
  ادارۀ رسمفتش ویژه برای
بازسازی افغانستان ۳۰ اپریل ۲۰۲۱سیگار

گزارش ربعوار 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( ۲008.110-181( این گزارش ربعـوار 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( ،1/۲8/۲008 ،”۲008 قانون مجوز دفاع ملی سال مالی“ )Pub.L. No. 110-181( :منبع 
“قانون مجوز دفاع ملی سال مالی ۲018”، 1۲/1۲/۲01۷.

تصویر پشتی:

یک محصل نظامی افغان مترینات انداخت ســالح را در اکادمی افرسان در شــهر چنای هند انجام می دهد. )عکس از آژانس 
خربگزاری فرانسه، عکاس ارون سنکر(

طبق معیارات تعین شدۀ کیفی برای تفتیش و ارزیابی از سوی شورای رسمفتشین یا CIGIE به نرش رسیده است.
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والیاتى که سیگار در آنها تا 31 مارچ، 2021، 
تفتیش، بازرسى، پروژه هاى خاص و/یا کار 

تحقیقى انجام داده یا مقرر داشته است.
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خرسندم که پنجاه و یکمین گزارش ربعوار سیگار را در مورد وضعیت بازسازی در افغانستان برای کانگرس،  وزرای خارجه و دفاع ایاالت 
متحده پیشکش می کنم. 

در ایـن ربـع سـال، رئیـس جمهور جوزف ر. بایدن یک مسـیر جدید را بـرای ایاالت متحده در افغانسـتان تعیین کرد. قرار اسـت رسبازان 
امریکایی تا یازدهم سـپتمرب ۲0۲1 – بیسـتمین سـالروز حمالتی که منجر به مداخله نظامی ایاالت متحده در افغانسـتان شد - از این کشور 
خارج شوند. بر اساس اظهارات جرنال کینیت مک کینزی، قوماندان قوماندانی مرکزی اردوی ایاالت متحده، متام قراردادی های بخش 
نظامی نیز از افغانسـتان خارج می شـوند که به گفته مقام های ارشـد نظامی، نقش اساسـی را در حفظ و مراقبت تجهیزات نظامی اردوی 
افغانستان چون طیاره ها و وسایط دارند. هر چند ایاالت متحده دیگر در افغانستان حضور نظامی نخواهد داشت، اما رئیس جمهور گفته 
اسـت که ما به حامیت های دیپلوماتیک، برشدوسـتانه و کمک های انکشـافی خود به حکومت افغانسـتان و همچنین کمک به نیرو های 

ملی دفاعی و امنیتی افغان ادامه خواهیم داد.

بنا بر این، به باور من اهمیت سـیگار و ماموریت آن برای ایاالت متحده تحت این وضعیت جدید، بیشـرت خواهد شـد. سیگار با بزرگرتین 
حضور نظارتی در افغانسـتان و به عنوان یگانه نهاد دارای اختیارات قانونی بر متام ادارات حکومتی، یگانه اداره حکومتی خواهد بود که 
قابلیـت نظـارت از میلیـارد هـا دالر پول مالیه دهندگان ایاالت متحده را خواهد داشـت که از قبل برای افغانسـتان تخصیص یافته و با وجود 
عدم حضور نظامی و قراردادی های دفاعی ایاالت متحده، به افغانسـتان رسازیر خواهد شـد. سـیگار با 1۳ سـال تجربه در افغانستان، برای 
پیشربد این نقش بزرگرت آمادگی کامل دارد، و آماده است هر مسؤولیت جدید را که کانگرس و حکومت به آن محول می کند، بر عهده 
بگیرد. کار های سـیگار تا اکنون رصفیه جویی حدود ۳.8۲ میلیارد دالر پول مالیه دهندگان ایاالت متحده را شناسـایی کرده و پیشـنهادات 

زیادی را برای بهبود عملیات و پیامد های برنامه های بازسازی ارایه کرده است. ما به این کار خود ادامه خواهیم داد. 

زمانی که حکومت بازنگری پالیسی ایاالت متحده در قبال افغانستان را انجام داد، دفرت مدیریت و بودجه از سیگار تقاضای فراهم کردن 
معلوماتی را کرد که گزارش های ربعوار سیگار در مورد کمک های تخصیص یافته ایاالت متحده به افغانستان از سال ۲00۲ به این سو بر 
اساس آن تهیه می شود. این ارج گذاری از هدف گزارش های ربعوار به حیث معترب ترین منبع اطالعات در مورد مصارف ایاالت متحده 
در افغانسـتان در حالـی صـورت گرفـت کـه گزارش های ربعوار می خواهد پوشـش خـود را در پیوند به تخصیص بودجـه ایاالت متحده، 
گسرتش دهد. این گزارش با پشتیبانی رهربی وزارت خارجه ایاالت متحده اکنون شامل معلومات تازه در مورد پنج حساب بودجوی این 
وزارت می باشد: برنامه های تبادل آموزشی و فرهنگی؛ کمک به سازمان های بین املللی؛ برنامه های دیپلوماتیک؛ امنیت، کار ساختامن 
و حفظ و مراقبت سـفارت؛ و دفرت رس مفتش وزارت خارجه ایاالت متحده. این گزارش همچنین برآورد ۲.۲۶ تریلیون دالر هزینه جنگ 
در افغانسـتان از سـوی انسـتیتوت واتسـن پوهنتون براون را با 8۲۴.۹ میلیارد دالر گزارش هزینه جنگ وزارت دفاع ایاالت متحده، مقایسـه 

کرده است.

از چنـدی بـه ایـن سـو، مقـام هـای امریکایی خاطر نشـان کرده اند که قصـد دارند تا کمـک های ایاالت متحـده را به اقدامـات حکومت 
افغانستان و احتامالً اقدامات گروه طالبان، مرشوط بسازند. روی همین دلیل، این گزارش حاوی نکات برجسته یی است که سابقه مرشوط 

ساخن کمک ها و استفاده از آن را به حیث اهرم فشار برای دستیابی به اهداف سیاست خارجی ایاالت متحده بررسی می کند.

سـیگار پیش از اعالم سیاسـت جدید ایاالت متحده، در ماه مارچ چهارمین فهرسـت خطرات بلند خود را نرش کرد که در آن بخش های 
شناسـایی شـده که 1۴۴ میلیارد دالر رسمایه گذاری ایاالت متحده در بازسـازی افغانستان در معرض خطر ناکامی قرار دارد. هدف گزارش 

افغانســتان بازســازی  بــرای  ویــژه  رسمفتــش  ادارۀ 
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این اسـت تا کانگرس و حکومت را در تصمیم گیری در مورد رسنوشـت و وسـعت ادامه کمک های بازسـازی کمک کند؛ این گزارش 
خطرات در هر بخش را تحلیل و پرسـش هایی را برای سیاسـت گذاران مطرح می کند. هشـت بخش که در گزارش جدید بازنگری شده، 
عبـارت انـد از: ناامنـی رو بـه افزایش، ابهام در مورد کمک ها پس از یک توافق صلح، نیاز ادغام مجدد جنگجویان پیشـین، فسـاد اداری 

فراگیر، رشد اقتصادی و توسعه اجتامعی بطی، تجارت غیرقانونی مواد مخدر، تهدید ها علیه حقوق زنان، و نظارت ناکافی.

