136.10
136.10

0.00
131.90
131.90

2.50
207.80
210.30

14.30
434.40
448.70

25.20
1,060.70
1,085.90

34.40
1,761.70
1,796.10

37.20
908.20
945.40

44.39
0.00
44.39

1,064.87

1,011.59

2,599.83

4,824.74

3,488.57

10,028.21

6,192.33

10,389.55

16,647.92

16,646.25

12,641.81
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ضمیمه C

تفتیش های مالی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان

تفتیش های مکمل شده

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

جدول C.1

تفتیش های تکمیل شده سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان تا  30جنوری 2012
معرفی کننده راپور

عنوان راپور

تاریخ نشر

 ،SIGARتفتیش 6-12

پروگرام اولویت افغان مترکز را بر کمپنی های افغان قرار داده ولی حتت تأثیر عقد غیر قانونی
قراردادها قرار گرفته و معلومات مربوط به استخدام نیز محدود می باشد.

2012/1

 ،SIGARتفتیش 5-12

تفتیش قرارداد امنیتی خصوصی یک سازمان امریکایی (بدون نشر عمومی/فقط برای استفاده
رسمی)

2012/1

 ،SIGARتفتیش 4-12

وزارت دفاع امریکا حسابدهی موترهای ارائه شده به نیروهای امنیت ملی افغانستان را بهبود
بخشیده ولی باید نتایج مربوط به نظارت بر استفاده کنندگان نهایی را دنبال مناید

2012/1

تفتیش های جدید

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

تفتیش های جدید سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان تا  30جنوری 2012
معرفی کننده تفتیش عنوان پروژه

تاریخ اجرا

SIGAR 052A

نظارت  A-TEMPبر پولیس ملی افغانستان

2012/1

SIGAR 0530A

تطبیق پروگرام زیربناهای افغانستان

2012/11

تفتیش های در حال اجنام

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

جدول C.3

تفتیش های در حال اجنام سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان تا  30جنوری 2012
تاریخ اجرا

معرفی کننده تفتیش عنوان پروژه
SIGAR 051A

مصارف قراردادی های امنیتی خصوصی مورد استفاده قراردادی های اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده برای بازسازی افغانستان

2011/9

SIGAR 050A

نتایج قرضه های دیپلماسی عمومی وزارت امورخارجه امریکا برای حمایت از بازسازی افغانستان

2011/8

SIGAR 049A

قراردادهای عملیات و حفظ و مراقبت اجننیران اردوی امریکا با کمپنی  ITTبرای تأسیسات نیروهای امنیت ملی افغانستان

2011/7

SIGAR 048A

امکان اعتماد به معلومات مالی و قراردادی قوماندانی حمایت مشترک از قرارداد در میدان حرب از قراردادی های اصلی مساعی بازسازی در
افغانستان

2011/7

SIGAR 047A

قراردادهای اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده برای حمایت از مساعی ایجاد ثبات در افغانستان

2011/5

SIGAR 046A

قرارداد همکاری اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده برای حمایت از یک پروگرام زراعی

2011/5

SIGAR 044A

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

2011/3

SIGAR 041A

قراردادهای اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده برای پروژه های حکومتداری محلی و انکشاف جوامع

2011/1
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تفتیش های قانونی

در این دوره راپوردهی ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان سه تفتیش را که در جدول  C.4لست شده
است مکمل منود.
جدول C.4

تفتیش های قانونی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در تاریخ  30جنوری 2012
تاریخ اجرا

معرفی کننده تفتیش عنوان پروژه
SIGAR-027A

بررسی قانونی معلومات مربوط به تبادالت مالی بازسازی افغانستان در وزارت امورخارجه امریکا

2010/6

SIGAR-026A

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

2010/6

SIGAR-022A

بررسی قانونی معلومات تبادالت مالی مربوط به بازسازی افغانستان

2010/2

بازرسی ها

در این دوره راپوردهی ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان سه تفتیش را که در جدول  C.5لست شده
است مکمل منود.
جدول C.5

تفتیش های سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان تا  30جنوری 2012
تاریخ اجرا

معرفی کننده تفتیش عنوان پروژه
SIGAR 1004

مرکز ترنینگ پولیس ملی افغانستان در وردک (اجننیران اردوی امریکا)

2012/1

SIGAR 1003

تأسیسات قوماندانی پولیس سرحدی ننگرهار (اجننیران اردوی امریکا)

2012/1

SIGAR 1002

سربازخانه اردوی ملی افغانستان در جالل آباد (اجننیران اردوی امریکا)

2012/1

SIGAR 1001

پایگاه اردوی ملی افغانستان در کندوز  -قوماندانی ( 2/209اجننیران اردوی امریکا)

2012/1
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شکل D.1

ﲢﻘﯿﻘﺎﺕﺳﺮﻣﻔﺘﺶﺧﺎﺹﺑﺮﺍیﺑﺎﺯﺳﺎﺯیﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ:
ﲢﻘﯿﻘﺎﺕ ﺟﺪﯾﺪ 1 ،ﺍﮐﺘﻮﺑﺮ ﺗﺎ  31ﺩﺳﻤﺒﺮ 2011
ﻣﺠﻤﻮﻉ20 :

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

ﺗﻘﻠﺐ ﺩﺭ ﺧﺮﯾﺪ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ
11

ﻓﺴﺎﺩ ﺍﺩﺍﺭی ﻭ ﺍﺭﺗﺸﺎﺀ
6

ضمیمه D

در این دوره سه ماه ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان  20حتقیق جدید را آغاز منوده و  6حتقیق را مکمل
ساخته است  .همانطور که در شکل  D.1نشان داده شده است ،از  125دوسیه جدید ،اکثر آنها مربوط به
فساد اداری و تقلب در خرید /قرارداد بوده است .همانطور که در شکل  D2نشان داده شده است ،شش حتقیق
به علت عدم اثبات ادعاها مختومه اعالن گردید.
شکل D.2

ﲢﻘﯿﻘﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ :ﲢﻘﯿﻘﺎﺕ ﻣﺨﺘﻮﻣﻪ 1 ،ﺍﮐﺘﻮﺑﺮ ﺗﺎ  31ﺩﺳﻤﺒﺮ 2011
ﻣﺠﻤﻮﻉ6 :
ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ

ﺳﺮﻗﺖ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ
1

2

ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻧﺸﺪﻩ

6
0

ﻧﺪﺍﺷﱳ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺍی ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺩﻭﺳﯿﻪ

 0ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻭ ﲢﺮﯾﻢ
ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﲢﻘﯿﻘﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.1/15/2012 ،

 0ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﳒﺎﻡ ﺷﺪ
6

4

5

2

3

0

1

ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﲢﻘﯿﻘﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.1/15/2012 ،

تیلیفون متاس فوری سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان

شکل D.3

ﻣﻨﺒﻊ ﺷﮑﺎﯾﺎﺕ ﺗﯿﻠﯿﻮﻥ ﲤﺎﺱ ﻓﻮﺭی ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی
ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ 1،ﺍﮐﺘﻮﺑﺮ  31 -ﺩﺳﻤﺒﺮ 2011

همانطور که در شکل  D3نشان داده شده است ،از  37شکایت اخذ شده از طریق تیلیفون متاس فوری در این
سه ماه ،اغلب آنها به صورت ایمیل یا تیلیفون دریافت شده اند .همانطور که در شکل  D4نشان داده شده،
اغلب این شکایات با سایر سازمان ها هماهنگ شده ،به سایر سازمان ها ارجاع شده یا مختومه شده اند.

ﻣﺠﻤﻮﻉ37 :
شکل D.4

ﺍﯾﻤﯿﻞ 33

ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺷﮑﺎﯾﺎﺕ ﺗﯿﻠﯿﻮﻥ ﲤﺎﺱ ﻓﻮﺭی ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ 1 :ﺍﮐﺘﻮﺑﺮ ﺗﺎ  31ﺩﺳﻤﺒﺮ 2011
ﻣﺠﻤﻮﻉ37 :
12

ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ

12

ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺷﺪﻩ )ﺩﺍﺧﻠﯽ(

ﺗﯿﻠﯿﻔﻮﻥ 2
ﮐﺘﺒﯽ )ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻤﯿﻞ( 1

ﲢﺖ ﺑﺮﺭﺳﯽ

10

ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ 1

ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﲢﻘﯿﻘﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.1/11/2012 ،

ﻣﺨﺘﻮﻣﻪ ﺷﺪﻩ

2
1
12

9

6

ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﲢﻘﯿﻘﺎﺕ ﺳﺮﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.1/11/2012 ،
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ضمیمه E

اختصارات و مخفف ها

مخفف ها یا اختصارات

تعریف

4A

مساعدت به سازمان های ضد فساد اداری

A-TEMP

پروگرام حفظ و مراقبت جتهیزات تخنیکی  -افغانستان

پولیس سرحدات افغانستان

پولیس سرحدات افغان

ACLEA

تداوم تعلیمات حقوقی پیشرفته برای افغانستان

ACSS

حمایت از پروگرام خدمات مدنی در افغانستان

ACU

واحد ضد فساد اداری

ADT

تیم انکشاف جتارت زراعی

AF OSI

دفتر حتقیقات خاص نیروی هوایی

AFCEE

مرکز اجننیری و ماحولی قوای هوایی (امریکا)

