
  ادارۀ رسمفتش ویژه برای
بازسازی افغانستان ۳۰ جنوری ۲۰۲۱سیگار

گزارش ربع وار به کانگرس ایاالت متحده

ترجمه دری از سوی دفرت خدمات لسان ها، وزارت خارجه ایاالت متحده



قانون مجوز دفاع ملی سال مالی ۲۰۰۸ (PUB. L. NO. 110-181) ادارۀ رس مفتش ویژه 

برای بازسازی افغانستان )سیگار( را ایجاد کرد.

مأموریت نظارتی سیگار، طوری که در قانون تعریف شده است، به طور مستقالنه و عینی عبارت است از:

اجرا و نظارت بازرسی و تحقیقات در مورد آن پروگرام ها و عملیات متویل شده است که با تخصیصات یا دیگر  	
وجوه فراهم شده برای بازسازی افغانستان فراهم شده باشد.

رهربی، هامهنگی و ارائه سفارشـات در مورد پالیسـی هایی که برای توسـعۀ اقتصاد، کارآیی، و مؤثریت مدیریت  	
پروگـرام هـا و عملیـات طراحی شـده باشـند، و جلوگیری و کشـف ضیاع، فریبکاری، و سـوء اسـتفاده از این گونه 

پروگرام ها و عملیات ها.

طریقه آگاه نگهداشـن کامل و فعلی وزیر خارجه و وزیر دفاع در مورد مشـکالت و نواقص در رابطه به اداره این  	
پروگرام ها و عملیات ها و رضورت برای پیرشفت و اقدام اصالحی.

بازسـازی افغانسـتان شـامل هر گونه قرارداد عمده، اهداء، موافقت نامه، یا دیگر میکانیزم متویلی میشـود 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.

بـه تأسـی از قانون مجوز دفاع ملی سـال مالـی Pub. L. No. 115-91( ۲۰۱۸( این گزارش ربـع وار طبق معیارات کیفی 
تفتیش و ارزیابی که از سوی شورای رسمفتشین برای شفافیت و کفایت مقرر گشته، تهیه شده است.

 ،)Pub. L. No. 115-91( ،۱/۲۸/۲۰۰۸ ،”۲۰۰۸ قانون مجوز دفاع ملی سال مالی“ )Pub.L. No. 110-181( :منبع 
“قانون مجوز دفاع ملی سال مالی ۲۰۱۸”، ۱۲/۱۲/۲۰۱۷.

تصویر پشتی:

نیروهای امنیتی افغان از کنار یک الری مبب گذاری شده در کابل عبور می کنند. )عکس خربگزاری فرانسه، ذکریا هاشمی(

طبق معیارات تعین شدۀ کیفی برای تفتیش و ارزیابی از سوی شورای رسمفتشین یا CIGIE به نرش رسیده است.
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خرسـندم که پنجاهمین گزارش ربعوار سـیگار را در مورد وضعیت بازسـازی در افغانسـتان برای کانگرس، وزرای خارجه و دفاع 
ایاالت متحده پیشـکش می کنم. این نخسـتین گزارش برای اداره جدید و کانگرس جدید در ایاالت متحده امریکا میباشـد و در 
حالی به نرش میرسـد که به گفته بعضی ها افغانسـتان، از زمان نخسـتین مداخله ی ایاالت متحده تقریباً بیسـت سـال پیش بدینسو، 

در حساس ترین برهه زمانی قرار دارد.

هرچند حدود یک سال پیش ایاالت متحده امریکا با رسوصدایی وارد یک توافق خروج با طالبان شد، گفتگو های صلح میان 
جمهوری اسـالمی افغانسـتان و گروه طالبان تاکنون چندان نتایج ملموسـی نداشته است. توافق آتش بس تاکنون صورت نگرفته 
است و علیرغم درخواست مکرر مقامات ارشد بین املللی و ایاالت متحده بخاطر کاهش خشونت ها برای پیشربد گفتگو های 

صلح، خشونت های شورشیان و افراط گرایان به سطح باال در این ربع ادامه داشت.

بنابر گزارش نیرو های امریکایی در افغانستان، طالبان در این ربع "کمپاین قتل های هدفمند و بی ادعا" را برضد مقامات دولت 
افغانسـتان، رهـربان جامعـه مدنـی، و روزنامـه نـگاران بـراه انداخته اند. همچنان قسـمی که سـیگار در این گـزارش بحث میکند، 
مشـخص نیسـت که طالبان رابطه شـان با تروریسـت های القاعده که طراح حمالت یازدهم سـپتمرب باالی ایاالت متحده امریکا 

بودند، را قطع منوده باشند.

به تاریخ ۱۷ نوامرب، رسپرسـت وزارت دفاع ایاالت متحده امریکا کرسـتوفر میلر اعالم منود که بر اسـاس هدایت رییس جمهور 
ترمپ، شامر نیرو های امریکایی در افغانستان از سطح ۵۰۰۰-۴۰۰۰ تن که در ماه نومرب رسیده بود، به ۲۵۰۰ تن الی ۱۵ جنوری 
۲۰۲۱ کاهـش داده خواهنـد شـد. سـطح نیـروی ۲۵۰۰ تـن در توافقنامه میان ایاالت متحـده امریکا و طالبان کـه در ماه فربوری 
۲۰۲۰ به امضا رسـید، مشـخص نشـده بود و مقامات دفاعی میپذیرند که این سطح پایین قوا، محدودیت هایی را در ظرفیت نیرو 

ها و ماموریت آموزش، مشورت و کمک ایجاد میکند.