سـیگار همچنین در این ربع، دو گزارش دیگر را با اسـتفاده از درس های آموخته شـده از بازسـازی افغانسـتان نرش کرد که با توجه به ادامه 
ماموریـت مـا، بسـیار مهـم خواهد بـود. گزارش اول، انتخابـات: درس های از تجارت ایاالت متحده در افغانسـتان، سیاسـت ها و اقدامات 
ایاالت متحده را در پیوند به حامیت ازانتخابات در طی دو دهه گذشـته بررسـی می کند، و پیشـنهاداتی را برای بهبود همچو تالش ها به 
ادارات قـوه اجراییـه و همچنیـن موضوعاتی را برای مالحظه حکومت افغانسـتان ارایه می کند. گزارش دوم ما، پشـتیبانی از برابری جندر/
جنسـیت: آموزه های از تجارب ایاالت متحده در افغانسـتان، بر تالش های ایاالت متحده برای حامیت از زنان و دخرتان افغان و تقویت 
برابری جنسـیتی از سـال ۲00۲ به این سـو نظر انداخته اسـت. گزارش همچنین در مورد اسـرتاتیژی های ایاالت متحده برای ترویج برابری 
جنسیتی، چگونگی تطبیق این اسرتاتیژی توسط ادارات، شواهد دستاورد های زنان و دخرتان، موانع موجود در برابر پیرشفت، و تهدید ها 

و فرصت های آینده برای تقویت نقش زنان و دخرتان افغان تحقیق کرده است.

سـیگار ایـن گـزارش هـا را نیـز نـرش کرد: یک گـزارش ارزیابی در مـورد وضعیت رسمایـه گذاری های مالی متویل شـده از سـوی ایاالت 
متحـده، یـک گـزارش تفتیـش عملکرد در مورد تاثیـرات تهدید متقابل ایاالت متحـده در پیوند به عملیات مالی تجـارت غیر قانونی مواد 
مخدر، و یک گزارش پروژه ویژه که خریداری طیاره های باربری G-۲۲۲ را برای افغانستان بررسی کرد و در آن ۵۴۹ میلیون دالر به خاطر 
خریداری این طیاره های غیر قابل اسـتفاده به هدر رفت و سـپس این طیاره ها به وزن آهن کهنه فروخته شـد. سـیگار همچنین دو گزارش 

تفتیش را در مورد بررسی فابریکه تولید برق آفتابی کندهار و شفاخانه ملی نظامی کابل )۴00 بسرت( نرش کرد.

سیگار تفتیش مالی هشت پروژه متویل شده از سوی ایاالت متحده برای بازسازی افغانستان را تکمیل کرد: این تفتیش ها دریافت که در 
نتیجه کاسـتی ها در کنرتول داخلی و موضوعات عدم رعایت قانون، مرصف 1۲۳۶۳۶۲ دالر پرسـش برانگیز اسـت. این تفتیش های مالی 
طیف گسـرتده از موضوعات به شـمول برنامه ی اداره ایاالت متحده برای انکشـاف بین املللی برای توسـعه رهربی زنان، پروژه های ماین 
پاکـی بـه سـطح محـل به کمک مالـی وزارت خارجه ایاالت متحده، و حامیـت عملیاتی و حفظ و مراقبت اردوی ایـاالت متحده از مرکز 

شبکه عملیات اردوی ملی افغانستان را تحت پوشش قرار داد.

در جریان این دوره گزارشدهی، تحقیقات جنایی سیگار منتج به مجازات یک نفر و بازگردانیدن ۷۷۵000 هزار دالر شد. 

در حالـی کـه پالیسـی ایـاالت متحـده برای افغانسـتان در تحول اسـت، من و همکارانـم به کار مان بـا کانگرس، حکومت و سـایر جوانب 
ذیدخل ادامه خواهیم داد تا از ضیاع، تقلب و سـؤ اسـتفاده پول های جلوگیری شـود که ایاالت متحده برای بازسازی افغانستان اختصاص 

داده است.

با ارادت،

جان ف. ساپکو
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ایـن گـزارش کار نظارتـی سـیگار را خاصـه منـوده و تحـوالت را در چهـار زمینـه عمـده تـاش هـای 
بازسـازی در افغانسـتان از اول جنـوری تـا ۳۱ مـارچ ۲۰۲۱ پیشـکش مـی کنـد. *

در جریـان ایـن دوره گزارشـدهی، سـیگار نتایـج ۱۷ مـورد تفتیش، بررسـی و سـایر محصـوالت کاری را 
نـرش کـرد کـه تـاش های ایـاالت متحده را بـرای ایجـاد نیرو هـای امنیتی افغـان، بهبـود حکومتداری، 
تسـهیل انکشـاف اقتصـادی و اجتامعـی، و مبـارزه با تولید و فروش مـواد مخدر ارزیابی کرده اسـت. در 
ایـن دوره، تحقیقـات جنایـی سـیگار منتـج بـه مجازات یک نفـر و باز پرداخـت ۷۷۵۰۰۰ هزار دالر شـد.

مرور اجاملی سیگار

تحقیق و تحلیل

ریاسـت تحقیق و تحلیل سـیگار در 10 مارچ ۲0۲1 فهرست 
خطـرات بلند ۲0۲1 را نرش کرد – این گزارش خطرات جدی 
را کـه رسمایه گـذاری 1۴۴ میلیـارد دالری ایـاالت متحده در 
بازسـازی افغانستان را تهدید می کند، پس از خروج رسبازان 
امریکایی از افغانسـتان بررسـی کرده اسـت. این گزارش ویژه 
هشت ساحه ی در معرض خطر بلند را شناسایی کرده است:

ناامنی رو به افزایش 	

ابهام در مورد کمک ها پس از یک توافق صلح 	

نیاز ادغام مجدد جنگجویان پیشین 	

فساد اداری فراگیر 	

رشد اقتصادی و توسعه اجتامعی بطی 	

تجارت غیرقانونی مواد مخدر 	

تهدید ها علیه حقوق زنان 	

نظارت ناکافی 	

ریاسـت تحقیـق و تحلیـل نیز پنجاه و یکمین گـزارش ربعوار 
خود را برای کانگرس ایاالت متحده نرش کرد.

تفتیش ها و بازرسی ها

در این ربع سـال، سـیگار یک گزارش ارزیابی، یک گزارش 
بازرسی عملکرد، یک گزارش از پروژه های ویژه، دو گزارش 

تفتیش، و هشت گزارش بازرسی مالی را نرش کرد.

گـزارش ارزیابی وضعیت رسمایه گـذاری های مالی ایاالت 
متحده را در افغانسـتان برجسـته می سازد، و به ارزش بیش از 
۲.۴ میلیارد دالر رسمایه گذاری را شناسایی می کند که از آن 
اسـتفاده نشـده یا ترک شـده، برای هدف اصلی آن اسـتفاده 

نشده، آسیب دیده یا از بین برده شده است.

گـزارش بازرسـی عملکرد تهدیـد متقابل ایـاالت متحده در 
پیوند به عملیات های مالی تجارت غیر قانونی مواد مخدر را 
بررسـی می کند و به ادارات ایاالت متحده پیشـنهاداتی را به 
خاطر ارزیابی بهرت هزینه های شان و تاثیر آن بر تجارت غیر 

قانونی مواد مخدر ارایه می کند.

گـزارش پـروژه های ویژه بـه هدر رفن ۵۵۹ میلیـون دالر را 
در برنامـه خریـداری طیاره G-۲۲۲ بررسـی مـی کند و درس 
های آموخته شده را به منظور جلوگیری از ضیاع منابع فراهم 

می کند.
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گزارش های تفتیش سـیم کشـی ناقص را در فابریکه تولید 
بـرق آفتابـی کندهار ، و کاسـتی های سـاختامنی را در لیفت 

های شفاخانه ملی نظامی کابل )۴00 بسرت( پیدا کرد.

هشت گزارش بازرسی مالی دریافت که در نتیجه کاستی ها 
در کنـرتول داخلی و موضوعات عدم رعایت قانون، مرصف 

1۲۳۶۳۶۲ دالر پرسش برانگیز می باشد.