AFI

پروگرام اولویت افغان

AFMIS

سیستم مدیریت معلومات مالی افغانستان

AGO

دفتر لوی خارنوالی (افغانستان)

AGS

سروی جئولوجیکی افغانستان

AIF

صندوق زیربناهای افغانستان

AIP

پروگرام زیربنایی افغانستان

ALP

پولیس محلی افغانستان

ANA

اردوی ملی افغانستان

ANCOP

پولیس نظم عمومی ملی افغان

ANDS

ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان

ANP

پولیس ملی افغانستان

ANSF

نیروهای امنیت ملی افغانستان

APAP

پروگرام مساعدت پارملانی به افغانستان

APPF

نیروی محافظت عمومی افغان

APRP

پروگرام صلح و آشتی ملی افغانستان

APTTA

توافقنامه ترانزیت افغانستان-پاکستان

APTTCA

سازمان هماهنگ کننده توافقنامه ترانزیت افغانستان-پاکستان

Army CID

قوماندانی حتقیقات جنایی اردو

ARP

پروگرام بازگشت شورشیان به جامعه افغانستان (امریکا)

ARTF

صندوق وجه امانت برای بازسازی افغانستان

ASAP

پروگرام زراعت پایدار پیشرفته

ASFF

صندوق نیروهای امنیتی افغانستان

ASI-SR

پروگرام ایجاد ثبات در ساحات جنوبی افغانستان

ASOP

پروگرام معلوماتدهی اجتماعی افغانستان

AUP

پولیس یونیفورم افغان
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ضما ئم

مخفف ها یا اختصارات

تعریف

AVIPA

ووچرهای افغانستان برای تولیدات افزایش یافته زراعی

AWOL

غیر حاضر بدون رخصتی

C-JTSCC

قوماندانی حمایت مشترک از قرارداد در میدان حرب قوماندانی مرکزی امریکا

CENTCOM

قوماندانی مرکزی (امریکا)

CERP

پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان

CFSOCC-A

قوماندانی مشترک عملیات خاص  -افغانستان

CM

ارزیابی قابلیت

CNPA

پولیس مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان

CNPC

کمپنی بین املللی تیل ملی چین

CNPI

معلومات عمومی مبارزه علیه مواد مخدر

COIN

مبارزه علیه شورشیان

CPD

قوماندانی مرکزی محابس

CPDAP

پروگرام مشورتی مواد مخدر پالن کلمبو

CRS

خدمات حتقیقاتی کنگره

CSC

کمیسیون خدمات ملکی (افغانستان)

CSSP

پروگرام حمایتی سیستم محابس

CSTC-A

قوماندانی انتقال امنیت متحد -افغانستان

CUAT

سامان ارزیابی یونت قوماندان

DAB

د افغانستان بانک

DAI

کمپنی .Development Alternatives

DCIS

خدمات حتقیقات جنایی وزارت دفاع

DEA

سازمان مقابله با مواد مخدر (امریکا)

DoD

وزارت دفاع (امریکا)

DoD CN

صندوق مبارزه علیه مواد مخدر وزارت دفاع (امریکا)

DoD OIG

دفتر مفتش خاص وزارت دفاع امریکا

DoS

وزارت امورخارجه امریکا ( ایاالت متحده امریکا)

DoS OIG

دفتر سرمفتش عمومی وزارت امورخارجه امریکا

DST

تیم حمایت انکشافی

EC

کمیسیون اروپایی

ECF

متدید اعتبار

ESF

صندوق حمایت اقتصادی

EVAW

قانون رفع خشونت علیه زنان

F-RIC

گروه آشتی ملی قوای آیساف

FBI

پولیس فدرال (امریکا)

FSD

گروه حمایت اصلی

FY

سال مالی

GAO

دفتر حسابدهی دولت (امریکا)

GDP

تولید ناخالص داخلی
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ضما ئم

مخفف ها یا اختصارات

تعریف

GPI

پروگرام زراعت خوب

HMMWV

موتر چرخه دار چند منظوره با قابلیت حرکت زیاد

HOOAC

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

HRW

دیده بان حقوق بشر

I-PACS II

پروگرام انکشاف جامعه مدنی افغانستان 2

ICCTF

نیروی کاری فساد اداری قراردادی بین املللی

IDLG

مدیریت مستقل حکومتداری محلی

IEC

کمیسیون مستقل انتخابات (افغانستان)

IED

دستگاه انفجاری تعبیه شده

IJC

قوماندانی مشترک نیروهای بین املللی کمک به امنیت

IMF

صندوق بین املللی پول

INCLE

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

INL

دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون (امریکا)

IOCC

مرکز عملیات و هماهنگی بین سازمانی:

ISAF

آیساف (نیروهای بین املللی کمک به امنیت)

ISR

استخبارات ،نظارت و مراقبت

JSC-A

قوماندانی حفظ و مراقبت مشترک  -افغانستان

JSSP

پروگرام حمایت از عدلیه

LARA

اصالحات ارضی افغانستان

LGCD

انکشاف حاکمیت محلی و جامعه

LOTFA

صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان

LSCOC

مرکز عملیاتی حمایت الجستیکی

MACCA

مرکز هماهنگی مین روبی افغانستان

MCN

وزارت مبارزه علیه مواد مخدر

MCTF

نیروی کاری جرائم عمده افغانستان

MDP

پالن انکشافی برابری جنسیتی وزارتخانه

MEC

کمیته نظارت و ارزیابی

MMDP

پالن انکشافی وزارتخانه ای اصلی

MoD

وزارت دفاع (افغانستان)

MoF

وزارت مالیه (افغانستان)

MoI

وزارت داخله (افغانستان)

MoJ

وزارت عدلیه (افغانستان)

MoM

وزارت معادن (افغانستان)

MoPH

وزارت صحت عامه (افغانستان)

MoPW

وزارت کارهای عمومی (افغان)

MoTCA

وزارت ترانسپورت و هوانوردی مدنی

MRRD

وزارت احیاء و انکشاف دهات

MTN

شبکه ارتباطات موبایل افغانستان
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ضما ئم