بـا ایـن حـال نیرو های امریکایی در افغانسـتان میگویند کـه در این ربع توانایی های آنان برای اجرا و یـا نظارت از قرار داد های 
پُرمـرف و رضوری مالیـه دهنـدگان برای آموزش و اکامل نیرو های ملی دفاعی و امنیتی افغان و تامین به ارزش صد ها میلیون 
دالـر تجهیـزات از بودجـه کمک های مسـتقیم تاکنون تحت تاثیر منفی قرار نگرفته اسـت – یک اطمینانی که تاکنون نه توسـط 

زمان آزمایش شده است و نه توسط کدام تفتیش مستقل.

امـا زمـان حیاتـی اسـت. اداره جدید و کانگـرس جدید ایاالت متحده امریکا فقط سـه مـاه وقت دارند تا تصمیـم بگیرند که آیا 
ایاالت متحده به تعقیب توافق با طالبان متامی نیرو های خود را الی ۳۰ اپریل ۲۰۲۱ از افغانسـتان خارج میسـازد یا خیر. طوری 
که در گزارش تذکر داده شـد، کانگرس اخیراً رشایط تفصیلی را باالی کاهش بیشـر سـطح نیرو های امریکایی در افغانسـتان در 

قانون مجوز دفاع ملی برای سال مالی ۲۰۲۱ که در اول جنوری ۲۰۲۱ تصویب شد، وضع منود.

افغانســتان بازســازی  بــرای  ویــژه  رسمفتــش  ادارۀ 
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همچنان در ماه نوامرب، کشور های کمک کننده بصورت مجازی در شهر ژنیو در سویس گرد هم آمده و وعده ۳.۳ میلیارد دالر 
کمک غیر نظامی را برای افغانسـتان در سـال ۲۰۲۱ دادند. کشـور های کمک کننده ابراز داشـتند که احتامل کمک های مالی 
برای افغانسـتان الی سـال ۲۰۲۴ به ۱۲ الی ۱۳.۲ میلیارد دالر خواهد رسـید – که یک افت نسـبت به کمک های وعده داده شـده 
چهار سـاله که در کنفرانس سـال ۲۰۱۶ در حدود ۱۵.۲ میلیارد دالر میرسـید را نشـان میدهد. مبلغ تعهد شـده حد اقل آنچه را که 

تحلیلگران بانک جهانی میگویند برای نگهداشت افغانستان بعنوان یک "دولت با دوام" الزم است، نشان میدهد.

در گـزارش ایـن ربـع، مـا همچنـان یاد آور میشـویم که باوجود جایـگاه افغانسـتان بعنوان تولید کننده پیشـتاز تریـاک در جهان، 
کمک کنندگان بین املللی در کنفرانس ژنیو تخمین های کشت کوکنار را در میان نتایج یا اهداف مشخص شده در چارچوب 
مشـارکت افغانسـتان )APF( که در این کنفرانس روی آن موافقت شـده اسـت، در نظر نگرفتند. چارچوب مشـارکت افغانسـتان 
شکلی اصالح شده از رشط ها را انعکاس میدهد، بنابرآن به نظر میرسد که این یک فرصت از دست رفته برای کمک کننده ها 

است تا خواستار سنجش یک شاخص مهم مقابله با فقر مداوم، بی قانونی، ناامنی و فساد در افغانستان شوند.

ایـن حـذف در حالـی صـورت گرفت که بنابـر اختالف نظر ها میان اداره ملی احصائیه افغانسـتان و اداره مبـارزه با جرایم و مواد 
مخدر سـازمان ملل، از زمان برداشـت محصول سـال ۲۰۱۸ تاکنون هیچ تخمین دقیق، سـازگار و عمومی برای کشـت تریاک در 
افغانسـتان منترش نشـده اسـت. این ارزیابی یکی از مهمرین ابزارهایی اسـت که از سـال ۱۹۹۴ تاکنون توسط دولت افغانستان و 
جامعه جهانی برای اندازه گیری میزان مشـکل مواد مخدر و تأثیر اقدامات متقابل برای مقابله با این تهدید جهانی مورد اسـتفاده 

قرار گرفته است.

کشـور های کمک کننده در کنفرانس ژنیو همچنان فرصتی مهم بخاطر پرداخن به مشـکالت فزاینده فسـاد در افغانسـتان را از 
دسـت دادند. هامنطور که از سـال ۲۰۱۶ توسـط سـیگار خاطر نشـان شده است، فسـاد یکی از عمده ترین تهدیدها برای ایجاد 
یک دولت کارا و نیرو های دفاعی و امنیتی موثر در افغانستان برای مقابله با شورشیان است. اشراک کنندگان کنفرانس همچنان 
موفق نشـدند تا اقدامات عملی مشـخص را که دولت افغانسـتان برای مقابله جدی با فساد باید انجام دهد، ایجاد منایند. گزارش 
این ربع در مورد آن بحث می کند. جزئیات بیشر در گزارش تفتیشی سیگار گنجانیده خواهد شد، که سومین گزارش در مورد 

تالش های ضد فساد افغانستان است که توسط کنگره درخواست شده است.