آموزه های فراگرفته شده

برنامـه آمـوزه هـای فراگرفته شـده یا درس هـای آموخته 
شـده ی سـیگار در این ربع سـال، گزارش های هشـتم و نهم 

خود را در مورد درس های آموخته شده نرش کرد.

انتخابات: درس های از تجارت ایاالت متحده در افغانسـتان 
پالیسـی هـا و اقدامـات ایاالت متحـده را در پیوند به حامیت 
از انتخابـات افغانسـتان در طـول دو دهـه اخیـر بررسـی کرده 
و پیشـنهاداتی را بـرای بهبـود همچـو تالش ها بـه ادارات قوه 
اجرائیـه و همچنیـن موضوعاتـی را بـرای مالحظـه حکومت 

افغانستان ارایه می کند.

پشـتیبانی از برابـری جندر/جنسـیت: آمـوزه هـای از تجارب 
ایاالت متحده در افغانستان، بر تالش های ایاالت متحده برای 
حامیت از زنان و دخرتان افغان و تقویت برابری جنسـیتی از 

سـال ۲00۲ بـه این سـو نظر انداخته اسـت. گـزارش همچنین 
در مورد اسـرتاتیژی هـای ایاالت متحده بـرای ترویج برابری 
جنسـیتی، چگونگـی تطبیـق این اسـرتاتیژی توسـط ادارات، 
شـواهد دسـتاورد های زنان و دخرتان، موانع موجود در برابر 
پیرشفت، و تهدید ها و فرصت های آینده برای تقویت نقش 

زنان و دخرتان افغان تحقیق کرده است.

برنامه آموزه های فراگرفته شـده در حال کار روی سـه پروژه 
اسـت: نظـارت و ارزیابـی روند عقد قـرارداد های بازسـازی، 
پولیـس در مناطـق مـورد منازعـه، و تجربـه عمومـی ایـاالت 

متحده در بازسازی طی ۲0 سال گذشته.

تحقیقات

در جریـان ایـن دوره گزارشـدهی، تحقیقـات جنایی سـیگار 
منتـج به مجازات یک نفر و بازگردانیـدن ۷۷۵000 هزار دالر 
شـد. سـیگار سـه دوسـیه جدیـد را گشـود و چهـار دوسـیه را 
بسـت، و بـه این ترتیب شـامر مجموعی تحقیقـات جاری به 
۹۵ دوسـیه رسـید. موارد برجسـته نتایج تحقیقات سیگار این 
اسـت که یک قراردادی ایاالت متحده به خاطر برنامه ریزی 
یـک طرح بـه منظور منحرف سـاخن صد ها هـزار دالر پول 
وزارت خارجه ایاالت متحده برای مرصف شخصی خود، به 

مجازات محکوم شد.

طوریکه در اساسـنامه سـیگار ذکر شـده، این اداره می تواند در مورد محصوالت کاری و رویداد های نیز گزارش تهیه کند که پس از ۳1 مارچ ۲0۲1 تا تاریخ   *

چاپ این گزارش انجام شده یا اتفاق افتاده است. مگر اینکه طور دیگر بیان شده باشد، متام نرخ تبادله افغانی به دالر امریکایی که در این گزارش به کار رفته، 

با اسـتفاده از اوسـط نرخ تبادله شـش ماه اخیر در چارت تبادله www.xe.com) XE( سـنجش و سـپس نزدیکرتین رقم افغانی در این گزارش ذکر شـده است. 

معلومات نرخ تبادله اسعار در این گزارش از ۳1 مارچ ۲0۲1 ذکر شده است.

http://www.xe.com




خاصه بازسازی
بخش دوم این گزارش ربعوار رویداد های کلیدی دوره گزارشدهی و همچنین برنامه ها و پروژه 

ها مربوط به بازســازی افغانســتان را در چهار بخش خالصه می سازد: کمک های مالی، امنیت، 

حکومتداری، و انکشاف اقتصادی و اجتامعی.

خروج  بایدن  حکومت  تلفات،  و  ها  خشونت  اوج  در 
نظامیان امریکایی از افغانستان را اعام کرد

رئیـس جمهـور جوزف ر. بایـدن در 1۴ اپریل ۲0۲1 تصمیـم اش را مبنی  	
بر خروج متام نظامیان امریکایی از افغانسـتان تا قبل از 11 سـپتمرب ۲0۲1 
– بیسـتمین سـالروز حمالتی که منجر به مداخله نظامی ایاالت متحده در 

افغانستان شد – اعالم کرد.

حمـالت کـه از اول جنوری تا ۳1 مارچ ۲0۲1 آغازگر آن دشـمن بود، در  	
مقایسـه با عین ربع سـال گذشـته حـدود ۳۷ در صد افزایش یافـت، اما در 
مقایسـه بـا ربع قبلی )اول اکتوبر – ۳1 دسـمرب ۲0۲0( حـدود 10٪ کاهش 

داشت.

بر اسـاس ارقام ماموریت سـازمان ملل متحد در افغانستان )یوناما(، تلفات  	
غیر نظامیان در طول بیشرت سال ۲0۲0 پایین تر از میزان معمول بود، اما این 
تلفات در ربع اول امسال )اول جنوری – ۳1 مارچ ۲0۲1( در مقایسه با عین 

زمان سال گذشته ۲۹ در صد افزایش یافت.

بر اسـاس ارقام ارایه شـده از سـوی نیرو های امریکایی در افغانسـتان، رقم  	
تلفـات نیـرو هـای ملی دفاعـی و امنیتی افغـان از اول جنوری تـا ۳1 مارچ 
۲0۲1 در مقایسه با عین زمان سال گذشته بسیار زیاد بلند، اما در مقایسه با 

ربع قبلی )اکتوبر – دسمرب ۲0۲0( اندکی کمرت بود.

روند صلح متوقف مانده است
رهربان سیاسـی افغانسـتان در مورد پیشنهاد گزارش شده ایاالت متحده در  	

باره مذاکرات تازه صلح و یک طرح جدید صلح واکنش نشان دادند.

یک سخنگوی طالبان گفت تا زمانی که متام نیرو های خارجی افغانستان  	
را ترک نکنند، این گروه در هیچ نشستی که در آن در مورد آینده افغانستان 

تصمیم گرفته می شود، اشرتاک نخواهد کرد.

منایندگان ایاالت متحده، روسـیه، چین و پاکسـتان در یک نشست که در  	
18 مارچ در مسـکو برگزار شـد، گفتند که از روی کار آمدن دوباره امارت 

اسالمی طالبان حامیت منی کنند.

افغانستان با بحران وخیمرت برشی روبرو است
حدود نیم جمعیت افغانستان به خاطر تاثیرات اجتامعی-اقتصادی و صحی  	

همه گیری کووید-1۹ در سال ۲0۲1 به کمک های برشدوستانه نیاز دارد، 
رقمی که در مقایسه با سال ۲0۲0 دو برابر افزایش یافته است.

بـر اسـاس تخمین بانک جهانی، تاثیرات اقتصـادی همه گیری کووید-1۹   	
سـبب شـد تا میزان رشد اقتصادی افغانستان در سـال ۲0۲0 به 1.۹ در صد 

کاهش یابد و سطح فقر و بیکاری در مناطق شهر نشین بلند برود.

افغانسـتان پـس از دریافـت ۵00 هـزار دوز واکسـین کرونـا از هنـد، در ماه  	
فربوری ۲0۲1 برنامه تطبیق واکسین کرونا را آغاز کرد.

برخـی فعالیت های برنامه توسـعه اقتصادی و اجتامعـی ایاالت متحده در  	
افغانسـتان بـه دلیل همه گیـری کووید-1۹  و مشـکالت بودجوی، محدود 

باقی ماند.