مخفف ها یا اختصارات

تعریف

NATO

سازمان پیمان آتالنتیک شمالی

NCIS

خدمات حتقیقات جنایی قوای بحری

انکشاف

ضابط درجه دار

NGO

سازمان غیر دولتی

NIU

یونت ملی مبارزه علیه مواد مخدر

NTM-A

منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی – افغانستان

OIG

دفتر سرمفتش عمومی

OTI

دفتر پروگرام های انتقالی

PBGF

صندوق والیان بر اساس مؤثریت

PJST

تیم دبیرخانه مشترک والیتی

PM/WRA

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

PMO

سفارش پول پستی

PRT

تیم بازسازی والیتی

PSC

قراردادی امنیتی سکتور خصوصی

RC

قوماندانی ساحوی

مصارف RC

مصارف مستمر

SIGAR

سر مفتش خاص برای بازسازی افغانستان

SIU

یونت حتقیقات حساس

STAY

ترنینگ مهارت برای جوانان افغان

SY

سال شمسی

TACOM LCMC

قوماندانی مدیریت طول عمر TACOM

TFBSO

نیروی کاری عملیاتی جتارت و ثبات

TIU

یونت حتقیقاتی تخنیکی

TRANSCOM

قوماندانی ترانسپورت امریکا

UAE

امارات متحده عربی

UN

سازمان ملل متحد

UNAMA

هییت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان

UNDP

پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد

UNESCO

سازمان فرهنگی ،علمی ،تعلیماتی ملل متحد

UNHCR

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد

UNODC

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد

USAAA

آژانس تفتیش اردوی ایاالت متحده امریکا

USACE

اجننیران اردوی امریکا

USAID

اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده

USAID OIG

دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده

USDA

وزارت زراعت امریکا

USFOR-A

نیروهای ایاالت متحده  -افغانستان

USGS

سروی جیولوجیکی امریکا
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خدمات حتقیقاتی کنگره" ،افغانستان :حکومتداری ،امنیت و سیاست امریکا در دوره بعد از طالبان"  12/21/2011صفحه 65
خدمات حتقیقاتی کنگره" ،مسیر افغانستان به سوی بازسازی :موانع ،عوارض و مسائل برای کنگره ،9/20/2002" ،صفحات.6–5 .
سخنگوی آیساف " ،در مورد پیشرفت در افغانستان بحث می کند".7/25/2011 ،
خدمات حتقیقاتی کنگره " ،مسیر افغانستان به سوی بازسازی :موانع ،عوارض و مسائل برای کنگره ، 9/20/2002" ،صفحات.13–6 .
دفتر حسابدهی دولت" ،689-GAO-08 ،بازسازی افغانستان :پیشرفت هایی در زمینه اعمار سرک ها اجنام شده ولی ارزیابی هایی برای تعیین تأثیرات و ایجاد یک پروگرام حفظ و مراقبت پایدار ضرورت دارد"،
.7/2008
دفتر حسابدهی دولت" ،403-GAO-04 ،بازسازی افغانستان :بدتر شدن وضعیت امنیتی و محدودیت منابع مانع پیشرفت شده است؛ اصالحاتی در ستراتیژی امریکا ضرورت دارد".6/2004 ،
دفتر حسابدهی دولت" ،403-GAO-04 ،بازسازی افغانستان :بدتر شدن وضعیت امنیتی و محدودیت منابع مانع پیشرفت شده است؛ اصالحاتی در ستراتیژی امریکا ضرورت دارد".6/2004 ،
دفتر حسابدهی دولت" ،403-GAO-04 ،بازسازی افغانستان :بدتر شدن وضعیت امنیتی و محدود بودن منابع مانع پیشرفت شده است ،اصالحاتی در ستراتیژی امریکا ضرورت دارد" ،6/2004 ،اداره انکشاف بین
املللی ایاالت متحده" ،سروی نرخ مرگ و میر افغانستان  ،11/2011 ،"2010اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده" ،سروی نرخ مرگ و میر افغانستان" ،ویب سایت ،دسترسی در تاریخ .1/5/2012
کنفرانس بن" ،توافق در زمینه اقدامات مشروط در افغانستان بستگی به تأسیس مجدد سازمان های دولتی دائمی دارد"( ،توافقنامه بن).12/5/2001 ،
قطعنامه  1386مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
خدمات حتقیقاتی کنگره" ،مسیر افغانستان به سوی بازسازی :موانع ،عوارض و مسائل برای کنگره ،9/20/2002" ،صفحه .4
سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد" ،وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر صلح و امنیت جهان".3/18/2002 ،
سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد" ،وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر صلح و امنیت جهان".8/12/2005 ،
دفتر حسابدهی دولتی" ،575-GAO-005 ،امنیت افغانستان :مساعی مربوط به تأسیس پولیس و اردو پیشرفت هایی داشته است ،ولی پالن های آینده ضرورت به تعریف خوبتری دارند".6/2005 ،
دفتر حسابدهی دولتی" ،575-GAO-005 ،امنیت افغانستان :مساعی مربوط به تأسیس پولیس و اردو پیشرفت هایی داشته است ،ولی پالن های آینده ضرورت به تعریف خوبتری دارند".6/2005 ،
دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا و دفتر مفتش عمومی وزارت امورخارجه امریکا" ،وزارت دفاع امریکا و وزارت امورخارجه امریکا ضرورت به طرزالعمل های خوبتری برای نظارت و مصروف منودن منابع مالی
وزارت دفاع امریکا برای پروگرام ترنینگ پولیس ملی افغانستان دارند".2011/7/7 ،080-D-2011 ،
دفتر حسابدهی دولتی" ،575-GAO-005 ،امنیت افغانستان :مساعی مربوط به تأسیس پولیس و اردو پیشرفت هایی داشته است ،ولی پالن های آینده ضرورت به تعریف خوبتری دارند".6/2005 ،
دفتر حسابدهی دولتی" ،575-GAO-005 ،امنیت افغانستان :مساعی مربوط به تأسیس پولیس و اردو پیشرفت هایی داشته است ،ولی پالن های آینده ضرورت به تعریف خوبتری دارند".6/2005 ،
دفتر حسابدهی دولتی" ،575-GAO-005 ،امنیت افغانستان :مساعی مربوط به تأسیس پولیس و اردو پیشرفت هایی داشته است ،ولی پالن های آینده ضرورت به تعریف خوبتری دارند".6/2005 ،
دفتر حسابدهی دولت" ،742-GAO-05 ،بازسازی افغانستان :با وجود بعضی پیشرفت ها ،بدتر شدن وضعیت امنیتی و سایر موانع نایل آمدن به اهداف امریکا را تهدید می کنند".7/2005 ،
دفتر حسابدهی دولت" ،403-GAO-04 ،بازسازی افغانستان :بدتر شدن وضعیت امنیتی و محدودیت منابع مانع پیشرفت شده است؛ اصالحاتی در ستراتیژی امریکا ضرورت دارد".6/2004 ،
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد" ،سروی تریاک افغانستان .9/2006 ” ،2006
دفتر حسابدهی دولت" ،78-GAO-07 ،کنترول موادمخدر در افغانستان :با وجود بهبود یافنت مساعی ،بدتر شدن وضعیت امنیتی موفقیت اهداف امریکا را تهدید می کند".11/2006 ،
دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،راپور ممیزی منبر " ،002-P-07-306-5ممیزی از پروگرام معاش متبادل افغانستان/اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده  -ساحه شرقی".2/13/2007 ،
دفتر حسابدهی دولت" ،78-GAO-07 ،کنترول موادمخدر در افغانستان :با وجود بهبود یافنت مساعی ،بدتر شدن وضعیت امنیتی موفقیت اهداف امریکا را تهدید می کند".11/2006 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،راپور ممیزی منبر " ،008-P-06-306-5ممیزی از فعالیت های بازسازی کلینیک صحی و مکاتب افغانستان/اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده".8/18/2006 ،
سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد" ،وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر صلح و امنیت جهان". 8/12/2005 ،
کاخ سفید ،اظهارات رئیس جمهور براک اوباما" ،یک ستراتیژی جدید برای افغانستان و پاکستان".3/27/2009 ،
کاخ سفید" ،خطابه رئیس جمهور امریکا به ملت در مورد مسیر پیش روی افغانستان و پاکستان".12/1/2009 ،
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،تفتیش " ،17-11مصارف مساعی غیرنظامی امریکا در افغانستان حدود  2ملیارد دالر بوده و باید اداره و نظارت بر منابع مالی منتقل شده به سایر سازمان ها
تقویت شود".9/8/2011 ،
راپور“ ،افغانستان :کنفرانس لندن". 1/28/2010 ،
دفتر حسابدهی دولت" ،473SP-GAO-09 ،افغانستان :مسائل مهم برای نظارت کنگره" .4/2009
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،تفتیش " ،11-10اجراآت ضروری برای بهبود قابلیت اعتماد به سیستم ارزیابی قابلیت نیروهای امنیتی افغان". 6/29/2010 ،
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،تفتیش " ،6-11پالن گذاری ناکافی برای تأسیسات نیروهای امنیت ملی افغانستان سبب افزایش خطرات برای پروگرام  11.4ملیارد دالری شده است".1/26/2011 ،
آیساف" ،سخنگوی آیساف در مورد وضعیت پیشرفت در افغانستان بحث می کند" ،7/25/2011 ،اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده/افغانستان" ،تعلیمات" ، 6/2011 ،دسترسی در تاریخ .1/19/2012
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده" ،سروی مرگ و میر افغانستان  ،11/2011 ،"2010اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده" ،سروی مرگ و میر افغانستان ،ویب سایت ،دسترسی در تاریخ .1/5/2012
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده" ،سروی مرگ و میر افغانستان  ،11/2011 ،"2010دسترسی در تاریخ  ،1/5/2012اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص
برای بازسازی افغانستان ،1/4/2012 ،پالیسی خارجی" ،در مسیر بازسازی" ،12/9/2011 ،دسترسی در تاریخ .1/18/2012
بانک جهانی" ،بروزرسانی وضعیت اقتصادی افغانستان ،اکتوبر  "،2011در تاریخ .1/19/2012
بانک جهانی" ،بروزرسانی وضعیت اقتصادی افغانستان ،اکتوبر  "،2011در تاریخ .1/19/2012
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده" ،وضعیت زیربناها" ، 6/2011 ،دسترسی در تاریخ . 1/19/2012
دفتر حسابدهی دولت" ،689-GAO-08 ،بازسازی افغانستان :پیشرفت هایی در زمینه اعمار سرک ها اجنام شده ولی ارزیابی هایی برای تعیین تأثیرات آنها و یک پروگرام حفظ و مراقبت پایدار ضرورت دارد"،
.7/2008
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سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،تفتیش " ،11-7پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان در والیت لغمان مزایایی داشت ولی ضعف نظارتی و تشویش های موجود در زمینه حفظ پروگرام سبب نایل آمدن
به نتایج نامناسب و اتالف منابع گردید.1/27/2011 ".
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،تفتیش " ،1-12اقداماتی برای ارزیابی خوبتر و هماهنگ منودن مساعی ایجاد ظرفیت در وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری ضرورت دارد".10/20/2011 ،