در جریان این ربع، سیگار ده محصول را به نرش رسانید که شامل این گزارش نیز میشود. کار سیگار تاکنون حدود ۳.۸۲ میلیارد 
دالر را بعنوان رصفه جویی برای مالیه دهندگان امریکایی مشخص ساخته است.

سیگار دو گزارش بررسی عملکرد را منترش منود: یک گزارش طبقه بندی شده که تالش ها را بخاطر بازسازی قوای هوایی افغان 
و لوای خاص هوایی بررسی میکند و گزارش دیگر در مورد انتقال تجهیزات نظامی از طرف وزارت دفاع برای دولت افغانستان 

است. سیگار همچنان یک استعالم را منترش کرد که طی آن چالش های اساسی فرا راه مبارزه با فساد برجسته شده است.

سیگار پنج گزارش ارزیابی مالیاتی پروژه های که توسط ایاالت متحده برای بازسازی افغانستان متویل میشوند را به نرش رسانید 
کـه طـی آن ۲۶۹۹۳۸۲۹ دالـر را منحیـث هزینه های زیر سـوال در نتیجه نواقص کنرول داخلی و مسـایل مربـوط به عدم تطابق 
مشخص منود. این بازرسی های مالی طیف وسیعی از موضوعات از جمله برنامه انتقال و اتصال برق اداره ایاالت متحده برای 
انکشـاف بیـن املللـی، حامیت نیـروی هوایی ایاالت متحده از قابلیت هـای انتقال هوایی ۱۳۰H-C نیروی هـای هوایی افغان و 

مرکز سگ های مین پاک که توسط وزارت خارجه امریکا متویل میگردد، را در بر میگیرد.
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در این ربع دفر پروژه های خاص سیگار یک گزارش را به نرش رسانید که در آن تالش های مبارزه با قاچاق پول در میدان بین 
املللی حامد کرزی در کابل به بررسی گرفته میشود.

در جریان این دور گزارش، تحقیقات جنایی سـیگار منجر به سـه اتهامات فدرال ، سـه اعراف به جرم، یک مجازات و بیش از 
۱۹۰۰۰۰ دالر بازپرداخت و توقیف شد.

سـیگار اغلباً در گزارش های نظارتی و در فهرسـت گزارش یک سـال در میان "لسـت خطرات بلند" خود برای کانگرس خاطر 
نشان کرده است که بسیاری از تجهیزات، پروژه های ساختامنی، برنامه ها و سایر بخش های بازسازی در افغانستان به دلیل عدم 

پایداری در معرض ناکامی قرار دارند.

از آنجای که دولت و کانگرس جدید امریکا به بحث و گفتگو در مورد مسـایل غامض در افغانسـتان میپردازند، آنان باید آگاه 
باشـند که نه تنها این خطرات ادامه دارند، بل اکنون نگرانی های گسـرده تری نیز مبنی بر عدم پایداری دولت افغانسـتان بدون 

ادامه همکاری های جامعه بین املللی نیز به وجود آمده است.

این نگرانی ها شامل خروج احتاملی قریب الوقوع پرسونل نظامی امریکا و دیگر کشور ها، ادامه کاهش توانایی نظارت امریکا 
در این کشور، بیامری همه گیر کوید-۱۹ و سایر فشار ها بر اقتصاد افغانستان و اختالالت احتاملی در دولت پساصلح که میتواند 

شورشیان سابق را به دستگاه های امنیتی و مواضع اقتدار باال بربد، اند.

بقـای یـک دولـت با ثبات، صلـح آمیز و دموکراتیک در افغانسـتان همیشـه برای اهداف ضد تروریسـم، امنیتـی، دیپلامتیک و 
برشدوستانه ایاالت متحده مهم بوده است. اما تاثیر و نفوذ حضور چشمگیر نیروهای خارجی در افغانستان برای ثبات و آوردن 
صلح از طریق گفتگوها به رسعت در حال کاهش اسـت. در رشایط مبهم موجود، برنامه های بازسـازی ایاالت متحده با هدف 
توسـعه اقتصادی، حاکمیت قانون، احرام به حقوق برش، حکومتداری خوب و امنیت برای مردم افغانسـتان ممکن اسـت به اهرم 
اصلـی نفـوذ ایـاالت متحده در کشـور تبدیل شـود که نیازمنـدی محافظت از این برنامـه ها را در برابر حیف و میل، تقلب و سـو 

استفاده، بیشر میسازد تا از طریق برنامه های جدی و مثمر نظارت از آن محافظت شود.

با احرام

جان ف. ساپکو
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خالصۀ گزارش

ادارۀ رس مفتش ویژه برای بازسازی افغانستان

مرور اجاملی سیگار

بازرسی ها و تفتیش ها

در جریان این ربع، سیگار دو گزارش بررسی عملکرد، یک استعالم، و پنج گزارش بررسی مالی را به نرش رسانید.

گزارش های بررسی عملکرد شامل:

یک گزارش طبقه بندی شده که مرور تالش ها بخاطر اعامر قوای هوایی افغان و لوای خاص هوایی را نشان میدهد. 	

گزارش در مورد انتقال تجهیزات نظامی وزارت دفاع امریکا به دولت افغانستان و چالش های نظارت بر استفاده از آن. 	

