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 پيام سر مفتش خاص برای بازسازی افغانستان

 ١٢٢٩، که برايش از سپردن اين راپور دوم رسمی که براساس راهنمايی بخش  راجديد يکصد و يازدهم اياالت متحدهمن کنگره 
 خرسنديم، تبريک   از طرف سر مفتش خاص برای بازسازی افغانستان آماده گرديده است٢٠٠٨ دفاع ملی سال اجازهماده 
  .  درک و تقدير ميکندخويش رادفتر ما بيشتر از گذشته وظايف هنگفت . ميگويم

 و دو بار شخصا از افغانستان مالقات نمودمتالش های بازسازی افغانستان در مورد اکنون که با رهبران تقريبا در هر سطح 
 تعهد شده از طرف کنگره سر مفتش خاص ، با اطمينان گفته ميتوانم که برای فراهم نمودن عمق و وسعت نظارتکردمبازديد 

. اجرا ميگردد، سرپيچ، خطرناک، و مهمان ننواز کار بازسازی در محيط مغلق. برای افغانستان کار خيلی زياد در پيش دارد
 آنکه اما تا.  ستايش گردند فداکاری های بيحساب خويشبرایسهيمان در هر سطح با مشکالت دليرانه مبارزه ميکنند و ايشان بايد 

ستراتيژی واضح و واحد که بر آن تمام سهيمان بخش بازسازی تمرکز نموده و به آن واضحا متعهد باشند وجود نداشته باشد، 
ستراتيژی  به افغانستان، هراس دارم که در  سفر های اخيرمبر اساس. فداکاری های اين کسان منجر به پيروزی نخواهد شد

ازسازی را عميقا مرور ننموده، ستراتيژی های بفتش خاص برای بازسازی افغانستان مگرچه سر . نواقص زياد وجود دارند
ستراتيژی های موجوده با هم ارتباط ش های بازسازی قطعه قطعه بوده و در مورد اينکه تالهمه آنانکه با ايشان صحبت نموده ام  

ستان برای سهم و صالحيت بيشتر در بازسازی کشور  مقامات ارشد دولت جمهوری اسالمی افغان،گذشته ازين. موافق اند ندارند
 و بيشتر در اداره و اجرای سهم موثراين مقامات معتقد اند که ادارات و مردم افغانستان استعداد . خود ابراز ميل قوی نموده اند

برای بازسازی ستراتيژی و درجه سهم دولت افغانستان در تعهد سر مفتش خاص ارتباط . د های بازسازی را دارندقراردا
  .  است که از آن سر مفتش خاص برای افغانستان سرپرستی خواهد نمودیافغانستان اهميت داشته و از جمله مسايل

يادداشت . ، قدردانی ميکنمقادر ميسازد مشکالت آينده  دفتر ما که اين کمک ما را برای مبارزه باهگره باز ادامه کمک مالی کن
 امور وزرای از طرف معاونين ٢٠٠٨ اکتوبر سال ٢١  ی بازسازی افغانستان، که بتاريخاعالن مشترک سر مفتش خاص برا

، ٢٠٠٨ای سال .ای.دی.در ماده اينه اين ادارات بر اساس فرمان صادره  مساعدت کقسمت، در گرديدداخله و دفاع امضاء 
برعالوه اين، ميخواهم با . ه گرديده است تهيراپور اين ٣نقل اين يادداشت در ضميمه .   خواهند کرد کمک نموده استفراهم

 خويشخرسندی به کنگره اطالع دهم که سر مفتش خاص برای بازسازی افغانستان در سفارت اياالت متحده در کابل دفتر دايمی 
. هم نمايد کارمند در سه موقعيت در افغانستان نظارت قوی فرا٣٠را ايجاد نموده و قصد دارد با افزايش تعداد کارمندان خويش به 

  . رهبری اين وظيفه مهم گماشته اممن معاون ارشد مفتش خاص را برای 

٢٠٠٩ جنوری ٣٠با احترام بتاريخ   
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  خالصه اجرائيوی
  

 
، که بر ميباشدبه کنگره اياالت متحده ) سيگار( دوم سه ماهه سر مفتش خاص برای بازسازی افغانستان راپوراين 

تسليم  نخست سه ماهه راپور به راپوراين . سپرده ميشود دفاع ملی اجازه قانون ٢٠٠٨اساس مقررات سال مالی 
 ٢٠٠١خالصه صندوق های اختصاص شده به بازسازی افغانستان از سال ، که ٢٠٠٨کتوبر سال  ا٣٠ بتاريخ شده

بر شيوه بازسازی افغانستان را  حاکمبه اين طرف را تقديم؛ قوانين و قراردادهای اياالت متحده و بين المللی 
با بنا کردن با . يفزايد مستقل نظارت را تقديم ميکرد، مسازمان وضعيت ايجاد سيگار بحيث راپورارزيابی؛ و 

 بازسازی افغانستان سر از سال از نظارتی راپورهای خالصه راپور نخست، اين راپورمعلومات فراهم شده در 
،  کرده در مورد مالحظات ابتدايی سيگار از مشکالت در سر راه بازسازی افغانستان بحث نموده، را فراهم٢٠٠٢

  .ار خاتمه ميابدو با تقديم کردن طرح روش های نظارتی سيگ
  

را بازسازی افغانستان را تعريف و آنعده پيشرفت های را که تالش های بازسازی از  نظارت راپوربخش اول اين 
چنانکه جعبه ذيل بشکل برجسته يادآوری ميکند، . بطور خلص شرح ميدارددر افغانستان متاثر ساخته است، 

دهی اقدامات راپورتقل و معقول حقايق، هماهنگی و که شامل کشف مسوظايف و صالحيت های نظارتی سيگار 
الت متحده و صندوق های فراهم شده ديگر کليدی حسابدهی از صندوق های اختصاص شده از طرف دولت ايا

سيگار بر اساس همين وظايف کار . بنياد گذاری شده اندميباشد، بر اساس حقوق عامه برای بازسازی افغانستان 
 که در آن کنگره و ماليات دهنده اياالت  را در بازسازی افغانستانسهيمدوق ها و وظايف  صنتمامنموده و نظارت 

بهبودی در بخش اول همچنان بررسی ابتکارات مهم دردست برای .  خواهد داشتبعهدهمتحده عالقه دارد، 
و ) آيساف( امنيت به کمک بين المللی نيروهای و کنترول قوماندانیرات تازه در يستراتيژی بازسازی، مرور از تغي

 اياالت متحده در افغانستان، و خالصه مشکالت عمده در سر راه بازسازی موثر افغانستان جابجا  اردویقوماندانی
  . گرديده است

  

 تعريف نظارت از بازسازی افغانستان

 هر در آنصالحيت سيگار در نظارت از بازسازی افغانستان را طوری تعريف ميکند که ١٨١-١١٠ی ايل پ
که توسط هر شعبه و ماموريت دولت اياالت متحده فراهم را قرارداد، اهدا، توافقنامه، و روش کمک مالی 

اد عامه يا  هر نهشده و شامل بکار بردن مبلغ اختصاص شده، يا فراهم شده به بازسازی افغانستان به
  :خصوصی برای اهداف ذيل باشد، شامل ميداند

  بنا يا بنای مجدد زير بنای فزيکی افغانستان) الف        (

  تاسيس يا تاسيس مجدد سازمان های سياسی يا اجتماعی افغانستان) ب        (

  فراهم کردن محصوالت يا خدمات برای مردم افغانستان)  ت        (

  ی برای تسهيل تالش های بازسازی افغانستانتفراهم کردن امنيت يا خدمات ديگر حماي) ث        (
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 های سازمان به اينطرف توسط ٢٠٠٢ نظارتی در افغانستان را که از سال راپورهای خالصه راپوربخش دوم اين 

 ها سازمانکه اين .  در داخل افغانستان تهيه شده اند، تقديم ميکندشان اساس مسؤليت های نظارتی اياالت متحده بر
؛ دفتر سر مفتش خاص وزارت )وزارت خارجهجی .آی.او (خارجهوزارت امور دفتر سر مفتش خاص : شامل
؛ )جی.آی.او. يدا.ايس.يو(انکشاف بين المللی اياالت متحد اداره دفتر سر مفتش خاص ؛ )جی.آی. دی.او.دی(ع دفا

در ويق اقدام و تش بخش ارائه برجسته معلومات موجوده هدف اين. ميباشند.) او.ای.جی(و دفتر حسابدهی دولت 
خويش  موجوده راپورهایر از ارزيابی ها و سيگا. ل استئومس اکتشافات و پيشنهادات از طرف مقامات قسمت

ند تالشهای خويش را بشکل بهتر تمرکز داده و از تکرار بحيث خط انتهايی برای نظارت کار خواهد گرفت تا بتوا
  . نمايدغير ضروری فعاليت ها جلوگيری 

  
دفتر سر  ی توسط نظارتراپورهای. توسط سيگار تعداد مطالب مشترک را آشکار ميسازده موجودراپورهایمرور 

 ميگردند، اما برای نائل طبيقت که برنامه های بازسازی بخوبی هبطور عمومی دريافت مفتش خاص وزارت خارجه
 راپورائل اداری و قراردادی  در مورد يکعده مسسر مفتش وزارت دفاع. شدن به موفقيت نياز به تالش متداوم است

دفتر سر مفتش  راپورهای. نموده است داخلی تعدادی از اقدامات را پيشنهاد برای بهبودی کنترول و تربيت و داده
 بدست آوردن معلومات بکار آمد کارايی، و کارايی حقير  درناتوانیاردادی، ايد بر اداره نارسای قر.ايس.يو

ستراتيژی واحد، امنيت هماهنگی تالشها و  در باره فقدان دفتر حسابدهی دولت راپورهای. تمرکز ميکردپيمانکاران 
 ها را يان سازماندر م را آشکار و هماهنگی موثر رو به زوال، ظرفيت ناکافی افغانها، و تاخير در منابع مالی

  . پيشنهاد ميکرد
  

.  داده اندراپوربازسازی در افغانستان  ها و شعبات ديگر دولتی اياالت متحده هم در باره فعاليت های سازمان
 مرکزی اياالت متحده، قوماندانی، اردو، شعبه )آی.بی.ايف(، اداره تحقيقی فدرال اردو تفتيش سازمانسيگار از 

، و .دی.ايس.، مدير بخش مالی و حسابداری او.)دی.ايس.او (سياست وزير دفاع، .ايد.يسا.بخش اداره منابع يو
سيگار معلومات بدست .  معلومات تهيه نمايندراپورهاياالت متحده خواسته تا در مورد اين اشرکت نظامی انجنيران 

 در جائيکه مناسب باشد، ه و،ه خويش بشکل خالصه تقديم نمود آينده سه ماهراپورهای ها را در سازمانآمده ازين 
  .کردخواهد اصرار  اخذ اقدامبر 

   
.  به اينطرف را فراهم ميکند٢٠٠٢ خالصه ارزيابی صندوق های بازسازی افغانستان از سال راپوربخش سوم اين 

ازين معلومات آشکار ميشود که مبلغ های بزرگ منابع مالی برای بازسازی افغانستان اختصاص يافته اما کامال 
غير صندوق های مصرف نشده و منابع مالی بر اساس معلومات فراهم شده به سيگار، مقدار . پرداخته نشده اند

صندوق های اختصاص يافته را بررسی نموده و منابع مالی  سيگار تمام . در حدود ميليارد ها دالر استضروری
 و تا  خواهد دادراپور مانده اند قیدر مورد اينکه چرا چنين مبلغ های هنگفت غير ضروری و مصرف نشده با

  .همرفته بازسازی تعيين خواهد نمودي بر تالشهای رو راجائيکه امکان داشته باشد تاثير چنين مسايل
  

 ١٢ بازسازی که بر آن سيگار برای ه با تشخيص ساحات وسيع متعدد در تالشهای موجودراپور اين چهارمبخش 
مرور  از کنترول ) ١(: اين شامل. لی را ارزيابی مينمايدمفاهيم سه بخش قب ماه آينده تمرکز خواهد کرد، ١٨الىٰ 

ارزيابی ) ٢( های دولت اياالت متحده؛ سازمان قرارداد های عمده  در موردهای داخلی، کارايی، و حسابدهی
زی ی بازسا ريزی و اداره پروژه هابرنامهکنترول های داخلی و حسابدهی وزيران کليدی افغان که مسؤليت 

ای بازسازی مرور از موثريت و اداره گروه ه) ٣(؛   را بدوش دارندسرمايه گذاری شده از طرف اياالت متحده
 برق، آب، آبياری و مرور از بخش های حياتی مانند توليد) ۵(ستراتيژی های بازسازی؛ و مرور از ) ۴(ايالتی؛ 

 نشان ميدهد، تالشهای اياالت متحده درين و ی نظارتراپورهای طوريکه تعدادی از .، خواهد بودحاکميت قانون
 سابق و اقدامات اصالحی درين توصيات و يابش هاساحات ديگر نتوانسته توقعات را برآورده بسازند؛ سيگار 

  . زمينه را بازرسی خواهد نمود
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  .ی و تحقيق، بازرستفتيش:  ساحات، سيگار از سه روش کشف حقايق وابسته بهم کار خواهد گرفتبازديد ايندر 
  

 شده و بطور عموم پذيرفته شده دولت اجرا خواهد شد تا بهره وری، جابجا معيارات با پيروی از تفتيش •
  .موثريت، کارايی و نتايج برنامه ها ارزيابی گردد

  
، و ضوابط پذيرفته ی شرايط و مقررات قانونی، شرايط قراردادبر آورده شدنهدف بازرسی ها تضمين  •

  .شده ديگر است
  

 فساد اداری و خطا کاری ها بازديد خواهد کرد تا برای تعقيب قانونی يا اقدامات ديگر اتهاماتحقيقات از ت •
  .بنياد مدرکی فراهم گرددانضباطی 

  
افزايش گنجايش و با .  از فعاليت های مهم سيگار در طی سه ماهه گذشته اطالع ميدهدراپوربخش پنجم اين 

 توضيح يافته راپور اين چهارم که در بخش خود،کامل  تعهد اجرایش برای ظرفيت خويش، سيگار توانايی خوي
ر بار از افغانستان بازديد نموده اه به اينطرف، سيگار چ٢٠٠٨از ماه اکتوبر سال . ميکند پيش بينی کامال را ،است
ريق دفتر دايمی  ازين مهمتر اينکه، حضور دراز مدت سيگار در افغانستان او را قادر خواهد ساخت تا از ط.است

کابل در خويش  که در سفارت اياالت متحده در 
 تاسيس شد، نظارت مناسب ٢٠٠٩جنوری سال 

 و وزارت خارجهسيگار از حمايت . فراهم کند
اين گروه توسط معاون . سفارت قدردانی ميکند

ارشد سر مفتش سيگار رهبری شده و کارمندان 
آنرا مميزان، مفتشين، محققين، و مترجمين 

 دفتر سيگار در عالوه بر. کيل خواهند دادتش
سفارت، دفاتر ديگر کوچکتر دور افتاده در 

 انتقال امنيت مشترک قوماندانیبگرام، قندهار، و 
ای آينده نيز در ماه ه) ای-سی.تی.ايس.سی(

 سيگارتليفون تماس فوری . تاسيس خواهند شد

در اياالت متحده و افغانستان قابل استفاده بوده و 
، بی جاف تالا اتهامات اکنون ميتواند سيگار

    .  پردازش و تحقيق کند، آنراخذ نمودهفريب، سوء استفاده، و مسايل ديگر را 
  

  . از حمايت مداوم کنگره قدردانی ميکنديگار  خويش سیدر حين ادامه اجرای وظايف نظارت
  
  
  
  
  
  
  
  
  

حال تفتيش موفق از تعمير دفتر مرکزی پوليس  سر مفتش خاص برای بازسازی افغانستان در
 ايالتی اعمار شده توسط پيمان کار افغان
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  پيش زمينه –بخش اول 
  
  

  معرفی
  

 نخست سه ماهه راپوربه کنگره اياالت متحده به ) سيگار(ای بازسازی افغانستان  دوم سر مفتش خاص برراپور
 بر اساس مقررات سال مالی راپورها تهيه اين.  ميفزايد، تقديم شده بود٢٠٠٨ اکتوبر سال ٣٠  سيگار که بتاريخ

عده فعاليت   آن سيگار خالصهراپورهای. استالزم ) ١٢٢٩، بخش .ای.ای.دی.اين( دفاع ملی اجازه قانون ٢٠٠٨
 های اختصاص شده يا  که منابع مالی آن از مبلغرا سر مفتش خاص و فعاليت های برنامه ها و عمليات "های 

  1". تقديم ميکند… فراهم شده برای بازسازی افغانستان بدست آمده 
  

ه و فعاليت ها و  به اينطرف تقديم نمود٢٠٠٢ دوم خالصه ريشه يی نظارت بازسازی افغانستان را از سال راپور
  . عمليات آينده سيگار را بررسی ميکند

  
 را معرفی نموده، در مورد اصالحات کليدی سيگار بحث ميکند و بعد از تسليم راپور اهداف راپوربخش اول اين 

 راپورهایبخش دوم .  فراهم ميسازدی جديدمعلومات به کنگره در باره افغانستان ٢٠٠٨ اکتوبر سال ٣٠ راپور
امور ، دفتر سر مفتش خاص وزارت )او.ای.جی( دفتر حسابدهی دولت از طرفتسليم شده الىٰ امروز نظارتی 
 و دفتر سر مفتش خاص )جی.آی. دی.او.دی ( ،  سر مفتش خاص وزارت دفاع)وزارت خارجه. جی.آی.او (خارجه
آنرا بشکل اساسی ارزيابی  را خالصه نموده و.) جی.آی.او. ايد.ايس.يو(اياالت متحده انکشاف بين المللی اداره 
 الىٰ امروز را تحليل نموده و تخصيص و مصارف نهاد های سهيم در تهيه شدهمنابع مالی بخش سوم . ميکند

 ماه ١٢  برایآنراارم ساحات وسيع تالشهای بازسازی را که سيگار هبخش چ. شرح ميداردبازسازی افغانستان را 
 بروز رسانی نموده و از سيگار در مورد وضعيتبخش پنجم . ميدارد تشخيص داد،خواهد قرار توجه مورد آينده 

  .آغاز تالشهای نظارتی آن اطالع ميدهد
    

  کليات ستراتيژيک سر مفتش خاص برای باز سازی افغانستانتعريف 
  

سيگار برای مطمئن ساختن کنگره و مردم اياالت متحده  در مورد اينکه پول که برای بازسازی افغانستان 
، نظارت و بازسازیمعنی دو اصطالح، . ه است يافته است برای همين هدف بمصرف ميرسد، ايجاد شداختصاص

  . فعاليت های سيگار را شکل ميدهدجمله
   

 نظارت

  
 وظايف اين دفتر در قسمت بازسازی افغانستان ١١٠-١٨١. ايل.پی. قانون واضحا وظايف سيگار را تصديق ميکند

  2: ذيل يکايک ميشماردطبقرا 
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 اياالت متحده در افغانستان مسؤليت های در قسمت اقدامات دولتسيگار درک ميکند که نهاد های ديگر دولتی هم 
و دفاتر سه سر مفتش خاص گماشته شده از طرف کنگره . او.ای. نظارتی جیمحصوالتبخش دوم . نظارتی دارند

 ازبر عالوه اين، سيگار . را شرح ميدهد) ايد.ايس.يو. جی.آی.وزارت دفاع، و او. جی.ی، آوزارت خارجه. جی.آی.او(
، بانک جهانی، موسسات غير دولتی، کنگره، )اين.يو(، بشمول ملل متحد فعال در اجرای نظارتادارات متعدد ديگر 

  . آگاه است )وزارت خارجه(وزارت امور خارجه اداره ، )دی.او.دی( وزارت دفاع سياست
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  صرف مبلغنمودن، رسيدگی کردن به، و هم آهنگ ساختن تفتيش ها و تحقيقات از معامله، بکار برد، و مداير 
های اختصاص شده يا فراهم شده برای بازسازی افغانستان و از برنامه ها، عمليات و قرارداد های که منبع 

  –د مسؤليت سر مفتش خاص بوده و شامل وظايف ذيل ميباشد نمالی آنرا چنين صندوق ها تشکيل ميده

  نظارت و حسابداری تعهد و مصرف چنين صندوق ها؛ •
  
ليت ها و قراردادهای بازسازی که منبع مالی آنرا چنين صندوق ها تشکيل  فعابازديدنظارت و  •

 ميان شعبات، ماموريت ها، ل چنين صندوق ها و معلومات مربوط انتقابازديد، و نظارت و ميدهند
  و نهاد های اياالت متحده و نهاد های شخصی و غير دولتی؛

  
 در موردتيش ها و تحقيقات آينده  سوانح بکار برد چنين صندوق ها برای تسهيل تفنگهداشت •

  چنين صندوق ها؛از استفاده 
  

نظارت و مرور از موثريت هماهنگی اياالت متحده با دولت افغانستان و کشور های مساعدت  •
  تراتيژی انکشاف ملی افغانستان؛ وکميل پيمان افغانستان و پيشبرد سکننده ديگر در ت

  
تکراری يا صدور تکراری صورتحسابها يا هر عمل  مانند پرداخت های زائدتحقيق پرداخت های  •

 ساختن چنين راجعکاران، يا نهاد های وابسته و ی يا غير قانونی کارمندان، پيمانممکنه غير اخالق
ونی، باز يافتن مبلغ يا  تحقيقات بيشتر، تعيب قانبرای لزوم، به وزارت عدليه صورت، در راپورها

  .چاره ديگر
  

و  ها را که سر مفتش برای اجرای وظايف فوق الذکر مناسب ميداند، ايجاد نموده سر مفتش بايد چنين نظام
  .   نگهداری و نظارت کندآنرا
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  بازسازی
  

  : بشکل ذيل بر قانون که آنرا صاحب اختيار ساخته است اتکا ميکندبازسازیف نمودن اصطالح  تعريبرایسيگار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عامل . لسان که سيگار را تاسيس نمود فهرست مثالهای فعاليت های تشکيل دهنده بازسازی افغانستان را تقديم مينمايد
نقش ار هدف فوق الذکر هت اياالت متحده در بکار برد يا اداره صندوق ها ميباشد که در بدست آوردن چکليدی سهم دول

  . مهم دارد
    

يک مثال . حمايت ميکنندتعريف وسيع اصطالح بازسازی از   افغانستاندر قسمت ديگر قانون همتعداد زياد ماده های 
اياالت متحده و 'افسا تاکيد ميکند که .  است)١٠٧-٣٢٧. ايل.پی (٢٠٠٢سال ) افسا(آن ماده حمايت از آزادی افغانستان 

نمايند که بميان آوردن مقامات و ادارات ديموکراتيک ملکی در افغانستان را حمايت  بايد چنان تالشها جامعه بين المللی
در " .رفيع دهدترا  نمايندگی همگانی شامل، و حقوق تساوی برای زن و مرددارای يک دولت وسيع، چند نژادی، و 

توضيح يافته  – کمک اقتصادی و ديموکراتيکی برای افغانستان – ١ عنوان تهيه کمک بر اساس افسا بنياد ١٠٢بخش 
الىٰ کاهش دادن امکان که افغانستان کشور های ائتالف جلوگيری از خشونت عليه اياالت متحده و اين علل شامل . است

از طريق،  که دولتی راهمين ترتيب تالش ميکند تا اين ماده ب. ی گردد، ميباشديکبار ديگر منبع دهشت افگنی بين الملل
ايجاد مواقع استخدام، پاک کاری ماين های زمينی، و تعمير مجدد بخش زراعت، صحت عامه و تعليم و برنامه های 

 تاسيس ميسازد، را رفع، بازسازی افغانستانهای نيازمندی ضروريات توانبخشی و بازسازی مردم خويش، و تربيه 
    3. نمايد

  
مثالهای قياسی فراهم شده در قانون توانا ساز را يکايک  بر موضوعات کليدی ذيل، که عالوه ازين افسا ١٠٣بخش 