بانک جهانی" ،بروزرسانی وضعیت اقتصادی افغانستان ،اکتوبر  "،2011در تاریخ .1/19/2012
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد" ،سروی تریاک افغانستان .9/2006 ” ،2006
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،تفتیش " ،13-11هماهنگی بین سازمانی محدود و کنترول های ناکافی بر منابع مالی امریکا در افغانستان ،مساعی امریکا برای انکشاف سکتور مالی و محافظت
از پول های امریکا را تضعیف منوده است".7/20/2011 ،
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،تفتیش  "،06-09ستیراتیژی و منابع مورد نیاز برای دوام کاپاسیته انتخاب کنندگان افغان.9/22/2009 "،
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،تفتیش " ،1-10موانعی برای مشارکت بیشتر زنان در انتخابات افغانستان.10/28/2009 "،
" ،IWAدیدگاهها و جتارب افغان ها از فساد اداری :سروی ملی  ،7/7/2010 ،"2010صفحات .23 ,14 ,10
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،تفتیش " ،10-2برای مقابله موثر دفتر اعلی نظارت بر پیاده سازی ستراتیژی ضد فساد اداری ( )HOOبا فساد اداری ،باید اختیارات و استقالل آن بیشتر شود و منابع
مالی در اختیار آن قرار داده شود".12/16/2009 ،
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،تفتیش " ،10-15تکمیل ستراتیژی جامع ضد-فساد اداری امریکا مساعدت زیادی به مساعی بازسازی امریکا در افغانستان می کند".8/5/2010 ،
کاخ سفید" ،ارزیابی ساالنه افغانستان و پاکستان :نگاه اجمالی".12/2010 ،
کاخ سفید" ،اظهارات رئیس جمهور در مورد مسیر پیش روی افغانستان".11/22/2011 ،
وزارت امورخارجه امریکا" ،اظهارات وزیر امورخارجه خامن هیلری رودهام کلیننت در مرکز کنفرانس بن".12/5/2011 ،
دفتر وزیر دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.10/7/2010 ،
 .بانک جهانی" ،بروزرسانی وضعیت اقتصادی افغانستان ،اکتوبر  "،2011دسترسی در تاریخ .1/19/2012
بانک جهانی" ،انتقال دولت در افغانستان :فراتر از سال .11/21/2011 ،"2014
جنرال دیوید پترائوس ،اظهارات در مقابل کمیته خدمات نیروهای مسلح سنا.3/2011 ،
کنفرانس بن" ،نتایج کنفرانس".12/5/2011 ،
بانک جهانی" ،انتقال دولت در افغانستان :فراتر از سال .11/21/2011 ،"2014
کنفرانس بن" ،نتایج کنفرانس".12/5/2011 ،
 ،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.1/13/2012 ،
وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات توسط سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 1/13/2012 ،و .10/17/2011
دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع " ،توزیع کمک های مالی و تعهدات برای مدیریت صندوق نیروهای امنیتی افغانستان -مرحله  ،11/5/2007 ،"1صفحه .2
وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/13/2012 ،
وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/13/2012 ،
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 افغانستان2011/23/12 ،74-P.L. 112 ،4/21/2010 ،
به ضمیمه  Bاین راپور مراجعه کنید.
وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/17/2012 ،
وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات توسط سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 1/17/2012 ،و .10/20/2011
کمیته خدمات مسلح سنا ،نشر مطبوعاتی" ،سنا قانون اجازه دفاع ملی  Ike Skeltonبرای سال مالی  2011را تصویب منود".12/22/2010 ،
وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.2011/15/4، 10-P.L. 112، 2011/23/12، 74-P.L. 112 ،1/17/2012 ،
وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات توسط سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 1/17/2012 ،و .10/20/2011
نیروی کاری جتاری و ثبات" ،درباره نیروی کاری جتارت و ثبات" ،دسترسی در تاریخ  ،10/20/2011وزارت دفاع امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/22/2011 ،
به ضمیمه  Bاین راپور مراجعه کنید.
وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/2/2012 ،
وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات توسط سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 1/2/2012 ،و .10/17/2011
وزارت دفاع امریکا" ،فعالیت های جلوگیری از تولید و مبارزه علیه مواد مخدر ،درخواست بودجه اضافی دفاعی برای مبارزه علیه موادمخدر سال مالی  ،"2009دسترسی .4/13/2010
وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات توسط سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 1/4/2012 ،و .10/4/2011
دفتر مدیریت و بودجه ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/16/2009 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.10/3/2011 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات توسط سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 10/3/2011 ،و .7/13/2011
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وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.10/13/2009 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/10/2012 ،
وزارت امورخارجه آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات توسط سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 1/10/2012 ،و .10/13/2011
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  21دسمبر "،2010 ،صفحه .5
بانک جهانی" ،صندوق وجه امانت برای بازسازی افغانستان :راپور مدیر در زمینه وضعیت مالی تا  21دسمبر "،2010 ،صفحه .1
بانک جهانیّ" ،بروزرسانی ربعوار کشوری :افغانستان ،4/2011" ،صفحه 16
بانک جهانی" ،صندوق وجه امانت برای بازسازی افغانستان :راپور مدیر در زمینه وضعیت مالی تا  21دسمبر "،2011 ،صفحه .7
بانک جهانیّ" ،بروزرسانی ربعوار کشوری :افغانستان ،4/2011" ،صفحه 16
بانک جهانی" ،صندوق وجه امانت برای بازسازی افغانستان :راپور مدیر در زمینه وضعیت مالی تا  21دسمبر "،2011 ،صفحه .7
کمیسیون اروپا" ،افغانستان :وضعیت بازی ،جنوری  ،3/31/2011 ،"2011صفحه .7
پروگرام انکشافی ملل متحد" ،راپور پیشرفت ربعوار مرحله چهارم صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان ربع سوم ،"2011/جدول ،10/27/2011 ،1حتلیل سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان از
راپورهای ربعوار و ساالنه صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان.1/20/2012 ،
پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد" ،راپور ربعوار پیشرفت مرحله ششم صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان در ربع سوم  ،"2011جدول .10/27/2011 ،2
پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد" ،راپور ربعوار پیشرفت مرحله ششم صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان در ربع دوم  ،"2011صفحه  ،1دسترسی .6/22/2011
پروگرام انکشافی ملل متحد" ،راپور پیشرفت ربعوار مرحله چهارم صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان ربع سوم ،"2011/جدول ،10/27/2011 ،1حتلیل سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان از
راپورهای ربعوار و ساالنه صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان.1/20/2012 ،
به ضمیمه  Bمراجعه کنید ،کاخ سفید" ،اظهارات رئیس جمهور در .2011/23/H.R.2055"، 12
به ضمیمه  Bمراجعه کنید ،وزارت دفاع امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/13/2012 ،
منایندگی ترنینگ سازمان پیمان اتالنتیک شمالی  -افغانستان" ،بررسی ستراتیژیک نیروهای امنیت ملی افغانستان ،10/26/2011 ،صفحه  ،36منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی  -افغانستان،
"کلیات پروگرام های  ،2011/27/DCOM"، 10صفحه .40
وزارت دفاع امریکا" ،اظهاریه وزارت دفاع امریکا در مورد نتایج حتقیق از واقعه سرحدی پاکستان" ،12/22/2011 ،دسترسی در تاریخ  ،12/29/2011وزارت دفاع امریکا ،وزارت دفاع امریکا برای ترمیم رابطه با
پاکستان کوشش می کند" ،12/2/2012 ،دسترسی در تاریخ .12/29/2012
وزارت دفاع امریکا" ،اظهارات وزارت دفاع در مورد نتایج حتقیق از واقعه سرحدی پاکستان" ،12/22/2011 ،دسترسی در تاریخ  ،12/29/2011وزارت دفاع امریکا ،وزارت دفاع امریکا برای ترمیم رابطه با پاکستان
کوشش می کند" ،12/2/2011 ،دسترسی در تاریخ .12/29/2011
قوماندانی مشترک بین املللی-آیساف ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/3/2012 ،
قوماندانی مشترک بین املللی ،پاسخ به درخواست معلومات توسط سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 1/3/2012 ،و .10/4/2011
قوماندانی مشترک بین املللی-آیساف ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/3/2012 ،
دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا" ،ارزیابی مساعی دولت امریکا و قوای ائتالف برای انکشاف قابلیت الجستیکی اردوی ملی افغانستان" ،2011/9/12 ,028-DODIG-2012 ،صفحه .5
منایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی  -افغانستان" ،ارزیابی وزارت دفاع افغانستان GS/از  ACG-ADجنوری-مارچ  ،"2011صفحه .3
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان10/2/2009 ،
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/3/2012 ،
قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،1/3/2012 ،قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان PERSTAT ،پولیس ملی
افغانستان.12/2011 ،
وزارت دفاع امریکا" ،پیشرفت به سوی امنیت و ثبات در افغانستان" ،10/2011 ،صفحه .4
آیساف" ،معلومات ماهوار آیساف :وضعیت تا نومبر  ،12/20/2011 ،"2011صفحات  ،6–5دسترسی در تاریخ .1/13/2012
منشی عمومی سازمان ملل متحد" ،وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر صلح و امنیت جهان" ،12/13/2011 ،صفحه .3