استعالم چالش های کلیدی فرا راه مبارزه با فساد در افغانستان را برجسته ساخته و برای کمک کننده گان بین املللی پیشنهادات 
را فراهم میسازد.

پنج گزارش بررسی مالیاتی ۲۶۹۹۳۸۲۹ دالر را منحیث هزینه های زیر سوال در نتیجه نواقص کنرول داخلی و مسایل مربوط 
به عدم تطابق مشخص منود.

پروژه های خاص

در این ربع، دفر پروژه های ویژه سیگار یک بررسی را به نرش رساند که نشان میدهد مقامات گمرک در میدان هوایی بین املللی 
حامد کرزی نتوانسته اند کنرول قاچاق پول را اعامل کنند و حتی دستگاه های شامرش پول نقد ارائه شده توسط ایاالت متحده 

را به انرنت وصل نکرده اند.

ایـن گـزارش کار نظارتـی سـیگار را خالصـه منـوده و تحـوالت را در چهـار زمینـه عمـده تـالش هـای 
بازسـازی در افغانسـتان از اول اکتوبـر تـا ۳۱ دسـامرب ۲۰۲۰ پیشـکش مـی کنـد. *

در جریـان ایـن دوره گـزارش دهـی، سـیگار ده گـزارش تفتیشـی، بررسـی و سـایر محصـوالت را به نرش 
رسـانید کـه تالش های ایـاالت متحده امریکا برای ایجاد نیـرو های امنیتی افغان، بهبـود حکومتداری، 
زمینـه بـرای رشـد اقتصـادی و اجتامعـی و مبـارزه بـا تولید و فـروش مواد مخـدر را به بررسـی میگیرد. 
در ایـن دوره ، تحقیقـات جنایـی سـیگار منجـر بـه سـه اتهام فدرال، سـه اعـرتاف به جرم، یـك مجازات 

و بیـش از ۱۹۰۰۰۰ دالر جربان خسـاره شـد.
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طوری که صالحیت سـیگار در قانون ذکر شـده، سـیگار همچنان میتواند که راجع به محصوالت و رویداد های واقع شـدنی پس از ۳۱ دسـامرب ۲۰۲۰ تا تاریخ   *

چاپ این گزارش نیز گزارش بدهد. مگر آن که طور دیگری بیان شده باشد، متام مبادله پول افغانی به دالر امریکایی که در این گزارش یاد شده از اوسط گرفن 

نرخ تبادلٔە اسـعار شـش ماه اخیر که از سـوی د افغانسـتان بانک )www.dab.gov.af( ترتیب شده، سنجش گردیده اسـت. دیتا یا اطالعات درج شده اعتبار از 

۲۸ دسامرب سال ۲۰۲۰ دارد.

آموزه های فراگرفته شده

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

تحقیقات

در جریان این دوره گزارش دهی، تحقیقات سیگار منجر به سه مورد اتهام فدرال، سه اعراف به جرم، یک مجازات، و ۱۹۰۰۰۰ 
دالـر جربان خسـاره شـد. سـیگار دو دوسـیه جدیـد را آغاز و ۲۴ مـورد مورد دیگر را ختم کرد که تعداد دوسـیه هـای در جریان 

تحقیق را به ۹۶ رسانید.

نکات برجستۀ تحقیقات شامل این هاست:

دسـتگیری یکی از مدیران ارشـد رشکت قراردادی بخاطر انجام طرح کالهربداری از میلیون ها دالر دولت ایاالت متحده از  	
طریق جعل در صورت حساب ها.

دستگیری یک تبعه افغان در ارتباط به صادرات بیش از ۴۱.۳۷ کیلوگرام طال بعنوان یک بخشی از طرح پولشویی. 	

اعراف به جرم یک قراردادی امریکایی که ۵۵۷۰۰۰ دالر امریکایی را از وزارت خارجه رسقت کرده است. 	

تحقیق و تحلیل

اداره تحقیق و تحلیل سیگار پنجاهمین گزارش ربعوار خود را برای کانگرس ایاالت متحده به نرش رسانید که خالصه از فعالیت 
های نظارت سـیگار در این ربع میباشـد و مروری بر تالش های فعلی بازسـازی ایاالت متحده در افغانستان کرده است که شامل 

رشح مفصل از متام بودجه های اختصاص یافته، تعهد شده و پرداخت شده بر این فعالیت ها میباشد.



TABLE OF CONTENTS

فراه

هرات
غور

سرپل
سمنگان

بادغیس

فاریاب

بلخ کندز تخار بدخشان

دایکندى

بامیان

بغالن
نورستان

خوست
پکتیا

ننگرهار

کنر

نیمروز هلمند
کندهار

ارزگان
زابل

غزنى

پکتیکا

وردك

پروان
پنجشیر

لوگر
کابل

کاپیسا
لغمان

جوزجان

والیاتى که سیگار در آنها تا 31 دسمبر سال 2020، 
تفتیش، بازرسى، پروژه هاى خاص و/یا کار 

تحقیقى انجام داده یا مقرر داشته است.
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گزارش قانونی/مقرراتی

قانون تخصیص اعتبارات تلفیقی ۲۰۲۱ اچ آر ۱۳۳.

