سیگار

ادارۀ سرمفتش ویژه برای
بازسازی افغانستان

 ۳۰جوالی ۲۰۲۰

گزارش ربعوار به کانگرس ایاالت متحده

ترجمه دری از سوی دفتر خدمات لسان ها ،وزارت خارجه ایاالت متحده
این سند ترجمه شده صرف یک خالصه یی است از راپور مکمل ربع وار که میتوان آنرا در وبسایت سیگار SIGAR.mil ،یافت.

قانون مجوز دفاع ملی سال مالی (Pub. L. No. 110-181) ۲۰۰۸
اداره سرمفتش ویژه برای بازسازی افغانستان (سیگار) را ایجاد کرد.
ماموریت نظارتی سیگار ،طوری که در قانون تعریف شده است ،به طور مستقالنه و عینی:
•اجرا و نظارت بازرسی و تحقیقات در مورد آن پروگرام ها و عملیات تمویل شده است که با
تخصیصات یا دیگر وجوه فراهم شده برای بازسازی افغانستان فراهم شده باشد.
•رهبری ،هماهنگی و ارائه سفارشات در مورد پالیسی هایی که برای توسعهء اقتصاد ،کارایی،
و موثریت مدیریت پروگرام ها و عملیات ها طراحی شده باشند ،و جلوگیری و کشف ضیاع،
فریبکاری ،و سوء استفاده از این گونه پروگرام ها و عملیات ها.
•طریقه آگاه نگهداشتن کامل و فعلی وزیر خارجه و وزیر دفاع در مورد مشکالت و نواقص
در رابطه به اداره این پروگرام ها و عملیات ها و ضرورت برای پیشرفت و اقدام اصالحی.
بازسازی افغانستان شامل هر گونه قرارداد عمده ،اهداء ،موافقت نامه ،یا دیگر میکانیزم تمویلی
میشود که توسط هر یک از وزارت ها یا ادارات دولت ایاالت متحده امریکا منعقد شده باشد که
در آن از وجوه تخصیص یافته یا موجود شده برای بازسازی افغانستان استفاده شده باشد.
به تأسی از قانون مجوز دفاع ملی سال مالی  )Pub. L. No. 115-91( ۲۰۰۸این گزارش
ربعوار طبق معیارات کیفی تفتیش و ارزیابی که از سوی شورای سرمفتشین برای شفافیت و
کفایت مقرر گشته ،تهیه شده است.
منبع“ Pub.L.No.110-181 :قانون مجوز دفاع ملی سال مالی ،Pub.L.No.115-91 ،۱/۲۸/۲۰۰۸ ،”۲۰۰۸
“قانون مجوز دفاع ملی سال مالی .۱۲/۱۲/۲۰۱۷ ”،۲۰۱۸

تصویر پشتی:
حرارت بدن یک مرد افغان قبل از داخل شدن به مسجدی در کابل ،بخاطر احتیاط در برابر بیماری
کوید ،۱۹بررسی میشود( .عکس از وکیل کهسار)AFP ،