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان" ،راپور ربعوار به کنگره امریکا" ،10/30/2011 ،صفحه .63
دفتر وزیر دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.10/7/2010 ،
دفتر وزیر دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.10/7/2010 ،
دفتر وزیر دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.10/7/2010 ،
منشی عمومی سازمان ملل متحد" ،وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر صلح و امنیت جهان" ،12/13/2011 ،صفحه .4
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.4/6/2010 ،
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان10/2/2009 ،
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان10/2/2009 ،
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان10/2/2009 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.4/6/2010 ،
وزارت دفاع امریکا" ،بودجه وزارت دفاع امریکا ،سال مالی  ،2/2011 ،"2012صفحات .41 ,37–36
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قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان10/2/2009 ،
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان10/2/2009 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.4/6/2010 ،
وزارت دفاع امریکا" ،بودجه وزارت دفاع امریکا ،سال مالی  ،2/2011 ،"2012صفحه .13
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان..1/3/2012 ،
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان10/2/2009 ،
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان10/2/2009 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.4/6/2010 ،
وزارت دفاع امریکا" ،بودجه وزارت دفاع امریکا ،سال مالی  ،2/2011 ،"2012صفحه .5
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان10/2/2009 ،
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان10/2/2009 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.4/6/2010 ،
وزارت دفاع امریکا" ،بودجه وزارت دفاع امریکا ،سال مالی  ،2/2011 ،"2012صفحات .26 ,24
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/3/2012 ،
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/3/2012 ،
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان1/3/2012 ،
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان1/3/2012 ،
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان1/3/2012 ،
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان1/3/2012 ،
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان1/3/2012 ،
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان1/3/2012 ،
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان1/3/2012 ،
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان1/3/2012 ،
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان1/3/2012 ،
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان1/3/2012 ،
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان1/3/2012 ،
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان1/3/2012 ،
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/3/2012 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/13/2012 ،
قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان ،پولیس ملی افغانستان  ،2011/PERSTAT، 12قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان ،پولیس ملی افغانستان .2011/PERSTAT، 9
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/13/2012 ،
وزارت دفاع امریکا" ،بودجه وزارت دفاع امریکا ،سال مالی  ،2/2011 ،"2012صفحه .72
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/3/2012 ،
پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد" ،صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان" ، 4/2011 ،دسترسی در تاریخ .1/9/2012
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/3/2012 ،
صندوق بین املللی پول ،راپور کشوری منبر  ،11/2011 ،11/330صفحه .4
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/3/2012 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/13/2012 ،
وزارت دفاع امریکا" ،وزارت دفاع امریکا ،بودجه سال مالی  ،2/2011 ،"2012صفحه .55
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/3/2012 ،
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/3/2012 ،
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/3/2012 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/13/2012 ،
وزارت دفاع امریکا" ،بودجه وزارت دفاع امریکا ،سال مالی  ،2/2011 ،"2012صفحه .50
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/3/2012 ،
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/3/2012 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/13/2012 ،
وزارت دفاع امریکا" ،بودجه وزارت دفاع امریکا ،سال مالی  ،2/2011 ،"2012صفحه .65
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قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/17/2012 ،
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/3/2012 ،
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/3/2012 ،
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/3/2012 ،
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/3/2012 ،
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/3/2012 ،
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/3/2012 ،
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/3/2012 ،
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/3/2012 ،
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/3/2012 ،
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/3/2012 ،
دفتر وزیر دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.4/3/2011 ،
وزارت دفاع امریکا" ،بودجه وزارت دفاع ،سال مالی  ،2/2011 ،"2012صفحه .82
وزارت دفاع امریکا" ،بودجه وزارت دفاع امریکا ،سال مالی  ،2/2011 ،"2012صفحه .3
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/3/2012 ،
سازمان ملل متحد" ،وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر صلح و امنیت جهان" ،12/13/2011 ،صفحات.5–4 .
قوماندانی مرکزی ایاالت متحده" ،حمایت قراردادی ها از عملیات امریکا در ساحه مسئولیت قوماندانی مرکزی ایاالت متحده در عراق و افغانستان" ،4/6/2011 ،دسترسی اونالین  ،10/13/2011قوماندانی
مرکزی ایاالت متحده" ،حمایت قراردادی ها از عملیات امریکا در ساحه مسئولیت قوماندانی مرکزی ایاالت متحده در عراق و افغانستان" ،7/7/2011 ،دسترسی .10/13/2011
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان" ،راپور ربعوار به کنگره امریکا" ،2010/30/10 ،صفحه  ،64سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان "راپور ربعوار به کنگره امریکا" ، 4/30/2011 ،صفحه ،55
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان" ،راپور ربعوار به کنگره امریکا" ،7/30/2011 ،صفحه .59
وزارت دفاع امریکا" ،پیشرفت به سوی امنیت و ثبات در افغانستان" ،10/2011 ،صفحات.72–71 .
وزارت دفاع امریکا" ،پیشرفت به سوی امنیت و ثبات در افغانستان" ،10/2011 ،صفحات.72–71 .
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/3/2012 ،
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/3/2012 ،
منایندگی ترنینگ سازمان پیمان اتالنتیک شمالی  -افغانستان" ،آیساف از خدمات امنیتی خصوصی دولت افغانستان استقبال می کند" ،3/26/2011 ،دسترسی در تاریخ .1/12/2012
قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،1/3/2012 ،قوماندانی انتقال امنیت متحد  -افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/19/2012 ،
نیروهای ایاالت متحده  -افغانستان ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/3/2012 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،PM-WRA ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/4/2012 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،PM-WRA ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/4/2012 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،PM-WRA ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/4/2012 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،PM-WRA ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/4/2012 ،
به ضمیمه  Bمراجعه کنید.
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/3/2012 ،
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/3/2012 ،
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/3/2012 ،
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان1/3/2012 ،
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/3/2012 ،
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/3/2012 ،
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/3/2012 ،
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/3/2012 ،
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/3/2012 ،
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/3/2012 ،
وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/4/2012 ،
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/3/2012 ،
وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/4/2012 ،
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد" ،سروی تریاک افغانستان  ،12/2011 ” ،2011صفحه .1
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد" ،سروی تریاک افغانستان  ،12/2011 ” ،2011صفحه .1