به تاریخ ۲۷ دسمرب سال ۲۰۲۰ رییس جمهور ترمپ الیحه اچ آر ۱۳۳ تخصیص اعتبارات تلفیقی ۲۰۲۱ را به قانون امضا کرد که بودجه 
دولت فدرال را از ۳۰ سپتمرب ۲۰۲۱ تأمین می کند. این الیحه ۵۴.۹ میلیون دالر را برای عملیات سیگار برای سال مالی ۲۰۲۱ تامین میکند.

این الیحه همچنان سـه میلیارد دالر را برای صندوق نیرو های امنیتی افغانسـتان برای سـال مالی ۲۰۲۱ تامین میکند و ۱.۱ میلیارد دالر را از 
تخصیص ۴.۲ میلیارد دالری سال مالی ۲۰۲۰ فسخ کرد. این الیحه همچنان تقاضا مینامید تا حد اقل ۲۰ میلیون دالر از صندوق نیرو های 
امنیتی افغانستان برای جلب و جذب و حفظ زنان در صفوف نیرو های دفاعی و امنیتی افغان و جلب و جذب و تعلیم و آموزش پرسونل 

امنیتی اناث اختصاص داده شود.

اچ آر ۱۳۳ مشـخص میسـازد که کمک های غیر نظامی برای افغانسـتان باید در دسـرس برنامه های قرار گیرد که راهکار های جامع را در 
امر مبارزه با فسـاد در افغانسـتان تطبیق و حامیت میکند. این الیحه تاکید بر عام سـازی مصارف و بل های دولت و محاکمه و مجازات 

مقامات فاسد در کنار دیگر اهداف، میکند.

مفـادات دیگـر ایـن الیحـه، وزیر امور خارجه را وا میدارد تا از مشـارکت معنـی دار زنان در مذاکرات بین االفغانـی صلح اطمینان حاصل 
مناید و وزارت خارجه را هدایت میدهد تا معلومات بیشر در مورد موافقتنامه صلح میان ایاالت متحده و طالبان و همچنان پیروی طالبان 

از رشایط توافق شده ارائه مناید.

وزارت امور خارجه همچنان موظف شده است تا اسراتژی چندین ساله دیپلوماتیک و توسعه یی را برای افغانستان تدوین کند که شامل 
محافظت و تقویت رفاه، حقوق زنان و دخران افغان میشود. بخشی دیگری از این الیحه بر رشح حضور دیپلامتیک و نظامی پیش بینی 

شده امریکا در افغانستان طی چندین سال بعدی و راهکار برای کاهش و مقابله با تهدیدات تروریستی و افراط گرایی، هدایت میدهد.

قانون ملی جواز دفاعی اچ آر ۶۳۹۵ ویلیام ام )مک( تورنربی برای سال مالی ۲۰۲۱

به تاریخ اول جنوری ۲۰۲۱، مجلس سنای ایاالت متحده، با اکرثیت الزم دو سوم آرا ویتوی تاریخ ۲۳ دسمرب ۲۰۲۰ رییس جمهور ترمپ 
را در مـورد گـزارش کنفرانـس )اچ رپ. ۱۱۶-۶۱۷( بـرای همراهی با قانون ملی جواز دفاعی اچ. آر. ۶۳۹۵ ویلیام ام. )مک( تورنربی برای 
سال مالی ۲۰۲۱، رد کرد. مجلس منایندگان قبآل بخاطر رد ویتوی رییس جمهور به تاریخ ۲۸ دسمرب ۲۰۲۰ رای دادند. با رای مجلس سنا 

بخاطر رد، این الیحه به قانون مبدل شد.

گزارش کنفرانس، چهار میلیارد دالر را برای صندوق نیرو های امنیتی و دفاعی افغانسـتان در سـال مالی ۲۰۲۱ تخصیص داد با این هدف 
که حد اقل ۲۹.۱ میلیون دالر و نه کمر از ۱۰ میلیون دالر برای برنامه ها و فعالیت های برای جلب و جذب، ادغام، حفظ، تعلیم و آموزش 

زنان در صفوف نیرو های دفاعی و امنیتی افغان و جلب و جذب، تعلیم و آموزش و قرارداد پرسونل اناثیه برای انتخابات آینده.

گزارش برای کانگرس ایاالت متحده  |  ۳۰ جنوری ۲۰۲۱
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گزارش کنفرانس، در دسرس بودن بودجه را محدود میسازد تا شامر مجموعی نیرو های امریکایی در افغانستان را تحت ۲۵۰۰ تن کاهش 
دهد الی که وزیر دفاع در مشورت با وزیر خارجه و رییس سازمان سی آی ای گزارشی را در مورد تاثیر کاهش بیشر نیرو های امریکایی 
بـاالی اهـداف ضد تروریسـم، بـاالی راه حل پایدار دیپلوماتیک در افغانسـتان و توانایی های نیرو های دفاعـی و امنیتی افغان ارائه دهد. 

گزارش توضیح میدهد که رییس جمهور میتواند این محدودیت را بخاطر منافع امنیت داخلی مورد استثنا قرار دهد.

گـزارش کنفرانـس، همچنـان خواهـان افزایش رشیک سـاخن اطالعات از وزیر امور خارجه در مشـورت با وزیر دفـاع در مورد وضعیت 
موافقتنامه که میان طالبان و ایاالت متحده امریکا به تاریخ ۲۹ فربوری ۲۰۲۰ به امضا رسید، و میزان پابندی طالبان به تعهدات مندرج در 

این توافقنامه و یا توافقنامه های بعدی، میباشد.