کمک های مالی ایاالت متحده برای بازسازی
مجموع تخصیص بودجه برای بازسـازی افغانسـتان و فعالیت های مرتبط  	

به آن از سـال مالی ۲00۲ تا ربع اول امسـال به 1۴۴.۴0 میلیارد دالر افزایش 
یافت.

از جملـه 1۲0.01 میلیـارد دالر بودجه تخصیص یافته )8۳ در صد مجموع  	
بودجه( برای هشت صندوق بزرگ فعال بازسازی، حدود ۷.۴8 میلیارد دالر 

آن برای پرداخت باقی مانده است.

بـر اسـاس آخریـن گـزارش هزینه جنگ کـه توسـط وزارت دفـاع ایاالت  	
متحده به تاریخ ۳1 دسـمرب ۲0۲0 نگاشـته شده است، تعهدات مجموعی 
این وزارت به افغانسـتان به شـمول هزینه های جنگ و بازسـازی به 8۲۴.۹ 
میلیارد دالر رسـیده است. تعهدات مجموعی بازسازی افغانستان و فعالیت 
هـای مرتبـط به آن که توسـط وزارت خارجه ایاالت متحـده، اداره ایاالت 
متحده برای انکشـاف بین املللی و سـایر ادارات غیر نظامی گزارش شـده 

است، به ۴8.۵ میلیارد دالر رسید.

پروژه هزینه های جنگ در انستیتوت واتسن پوهنتون براون، هزینه جنگ  	
در افغانسـتان را ۲.۲۶ تریلیون دالر برآورد کرده که در مقایسـه با ارقام ارایه 
شـده از سـوی وزارت دفاع ایاالت متحده بی نهایت بلند اسـت. رقم ارایه 
شـده از سـوی انسـتیتوت واتسـن شـامل هزینه هـای وزارت دفـاع ایاالت 
متحده و ادارات غیر نظامی این کشور در افغانستان و پاکستان، یک بخش 
از هزینـه وزارت دفـاع ایاالت متحده از یازدهم سـپتمرب ۲001 به این سـو، 
هزینه های طبی و معلولیت رسبازان پیشین، و هزینه های سود قرضه های 

مرتبط به جنگ می باشد.

۳0 اپریل ۲0۲1    |    ادارۀ رس مفتش ویژه برای بازسازی افغانستان    |    گزارش بازسازی
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مرشوط ساخنت کمک های خارجی و محدودیت های آن

در حالـی کـه رئیـس جمهـور بایـدن ادامـه حضـور نظامیـان 
امریکایی را بر اسـاس رویکرد مبتنی بر رشایط در افغانسـتان 
رد کـرد، امـا یـک مقـام ارشـد حکومـت ایـاالت متحـده در 
این ربع سـال گفت که این کشـور قصد دارد تا با اسـتفاده از 
کمـک های برشدوسـتانه و اقتصادی خود بـرای تاثیرگذاری 
بر حوادث در افغانسـتان اسـتفاده کند.1 مقـام های امریکایی 
گفتنـد کـه از این پس، حضور رسبـازان امریکایی منی تواند 
"برگه چانه زنی" به خاطر تسهیل روند صلح باشد.2 اما به نظر 
می رسـد که مقام های امریکایی می خواهند از کمک های 

خارجی ایاالت متحده برای انجام این کار استفاده کنند.

طـوری کـه مقام ارشـد حکومت بایـدن گفت، هـر طرفی که 
"منی خواهد یک کشور منفور تلقی شود، نباید در پیرشفتی 
کـه در بخـش حقوق برش به شـمول حقـوق زنـان، دخرتان و 
اقلیـت ها در افغانسـتان به دسـت آمـده، مداخله کنـد."3 این 
مقـام امریکایی افـزود که ایاالت متحده بـه اینگونه اقدامات 
از طریق اتخاذ "اقدامات شـدید دیپلوماتیک، برشدوسـتانه و 

اقتصادی" پاسخ خواهد داد.4

حکومـت ترمـپ نیـز در پـی مـرشوط سـاخن کمـک هـای 
خارجی ایاالت متحده به این ترتیب بود.5 قسـمی که سـیگار 
در گزارش فهرست خطرات بلند ۲0۲1 خود ذکر کرده، مقام 
هـای ارشـد حکومت ترمـپ چندین بار اذعان داشـتند که از 
کمـک هـای خارجی ایاالت متحده در آینـده به حیث یک 
اهـرم فشـار بـرای تاثیـر گـذاری بـر فضـای سیاسـی و حقوق 
بـرشی افغانسـتاِن پـس از صلـح اسـتفاده خواهد شـد.6 روی 
همین دلیل، سیگار به این نتیجه رسید که برنامه های بازسازی 
ایـاالت متحـده ممکن بـه اهرم فشـار اصلی به منظـور اعامل 
نفوذ برای آوردن ثبات و صلح از طریق مذاکره در افغانستان 

تبدیل شود.7

امـا مجبور سـاخن طالبـان به پایبندی بـه رشایط کمک های 
نهاد های کمک کننده می تواند روند از قبل بغرنج را پیچیده 
کنـد. نهاد های کمـک کننده به طور فزاینده یی ادامه کمک 
های خارجی پس از صلح را مرشوط به اهداف بلند پروازانۀ 
مـی دانند که نیاز به اقدام فعالین فراتر از حکومت افغانسـتان 
دارد. سیگار از دیر زمانی گزارش داده که اگر کمک ها حتی 
تنها به حکومت افغانسـتان مرشوط سـاخته شـود، تاثیر آن بر 

تغییر رفتار حکومت دشوار می باشد.8

قرار نیسـت کار بازسازی همیشـه به موفقیت بیانجامد. برخی 
کشور ها چون بوسنیا، گواتیامال و رواندا با استفاده از مزایای 
کمک های بازسـازی مانند "کشور های ققنوس" ظهور کرده 
و از خاکسـرت جنگ برخاسـتند.9 اما کمک های بازسـازی – 
حتی اگر به شـکل سـخاومتندانه و مداوم فراهم شـود – برای 
برخی کشور ها نتواسته یک گسست واضح از جنگ داخلی 

گذشته ایجاد کند.10

داکـرت دیشـا جـراد از پوهنتـون جـورج تـاون در کتـاب اش 
توضیـح بازسـازی پـس از جنگ که در سـال ۲01۵ نگاشـته 
شـده، استدالل می کند که بازسـازی به احتامل زیاد هنگامی 
موفق می شـود که کشـور دریافت کننده کمک به آن بسـیار 
سخت نیاز داشته باشد )مثالً منابع مالی بدیل نداشته باشد( و 
نهاد های کمک کننده کمک های بازسازی شان را به خاطر 
دالیل غیر اسـرتاتژیک فراهم کنند )مثـالً تالش برای آوردن 
ثبـات اقتصـادی و دسـت یافن به اهداف مشـخص سیاسـی 
و انکشـافی(.11 داکـرت جراد همچنین اسـتدالل کرد زمانی که 
نهاد های کمک کننده منافع اسرتاتیژیک در کشور دریافت 
کننده کمک دارند، کشور دریافت کننده انگیزۀ برای مرصف 
کـردن مسـؤوالنه این کمک هـا ندارد چـون احتامل مرشوط 
سـاخن کمک ها به نایل شـدن به اهداف بازسـازی از سوی 