ارائه راپور به کنگره امریکا |  30جنوری 2012
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وزارت دفاع آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/4/2012 ،
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/3/2012 ،
به ضمیمه  Bمراجعه کنید.
وزارت امورخارجه و کشورهای مشترک املنافع بریتانیا" ،راپور پیشرفت ماهوار افغانستان :اکتوبر  ،11/2011 ،"2011صفحه  ،2منشی عمومی سازمان ملل متحد" ،وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر صلح و
امنیت جهان" ،3/10/2010 ،صفحه .2
وزارت امورخارجه و کشورهای مشترک املنافع بریتانیا" ،راپور پیشرفت ماهوار افغانستان :اکتوبر  ،11/2011"2011صفحه 2
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.12/30/2011 ،
وزارت امورخارجه و کشورهای مشترک املنافع بریتانیا" ،راپور پیشرفت ماهوار افغانستان :نومبر  ،12/8/2011 ،"2011صفحه .2
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.12/30/2011 ،
وزارت امورخارجه و کشورهای مشترک املنافع بریتانیا" ،راپور پیشرفت ماهوار افغانستان :نومبر  ،2/2010 ،"2011صفحه  ،2وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان.12/30/2011 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.12/30/2011 ،
منشی عمومی سازمان ملل متحد" ،وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر صلح و امنیت جهان" ،12/13/2011 ،صفحه .3
منشی عمومی سازمان ملل متحد" ،وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر صلح و امنیت جهان" ،12/13/2011 ،صفحه .3
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.12/30/2011 ،
کنفرانس بین املللی افغانستان در بن" ،نتایج کنفرانس" ،12/5/2011 ،وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.12/30/2011 ،
کنفرانس بین املللی افغانستان در بن " ،نتایج کنفرانس" ،12/5/2011 ،وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.12/30/2011 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،12/30/2011 ،وزارت امورخارجه امریکا" ،اظهارات وزیر امورخارجه خامن هیلری رودهام کلیننت در مرکز
کنفرانس بن".12/5/2011 ،
“اعالمیه پروسس استانبول در مورد امنیت و همکاری ساحوی برای یک افغانستان امن و پایدار".11/2/2011 ،
وزارت امورخارجه و کشورهای مشترک املنافع بریتانیا" ،راپور پیشرفت ماهوار افغانستان :نومبر  ،12/8/2011 ،"2011صفحه .3
“اعالمیه پروسس استانبول در مورد امنیت و همکاری ساحوی برای یک افغانستان امن و پایدار" ،11/2/2011 ،وزارت امورخارجه امریکا" ،امریکا از کنفرانس استانبول برای اعالمیه افغانستان استقبال می
کند".11/2/2011 ،
وزارت امورخارجه امریکا" ،امریکا از کنفرانس استانبول برای اعالمیه افغانستان استقبال می کند".11/2/2011 ،
منشی عمومی سازمان ملل متحد" ،وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر صلح و امنیت جهان" ،12/13/2011 ،صفحه .3
منشی عمومی سازمان ملل متحد" ،با تصویب یک قطعنامه وسیع ،مجمع عمومی بر تداوم حمایت از دولت و مردم افغانستان تأکید منود و برای یقین حاصل منودن از موفقیت پروسس کابل درخواست
مساعدت منود".11/21/2011 ،
 .243منشی عمومی سازمان ملل متحد" ،با تصویب یک قطعنامه وسیع ،مجمع عمومی بر تداوم حمایت از دولت و مردم افغانستان تأکید منود و برای یقین حاصل منودن از موفقیت پروسس کابل
درخواست مساعدت منود".11/21/2011 ،
منشی عمومی سازمان ملل متحد" ،وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر صلح و امنیت جهان" ،12/13/2011 ،صفحه .2
منشی عمومی سازمان ملل متحد" ،وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر صلح و امنیت جهان" ،12/13/2011 ،صفحه .5
منشی عمومی سازمان ملل متحد" ،وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر صلح و امنیت جهان" ،12/13/2011 ،صفحه .1
وزارت امورخارجه و کشورهای مشترک املنافع بریتانیا" ،راپور پیشرفت ماهوار افغانستان :نومبر  ،12/8/2011 ،"2011صفحه .2
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.12/30/2011 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/6/2010 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.12/30/2011 ،
صدای امریکا" ،طالبان به توافق اولی برای افتتاح آفیس در قطر نایل گردید" ،1/3/2012 ،مرکز ترکیبی نظامی-مدنی" ،ارزیابی افغانستان" ،1/4/2012 ،صفحه .2
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.12/30/2011 ،
وزارت دفاع امریکا" ،جلسه خبری با جنرال میلز و والی منگال از طریق تله کنفرانس از افغانستان".12/8/2011 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.12/30/2011 ،
 ،IJCپاسخ به درخواست معلومات توسط سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.12/30/2011 ،
وزارت دفاع امریکا" ،جلسه خبری با جنرال میلز و والی منگال از طریق تله کنفرانس از افغانستان".12/8/2011 ،
وزارت دفاع امریکا" ،جلسه خبری با جنرال میلز و والی منگال از طریق تله کنفرانس از افغانستان".12/8/2011 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.12/30/2011 ،
وزارت دفاع امریکا" ،جلسه خبری با جنرال میلز و والی منگال از طریق تله کنفرانس از افغانستان".12/8/2011 ،
وزارت دفاع امریکا" ،جلسه خبری با جنرال میلز و والی منگال از طریق تله کنفرانس از افغانستان".12/8/2011 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.12/30/2011 ،
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وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،12/30/2011 ،اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان.1/17/2012 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.12/30/2011 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.12/30/2011 ،
وزارت دفاع امریکا" ،جلسه خبری با جنرال میلز و والی منگال از طریق تله کنفرانس از افغانستان".12/8/2011 ،
وزارت دفاع امریکا" ،جلسه خبری با جنرال میلز و والی منگال از طریق تله کنفرانس از افغانستان".12/8/2011 ،
وزارت دفاع امریکا" ،جلسه خبری با جنرال میلز و والی منگال از طریق تله کنفرانس از افغانستان".12/8/2011 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.12/30/2011 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.12/30/2011 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.12/30/2011 ،
وزارت دفاع امریکا" ،جلسه خبری با جنرال میلز و والی منگال از طریق تله کنفرانس از افغانستان".12/8/2011 ،
وزارت دفاع امریکا" ،جلسه خبری با جنرال میلز و والی منگال از طریق تله کنفرانس از افغانستان".12/8/2011 ،
بنیاد آسیا" ،افغانستان در سال  :2011یک سروی از مردم افغانستان" ،10/2011 ،صفحات.44 ,43 .
بنیاد آسیا" ،افغانستان در سال  :2011یک سروی از مردم افغانستان" ،10/2011 ،صفحات.79 ,72 .
بنیاد آسیا" ،افغانستان در سال  :2011یک سروی از مردم افغانستان" ،10/2011 ،صفحه  .71نوت :ضمیمه  5و6
منشی عمومی سازمان ملل متحد" ،وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر صلح و امنیت جهان" ،12/13/2011 ،صفحه .2
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.12/30/2011 ،
منشی عمومی سازمان ملل متحد" ،وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر صلح و امنیت جهان" ،12/13/2011 ،صفحه .2
بنیاد آسیا" ،افغانستان در سال  :2011یک سروی از مردم افغانستان" ،10/2011 ،صفحه .84
بنیاد آسیا" ،افغانستان در سال  :2011یک سروی از مردم افغانستان" ،10/2011 ،صفحات.86 ,84 .
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/5/2012 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/5/2012 ،
خزانه داری ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.12/30/2011 ،
خزانه داری ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.12/30/2011 ،
خزانه داری ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.12/30/2011 ،
خزانه داری ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.12/30/2011 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.12/30/2011 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.12/30/2011 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.12/30/2011 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.12/30/2011 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.12/30/2011 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.12/30/2011 ،
وزارت امورخارجه آمریکا ،پاسخ به درخواست معلومات توسط سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 12/30/2011 ،و .1/9/2011
منشی عمومی سازمان ملل متحد" ،وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر صلح و امنیت جهان" ،12/13/2011 ،صفحه .10
سفارت امریکا در کابل" ،انتظار می رود که سرمایه گذاری های اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده منجر به بهبودبخشی خدمات عمومی در افغانستان گردد".10/31/2011 ،
سفارت امریکا در کابل" ،انتظار می رود که سرمایه گذاری های اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده منجر به بهبودبخشی خدمات عمومی در افغانستان گردد".10/31/2011 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،1/5/2012 ،اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده" ،حمایت از سازمان های حکومتداری
محلی" ،دسترسی اونالین .1/17/2012
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/5/2012 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/5/2012 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان1/5/2012،؛ اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش
خاص برای بازسازی افغانستان.1/18/2012 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،1/5/2012 ،اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده" ،پروگرام انکشاف جامعه مدنی
افغانستان .12/2010 ،"2
سازمان دیده بان حقوق بشر" ،افغانستان :یک دهه فرصت های از دست رفته".12/4/2011 ،
بنیاد آسیا" ،افغانستان در سال  :2011یک سروی از مردم افغانستان" ،10/2011 ،صفحه .71
وزارت امورخارجه و کشورهای مشترک املنافع بریتانیا" ،راپور پیشرفت ماهوار افغانستان :نومبر  ،11/2011 ،"2011صفحه .3
خدمات حتقیقاتی کنگره" ،افغانستان :حکومتداری ،امنیت و سیاست امریکا در دوره بعد از طالبان"  11/22/2011صفحه 4