طبق معیارات تعین شدۀ کیفی برای تفتیش و ارزیابی از سوی شورای سرمفتشین یا  CIGIEبه نشر رسیده است.
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ادارۀ سرمفتش ویژه برای بازسازی افغانستان
خرسندم که چهل و هشتمین گزارش ربعوار سیگار را در مورد وضعیت بازسازی در افغانستان
برای کانگرس ،وزرای خارجه و دفاع ایاالت متحده پیشکش میکنم.
بر بنیاد سیستکا یا قومندانی مشترک انتقال امنیت برای أفغانستان ،این “شاید پیچیده ترین وچالش
برانگیز ترین دوره در دو دهه اخیر” برای نیرو های ملی دفاعی وامنیتی افغان باشد .گفتگو های
صلح میان طالبان و دولت افغانستان تاکنون آغاز نشده است ،حمالت طالبان باالی نیرو های
دفاعی و امنیتی افغان بیشتر شده و بیماری کوید ۱۹به طور گسترده بر زنده گی روزمره مردم
افغانستان سایه افگنده است.
عالوه بر آن ،یکی از موانع دیرینه نظارت بر بودجه کمکی ایاالت متحده برای نیرو های دفاعی
و امنیتی افغان پرسش برانگیز بودن محاسبه دقیق و واقعی (تعیین بست شده) این نیرو ها بوده
و شماری از نهاد های نظارتی به این نتیجه رسیده اند که دانستن شمار دقیق پرسونلی که در
صفوف نیرو های دفاعی و امنیتی افغان خدمت میکنند برای تصامیم بودجوی ،به ویژه صد ها
میلیون دالری که ایاالت متحده امریکا ساالنه باالی معاشات و امتیازات این نیرو ها به مصرف
میرساند ،حایز اهمیت میباشد .در بخش اول این گزارش ،ما نتایج تالش های سیگار و وزارت
دفاع ایاالت متحده را برای تثبیت و حذف سربازان و پولیس “خیالی” در صفوف نیرو های
دفاعی و امنیتی افغان با بهبود سیستم محاسبه پرسونل ،به بررسی میگیریم.
در این ربع ،سیگار  ۱۱محصول را به نشر رسانید .تالش های سیگار تاکنون حدود  ۳.۳میلیارد
دالر امریکایی را بعنوان صرفه جویی برای مالیه دهندگان امریکا مشخص ساخته است.
سیگار در این ربع یک گزارش تفتیش عملکرد را به نشر رسانید که طی آن پروگرام ۱۷۴
میلیون دالری سیستم طیاره های بدن سرنشین (درُن) یا  ScanEagleوزارت دفاع ایاالت متحده
را مرور نمود و نیز یک گزارش ارزیابی را در مورد وضعیت پیشنهاد های سیگار که طی پنج
سال اخیر برای اداره ایاالت متحده برای انکشاف بین المللی یا  USAIDانجام داده است ،به نشر
رسانید.
سیگار همچنان دو گزارش بازرسی را به نشر رسانید که در آن بازسازی مجتمع هوایی مشترک
هنگر  ۱اردوی ملی افغان و مشاورین قوای هوایی نیرو های حمایت قاطع و بهبود امنیتی مجتمع
قرارگاه وزارت امور داخله را به بررسی گرفته است.
سیگار بازرسی مالی شش پروژه ایاالت متحده را برای بازسازی افغانستان تکمیل نمود که
 ۹۱۴۱۹۴۴دالر امریکایی را منحیث هزینه های زیر سوال در نتیجه نواقص در کنترول داخلی
و مسائل مربوط به عدم تطابق ،مشخص ساخت .این بازرسی های مالی موضوعاتی چون برنامه
کمک مبارزه با تروریزم وزارت خارجه امریکا ،حمایت از برنامه بشردوستانه ازبین بردن ماین
ها و سالح های سنتی و پروژه اداره ایاالت متحده برای انکشاف بین المللی برای مقاومت سکتور
صحت افغانستان را در بر میگیرند.
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اداره پروژه های خاص سیگار یک گزارش دیگر را نیز نشر کرد که هزینه های هنگفتی را
که در نتیجه پالیسی ها و هزینه های نامناسب ویزه-کار باالی قراردادی های ایاالت متحده در
افغانستان تحمیل شده اند ،به بررسی گرفت.
در جریان این دورهی گزارش ،تحقیقات جنایی سیگار منجر به سه اتهام جنایی و دو اعتراف
به جرم شد .سیگار سه دوسیه تازه را گشود و هشت دوسیه دیگر را به إتمام رسانید که مجموع
دوسیه های زیر تعقیب آن به  ۱۲۳میرسد.
در این مواقع پرآشوب ،سیگار به کار نظارت خود برای حفاظت از پول مالیه دهندگان امریکایی
در افغانستان ادامه خواهد داد ،و به کانگرس و دولت امریکا گزارش خواهد داد.

با ارادت،

جان ف .ساپکو
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خالصۀ گزارش

این گزارش ،خالصه کار نظارت سیگار بر چهار حوزه اصلی تالش های بازسازی در افغانستان از
 ۱اپریل الی  ۳۰جون  ،۲۰۲۰میباشد * .این گزارش همچنان شامل مقاله ایست که چالش های
کنونی نظارت بر سیستم محاسبه پرسونل نیرو های دفاعی و امنیتی افغان را به بررسی میگیرد.
در جریان این دوره گزارش دهی ،سیگار  ۱۱گزارش بررسی ،نظارت و ارزیابی و دیگر گزارش
های را به نشر رسانید که تالش های ایاالت متحده امریکا را در امر تقویه و ساخت نیرو های
امنیتی افغان ،حکومت داری خوب ،تسهیل پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی و مبارزه با تولید
و فروش مواد مخدر به بررسی گرفت .در جریان این دوره گزارش دهی ،تحقیقات جنایی سیگار
منجر به سه اتهام جنایی و دو اعتراف به جرم شد.

مرور اجمالی سیگار
بازرسی ها و تفتیش ها
در این ربع ،سیگار یک تفتیش عملکرد ،یک گزارش
ارزیابی ،شش تفتیش مالی و دو تفتیش بازرسی را نشر
کرده است.
گزارش تفتیش عملکرد ،عدم نظارت و ارزیابی
وزارت دفاع امریکا را از برنامه  ۱۷۴میلیون دالری
برنامه طیاره های بدون سرنشین  ScanEagleبه
بررسی گرفت.
گزارش بررسی دریافت که اداره ایاالت متحده برای
انکشاف بین المللی بیش از  ٪۸۰پیشنهادات بخش تفتیش
و بازرسی سیگار را در پنج سال گذشته تطبیق نموده
است.
شش گزارش تفتیش مالی  ۹۱۴۱۹۴۴دالر امریکایی
را منحیث هزینه های زیر سوال در نتیجه نواقص در
کنترول داخلی و مسائل مربوط به عدم تطابق ،مشخص
ساخت.
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ادارۀ سر مفتش ویژه برای بازسازی افغانستان

گزارش های تفتیشی دریافت که:
•بازسازی مجتمع هوایی مشترک یک هنگر اردوی
ملی افغان و مشاورین قوای هوایی نیرو های حمایت
قاطع ،الزامات و معیار ها را به طور عموم مراعات
کرده است.
•سه خطر احتمالی امنیتی در مقر وزارت أمور داخله
افغانستان به دلیل کمبود برق و عدم حفظ و مراقبت،
وجود داشت.