نهاد های کمک کننده احتامالً کم است.12
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مرشوط ساخن کمک ها یک پدیده جدید نیست و از زمان 
برنامه مارشال پس از پایان جنگ جهانی دوم یکی از ویژگی 
هـای کمـک هـای خارجـی در عـرص حارض بـوده کـه برای 
اجنـاس، کمـک های بال عوض و قرضـه های ایاالت متحده 
استفاده شده و در بازسازی اروپای غربی کمک کرده است. 
هامنگونـه که جراد گفته اسـت، "تقریباً متام کمک کنندگان 
غربی کمک های شـان را بر اسـاس برخی رشایط فراهم می 
کنند،" خواه این کمک ها مشخص به یک پروژه مورد عالقه 
نهاد کمک کننده باشـد، یا یک پالیسـی باشد که نهاد کمک 

کننده انتظار دارد کشور دریافت کننده آن را عملی کند.13

کمـک هـای مبتنـی بر اهـداف اسـرتاتیژیک اکرثاً با خواسـته 
هایی همراه است که تطبیق منی شود چون نهاد های خارجی 
کمک کننده بیشرت از این که بر اعامل رشایط کمک ها تاکید 
کنند، به حفظ رهربی کشور دریافت کننده در قدرت عالقمند 

اند تا اهداف مشخص نهاد کمک کننده پیشربده شود.14

در چنیـن سـناریویی، دریافـت کننـده کمـک اکـرثاً بـه گونه 
درسـت ایـن خواسـته هـا را بـه حیـث مصـارف جانبـی منافع 
اسـرتاتیژک کمـک کننده تفسـیر می کند. ایـن امر باعث می 
شود که دریافت کننده کمک، هدف کمک کننده را متوجه 
شـود. به گونه مثال، رابرت کومر این مطلب را در سال 1۹۷۲ 
در مـورد روابـط ایاالت متحده با جمهـوری ویتنام برای نهاد 

پژوهشی رند نگاشت:15

هـر چند ممکن اسـت پالیسـی های زیـاد بر کمک 
رسـانی بـه آنانـی کـه خـود را کمـک مـی کننـد یـا 
مرشوط سـاخن کمک هـا به عملکـرد، تاکید کند 
اما به نظر می رسـد که این پالیسـی ها هنگام تطبیق 
توسـط ادارات مربوطه ایاالت متحده، فرسـوده می 
شـود. ایـن امـر در ویتنـام یقیناً بـار ها اتفـاق افتاده 
اسـت. ]…[ به جای آن که آنان اسـیر ما شـوند، ما 
اسـیر آنان شـدیم – دام کالسـیکی کـه قدرت های 
بـزرگ اکـرثاً در روابـط شـان بـا متحدیـن ضعیـف 

شـان، در آن افتـاده اند. ]حکومـت ویتنام جنوبی[ 
از ضعف خود به حیث اهرم فشـار بر ما بسـیار موثر 
تر استفاده کرد نسبت به این که ما از قدرت خود به 

حیث اهرم فشار بر آنان استفاده کنیم.

داکـرت جـراد بعـد از بررسـی چندیـن قضیـه پـس از جنگ به 
ایـن نتیجه رسـید کـه "به نظر می رسـد کمک ها یک وسـیله 
مناسـب برای تقویت بازسـازی پس از جنگ داخلی تنها در 
کشور های بوده می تواند که در آن کمک کنندگان، به گونه 

متناقض، کمرتین منافع را دارند."16

جـراد اضافـه مـی کنـد که چالـش ممکـن پیدا کـردن ترکیب 
مطلـوِب از پالیسـی هـای مـرشوط سـازی کمـک ها نباشـد. 
چالـش در عـوض "پیدا کـردن چگونگی ایجـاد انگیزه برای 
رعایـت رشایـط در کشـور هایسـت کـه در آن بـرای این کار 

انگیزه الزم وجود ندارد."17

افغانسـتان در چه موقفی قرار دارد؟ بر اسـاس اظهارات جراد، 
کمـک کننـدگان در افغانسـتان پس از سـال ۲001 "فاقد اهرم 
فشار ]...[ بودند زیرا منافع اسرتاتیژیک شان در معرض خطر 
بود." بر اساس همین دلیل – و قسمی که رابرت کومر در مورد 
مشـخصات جنـگ ویتنام توضیح داد – مقـام های امریکایی 
منـی توانسـتند با اعتامد بـه نفس به رهربی افغانسـتان بگویند 
کـه "اصالحـات، یا"، زیرا بقای سیاسـی رژیـم دریافت کننده 
کمـک بـه خاطـر جلوگیـری از پیـروزی نظامی طالبـان، برای 
منافع اسرتاتیژیک ایاالت متحده رضوری پنداشته می شد.18

افغانسـتاِن پس از سـال ۲001 از بسـیاری جهات، یک منونه 
مطلوب اسـت کـه کمک های اسـرتاتیژیک دوامدار را برای 
بازسـازی دریافت کرده، نتایج امنیتی و اجتامعی – اقتصادی 
ایـن کمک هـا ضعیف بوده و مرشوط سـاخن کمک ها در 

آن بی اثر بوده است.
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مرشوط ساخنت کمک ها در افغانستاِن پس از 
۲۰۰۱: درخواست های زیاد

افغانسـتان طی ۲0 سال گذشته شاهد رسازیر شدن چارچوب 
هـا، توافقنامه ها و مکاتباتی بـوده که در آن انتظارات کمک 
کنندگان از حکومت افغانستان درج شده است. هر چند این 
تـالش ها برای مرشوط سـاخن کمک ها بسـیار متنوع بوده، 
اما چند وجه مشرتک دارند: )1( این تالش ها یا اسرتاتیژیک/
بـه سـطح بلنـد اند یـا در پیوند بـه آوردن تغییـر رفتار یـا تاثیر 
شـان مشـخص مـی باشـند، یـا )۲( با کمـک های مالـی نهاد 
های کمک کننده زیاد یا کم وابسته می باشد )یک شاخص 

احتاملی اعتبار کمک کننده(

سـیگار از سـال هـا بـه این سـو تالش کمـک کننـدگان برای 
مـرشوط سـاخن کمـک هـا را دنبـال کـرده و در مـورد آن 
گـزارش داده اسـت. ایـن تـالش هـا شـامل یـک سلسـله ی 
"چارچوب های حسـابدهی متقابـل" از جمله این موارد بوده 
 ،)TMAF ،۲01۲( است: چارچوب حسابدهی متقابل توکیو
خودکفایـی از طریـق چارچوب حسـابدهی متقابـل )۲01۵، 
SMAF(، خودکفایـی از طریق چارچوب حسـابدهی متقابل 
"اسـامرت" )مشـخص، قابـل انـدازه گیـری، قابـل دسـتیابی، 
 ،)SMART SMAF ،۲01۶( )واقـع بینانـه و زمان بندی شـده
چارچوب حسابدهی متقابل ژنیو )GMAF ،۲018(، و اکنون 

19.)APF ،۲0۲0( چارچوب مشارکت افغانستان

اما گذاشن سایر رشایط لزوماً موثرتر نبود. بر اساس اظهارات 
دو مشاور ارشد پیشین رئیس جمهور غنی، یک شامرش غیر 
رسـمی کـه در سـال ۲018 انجام شـد، مجموعاً بیـش از ۶۲۵ 
"رشط بـرای کمـک ها" را پیدا کـرد. این مشـاوران گفتند که 
بسـیاری اهـداف ایـن رشایط، سـبب ایجاد بدبینـی در داخل 
حکومـت افغانسـتان شـد و برخـی دیگـر اهداف فقـط برای 

برآورده کردن رسمیات بود.20

در حالی که این چارچوب ها برای حکومت افغانسـتان یک 
تعـداد اهداف اصالحاتی را تعیین کرد، اما عواقب مالی عدم 