ارائه راپور به کنگره امریکا |  30جنوری 2012

169

نوت های پایانی

.307
.308
.309
.310
.311
.312

دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون /وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/4/2012 ،
منشی عمومی سازمان ملل متحد" ،وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر صلح و امنیت جهان" ،12/13/2011 ،صفحه .9
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون /وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/4/2012 ،
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون /وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/4/2012 ،
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون /وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/4/2012 ،
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون /وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان1/4/2012 ،؛ دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون/وزارت
امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.7/18/2011 ،
دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون /وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/4/2012 ،
وزارت دفاع آمریکا/دفتر وزیر دفاع امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/3/2012 ،
شفافیت بین امللل" ،فهرست فساد اداری .12/1/2011 ،"2011
بنیاد آسیا" ،افغانستان در سال  :2011یک سروی از مردم افغانستان" ،10/2011 ،صفحات.99–98 ,95 .
سازمان ملل متحد" ،وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر صلح و امنیت جهان" ،12/13/2011 ،صفحات.8–7 .
وزارت دفاع آمریکا /دفتر وزیر دفاع امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/3/2012 ،
وزارت دفاع آمریکا /دفتر وزیر دفاع امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/3/2012 ،
وزارت دفاع آمریکا/دفتر وزیر دفاع امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/3/2012 ،
وزارت امورخارجه و کشورهای مشترک املنافع بریتانیا" ،راپور پیشرفت ماهوار افغانستان :نومبر  ،12/8/2011 ،"2011صفحه  ،4یوناما" ،کمیته مشترک مستقل برای مبارزه علیه فساد اداری جلسه دیدار می
کند" ،5/11/2011 ،منشی عمومی سازمان ملل متحد" ،وضعیت افغانستان و تأثیرات آن بر صلح و امنیت بین املللی" ،12/13/2011 ،صفحه .10
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/5/2012 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/5/2012 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،12/30/2011 ،وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان.10/4/2011 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.12/30/2011 ،
وزارت دفاع آمریکا /دفتر وزیر دفاع امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/3/201 ،
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سازمان دیده بان حقوق بشر" ،افغانستان :یک دهه فرصت های از دست رفته".12/4/2011 ،
سازمان دیده بان حقوق بشر" ،افغانستان :یک دهه فرصت های از دست رفته".12/4/2011 ،
سازمان دیده بان حقوق بشر" ،افغانستان :یک دهه فرصت های از دست رفته" .12/4/2011
یوناما 54" ،فیصد از زنان در افغانستان حتت تأثیر ازدواج جبری و زیر سن قانونی قرار دارند".12/21/2011 ،
یوناما 54" ،فیصد از زنان در افغانستان حتت تأثیر ازدواج جبری و زیر سن قانونی قرار دارند".12/21/2011 ،
زنان سازمان ملل متحد" ،زنان سازمان ملل متحد پروژه پروژه منع خشونت علیه زنان را در چند والیت افغانستان آغاز منود".10/20/2011 ،
زنان سازمان ملل متحد" ،زنان سازمان ملل متحد پروژه پروژه منع خشونت علیه زنان را در چند والیت افغانستان آغاز منود".10/20/2011 ،
یوناما" ،تعداد بیجاشدگانی که با مساعدت سازمان ملل متحد به افغانستان بازگشته اند در سال  2011تقلیل یافته است".10/28/2011 ،
به ضمیمه  Bمراجعه کنید.
وزارت امورخارجه امریکا" ،نوت زمینه :کنفرانس بن در مورد افغانستان و مالقات با شرکای اروپایی" ،12/5/2011 ،دسترسی در تاریخ .1/4/2012
کنفرانس استانبول" ،اعالمیه کنفرانس استانبول در مورد افغانستان که در تاریخ  2نومبر  2011برگزار گردید" ،11/3/2011 ،دسترسی در تاریخ .12/22/2011
وزارت معادن افغانستان ،پیام وزیر" ،کنفرانس معادن و پول در لندن برگزار گردید" ،12/13/2011 ،دسترسی در تاریخ  .12/28/2011معادن و پول لندن  ،2011بروشور ،دسترسی در تاریخ .1/14/2012
اطاق جتارت امریکا-افغانستان ،نشر مطبوعاتی" ،هفتمین کنفرانس ساالنه روابط جتاری امریکا-افغانستان" ،11/29/2011 ،دسترسی در تاریخ .12/28/2011
وزارت امورخارجه ،جمهوری قزاقزستان" ،اجالس آستانه" ،نسخه منبر  ،11/15/2011 ،199دسترسی در تاریخ .12/27/2011
کنفرانس بین املللی افغانستان در بن" ،نتایج کنفرانس" ،12/5/2011 ،دسترسی در تاریخ .12/27/2011
" ،CFCدومین کنفرانس بین املللی بن در مورد افغانستان" ،12/5/2011 ،دسترسی در تاریخ  ،1/4/2011صندوق بین املللی پول ،راپور کشوری منبر  ،11/2011 ،11-330دسترسی در تاریخ .12/28/2011
بانک جهانی" ،انتقال در افغانستان بعد از سال  ،11/21/2011 ،"2014دسترسی در تاریخ  ،12/21/2011صندوق بین املللی پول ،راپور کشوری منبر  ،11/2011 ،11-330دسترسی در تاریخ .12/28/2011
وزارت امورخارجه امریکا" ،نوت زمینه :کنفرانس بن در مورد افغانستان و مالقات با شرکای اروپایی" ،12/5/2011 ،دسترسی در تاریخ .12/9/2011
وزارت امورخارجه امریکا" ،گام های بعدی برای سرک ابریشم ،اظهارات جفری پیات ،معاون اول وزیر در امور جنوب و مرکز آسیا ،چنای ،هندوستان" ،11/15/2011 ،دسترسی در تاریخ  ،12/5/2011وزارت امورخارجه
امریکا" ،معلومات پیش زمینه :کنفرانس بن در مورد افغانستان و مالقات با شرکای اروپایی" ،12/5/2011 ،دسترسی در تاریخ .12/9/2011
وزارت امورخارجه امریکا" ،اظهارات در مرکز کنفرانس بن" ،12/5/2011 ،دسترسی در تاریخ .1/17/2012
خزانه داری ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان12/30/2011 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/5/2012 ،
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مجمع عمومی سازمان ملل متحد ،نشر مطبوعاتی"" ،با تصویب یک قطعنامه وسیع ،مجمع عمومی به دوام دادن به حمایت از افغانستان متعهد گردید" ،11/21/2011 ،دسترسی در تاریخ ،12/12/2011
بانک جهانی" ،انتقال در افغانستان بعد از سال  ،2014خالصه اجرائیوی" ،11/18/2011 ،دسترسی در تاریخ .1/9/2012
بانک جهانی" ،بروزرسانی وضعیت اقتصادی افغانستان" ،10/2011 ،دسترسی در تاریخ  ،12/28/2011صندوق بین املللی پول ،راپور کشوری منبر  ،11/2011 ،11-330دسترسی در تاریخ .12/28/2011
صندوق بین املللی پول ،راپور کشوری منبر  ،11/2011 ،11-330دسترسی در تاریخ  ،12/28/2011بانک جهانی" ،وضعیت انتقال در افغانستان بعد از سال  ،11/21/2011 ،"2014دسترسی در تاریخ .12/21/2011
بانک جهانی" ،انتقال در افغانستان بعد از  ،11/21/2011 ،2014در تاریخ .12/21/2011
سازمان استخبارات مرکزی امریکا" ،افغانستان" ،کتاب معلومات جهان ،12/20/2011 ،دسترسی در تاریخ .1/12/2012
صندوق بین املللی پول ،راپور کشوری منبر  ،11/2011 ،330-11صفحه  ،31دسترسی در تاریخ .12/28/2011
صندوق بین املللی پول ،راپور کشوری منبر  ،11/2011 ،11-330دسترسی در تاریخ  ،12/28/2011بانک جهانی" ،بروزرسانی اقتصادی افغانستان" ،10/2011 ،دسترسی در تاریخ .12/28/2011
بانک جهانی" ،انتقال در افغانستان بعد از  ،11/21/2011 ،2014در تاریخ .12/21/2011
صندوق بین املللی پول ،راپور کشوری منبر  ،11/2011 ،11-330دسترسی در تاریخ  ،12/28/2011بانک جهانی" ،بروزرسانی اقتصادی افغانستان" ،10/2011 ،دسترسی در تاریخ  ،12/28/2011بانک جهانی" ،وضعیت
انتقال در افغانستان بعد از سال  ،11/21/2011 ،"2014دسترسی در تاریخ .12/21/2011
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده" ،وضعیت کلی :شهروندی مسئول در کابل" ،1/18/2012 ،دسترسی در تاریخ  ،1/11/2012اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده" ،وضعیت کلی :اصالحات ارضی در
افغانستان تغییرات مفیدی ایجاد خواهد کرد" ،10/25/2011 ،دسترسی در تاریخ .1/11/2012
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده" ،اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده یک کارگاه در مورد اصالحات ارضی در افغانستان برگزار منود" ،11/27/2011 ،دسترسی در تاریخ  ،1/11/201اداره انکشاف بین
املللی ایاالت متحده" ،وضعیت کلی :اصالحات ارضی در افغانستان تغییرات مفیدی ایجاد خواهد منود" ،10/25/2011 ،دسترسی در تاریخ  ،1/11/2012اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست
معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/5/2012 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/5/2012 ،
صندوق بین املللی پول ،راپور منبر  ،11/2011 ،11-330دسترسی در تاریخ .12/28/2011
دولت جمهوری اسالمی افغانستان" ،به سوی یک افغانستان مستقل" ،11/29/2011 ،دسترسی در تاریخ .1/14/2012
صندوق بین املللی پول ،راپور کشوری منبر  ،2011/11 ،330-11در تاریخ .12/28/2011
خزانه داری ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.12/30/2011 ،
پروگرام جهانی غذا" ،بولنت قیمت مواد غذایی در بازار افغانستان".12/2011 ،
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،12/30/2011 ،دولت جمهوری اسالمی افغانستان" ،اظهارات عمومی دفتر لوی څارنوالی"،10/19/2011 ،
دسترسی در تاریخ .1/9/2012