  .ميشمارد، تمرکز ميکند
  

  فوری بشری رفع نياز های  •
  داخلیو بيجا شدگان مسکن دادن به مهاجرين عودت و  •

بازسازی افغانستاناز تعريف نظارت   

 در آنصالحيت سيگار در نظارت از بازسازی افغانستان را طوری تعريف ميکند که  ١٨١ – ١١٠پی ايل 
 که توسط هر شعبه و ماموريت  راردن کمک مالی، توافقنامه، و روش های فراهم کهديه،  عمدههر قرارداد

   دولت اياالت متحده فراهم شده و شامل بکار بردن مبلغ اختصاص شده، يا فراهم شده به بازسازی افغانستان 
:، شامل ميداند باشداد عامه يا خصوصی برای اهداف ذيلبه هر نه  

بنا يا بنای مجدد زير بنای فزيکی افغانستان) الف        (  

تاسيس يا تاسيس مجدد سازمان های سياسی يا اجتماعی افغانستان) ب        (  

فراهم کردن محصوالت يا خدمات برای مردم افغانستان)  ت        (  

ی برای تسهيل تالش های بازسازی افغانستانتفراهم کردن امنيت يا خدمات ديگر حماي) ث        (  
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  حمايت از تالش های ضد مواد مخدر •
  اد ايمنی مواد خوارکهايج •
  بازسازی سکتور زراعت •
  حالت صحت عامه بهبود بخشی •
  بازسازی زير بنای اساسی •
  ملت زيست پذير و کشور تجارتیتاسيس مجدد افغانستان بحيث  •
  مساعدت با زنان و دختران •
   تقويت امنيت و فراهم نمودن کمک نظامی •
   

 اين شامل. ستراتيژی های متعدد بين المللی يافتفقنامه ها و مچنان ميتوان در تواتعريف وسيع اصطالح بازسازی را ه
 حاکميت، حکومتداریاهداف؛ امنيت،  (٩، پيمان افغانستان 4)٢٠٠١ادارات سياسی و اجتماعی؛ سال (توافقنامه بن 

انکشاف ملی ستراتيژی ، و 5)٢٠٠۶؛ سال گيری هااندازه قانون و حقوق بشر، انکشاف اقتصادی و اجتماعی؛ و 
 و مثالهای عملياتی های رده تمام. ميباشد  6)٢٠٠٨اندازه ها و اولوئيت ها؛ سال : اهداف) (ايس.دی.اين.ای(غانستان اف

صالحيت ارچوب مساعدت خارجی وزارت امور خارجه و قانون همثالهای ابراز شده در چارائه شده درين اسناد با 
  .دهنده سيگار ارتباط نزديک دارند

  
در قسمت افغانستان تصميم گرفت تا در حدود  مليار دالری در عراق، ١٠٠ بودن از تالشهای کنگره در حال مواظب

بر اساس اين .  بشکل وسيع و جامع تعريف نمايدرااصطالح بازسازی  ،همان لسان که به سيگار صالحيت ميدهد
  . اعمار مجدد جامع افغان از هر لحاظ ميباشدتعريف، بازسازی به معنی 

  
  
  
  
  

  . انداصطالحات اضافی بازسای در واژه نامه در ضميمه الف جابجا شده ای هتعريف 
  

   در باره افغانستانبروز رسانی ها
     

بازسازی درين کشور پيشرفت ها در افغانستان و تاثير آنها بر تالشهای فعلی توضيح دهنده بخش های فرعی ذيل 
  .ميباشند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 آن اعمار مجدد جامع افغان باشد در معرض نظارت سيگار قرار بدين لحاظ، تمام منابع مالی که هدف
  .ميگيرد
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  در افغانستانل و کنتروقوماندانی

    
 را که) ای-آر.او.ايف.ايس.يو( اياالت متحده برای افغانستان نيرو های، وزارت دفاع ٢٠٠٨ اکتوبر سال ۶بتاريخ 

 هدف 7.، فعال ساخت اياالت متحده در افغانستان ايجاد شدنيرو های و کنترول قوماندانیبحيث دفتر مرکزی فعال 
جنرال ديويد .  واحد ميباشدقوماندانیدر افغانستان تحت  اياالت متحده نيرو های فعالآوردن ای -آر.او.ايف.ايس.يو

گماشته ) ای-آر.او.ايف.ايس.آر يو.دی.سی(ای -آر.او.ايف.ايس.مکرنن، از اياالت متحده امريکا، بحيث قوماندان يو
  . شد
  

. يکندايفای وظيفه م) آر آيساف.دی.سی( امنيت نيروهای بين المللی کمک بههمزمان بحيث قوماندان جنرال مکرنن 
 مرکزی قوماندانی. بجا مانده استمستقل بطور ) دی.ايی.او ( تحمل آزادی برای آيساف و عملياتقوماندانیسلسله 

  8.ميدهد ادامه محابس دهشت افگنی و عمليات بااز مبارزه اياالت متحده به نظارت ) سينتکام(اياالت متحده  
  

 شمالی النتيکآتپيمان سازمان  نظامی قوماندانی، )سوم برون-سی.ايف.جی( مشترک برونسوم نيرو های قوماندانی
 و کنترول ستراتيژيکی آيساف قوماندانی. ناتو برای آيساف است  عملياتعالی مرکزمستقر در برونسوم، هالند ) ناتو(

آمدن  بميان تاٰسينتکام  9.بلژيک ميباشددر مانس، ) شيپ(مرکز عمليات قوت های عالی ائتالف در اروپا بعهده ناتو، 
ک کاری  مشترنيرو های عالی برای قوماندانیبحيث  ٢٠٠٨ای در ماه اکتوبر سال -آر.او.ايف.ايس.يو
 ترسيمهبرای . خدمت کرد ) ای-سی.تی.ايس.سی( انتقال امنيت مشترک در افغانستان قوماندانیو ) ايف.تی.جی.سی(

  . اجعه نمائيد مر١ و کنترول ناتو و اياالت متحده در افغانستان به شکل قوماندانی
  

 قوماندانی و کنترول در افغانستان

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  10 و کنترول در افغانستان قوماندانی –شکل اول 
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 ستراتيژی های جديد بازسازی

  
ستراتيژی عمده که اما .  شده اندايجادستراتيژی ها برای بازسازی افغانستان  به اينطرف يک سلسله ٢٠٠١از سال 

، دولت جمهوری ٢٠٠٩در کنفرانس پاريس بتاريخ جون . ازسازی را راهنمايی کند وجود نداردتمام تالش های ب
ايس .دی.اين.ای. ستراتيژی بازسازی کشور را تقديم نمودايس، .دی.اين.ای) ای.او.آر.آی.جی(اسالمی افغانستان 

 11.استصويب شده توسط دولت جمهوری اسالمی افغانستان با سهم و حمايت جامعه بين المللی ايجاد و ت
. ، پيشرفت اقتصادی، و کاهش دادن غربت ميباشدداریامنيت، حکومتبهبود ستراتيژی ها برای ايس شامل .دی.اين.ای

)  و انکشافداریامنيت، حکومت( تقديم نموده و برای سه ستون ٢٠٢٠ سال درطرح ديد دولت برای افغانستان را اين 
سيگار .  بدست بيايند، طرح ميکند٢٠١٣ الىٰ ٢٠٠٨ان بايد در سالهای اهداف مشخص را که بر اساس پيمان افغانست

را داشته  استراتيژی عمده حيثيتبازسازی افغانستان ايس بايد برای استراتيژی های ديگر .دی.اين.ای معتقد است که
يی آکار يا در طرح حدمت های اياالت متحده و ناتو کامال تطبيق و قوماندانیايس هنوز بايد توسط .دی.اين.اما ای. باشد

 بطور مناسب متحد )ای-آر.او.ايف.ايس.آيساف و يو( های امنيت و ثبات قوماندانیيکجا با وزارت خارجه سازمان 
  . گردد

  
 بازديداين .  بازديد جامع اجرا کرد سهم اياالت متحده در افغانستاندرجهاز ، شورای امنيت ملی ٢٠٠٨در اواخر سال 

  . بودول عاليق اياالت متحده در پاکستان که ممکن بر افغانستان تاثير نمايد، شامل سهيمان دولتی، بشم
  

ستراتيژی های بازسازیمشکالت در راه   

  
کشور .  تبديل نموده استیستراتيژيکی را به مشکلل در بازسازی افغانستان هماهنگی تعداد بزرگ سهيمان مشغو

طار های ميگذارند که  اينکار ، همچنان بر منابع مالی اخپول های گوناگون  فراهم نمودن مبلغهای زياد، برعالوه 
ستراتيژی عمده و واحد در افغانستان برای سيگار معتقد است که ايجاد . سازدستراتيژی را محدود ميعملی ساختن 

  . موفقيت بازسازی افغانستان الزم است
  

تی ها.آر.افزايش پيشنهاد شده افراد ملکی در پی  

    
 توسعه دادن ماموريت کارمندان ملکلی و نظامی اند که تيم هایعبارت از ) تی ها.آر.پی (واليتی  های بازسازیتيم

.  های محلی را بعهده دارنددارینفوذ دولت مرکزی افغانستان، اشتراک در تالشهای بازسازی، و تقويت دادن حکومت
 برای معلومات بيشتر در 12.رفتندهم بکار متعاقبا در عراق  در افغانستان ايجاد شدند و ٢٠٠٢تی ها در سال .آر.پی

  . ارم مراجعه نمائيدهتی ها به بخش چ.آر.مورد پی
  

تی ها را .آر. کشور اين پی١۴بطور مجموعی . تی را بعهده دارد.آر. پی٢۶ رهبریآيساف اکنون در افغانستان 
 وزارت ٢٠٠٨ تاريخ جون راپورگرچه .  کشور مقدم استتيم ١٢رهبری ميکنند و اياالت متحده با رهبری کردن 

ه ايد و وزارت زراعت اياالت متحد.ايس.دفاع در مورد پيشرفت بطرف امنيت و ثبات در افغانستان اشاره نمود که يو
 دارند، وزارت خارجه ان کارمندکمترتعداد کارمندان تی ها نسبت به تعداد تصويب شده .آر.در پی) ای.دی.ايس.يو(

   13.اشغال شده اند ديگر  تصويب شدهتبه تمام رتبه های داده که به استثنای يک رراپور
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  14 پی آر تی های تحت رهبری اياالت متحده– ١جدول 

  

تی.آر.پی    منطقوی قوماندانی واليت 
 آيساف

کارمندان تصويب شده 
جی.ايس.ملکی يو  

کارمندان ملکی فعلی 
جی.ايس.يو  

  ٣  ٣  شرق  کنر  اسد آباد
  ٢  ٣  شرق  پروان و کاپيسا  بگرام
  ٣  ٣  شرق  فراه  فراه

  ٣  ٣  شرق  پکتيا  گرديز
  ٣  ٣  شرق  غزنی  غزنی

  ٣  ٣  شرق  ننگرهار  جالل آباد
  ٣  ٣  شرق  خوست  خوست
  ٣  ٣  شرق  مهترالم  مهترالم
  ٣  ٣  شرق  نورستان  نورستان
  ٣  ٣  شرق  پنجشير  پنجشير
  ٣  ٣  جنوب  زابل    قالت
  ٣  ٣  غرب  پکتيکا  شرانا

  
تی ها و افزايش کارمندان .آر. جديد پیمتحده در افغانستان برای افغانستان نمونه، سفارت اياالت ٢٠٠٨در نومبر سال 

 ناحيویتی جديد، ايجاد گروه های حمايت .آر.ار پیهايف، بشمول ايجاد چ.آی.ملکی دولت اياالت متحده به او
. رمند را پيشنهاد نمود کا٢٠٠ دادن حضور کارمندان ملکی دولت اياالت متحده به بيشتر از افزايشو ) تی ها.ايس.دی(

  . مبارزه با شورش خواهد بوداياالت متحده برای  داد که اين کارمندان کليد موفقيت کمپاين راپوروزارت خارجه 
  

وزارت خارجه افزودن کارمندان از وزارت . بر مشغوليت به سطح واليت و ناحيه اصرار ميورزدپيشنهاد سفارت 
تی ها تضمين نمايندگی دولت اياالت متحده .آر.ا پيشنهاد ميکند تا در تمام پیای ر.دی.ايس.ايد و يو.ايس.خارجه، يو

تيم شش . تی جديد در پروان، شهر کابل، دای کندی و نيمروز را پيشنهاد ميکند.آر.ر پیهاو عالوه برين ايجاد چگردد 
بان تاسيس خواهد شد تا  فرهنگی عمدتا در مناطق پشتو ز/ماهرين مشغوليت قبايلی قبايلی، دربردارنده مشغوليت

در ) ايل.او.آر( قانون حاکميتمتخصصين گماشتن وزارت خارجه . همکاری و ادراک رهبران قبايلی حاصل گردد
تی استفاده اعظم .آر.از ظرفيت های پیايل .او.را توصيه ميدارد تا برای پيشبرد آرستراتيژيکی متعدد تی های .آر.پی

  .گردد
  

وزارت اين گروه ها شامل کارمندان . تی های جديد را پيشنهاد ميکند.ايس.تطبيق دیوزارت خارجه به همين ترتيب 
وخيم که در آنجا کار کردن افراد ملکی در بخش های يکجا در نواحی   کارمندان محلی افغان که باايد .ايس.خارجه و يو

. هد بود، کار خواهند کرد ارزش خواشورش خيلی با، انکشاف، و خطوط اطالعی عمليات در مبارزه با داریحکومت
که رسيدگی کردن به آن بعلت به سطح ناحيه و جامعه در مناطق شدن و راهنمايی رهبری اين گروه ها در درگير 

  .  ادا خواهند کرد رانقش بارزیخيلی دشوار است،  کارمندان کمبود  و یعوارض زمين
  

 /ايد.ايس. يو/وزارت خارجه(ند ملکی  متشکل از سه کارمسبکار گروه هعالوه ايجاد چپيشنهاد بر اين 
.  ميکندتوصيه را ینيازمندی های خاص موقعيتپاسخ دادن به ، با ترکيب گروه های مناسب برای )ای.دی.ايس.يو

 و حکومتداریدر حصار ، )مانند گروه های امور ملکی(ا واحد های نظامی بيکجا گروه های سبک کار خويش را 
 برای  بعد از رشد اين تالشها نيازمندی بيشتر برای پيشرفت را ارزيابی وده، خطوط انکشافی عمليات آغاز نمو
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به پايگاه های  گروه های سبک .تی تعيين طرز کار خواهند نمود.ايس.دی /تی .آر.مداوم پیو حمايت مشغوليت 
تی، .ايس.دی(ز مرکاه در آنجا باقی خواهند ماند و بعدا به و سفر نموده و برای چند هفته يا چند معملياتی جل

  .  بازگشت خواهند نمود)ی يا کابلي منطقه قوماندانیتی، قوه کاری، .آر.پی
  

ايد، وزارت خارجه، و .ايس.وای تصويب شده برای يتمام رتبه ه  هاتی.آر.پیدر بر اساس پيشنهاد سفارت، 
ت اياالت متحده در کابل،  سفار وستراتيژيکیبطور تی های متعدد انتخاب شده .آر.ای اشغال شده، و پی.دی.ايس.يو

 منطقوی گروه های نمايندگان قوماندانیايد در هر چار .ايس.يو.  ها کارمندان اضافی وصول خواهد کردسازمانازين 
ايد و .ايس.ايل و نمايندگان يو.او.اين پيشنهاد همچنان افزودن متخصص آر. تخنيکی را ايجاد خواهد کرد

ار کارمند وزارت خارجه و مشاور تخنيکی از هچر تمام تشکيالت آينده تشکيالت فعلی و دای را به .دی.ايس.يو
 ايالتی و دفاتر داریحضور خويش در افغانستان را با ايجاد حکومتوزارت خارجه . ايد را توصيه ميدارد.ايس.يو

 والياتر  انکشافی ب/ که تمرکز بيشتر اقتصادیگرددبيشتر وسعت خواهد داد تا تضمين ) او ها.دی.جی.پی(انکشافی 
. د کردنتی ها را متمم خواه.آر.کار پیدر واليات با ثبات ننگرهار، باميان و پنجشير صورت ميگيرد؛ اين دفاتر 

 تمرکز نموده  انکشافی جالل آباد و مناطق مجاور آن/داریاو در ننگرهار بر مسايل حکومت.دی.جی.بطور مثال، پی
   . يگر واليت توجه کنندتی ها را قادر خواهد ساخت تا به نواحی د.آر.پی
  

 از ٨٢:  رتبه جديد٢١۵تی در افغانستان شامل .آر.روی هم رفته، توصيات سفارت برای وسعت دادن نمونه پی
 بين المللی نيرویاکثر کارمندان جديد با . ای خواهد بود.دی.ايس. از يو٢٨ايد، و .ايس. از يو١٠۵وزارت خارجه، 

شد و بنا برين وزارت خارجه ايجاد موافقتنامه دو جانبه با شرکاء  خواهند و از طرف آنها حمايتکار نمودن يکجا 
 در تعداد کارمندان ملکی وابسته بهجدول زمانی برای افزايش پيشنهاد شده . ائتالف اياالت متحده را توصيه ميدارد

  . تشخيص و بدست آوردن منابع اضافی ميباشد
  

٢٠٠٩ال  سالىٰ اياالت متحده اردویافزايش متوقع در   
  

امکان  گفت که ٢٠٠٨فرماندگان مشترک کارمندان در دسمبر سال  داده شده است، رئيس راپور شايع  بطورآنچنانکه
 دارد که با افزودن اين تعداد، تعداد مجموعی عساکر امريکايی در وجود هزار عسکر اضافی به افغانستان ٣٠فرستان 

.  متوقع است٢٠٠٩ سال نيمهافزايش در تعداد عساکر در اين  15.يد هزار عسکر خواهد رس۶٠به بيشتر از افغانستان 
حد اقل . ميباشدمبارزه با خطرات امينتی در افغانستان و ايمن ساختن منطقه برای تالشهای بازسازی هدف اين افزايش 

 قوماندانیه اکنون دسته اضافی ب 16. نامزد شده است٢٠٠٩ جنگی برای فعاليت در افغانستان الىٰ آغاز سال دستهدو 
. خواهد رسيدعالوه ميگردد، که با اين افزايش تعداد مجموعی درينجا به سه دسته ) سی شرق.آر (یمنطقوی شرق

، وزير دفاع ٢٠٠٨ در اواخر ماه سپتمبر سال 17. به افغانستان فرستاده خواهد شد٢٠٠٩دسته نامزد شده در آغاز سال 
 نظامی در ماه جنوری به افغانستان فرستاده خواهد شد، اما بعد از آنهای بحری در ماه نومبر و دسته نيروی گفت که 

 جنرال مکرنن 18.در دسترس نخواهد بود بيشتر برای فرستادن به افغانستان نيروی ٢٠٠٩سال  الىٰ بهار يا تابستان
فته اند که در  وزير دفاع و جنرال مکرنن هر دو گ19.ار دسته اضافی به افغانستان را نموده استهچفرستادن تقاضای 

عساکر امريکايی خواهد بود، اما تعداد دقيق اين " سر سپردگی متداوم"ار سال آينده در افغانستان هطول سه يا چ
  20.عساکر واضح نيست
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  خط انتهايی نظارت از افغانستان–خش دوم ب
  

  معرفی
  

برای هماهنگ . زی افغانستان ميباشد خط انتهايی برای نظارت از بازساايجاد راپوراز جمله اهداف مرکزی اين 
ساختن تالش های بازسازی در افغانستان، سيگار يابش ها و توصيات نهاد های نظارتی ديگر و اقدامات انضاطی را 

 های متعدد را ارزيابی نموده در بخش نظارت و سازمانسيگار معلومات بدست آمده از . تحت مرور قرار ميدهد
با استفاده ازين . ميدهد را تشخيص  و نتايج موثر مشکالت تکرار شونده،رخنه ها روبهم افتادگی ها و تفتيش

  . معلومات، سيگار تعيين خواهد کرد که کدام ساحات بحد کافی بازرسی شده و کدام ها نيازمند مرور يا پيگيری اند
  

 وزارت دفاع، فتشسر م، دفتر سر مفتش نشر شده نظارت از طرف راپورهایتمام بدست آوردن سيگار درخواست 
ارزيابی های ابتدايی .  است نموده را به اينطرف٢٠٠٢ از سال دفتر حسابدهی دولتايد، و .ايس. يودفتر سر مفتش

آی، .بی.، ايفاردو تفتيش سازمان.  جابجا شده اندراپورين بخش ا راپورهای تهيه شده دراين يابش ها و توصيات 
دی، .ايس. اوو مدير منابع مالی محاسبدی، .ايس.ايد، پاليسی او.ايس.بع يوبخش امور نظامی، سينتکام، بخش اداره منا

همچنان به درخواست جمع آوری معلومات سيگار پاسخ ) ايی.سی.ای.ايس.يو( اياالت متحده اردویو شرکت انجنيران 
  .  خواهد شدارائه آينده تحليل و راپورهای ها در سازمانتوسط اين شده  تهيهمعلومات . داده اند

  
   نظارتی در افغانستان راتااد
  

نقش  های ديگر دولتی که در عمليات افغانستان سازمان در هماهنگی بادر جريان وظايف نظارتی خويش، سيگار 
 های کليدی سازمان. سر مفتشين ديگر که در افغانستان ايفای وظايف نظارتی ميکنند، کار ميکند دارند و با مهمی

دفتر حسابدهی ايد، و .ايس. يودفتر سر مفتش وزارت خارجه، دفتر سر مفتشدفاع،  وزارت سر مفتشنظارتی شامل 
، ردوا تفتيش سازمانکه شامل (قلمرو قدرت دارند نهاد های نظارتی همچنان در افغانستان .  انددولت
ود به آن  از قرارداد های وزارت دفاع، و سرمفتشين متعدد نظامی بوده اما محدتفتيش سازمانايی، .سی.ای.ايس.يو

  .  نهاد فوق الذکر تمرکز خواهد نمودچهار بر راپور، اما اين )دننميباش
  

  دولت اياالت متحدهحسابدهیدفتر 
  

.  دولت فدرال نظارت ميکندمصارف مستقل بی طرف بوده که از سازمان يک )او.ای.جی(دفتر حسابدهی دولت 
  21 .ميباشد"  نفع مردم امريکادردولت فدرال  بدهیحساکارايی و تضمين بهبود کمک در  "شاملاو .ای. جیماموريت

تحقيق مسايل ، به همين ترتيب، او.ای.از جمله وظايف ديگر جی. کار ميکند دستور کنگره بر اساساو معموال .ای.جی
 بر اساس صالحيت عاليق وسيع کنگره اين دفتر برای برآوردن يا حکم ميدهد ميباشدکه در مورد آن قانون عامه 

، تحقيق نمودن در مورد تفتيش سازماناو از راه های زياد مانند عمليات .ای.جی. کار ميکند  مدير منابع مالیو محاسب
 دادن از بهره وری و موثريت برنامه ها و پاليسی های دولتی، تحليل پاليسی،  راپورفعاليت های غير قانونی،  اتهامات

 فعاليت های نظارتیاز  کردن تصاميم و نظريات قانونیطرح کردن راه های اختياری برای غور کنگره، و صادر 
  .کنگره حمايت ميکند
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 دفتر سر مفتش اداره انکشاف بين المللی اياالت متحده
  

، بنياد انکشاف افريقای اياالت متحده، و بنياد هايد، شرکت مبارزه هزار سال.ايس. يوبرایايد .ايس. يودفتر سر مفتش
 در مورد اين برنامه  و ها نظارت نمودهتفتيش از دفتر سر مفتش. تی را بدوش داردمشترک امريکا مسؤليت های نظار

، راستکاریهمکاری نمودن در و حمايت کردن از "ماموريت آن .  ميکنداجرای تحقيقها و عمليات اين سازمان ها 
ايد دارای .ايس. يوفتشدفتر سر م 22.سازمان های تحت قلمرو قدرت آن ميباشد" بهره وری و موثريت تمام فعاليت های

وی خارجی که هر کدام شش دفتر ساح. ه، تحقيق، و اداره، شرکت مبارزه هزار سالتفتيش: ار واحد عملياتی ميباشدهچ
، مصر؛ سان سالوادور، ايل سلوادور؛ بغداد، عراق؛ منيال، ه در قاهرميشودآن از طرف سرمفتش منطقوی رهبری 