پروژه های خاص
در این ربع ،دفتر پروژه های خاص سیگار یک بررسی
را به نشر رسانید و دریافت که:
•پالیسی ها وهزینه های ناسازگار ویزه-کار که از
سوی دولت افغانستان اعمال شده اند ،مصارف
قراردادی های امریکایی در افغانستان را به گونه
چشمگیر بیشتر ساخته است.

خالصۀ گزارش

آموزه های فراگرفته شده
برنامه درس های آموخته شده سیگار شامل چهار بخش
میشود :حمایت دولت ایاالت متحده از انتخابات؛ نظارت
و ارزیابی از قرارداد بازسازی؛ تالش ها بخاطر
پیشرفت و تقویت زنان و دختران افغان؛ و یک گزارش
در مورد پولیس و اصالحات.

تحقیقات
در جریان این دوره گزارش ،تحقیقات جنایی سیگار
منجر به سه اتهام جنایی و دو اعتراف به جرم شد.
سیگار سه دوسیه تازه را گشود و هشت دوسیه دیگر را
به إتمام رسانید که مجموع دوسیه های زیر تعقیب به
 ۱۲۳میرسد.

ارتکاب جرم به ضد ایاالت متحده میشد .این افراد از
سوی یک قراردادی دولت ایاالت متحده گماشته شده
بودند تا برای نیرو های امریکایی ترجمانان استخدام
کنند .آنان از معیار های که برای استخدام افراد واجد
شرایط ایجاد شده بود عدول نمودند و این کار آنان
منجر به استخدام ترجمانان غیر واجد شرایط شد
که بعداً در کنار نیرو های جنگی امریکایی گماشته
شدند .برای اجرای این طرح ،آنان یکجا همراه
با دیگران بر علیه ایاالت متحده امریکا بخاطر
کالهبرداری الکترونیکی و کالهبرداری بزرگ،
توطئه کردند .تا کنون ،در نتیجه تحقیقات سیگار،
چهار شریک-توطئه دیگر نیز به جرم شان در این
مورد اعتراف کرده اند.

نکات برجستۀ تحقیقات شامل این هاست:
•دو فرد در نتیجه اتهام رسمی جنایی اعتراف به جرم
کردند – اتهامات از سوی یک څارنوال به عوض
هیئت منصفه وارد شد – که شامل اتهام توطئه برای

*

طوری که صالحیت سیگار در قانون ذکر شده ،سیگار همچنان میتواند که راجع به محصوالت و رویداد های واقع شدنی پس از  ۳۰جون
 ۲۰۱۹تا تاریخ چاپ این گزارش نیز گزارش بدهد .مگر ٓان که مورد دیگری بیان شده باشد ،تمام مبادله پول افغانی به دالر امریکایی که در
این گزارش یاد شده از اوسط گرفتن نرخ تبادلۀ اسعار شش ماه اخیر که از سوی د افغانستان بانک ( )www.dab.gov.afترتیب شده ،سنجش
گردیده است .دیتا یا اطالعات درج شده اعتبار از  ۲۹جون سال  ۲۰۲۰دارد.
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خالصه بازسازی
بخش سوم گزارش این ربع خالصه ای از وقایع کلیدی این دوره گزارش و همچنان برنامه ها و
پروژه های بازسازی افغانستان در چهار بخش :بودجه ،امنیت ،حکومتداری و توسعه اقتصادی و
اجتماعی است ،میباشد.

حل بن بست سیاسی
•به تاریخ  ۱۷می ،رییس جمهور اشرف غنی و رقیب انتخاباتی
وی ،رییس اجراییه اسبق عبدهللا عبدهللا پس از سه ماه بن
بست سیاسی که از نتیجه انتخابات ماه سپتمبر  ۲۰۱۹ریاست
جمهوری به وجود آمده بود ،به یک توافق تقسیم قدرت دست
یافتند.

افزایش حمالت طالبان
•آتش بس همزمان گروه طالبان و دولت افغانستان در روز های
عید در ماه می ،ابتدا امیدواری ها را برای ادامه کاهش خشونت
ها بیشتر ساخت .حمایت قاطع گزارش داد که سطح خشونت
های دشمن در بیشتر موارد این ربع باالتر از میانگین تاریخی
بوده است .طالبان باالی نیرو های ائتالف حمله نکردند اما در
شماری از مراکز والیات بر نیرو های دولتی حمله نمودند.
•مقامات أفغان و غربی میزان خشونت های دشمن را در این
ربع "کامال غیر قابل قبول" عنوان کرده و خواستار کاهش آن
شدند.
•ارقام ارائه شده از سوی ماموریت حمایت قاطع نشان میدهد
که تلفات ملکی در این ربع ( ۱اپریل –  ۳۰جون  )۲۰۲۰در
مقایسه با ربع قبلی (۱جنوری –  ۳۱مارچ  ،)۲۰۲۰حدود ۶۰
درصد افزایش داشت و در مقایسه با همان دوره در سال پیشتر
ازآن ۱۸ ،درصد بیشتر بود.