گزارش کنفرانس، وزیر امور خارجه را بیشر ترغیب میکند تا در مشورت با اداره ایاالت متحده برای انکشاف بین املللی، راهکاری را در 
موارد حقوق برش در افغانستان با مترکز مشخص بر حقوق زنان و دخران پسا جنگ تدوین مناید.

رسانجام، گزارش کنفرانس، گزارش شش ماهه "افزایش امنیت و ثبات در افغانستان" را که توسط وزارت دفاع ایاالت متحده تهیه میشود، 
اصالح منوده و از وزارت دفاع میطلبد تا گزارش تلفات غیر نطامیان را نیز در آن گنجانیده و یک بخشی دیگر را عالوه مناید تا ثبات در 
سطح ولسوالی ها را بررسی کند. این بخش اداره دولت افغانستان و یا شورشیان باالی ولسوالی ها، نفوس و ارقام کنرول سوق الجیشی را 
در بر گیرد. در سال ۲۰۱۸ وزارت دفاع این چنین ارزیابی را که سیگار در گزارش های ربعوار خود به کانگرس شامل میساخت، متوقف 

ساخت. هر دو بخش های جدید باید توسط وزارت دفاع در دسرس عام قرار گیرند.

نکات برجسته ربعوار

ادارۀ رس مفتش ویژه برای بازسازی افغانستان



۳۰ جوالی ۲۰۲۰    |    ادارۀ رس مفتش ویژه برای بازسازی افغانستان    |    گزارش بازسازی

سال  از  امریکایی  های  نیرو  حضور  سطح  ترین  پایین 
۲۰۰۱ تا کنون

وزارت دفـاع ایـاالت متحـده امریکا به تاریـخ ۱۷ نوامـرب ۲۰۲۰ اعالم کرد  	
که نیرو هایش را از افغانسـتان الی تاریخ ۱۵ جنوری ۲۰۲۱ کاهش بیشـر 
داده و بـه ۲۵۰۰ تن میرسـاند. در ربع قبلـی رقم این نیرو ها به ۵۰۰۰-۴۰۰۰ 

تن میرسید.

وزارت دفاع امریکا به تاریخ ۱۵ جنوری اعالم کرد که نیرو های این کشور  	
در سطح ۲۵۰۰ تن کاهش داده شد.

جرناالن ارشد گفته اند که سطح جدید نیرو ها برای محافظت از نیرو های  	
امریکایـی و رشکای افغـان و همچنـان اجـرای ماموریـت آمـوزش و ضـد 

تروریسم کافی است.

افزایش خشونت ها در کابل و جنوب افغانستان
به گفته نیرو های امریکایی در افغانستان، حمالت دشمن در این ربع بیشر  	

از ربع قبلی و "به مراتب بیشر" از ربع مشابه سال پار بوده است.

درگیـر هـای اخیر میان نیرو های امریکایی، افغان و طالبان در والیت های  	
هلمند و کندهار هزاران تن از باشـندگان ملکی را وادار به ترک خانه های 

شان کرده است.

کشورهای کمک کننده وعده کمک دوامدار دادند
کشور های کمک کننده وعده ۳.۳ میلیارد دالر کمک غیر نظامی را برای  	

افغانسـتان در سـال ۲۰۲۱ در کنفرانس ژنیو در سویس که به تاریخ ۲۴-۲۳ 
نومرب برگزار شده بود، دادند.

کشور های کمک کننده ابراز داشتند که اگر تعهدات سال های بعدی نیز  	
در سطح تعهدات سال ۲۰۲۱ باقی مباند، کمک های مالی برای افغانستان 
الی سـال ۲۰۲۴ به ۱۲ الی ۱۳.۲ میلیارد دالر خواهد رسـید – که یک افت 
از کمک های وعده داده شـده نسـبت به چهار سـال گذشته میباشد که در 

کنفرانس سال ۲۰۱۶ در حدود ۱۵.۲ میلیارد دالر میرسید.

مبلغ تعهد شده حد اقل آنچه را که تحلیلگران بانک جهانی میگویند برای  	
نگهداشت افغانستان بعنوان یک "دولت متداوم" الزم است، نشان میدهد.

ادامه گفتگوهای صلح افغانستان
به تاریخ دوم دسمرب، تیم های مذاکره کننده جمهوری اسالمی افغانستان و  	

طالبان روی طرزالعمل مذاکرات صلح به توافق رسـیدند که احتامآل منجر 
به یک نقشه راه سیاسی و آتش بس دایمی گردد.

تیم های مذاکره کننده بخاطر مشـوره در مورد آجندا الی ۵ ماه جنوری به  	
تعطیل رفتند. بحث های عملی به تاریخ ۹ جنوری آغاز شد.

افغانستان به موج دوم بیامری همه گیر کوید-۱۹ مواجه 
شده است

پیشـبینی شـده بـود که سـطح فقـر در افغانسـتان در سـال ۲۰۲۰ بـه ۷۲-۶۱  	
درصـد کل نفـوس کشـور به دلیل همه گیـری بیامری کویـد-۱۹ در حالی 
افزایش یابد که این کشور برای موج دوم این بیامری در اوایل سال ۲۰۲۱ 

آماده میشود.