ايد همچنان .ايس. يودفتر سر مفتش. ال؛ و پريتوريا، افريقا واقع اند؛ دکار، سنيگ)که از افغانستان نظارت ميکند(فلپين 
ايد برای اخذ .ايس. يودفتر سر مفتش. ل آنرا دو کارمند تشکيل ميدهدکه پرسوناست  دور افتاده در کابل  دفتردارای يک

  . يباشد مهيمان برنامه يا مردم عامه دارای تليفون تماس فوریشکايات از کارمندان، س
  

 سر مفتش وزارت دفاع

  
 وزارت دفاع در امور جلوگيری از خطاکاری، تلف بی جا و سوء استفاده در برنامه ها و عمليات وزارت سر مفتش

 و سياست، تحقيق، تفتيش:  بخش تقسيم ميگردد هفتاين دفتر به. دفاع بحيث مشاور ارشد وزير دفاع ايفای وظيفه ميکند
 وزارت دفاع سر مفتش. يب، و مکاتبه و ارتباط با کنگرهترت، اداره و یهای خاص و عملياتنظارت، استخبارات، طرح 
. از خطاکاری، تلف بی جا، و سوء استفاده بکار مياندازد راپورها مهم وسيلهدفاع را بحيث تليفون تماس فوری وزارت 

 ميليون دالر ۴٢۵ردد که ازين طريق  و نامه اخذ گرديد و تخمين ميگتليفون ٢٢٨٠٠٠ وسيلهتا امروز از طريق اين 
و ) تی.او.دبليو.جی( دهشت افگنی عليه با نظارت کردن از مبارزه جهانی سر مفتش 23. استبازيافت گرديداندوخته و 

، و ميزبانی کردن یغرب  برای آسيای جنوبتفتيش، همگردانی و صادر کردن طرح جامع یغرب عمليات آسيای جنوب
مفتش وزارت دفاع ستاد ارتش برعالوه، .  نقش عمده داردیغرب رح مشترک آسيای جنوبنشست های سه ماهه گروه ط

   24. افغانستان اشتراک نموده استاردویسرمفتش  کارمندان تربيتیدر برنامه های 
  

 دفتر سر مفتش وزارت امور خارجه

  
هيئت ر وزارت خارجه و ، و تغيير مثبت دحسابدهی اداره موثر، ترفيع دادن وزارت خارجه دفتر سر مفتشتصور 

 وزارت خارجه مسؤل نظارت از برنامه ها و عمليات هر  دفتر سر مفتش25.است) جی.بی.بی(شايع کننده حکمرانان 
 اداره يا دفتر  در ۴٠سفارت اياالت متحده، پست های ديپلوماتيک، و تاسيسات نشر بين المللی، و همچنان تقريبا 

 ترفيع" تحقيقات مستقل برای بازرسی ها و ها، تفتيش اجرای يت دفتر سر مفتشمامور. شدجی ميبا.بی.وزارت يا در بی
؛ جلوگيری از و تشخيص تلف بی جا، خطاکاری، سوء استفاده  بودن راستکاری، بهری وری، موثريت و اقتصادیدادن

عمليات بهبودی   برایانه؛ فراهم نمودن کمک ماهر حل سودمندراه هایاداره غلط؛ تشخيص آسيب پذيری و پيشنهاد و 
شريک ساختن بهنگام معلومات برای تسهيل تصميم گيری و دست يابی به حصول قابل اندازه جی؛ .بی.وزارت و بی

  26.ميباشد" جی و کنگره.بی. وزارت، بیکامال آگاه نگهداشتنگيری؛ و 
  
  
  
  



  

  
  I                                                      14 به کنگره ٢٠٠٩ جنوری سال ٣٠ راپور |دفتر سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان   

  
  ی نظارتراپورهایارزيابی ابتدايی سيگار از 

  
 های سهيم در بازسازی سازمان را صادر نمود که در آن از استیدرخو، سيگار ٢٠٠٨ دسمبر سال ١بتاريخ 

معلومات توانمند ساختن سيگار در ايجاد خط نهايی تهيه  هدف درخواست. معلومات شده بوددرخواست تهيه افغانستان 
ت هدف اين درخواست همچنان اخذ معلومات مالی در باره تمام وجوها. برای تالشهای نظارتی در افغانستان بود

  :معلومات شامل ماده های ذيل بودتهيه درخواست . بازسازی در افغانستان بود
  

   به اينطرف٢٠٠١افغانستان از سال مالی در  نظارتی راپورهایخالصه اجرائيوی تمام  •
 راپورهای مالی، بشمول توصيات که در ٢٠٠١از سال سر تمام توصيات رسمی نظارتی ارائه شده  •

  پيگيری جابجا شده اند
 به اينطرف، بر طبق يابش ها و يا ٢٠٠١ سال مالی ز داده شده يا اجرا شده اراپورم پيگيری های تما •

  توصيات
 معلق و طرح ريزی شده، بشمول تاريخ های در نظر گرفته شده برای تکميلفهرست ابتکارات نظارتی  •

  آن
فغانستان از سال بوديجه های تخصيص شده، تعهده شده يا تعهد های فرعی برای تالشهای بازسازی ا •

   تا اين زمان٢٠٠۵مالی 
  

 را جمع آوری نموده و آغاز به راپورهاسيگار اين . اخذ کننده درخواست به آن پاسخ مثبت دادند های سازمانتمام 
 وزارت بدست آمده از دفتر سر مفتش بر معلومات راپورطوريکه در فوق ذکر شد، اين . ارزيابی يابش ها نموده است

 تعداد ٢جدول .  تمرکز ميکنددفتر حسابدهی دولتايد و .ايس. يودفتر سر مفتش وزارت دفاع، سر مفتشامور خارجه، 
  1. را نشان ميدهدسازمان هر برنامه ريزی شده راپورهای، توصيات و راپورها

  
 فراهم راپورهایتعداد   سازمان

  شده
 برنامه ريزی راپورهای  تعداد توصيات

  ٢٠٠٩شده برای سال 
 وزارت امور شدفتر سر مفت

  خارجه
۴  ۶١  ١۵  

  ٨۶  ١٧٧  ٣٩   وزارت دفاعسر مفتش
  ٨  ۶٨  ٢۵  ايد.ايس. يودفتر سر مفتش

  ٧  ١٨  ١۴  دفتر حسابدهی دولت
  

   هابر اساس سازمان و توصيات راپورها – ٢جدول 
  

 تهيه هایراپوربطور ارزيابی ابتدايی يابش ها، توصيات و پيگيری های . تالش مداوم استيک  راپورهاتحليل اين 

                                                            
در راپورها و پروژه ها سر مفتش وزارت دفاع در مورد چنين عمليات نظامی و تجارتی بحث ميکند که از تالشهای وزارت دفاع در  1

.  شامل راپورهای برنامه ريزی شده و مداوم ميباشدتعداد راپورهای برنامه ريزی شده . افغانستان و عراق حمايت ميکند  
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 که جداول در بخش های ذيل . ها را خالصه نموده استسازماننگرانی شده، سيگار مطالب مشترک و ساحات 
 سازمان و ارزيابی ابتدايی از يابش ها و توصيات سازمانهر  نظارت های تکميل شده و برنامه ريزی شده راپورهای
 راپورهای بررسی مختصر پيگيری ها و درين بخش، عالوه برين.  سيگار را شرح ميدهد جابجا شده اند ها توسط

  .فراهم شده است ها سازمان از طرففراهم شده 
  

و  شده در گذشته را ارائه نموده تفتيشنظر ابتدايی بر موضوعات تحقيق و  سازمانفهرست تهيه شده برای هر 
ميتوان ده اند که با استفاده از آنها  ترتيب شطوری جداولاين .  های متعدد را نشان ميدهدسازماندهی راپورباقاعدگی 

 جابجا ٢ در ضميمه راپورهای الکترونيکی های نقل به سرعت مراجعه نمود؛ عالوه برين، فهرست پيوند راپورها به
  . گرديده است

  
   نظارتی وزارت خارجهراپورهای

  
  راپور نمره  تاريخ  راپورعنوان     سازمان

 وزارت دفتر سر مفتش
  خارجه

لکيت دارايی شخصی م
 پيمانکاران دستدولت در 

  منتخب در افغانستان

 AUD/IQO-07-48  ٢٠٠٨ سپتمبر سال ٧

  

دفتر سر مفتش وزارت 
خارجه

 قانون حاکميتبرنامه های 
  در افغانستان

 ISP-1-06-09  ٢٠٠٨ جون سال ٣

دفتر سر مفتش وزارت 
خارجه

ارزيابی برنامه مبارزه با 
مواد مخدر در افغانستان 

  هاتوسط سازمان 

) ISP-1-07-34  ٢٠٠٧ جوالی سال ٧  نمره
 سر مفتش وزارت دفاع
IE-2007-005) 

دفتر سر مفتش وزارت 
خارجه

ارزيابی تربيه پوليس و 
آمادگی آن در افغانستان 

  توسط سازمان ها

 ISP-1QO-07-07  ٢٠٠۶نومبر سال 
1E-2007-001 (  نمره
دفتر سر مفتش وزارت 
 (خارجه

  
  ای تکميل شده توسط وزارت خارجه نظارت هراپورهای – ٣جدول 

  
  راپورعنوان   سازمان

   افغانستان–صندوق های مساعدت اقتصادی    وزارت خارجهدفتر سر مفتش
قراردادهای خدمات جهانی : تفصيل امنيت شخصیدفتر سر مفتش وزارت خارجه

 آب سياه –) ايس.پی.پی.دبليو(محافظت شخصی 
  )افغانستان(

 –نقش، استخدام و موثريت مصؤنيت ديپلوماتيک هدفتر سر مفتش وزارت خارج
  افغانستان

  طرح اقدام اضطراری سفارتها در بغداد و کابلدفتر سر مفتش وزارت خارجه
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قراردادهای خدمات جهانی : تفصيل امنيت شخصیدفتر سر مفتش وزارت خارجه
 آب سياه –) ايس.پی.پی.دبليو(محافظت شخصی 

  )الیامور تحصيل و م) (افغانستان(
  برنامه های ماين پاکی در افغانستاندفتر سر مفتش وزارت خارجه

  موثريت برنامه های مبارزه با مواد مخدر در افغانستاندفتر سر مفتش وزارت خارجه

مرور از برنامه های حکومتداری و حقوق بشر در دفتر سر مفتش وزارت خارجه
  افغانستان

  رنامه مهاجرين افغانستانمرور از بدفتر سر مفتش وزارت خارجه

  موکراسی عامه در افغانستانيبرنامه ددفتر سر مفتش وزارت خارجه

   پوليس افغانستانارزيابی تربيتدفتر سر مفتش وزارت خارجه

   قانون در افغانستانحاکميتارزيابی برنامه های دفتر سر مفتش وزارت خارجه

  ت در افغانستانموثريت کمک به امنيدفتر سر مفتش وزارت خارجه

  اداره برنامه های امنيت در افغانستان دفتر سر مفتش وزارت خارجه

 افغانستان–تهيه خدمات حمايت بين المللی تعاونی اداری دفتر سر مفتش وزارت خارجه

  
  ٢٠٠٩برای سال  خارجه وزارت دفتر سر مفتشبرنامه ريزی شده  نظارتی راپورهای – ۴جدول 

  

 يابش ها

  
خوب تطبيق ميشدند، اما نياز به تالش يافت که برنامه ها در عموم  دفتر سر مفتش وزارت خارجه بطوریراپورها

ايل برای بدست آوردن اهداف تعيين شده .او. پوليس و ابتکارات آرتربيت همچونبرنامه های . مداوم و دراز مدت بود
  :عبارت بودند از يابش های اضافی دفتر سر مفتش. بودندحمايت مداوم نيازمند خويش 

  
  ستراتيژی های معيننياز به  •

o ايل .او.در مورد خاصيت فاقد عموميت برنامه های سابق آروزارت خارجه  دفتر سر مفتش: مثال
   27.دولت اياالت متحده تبصره نمود

o سازمانستراتيژی مبارزه با مواد مخدر با اهداف عمومی وزارت خارجه دريافت که ارتباط : مثال 
  28.الت متحده در افغانستان غير واضح استهای دولت ايا

  
  فقدان ارزيابی موثريت برنامه ها •

o ايل اندازه .او.وزارت خارجه گفت واضح نبود که آيا موثريت برنامه های آر دفتر سر مفتش: مثال
   29.يا خيرو ميشد 

  
  روشهای مناسب مالی داخلیفقدان  •
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o ديده بانی از دارايی در ياری برای وزارت خارجه دريافت که روش های مع دفتر سر مفتش: مثال
، صالحيت و مسؤليت در قسمت دارايی حسابدهی عدمکه اين باعث .  پيمانکاران وجود نداشتدست

    30.ميگردد
  

 ها و به سطح بين سازمان، در ميان سازمان داخلبر مشکالت هماهنگی در  وزارت خارجه همچنان دفتر سر مفتش
جذب کارمندان کافی مثال در اداره بين المللی مواد مخدر و برنامه ر باره مشکالت اين دفتر د. المللی روشنی انداخت

ايل .او.کارمندان، مثال در برنامه های آر" مداوم"و در مورد مشکل تغيير و تبديل  31) ايل.اين.آی( قانون اعمالهای 
  . بحث کرد  32
  

 توصيات

  
  :جه شامل ماده های ذيل بود وزارت خاردفتر سر مفتش توصيات ارائه شده از طرفاکثر 

  
  افزايش در تعداد کارمندان وزارت •

o چند بار پيشنهاد ايجاد رتبه های جديد مانند نماينده مامور خارجه وزارت دفتر سر مفتش: مثال 
  33.، را نموده استت پوليس برنامه تربي، برای يکجا کار نمودن باقرارداد ها

o 34. شعبه های امور داخلی پوليس را پيشنهاد نمودوزارت خارجه تقويب دادن دفتر سر مفتش: مثال  
  

   سازمانقوماندانیوضوح در ساختار تغييرات يا  •
o اجرا شد، پيشنهاد سازمان چند  ارزيابی برنامه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان که توسط: مثال 

خدر دولت برنامه ريزی، نظارت و هماهنگی برنامه های مبارزه با مواد مبهبودی برای نمود تا 
  35.اتخاذ نمونه جديد اداره نماينداياالت متحده 

o سفارت امريکا در  توصيه نمود که برعالوهارزيابی برنامه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان : مثال
  36.کابل برای برنامه مبارزه با مواد مخدر بايد مشاور وزير استخدام نمايد

  
  ستراتيژيکیايجاد و عملی ساختن طرح  •

o چنان طرح نمايد  پيشنهاد نمود تا سفارت امريکا در کابل ايجاد خارجهوزارت  دفتر سر مفتش: مثال
   37. پوليس و ابتکارات اصالحی بپيونددايل را با تربيت.او.تاسيسات آرکه 

o ايل طرح .او.به همين ترتيب پيشنهاد شد تا سفارت امريکا در کابل برای برنامه های آر: مثال
مطابقت داشته ايجاد نمايد که با استراتيژی سکتور عدليه دولت افغانستان استراتيژيک پنج ساله 

  38.باشد
  

کار همچنان پيشنهاد دست پيمانايجاد و تطبيق پاليسی ها و روش های معياری مثال برای مرور و نظارت از دارايی در 
  39.بودشده 

  

هاگيری پي  

  
در قسمت  داده شد، وزارت خارجه راپوروبغرب  طرح تفتيش آسيای جن٢٠٠٩چنانچه در بروز رسانی سال مالی 

ايل چندين پيگيری ها را برنامه ريزی .او. پوليس و آرت داده شده در سابق بشمول برنامه های تربيراپورموضوعات 
. ايل بروز رسانی ها فراهم نمود.اين.ايل به سيگار در مورد وضعيت توصيات برای برنامه های آی.اين.آی. نموده است
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، به استثنای يک توصيه، تمام ايل.اين.وزارت خارجه برای برنامه های آی دفتر سر مفتش توصيه ١٢ از جمله
  . داده شدراپورتوصيات ديگر از طرف اداره بسته يا حل شده 

    
   وزارت دفاعسر مفتش نظارتی راپورهای

  
  راپور نمره  تاريخ  راپورعنوان     سازمان

 در همکاری وزارت دفاع   وزارت دفاعسر مفتش
فعاليت های اعمال 

  صادرات 

  D-2003-070  ٢٠٠٣ مارچ سال ٢٨

صندو های حمايت از سر مفتش وزارت دفاع
  ائتالف

  D-2004-045  ٢٠٠۴ جنوری سال ١۶

منابع متمم مالی اضطراری سر مفتش وزارت دفاع
برای سازمان نظام 
معلوماتی دفاع در سال 

٢٠٠۴  

  D-2005-053  ٢٠٠۵ اپريل سال ٢٩

منابع متمم مالی اضطراری وزارت دفاعسر مفتش 
برای سازمان لوجيستيکی 

  دفاع

  D-2003-070  ٢٠٠۵ می سال ٩

نمونه تصميمگيری مديريت سر مفتش وزارت دفاع
 نيرو های متحد قوماندانی

در افغانستان، بازديد 
  مساعدتی

  IE-2005-045  ٢٠٠۵ جوالی سال ٧

 مريض هاینظام انتقال سر مفتش وزارت دفاع
  رت دفاعوزا

  D-2005-095  ٢٠٠۵ جوالی سال ٢٧

ارزيابی مساعدت فراهم سر مفتش وزارت دفاع
شده برای گارد ملی و يونت 
های ذخيره اردوی اياالت 

  متحده 

  IE-2005-003  ٢٠٠۵ آگست سال ۵

قراردادهای سپرده شده سر مفتش وزارت دفاع
برای کمک در مبارزه 
جهانی عليه دهشت افگنی 

ظامی توسط سازمان ن
  انجنيران اياالت متحده

  D-2006-007  ٢٠٠۵ اکتوبر سال ١۴

ارزيابی تربيه و آمادگی سر مفتش وزارت دفاع
پوليس افغانستان از طرف 

  سازمانها

  IE-2007-001  ٢٠٠۶ نومبر سال ١۴
 مفتش سر دفتر نمره

  خارجه امور وزارت
ISP-IQO-07-07  

وضعيت تجهيزاتی سر مفتش وزارت دفاع
گماشته شده در نيروهای 

قوماندانی مرکزی اياالت 
  متحده

  D-2007-049  ٢٠٠٧ جنوری سال ٢۵
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تطبيق برنامه پاسخ سر مفتش وزارت دفاع
اضطراری قوماندان در 

  افغانستان

  D-2007-064  ٢٠٠٧ فبروری سال ٢٨

پيش از مديريت مهمات سر مفتش وزارت دفاع
نهاده شده در قوماندانی 

  اروپايی اياالت متحده

  D-2007-090  ٢٠٠٧می سال  ٣

سياست بدست آوردن سر مفتش وزارت دفاع
  وسايل نقليه زره پوش

  D-2003-107  ٢٠٠٧ جون سال ٢٧

ارزيابی برنامه مبارزه با سر مفتش وزارت دفاع
مواد مخدر در افغانستان از 

  طرف سازمانها

 IE-2007-005  ٢٠٠٧جوالی 
 مفتش سر دفتر نمره

  خارجه امور وزارت
ISP-1-07-34  

  
توزيع صندوق ها و سر مفتش وزارت دفاع

بررسی اعتبار تعهدات 
برای مديريت صندوق 
نيروهای امنيتی افغانستان 

   ١ مرحله –

  D-2008-012  ٢٠٠٧ نومبر سال ۵

بکار برد منابع متمم مالی سر مفتش وزارت دفاع
توسط وارت دفاع برای 
بدست آوری و تحقيق، 
انکشاف، آزمايش و 

مبارزه جهانی با ارزيابی 
  دهشت افگنی 

  D-2008-027  ٢٠٠٧ نومبر سال ٢١

اداره سلسله تدارک از قبيل سر مفتش وزارت دفاع
لباس، تجهيزات انفرادی، 

  وسايل و تدارک اداری

  D-2008-029  ٢٠٠٧ دسمبر سال ۵

پذيرش و توليد مشروطی سر مفتش وزارت دفاع
وسايل نقليه متوسط تاکتيکی 

ت کردن نظامی برای حماي
از مبارزه جهانی عليه 

  دهشت افگنی 

  D-2008-038  ٢٠٠٧ دسمبر سال ٢١

مساعدت وزارت دفاع به سر مفتش وزارت دفاع
نيروی بين المللی کمک به 

  امنيت ناتو

  D-2008-039  ٢٠٠٨ فبروری سال ۵

صندوق های متمم بکار سر مفتش وزارت دفاع
رفته برای مساعدت طبی 
در مبازره جهانی عليه 

  دهشت افگنی

  D-2008-059  ٢٠٠٨ مارچ سال ۶

کمک پيمانکاران با سازمان سر مفتش وزارت دفاع
مشترک تعبيه خنثىٰ سازی 

  وسايل منفجره 

  D-2008-056  ٢٠٠٨ مارچ سال ٧
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اتهامات بدست آمده از سر مفتش وزارت دفاع
طريق تلفيون تماس فوری 
برای نظام تشخىص اندازه 
های زيستی برای 

به قراردادهای دسترسی 
  عامه

  D-2008-064  ٢٠٠٨ مارچ سال ١٨

بدست آوری، توزيع، و سر مفتش وزارت دفاع
بکار برد لباس زره يی در 

  وزارت دفاع

  D-2008-067  ٢٠٠٨ مارچ سال ٣١

برنامه ريزی ضروريات سر مفتش وزارت دفاع
زره برای وسايل نقليه 

  متوسط تاکتيکی

  D-2008-098  ٢٠٠٨ می سال ٩

کنترول داخلی پرداخت ها تش وزارت دفاعسر مف
  در عراق، کويت و مصر

  D-2008-098  ٢٠٠٨ می سال ٢٢

پروسه انتقال مواظبت سر مفتش وزارت دفاع
ای برای . وی/وزارت دفاع

 /ايف.آی.اعضای زخمی او
  ايف  .آی.او

  IE-2008-005  ٢٠٠٨ جون سال ١٢

اتهامات بدست آمده از سر مفتش وزارت دفاع
يفون تماس فوری طريق تل

با وزارت دفاع در باره 
قرارداد های صادر شده از 
طرف قوماندانی مدريريت 
دوره زندگی تاکوم اردوی 
اياالت متحده به زمين و 
جنگ افزار نظام های 

ايی، بخش نظامهای .ای.بی
  زمينی

  D-2008-107  ٢٠٠٨ جوالی سال ٣

خالصه مسايل متاثر کننده سر مفتش وزارت دفاع
 آزادی عراق و عمليات

 داده راپورتحمل آزادی 
شده از طرف سازمان های 
عمده نظارتی از سال مال 

 الىٰ سال مالی ٢٠٠٣
٢٠٠٧   

  D-2008-086  ٢٠٠٨ جوالی سال ١٨

مصؤنيت از تشخيص سر مفتش وزارت دفاع
  فرکانس های راديو

  D-2008-131  ٢٠٠٨ سپتمبر سال ١٩

 و پرداخت ها برای حملسر مفتش وزارت دفاع
  نقل با استفاده از پاورترک 

  D-2008-132  ٢٠٠٨ سپتمبر سال ٢۶

قراردادهای تدارکات سر مفتش وزارت دفاع
نيازمند استفاده از تشخيص 

  فرکانس های راديو

  D-2008-135  ٢٠٠٨ دسپتمبر سال ٢٩
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مراحل قراردهای های سر مفتش وزارت دفاع
اعمار محتمل الوقوع اجرا 
شده توسط قوماندانی 

ترک قراردادی در مش
  عراق و افغانستان

  D-2003-070  ٢٠٠٨ سپتمبر سال ٢٩

کنترول داخلی از صندوق سر مفتش وزارت دفاع
جنرال اردو، پول نقد و 
دارايی های پولی در خارج 
 از قاره اياالت متحده

   آمريکا

  D-2009-003  ٢٠٠٨ اکتوبر سال ٩

کنترول دوره اعتبار کارت سر مفتش وزارت دفاع
رسی عمومی دست

  پيمانکاران

  D-2009-005  ٢٠٠٨ اکتوبر سال ١٠

مديريت صندوق مهمات سر مفتش وزارت دفاع
کوچک در حمايت از 
مبارزه جهانی با دهشت 

  افگنی

  D-2009-006  ٢٠٠٨ اکتوبر سال ٢٠

ارزيابی کنترول سالح، سر مفتش وزارت دفاع
مهمات، و مواد منفجره و 
حسابدهی؛ کمک به امنيت؛ 