خروج ایاالت متحده برابر با هدف است
•ایاالت متحده امریکا به اولین هدف خروج نیرو هایش از
افغانستان که مهلت آن قبل از نیمه ماه جوالی بود و در توافق
این کشور با گروه طالبان تصریح یافته بود ،دست یافت
و شمار نیروهایش را به  ۸۶۰۰تقلیل داد .پنج پایگاه قبلی
امریکایی نیز به دولت افغانستان تسلیم داده شد.

تاثیرات ویرانگر کوید ۱۹بر افغانستان
•تست یا آزمایش هنوز محدود است اما حدود ۴۳درصد نمونه
های آزمایش شده مثبت اند که یکی از بلندترین ارقام در سطح
جهان میباشد.
•برای جلوگیری از شیوع بیشتر بیماری کوید ۱۹دولت
افغانستان تعطیلی مکاتب را الی سپتمبر  ۲۰۲۰تمدید نمود که
این امر دست آورد های شکننده افغانستان در بخش معارف را
با خطر مواجه ساخته است.

•احتمال دارد افغانستان وارد مرحله رکود اقتصادی شده باشد.
پیش بینی شده است که اقتصاد این کشور ۱۰-۳درصد رکود
داشته باشد.
•بربنیاد صندوق بین المللی پول ،امکان میرود فقر و بیکاری
در این کشور افزایش یابد.

وزارت خارجه امریکا درجه بندی افغانستان را در امر
مبارزه با قاچاق انسان تنزیل داده است
•وزارت خارجه امریکا درجه افغانستان در امر مبارزه با
قاچاق انسان را به پایین ترین سطح از زمان که اولین ارزیابی
را در سال  ۲۰۰۲انجام داده بود ،آورده است .وزارت خارجه
گفته است که دولت افغانستان حد اقل معیار های مربوط به رفع
قاچاق را برآورده نکرده و در این مورد تالش های چشمگیری
نداشته است.

ابراز نگرانی کمک کننده گان بخاطر کندی تالشهای
مبارزه با فساد
•شماری از اهدا کنندگان کمک به افغانستان در یک بیانیه
مشترک در مورد کندی روند مبارزه با فساد ابراز نگرانی
کرده و خواهان پایان دادن به “قطبی شدن اتهامات متقابل
کردار فساد” شدند.

بودجه بازسازی ازدیاد متعادل داشته است
•بودجه مجموعی برای بازسازی و دیگر فعالیت های مرتبط به
آن در افغانستان از سال مالی  ۲۰۰۲تاکنون در این ربع ازدیاد
متوسط داشته و تقریبا به  ۱۳۷.۸۶میلیارد دالر رسیده است
که بخشی از این امر ،بنابر تخصیص بودجه سال مالی ۲۰۲۰
برای حساب های کمک های جهانی به کشور های خاص از
جمله افغانستان در بخش پروسه  ، )a(۶۵۳بوده است.
•از آن مجموع ۱۱۸.۹ ،میلیارد یا ۸۶درصد آن به  ۹صندوق
بزرگ بازسازی فعال اختصاص یافته است.
•از مبلغ اختصاص یافته به  ۹صندوق فعال بزرگ از سال مالی
 ،۲۰۰۲حدود  ۸.۴میلیارد دالر آن برای پرداخت احتمالی باقی
مانده است.
•آخرین گزارش هزینه جنگ وزارت دفاع ایاالت متحده که به
تاریخ  ۳۱دسمبر  ۲۰۱۹به نشر رسید ،بیان داشته که تعهدات
مجموعی برای افغانستان به شمول مصارف جنگی نیروهای
امریکایی به  ۷۸۲.۷میلیارد دالر رسیده است.
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ادارات محلی در افغانستان برای توسعهی آگاهی عامه در مورد روش های مطلوب برای جلوگیری از گسترش کوید -۱۹از کمپاین های رسانه
های جمعی ،به شمول تخته های اعالنات (بیلبورد) ،کار میگیرند( .عکس از ادارۀ ایاالت متحده برای انکشاف بین المللی)

تشدید کوید ۱۹-در افغانستان
بیماری کوید ۱۹در افغانستان از زمان تاییدی اولین بیمار در 1والیت میلیون ها تن گرسنه مانده اند
هرات به تاریخ  ۲۴فبروری  ۲۰۲۰به بعد شدت یافته است .به
گفته وزارت صحت عامه افغانستان الی تاریخ  ۱۵جوالی ۲۰۲۰
شمار واقعات مثبت ویروس کرونا به  ۳۴۹۹۴تن رسیده و تعداد
جان باخته گان هم به  ۱۰۹۴تن رسید .موارد مثبت بیشتر در شهر
ها و به خصوص در شهر کابل متمرکز میباشند 2.مقامات وزارت
صحت عامه هشدار داده اند که تعداد مبتال شده ها به این بیماری به
3
دلیل عدم قابلیت های آزمایش بیشتر از ارقام ارايه شده است.