در حالی که درآمد دولت افغانسـتان در این ربع از تاثیرات بیامری کوید- 	
۱۹ روبـه بهبـود اسـت، درآمـد پایـدار داخلـی افغانسـتان در سـال ۲۰۲۰، 

۲.۸درصد کاهش داشت.

شـامری از برنامه های توسـعه یـی اقتصادی و اجتامعی ایـاالت متحده به  	
دلیل محدودیت های که از اثر بیامری کوید-۱۹ باالی فعالیت پروژه ها به 
وجود آمده بود، از اهداف عملکرد سال ۲۰۲۰ مالی خویش عقب ماندند.

نظرسنجی ها در مورد تریاک هنوز به تاخیر افتاده اند
گزارش شش ماهه بررسی کشت تریاک در افغانستان پس از گذشت یک  	

سال هنوز به دلیل اختالفات میان دفر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان 
ملل و اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان به تعویق افتاده است.

کمک های ایاالت متحده برای بازسازی
تخصیص جمعی برای بازسازی و فعالیت های مربوطه در افغانستان از سال  	

مالی ۲۰۰۲ تاکنون به ۱۴۳.۲۷ میلیارد دالر رسـیده اسـت. قانون تخصیص 
اعتبارات تلفیقی ۲۰۲۱ که در ۲۷ دسمرب ۲۰۲۰ تصویب شد، ۳.۰۵ میلیارد 
دالـر را بـرای صندوق نیرو های امنیتی برای سـال مالـی ۲۰۲۱ تامین کرد و 

۱.۱۰ میلیارد دالر را از حساب سال مالی ۲۰۲۰ پس انداز کرد.

از ۱۱۹.۹۸ میلیـارد دالـر منظـور شـده )۸۴٪ کل وجـوه( بـرای بـه هشـت  	
صندوق فعال بازسازی، حدود ۸.۲۳ میلیارد برای پرداخت و خرج احتاملی 

باقی مانده است.

بنابر آخرین گزارش مصارف جنگ وزارت دفاع ایاالت متحده امریکا به  	
تاریخ ۳۰ سـپتمرب ۲۰۲۰، تعهدات جمعی برای افغانستان به شمول جنگ 
و تـالش هـای بازسـازی بـه ۸۱۵.۷ میلیارد دالر رسـیده اسـت. بنابر گزارش 
وزارت خارجـه، اداره ایـاالت متحـده امریـکا برای انکشـاف بین املللی و 
دیگـر ادارات ملکی، تعهدات بازسـازی و دیگـر تعهدات مربوط به آن به 

۴۸.۵ میلیارد دالر رسیده است.

خالصه بازسازی
بخــش دوم گزارش این ربع خالصه ای از وقایع کلیدی این دوره گزارش و همچنان برنامه ها و 

پروژه های بازســازی افغانستان در چهار ساحه: بودجه، امنیت، حکومتداری و توسعه اقتصادی 

و اجتامعی است، میباشد.
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مخدر  مواد  با  مبارزه  اسرتاتیژی  و  پالیسی  در  بازنگری  برای  گذشته  های  تالش 
افغانستان

بازنگـری در پالیسـی و اسـراتیژی مبارزه با مواد مخدر افغانسـتان 
بـرای دریافـت راه حـل موثـر بـرای اقتصـاد تریـاک یـک مسـئله 
همیشـگی بوده اسـت. دفر امور بین املللی مواد مخدر و اجرای 
قانون ایاالت متحده خاطرنشان کرد که "تحول در سیاست مبارزه 
با مواد مخدر افغانسـتان از چندی بدینسـو آغاز شـده اسـت."1 به 
گونـه مثـال، در اوایل جوالی سـال ۲۰۱۳ میـالدی رییس جمهور 
پیشین حامد کرزی طی فرمانی از وزارت های امور داخله و مبارزه 
بـا مواد مخدر خواسـت تـا طرحی را بخاطر ادغـام این دو وزارت 
تهیه منایند.2 در آن زمان وزارت مبارزه با مواد مخدر منحل نشـد 
و بعنـوان وزارت هامهنـگ کننـده اقدامـات و اصالحـات در امر 
مبارزه با مواد مخدر برای شش سال دیگر به فعالیت خویش ادامه 

داد.

یکـی از وظایف اساسـی وزارت مبـارزه با مواد مخدر در آن زمان 
تدویـن برنامه عمل ملی مواد مخدر افغانسـتان بود. وزارت مبارزه 
بـا مـواد مخدر برنامـه اولیه ملی عمل مـواد مخدر افغانسـتان را که 
شـامل ۲۰۱۵-۲۰۱۹ بـود در اکتوبـر ۲۰۱۵ به نرش رسـانید که برای 
دولـت افغانسـتان راهنامیی سیاسـت هـای اسـراتیژیک و هچنین 
اهـداف و معیـار های سـاالنه را مشـخص میسـاخت.3 در فربوری 
۲۰۱۷ وزارت مبـارزه بـا مـواد مخـدر اولین گـزارش تطبیقی برنامه 
عملـی ملـی مواد مخدر افغانسـتان را پیشـکش کرد کـه طی آن از 
محقق شـدن فقط ۳۵درصد اهداف سـال اول یادآوری شـده بود. 
وزارت مبـارزه بـا مواد مخدر همچنان بر بهبود هامهنگی مبارزه با 
مواد مخدر دولت تاکید کرد که با ایجاد کمیسـیون عالی مبارزه با 