دست یافن به این اهداف را مشخص نساخت. به طول مثال، 
زمانـی که سـیگار از اداره ایـاالت متحده برای انکشـاف بین 
املللـی خواسـت تـا عواقـب عملی عـدم دسـتیابی حکومت 
افغانسـتان را به اهداف اصالحاتی تعیین شـده در TMAF و 
SMAF توضیـح بدهـد، اداره ایـاالت متحده برای انکشـاف 
بیـن املللـی پاسـخ داد که عـدم دسـتیابی به این اهـداف می 
توانـد اعتـامد نهاد هـای کمک کننده را از بیـن بربد و ممکن 
بـر کمـک های نهاد های کمک کننده تاثیر بگذارد. اما هیچ 
کمـک مالـی از سـوی کمک کننده ی مشـخصی، مشـخص 

نشده بود.21

در بخـش امنیـت، کمک کننـدگان چون قوماندانی مشـرتک 
از  نخسـت  در   )CSTC-A( افغانسـتان  بـرای  امنیـت  انتقـال 
تعهدنامه ها استفاده کرد که یکی از ابزار های بی نهایت بلند 
پروازانه مرشوط ساخن کمک ها است، اما سپس از استفاده 

آن دست کشید و آن را یک ابزار غیر موثر خواند.22

نگاه دقیق تر به چارچوب مشارکت افغانستان و 
صندوق های انکشافی حاوی مشوق ها

آخریـن توافـق بـرای تعهـد مجـدد بـه ایـن چارچـوب هـای 
حسابدهی متقابل، چارچوب مشارکت افغانستان )APF(، در 
کنفرانس ۲0۲0 افغانسـتان در ژنیو صورت گرفت. قرار اسـت 
ایـن چارچـوب یک شـکل بازنگری شـده ی مرشوط سـازی 
کمـک ها باشـد.23 کمک کننـدگان یک تعداد اصول سـطح 
بلند را چون تعهد به دموکراسی و برابری کامل زن و مرد تعیین 
کردنـد، و نوشـتند کـه این اصـول "رشایط الزم بـرای حامیت 

مداوم بین املللی از حکومت ]افغانستان[ می باشد."24

عـالوه بـر ایـن، کمـک کننـدگان در کنـار اهداف مشـخص 
اصالحاتی که در چارچوب های قبلی مشـاهده شـده اسـت، 
نتایـج مشـخص توقـع شـده را تعییـن کردنـد.25 تعـدادی از 
ایـن نتایـج تعییـن شـده، مبهم باقی مانده اسـت و بسـیاری ها 
خواسـتار بهبـود نامشـخص یا کاهش در تناسـب با شـاخص 
های تعیین شـده چون شـاخص انکشـاف برشی و شـاخص 
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نابرابـری جنسـیتی، کـه کمک کنندگان از سـال ها خواسـتار 
سنجش انکشاف آن در افغانستان اند، شده اند.26

تـا جنـوری سـال ۲0۲1، در صـورت عدم دسـتیابی حکومت 
)APF(  افغانسـتان بـه نتایـج چارچـوب مشـارکت افغانسـتان
یـا اهـداف اصالحـات، هیـچ عواقـب مسـتقیم مالـی بـه نظـر 
منی رسـید. اداره ایـاالت متحده برای انکشـاف بین املللی به 
سـیگار گفـت که کمـک کنندگان به خاطر سـنجش پیرشفت 
در افغانسـتان، بـه گونـه رسـمی و غیر رسـمی نتایـج و اهداف 
اصالحـات چارچوب مشـارکت افغانسـتان )APF( را پیگری 
مـی کننـد، و اگـر حکومـت افغانسـتان حـد اقـل رشایـط را 
بـرآوده نکنـد بر اسـاس ایـن چارچوب بـا "عواقـب مالی" آن 
روبرو خواهد شـد. بر اسـاس اظهارات وزارت خارجه ایاالت 
متحـده، بانـک جهانی به نهاد های کمـک کننده گفت قصد 
 )APF( دارد اهداف خود را با چارچوب مشـارکت افغانستان
عیار کند – این یعنی زمانی که برخی شاخص های نتیجه این 
چارچوب با برنامه تشویقی ۲0۲1 صندوق بازسازی افغانستان 
(ARTF( پیوند داده شد، بخش از فراهم سازی بودجه ممکن 

به دستیابی به این اهداف مرشوط ساخته شود.27

بانـک جهانـی هنـگام توضیـح رویکرد پیشـنهادی خـود در 
پیونـد بـه برنامه تشـویقی ۲0۲1 صندوق بازسـازی افغانسـتان 
(ARTF( به نهاد های کمک کننده برخی درس های آموخته 

شده به شمول موارد ذیل را بیان کرد:28

تشویق "نتایج" لزوماً به پیامد های بهرت منجر منی شود 	

تاثیـر  	 خدمـات،  ارایـه  و  حکومتـداری  در  اصالحـات 
محـدود بر مرشوعیت دولت و رسـیدگی به شـکنندگی با 

در نظرداشت فشار های سیاسی گسرتده تر داشت.

بر این اساس، بانک جهانی پیشنهاد کرد که نهاد های کمک 
کننده "رویکرد کنونی عملیاتی" را در پیوند به "ایجاد مشوق 
هـا در سـطح بـاالی اصالحات پالیسـی و تقنینی و در سـطح 
پاییـن اقدامات اجرایـی" حفظ کنند، و تنها برای "اصالحاتی 

مشـوق فراهـم کننـد که بانـک جهانـی توانایـی حامیت فنی 
در تطبیـق آن را داشـته باشـد."29 بانـک جهانـی گفـت کـه 
ایـن رویکـرد می توانـد احتامل فراهم کردن مشـوق هـا را به 
"اصالحـات کـه تنهـا روی کاغـذ محـدود می مانـد" کاهش 

دهد.30

سـیگار پیش نویس پیشـنهادات برنامه تشـویقی ۲0۲1 بانک 
جهانـی بـه نهاد های کمک کننده را بررسـی کـرد و دریافت 
که این پیشـنهاد مشـابه روش های قبلی اسـت. بـه طور مثال، 
مناینده یک نهاد کمک کننده، اصالحات تشویقی ۲0۲1 را 
یک "پاسخ بحران" خواند و تقاضا کرد که برنامه های آینده 
باید در عوض روی "اصالحات و نوآوری های دراز مدت" 
مترکز یابد.31 بانک جهانی در واکنش گفت که این پیشـنهاد 
را "در سال های مالی آینده" مد نظر می گیرد، اما وعده سپرد 
که "در صورت بروز مشکالت بزرگ در چارچوب مشارکت 
برنامـه  بانـک جهانـی "تغیـرات گسـرتده" را در  افغانسـتان" 
تشـویقی خواهد آورد.32 این که مشـکالت بزرگ یا تغییرات 

گسرتده چه خواهد بود، توضیح داده نشد.

عـالوه بـر ایـن، زمانـی کـه بانـک جهانـی اهـداف احتاملـی 
اصالحـات را بـرای برنامه تشـویقی ۲0۲1 صندوق بازسـازی 
افغانسـتان مـد نظـر گرفـت، بانـک جهانی بـار هـا چارچوب 
مشارکت افغانستان یا پیشنهادات کمک کنندگان را ناسازگار 
بـا رویکـرد خـود مبنی بر مرشوط سـاخن کمک هـا خواند. 
بـر اسـاس اظهـارات بانـک جهانـی، کمـک هـای بالعوض 
تشـویقی صنـدوق بازسـازی افغانسـتان "الزامـاً بایـد بـه جای 

نتایج/پیامد ها، اقدامات عملی مشوق فراهم کند."33

یکـی از اهـداف چارچـوب مشـارکت افغانسـتان کـه بانـک 
جهانـی بـه خاطر ایجاد مشـوق بـرای آن دادخواهـی کرد، به 
نظـر مـی رسـد منونـه هـامن نـوع "اصالحات کـه تنهـا روی 
کاغذ محدود می ماند" است که بانک جهانی ادعا کرده بود 
رویکـرد ایـن نهاد سـبب کاهـش آن خواهد شـد. این هدف 
چارچوب مشارکت افغانستان برای "نقشه راه" یک مدیریت 
مالی جدید برای ۲0۲1 – ۲0۲۵ بود، که به گفته بانک جهانی 
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منایندگی از یک "فرصت دارای تاثیر بلند برای شـکل دادن 
اصالحات در افغانستان" می کرد.34

اگر هدف از کمک های بالعوض تشویقی صندوق بازسازی 
افغانسـتان، نشـان دادن اعتبـار کمک کننـدگان از طریق ربط 
دادن پـول واقعـی بـا اصـول، پیامد ها یـا اهـداف اصالحاتی 
چارچـوب مشـارکت افغانسـتان باشـد، بـه نظر منی رسـد که 
بحـث هـای اخیر کمـک کننـدگان منایانگر تغییـر بزرگ در 
رویکرد مرشوط ساخن کمک های غیر نظامی باشد تا نتایج 

بهرت به دست بیاید.