دولت جمهوری اسالمی افغانستان" ،بیانیه عمومی دفتر لوی څارنوال" ،10/19/2011 ،دسترسی در تاریخ .1/9/2012
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،12/30/2011 ،صندوق بین املللی پول ،راپور کشوری منبر  ،11/2011 ،11-330دسترسی در تاریخ .12/28/2011
صندوق بین املللی پول ،راپور منبر  ،11/2011 ،11-330صفحه  ،40دسترسی در تاریخ  ،1/7/2012صندوق بین املللی پول" ،یونت های اسعار بر اساس  SDRدر تاریخ " ،11/2011دسترسی در تاریخ  ،1/7/2012صندوق
بین املللی پول" ،منت دعومتنامه یک کنفرانس در مورد افغانستان" ،11/15/2011 ،دسترسی در تاریخ .1/7/2012
خزانه داری  ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.12/30/2011 ،
وزارت امورخارجه امریکا" ،اظهارات در اولین جلسه کاری کنفرانس افغانستان (بن ،آملان)" ،12/5/2011 ،دسترسی در تاریخ  ،1/9/2012اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/5/2012 ،
بانک جهانی" ،ستراتیژی مالی صندوق وجه امانت برای بازسازی افغانستان :سال شمسی  ،1391-1393پیش نویس بحث کمیته هدایت" ،11/29/2011 ،دسترسی در تاریخ .1/9/2012
بانک جهانی ،نشر مطبوعاتی" ،اجزای اصلی قرضه  19ملیون دالری بانک جهانی بشمول ممیزی بانک های جتاری و مدرن سازی سیستم ملی معاش هستند" ، 8/25/2011 ،دسترسی در تاریخ .1/17/2012
" ،FDICقوانین ،مقررات و طرزالعمل های مربوط" ،مقررات  ،7500-FRBبخش  ،206.3دسترسی در تاریخ .1/17/2012
خزانه داری ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.12/30/2011 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده" ،قرضه های اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده به بیش از  100,000افغان امکان استفاده از خدمات پول موبایل را می دهد" ،11/30/2011 ،دسترسی در تاریخ
 ،1/8/2012بانک جهانی" ،بروزرسانی اقتصادی افغانستان" ،10/2011 ،دسترسی در تاریخ .12/28/2011
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده" ،قرضه های اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده به بیش از  100,000افغان امکان استفاده از خدمات پول موبایل را می دهد" ،11/30/2011 ،دسترسی در تاریخ
 ،1/8/2012اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،نشر مطبوعاتی" ،نوآوری در افغانستان" ،11/27/2011 ،دسترسی در تاریخ .1/8/2012
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،نشر مطبوعاتی" ،سازماندهی آپریترهای پول موبایل" ،11/4/2011 ،دسترسی در تاریخ .1/8/2012
نیروی کاری عملیاتی جتارت و ثبات ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.10/19/2011 ،
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،نشر مطبوعاتی" ،سازماندهی آپریترهای پول موبایل" ،11/4/2011 ،دسترسی در تاریخ .1/8/2012
بانک جهانی" ،اسناد پروژه اضطراری در مورد قرضه بازسازی اضطراری پیشنهادی به مبلغ  11.9ملیون  SDRبرای یک پروژه عکس العمل سریع سکتور مالی در جمهوری اسالمی افغانستان"،8/3/2011 ،
دسترسی در تاریخ  ،1/9/2012اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/5/2012 ،
بانک جهانی ،نشر مطبوعاتی" ،ممیزی از بانک های جتاری و مدرن سازی سیستم ملی تأدیه معاش اهداف اصلی قرضه  19ملیون دالری بانک جهانی هستند" ،دسترسی در تاریخ  .1/14/2012اداره انکشاف بین
املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،1/5/2012 ،بانک جهانی" ،اسناد پروژه اضطراری در مورد قرضه بازسازی اضطراری پیشنهادی به مبلغ  11.9ملیون
 SDRبرای یک پروژه عکس العمل سریع سکتور مالی در جمهوری اسالمی افغانستان" ،8/3/2011 ،دسترسی در تاریخ .1/9/2012
خزانه داری ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.12/30/2011 ،
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 .384خزانه داری  ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.12/30/2011 ،
 .385یوناما" ،افغانستان :یکی از مسئولین بلندپایه زراعی پیش بینی کرد که کمبود محصوالت زراعی حدود یک سوم جمعیت را تهدید می مناید" ،10/18/2011 ،دسترسی در تاریخ .1/12/2012
 .386وزارت امورخارجه امریکا" ،راپور وضعیت :روابط مدنی افغانستان و پاکستان" ،11/2011 ،دسترسی در تاریخ .1/11/2012
 .387اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده" ،تسریع زراعت پایدار ،راپور نهایی  , 2011/31/ASAP"، 10دسترسی .1/11/2012
 .388وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.12/30/2011 ،
 .389وزارت معادن افغانستان" ،یک جلسه برای نهایی سازی قراردادهای  TAPIدر کابل برگزار گردید ،12/13/2011 ،دسترسی در تاریخ .1/10/2012
 .390خدمات حتقیقاتی کنگره" ،افغانستان :حکومتداری ،امنیت و سیاست امریکا در دوره بعد از طالبان"،راپور .2011/22/RL30588، 11#
 .391خدمات حتقیقاتی کنگره" ،افغانستان :حکومتداری ،امنیت و سیاست امریکا در دوره بعد از طالبان"،راپور .2011/22/RL30588، 11#
 .392اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/5/2012 ،
 .393نیروی کاری عملیات جتارت و ثبات ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ،1/2/201 ،نیروی کاری عملیات جتارت و ثبات" ،ورق معلوماتی افغانستان" ،10/26/2011 ،دسترسی در
تاریخ .1/12/2012
 .394وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.12/30/2011 ،
 .395اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/4/2012 ،
 .396اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/4/2012 ،
 .397اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده" ،سروی  2010میزان مرگ و میر در افغانستان" ،11/2011 ،دسترسی در تاریخ  ،1/5/2012اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش
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خاص برای بازسازی افغانستان ،1/4/2012 ،پالیسی خارجی " ،در مسیر بازسازی" ،12/9/2011 ،دسترسی در تاریخ .1/18/2012
ویب سایت سازمان ملل متحد" ،دولت جاپان اختصاص  9.3ملیون دالر به مساعی مبارزه علیه فلج اطفال در افغانستان را تعهد منوده است" ،12/11/2012 ،دسترسی در تاریخ .1/10/2012
دولت جمهوری اسالمی افغانستان" ،رئیس جمهور کرزی از مخالفان مسلح درخواست منود که اجازه اجنام واکسیناسیون فلج اطفال را بدهند" ،1/17/2012 ،دسترسی در تاریخ .1/17/2012
وزارت صحت و خدمات بشری امریکا" ،دیپلماسی صحی :از مردم افغانستان" ،10/17/2008 ،دسترسی در تاریخ .1/19/2012
 ،CFCجتارت ترانزیت در حین انتقال APTTA :و اقتصاد افغانستان" ،11/2011 ،دسترسی در تاریخ .1/9/2012
وزارت امورخارجه امریکا ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.12/30/2011 ،
دولت جمهوری اسالمی افغانستان ،وزارت مالیه" ،هشتمین جلسه کمیسیون اقتصادی مشترک افغانستان و پاکستان" ،1/18/2012 ،دسترسی در تاریخ .1/18/2012
بانک جهانی" ،بروزرسانی وضعیت اقتصادی افغانستان" ،10/2011 ،دسترسی در تاریخ  ،12/28/2011سازمان پیمان آتالنتیک شمالی" ،قطار جتارت افغانستان در مسیر موفقیت" ،11/8/2011 ،دسترسی در
تاریخ .1/11/2012
وزارت معادن افغانستان" ،حتقیقات تخنیکی برای نصب ریل بین کابل و مزار و کابل و تورخام بزودی آغاز می گردد" ،10/18/2011 ،دسترسی در تاریخ  ،1/11/2012خدمات حتقیقاتی کنگره" ،افغانستان:
حکومتداری ،امنیت و سیاست امریکا در دوره بعد از طالبان"،راپور .2011/22/RL30588، 11#
کمیسیون اروپا" ،لست کمپنی های حمل حتریم شده در احتادیه اروپا" ،11/23/2011 ،دسترسی در تاریخ .1/8/2012
اروپا " ،کمیسون هوانوردی لست کمپنی هایی که از پرواز در احتادیه اروپا منبع شده اند را نشر منود" ،11/21/2011 ،دسترسی در تاریخ .1/8/2012
خزانه داری ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.12/30/2011 ،
وزارت ترانسپورت و هوانوردی ،خبر" ،هوشدار  -پایان پذیرش پول نقد برای مصارف پرواز" ،11/24/2011 ،دسترسی در تاریخ .1/8/2012
خزانه داری ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.12/30/2011 ،
 ،CRSهدف کمک های خارجی :حکومتداری ،امنیت و پالیسی امریکا در دوران بعد از طالبان" ،راپور منبر  ،2011/22/RL30588، 11#صفحه  ،70دولت جمهوری اسالمی افغانستان" ،به سوی یک افغانستان
مستقل" ،11/29/2011 ،دسترسی در تاریخ .1/14/2012
" ،AISAپیش بینی وضعیت بازار" ،6/19/2006 ،دسترسی در تاریخ .12/30/2011
وزارت دفاع امریکا" ،پروگرام اکتشاف جئوفزیکی هوایی در افغانستان آغاز گردید" ،نشر خبری منبر .11/29/2011 ،987-11
سروی جئولوجیکی ایاالت متحده" ،پروژه های افغانستان :یک تاریخچه مختصر" ،دسترسی در تاریخ  ،1/3/2011وزارت دفاع امریکا" ،پروگرام اکتشاف جئوفزیکی هوایی در افغانستان آغاز گردید" ،نشر خبری
منبر  ،11/29/2011 ،987-11دسترسی در تاریخ .12/27/2011
وزارت دفاع امریکا" ،پروگرام اکتشاف جئوفزیکی هوایی در افغانستان آغاز گردید" ،نشر خبری منبر .11/29/2011 ،987-11
نیروی کاری عملیاتی جتارت و ثبات ،پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان.1/2/2012 ،
وزارت معادن افغانستان" ،کمپنی  CNPC Internationalبرای مناقصه تیل عمودریا به توافق رسید" ،1/26/2011 ،دسترسی در تاریخ .1/10/2012
وزارت معادن افغانستان" ،وزارت معادن افغانستان برندگان مناقصه پروژه معدن آهن حاجیگک را اعالن منود" ،1/28/2011 ،دسترسی در تاریخ .1/10/2012
سازمان تنظیم مقررات ارتباطی افغانستان" ،نتایج پروسس مناقصه  ،"3Gدسترسی در تاریخ  ،1/11/2012بانک جهانی" ،بروزرسانی وضعیت اقتصادی افغانستان" ،10/2011 ،دسترسی در تاریخ .12/28/2011
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