داشت نيروی امنيت و نگه
  ملی افغان

  SPO-2009-001  ٢٠٠٨ اکتوبر سال ٢۴

بدست آوری و بکار برد سر مفتش وزارت دفاع
وسايل نقليه غير تاکتيکی 
در پايگاه های هوايی بگرام 

  در افغانستان

  D-2009-007  ٢٠٠٨ اکتوبر سال ٣١

هليکوپتر های جستجو و سر مفتش وزارت دفاع
  نجات در جنگ

  D-2009-027  ٢٠٠٨ل  دسمبر سا٨

تطبيق اعالميه پروسه نياز سر مفتش وزارت دفاع
فوری عمومی برای وسايل 
نقليه ضد ماين ها توسط 

  سازمان نيرو های بحری 

  D-2009-030  ٢٠٠٨ دسمبر سال ٨

مرحله سوم صندوق سر مفتش وزارت دفاع
نيروهای امنيتی افغانستان 

 حسابدهی دارايی نيرو –
  های هوايی

  D-2009-031  ٢٠٠٨بر سال  دسم٢٩
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   وزارت دفاعسر مفتش نظارت های تکميل شده توسط راپورهای – ۵جدول     
  

  عنوان پروژه    سازمان
  پروژه های برنامه ريزی شده

قرارداد برای خدمات حمايت از سهوليات  برای عمليات آزادی عراق و عمليات تحمل    وزارت دفاعسر مفتش
  آزادی

  کنترول پرداخت ها در مقابل صورتحساب های تجارتیرت دفاعسر مفتش وزا  

  کنترول داخلی و اعتبار معلومات در بکار برد نظام پرداخت از طرف اردوسر مفتش وزارت دفاع

کنترول داخلی نيروهای بحری اياالت متحده بر منابع مالی عمليات تحمل آزادی و سر مفتش وزارت دفاع
  عمليات آزادی 

بکار برد پيمانکاران برای فراهم کردن خدمات مواد غذايی يا فراهم کردن غذا  برای وزارت دفاعسر مفتش 
  حمايت از عمليات آزادی عراق و عمليات تحمل آزادی 

  استفاده از صالحيت معامالت ديگر برای اصل ماده هاسر مفتش وزارت دفاع

 از عمليات حمايتت يافته برای تهيه مواد و مدارک در استفاده از محموله هوايی اولوئيسر مفتش وزارت دفاع  
  آزادی عراق و عمليات تحمل آزادی

  حرکت محموله بطرف افغانستانسر مفتش وزارت دفاع

پيمانکاران وزارت دفاع مديون دولت اياالت متحده اند که در حمايت از مبارزه جهانی سر مفتش وزارت دفاع
  عليه دهشت افگنی کار ميکند

 حمايت پيمانکاران برای تهيه حمل و نقل زمينی تدارکات و مواد به و در مستفيد شدن ازمفتش وزارت دفاعسر 
  داخل افغانستان

  عمليات و نگهداشت سهوليات دايمی در افغانستانسر مفتش وزارت دفاع

  اعطا و مديريت قراردادهای خدمات امنيت برای افغانستانسر مفتش وزارت دفاع

  نظام سوداگری تجارتوزارت دفاعسر مفتش 

  نظامهای مراقبت ساحه وسيع هواپيماهای بدون پيلوت نيروی بحری سر مفتش وزارت دفاع

  معاشات کارمندان ملکی در مبارزه جهانی با دهشت افگنیسر مفتش وزارت دفاع

ای بدست آوری و کنترول صندوق های مبارزه جهانی با دهشت افگنی بکار رفته برسر مفتش وزارت دفاع
  نگهداشت دارايی های هوانوردی نظامی

  تفتيش کنترول داخلی از پرداخت ها در عراق، کويت و مصر: پيگيریسر مفتش وزارت دفاع

  معاشات سازمان نظامی نيروی بحری در حمايت از مبارزه جهانی با دهشت افگنیسر مفتش وزارت دفاع

جستيک اردو وظامی که از طريق قرارداد برنامه تقويت ملکی لپروژه های اعمار نسر مفتش وزارت دفاع
  تطبيق ميشوند

  تعيين نيازمندی ها در مرکز تدارک دفاع در کولمبسسر مفتش وزارت دفاع
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  دوام و نگهداشت لباس های زرهسر مفتش وزارت دفاع

احتمال انتقال به )  ای/آی-سی.سی.جی( افغانستان /قوماندانی قراردادهای مشترک عراق سر مفتش وزارت دفاع
  نظام معياری بدست آوری

  خريد و کنترول صندوق جنگ افزار نيروی های امنيتی افغانستان سر مفتش وزارت دفاع

قراردادهای تجهيزات، حمايت يا خدمات فنی برای حمايت از عمليات آزادی عراق و سر مفتش وزارت دفاع
  عمليات تحمل آزادی

  حسابدهی پيمانکاران در افغانستانسر مفتش وزارت دفاع

دوره اعتبار کارت های دسترسی عمومی تصويب شده توسط اعانت کنندگان خارج از سر مفتش وزارت دفاع
  وزارت دفاع

   قراردادها برای تهيه مواد سوخت در حمايت از جنگندگاناستفاده ازسر مفتش وزارت دفاع

  غربی فته در آسيای جنوبنظام حسابدهی بکار رسر مفتش وزارت دفاع

  غربی در آسيای جنوبنظام های بکار رفته قراردادی کنترول داخلی سر مفتش وزارت دفاع

  مرور از اعطای قرارداد غير رقابتی برای مواد سوختسر مفتش وزارت دفاع

ه مساعدت برای تهي) کانکپ(استفاده از قرارداد ظرفيت های اعماری نيروی بحری سر مفتش وزارت دفاع  
   عمليات آزادی عراق و عمليات تحمل آزادیدراعماری 

  
     مداومپروژه های

قراردادهای وزارت دفاع برای ضد ماين و نظامهای خنثی سازی وسايل منفجره  سر مفتش وزارت دفاع  
)(D2009-D000AE-0102.000  

 ن از حمالتنگهداشت و حمايت از وسايل نقليه ضد ماين و مصؤ سر مفتش وزارت دفاع  
 )(D2009-D000CK-0100.000   

  D2009-D000CF-0095.000)( استفاده از قراردادهای زمانی و موادی وزارت دفاع سر مفتش وزارت دفاع  

-D2009-D000AS)(برنامه ضد وسايل منفجره کنترول شده از طريق راديو  سر مفتش وزارت دفاع  
0092.000  

حده کاری مشاوران منابع  برای حمايت از برنامه سوم تقويت لوجستيک دستورات مت سر مفتش وزارت دفاع  
  D2009-D000AS-0061.000)(ملکی 

کنترول داخلی از عمليات محاسب و مدير امور مالی قوماندانی خاص جنگی نيروی  سر مفتش وزارت دفاع  
 بحری برای حمايت از مبارزه جهانی عليه دهشت افگنی

 )(D2009-D000FN-0075.000  
 حمايت بشری به قوماندانی جنگی و عمليات رهايی از مصيبت سر مفتش وزارت دفاع  

)(D2009-D000JA-0085.000  
 می سال ١٩ تصميم گيری اکتساب جنگنده هوايی تاريخ /تطبيق يادداشت يغماگری سر مفتش وزارت دفاع  

٢٠٠٨)(D2009-D000CD-0071.000  
تيش صندوق های تخصيص شده برای افغانستان و عراق اجرا شده از اعالن مجدد تف سر مفتش وزارت دفاع  

  D2009-D000FD-0198.001)(طريق صندوق امانت فروشهای اردوی خارجی 
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 اقدامات فراگيری اردو در پاسخ به تهديدات به وسايل نقليه کم تاکتيک سر مفتش وزارت دفاع  
 )(D2009-D000AE-0007.000  

فاده از ارزيابی های سيستماتيک تهديد در بدست آوردن وسايل نقليه است سر مفتش وزارت دفاع  
  D2008-D000AE-0287.000)(تاکتيکی

غربی توسط سازمان مديريت قراردادهای وزارت  جذب قوه کاری برای آسيای جنوب سر مفتش وزارت دفاع  
  D2008-D000AB-0266.000)( دفاع 

 جراحی برای حمايت از نيروهای ائتالف /دگان عمده خدمات طبیقرردادهای فراهم کنن سر مفتش وزارت دفاع  
  D2008-D000SF-0267.000)( در عراق و افغانستان

شعبه نگهداشت به تعويق انداخته شده وسايل نقليه جنگی برادلی در نتيجه مبارزه جهانی  سر مفتش وزارت دفاع  
  D2008-D000FL-0253.000)( با دهشت افگنی

مديريت و حسابدهی دارايی خريداری شده در مراکز قراردادی منطقوی در   دفاعسر مفتش وزارت  
  D2008-D000JC-0273.000)(افغانستان

 خلص در باره مشکالت متاثر کننده عمليات آزادی عراق و راپور –بروز رسانی  سر مفتش وزارت دفاع  
ر از سال مالی  داده شده توسط سازمانهای عمده نظارتی سراپورعمليات تحمل آزادی 

٢٠٠٣)(D2008-D000JC-0274.000  
کنترول تضمين معلومات در باره شبکه سازمان نيروی بحری خارج از قاره اياالت  سر مفتش وزارت دفاع  

  D2008-D000FN-0230.000)(در مبارزه جهانی با دهشت افگنی آمريکا متحده 
  D2008-D000LD-0245.000)( سهوليات مرکزی سر مفتش وزارت دفاع  

 برنامه ريزی انتقالی برای قرارداد برنامه چهارم تقويت لوجستيک ملکی سر مفتش وزارت دفاع  
)(D2008-D000AS-0270.000  

 شرايط آزمايش وزارت دفاع برای لباس زره دار سر مفتش وزارت دفاع  
)(D2008-D000JA-0263.000  

ی در حمايت از مبارزه جهانی با دهشت معاشات شعبه نيروی هوايی نظام سر مفتش وزارت دفاع  
  D2008-D000FP-0252.000)(افگنی

بکار بردن دستمزد های اعطای قرارداد های حمايت کننده از مبارزه جهانی عليه دهشت  سر مفتش وزارت دفاع  
  D2008-D000AE-0251.000)( افگنی

 در نيروی بحریفراگيری و در قلمرو در آوردن سريع حل مادی  سر مفتش وزارت دفاع  
 )(D2008-D000AE-0251.000  

 مساعدت لوجيستيکی برای قوماندانی عمليات خاص اياالت متحده سر مفتش وزارت دفاع  
)(D2008-D000AS-0248.000  

قراردادهای ترميم و نگهداست هواپيما و اجزای هواپيما در حمايت از نيروهای ائتالف  سر مفتش وزارت دفاع  
  D2008-D000LH-0249.000)(ستاندر عراق و افغان

خدمات صحی فراهم شده توسط سهوليات معالجه نظامی برای پيمانکاران در آسيای  سر مفتش وزارت دفاع  
  D2008-D000LF-0241.000)( غربی جنوب

 انتخاب سبک برای حمل و نقل مواد برای حمايت از عمليات در عراق و افغانستان سر مفتش وزارت دفاع  
)(D2008-D000LH-0250.000  

قراردادهای وسايل نقليه غير تاکتيکی خريداری و اجاره شده برای حمايت از عمليات  سر مفتش وزارت دفاع  
  D2008-D000LH-0235.000)(آزادی عراق و عمليات تحمل آزادی

ياالت متحده  از طرف نيروی هوايی ا١٣٠ –نگهداشت بتعويق انداخته شده هواپيمای سی  سر مفتش وزارت دفاع  
  D2008-D000FH-0225.000)( در نتيجه مبارزه جهانی با دهشت افگنی
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 تحصيل وسايل نقليه متحرک چند منظوره توسط اردو سر مفتش وزارت دفاع  
 )(D2008-D000CH-0236.000  

  اذيت جنسی عليه/تالشهای وزارت دفاع و پيمانکاران وزارت دفاع برای تجاوز  سر مفتش وزارت دفاع  
 پيمانکاران در ساحات عمليات تحمل آزادی و عمليات آزادی عراق

 )(D2008-D000CE-0221.000  
کنترول تعهدات اختصاص نيافته در قسمت قراردادهای شعبه نيروی هوايی در حمايت از  سر مفتش وزارت دفاع  

  D2008-D000FC-0208.000)( مبارزه جهانی عليه دهشت افگنی
نگهداشت بتعويق انداخته شده ناوگان تانکهای ابرامس از طرف شعبه نظامی در نتيجه  سر مفتش وزارت دفاع  

  D2008-D000FJ-0210.000)( مبارزه جهانی عليه دهشت افگنی
قراردادهای سازمان لوجيستيک وزارت دفاع برای اجزای وسايل نقليه جنگی در حمايت  سر مفتش وزارت دفاع  

  D2008-D000FD-0214.000)( نیاز مبارزه جهانی عليه دهشت افگ
کنترول فهرست معاشات پرداخته شده به شعبه نيروی بحری اردو در حمايت از مبارزه  سر مفتش وزارت دفاع  

  D2008-D000FC-0189.000)( جهانی با دهشت افگنی
 / عراق-ترک گمارش و تربيه نمايندگان مامورين قرارداد در قوماندانی قراردادهای مش سر مفتش وزارت دفاع  

  D2008-D000JC-0203.000)( افغانستان
 غربی برنامه تقويت قرارداد نيروهای هوايی در آسيای جنوب سر مفتش وزارت دفاع  

 )(D2008-D000JC-0202.000  
 استفاده از کشتی ساختمانی در حمايت از مبارزه جهانی با دهشت افگنی سر مفتش وزارت دفاع  

 )(D2008-D000AB-0193.000  
 اکتساب شيشه گلوله يی برای وسايل نقليه متحرک چند منظوره  سر مفتش وزارت دفاع  

 )(D2008-D000CE-0187.000  
 غربی خريد مواد سوخت دره سوم و توزيع آن در آسيای جنوب سر مفتش وزارت دفاع  

 )(D2008-D000JC-0186.000  
  D2008-D000CK-0161.000)( جنگقرارداد مواد اختصاص شده برای  سر مفتش وزارت دفاع  

کنترول های داخلی اردو، صندوق عمومی، پول نقد و دارايی های ديگر پولی در آسيای  سر مفتش وزارت دفاع  
  D2008-D000FP-0132.000)( جنوبغربی

 غربی کنترول دوره اعتبار کارت دسترسی عمومی پيمانکاران در آسيای جنوب سر مفتش وزارت دفاع  
)(D2008-D000LA-0199.000  

 دهی مصارف حمل و نقل در حمايت از مبارزه جهانی با دهشت افگنیراپورکنترول  سر مفتش وزارت دفاع  
)(D2008-D000FI-0083.000  

  D2008-D000LQ-0161.000)(  مرحله سوم–صندوق نيروهای امنيتی افغانستان  سر مفتش وزارت دفاع  

 غربی بکار رفته در عمليات مساعدتی در آسيا جنوبتجهيزات طبی  سر مفتش وزارت دفاع  
 )(D2008-D000LF-0093.000  

 نظام مساعدت آتش قشون کشی و برنامه های وسايل نقليه قابل حمل و نقل در داخل سر مفتش وزارت دفاع  
)(D2008-D000AB-0091.000  

 ه به مشتريان خارجیديده بانی اخير قوانين و خدمات دفاع انتقال شد سر مفتش وزارت دفاع  
 )(D2008-D000LG-0228.000  

 خريد و تحويل وسايل حمل و نقل زره پوش خدمت مشترک سر مفتش وزارت دفاع  
 )(D2008-D000Ck-0230.000  
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صندوق های اختصاص شده برای افغانستان و عراق و بانجام رسيده توسط صندوق  سر مفتش وزارت دفاع  
  D2008-D000FD-0198.000)( امانت اردوی خارجی

: صندوق های عمليات و نگهداشت بکار رفته برای مبارزه جهانی با دهشت افگنی سر مفتش وزارت دفاع  
  D2008-D000CK-0201.000)( قراردادهای اعماری نظامی

 مديريت برنامه های بازيافت و تامين از طرف سپاه بحری سر مفتش وزارت دفاع  
 )(D2008-D000LD-0129.000  

توزيع صندوق ها و بررسی اعتبار تعهدات برای مديريت صندوق نيروهای امنيتی  سر مفتش وزارت دفاع  
  D2008-D000LQ-0161.000)( افغانستان

استفاده از منابع مالی متمم مبارزه جهانی با دهشت افگنی تهيه شده برای خريد و تحقيق،  سر مفتش وزارت دفاع  
  D2008-D000AE-0204.000)( طرف وزارت دفاعانکشاف، آزمايش و ارزيابی از 

 تحقيق در مورد قرارداده های لباس های زره دار نظامی وزارت دفاع سر مفتش وزارت دفاع  
 )(D2008-D000CD-0256.000  

ارزيابی تالشهای اياالت متحده و کشور های ائتالف برای انکشاف ظرفيت نيرو های  سر مفتش وزارت دفاع  
  D2008-D00SPO-0114.000)( ان در امور لوجيستيکیملی امنيت افغ

ارزيابی پالنهای اياالت متحده و کشور های ائتالف در قسمت تربيه، مجهز ساختن و در  سر مفتش وزارت دفاع  
  D2008-D00SPO-0113.000)( قلمرو آوردن اردوی ملی افغان

ای ائتالف در قسمت انکشاف و ظرفيت ارزيابی تالشهای اياالت متحده و کشور ه سر مفتش وزارت دفاع  
  D2008-D00SPO-0115.000)( نيروهای امنيت ملی افغان در امور طبی

تحقيق در مورد برنامه ريزی ستراتيژيکی و عملياتی نيرو های اياالت متحده در عمليات  سر مفتش وزارت دفاع  
  D2008-D00SPO-0112.000)( آزادی عراق و عمليات تحمل آزادی

  
  ٢٠٠٩ وزارت دفاع در طول سال سر مفتش پروژه های برنامه ريزی شده و مداوم – ۶جدول 

 يابش ها

  
  :اندذيل سر مفتش وزارت دفاع شامل نکات  نظارتی راپورهایيابش های عمومی بدست آمده از 

  
  مسايل اداری •

o امه  تطبيق برنهنگام"  در مراحل اداریی موجودضعف ها" وزارت دفاع در مورد سر مفتش: مثال
تطبيق متناقص " باعث و گفت که اينبحث کرد ) پی.آر.ايی.سی(پاسخ اضطراری قوماندانان 

  40. نا کافی گرديده استتوسل به مدارک و اسناد، نيازمندی های بی جا، و "برنامه
o حال عمارتی مبهم و در وزارت دفاع دريافت که نيازمندی های طرح ريزی و سر مفتش : مثال

معيارات است و او همچنان دريافت که باعث افزايش مصرف کار گرديده ن که اي تغيير ميباشند
  41. عمارتی افغانستان رسمی نميباشند

  
  مسايل پيمانکاری •

o ايی .سی.ای.ايس.تخصيص بی جا صندوق ها و اعطای غير مناسب قرارداد ها از طرف يو: مثال
   42.بطور مثال دو دفتر برای عين پروژه ها اعطای قرارداد نمودند

o 43. پوليس، بطور مثال مديريت قرارداد تربيتمديريت غلط قراردادها: ثالم  
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 توصيات

  
  کنترول و تربيت داخلی •

o دفتر مرکزی اردوی اياالت متحده برای /توصيه گرديد تا جنرال فرمانده، درجه سوم اردو : مثال 
و های تضمين پی ايجاد برنامه .آر.ايی. کننده پروژه های پرداخت پيشکاران سیتطبيقيونت های 

  44.کنترول کيفيت نمايد
o بحيث جزء از برنامه تربيت کنترول داخلی برای ايجاد برنامه ای -سی.تی.ايس.سیتوصيه : مثال

  45.های پوليس
  

  تفتيش ها •
o قراردادهای مشخص و بکار برد صندوق های از يی ا.سی.ای.ايس.دفتر پيشنهاد نمود که يو: مثال

  46. نمايدبازديدنگهداشت عملياتی و 
o تفتيش قراردادهای وزارت دفاع درخواست مرور کردن از دستورات کاری دفتر از سازمان : مثال

  47.  قراردادها با توجه به مصارف مواد غير مجاز را نموداعطاء شده در

گيری هاپي  

  
 خويش  نداد، اين دفتر به پالنهایراپور ٢٠٠٩گيری های زمان بندی شده برای سال پيوزارت دفاع از سر مفتش گرچه 
بطور مثال، اقدامات برنامه ريزی شده در پاسخ به توصيات در . اشاره کرد و توصيات متعدد راپورها از پيگيریبرای 
در ماه "  سازی وسايل منفجره در افغانستان، مساعدت پيمانکاران با سازمان خنثىٰ"، ٠۵۶ – ٢٠٠٨ – دی راپور

دفاع در مورد وضعيت اقدامات وزارت دفاع در پاسخ به جی وزارت .آی 48.خواهند شدگيری پي ٢٠٠٩جنوری سال 
وزارت سر مفتش .  وزارت دفاع معلومات مفصل تقديم نموددفتر سر مفتش يا سر مفتشارائه شده از طرف  توصيه ٢٩

  49. توصيه بايد اقدام گردد٩در قسمت  داد که ازين جمله راپوردفاع 
  

  ايد.ايس. يودفتر سر مفتش نظارتی راپورهای
  راپور نمره  تاريخ  راپورعنوان   انسازم

ارزيابی خطر فعاليت های   ايد.ايس.دفتر سر مفتش يو
عمده اداره شده توسط 

  افغانستان /ايد.ايس.يو

  S-001-03-306-5  ٢٠٠٣ مارچ سال ١١

مرور از پروژه سرکها با  ايد.ايس.دفتر سر مفتش يو
کمک مالی برنامه نوسازی 
سهوليات و خدمات 

) ايس.ايف.ايی.آر(اقتصادی 
  افغانستان /ايد.ايس.يو

 RIG/Memorandum  ٢٠٠٣ نومبر سال ١٣
04-002  

مرور دوم پروژه سرکها با  ايد.ايس.دفتر سر مفتش يو
کمک مالی برنامه نوسازی 
سهوليات و خدمات 

) ايس.ايف.ايی.آر(اقتصادی 
  افغانستان /ايد.ايس.يو

 RIG/Memorandum  ٢٠٠۴ سال   مارچ٣١
04-003  

ارزيابی خطرات فعاليت  ايد.ايس.مفتش يودفتر سر 
عمده اداره شده توسط 

  افغانستان /ايد.ايس.يو

  5-002-04-306-5  ٢٠٠۴ اپريل سال ١۵
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تفتيش عمليات صندوقداری  ايد.ايس.دفتر سر مفتش يو
  افغانستان /ايد.ايس.يو

  F-001-04-306-5  ٢٠٠۴ می سال ١١

 تفتيش سياست نگهداشت ايد.ايس.دفتر سر مفتش يو
پذير اقتصادی و برنامه 
حمايت اصالح تاسيسات 

) ايس.آر.آی.پی.ايی.ايس(
  افغانستان /ايد.ايس.در يو

  P-005-04-306-5  ٢٠٠۴ آگست سال ١٧

تفتيش فعاليت های  ايد.ايس.دفتر سر مفتش يو
بازسازی شاهراه ها ميان 
کابل و قندهار با کمک مالی 
برنامه نوسازی سهوليات و 
خدمات اقتصادی 

  افغانستان  /ايد.يسا.يو

  P-006-04-306-5  ٢٠٠۴ سپتمبر سال ٢١

تفتيش برنامه بازسازی  ايد.ايس.دفتر سر مفتش يو
مکاتب و کلنيک های 

  افغانستان /ايد.ايس.يو

  P-003-05-306-5  ٢٠٠۵ مارچ سال ١۴

تفتيش برنامه تعليمات  ايد.ايس.دفتر سر مفتش يو
 /ايد.ايس.ابتدايی يو

  افغانستان

  P-005-05-306-5  ٢٠٠۵سال  اپريل ١۴

تفتيش صندوق های  ايد.ايس.دفتر سر مفتش يو
اختصاص شده توسط 
کنگره برای فراهم نمودن 
مساعدت به بيجا شدگان در 
سهوليات و خدمات 
اقتصادی نو سازی 