مرشوطیت کمک ها به مدیریت نظامی: جریمه 
ها، مشوق ها، و رشکای قابل اطمینان

پیشـین قوماندانـی  تـاد سـیمونیت، قومانـدان  تـورن جـرنال 
مشـرتک انتقال امنیت برای افغانسـتان )CSTC-A( در ۲01۵ 
به سـیگار گفت که "در سال ۲01۳ هیچ رشطی" برای کمک 
هـای مالی از طریق بودجه ملی برای حامیت از وزارت دفاع 
و وزارت امور داخله وجود نداشت. پایان دادن به این روش 
کار دشوار بود. تورن جرنال سیمونیت دستور صدور نخستین 
"تعهدنامـه" را در سـال ۲01۴ صـادر کرد تـا در صورت عدم 
رعایت رشایط مندرج در تعهدنامه، قوماندانی مشرتک انتقال 
امنیت برای افغانستان )CSTC-A( بتواند جریمه های مالی و 
غیر مالی را وضع کند. قوماندانی مشـرتک انتقال امنیت برای 
افغانسـتان )CSTC-A( سپس گفت که این تعهدنامه ها یک 
وسیله تشویق تغییر رفتار در وزارت دفاع و وزارت امور داخله 
بـود. یک مثال از جریمه های غیر مالی، قطع تخصیص مواد 
سـوخت بـود. بر اسـاس اظهـارات قوماندانی مشـرتک انتقال 
امنیـت بـرای افغانسـتان )CSTC-A( در جریـان ایـن مـدت، 
اعامل این جریمه ها سـبب بهبود گزارشـدهی از سـوی مقام 
هـای افغـان و سـخت گیـری در شـامری از طرزالعمـل های 

ادارات افغانستان شد.35

یک گزارش تفتیش سـیگار که قرار اسـت در ربع آینده نرش 
شـود، تجربـه اسـتفاده از ایـن تعهدنامه ها و مرشوط سـاخن 

کمـک هـا توسـط قوماندانـی مشـرتک انتقـال امنیـت بـرای 
افغانستان )CSTC-A( را بررسی می کند.

در جریـان سـال هـای ۲01۹ و ۲0۲0 بـه سـیگار واضح شـد 
کـه رویکرد قوماندانی مشـرتک انتقال امنیت برای افغانسـتان 
(CSTC-A( نسبت به مرشوط ساخن کمک ها، به گونه قابل 
مالحظه تغییر کرده اسـت. این قوماندانی به سـیگار گفت که 
در طول سه ربع ۲01۹، این قوماندانی برآورده شدن رشایطی 
را که در تعهدنامه ها درج شـده بود، از سـوی وزارت دفاع و 
وزارت امور داخله بررسـی نکرد. هر چند قوماندانی مشرتک 
انتقال امنیت برای افغانستان گفت که در صورت عدم رعایت 
این رشایط توسط این دو وزارت، این قوماندانی می توانست 
جریمه اعامل کند، اما قوماندانی مشـرتک انتقال امنیت برای 
افغانسـتان در جریان آن سـه ربع سـال هیـچ جریمه ی اعامل 

نکرد.36

قوماندانـی مشـرتک انتقال امنیت برای افغانسـتان در سـپتمرب 
سـال ۲01۹ به سـیگار گفت که اعامل جریمه مالی بر وزارت 
دفـاع و وزارت امـور داخلـه به خاطر ناکام مانـدن در رعایت 
رشایـط وضـع شـده غیـر موثـر مـی باشـد و افـزود کـه یـک 
"رویکـرد مبتنی بر مشـوق هـا" را دنبال می کنـد.37 قوماندانی 
مشـرتک انتقـال امنیـت بـرای افغانسـتان بـه جـای روش قبلی 
اعـامل جریمه )که این قوماندانـی آن را "مرض و غیر واقعی" 

توصیف کرد( به تشویق اقدامات خوب پرداخت.38

ایـن قوماندانـی پـس از تبادلـه مکاتبـات زیاد در اوایل سـال 
۲0۲0، از توضیـح دادن در مـورد چگونگـی تاثیـر رویکـرد 
مبتنـی بـر مشـوق هـا و تشـویق اقدامـات خـوب بـر مرشوط 
سـاخن کمک ها خودداری کرد. قوماندانی مشـرتک انتقال 
امنیـت برای افغانسـتان در مـورد مثال دادن رفتـار های مثبت 
حکومـت افغانسـتان کـه منجـر به دادن مشـوق ها شـد، فقط 
گفـت کـه ایـن قوماندانی هیـچ جریمه یـی را اعـامل نکرد و 

رشکای آن قابل اعتامد بودند.39
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مداخلـه قوماندانـی مشـرتک انتقـال امنیـت بـرای افغانسـتان 
در تصامیـم نسـبتاً غیـر مهـم حکومت افغانسـتان خـواه به نام 
جریمه، مشـوق یا تشویق اقدامات خوب باشد، نگران کننده 
می باشـد. برای جلوگیری از تعیین یک قاچاقرب شناخته شده 
به یک پُسـت حسـاس مبارزه با مواد مخدر توسط رشکای ما 
در حکومت افغانسـتان، یک تالش بین املللی به راه انداخته 
شـد و این کار نشـاندهنده اعتامد به قابلیت اطمینان این رشکا 

منی باشد.

چالش های مرشوط ساخنت کمک ها: برخی 
پایدار و برخی در حال ظهور اند

مرشوط سـاخن کمـک ها یک آرمان مکـرر و یک چالش 
پایـدار اسـت، بـه ویژه در کشـور جنگزده ای چون افغانسـتان 
کـه از لحـاظ اسـرتاتیژیک مهم اسـت. هامنگونه که سـیگار 
در فهرسـت خطرات بلند ۲0۲1 ذکر کرده اسـت، برنامه های 
بازسـازی ایاالت متحده در افغانسـتان ممکن به اهرم اساسـی 
فشـار برای نفوذ ایاالت متحده به خاطر آوردن ثبات و صلح 
از طریق مذاکره در افغانستان مبدل شود.40 این مورد با توجه 
به کاهش حضور نظامی ایاالت متحده در افغانستان، توقعات 
در مورد مرشوط سـاخن موثر و به سـطح اسرتاتیژک کمک 

ها را بیشرت می سازد.