متخصصین هشدار میدهند که با کمبود امکانات بخاطر مبارزه با
شیوع این بیماری و سطح باالی فقر که مانع تطبیق برنامه های
قرنطینه دولت میشود ،افغانستان به سوی یک فاجعه انسانی در
4
حرکت است.
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تکان اقتصادی این پاندمی یا بیماری همه گیر به شمول افزایش
بیکاری ،قطع عرضه مواد غذایی بنابر بسته شدن مرز ها و
افزایش قیم ،نبود مصؤنیت غذایی این کشور را که از قبل در اثر
ادامه خشونت ها و موجودیت فقر متاثر شده بود ،تشدید بخشیده
است .در ماه می سال  ۲۰۲۰آی پی سی یا مقیاس مشترک جهانی
برای طبقه بندی شدت نبود مصؤنیت غذایی و سو تغذیه هشدار داد
که یک بر سوم از  ۳۲.۲میلیون نفوس احتمالی افغانستان یا در
حالت بحران یا در حالت اضطرار نبود مصؤنیت غذایی قرار دارند
و نیاز به اقدام فوری دارند 5.در کنار آن نهاد محافظت از کودکان
ارزیابی کرده است که  ۷.۳میلیون کودک در افغانستان در نتیجه
6
شیوع ویروس با کمبود مواد غذایی مواجه خواهند شد.

نکات برجستۀ ربعوار

در نتیجه کمبود عرضه و خرید بیش از نیاز ،قیم مواد اولیه به
طور پیوسته افزایش یافته است .با مقایسه ارزش داده های برنامه
غذایی جهان ( )WFPاز  ۱۴مارچ الی  ۲۸می قیمت آرد ۱۷
درصد ،قیمت جواری  ۹درصد ،روغن  ۲۴درصد ،و بوره ۱۰
درصد افزایش داشته است .همزمان با آن قدرت خرید کار موقت
۱۳درصد کاهش داشته است 7.بنابر گزارش ها در مورد تورم
 ۱۶.۷درصدی قیم مواد غذایی ،دولت افغانستان برنامه توزیع نان
8
را در اوایل ماه می بخاطر کمک به فامیل های افغان آغاز کرد.
بدنبال آن  ۷تن در والیت غور پس از آغاز تظاهرات در برابر
9
آنچه توزیع غیر عادالنه مواد غذایی گفته میشد ،کشته شدند.

کمک کننده ها با وجود نگرانی از وجود فساد و عدم
مدیریت ،متعهد به کمک های اقتصادی اند
اهداکننده گان مختلف بین المللی ،بخاطر کاهش بحران کرونا در
افغانستان متعهد به کمک های اقتصادی به این کشور شده اند.
بانک انکشاف آسیایی  ۴۰میلیون دالر کمک اضطراری را برای
افغانستان بخاطر احیا و بازسازی شفاخانه ها ،تدارک وسایل طبی،
و آموزش کارمندان صحی اختصاص داد 10.بانک جهانی ۴۰۰
میلیون دالر را برای افغانستان تایید نمود که شامل  ۱۶۰میلیون
دالر از اتحادیه بین المللی توسعه – صندوق گروپ بانک جهانی
برای فقیرترین کشور ها – و ۲۴۰میلیون دالر از صندوق وجهی
بازسازی افغانستان ،میباشد 11.اتحادیه اروپا نیز  ۵۰میلیون یورو
را برای تقویه سیستم صحی افغانستان تهیه نمود 12.با این حال دیده
بان شفافیت افغانستان ،یک نهاد غیر دولتی مستقر در این کشور،
در مورد توانایی دولت افغانستان در مدیریت و نظارت درست
این کمک ها بخاطر مبارزه با بیماری کوید ۱۹ابراز نگرانی کرده
13
است.
گزارش های دیگر حاکی از سؤ مدیریت منابع صحی اند .بیش
از  ۲۰۰داکتر و کارمند صحی در والیت هرات به تاریخ  ۱۹می
 ۲۰۲۰مظاهره کرده و ادعا کردند که برای  ۳ماه معاشات ماهوار
شان پرداخت نشده در حالیکه آنان زندگی شان را بخاطر تداوی
بیماران کوید ۱۹با خطر مواجه میسازند 14.عالوه بر آن ۱۳ ،داکتر
از شفاخانه حوزوی هرات که بیماران کوید ۱۹را تداوی میکردند
به دلیل نبود وسایل طبی ،عدم پرداخت به موقع معاشات و ازدیاد
حجم کار استعفا دادند 15.در این میان و دیگر بحران های صحی،

فیروز الدین فیروز وزیر صحت افغانستان به تاریخ  ۳۱می اعالم
کرد که از وظیفه اش کنار میرود .رییس جمهور غنی ،محمد جواد
16
عثمانی را بعنوان سرپرست تازه وزارت صحت عامه تعیین کرد.