  )ايس.ايف.آی.آر(افغانستان 

  P-004-06-306-5  ٢٠٠۵ دسمبر سال ٢٣

 صندوقداری تفتيش عمليات ايد.ايس.دفتر سر مفتش يو
  افغانستان /ايد.ايس.يو

  P-001-06-306-5  ٢٠٠۶ جنوری سال ١٠

تفتيش برنامه بازسازی  ايد.ايس.دفتر سر مفتش يو
بازارهای زراعتی 

  افغانستان /ايد.ايس.يو

  P-002-06-306-5   ٢٠٠٨   مارچ٢٨

تفتيش فعاليت های  ايد.ايس.دفتر سر مفتش يو
بازسازی شاهراه ها ميان 

ات تحت قندهار و هر
برنامه نوسازی سهوليات و 
خدمات اقتصادی 

) ايس.ايف.ايی.آر(
  افغانستان /ايد.ايس.يو

  P-005-06-306-5  ٢٠٠۶ می سال ١٨

تفتيش وسعت برنامه صحی  ايد.ايس.دفتر سر مفتش يو
) ريچ(جامعه افغانستان 

  افغانستان /ايد.ايس.يو

  P-007-06-306-5  ٢٠٠۶ آگست سال ١۶
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تفتيش فعاليت های  ايد.ساي.دفتر سر مفتش يو
بازسازی مکاتب و کلنيک 

  افغانستان /ايد.ايس.ها يو

  P-008-06-306-5  ٢٠٠۶ آگست سال ١٨

تفتيش برنامه معيشت  ايد.ايس.دفتر سر مفتش يو
 /ايد.ايس.متناوب يو

   مناطق شرقی–افغانستان 

  P-002-07-306-5  ٢٠٠٧ فبروری سال ١٣

ليت های سکتور تفتيش فعا ايد.ايس.دفتر سر مفتش يو
نيروی بحرانی تحت برنامه 
نوسازی سهوليات و 
خدمات اقتصادی 

) ايس.ايف.ايی.آر(
  افغانستان /ايد.ايس.يو

  P-004-07-306-5  ٢٠٠٧ می سال ٢١

تفتيش برنامه آب و  ايد.ايس.دفتر سر مفتش يو
مراعات اصول بهداست 

 /ايد.ايس.شهری يو
  افغانستان

  P-006-07-306-5  ٢٠٠٧ جون سال ٧

تفتيش فعاليت های منتخب  ايد.ايس.دفتر سر مفتش يو
پيگيری تحت برنامه 

 /ايد.ايس.اقتصادی يو
  افغانستان

  P-009-07-306-5  ٢٠٠٧ آگست سال ٣١

تفتيش برنامه زراعت،  ايد.ايس.دفتر سر مفتش يو
سرمايه گذاری روستايی و 
تقويت تشکيالت اقتصادی 

  افغانستان /ايد.ايس.يو

  P-001-08-306-5  ٢٠٠٨ جنوری سال ٢٢

تفتيش برنامه انکشاف  ايد.ايس.دفتر سر مفتش يو
   مناطق جنوبی-متناوب  

  P-003-08-306-5  ٢٠٠٨ سال   مارچ١٧

تفتيش فعاليت انکشاف  ايد.ايس.دفتر سر مفتش يو
تشکيالت اقتصادی کوچک 

 /ايد.ايس.و متوسط يو
  افغانستان

  P-006-08-306-5  ٢٠٠٨ جون سال ٢٣

تفتيش برنامه زراعت  ايد.ايس.تش يودفتر سر مف
شتابنده نگهداشت پذير 

  افغانستان /ايد.ايس.يو

  P-009-08-306-5  ٢٠٠٨ آگست سال ٨

تتيش برنامه انکشاف  ايد.ايس.دفتر سر مفتش يو
 /ايد.ايس.ظرفيت يو

  افغانستان

  P-012-08-306-5  ٢٠٠٨ سپتمبر سال ٣٠

ت عالی تفتيش پروژه تعليما ايد.ايس.دفتر سر مفتش يو
  افغانستان /ايد.ايس.يو

  P-002-09-306-5  ٢٠٠٨ دسمبر سال ۴

  
  ايد.ايس. يودفتر سر مفتش نظارت های تکميل شده راپورهای – ٧جدول 
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  راپورعنوان   سازمان
  افغانستان /ايد.ايس.تفتيش برنامه اسناد مالکيت زمين و ساخت مجدد اقتصادی يوايد.ايس.دفتر سر مفتش يو

  افغانستان /ايد.ايس.تفتيش برنامه مساعدت ملکی افغان يوايد.ايس. مفتش يودفتر سر

 /ايد.ايس. يویتفتيش فعاليت های منتخب اجرا شده با کمک مالی برنامه نوسازی زير بناايد.ايس.دفتر سر مفتش يو
   سکتور حمل و نقل–افغانستان 

 /ايد.ايس.زی و واليتی صحت عامه از طرف يوتفتيش مساعدت فنی به وزارت مرکايد.ايس.دفتر سر مفتش يو
  افغانستان

  افغانستان /ايد.ايس.تفتيش برنامه انکشاف ظرفيت های يوايد.ايس.دفتر سر مفتش يو

  افغانستان /ايد.ايس.تفتيش برنامه تعليمات اساسی يوايد.ايس.دفتر سر مفتش يو

 /ايد.ايس.ه  با کمک مالی برنامه نوسازی زير بنا يوتفتيش فعاليت های منتخب اجرا شدايد.ايس.دفتر سر مفتش يو
   سکتور برق–افغانستان 

  تفتيش پروژه حکومتداری محلی و انکشاف جامعه در مناطق شمالی و غربی افغانستان ايد.ايس.دفتر سر مفتش يو

    
  ٢٠٠٩ايد برای سال .ايس. يو توسط سر مفتش نظارتی برنامه ريزی شدهراپورهای – ٨جدول 

ش هاياب  

  
  : دادراپوررده عمده يابش ها چهار از ايد .ايس. يودفتر سر مفتش

  
  نظارت نارسا بر قراردادها •

o دريافت که ماموريت بايد ديده ٢٠٠٨تفتيش پروژه تعليمات عالی افغانستان در دسمبر سال : مثال 
    50.ر و تصويب اسناد را تقويت ببخشداز پروژه ها و مراحل مروبانی 

o عمارت که سازمان ١٣ در قسمت مسئلهايد .ايس. دريافت که يو٢٠٠۶ر ماه می سال تفتيشی د: مثال 
، قرارداد را مينمودمکررا درخواست پايان دادن روبزوال در ساحات پروژه بعلت امنيت پيمانکار 

  51.هيچ اقدامی نکرد
  
  

  درماندگی در بدست آوردن معلومات مفيد کارايی •
o ٢٠٠٨جون سال که در ی کوچک و متوسط در افغانستان تفتيش فعاليت انکشاف تشکيالت اقتصاد 

 بیمعتبر  معلومات عدم موجوديتبعلت  آن ١١مقياس کارايی  ١٨دريافت که از جمله اجرا شد 
  52.اعتبار بود

o  اجرا شد ٢٠٠٧ مناطق شرقی، که در فبروری سال –تفتيش برنامه معيشت متناوب افغانستان 
تمام  معلومات کافی از تطبيق نا عدم موجوديت آن بعلت ٢ مقياس کارايی ١۵دريافت که از جمله 

  53.برنامه بايد ارزيابی نگردد
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    شرايط نا مساعد امنيتی  •
o مکتب و کلنيک ٢٠۵ايد از امنيت بحيث يکی از عوامل تکميل ننمودن .ايس. يودفتر سرمفتش: مثال 

   54.نام برد
o کار نکردن در ساحات بزرگ کشت دريافت که علل امنيتی باعثايد .ايس.دفتر سر مفتش يو: مثال 

   55.کوکنار شد
  

    پيمانکاران فرعی / پيمانکارانحقيرکارايی  •
o به ناتوانی ارزيابی کردن موثريت برنامه بعلت  ٢٠٠٨تفتيش اجرا شده در ماه سپتمبر سال : مثال

   56. ، اشاره کردنداينکه پيمانکار بدون پالنهای مفصل کاری و ديده بانی فعاليت ميکرد
o از جمله عوامل . به دستورات فنی يوپيمانکاران کند  دريافت که پاسخ ٢٠٠۵ سال راپور يک :مثال

    57.کند سازنده پيشرفت برنامه بود
  

نا آشنايی نيروی محلی کاری در فعاليت های اعماری، مخصوص برنامه ميباشد، مانند  شامل يابش های راپورهر 
 دفتر سر 58.ه استايد به آن اشاره شد.ايس.اتب و کلنيک های يو برنامه بازسازی مک٢٠٠۵طوريکه در تفتيش سال 

  59.ميباشدموارد نتايج ناقص يا غير کافی گاهگاهی خارج از کنترول مديريت که  داد راپورايد همچنان .ايس.مفتش يو
  

 توصيات

  
ن برای بهبودی  خويش برای بهبودی اجابت دستورات داخلی، و همچناراپورهای در اکثر ايد.ايس.دفتر سر مفتش يو

  :نمونه های اين توصيات عبارتند از. اجرای برنامه ارائه توصيات نمود
  

  برای تالشهای بازسازی ی قرارداد/سرمايه گذاریبهتر پروسه  •
o ايد برای مرور و تصويب پالنهای کاری .ايس.ايد توصيه نمود تا يو.ايس.دفتر سر مفتش يو: مثال

  60. نمايدب خويش پروسه موثر تر ايجاد پيمانکاران برای برنامه انکشاف متناو
o آن دفتر بر اساسايد ايجاد مراحلی نمايد که .ايس.د توصيه نمود تا يواي.ايس.دفتر سر مفتش يو 

  پالنهای مديريت کارايی پيمانکارانقبل از بدست آوردن تصويب آمر فنی، پروژهانکشاف برنامه و 
   61.را تضمين نمايد خودکار دستوارت ٢٠٣اجابت نظام را مرور نموده و 

  
  ايد.ايس. يو مساعدت شده توسط دادن بکار برد خدمات بسط •

o دادن و بسطايد در تعيين کردن دستمزد برای بکاربران نظام جديد آب .ايس.توصيه شد تا يو: مثال 
  62. مصرف کنندگان جديد با دولت افغانستان يکجا کار کندبکاربرد به 

o از مهندسان دفتر زيربنا، مهندسی و کار ايد.ايس.يه نمود تا يوايد توص.ايس.دفتر سر مفتش يو: مثال 
عيب ساختمانی را اصالح نموده و بايد اين هر تا نرژی با شرکت بين المللی کيمونيکس بخواهد ا

  63.در تفتيش نهايی سهيم باشندمهندسان 
  

  تقويت کنترول های داخلی •
o پيش بينی و ديده بانی از مصارف ايد نظام جديد برای کنترول.ايس.دفتر سر مفتش يو: مثال ،

قراردادها را توصيه نمود که از آن در بهبودی مديريت و نظارت از پروژه تعليمات عالی استفاده 
  64.خواهد شد

o کيالت آمر آگاهی فنی برای فعاليت انکشاف تشايد توصيه نمود تا .ايس.دفتر سر مفتش يو: مثال
 به شرکت انکشاف متناوب در بروزرسانی پالن کوچک و متوسط اقتصادی برای افغانستان بايد
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تعريف دوباره مقياس ها و اهداف کارايی و در هدايت مجدد منابع خويش به مديريت کارايی، 
  65.اهنمايی های فنی تهيه نمايدساحات که در آن پيشرفت موثريت زياد داشته باشد، ر

  

 پيگيری ها

  
در اين پيگيری ها .  پيگيری بودراپورهای آن ٣ايد تنها .ايس. يو شده از طرف دفتر سر مفتشتهيه راپور ٢۵از جمله 
 برنامه های مکاتب و کلنيک های صحى، برنامه های سرک سازی و برنامه اعمار شاهراه ميان قندهار و هرات قسمت

ده است؛  برنامه ريزی ش٢٠٠٩راپور اضافی پيگيری برای برنامه تعليمات اساسی افغانستان در سال . اجرا شده بودند
 به ٢٠٠٣از سال .  ندادراپور پی گيری های اضافی برنامه ريزی شده راپورهایايد از .ايس.اما، دفتر سرمفتش يو

 آن در قسمت همگی اقدام نموده ١٨ماموريت به استثنای  نموده و ارائه توصيه ۶٨ايد .ايس.اينطرف دفتر سر مفتش يو
  .است

  
  دفتر حسابدهی دولت نظارتی راپورهای

    
  راپور نمره  تاريخ  راپورعنوان   ازمانس

فقدان : مساعدت خارجی  دفتر حسابدهی دولت
تمرکز ستراتيژيکی و موانع 
در بازيافت سکتور زراعت 

  تهديد برای ثبات افغانستان

  GAO-03-607  ٢٠٠٣ جون سال ٣٠

مالحظات : مساعدت خارجی  دفتر حسابدهی دولت
مساعدت در حاالت بعد از 

سوو و جنگ در بوسنيا، کو
  افغانستان

  GAO-03-980T  ٢٠٠٣ جوالی سال ١٨

امنيت رو :بازسازی افغانستان  دفتر حسابدهی دولت
به زوال و منابع محدود مانع 
پيشرفت گرديده؛ نياز به 
بهبودی در ستراتيژی اياالت 

  متحده

  GAO-04-403  ٢٠٠۴ جون سال ٢

تالشهای : امنيت افغانستان  دفتر حسابدهی دولت
 پوليس پيشرفت ايجاد اردو و

نموده اما پالنهای آينده بايد 
  معين تر باشند 

  GAO-05-575  ٢٠٠۵ جون سال ٣٠

باوجود : بازسازی افغانستان  دفتر حسابدهی دولت
برخی پيشرفت، امنيت رو به 
زوال و موانع ديگر بدست 
آوری اهداف اياالت متحده را 

  تهديد ميکند

  GAO-05-742  ٢٠٠۵ جوالی ٢٨

: کنترول مواد مخدر افغانستان  دولتدفتر حسابدهی 
باوجود تالشهای بهبودی 
يافته، امنيت رو به زوال 
موفقيت اهداف اياالت متحده 

  GAO-07-78  ٢٠٠۶ نومبر سال ١۵
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  را تهديد ميکند
پرداخت ها : عمليات نظامی  دفتر حسابدهی دولت

برای جبران خسارت و اظهار 
تاسف توسط وزارت دفاع در 

  عراق و افغانستان

  GAO-07-699  ٢٠٠٧ می سال ٢٣

ايمن ساختن، باثبات ساختن و   دفتر حسابدهی دولت
مسايل : باز ساختن افغانستان

  کليدی برای نظارت کنگره

  GAO-07-801SP  ٢٠٠٧ می سال ٢۴

 مربوط  سواالت برای سوانح  دفتر حسابدهی دولت
به مزايا و مراقبت صحىٰ 
برای کارمندان ملکی فدرال 

  انستان و عراقمستخدم در افغ

  GAO-08-115R  ٢٠٠٧ اکتوبر سال ١۶

تالشهای : امنيت افغانستان  دفتر حسابدهی دولت
اياالت متحده برای ايجاد 
نيروی پوليس افغان با 
مشکالت مواجه و برای 
تضمين حسابدهی نيازمند 
پالن مفصل هم آهنگ شده 

  ميباشد

  GAO-08-883T  ٢٠٠٨ جون سال ١٨

برای : ت افغانستانامني  دفتر حسابدهی دولت
تضمين تکميل پالن مفصل 
برای انکشاف و نگهداشت 
نيروی امنيت ملی افغان 
ممکن نياز به اقدام اضافی 

  دسته جمعی باشد

  GAO-08-661  ٢٠٠٨ جون سال ١٨

پيشرفت : بازسازی افغانستان  دفتر حسابدهی دولت
در اعمار سرک ها، اما برای 
تعيين موثريت و برنامه 

 نياز به نگهداشت پذير
  ارزيابی ها

  GAO-08-689  ٢٠٠٨ جوالی سال ٨

تيم های بازسازی واليتی در   دفتر حسابدهی دولت
  افغانستان و عراق

  GAO-09-86R  ٢٠٠٨ اکتوبر سال ١

وزارت : قراردادهای احتمالی  دفتر حسابدهی دولت
دفاع، وزارت امور خارجه، 

ايد و .ايس.و قراردادهای يو
پيمانکاران در عراق و 

  فغانستانا

  GAO-09-19  ٢٠٠٨ اکتوبر سال ١

  
  او.ای. نظارت های تکميل شده توسط جیراپورهای – ٩جدول 
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  راپورعنوان   سازمان
  پوليس افغان/ تجهيزات تهيه شده با منابع مالی اياالت متحده برای اردوبرایحسابدهی دفتر حسابدهی دولت

  
  پوليس ملی افغانستاناصالح وزارت امور داخله و دفتر حسابدهی دولت

  مسايل فوری: ايمن ساختن، با ثبات ساختن، و باز ساختن افغانستاندفتر حسابدهی دولت

ايد و .ايس.وزارت دفاع، وزارت امور داخله، قراردادهای يو: قراردادهای احتمالیدفتر حسابدهی دولت
  پيمانکاران در عراق و افغانستان

  ضطراری قوماندانان در افغانستانبرنامه پاسخ ادفتر حسابدهی دولت

   مواد مخدر اياالت متحده در افغانستانمبارزه باستراتيژی دفتر حسابدهی دولت

  ستراتيژی انکشاف متناوب اياالت متحده در افغانستاندفتر حسابدهی دولت

  
  ٢٠٠٩ برای سال دولتدفتر حسابدهی  نظارتی برنامه ريزی شده توسط راپورهای – ١٠جدول 

  

ابش هاي  

  
  :اند که از مسايل بازسازی افغانستان مرور ميکننددفتر حسابدهی دولت  راپورهایذيال مطالب مشترک 

  
  امنيت رو به زوال •

o بود که اعمار سرکها یعوامل داد که امنيت رو به زوال از جمله راپور دفتر حسابدهی دولت: مثال 
  66.را بتاخير انداخت

o از  هفته وار پوليس ملی افغان راپورهای فيصد ٨۵  درد که داراپوردفتر حسابدهی دولت : مثال
بزرگتر حمالت تعداد .  دادندراپورحمله کنندگان خودکش و دستگاهای منفجره حوادث حمالت توسط 

  67.بودوابسته به استفاده افزايش يافته از پوليس ملی افغان در عمليات ضد شورش ها 
  

  زير بنای نامساعد •
o ير بنای مساعد در افغانستان از جمله علل که چرا  زعدم موجوديتاز  ٢٠٠۶ سال راپوريک : مثال

  68.بردکاهش قابل توجه کشت کوکنار حد اقل يک دهه را دربر خواهد گرفت، نام 
o  زيربنای مساعد افغانستان همچنان پيشرفت عدم موجوديت داد که راپوردفتر حسابدهی دولت : مثال 

  69.ثر ساختسه برنامه عمده معيشت متناوب را متا
    

  فقدان ظرفيت افغان •
o از فقدان ظرفيت بشری از جمله موانع در تکميل موفق پروژه های دفتر حسابدهی دولت : مثال

  70.ايد نام برد.ايس.صحت، تعليم و زيربنايی يو
o همچنان دريافت که علت مشکالت در گمارش نيرو های امنيتی افغان دفتر حسابدهی دولت : مثال

   71.ودفقدان ظرفيت بشری ب
  

  منابع مالی بتاخير افتاده •
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o اکثريت صندوق های مساعدتی تقريبا برای شش ماه بسته بود، که دفتر حسابدهی دولتبقول : مثال ،
  72. بود٢٠٠۴ايد در بدست آوردن تمام اهداف بازسازی در سال .ايس.اين از جمله علل درماندگی يو

o ايد، توانايی اين سازمان .ايس.ابع مالی يودريافت که محدوديت ها بر مندفتر حسابدهی دولت : مثال
  73. ارزيابی نمودن موثريت پروژه ها را متاثر ساخته استدر

  
  پالنهای هماهنگ •

o برای پالن دفتر حسابدهی دولت  داد که باوجود درخواست سابق راپوردفتر حسابدهی دولت : مثال
رد، وزارت دفاع و که تقاضای معلومات شبيه را ميک ٢٠٠٨مفصل و فرمان دسته جمعی سال 

بوده و مرحله مهم  نقش ها و مسؤليت ها  واضح کنندهوزارت خارجه پالن هماهنگ و مفصل را که
  74.ايجاد ننموده اند، باشدتکميل، و ستراتيژی نگهداشت نيروهای ملی امنيت 

o طرزکار هماهنگی اياالت متحده برای مساعدت با افغانستاندريافت که دفتر حسابدهی دولت : مثال 
هماهنگ  آنقدر ٢٠٠٣  الى٢٠٠٢ٰدر عموم موثر بود، اما مساعدت بين المللی در سالهای مالی 

  75.نبود
  

  آموزگاران مربيان و عدم موجوديت •
o تصديق کرد که کمبود مربيان پوليس در تالشهای اياالت متحده مانع دفتر حسابدهی دولت : مثال

  76.کليدی بوده است
o که تمام يونت های جنگی اردوی ملی افغان دارای مربيان و دريافت دفتر حسابدهی دولت : مثال

  77.آموزگاران بود، اما در تعداد مجموعی مربيان کمبود ديده ميشود
  

از مسايل خارج از کنترول سازمانهای تفتيش شده دفتر حسابدهی دولت  داده شده از طرف راپوراکثريت يابش های 
   78. ستراتيژی جامع هم يادآوری شده بودتعدم موجودياما، بطور عموم از .  ميدادراپور

  

 توصيات

  
 ازين یبسيار.  خويش در باره افغانستان توصيات ارائه نمودراپورهایدر قسمت اکثريت دفتر حسابدهی دولت 

  :ندتوصيات بر اهداف ذيل متمرکز بود
  

  نظارت بهره ور تر •
    بدست آوردن اهداف سياسی اياالت متحده •
  دراز مدتايجاد ستراتيژی های بهتر  •
  بين السازمانیهماهنگی بهتر در تالشهای  •

  

 پيگيری ها

  
 پيگيری در راپورهایبرجسته ترين آن .  پيگيری استراپورهای ارزيابی شده درين بخش دارای يکتعداد راپورهای

سابدهی دفتر ح. مورد شرايط امنيتی رو به زوال در افغانستان و موانع در بدست آوردن اهداف اياالت متحده ميباشند
دفتر حسابدهی ، ٢٠٠۵در سال .  پيگيری صادر نمودراپورهایايف .ايس.اين.وضعيت ایهمچنان در مورد دولت 
 پالنهای مفصل تهيه ايف.ايس.اين.توصيه نمود که وزارات امور خارجه و دفاع برای تکميل و نگهداشت ایدولت 

دفتر حسابدهی دولت پاسخ داد و يی به اين درخواست صفحه  با فراهم سند پنج ٢٠٠٧نمايند، اما وزارت دفاع در سال 
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  79. بودبين السازمانی فاقد تفصيالت کافیدريافت که سند برای برنامه ريزی و نظارت موثر 
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  تحليل صندوق های بازسازی–بخش سوم 
  معرفی

  
ر ساحات متعدد  نمودار های نشان دهنده تخصيص ها، تعهد ها و پرداخت ها د اول سه ماهه خويشراپورسيگار در 

يان صندوق های عدم توافق قابل توجه مبرجسته ترين جنبه اين معلومات . را فراهم نموده بودبرنامه های بازسازی 
  رارويدادسيگار داليل اين .  به اينطرف بود٢٠٠۵های در حقيقت پرداخت شده از سال مالی   اختصاص يافته و مبلغ

اين بخش . با نمايندگان اين سازمان ها صحبت نموده استز حقيقت اين ارقام تفتيش ننموده، اما برای آگاهی يافتن ا
 نموده و معرفیمصرف شده را  اختصاص شده و یعلل مشترک عدم توافق ها ميان صندوق هاارزيابی ابتدايی از 