در مبحـث رونـد صلح بایـد گفت که اگـر پیرشفتی در برخی 
اهـداف نهـاد های کمک کننـده که در چارچوب مشـارکت 
افغانسـتان )APF( تعیین شـده اسـت صورت گیـرد، از جمله 
کاهـش تلفـات غیـر نظامیـان و میـزان جمعیـت کـه در مورد 
مصؤونیت خود نگران اند، کمک کنندگان به طور فزاینده یی 
مـی دانند که طالبان باید یک نقشـی داشـته باشـند. عالوه بر 
ایـن، کمک کنندگان به حکومت افغانسـتان و طالبان توصیه 
کرده اند که "تصامیم مستقل که افغان ها در این مذاکرات در 
مورد نوعیت آینده حکومتداری کشور شان می گیرند، میزان 
حامیـت کمـک کنندگان از انکشـاف و بودجه افغانسـتان را 

تعیین خواهد کرد."41

زملـی خلیلـزاد، مناینـده ویـژه ایـاالت متحده بـرای مصالحه 
افغانسـتان، هنگام بحث در مورد راه های اعامل نفوذ ایاالت 
متحـده بـر آینـده افغانسـتان و حقـوق زنـان ایـن کشـور بـه 
کانگـرس گفـت "ما از روابط آینده و کمک های ما به حیث 
اهرم فشار استفاده خواهیم کرد."42 به نظر می رسد که وزارت 
خارجـه ایـاالت متحـده به ایـن باور اسـت که رویکـرد اخیر 
ایـن وزارت در پیونـد بـه مرشوط سـاخن کمک هـا به روند 
صلـح موفـق بـوده، چون ایـن وزارت گـزارش داده که فشـار 
ایجاد شـده در اثر "اسـرتاتیژی جدید مبتنی بر رشایط" سبب 
شـد تا دو طرف به پای میز مذاکره بنشـینند.43 شـامل سـاخن 
طالبان در چارچوب مرشوط ساخن کمک های خارجی به 
افغانسـتان اقدامی اسـت که در گذشـته انجام نشـده چون در 
گذشـته مرشوط سـاخن کمک ها از سـوی کمک کنندگان 

بیشرت روی عملکرد حکومت افغانستان مترکز داشت.44

هامن گونه که داکرت جراد خاطر نشـان کرد، مرشوط سـاخن 
کمک ها در صورتی که نهاد کمک کننده منافع اسرتاتیژیک 
خـود را در کشـور دریافـت کننـده کمـک هـا داشـته باشـد، 
احتـامالً کمرت موثر اسـت – هامن طور کـه در جریان کمک 
های بازسـازی برای افغانسـتان پس از سـال ۲001 دیده شـد. 
ایـن موضـوع هنگام تالش بـرای تاثیرگذاری بـر رفتار طالبان 
چالـش برانگیـز تـر خواهـد بـود. اگـر اهمیـت اسـرتاتیژیک 
افغانسـتان بـرای ایاالت متحده کاهش یابـد، احتامل مرشوط 
ساخن معترب تر و موثر تر کمک ها از سوی کمک کنندگان 
بیشـرت می شـود. این امر اما همچنین سـبب می شود تا کمک 
کننـدگان حتـی در عـدم موجودیـت اهـداف اسـرتاتیژیک، 
سطح کمک های شان را بلند نگهدارند، امری که اگر ایاالت 
متحده منافع اسـرتاتیژک در کشـوری نداشـته باشـد، مبهم به 

نظر می رسد.
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جرنال رشمیا 
فروغ

فاطمه رجبی

ماله میوند

فاطمه ناتاشا 
خلیل

مریم نورزاد

فرشته 

فرشته 
کوهستانی

قتل  به  که  افغان  زن  هفت  از  متحده  ایاالت  خارجه  وزارت 
رسیده اند، قدردانی کرد

جایزه افتخاری زنان شـجاع در هشـتم مارچ ۲0۲1 به هفت زن افغان اهدا شـد که در جریان سـال ۲0۲0 
هنـگام اجـرای وظیفـه در ادارات مختلف دولتی و غیر دولتی ترور شـدند.45 محفل اهدای این جوایز به 

گونه مجازی و با میزبانی انتونی بلنکن، وزیر خارجه ایاالت متحده برگزار شد.46

فاطمه ناتاشا خلیل کارمند کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان زمانی که در جون ۲0۲0 در کابل  	
به سوی دفرت کار خود می رفت، در نتیجه انفجار یک ماین مقناطیسی همراه با راننده اش کشته شد.

جرنال رشمیال فروغ رئیس بخش جنسـیت ریاسـت عمومی امنیت ملی افغانسـتان یکی از با سـابقه  	
تریـن افـرسان زن ایـن اداره بـود کـه قبالً به حیـث رئیس بخش مبـارزه با آدم ربایـی و مامور مخفی 
مبارزه با شبکه های جرمی کار کرده بود. جرنال فروغ در مارچ ۲0۲0 در اثر انفجار ماین مقناطیسی 

که در موتر اش جاسازی شده بود، در کابل ترور شد.

مریم نورزاد به حیث قابله موسسه داکرتان بدون رسحد در یکی از شفاخانه های کابل کار می کرد.  	
او قبالً در مناطق دور افتاده والیت های وردک و بامیان نیز به حیث قابله خدمت کرده بود. در 1۲ ماه 
می ۲0۲0، سه مرد مسلح بر بخش زایشگاه این شفاخانه حمله کردند، اما مریم حارض نشد بیامر خود 

را که در حال والدت بود، تنها رها کند. مریم، بیامر وی و طفل نوزاد در اتاق والدت کشته شدند.

فاطمـه رجبی ۲۳ سـاله باشـنده ی والیت غزنی بـود و به حیث افرس پولیس در بخـش مبارزه با مواد  	
مخدر کار می کرد. او در جوالی ۲0۲0 در یک موتر مینی بس به قریه خود در ولسوالی جاغوری 
در حـال سـفر بـود که طالبـان موتر حامل وی را متوقف و او را به اسـارت گرفتنـد. پس از دو هفته، 
طالبان فاطمه را کشتند و بقایای جسد وی را که زخم گلوله و عالیم شکنجه در آن بود، به خانواده 

اش فرستادند.

فرشـته فرزند امیر محمد ۳۵ سـال عمر داشـت و در اداره زندان کندهار  به حیث محافظ زندان کار  	
می کرد. او در ۲۵ اکتوبر ۲0۲0 در حالی که از منزل اش در شهر کندهار  به سوی موتر تکسی در 

حرکت بود تا به وظیفه خود برود، توسط یک فرد مسلح ناشناس کشته شد.

مالله میوند خربنگار رادیو و تلویزیون انعکاس در 10 دسـمرب ۲0۲0 در اثر حمله یک مرد مسـلح  	
بر موتر حامل اش در شهر جالل آباد همراه با راننده اش کشته شد. مالله نخستین فرد خانواده اش 
نبود که هدف حمله قرار گرفت. پنج سال پیش از این رویداد، مادر مالله که یک فعال بود توسط 

مردان مسلح ناشناس کشته شده بود.

فرشـته کوهسـتانی ۲۹ سـاله یک فعال حقوق زنان و دموکراسـی بود که در ۲۴ دسمرب ۲0۲0 توسط  	
مردان مسلح ناشناس در نزدیکی خانه اش در والیت کاپیسا ترور شد. فرشته به گونه مرتب محافلی 
را بـرای دادخواهـی حقـوق زنـان در افغانسـتان برگـزار و از رسـانه هـای اجتامعی به حیـث یکی از 

وسایل پیام رسانی استفاده می کرد.
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 ،HRL-۲۲-۲1 سیگار، فهرست خطرات بلند ۲0۲1، سیگار 	.6	
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بازسازی پس از جنگ )نیو یارک: مطبعه پوهنتون آکسفورد، 
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کنید: بهرت ساخن کمک های خارجی ایاالت متحده،" ژورنال 
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سیگار، گزارش ربعوار به کانگرس ایاالت متحده، ۳0 جنوری  	.19
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.iv ،۲0۲1 ۳0 جنوری
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