چالش ها در برابر محدود سازی شیوع کوید۱۹
دولت افغانستان چندین کمپاین اطالعاتی را در ساحات مختلف
شهری و روستایی بخاطر توصیه های صحی جهت محارنمودن
گسترش بیشتر بیماری ،از قبیل شستن مکرر دست ها ،استفاده از
ماسک در اماکن عمومی ،فاصله گذاری اجتماعی و ماندن در خانه
تا حد امکان ،را راه اندازی کرد .بسیاری از خانواده های نیازمند
این پیشنهاد های دولت را بخاطر ماندن در خانه نادیده گرفته و
میگویند اگر در خانه باقی بمانند و کار نکنند قادر به نان دادن
اعضای فامیل شان نخواهند بود .باوجود هشدار های مکرر دولت و
بیشتر شدن شمار مبتالیان ،أفغان ها در شهر کابل به گشت و گذار
شان ادامه میدهند .برنامه توزیع نان دولت برای فامیل های نیازمند
بسیاری از اعضای این فامیل ها را مجبور به بیرون آمدن از خانه
17
نموده و در خطر مبتال شدن به بیماری کوید ۱۹قرار داده است.
یک وضعیت مشابه از والیت هرات نیز گزارش شده است ،جاییکه
مقامات صحی هشدار میدهند که مردم و باشنده گان آن توجه جدی
18
به این بحران نمیکنند.
وضعیت صحت عامه در مناطق زیر کنترول طالبان نامعلوم
است .این گروه شماری از پیام ها و ویدیو ها را بعنوان بخشی از
روابط عامه شان نشر کرده که پاسخ شان را به بیماری کوید ۱۹به
شمول اجرای قرنطین برجسته میسازد .با این حال مقامات صحی
میگویند که مشکل است تا موثریت فعالیت های طالبان را در این
مورد سنجش کنند .براساس گزارش ها پیام های طالبان تنها جنبه
تبلیغاتی و پروپاگندا داشته و شامل هیچگونه اقدامات الزم صحی
برای جلوگیری از شیوع این مرض در محالت نمیشود .برخی
دیگر ،مقامات طالبان را چنین جلوه داده اند که گویا در تالش
کاهش بحران اند و دولت افغانستان را برای تحویل منابع مورد نیاز
19
پاسخگو میسازند.

نبود وسایل آزمایشی و صحی
افغانستان  ۸۱۹۳۴آزمایش ویروس کرونا را در میان جمعیت
تقریبا  ۳۰میلیون نفری خود الی  ۱۵جوالی  ۲۰۲۰انجام داده

گزارش برای کانگرس ایاالت متحده   ۳۰   Iجوالی ۲۰۲۰
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است .دفتر همآهنگی أمور بشردوستانه سازمان ملل متحد گزارش
داده است که افغانستان دارای درجه مثبت  ۴۳درصدی آزمایش
کرونا است (فیصدی تست مثبت در برابر تمامی تست های انجام
شده) و  ۱۰درصد آن را کارمندان صحی تشکیل میدهند که یکی از
بلندترین ارقام در سطح جهان است 20.آزمایش های تایید شده مثبت
به  ۶۴۸درصد در ماه می  ۲۰۲۰در حالی ازدیاد یافت که وزارت
صحت عامه در تالش افزایش انجام آزمایش ها بود .تا اول جون
 ۲۰۲۰وزارت صحت عامه افغانستان تنها ظرفیت آزمایش ۲۰۰۰
نمونه از  ۱۰الی  ۲۰هزار نمونه ای را داشت که روزانه دریافت
21
میکرد.

آخرین گزارش بانک جهانی در مورد چشم انداز اقتصادی
جهان ،پیشبینی کرده است که افغانستان رکود  ۵.۵درصدی تولید
ناخالص داخلی حقیقی را تجربه خواهد کرد 25.همچنان یک گروه
متخصصان به تاریخ  ۱۴می  ۲۰۲۰در یک همایش تحت عنوان
“پیامد های اقتصادی کوید ۱۹برای جنوب آسیا” که به میزبانی
مرکز تحقیقاتی ویلسون در واشنگتن دی سی برگزار شده بود نیز
پیش بینی کردند که اقتصاد افغانستان رکود  ۳-۱۰درصدی را به
سبب ویروس کرونا تجربه خواهد کرد 26.متخصصین پیش بینی
میکنند که  ۸میلیون تن دیگر نیز در وضعیت فقر آمده و میزان فقر
27
را از  ۵۵درصد به  ۸۰درصد افزایش خواهند داد.

افغانستان همچنان فاقد تجهیزات صحی است که برای تداوی
بیماران کوید ۱۹به آن نیاز است .در حالی که دولت افغانستان
خرید  ۵۰۰دستگاه تنفسی (وینتیالتور) را در ماه اپریل تایید کرد
اما شفاخانه های این کشور اکنون دارای  ۳۰۰وینتیالتور برای
کمک به مریضان اند 22.در عین حال شفاخانه ها در کابل از عدم
موجودیت آکسیجن گزارش داده اند که شماری از نزدیکان بیماران
را واداشته است تا بالون های آکسیجن موقتی را برای مریضان
23
شان خریداری نموده و به آنها کمک نمایند.

بسته شدن راه های تجاری از سوی کشور های همسایه به اقتصاد
افغانستان آسیب رسانیده است .اعضای اطاق تجارت و سرمایه
گذاری افغانستان ادعا میکنند که در نتیجه شیوع ویروس کرونا،
میلیون ها دالر ارزش فعالیت های اقتصادی افغانستان از بین
خواهد رفت 28.صندوق بین المللی پول کمبود بیالنس پرداخت ۸۵۷
میلیون دالری افغانستان در سال  ۲۰۲۰را پیش بینی کرده است.
تا اوایل جوالی  ۵ ،۲۰۲۰گذرگاه مرزی با پاکستان (انگور اده،
خارلچی ،تورخم ،چمن و غالم خان) برای تجارت باز بود 29.اما
تاجران از دست رفتن سرمایه شان شکایت میکنند زیرا موتر های
باربری با تاخیر اجازه خروج از بندر را میگیرند و تعطیل های
طوالنی در مرز باعث ازبین رفتن و پوسیدگی محموله های خراب
30
شدنی میشود.