  .مفهوم آن برای سيگار را بيان ميکند
  

ها اختصاص يافته اند و ايجاد نمودن اساس برای قبه آن صندومختلف که  صورتحسابهای معرفی نمودن هدف سيگار 
روش های متعدد توزيع و نظارت در حال ادامه دادن به بازرسی سيگار . باشد آينده ميراپورهایتحليل عميق تر در 

  .نزديک خواهد داشت صندوق ها همگاهنگی اينمسؤل صندوق ها در تالشهای بازسازی افغانستان با سازمانهای 
  

  ای بازسازی صندوق هنمايش
  

 به اينطرف ٢٠٠١دولتی اياالت متحده از سال صندوق های اختصاص شده به سازمانهای نشان دهنده نمودار ذيل 
  .ميباشد

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  80 منابع مالی بر اساس سازمان– ٢شکل 
  
  
  

اختصاص رف به هر سازمان  به اينط٢٠٠١نمودار ذيل نشان دهنده فيصدی منابع مالی که از سال مالی 

 منابع مالی بر اساس سازمان

پی .ايف.ای
سال مالی 
٢٠٠١ 

پی .ايف.ای
سال مالی 
٢٠٠٢ 

پی .ايف.ای
سال مالی 
٢٠٠۶ 

پی .ايف.ای
سال مالی 
٢٠٠٧ 

پی .ايف.ای
سال مالی 
٢٠٠٨ 

پی .ايف.ای
سال مالی 
٢٠٠۴ 

پی .ايف.ای
سال مالی 
٢٠٠٣ 

پی .ايف.ای
سال مالی 
٢٠٠۵ 

سال مالی 
٢٠٠٩ 

 وزارت دفاع

 وزارت خارجه

ايد.ايس.يو  

ای.دی.ايس.يو  

 خزانه داری

 ديگران

ون
يلي
 م
ب
حس

ر 
 ب
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  .شده است، ميباشد
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  81سازمان ها بر اساس ٢٠٠١ سال سر از  مبلغ های مجموعی اختصاص شده - ٣شکل 

  
سهم منابع مالی در افغانستان طوريکه در نمودار فوق نشان داده شده است، به وزارت دفاع بزرگترين 

 فيصد منابع مالی اختصاص شده ۵٩ به اينطرف ٢٠٠١سازمان از سال اختصاص داده شد يعنی اين 
علت افزايشات عمده در مصارف وزارت دفاع نيازمندی های کمک در . اياالت متحده را بدست آورد

  .امنيت برای ايجاد اردوی ملی افغانستان و پوليس ملی افغانستان ميباشد
  
  
  
  
  

        ٢٠٠٩           اشتراک مجموعی سازمان ها الىٰ سال مالی 
  

)برحسب ميليون دالر(  
 

 وزارت دفاع

 وزارت خارجه

ايد.ايس.يو  

 ديگران
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تصاص يافته از طرف اياالت متحده برای تالشهای بازسازی  در زير نشان دهنده منابع مالی اخ١١جدول 

هر برنامه . افغانستان در هر سال برای بدست آوردن پنج هدف اساسی چارچوب مساعدت خارجی ميباشد
عمده بر اساس برنامه تهيه کننده منابع مالی خويش و اهداف برنامه متناظر خويش فهرست بندی شده 

نابع مالی فراهم شده درين بخش از طرف گروه مرور دو ماهه از تمام معلومات در مورد م. است
  82.وضعيت صندوق های مشترک سازمانها در افغانستان تهيه شده است

  
  

  مجموعه ی مال سال
2008 

 و متمم منابع
یقيحق  

 متمم منابع
2007ی مال  

ی قيحق منابع
ی مال سال

2006 

ی قيحق منابع
ی مال سال

2005 

ی قيحق منابع
ی مال سال

2004 

 منابع
 سالی قيحق

ی مال
2003 

ی قيحق منابع
ی مال سال

2002 

 منابع
 سالی قيحق

ی مال
2001 

 برنامه مقاصد
 حسب بر(
)دالر ونيليم  

$20,964.45 $3,381.17 $8,167.79 $2,408.66 $3,082.71 $1,074.60 $390.98 $186.54 .  تيامن و صلح
ی حکومتدار . $109.55 $96.94 $262.18 $243.72 $109.81 $304.54 $517.50 $1,862.24

 و عادالنه
کيموکراتيد

$6,140.55  $1,493.38  $1,172.62  $706.35  $1,239.85  $854.74  $295.50  $124.11  .   هيسرما
 دری گذار
 و مردم

 شرفتيپ
یاقتصاد

$1,686.34  $158.62  $149.10  $159.92  $186.90  $183.46  $166.53  $489.66  $192.15   مساعدت
بشردوستانه

$1,530.41  $442.35  $236.57  $142.42  $142.84  $203.02  $36.14  $160.49  $0.38   از تيحما
 برنامه تمام
ها

$32,183.99  $5,993.02  $10,030.62  $3,527.16  $4,896.02  $2,578.00  $986.09  $1,070.35  $192.53   مجموعات
ساالنه

 

 افغانستان  در های بازسازی صندوق های اياالت متحده اختصاص  شده برای  تالش– ١١جدول 
 در هر سال بر اساس مقاصد چارچوب
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 راپورهایاساس تحليل جامع تر صورتحسابهای درجه اول فرعی توسط سيگار را تشکيل ميدهد؛  در زير ١٢جدول 

  . فراهم شده اند۵مه معانی سرنامها بکار رفته درين جدول در ضمي. ن تحليل تهيه خواهند شدمتعاقب بر اساس اي

تخصيصات فرعی صورتحساب  بی.ايم.تخصيص سازمان عمده از طرف او منابع مالی برای اهداف برنامه
ها به سازمانها

صلح و امنيت
  

 ASFF, ASFA  وزارت خارجه، وزارت دفاع  اردوی ملی افغان
Drawdown 

 ,DEA CN, DOD CN  اداره تحميل مواد مخدر، وزارت دفاع  مبارزه با مواد مخدر
INLE 

 ASFF, DoD TIP, IMETوزارت خارجه، وزارت دفاع  اردوی ملی افغان

 DoD E&EEوزارت خارجه، وزارت دفاع  خدمات حفاظت از رئيس جمهور

 DoD OMAوزارت خارجه، وزارت دفاع  غير نظامی کردن، رفع بسيج، استقرار مجدد

 ASFF, DoD OMAوزارت خارجه، وزارت دفاع  عمليات محابس

 DoD OMAوزارت خارجه، وزارت دفاع  )منپدس(نابودی سيستم های ضد هوايی قابل حمل 

 ASFF, NADR‐SALWوزارت خارجه، وزارت دفاع  کنترول سالحهاهی سبک

 ,ASFF, NADR –ATAوزارت خارجه، وزارت دفاع  برنامه جلوگيری از دهشت افگنی
NADR‐TIP 

 NADR‐CTF, INLEوزارت خارجه، وزارت دفاع  یمنابع مالی مبارزه با دهشت افگن

 ASFF, NADR‐EXBSوزارت خارجه، وزارت دفاع  )دی.ايم.دبليو(کنترول سرحدات 

  ديموکراتيکی -حکومتداری عادالنه  
 

 FMF, ESF, ERMAوزارت خارجه، وزارت دفاع  تخفيف دو جانبه قرض

حمايت از دولت جمهوری اسالمی افغانستان در 
  ٢٠٠١ری خوب سر از سال حکومتدا

 FMF, ESF, ERMAوزارت خارجه، وزارت دفاع

 FMF, ERMAوزارت خارجه، وزارت دفاع  حکومتداری خوب

 MRA, DOD OMAوزارت خارجه، وزارت دفاع  صندوق وجه امانت بازسازی افغانستان

 MRA, ESF, ERMAوزارت خارجه، وزارت دفاع  )انتخابات(رقابت سياسی و ايجاد اعتماد 

 MRA, PKOوزارت خارجه، وزارت دفاع  جامعه مدنی
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 MRA, ERMAوزارت خارجه، وزارت دفاع  حاکميت قانون و حقوق بشر

 MRA, PKOوزارت خارجه، وزارت دفاع  قاچاقبری افراد

سرمايه گذاری در افراد و پيشرفت اقتصادی
   

اياالتاداره انکشاف بين المللی اياالت متحده، وزارت زراعت   سرکها
  متحده، 

DA, TA   

اداره انکشاف بين المللی اياالت متحده، وزارت زراعت اياالت   آيساف/پاسخ بشر دوستانه پس از عمليات ناتو 
  متحده، 

DA, TA, IDA 

اداره انکشاف بين المللی اياالت متحده، وزارت زراعت اياالت   تاجک–پل افغان 
  متحده، 

DA, TA, ESF 

ه انکشاف بين المللی اياالت متحده، وزارت زراعت اياالتادار   مکاتب/معارف
  متحده، 

TA, ESF 

اداره انکشاف بين المللی اياالت متحده، وزارت زراعت اياالت   کلينيک ها/خدمات صحی
  متحده، و ديگران

CSH, DA, TA, ESF 

اداره انکشاف بين المللی اياالت متحده، وزارت زراعت اياالت  برق
  متحده، 

DA, TA, ESF 

اداره انکشاف بين المللی اياالت متحده، وزارت دفاع، وزارت  گروه های بازسازی واليتی
  زراعت اياالت متحده، 

DoD OMA, DA, TA, 
ESF, OTI 

اداره انکشاف بين المللی اياالت متحده، وزارت دفاع، وزارت  )پی.آر.ايی.سی( اضطراری قوماندانان  برنامه پاسخ
  ه، زراعت اياالت متحد

DoD, DA, TA, ESF 

اداره انکشاف بين المللی اياالت متحده، وزارت زراعت اياالت  هوانوردی ملکی
  متحده، 

TA, ESF 

اداره انکشاف بين المللی اياالت متحده، وزارت زراعت اياالت   انکشاف اقتصادی/انکشاف سکتور خصوصی 
  متحده، 

CSH, DA, TA, ESF 

ين المللی اياالت متحده، وزارت زراعت اياالتاداره انکشاف ب  پروژه های آب
  متحده، و ديگران

DA, TA, ESF, OTI 

اداره انکشاف بين المللی اياالت متحده، وزارت زراعت اياالت  زراعت
  متحده، 

DA, TA, ESF, OTI 

 خدمات ديگر -خدمات بشر دوستانه
 

لی اياالت متحده، وزارت دفاع، وزارتاداره انکشاف بين المل   بيجا شدگان داخلی/مساعدت با مهاجرين
  زراعت اياالت متحده، 

P.L. 480, DA 

اداره انکشاف بين المللی اياالت متحده، وزارت دفاع، وزارت  مساعدت غذايی
  زراعت اياالت متحده، و ديگران

416 Food Aid, P.L. 
480, IDA 

ياالت متحده، وزارت دفاع، وزارتاداره انکشاف بين المللی ا  مساعدت بين المللی در فجايع و قحطی
  زراعت اياالت متحده، و ديگران

416 Food Aid, P.L. 
480, IDA 

اداره انکشاف بين المللی اياالت متحده، وزارت دفاع، وزارت  ماين پاکی
  زراعت اياالت متحده، 

NADR‐HD 

     عمليات/حمايت از برنامه 
   

 بين برنامه اداره انکشاف/حمايت از وزارت خارجه 
  )ايد.ايس.يو(المللی اياالت متحده 

   تمام سازمانها
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 2009تا  2001جدول ذيل، منابع مالی عمده اختصاص يافته به مساعی بازسازی افغانستان توسط اعطا کنندگان بين المللی از سال 

ای عمده بشمول سازمان ملل متحد، اعطاات نشان داده شده بشمول منابع مالی ارائه شده توسط سازمانها و کشوره .را نشان می دهد
وضعيت منابع مالی اختصاص يافته در . بانک جهانی، کميسيون اروپا، بانک انکشافی آسيايی و ساير موسسات می باشد

اين شامل هر صورتحساب اختصاص يافته درجه اول برای تالشهای بازسازی افغانستان سر از . نمودارمتعاقب نشان داده شده است
 .  ذکر شده اند۵اسم های تمام سازمانها در ضميمه . ست ا٢٠٠١سال 

 
 کشورها ريسا توسط شده اختصاصمنابع مالی  کايامر توسط شده اختصاصمنابع مالی 

 به دالر ارديمل ٣١٨ مبلغ پرداخت تعهد با کايامر متحده االتيا
. است افغانستان به کننده مساعدت نيبزرگتر افغانستانی بازساز
 متحده، االتيای الملل نيب انکشاف اداره بشمولی تلفمخی ها سازمان
 تجارت وزارت و زراعت وزارت دفاع، وزارت امورخارجه، وزارت

 . دارند حضور افغانستان در کايامر ندهينما عنوان به

 توسط 2001 سال از زين دالر ونيمل  ٢۵٢٩٧٨ مبلغ پرداخت
 ن،يچ کانادا، ل،يبراز م،يبلج ش،ياتر ا،يآسترال بشمول کشورها ريسا

 فرانسه، فنلند، ا،يستونيا مصر، دنمارک، چک،ی جمهور ا،يکروش
 رلند،يآ ران،يا هندوستان، ،یهنگر ونان، ي،یجهان صندوق آلمان،

 لوگزامبورگ، ت،يکو ،یجنوبی ايکور قزاقستان، جاپان، ا،يتاليا
 پرتگال، پولند، پاکستان، عمان، ،ینارو د،يجد النديز هالند، مالتا،
 ا،يسلواک ،یسعود عربستان ه،يروس فيفدراتی جمهور قطر،
 ريسا و تناميو انگلستان، ه،يترک وان،يتا س،يسو دن،يسو ا،يهسپان

 .ديگرد تعهديی اروپای کشورها
   های قوانين عامه اختصاص بر اساس سالهای مالینمره

  
 

 طرف از وام و اعطاات عنوان به شده تعهدی مال منابع مجموع
ی بازساز امانت وجه صندوق بهی الملل نيب کنندگان مساعدت
 دالر ميليون ۵٧١۴٩۶٢ مبلغ همراه با ،)یجهان بانک (افغانستان

 .ته ميشودپرداخ افغانستانی اسالمی جمهور دولت به مًايمستقکه 

  
٢٠٠٨ سپتمبر سال ٣٠ الىٰ) بر حسب مليون(کليات عمومی منابع مالی  - ١٣جدول    
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 صندوقهای اختصاص يافته مصرف نشده غير ضروری

 به ٢٠٠١از سال  ذيل نشان داده شده است، مبلغ مجموعی صندوق های اختصاص يافته مصرف نشده ١۵طوريکه در جدول 
 ووزارت دفاع  ميليارد سهم ٢٫٢٣٨ ازين جمله. نابع مالی اختصاص شده ميرسد فيصد تمام م١٧ ميليون يا ۵٫۶٢۵به اينطرف 

 ميليون ٨١۶٫١سهم وزارت خارجه .  استوزاراتاين  فيصد اهداف برنامه ١١ ميباشد که اين مبلغ تشکيل دهنده وزارت عدليه
 فيصد ٣٠ يا ميليارد ١٫٨۶٢لىٰ امروز  اداره انکشاف بين المللی اياالت متحده ابوده و سهم فيصد اهداف برنامه خويش ۴۴يا 

 مساعدت بشر دوستانه  توسط وزارت زراعت اياالت متحده و وزارت تجارت هایصندوق . اين سازمان استاهداف برنامه 
 بيجا شدگان داخلی افغانستان با منابع مالی -مهاجرينکامال بمصرف رسيده و به سيگار گفته شد که برنامه های مساعدتی برای 

دالر فراهم شده از  83.بلند تر از مبلغ اختصاص شده استشده  به اين علت مبلغ پرداخت اص شده جهانی بانجام رسيدند کهاختص
 مصرف نشده همان برنامه مبلغ مجموعی فيصد ۵٢باقی مانده و  ميليون ٧٨۴٫۴ برنامه های تمام سازمانها مبلغ حمايت ازبرای 

ه اند منابع مالی حمايت از برنامه خويش را بمصرف برسانند شامل وزارت دفاع، سازمانهای که نتوانست. را تشکيل ميدهد
  .آی ميباشد.بی.وزارت امور خارجه، وزارت عدليه، وزارت تجارت، وزارت زراعت اياالت متحده و ايف

مجموعات مصرف 
 نشده فعلی

مجموعات 
مصرف نشده 

 فعلی

مجموعه 
پرداخته ها

مجموعه 
 اصلی

بر حسب (امه اهداف برن سازمان ها
)ميليون دالر

11% $2,238.1 $18,726.3  $20,964 صلح و امنيت وزارت دفاع و وزارت عدليه

44% $816.1 $1,046.2 $1,862.3 حکومتداری عادالنه و  وزارت امور خارجه
ديموکراتيکی

30% $1,862.7 $4,277.8 $6140.6 اداره انکشاف بين المللی اياالت 
 متحده

ی در مردم و سرمايه گذار
پيشرفت اقتصادی

-5% -$89.7 $1,776.0 $1686.3 وزارت زراعت اياالت متحده و 
 وزارت تجارت

مساعدت بشر دوستانه

52% $798.4 $732.1 $1530.4 حمايت از برنامه تمام سازمان ها

17% $5,625.6 $26,558.4 $32,184.0 مجموعه تمام سازمان ها

84روریمصرف نشده و غير ض مجموعه صندوق های – ١۵جدول   

 

 

 

 

 

 

 



  

  
  I                                                      46 به کنگره ٢٠٠٩ جنوری سال ٣٠ راپور |دفتر سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان   

 

 

 بسرعت افزايش ٢٠٠۵فيصدی صندوق های مصرف نشده بعد از سال  در ذيل نشان داده شده است، ١۶طوريکه در جدول 
 ميليارد دالر ميرسد، اما فيصدی مجموعه ۵٫۶٢۵مبلغ مجموعی صندوق های اختصاص يافته مصرف نشده اکنون به . ه استيافت

با سهم اندک  از طرف وزارت دفاع مبلغ مصرف نشده.  فيصد ميرسد٣٠افته مصرف نشده درين مدت به مبلغ های اختصاص ي
اداره و مبلغ مصرف نشده  فيصد؛ ٧٨وزارت امور خارجه به از طرف مبلغ مصرف نشده  فيصد؛ ١۶از وزارت عدليه به 

 فيصد دالر ٩۴ ميليون يا ٧٩٨٫۴در حدود . افتهي فيصد اهداف برنامه خويش افزايش ۶۴انکشاف بين المللی اياالت متحده به 
   . باقی مانده استبرای حمايت برنامه مصرف نشده يا غير ضروری 

مجموعات مصرف 
 نشده فعلی

مجموعات 
مصرف نشده 

 فعلی

مجموعه 
پرداخته ها

اهداف برنامه سر از سال  سازمان ها مجموعه اصلی
بر حسب ميليون  (٢٠٠۶
)دالر

16% $2,238.12 $11,582.84 $13,820.96 صلح و امنيت وزارت دفاع و وزارت عدليه

78% $816.09 $223.95 $1,040.04 حکومتداری عادالنه و  وزارت امور خارجه
ديموکراتيکی

64% $1,862.71 $1,057.29 $2,920.00 اداره انکشاف بين المللی اياالت 
 متحده

سرمايه گذاری در مردم و 
پيشرفت اقتصادی

-29% -$89.70 $397.42 $307.72 وزارت زراعت اياالت متحده و 
 وزارت تجارت

مساعدت بشر دوستانه

94% $798.36 $46.76 $845.12 حمايت از برنامه تمام سازمان ها

30% $5,625.59 $13,308.25 $18,933.84 مجموعه تمام سازمان ها

٢٠٠۶85 صندوق های اختصاص يافته مصرف نشده سر از سال – ١۶جدول   

 

 داده اند که مصرف نمودن منابع بعلت مسايل ذيل بتاخير افتاده راپور به اينطرف، سازمان ها پيوسته ٢٠٠٣از سال 
  :اند

  در دسترس نبودن تقريبا هيچ يک از تجهيزات و مواد الزم به سطح محلی  •
  
  ماين پاکی مناطق کليدی •

  
  حوادث افزايش يافته امنيتی •

  
  رده توسط مقامات گمرکی کشور های همسايه در تصرف کردن تجهيزات و مواد وا •

  
   اهداف سريع بدست آوردنآغاز آب و هوای نا مساعد متاثر کننده توانايی •
  

  :در مورد علل ذيل سهيم در تاخيرات مصارف معلومات بدست آورده استسيگار 
  



 

  
 I   47 به کنگره ٢٠٠٩ جنوری ٣٠ راپور |دفتر سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 

  
  رخصتی ها در افغانستان •
  
  حوزه قرارداد اصلیرای کار خارج از از پيمانکاران برای اجتقاضای قوماندانهای اردوی ملی افغان  •

  
 برای مرحله قبل از گمارش و در جريان همگام شده تکميل نمودن سند پی گيری تاخير پيمانکاران در •

  از پيمانکارانبرنامه وزارت دفاع برای پی گيری کردن ، عمليات
  

  تاخير پيمانکاران در بدست آوردن بيمه قانون دفاع از پايگاه •
  

  تحريکیلشکرگاهای ان با مردم محلی هنگام ايجاد مشکالت پيمانکار •
  

   انجنيران ساحویتجربه بودنبی تاخيرات بعلت  •
  

  بکار بران يا مشتريان بعد از اعطای قرارداد اما قبل از آغاز کار توسط پيمانکارتغييرات از طرف  •
  

  نزاع بر سر زمين •
  

  عملی نشدن بهنگام تالشهای تحريکی  •
  

  ايده های بلند بر مبلغ های برنامه ريزی شدهدرخواست های مجدد بعلت مز •
  

  مسايل امنيتی •
  
  غير قابل اطمينانپيمانکاران فرعی  •

    
.ضروری را بازرسی خواهد کردسيگار علل بقای صندوق ها بشکل مصرف نشده و غير    
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ارزيابی سيگاربرای ممکنه  ساحات – چهارمبخش   
 

 ساحات بازديد

:  ساحه عمده برای بازديد را تشخيص نموده استسيگار برای سال آينده سه  

مانند اداره (ارزيابی کنترول و حسابدهی داخلی و کارايی اسباب قراردادی توسط نهاد های اياالت متحده  •
  ) ای–سی .تی.ايس. و سی١٠١ -ايف.تی.جی.ايل، سی.اين.آیانکشاف بين المللی اياالت متحده، 

  رتخانه های کليدی افغانستانکنترول داخلی و حسابدهی وزاارزيابی  •

   های بازسازی واليتیتيمبازديد از موثريت و مديريت  •

 

 روش های نظارتی سيگار

: عمده استهدفتالشهای نظارتی سيگار دارای پنج   

ختصاص شده از طرف اياالت متحده يا صندوق مديريت و حسابدهی در قسمت صندوق های ابخشيدن بهبودی . ١
  ه از طرف سازمانهای اياالت متحده و افغان و پيمانکاران آنها بمصرف ميرسندهای ديگر فراهم شده ک

، تلف فريب از  جلوگيری کردنبا تشخيص کنترول ضعيف داخلی و تحقيق فساد اداری و خطاکاری های ديگر. ٢
  و سوء استفادهبيجا، 

  موثريت ستراتيژی عمومی بازسازی و برنامه های جزئی آنبهبودی بخشيدن. ٣

فراهم نمودن معلومات، مشاهدات و توصيات دقيق و متوازن. ۴  

  های ديگرراهپيشبرد عاليق اياالت متحده در بازسازی افغانستان از . ۵

د آورد، نمجتمعا اين اهداف را بدست خواه که – ات، و تحقيق ها، بازرسی ها تفتيش–آلت وابسته بهم سيگار از سه 
  .کار ميگيرد

زرسی های سيستماتيک شواهد ميباشد که با استفاده از معيارات پذيرفته شده دولتی عبارت از باتفتيش ها. ١
کتاب "اين غالب اوقات بنام معيارات . (اجرا ميگرددتجويز شده باشد، مدير منابع مالی  محساب وهمانطوريکه توسط 

ابش ها، نتايج و توصيات خويش با پيروی ازين معيارات، سيگار به اعتبار يبا اجرای تفتيش ها .) ياد ميگردند" زرد
 اقتصاد، بهره وری، موثريت وخواهند بود تقريبا تمام تفتيش های سيگار متشکل از تفتيش های کارايی . خواهد افزود