مواد مخدر تسهیل میشود.4

کمیسـیون عالـی مبارزه با مـواد مخدر در ماه فربوری سـال ۲۰۱۸ 
در قانـون مبـارزه بـا مـواد مخـدر و مسـکرات رسـمیت یافـت، اما 
اقدامـات بیشـری انجام نـداد. درهمین حال رییـس جمهور غنی 
در مـاه جنـوری ۲۰۱۹ طـی فرمانـی تقنینـی وزارت مبـارزه با مواد 

مخـدر را منحل سـاخته و بخـش های مهـم آن را در وزارت امور 
داخلـه مدغـم منود.۵ کمیسـیون عالـی مبارزه با مـواد مخدر از آن 
به بعد به نهاد سیاسـتگذار در امر مبارزه با مواد مخدر تبدیل شـد 
در حالی که وزارت امور داخله پیشـکش پالیسـی های تخصصی 
و هامهنگی تطبیق این پالیسـی هـا را در رسارس ارگان های دولت 
فراهـم میکنـد. دفر امـور بین املللی مـواد مخدر و اجـرای قانون 
ایـاالت متحده خاطر نشـان سـاخت که بالخره در جلسـه افتتاحیه 
 کمیسـیون عالـی مبـارزه بـا مـواد مخـدر در مـاه فـربوری ۲۰۲۰، 
"]رئیس جمهور غنی[ کمیسیون متذکره را مجددآ راه اندازی کرد 
تـا در مـورد انحالل وزارت مبارزه با مواد مخدر و تنوع دراعضای 

این کمیسیون گزارش دهد."۶

بازنگری های برنامه ملی عمل مواد مخدر افغانستان توسط وزارت 
مبارزه با مواد مخدر که از سال ۲۰۱۷ به بعد در جریان بود تحت 
تاثیر انحالل این وزرات در میانه سال ۲۰۱۹ قرار گرفت. در جلسه 
افتتاحیه کمیسـیون عالی مبارزه بـا مواد مخدر رییس جمهور غنی 
دسـتور داد تا یک برنامه جدید عمل آماده شـود.7 بربنیاد گزارش 
دفـر امور بیـن املللی مواد مخـدر و اجرای قانـون ایاالت متحده 
در جریان سـال ۲۰۲۰، برنامه ملی عمل تجدید نظر شـده اسـت و 
انتظـار تصویـب نهایی را دارد.8 با نظرداشـت آنچه که گذشـته، به 
نظر منی رسـد که این گزارش درسـت باشد. دفر امور بین املللی 
مواد مخدر و اجرای قانون ایاالت متحده گفت که به دلیل انحالل 
و توزیع فعالیت های وزارت مبارزه با مواد مخدر، توسعه سیاست 

و پالیسی در سال ۲۰۲۰ نامشخص و گیج کننده است.9

در عـوض، دولـت افغانسـتان تنهـا در مـاه سـپتمرب ۲۰۲۰ هنـگام 
برگزاری دو کنفرانس پالنگزاری، برنامه ریزی جدی را برای پیش 
نویـس برنامـه ملی عمـل آغاز کـرد.10 در ماه دسـمرب ۲۰۲۰، دفر 
امور بین املللی مواد مخدر و اجرای قانون ایاالت متحده گزارش 
داد که معین پالیسی وزارت امور داخله حسنا جلیل اخیرآ یکی از 
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نسخه های این برنامه ملی عمل را منظور کرده و برای مرور به دفر 
رییس جمهور فرستاده است. پس از مرور دفر رییس جمهور این 
سند دوباره به کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر برای بحث های 
بیشـر فرستاده میشـود.11 دفر امور بین املللی مواد مخدر و اجرای 
قانون ایاالت متحده همچنین توضیح داد که پیش نویس این برنامه 
ملی عمل در قالب توضیحی نیست، بل اکنون به سبک ماتریکسی 
یـک ابزار برنامه ریزی اسـت که شـامل یک منای کلـی از اهداف 
مبـارزه با مواد مخدر، شـاخص فعالیت ها، وضعیـت تطبیقی، نتایج 

مورد انتظار، نهادهای مسئول و بودجه مورد نیاز است.12

نتایج جلسات افتتاحیه کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر و برنامه 
ملـی جدیـد عمل مبارزه بـا مواد مخدر افغانسـتان نشـان میدهد که 
سـاختار هـای مبارزه با مواد مخدر از زمـان انحالل وزارت مبارزه با 
مواد مخدر در حالت بی ثباتی قرار دارد. برنامه اصلی ملی مبارزه با 
مواد مخدر افغانستان ۲۰۱۵-۲۰۱۹ یک برنامه اسراتژیک پنج ساله 
بـود13 در حالـی که پیـش نویس کنونی بعنوان پالن دوسـاله تدوین 
میشـود.14 دفـر امور بین املللی مواد مخـدر و اجرای قانون ایاالت 
متحـده تریـح کرد کـه "برنامه ملی عمل دوسـاله برنامه اقدام ملی 
مبـارزه بـا مواد مخـدر خواهد بود و به عنوان یـک پل عمل خواهد 
کرد... یک پالیسی جدید رسمی پنج ساله مبارزه با مواد مخدر قبل 

از انقضای برنامه ملی دوساله تدوین میشود.1۵ 
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