کندی در فعالیت های اقتصادی
در نتیجه مسدود شدن مرز ها و از دست رفتن درآمد های گمرکی
درآمد داخلی پایدار افغانستان در دو ربع اول سال ،۲۰۲۰
24
۲۳.۴درصد در مقایسه با همان دوره سال قبل کاهش یافته است.
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د لنست" ،کوید :۱۹حالت کنونی در افغانستان۲۰۲۰/۲/۴ "،

.۲

"افغانستان :گزارش وضعیت عملیاتی در مورد پاسخ سکتور های مختلف
به کوید ۱۵ ۱۹جوالی  ،۲۰۲۰/۱۵/۷ "،۲۰۲۰ص .۱

.۳

ان پی آر" ،قبرکن ها تصویری از شدت بیماری کوید ۱۹را در کابل بیان
میکنند۲۰۲۰/۲۷/۶ "،

.۴

گروه بین المللی بحران" ،کوید ۱۹در افغانستان :ترکیب بحران"،
۲۰۲۰/۶/۵؛ کمیته بین المللی نجات"،افغانستان با فاجعه انسانی مواجه
است چون کوید ۱۹بدون تشخیص به گسترش ادامه میدهد .کمیته بین المللی
نجات هشدار میدهد۲۰۲۰/۱/۶ "،

.۵

آی پی سی یا نهاد که برای تحلیل بهبود مصؤنیت غذایی فعالیت میکند،
"افغانستان :تجزیه و تحلیل نبود مصؤنیت حاد غذایی آی پی سی برای
اپریل  – ۲۰۲۰نومبر۲۰۲۰/۵"،۲۰۲۰؛ آی پی سی" ،سوال های
متداول "،دسترسی به تاریخ ،۲۰۲۰/۶/۷
http://www.ipcinfo.org/ipcinfo-website/faqs/en/

.۶

نهاد محافظت از کودکان" ،کوید :۱۹بیش از  ۷میلیون کودک در افغانستان
با خطر گرسنگی به دلیل بلند رفتن قیم در جریان قرنطین مواجه اند"،
۲۰۲۰/۱/۵

 .۷رویترز" ،ترس از ویروس کرونا باعث ازدیاد خرید بیش از ضرورت و قیم
در افغانستان شده است۲۰۲۰/۱/۴ "،؛ برنامه غذایی جهان ،یادداشت در
مورد قیم در مارکیت ( ۲۸می ۲۰۲۰/۲۸/۵ ،)۲۰۲۰
.۸

رویترز" ،افغانستان پس از افزایش قیمت ها به دلیل ویروس کرونا توزیع
نان رایگان را آغاز کرده است۲۰۲۰/۵/۵ "،

.۹

رویترز" ،به گفته یک نماینده پارلمان ۷ ،تن در جریان تظاهرات باالی
توزیع نان در افغانستان کشته شدند۲۰۲۰/۹/۵ "،

 .۱۰بانک انکشاف آسیایی" ،رییس بانک انکشاف آسیایی ،رییس جمهور
افغانستان در مورد کمک های کوید ۱۹بحث کردند؛ اعطای  ۴۰میلیون
دالر۲۰۲۰/۱۱/۵ "،
 .۱۱بانک جهانی" ،بانک جهانی  ۴۰۰میلیون دالر را برای افغانستان بخاطر
ادامه تالش های اصالحات و کاهش بحران کرونا تایید کرد۲۰۲۰/۷/۵ "،
 .۱۲اتحادیه اروپا" ،ویروس کرونا :تالش و پاسخ اتحادیه اروپا به جهان و
افغانستان برای مبارزه با ویروس کرونا۲۰۲۰/۱۱/۴ "،
 .۱۳طلوع نیوز" ،دولت افغانستان از شفافیت در مصارف کمک شده بخاطر
مبارزه با ویروس کرونا اطمینان میدهد۲۰۲۰/۲/۵ "،
 .۱۴رویترز" ،داکتران افغان بخاطر عدم پرداخت معاشات شان در جریان
مبارزه با ویروس کرونا دست به تظاهرات زدند۲۰۲۰/۱۹/۵ "،
 .۱۵طلوع نیوز ۱۳" ،داکتر از شفاخانه حوزوی مبارزه با ویروس کرونا در
هرات استعفا دادند۲۰۲۰/۴/۶ "،
 .۱۶طلوع نیوز" ،سرپرست تازه وزارت صحت عامه معرفی گردید و وعده
اصالحات داد۲۰۲۰/۴/۶ "،
 .۱۷طلوع نیوز" ،در حالی که کوید ۱۹در کابل سیر صعودی خود را میپیماید،
به قرنطین توجه نمیشود۲۰۲۰/۳۰/۴ "،