بر مسايل متعدد بشمول موثريت وسيع برنامه تفتيش های کارايی . و نتايج برنامه ها و عمليات را ارزيابی خواهد کرد
    . متمرکز خواهند بودمرکزی تر قرارداد   مسايل برو همچنان

 اتهامات اخذ  پاسخ فوری بهبازرسی ها برای. تمرکز خواهد نمودبر بسياری از همان مسايل تفتيشی بازرسی ها . ٢
 اند زيرا که از طريق بازرسی ها ميتوان در مورد راستی مناسب شده از طريق تليفون تماس فوری يا منابع ديگر
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 پروژه های مداوم  هایباعث توليد ارزيابیبرعالوه، بازرسی ها .  بزودی تصميم گرفتاره راه حل آناتهامی و در ب
فعاليت ها در موقعيت های منتخب شده که در آنجا مفتشين ميتوانند پروژه يا فعاليت و همچنان و تکميل شده زيربنايی 

برای تضمين بازرسی ها همچنان . ارزيابی نمايند قرار گيرد،مورد توجه  عدم توافق که بايد ساحات را برای تشخيص
 مناسب بخش هایدر دهی خويش راپورتوافق و کمک کردن با سازمان ها و ادارات در برآوردن شرايط قانونی و 

 . باعث آغاز اقدامات فوری اصالحی خواهند شد

ری های ديگر بازديد مينمايد تا به تحقيقات از رويداد های فساد اداری ممکنه، فعاليت های غير قانونی، يا خطاکا. ٣
اين تحقيقات برای تعقيب قانونی متعاقب . مقامات اداری برای تصميمگيری و اقدام کردن زمينه سالم فراهم گردد

  . د نمودنتوسط مقامات مناسب  ايجاد قضايا خواه

ويش را با هماهنگی نزديک اجرا کننده تفتيش ها، بازرسی ها و تحقيقات در سيگار کار و فعاليت های خکارمندان 
سيگار پيشبينی ميکند که اساس تحقيقات را بطور جزئی اقدامات گروه های تفتيش و بازرسی . اجرا خواهند کرد
وسيله فراهم کردن به تعقيب قانونی موفق به کارمندان تحقيقی کارمندان تفتيش و بازرسی برای . تشکيل خواهند داد

بر اساس يابش های   تفتيش شونده بطور جزئی  مسايل انتخابتصاميمازين، گذشته . شواهد فراهم خواهند کرد
ترکيب آالت نظارتی برای سر مفتش و کارمندان در مورد مناسب بودن آلت نظارتی يا . بازرسی ها گرفته خواهند شد

  . خواهند گرفتجداگانه تصميم هر قضيه 

:ای ذيل را اجرا خواهد نمودسيگار در حال ادامه دادن به تالشهای نظارتی خويش کاره  

  بکار بردن نفوذ خويش در قسمت کار کردن با سازمانهای متعدد اياالت متحده •

  دفتر حسابدهی دولتتکميل کار گذشته و مداوم سر مفتشين ديگر و  •

اجرای تفتيش ها و بازرسی های گسترده کارايی که احتماال منجر به توصيات برای تطبيق بهبودی يافته  •
  دد؛ وبرنامه گر

ف داخلی و استفاده غير موثر از برای تشخيص رويداد های کنترول ضعياجرای بازديد های متمرکز تر، که  •
   . طرح ريزی شده باشندصندوق ها بشمول تلف بی جا، فريب و سوء استفاده

  دادن امکانات از بين بردن يا کاهش، سيگار برایآشکار گردندتفتيش ها رويداد های ممکنه فريب در اثر هنگاميکه 
تا در مورد شد تسليم کارمندان تحقيقی سيگار خواهند برعالوه، شواهد .  خواهد نمودتوصيه اقداماتیباز رخداد مسئله 

  .اضافی نمايندآن اقدام 

سيگار از طريق تفتيش ها و بازرسی های  خويش، در مورد اينکه آيا برنامه ها اهداف خويش را بدست مياورند و يا 
اين در ايجاد محيط دلسرد کننده فساد اداری و ترفيع دهنده حسابدهی در برنامه های . مات فراهم خواهد نمودخير معلو

  . نموداياالت متحده و تاسيسات افغانی که منابع مالی خويش را از اياالت متحده بدست مياورند، کمک خواهد 

 

  نظارتپيش زمينه

برای درک کردن منظره بازسازی از  مورد بحث قرار گرفت، اپوررهمانند خط نهايی نظارت که در بخش دوم اين 
برای آغاز اين کار، سيگار قصد دارد تا .  قراردادی ميباشدپيمايشنياز به در افغانستان نظر کنترول و کارايی داخلی 

 ای و–سی .تی.ايس.ايل، سی.اين.ايد، ايی.ايس.يومانند (عمده ترين قراردادهای هر نهاد عمده بازسازی 
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 کارايی هر برنامه پيش بسویرا پيمايش نموده و مرحله وار از ارزيابی کنترول داخلی  )١٠١ –ايف .تی.جی.سی
  .م، بازرسی ها و تحقيقات خواهد شد تکميل اين پيمايش تفتيشی منجر به تفتيش های ديگر متم.برود

 مرکزی و ان برنامه در افغانستان و دفاتربا مديرمعاونين سرمفتشين برای تفتيش ها و بازرسی ها از طريق مشاورتها 
متوقع است اين کار در . ها، تفتيش ها و بازرسی های مقدماتی کليدی را آغاز خواهند نمودبا جامعه تفتيشی سازمان

  :د بودنتالشهای سيگار شامل فعاليت های ذيل خواه.  آغاز گردد٢٠٠٩ دوم سال مالی ربع

  يه منابعمرور از ستراتيژی های بازسازی و ته •

  کاربست پذيری پند های بدست آمده در عراق در بازسازی افغانستان •

برای ) و وزارت امنيت، وزارت ماليه(ارزيابی کنترل و حسابدهی در وزارتخانه های کليدی افغانستان  •
تشخيص ضعف ها و توصيه گامهای که مقامات افغان با  مساعدت برنامه های اياالت متحده برای کاهش 

  ن ضعف ها ميتوانند بگيرنددادن اي

انرژی نسبت به صندوق های بازسازی اياالت متحده مصرف شده سر از سال ارزيابی زير بنای فعلی  •
٢٠٠۴  

ارزيابی تالشهای سازمانها برای انکشاف و تقويت سکتور های کليدی دولت مانند نظام عدليه و حاکميت  •
  .ايس.دی.اين.ایقانون در تطابق 

پی بکار رفته توسط گروه های بازسازی .آر.ايی.ها از بکار برد صندوق های سیتفتيش ها و بازرسی  •
  . حسابدهیهای کارارزيابی کنترول های داخلی و طرز واليتی، بشمول 

 ارزيابی مقايسوی اينکه سازمان های مختلف اياالت متحده چگونه بکار برد صندوق ها را ديده بانی ميکنند •
  ی ضعيف تشخيص گردندتا بهترين تمرينات و پيوند ها

  ازرسی صندوقهای غير ضروری و صندوق های تعهد شده مصرف نشدهب •

  ارزيابی های تيم های بازسازی واليتی •

  معينزمينه يابی بزرگترين قراردادهای بازسازی جهت تشخيص قراردادها و قراردادهای فرعی  •

  . دتعديل خواهد شفهرست تالشهای سيگار بعد از تکميل بازديد های ساحوی 

 

 تيم های بازسازی واليتی

تيم های بازسازی واليتی جزء مهم بازسازی .  برخی از رخنه ها در نظارت را آشکار مسازدراپوربخش دوم اين 
چند سازمانی، تيم های بازسازی واليتی فطرتا از تالشهای نظارتی بحيث نهاد های . افغانستان را تشکيل ميدهند

و تخمين و ارزيابی اجزای تمام خطوط سازمانها از سيگار برای عبور کردن . يکنندتاسيسات واحد سازمانی ممانعت م
 و کنترول، ستراتيژی مشترک، اندازه های مشترک، تهيه منابع قوماندانیکليدی کار تيم های بازسازی واليتی بشمول 
  . مربوطه حيثيت بی همتای را دارا ميباشدکافی، و کنترول های داخلی از قراردادهای 
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. مثال آنعده ساحات است که سيگار بر آن توجه خواهد نمودمعلومات ذيل در مورد تيم های بازسازی واليتی   

 تاريخ

برای کمک در بازسازی و امنيت افغانستان نظامی - از واحد های مشترک ملکیعبارتتيم های بازسازی واليتی 
تيم های بازسازی واليتی جزء نظامی . يباشند صالحيت و نفوذ دولت جمهوری اسالمی افغانستان متوسعهبوسيله 
کارهای بازسازی را اجرا مناطق نا امن قادر ميسازد در با جزء ملکی را يکجا نموده و بناء افراد ملکی را ه همرا
تيم های بازسازی واليتی در ابتدا در افغانستان در جريان عمليات تحمل آزادی، هنگاميکه نيرو های اياالت . نمايند
 حفره های ارتباط بشر دوستانه ائتالف را ايجاد نمود، تاسيس شد و در آن عساکر امور ملکی اردو استخدام متحده

، ٢٠٠٢ در اواخر سال  86.بانجام برسانند و پروژه های کوچک بازسازی را دادهشدند تا به نگرانی های بشری پاسخ 
د؛ تيم های جديد دارای نيروی تنومند حفاظت و اين حفره ها با ايجاد تيم های بازسازی واليتی نخست متمم شدن

 در ٢٠٠٢اياالت متحده تيم های بازسازی واليتی نخست خويش را در سال . کارمندان سازمانهای اياالت متحده بودند
 در باميان، کندز، مزار شريف، قندهار  و هرات ٢٠٠٣اوايل سال گرديز و تيم های بازسازی واليتی متعاقب را در 

با کسب .  نفوذ دولت مرکزی افغانستان بودتوسعه دادن از جمله اهداف ابتدايی تيم های بازسازی واليتی 87.دايجاد کر
شهرت و مقام بيشتر، اهداف تيم های بازسازی واليتی بسط يافته شامل تقويت بخشيدن حکومتداری محلی و انکشاف 

  . جامعه گرديده اند

تيم ، وی همچنان آغاز به ايجاد نمودن وسيع ساختن صالحيت خويش را  در افغانستا٢٠٠٣هنگاميکه آيساف در سال 
در همين مدت، نيرو های .  هشت تيم ايجاد کرد٢٠٠۶ و ٢٠٠٣ واليتی نمود و در ميان سالهای های بازسازی

حده  هنگاميکه تيم های بازسای واليتی اياالت مت88.ند تيم اضافی بازسازی واليتی ايجاد کرد١٧عمليات تحمل آزادی 
.  به نيرو های ائتالف و شريکان آيساف نمودقوماندانیسپردن آغاز به کسب شهرت و مقام بيشتر کرد، اياالت متحده 

 هنگاميکه آيساف ٢٠٠۶ اکتوبر سال ۵ عمليات تحمل آزادی به آيسايف بتاريخ واليتیانتقال تمام تيم های بازسازی 
 تيم بازسازی واليتی ٢۶ کشور رهبری ١۴ اکنون، 89. تکميل شد مناطق شرقی افغانستان را بعهده گرفت،قوماندانی

 برای نقشه موقعيت های 90. استپيشقدم تيم کشور ١٢در افغانستان را بعهده دارد، و اياالت متحده با رهبری نمودن 
ری و کشور رهبتيم های بازسازی واليتی مکمل  مراجعه نمائيد؛ برای فهرست ۴تيم های بازسازی واليتی، به شکل 

  . مراجعه نمائيد١٧کننده آنها، به جدول 
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91 نقشه موقعيت های تيم های بازسازی واليتی– ۴شکل   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

92 فهرست موقعيت های تيم های بازسازی واليتی – ١٧جدول   

کشور فرمانده تيم بازسازی واليتی
اياالت متحده اسد آباد

اياالت متحده بگرام

زالند جديد باميان

لتونيا چغچران

اياالت متحده فراه

آلمان فيض آباد

اياالت متحده گرديز

اياالت متحده غزنی

ايتاليا هرات

اياالت متحده جالل آباد

کانادا قندهار

اياالت متحده خوست

آلمان کندز

تيم بازسازی واليتی کشور فرمانده
لشکرگاه بريتانيا

لوگر جمهوری چک

مزار شريف سويدين

مهترالم اياالت متحده

روینا ميمنه 

نورستان اياالت متحده

پنجشير اياالت متحده

پل خمری هنگری

قلعه نو هسپانيا

قالت اياالت متحده

شرانا اياالت متحده

ترين کوت هالند

وردک ترکيه

ف که از طرف اياالت متحده رهبری نميشوندآيساتی های .آر.پی
 

تی های آيساف تحت رهبری اياالت متحده.آر.پی  
 
 قوماندانی منطقه يی

قوماندانی .
منطقه يی 
شمال

قوماندانی .
شرقمنطقه يی 

قوماندانی .
منطقه يی 
 مرکزی

قوماندانی .
منطقه يی 
 جنوب

قوماندانی .
غربمنطقه يی   
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 ستراتيژی عمومی

تو و ائتالف آن ايجاد شد، چندين نمونه  تيم های بازسازی واليتی از طرف اياالت متحده و شريکان نابتعقيب آنکه
 ١٨به جدول (اين نمونه ها عبارت بودند از نمونه امريکايی، بريتانيايی و آلمانی : ناحيوی اين تيم ها تاسيس شد

  ).مراجعه نمائيد

تی.آر.نمونه های پی  

 کشور رهبر کارمندان اوسط رهبری ماموريت مناطق عمليات

عمومات در مناطق 
 بی ثبات

يد بر پروژه های تاک
 تاثير فوری 

 قوماندان نظامی  الىٰ ٣ (١٠٠ الىٰ ۵٠
 )  کارمندا ملکی۵  اياالت متحده

 مناطق بی ثبات   تاکيد بر انکشاف 
 ظرفيت ها 

 رهبر ملکی   کارمند ٣٠ (١٠٠
 ) ملکی  بريتانيا

عمومات در مناطق 
 مجاز  

تاکيد بر انکشاف 
نگهداشت پذير دراز 

 مدت 

يی رهبری دوگانه 
يک رهبر نظامی و (

 ) يک رهبر ملکی

 کارمند ٢٠ (۴٠٠
 ) ملکی  آلمان

93 نمونه های تيم بازسازی واليتی– ١٨جدول   

 94.قابليت ها و اولوئيت های سياسی کشور های سهيم بر کار و فعاليت تيم های بازسازی واليتی تاثير زياد دارد
 اجازه رهبری کنندهزسازی واليتی آيساف به کشور های رهنمايی عمومی فراهم شده در کتاب راهنمای تيم های با

 از تيم های بازسازی واليتی در ٢٠٠۶  سالارزيابی. دنتيم بازسازی واليتی را با حاالت محلی سازوار سازتا ميدهد 
 ياد "شمشير دو لبه"بحث نمود، اما آنرا بنام  پذيری سازمانها در مورد فوايد اين انعطاف اجرا شده توسطافغانستان 

در مورد اينکه تيم بازسازی واليتی يعنی چه، اين "درهم و برهمی بوجود آمده بعلت عدم راهنمايی   اين ارزيابی: کرد
 صلح اداره   تهيه شده توسطراپوريک . را توضيح داد" کدام وظايف را بايد اجرا نمود، و حدود آن کدام ها اندها تيم 

اين راهنمايی ها را  اجازه داد تا رهبری کنندهراهنمايی ها به کشور های اياالت متحده دريافت که عدم تصريح در 
باعث روش بی اين ملی و حاالت محلی اجرا نمايند، که همه بطور انفرادی تعبير نموده و عمليات را بر طبق عاليق 
  95.ربط و فاقد عموميت در امنيت و بازسازی افغانستان شد

اجرا شده و های  پروژدر مورد . ازی واليتی خويش تعيين ستراتيژى ميکند برای تيم بازسرهبری کنندههر کشور 
در . مساعدت شده از طرف تيم های بازسازی واليتی از طرف هر تيم بشکل يکطرفه تصميم گرفته ميشود

  تالشهای خويش با اولوئيت ها وهم تراز کردن دولت افغانستان تيم های بازسازی واليتی را برای ايس.دی.اين.ای
 دادن تمام فعاليت های خويش به دولت تشويق ميکند، تا از تکرار تالش ها راپور توسط اين سند و تاسيس شدهمراحل 

اجرا  اما تحليل تيم های بازسازی واليتی که از طرف پوهنحی امور عامه و بين المللی ودرو ويلسن. گرددجلوگيری 
96".ای بازسازی واليتی نه واضحا بيان و نه همگون شده اندزياد تيم هاهداف و مقاصد تعداد "شد نتيجه گرفت که   

 با حصول 97. توسعه دادن نفوذ دولت مرکزی افغانستان بود نظام تيم های بازسازی واليتیاهداف ابتدايیيکی از 
شهرت و مقام بيشتر، اهداف تيم های بازسازی واليتی شامل انکشاف  جامعه و تقويت بخشيدن حکومتداری محلی 

کميته فرعی نظارت و تحقيقات کميته خدمات مسلح مجلس نمايندگان اياالت متحده ، ٢٠٠٨در ماه اپريل سال . گرديد
نه وزارت دفاع و نه وزارت امور خارجه برای تيم های بازسازی واليتی در افغانستان که از طرف  داد که راپور
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 وزارت ٢٠٠٨ سال راپور. دراز مدت نموده انداياالت متحده رهبری ميشوند، تعيين ستراتيژی، ماموريت و مقاصد 
بيانيه دفاع در مورد پيشرفت بطرف امنيت و ثبات در افغانستان برای تيم های بازسازی واليتی اياالت متحده 

   :ماموريت ذيل را تهيه نمود

             دتيم های بازسازی واليتی دولت جمهوری اسالمی افغانستان را در توسعه دادن نفوذ خويش کمک خواه"
             سکتور صالح تسهيل نموده و برای ارد، تا در مناطق تشخيص شده عمليات ايجاد محيط با ثبات و ايمن راک

  ."   وسيله فراهم نمايدامنيت و تالشهای بازسازی 

از چهار کند و  داد که تيم های بازسازی واليتی اياالت متحده تحت رهبری عمومی آيساف کار ميراپوروزارت دفاع 
  :های بازسازی واليتی يادآوری کردبحيث هدايت دهنده فعاليت های مشخص تيم " خط کليدی عملياتی"

  موثريت قدرت های مشروع؛افزايش -

  دادن موثريت قدرت های نا مشروع؛کاهش -

  دادن مشروعيت قدرت های مشروع؛ وافزايش -

. دادن مشروعيت قدرت های نا مشروعکاهش -  

تالش . جزء تالشهای مبارزه خويش با شورشها در افغانستان خواند وزارت دفاع تيم های بازسازی واليتی را رراپو
 مقامات فرعی ملی دولت حکومتداری خوب را ترفيع ميدهد که اين راهنمايی کردن در های تيم های بازسازی واليتی

  .در نتيجه احترام محلی برای حاکميت قانون را تقويت ميبخشد

 

  و کنترول قوماندانی

رهبری تمام تيم های بازسازی واليتی در افغانستان تحت کنترول آيساف بوده، اما هر تيم تحت کنترول تخنيکی کشور 
 بطور 98.اندازه، ترکيب، و ماموريت آنرا تعيين ميکند تيم بازسازی واليتی رهبری کننده خود ميباشد؛ کشور کننده

، قوماندانی منطقوی ١٠١ –ايف .تی.جی. بازسازی واليتی در افغانستان از طرف سیمثال، فعاليت های تمام تيم های
با رسيدن معاون جنرال شرقی هماهنگ ميگردند که البته اين به استثنای تيم بازسازی واليتی زابل ميباشد که اين تيم 

 راپورقوی به قوماندان آيساف  هر قوماندانی منط. ميدهدراپوربه قوماندانی منطقوی جنوبی هم فرمانده برای ثبات 
امور اداری خويش را  نظامی نميباشند، قوماندانیبرعالوه، کارمندان ملکی تيم های بازسازی واليتی، که تحت . ميدهد

  .  ميدهندراپوربه سازمان دولتی اياالت متحده مربوطه خويش در سفارت اياالت متحده در کابل 



 

  
 I   55 به کنگره ٢٠٠٩ جنوری ٣٠ راپور |دفتر سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 

در ) سی.ايس.تی ايی.آر.پی(مامور اجرائيوی تيم های بازسازی واليتی ازی واليتی از کميته تمام سازمان های بازس
و وزير امور )  ای ياد ميشود–آر .او.ايف.ايس.که به لقب دو گانه يی قوماندان يو(کابل که از طرف قوماندان آيساف 

تان، نماينده خاص اتحاديه اروپای، سفيران مشترکا رهبری شده و شامل سفير اياالت متحده در افغانسداخله افغانستان 
 راهنمايیسر منشی، و نماينده ارشد ملکی ناتو ميباشد، کشور های اعانه دهنده عساکر، وزير تجارت، نماينده خاص 

مسايل عملياتی را بعهده گروه کاری مادون تيم بازسازی واليتی، که سی .ايس.تی ايی.آر.پی. سياسی بدست مياورند
شرح ساختار قوماندانی و کنترول تيم برای . گان سازمان ملل متحد و سفارتخانه های مربوط اند، ميسپاردشامل نمايند

  . مراجعه نمائيد۵های بازسازی واليتی در افغانستان به شکل 

 

 

99 قوماندانی و کنترول تيم های بازسازی واليتی– ۵شکل   

 

تحت رهبری اياالت متحدهسازمان 

 کشور های ديگر ايسافتحت رهبریسازمان 
تی های تحت رهبری اياالت متحده.آر.پی

تی رهبری شده توسط کشور های ديگر آيساف.آر.پی

 

.وزارت دفاع
 

 ناتو

 

قوماندانی منطقه 
 يی پايتخت

 

قوماندانی منطقه 
شماليی   

 

قوماندانی منطقه 
جنوبيی   

 

قوماندانی منطقه 
غربيی   

 

قوماندانی منطقه 
شرقيی   

 

رینيرو های کا

 

سينتکام اياالت متحده

 

ای-آر.او.ايف.ايس.قومانده يو  
 

 قومانده آيساف
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ت متحده در افغانستان از طرف کارمندان نظامی رهبری  اياالتی های ديگر.آر.پی پنجشير، تی.آر.پیبه استثنای 
 تيم بازسازی واليتی ١٢از جمله . ميشوند، اما رهبر نظامی قوماندانی جزء غير نظامی وزارت دفاع را بعهده ندارد

 در. اداری چار نفره از سازمانهای مختلف اجرای عمليات ميکند آن رهبر نظامی همرا با تيم ١٠اياالت متحده، در 
تی ميباشند؛ در يک .آر.تابعين اياالت متحده در پیاکثر تيم های بازسازی واليتی، سه کارمند در تيم اداری يگانه 

مسؤليت برنامه انکشاف متناوب را ايد که .ايس.تی بين المللی نماينده اضافی يو.آر.تی اياالت متحده و دو پی.آر.پی
  . مراجعه نمائيد۶تی های اياالت متحده به شکل .آر.پیبرای نمودار ساختمانی . بعهده دارد، کار ميکند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100تی های رهبری شده توسط اياالت متحده در افغانستان.آر. ساختار پی– ۶شکل   

 کارمند ملکی دولتی و يا پيمانکاران ۵ الىٰ ٣ کارمند، بشمول ١٠٠ الىٰ ۵٠تی های اياالت متحده عموما دارای .آر.پی
بطور معمول متشکل از يونت پوليس نظامی، يونت عمليات تی های اياالت متحده .آر.پی. ت متحده انداياال

، يونت تيم استخباری، يونت معالجوی، يونت نيروی حفاظتی، و  ماين پاکی-منفجرهروانشناسی، يونت فرمان مواد 
ر الىٰ پنج تابع افغان  از وزارت امور تی ها همچنان شامل چا.آر.بعضی از پی. کارمندان اداری و حمايتی ميباشند

  .ايد ميباشند.ايس.داخله افغانستان که بحيث مترجمين کار ميکنند يا کارمندان اضافی يو

 