 .۱۸طلوع نیوز" ،مقامات در هرات :بی تفاوتی مردم در مورد قرنطین قابل
نگرانی است۲۰۲۰/۱۶/۵ "،
 .۱۹تلگراف" ،محافظت یا پروپاگند؟ طالبان در یک ویدیوی صحی در مورد
ویروس کرونا سالح های شان را با وسایل ضد عفونی کننده جاگزین
کرده اند۲۰۲۰/۱۴/۴ "،؛ ان بی سی نیوز" ،در حالی که خشونت ها
در افغانستان ازدیاد یافته است ،طالبان در تالش اند تا با استفاده از
بحران ویروس کرونا تصویر اصالح شده از خود به نمایش بگذارند"،
۲۰۲۰/۲۳/۵؛ د ایکونومیست " ،طالبان به جنگ مبارزه با بیماری کوید۱۹
یکجا میشوند۲۰۲۰/۹/۵ "،
" .۲۰افغانستان :گزارش وضعیت عملیاتی در مورد پاسخ سکتور های مختلف
به کوید ۱۵ ۱۹جوالی  ،۲۰۲۰/۱۵/۷ "،۲۰۲۰ص .۱
 .۲۱کمیته بین المللی نجات"،افغانستان با فاجعه انسانی مواجه است چون
کوید ۱۹بدون تشخیص به گسترش ادامه میدهد .کمیته بین المللی نجات
هشدار میدهد۲۰۲۰/۱/۶ "،
 .۲۲طلوع نیوز" ،دولت خرید  ۵۰۰وینتیالتور را بخاطر تداوی بیماران
کوید ۱۹تایید کرد :ارگ۲۰۲۰/۲۷/۴ "،
 .۲۳طلوع نیوز" ،شفاخانه های کابل با کمبود آکسیجن بخاطر تداوی بیماران
کوید ۱۹مواجه اند۲۰۲۰/۸/۶ "،
 .۲۴رویترز"،خداوند ویروس را از بین ببرد :بیماری کرونا عالوه دیگری بر
مشکالت افغانستان۲۰۲۰/۱۵/۵ "،؛ تجزیه و تحلیل سیگار از داده های
سیستم اطالعات مدیریت مالی افغانستان که توسط وزارت مالیه تهیه شده
است  ۲۰۲۰/۱۱/۷و ۲۰۲۰/۱۸/۱
 .۲۵بانک جهانی" ،جون  ۲۰۲۰چشم انداز جهانی۲۰۲۰/۱/۶ "،
 .۲۶مایکل کوگلمن ،معاون دایرکتر برنامه آسیا و کارشناس ارشد آسیای جنوبی
در مرکز تحقیقاتی ویلسون" ،بعضی از پیش بینی های کلیدی از اعضای
میز گرد ۶-۳* :درصد کاهش در تولید ناخالص ملی در پاکستان۱۰-۳* .
در صد تناقض در اقتصاد افغانستان * .بیکاری  ۱۵میلیونی در بنگالدیش؛
نرخ فقر از  ۲۰به  ۴۰درصد افزایش خواهد یافت* .رشد منفی ( ۵.-الی
 ۱درصد در هند .قرنطین به اقتصاد هند ضربه سنگین وارد کرده است"،۲۰۲۰/۱۴/۵
https://twitter.com/MichaelKugelman/status/1260988461504507906

 .۲۷رویترز"،خداوند ویروس را از بین ببرد :بیماری کرونا عالوه دیگری بر
مشکالت افغانستان.۲۰۲۰/۱۵/۵ "،
 .۲۸آریانا نیوز" ،تاثیرات کوید۱۹؛ صادرات افغانستان در حالت تعطیل"،
۲۰۲۰/۳/۶
.۲۹صندوق بین المللی پول" ،بورد اجرایی هزینه  ۲۲۰میلیون دالر امریکایی
را برای افغانستان بخاطر رسیدگی به بیماری کوید ۱۹تایید کرد"،
۲۰۲۰/۲۹/۴
 .۳۰تریبیون" ،دو گذرگاه مرزی به تاریخ  ۱۲جوالی باز خواهند شد"،
 .۲۰۲۰/۳/۷د نیوز" ،کاهش در درآمد ،نتیجه روند کند ترخیص کاال در
سرحد تورخم میباشد۲۰۲۰/۳۰/۶ "،

گزارش برای کانگرس ایاالت متحده  ۳۰ Iجوالی ۲۰۲۰
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سیگار
اداره سر مفتش ویژه برای
بازسازی افغانستان
2530 Crystal Drive
Arlington, VA 22202
www.sigar.mil

موارد ضیاع ،تقلب ،یا سؤاستفاده را میتوان از طریق شمارۀ مستقیم یا هات الین سیگار گزارش بدهید
از طریق تلیفون :افغانستان
موبایل۰۷۰۰۱۰۷۳۰۰ :
۳۰۳۷ :ext ۳۱۸۲۳۷۳۹۱۲ :DSN
تمام پیام های صوتی به دری ،پشتو ،و انگلیسی.
از طریق تلیفون :ایاالت متحده
شماره رایگان۸۶۶۳۲۹۸۸۹۳ :
۳۱۲۶۶۴۰۳۷۸ :DSN
تمام پیام های صوتی ،در جریان ساعات کاری ،به دری ،پشتو ،و انگلیسی.
از طریق فکس۷۰۳۶۰۱۴۰۶۵ :
از طریق ایمیلsigar.hotline@mail.mil :
از طریق ویب سایتwww.sigar.mil/investigations/hotline/report-fraud.aspx :

سیگار

موارد ضیاع ،تقلب یا سؤاستفاده را گزارش بدهید