قوماندانی منطقوی

 قوه کاری

تی.آر. قوماندان پی-

  نماينده وزارت خارجه-

ايد.ايس. نماينده يو-  

ای.دی.ايس. نماينده يو-تيم رهبر                            

تی.رآ.معاون قوماندان پی

امور ملکی، انجنيران 
 و پوليس نظامی

  عمليات-ادارهامنيت حمايت از خدمات 
 جنگی

 کارمندان نظامی

وزارت خارجه، 
دی ای.ايس.ايد، يو.ايس.يو
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ای را دارد؛ .دی.ايس.ايد، و يو.ايس.تی اياالت متحده اجازه گمارش يک کارمند از وزارت امور خارجه، يو.آر.هر پی
به جدول (در تمام ديگر اکنون کارمندان ايفای وظيفه ميکنند ثنای يک مرتبه  ميدهد که به استراپوروزارت خارجه 

 داده است که سازمانهای راپورکميته نظارتی و تحقيقی کميته خدمات مسلح مجلس نمايندگان ).  مراجعه نمائيد١٩
مواجه تی ها به .آر.پیيافتن افراد قابل با مهارت ها و تجربه مربوط برای استخدام در ملکی و وزارت دفاع هردو در 

    101.مشکالت اند

  

 نظامی ملکی

وزارت زراعت اياالت 
 متحده

سازمان انکشاف بين 
 المللی اياالت متحده

 وزارت خارجه

H/O  Auth H/O  Auth H/O  Auth 

H/O  

 

Auth 

 

تی .آر.پی

١   ١     ١   ٨٩ ٨٩ ١ ١ ١   اسد آباد 

١   ١     ١   ٠ ٠ ٢ ۶٣ ۶٣   بگرام 

١   ١     ١   ٩٩ ٩٩ ١ ١ ١   فراه 

١   ١     ١   ٨٨ ٨٨ ١ ١ ١   گرديز 

١   ١     ١   ٨٨ ٨٨ ١ ١ ١   غزنی 

١   ١     ١   ٨٨ ٨٨ ١ ١ ١   جالل آباد 

١   ١     ١   ٨٨ ٨٨ ١ ١ ١   خوست 

١   ١     ١   ٨٨ ٨٨ ١ ١ ١   مهتر الم 

١   ١     ١   ٨٨ ٨٨ ١ ١ ١   نورستان

١   ١     ١   ١ ١ ١ ۵۵ ۵۵   پنجشير 

١   ١     ١   ٩٩ ٩٩ ١ ١ ١   قالت 

١   ١     ١   ٨٨ ٨٨ ١ ١ ١   شرانا 

١٣ ١٢ ١٢ ١٢ ١١ ١١ ١٠٢١  مجموعه ١٠٢١

102 اياالت متحده در افغانستانتحت رهبریتی های .آر. کارمندان ملکی و نظامی پی-١٩جدول   

تی های بين المللی خدمت ميکنند؛ سر از ماه جنوری .آر.ولت اياالت متحده در پی کارمند ملکی د٢٠به همين ترتيب 
تی هايکه از طرف اياالت متحده رهبری  .آر. کارمند وزارت خارجه در پی٩ايد و .ايس. کارمند يو١١، ٢٠٠٩سال 

د خويش را به  کارمن١٢ای .دی.ايس.ايد، و يو.ايس. برعالوه، وزارت خارجه، يو103.نميشوند، خدمت خواهند کرد
  . ندتی ها گماشته ا.آر.سفارتخانه و ماموريت اياالت متحده در کابل جهت حمايت کردن از پی
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برای هماهنگ ساختن تالشهای ) ٢٠٠۵ماه دسمبر سال ( رياست جمهور در مورد امنيت مالی ۴۴ نمرهدستور 
 نمرهاما، دستور .  انتخاب کردوزارت امور خارجه را واضحا بحيث سازمان مقدم بازسازی در کشور جنگ زده

از "که " ماموريت هسته يی اردوی اياالت متحده"عمليات ثبات را )٢٠٠۵ماه نومبر سال ( وزارت دفاع ۵٠.٣٠٠٠
ايد، هر دو سازمان در افغانستان عاليق و .ايس. برعالوه يو.است، اعالن کرد" نگاه اولوئيت مساوی با عمليات جنگی

طح ساحه و کشور اجرا تی ها در ميان سازمانها به س.آر.ماهنگی فعاليت های پیه. صالحيت های مشخص دارند
. اجرا ميگردد" لوله بخاری"برای هر سازمان بشکل  در واشنگتن عموما بلندترميشوند، اما برنامه ريزی به سطح 

وجود  نظارت کندتی ها را هماهنگ يا .آر.مشخصا فعاليت های بين سازمانی پیدائما به سطح بلندتر سازمان که 
   104.ندارد

 

 تهيه منابع

تی های رهبری .آر.تقريبا تمام مصارف عملياتی پی. تی ها مسؤليت کشور پيشوا ميباشد.آر.مصارف عملياتی برای پی
کمک به زندگی، ؛ اين مصارف شامل مصارف امنيت، شده توسط اياالت متحده از طرف وزارت دفاع تهيه ميشوند

تی جداگانه از مصارف ديگر عملياتی در .آر. بقول وزارت دفاع، مصارف پی.اشدتهيه مسکن ميبنگهداشت و 
تی های .آر.به پیاعانه دهنده کارمندان افغانستان دنباله گيری نمی شوند، و سازمانهای ملکی دولتی اياالت متحده 

 از ماه آگست سال 105.باز نميپردازنداياالت متحده در مقابيل حمايت از کارمندان شان مصارف وزارت دفاع را 
 ميليون دالر ٢٠تی در افغانستان تقريبا به .آر. به اينطرف، مصارف ساالنه دولت اياالت متحده برای هر پی٢٠٠٧
  106.ميرسيد

تی در سراسر افغانستان تسلسل منابع مالی وجود ندارد؛ منابع مالی برای عمليات .آر.برای تالشهای بازسازی پی
تی های رهبری شده از طرف اياالت متحده .آر.پی. کشور پيشوای آن هماهنگ ميشوندتی ها همچنان از طرف .آر.پی

) ای.سی.ای.دی.ايچ.او(در ابتدا منابع مالی خويش را از بوديجه مساعدت بشردوستانه و ملکی به فجايع در خارج 
وق مساعدت اقتصادی تی های اياالت متحده منابع مالی خويش را از صند.آر.اکنون، پی. وزارت دفاع بدست مياورد

نظارت افزايش يافته دسته جمعی از او توصيه .ای.جی. آرپی وزارت دفاع بدست مياورد.آی.و سی) ايف.ايس.ايی(
، کميته فرعی نظارتی ٢٠٠٨پريل سال آ راپورتی ها را نموده و بر اساس يک .آر.منابع مالی بکار رفته توسط پی

  راپورتی ها .آر.در مورد مصارف پیاو .ای.درخواست نموده تا جی مجلس نمايندگان  تحقيقی کميته خدمات مسلح
   107.تهيه نمايدبررسی 

بسوی پروژه های ايد .ايس.تی يو.آر.بحيث جزء برنامه تاثير فوری پیتی ها در افغانستان .آر.اکثر منابع مالی پی
عه دادن رسيدگی و نفوذ دولت توس"، پروژه های کوتاه مدت و پروژه های کوچک که برای )پی.آی.کيو(تاثير فوری 

 سوب داده شده طرح گرديده اند" در سراسر واليت ها و ايجاد کردن فضای آزادی و فعاليت اقتصادی بهبودی يافته،
تهيه منابع آب پی ها پروژه های کوچک زيربنايی مانند نظام های آبياری، .آی.ايد، اکثريت کيو.ايس.بقول يو 108.اند

 های کوچک برق، و اعمار يا نوسازی تعميرات، مکاتب و کلنيک های دولتی؛ منابع مالی پاک، بهسازی سرکها، نظام
مواقع کاری، سرمايه گذاری پی بر عالوه اين در مساعدت نمودن با پروژه های انکشاف ظرفيت های دولت، .آی.کيو

   109 .های کوچک، فعاليت های مربوط حقوق زنان و مردان، و رسانه ها بکار رفته اند

پی، که بنام پروژه حکومتداری محلی و انکشاف جامعه .آی.بعد کيو ايد برنامه ما.ايس.، يو٢٠٠۶ ماه اکتوبر سال در
عمده برای بحيث وسيله دی .سی.جی. ايل٢٠٠٧ياد ميشد را آغاز نمود و در ماه سپتمبر سال ) دی.سی.جی.ايل(

 به فراهم پی.آی. مانند کيودی.سی.جی.ايل. گرديدپی .آی.ايف در افغانستان جانشين کيو.ايس.پرداخت کمک مالی ايی



 

  
 I   59 به کنگره ٢٠٠٩ جنوری ٣٠ راپور |دفتر سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 

ادامه داد، اما تاکيد آن بطرف تقويت دادن ظرفيت حکومت های نمودن منابع مالی به برنامه های کوچک زيربنايی 
محلی، تشويق سهم فعال جامعه در حکومتداری، و حل مسايل انکشافی که باعث بی ثباتی محلی و حمايت برای 

   110.يير مکان نموده استشورش ميگردد، تغ

 بحيث منابع مالی فوری برای قوماندانان در ١٠۶  - ١٠٨ايل .پی از طرف کنگره بر اساس پی.آر.ايی.صندوق سی
ايجاد شد و عبارت از يگانه " نيازمندی های فوری آسودگی بشری و بازسازی"عراق و افغانستان جهت پاسخ دادن به 

، ٢٧فصل  قاعده مديريت مالی وزارت دفاع، ١٢ جلد 111.ی اياالت متحده ميباشدت.آر.برنامه يی منابع مالی پیمنبع 
؛ توليد و مراعات اصول بهداشتآب و : پی، بشمول ساحات ذيل.آر.ايی.بکار بردن های قانونی صندوق های سی

الی و ارتباط از دور؛ بهبودی های اقتصادی، متوزيع مواد غذايی؛ زراعت؛ برق؛ خدمات صحى؛ تعليم و تربيه؛ 
حمل و نقل؛ حاکميت قانون و حکومتداری؛ آبياری؛ فعاليت های پاک کاری ملکی؛ وسايل نقليه حمايت ملکی؛ اداری؛ 

 از بکار بردن منابع مالی قوماندانان . ؛ و پروژه های ديگر فوری بشری يا بازسازیفرهنگی ترميم سهوليات ملکی و 
اسلحه برنامه های خريد دوباره، يا خريداری م شخصی؛ تفريح؛ سالح؛ پی برای فوايد مستقيم يا غير مستقي.آر.ايی.سی

شهرداری ها؛ يا  دسترس پذير از طريقتکرار خدمات يا مهمات ديگر؛ برنامه های اعطا؛ رفع مهمات منفجر نشده؛  
ن تصويب  دالری از طرف قوماندانا٢۵٠٠٠پروژه های . منع شده اندمعاشات اردوی افغان يا کارمندان ملکی دولتی 

توسط مقامات مافوق  دالر بايد از ٢۵٠٠٠پی با مصرف بلند تر از .آر.ايی.پروژه ها يا فعاليت های سیميشوند؛ 
  .قوماندان تصويب شوند

 

 موثريت

تی ها .آر. کميته فرعی نظارتی و تحقيقی کميته خدمات مسلح مجلس نمايندگان در مورد پی٢٠٠٨ اپريل سال راپور
اندازه گيری ثبوت حکايتی موجود است، اما تی ها در افغانستان .آر. در مورد تاثيرات مثبت پیاشاره نمود که گرچه

نه وزارت امور خارجه و نه وزارت دفاع برای ارزيابی نمودن .  وجود نداردتی.آر.همگون شده موثريت برنامه پی
 راپوراين . راحل همگون شده ميباشندتی در برآورده ساختن اهداف ستراتيژيکی اياالت متحده دارای م.آر.پيشرفت پی

الش هايشان هيچ تی ها و ت.آر.برعالوه اشاره کرد که برای فراهم نمودن معلومات در باره کيفيت، تاثير، و مفيديت پی
تی ها بعضی معلومات مانند پروژه های تکميل شده يا دالر مصرف .آر.حاالنکه پی. نظام اندازه گيری ايجاد نشده است

  .تی ها غير کافی ميباشند.آر.برای تعيين نمودن موثريت پیری نموده اند، اين ارقام شده جمع آو

تی های اياالت متحده تحت قوماندانی منطقه يی .آر.که پی داده راپور، وزارت خارجه ٢٠٠٩سر از جنوری سال 
 راپور) ت و انکشافحکومتداری، امني(رشته عمليات بطور دوره يی از پيشرفت در نواحی و واليات در سه  شرقی
  به دسته های نيرو های کاری و بعدا به جنرال فرمانده قوماندانی منطقه يی شرقیهایراپور خالصه اين 112.داده اند

تی را جداگانه بيان نميکنند اما .آر.اثرات تالشهای پی راپورهایاين . و کارمندان سفارتخانه اياالت متحده تقديم ميگردد
  . واحی را فراهم ميکنندواليات و ن کلیارزيابی 

، دفتر مرکزی آيساف،  ميدهد که اکنون قوماندانی منطقه يی شرقی،راپوروزارت خارجه عالوه ازين 
در صدد منتشر ساختن آگاهی  ای، و سازمانهای سفارتخانه اياالت متحده –آر .او.ايف.ايس.ای، يو–سی .تی.ايس.سی

تاکيد . ه ارزيابی ها و نيروی مصرف شده سازمان های ملکی افزوده شودهای ارزيابی عملياتی اين قوماندانان اند تا ب
صورت ميگيرد زيرا که مقياس های فعلی بيشتر بر " نتيجه"بيشتر همچنان بر بدست آوردن مقياس های بهتر 

  113.تاکيد ميکنند) مانند پروژه های تکميل شده، دالر مصرف شده وغيره" (محصول"

 ثبات در حاالت بعد از جنگ در اداره   ارشد برنامه در مرکز صلح برای عمليات صلحچنانچه رابرت پريتو، مامور
مورد توافق، بدون مقاصد "اظهارنامه خويش برای کنگره گفت،  در ٢٠٠٧ اکتوبر سال ١٨اياالت متحده، بتاريخ 
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مورد توافق و برای تی ها به دسته مقاصد جداگانه و .آر.برای پی. قضاوت کردن در باره موثريت کار دشوار است
تی ها .آر.با عدم وسيله تعيين اينکه آيا پی.  اندازه نمودن کارايی شان به دسته اندازه گيری های مورد توافق نياز است

موثر اند و يا خير، تعيين کردن اينکه آيا طرز کار متناوب هدف ما را بهتر بدست خواهد آورد و يا خير، دشوار 
  ."است

 

  های عراقتی.آر.مقايسه با پی

تفاوت زياد تی ها در عراق و افغانستان دارای ماموريت های مشابه اند، ساختار های شان از هم .آر.در حاليکه پی
بر اساس تجربه گمارش قبلی خود بحيث سفير در ، گرچه سفير سابق اياالت متحده به عراق، زلمی خليل زاد. دارد

همتايان افغانستان خويش شباهت اندک تی های عراق با .آر.ود، پیتی ها را در عراق معرفی نم.آر.افغانستان، پی
اين کشور تی بسادگی از افغانستان به عراق انتقال نشده بود بلکه برای سازوار شدن با حاالت .آر. تصور پی114.دارند

تی های .آر.پی. د و ترکيب آنها ميباشقوماندانیتی در .آر. تفاوت های عمده ميان اين دو برنامه پی.دوباره تصور شدند
تحت رهبری اياالت متحده در افغانستان از طرف کارمندان نظامی قوماندانی ميشوند، و جزء امنيتی قسمتی از تيم را 

تی های اياالت متحده توسط مامور خدمات خارجی رهبری شده و جزء امنيتی .آر.در عراق، پی. تشکيل ميدهد
تقريبا کامال متشک از کارمندان نظامی بوده و تی ها در افغانستان .آر.نمونه پی. تی نيست.آر.تی قسمت پی.آر.پی

تی های عراق تعداد زياد کارمندان ملکی دولت اياالت متحده .آر.دارای جزء کوچک ملکی است، در حاليکه در پی
   .مائيد مراجعه ن٢٠تی های افغانستان و عراق به جدول .آر.برای بررسی عمومی از تفاوت ها ميان پی. مستخدم اند

 عراق  افغانستان 

٢٨   ١٢   تی های تحت رهبری .آر.تعداد پی
 اياالت متحده 

٣   ١۴   تحت رهبری تی های .آر.تعداد پی
  کشور های ديگر

تی های جازسازی شده .آر. پی١١ -
  به سطح واليتی

تی های محلی .آر. پی١٣ -
   )تی.آر.پی.ايی(

 تيم کوچکتر مساعدت واليتی ۴ -
ه بعلت نگرانی های ک) تی.ايس.پی(

مورد هدف امنيتی خارج از واليت 
 کار ميکنند

  تی واليتی.آر. پی١٢   تی های اياالت متحده.آر.انواع  پی

مامور خدمات :  خارجه وزارت امور
 خارجی

سرهنگ دوم نيروی : وزارت دفاع 
 آر نيروی بحری .دی.هوايی يا سی

  رهبر

تی ها .ايس. پی-
 ١٠ الىٰ –

 –تی ها .رآ. پی-
 ۴۵ الىٰ ١٠

 تی اياالت متحده .آر.کارمندان هر پی کارمندان ۵ الىٰ ٣با  (١٠٢ الىٰ ۵٨
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  کارمند   کارمند

تی .آر.پی.  ايی-
 ٢٠ الىٰ ١٠ –ها 

  کارمند

 

 ) ملکی

۴۵٠   ١٠۵۵   تی های .آر.کارمندان مجموعی پی
  اياالت متحده

  وزارت عدليه -

 وزارت تجارت -

 وزارت امور -
  خارجه

  ايد.ايس. يو-

ای .دی.ايس. يو-

   وزارت دفاع-

 اداره انکشاف بين المللی اياالت -
  متحده

 ای .دی.ايس.يو-

 سازمان نماينده اياالت متحده 

طرف يونت های نظامی و از 
پيمانکاران امنيت شخصی فراهم 

  ميگردد

از طرف يونت های نظامی تيم ها 
  فراهم ميگردد

  امنيت

ی افغانستان و عراقتی ها.آر. مقايسه پی– ٢٠جدول   

 

 

 خالصه

 

 بر ساحات تفتيش قراردادی سيگار که قبال مورد بحث قرار گرفت و بر کار در ماه های آينده، سيگار در نظر دارد
با . جدول های زمانی و تاريخ های محصوالت را پيش بينی کندنتوانسته الىٰ امروز، سيگار . تی ها توجه کند.آر.پی

محلی و  خويش را از موقعيت های فعاليت های  برای پيشبرد تالشها،، اکنون سيگار ميتواندايجاد دفتر افغانستان
  .به اتمام برساند منطقه يی

 

هر بازديد شامل مرور از . تی بازديد نموده است.آر.تی ها، سيگار از پنج پی.آر.بطور تالشهای مقدماتی در بخش پی
تی ها و همچنان مالقات ها با واليان محلی برای درک کردن .آر.پی و کنترول، و تهيه منابع قوماندانیستراتيژی، 

اين تالشها با کامال فعال شدن دفتر دائمی . تی ها با مقاصد و مشکالت حکومتداری های محلی، بود.آر.ميانجيگری پی
  .تقويه خواهند شد در افغانستان سيگار
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  سيگار در مورد بروز رسانی ها–بخش پنجم 
 

 طرح ساختمانی سيگار

 .برای فراهم نمودن محصوالت بهنگام و جامع در مورد تالشهای بازسازی در افغانستان ساخت يافته است سيگار
سی دارای بخش های است که به سيگار تهيه معلومات ميکند؛ اجرای تفتيش ها، و تحقيقات ميکند، و در .سيگار دی

ا و سوء استفاده به طريقه فريب، تلف بی جاتهامات . مورد نياز فراهم مينمايد راپورهایمورد يابش حقايق سيگار 
فعال ميباشد، به سيگار که مهمترين آن نظام تليفون تماس فوری که اکنون در اياالت متحده و افغانستان های متعدد، 

ی بعلت تغيير و تبديل باقاعده کارمندان در افغانستان، نگهداشتن تيم با طراوت و چاالک مفتشين، بازرس. ميرسند
  طرح. کنندگان و تحقيق کنندگان در اياالت متحده و افغانستان برای استفاده از معلومات دسترس پذير خيلی مهم است

  .ساختمانی سيگار در پايان نشان داده شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  طرح ساختمانی سيگار– ٧شکل 

 کنگره

 وزير دفاع وزير امور خارجه

 سر مفتش سيگار

 سر عمدهمعاون  معاون سر مفتش
 مفتش

 مشاور ارشد مشاور عمومی

 ستاد ارتش سيگار

 عمليات

ر تفتيش های معاون س
 مفتش

بازرسی ها و تليفون 
تماس فوری معاون سر 

 مفتش 

تحقيقات معاون سر مفتش

عمليات، تحقيقات، بازرسی ها و تفتيش 
 های افغانستان

مديريت اداره 
 معلومات
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 دفتر سيگار در افغانستان

 

متشکل از بخش های تفتيشی، بازرسی و تحقيقاتی بوده و در سفارتخانه اياالت متحده در افغانستان دفتر سيگار در 
عناصر اساسی اين دفتر دائمی . کابل واقع است و دارای سه تيم در موقعيت های ديگر در سراسر کشور ميباشد

رن ارشد سر مفتش اين دفتر از طرف معاو.  گماشته شدند٢٠٠٩در جنوری سال سيگار در افغانستان 
فرعی در سراسر افغانستان ار ماه آينده توقع ميرود شامل سه دفتر هدر چسيگار رهبری شده و ) جی.آی.دی.پی(

  .ساختار دفتر سيگار در افغانستان در ذيل نشان داده شده است. خواهد شد

 

  نمودار ساختمانی دفتر افغانستان– ٨ شکل

 

ها و تحقيقات، جزء مهم ديگر فعاليت های نظارتی سيگار در افغانستان عبارت از نظام برعالوه تفتيش ها، بازرسی 
کارمندان . شکايات و اتهامات را بدست آورده و آنرا ثبت و تعقيب خواهد نموداين تلفيون . استتليفون تماس فوری 
فيون تماس فوری در افغانستان با  تل.برای اقدام بيشتر ارزيابی های ابتدايی اجرا خواهند نمودتليفون تماس فوری 

 چه تابع ملی، کارمند کشور ائتالف، کارمند دولت –وصل بوده و هر کس در افغانستان تلفيون تماس فوری داخلی 
نا شايستگی ديگر به  با استفاده از آن ميتواند در مورد فريب، تلف بی جا، يا سوء استفاده و يا –امريکا يا پيمانکار 
  . يدسيگار شکايت نما

 بوديجه سيگار

 برای ٢٠٠٨ دو ميليون دالر و از تخصيصات متمم سال مالی ٢٠٠٨ سال مالی چهارمکنگره اياالت متحده برای ربع 
را  ی ميليون دالر٢٣٫٢ بوديجه ٢٠٠٩سيگار برای سال . ون دالر اضافی اختصاص داد پنج ميلي٢٠٠٩سال مالی 

 فجايع، و ادامه در ميليون را بر اساس قانون استحکام امنيت، مساعدت ٩کنگره متعاقبا مبلغ . درخواست نموده بود
 صندوقهای تخصيص شده، اختصاص را به سيگار در ميليون دالر ١۶فراهم نمود و مجموعا  ٢٠٠٩سال تخصيصات 

  .داد

معاون عمده سيگار

 معاون 

 ای -سی .تی.ايس.سی  کابل  قندهار  بگرام
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 مبلغ  تاريخ انقضا   تاريخ تهيه تاريخ 
 اختصاص

 قانون عمومی مبلغ اختصاص 
دهش  

  دالر٢٠٠٠  ٣٠-۶-٢٠٠٩  ٣٠-۶-٢٠٠٨  ٣٠-۶-٢٠٠٨  ٢۵٢ - ١١٠ايل .پی  

 

 متمم اختصاصات
برای سال مالی 

٢٠٠٨ 
(HR2642)  

  دالر۵٠٠٠ ٣٠-۶-٢٠٠٩  ٢٠٠٨-١٠-١  ٣٠-۶-٢٠٠٨  ٢۵٢ - ١١٠ايل .پی  

 

 متمم اختصاصات
برای سال مالی 

٢٠٠٨ 
(HR2642)  

  دالر٩٠٠ ٢٠١٠-٩-٣٠  ٢٠٠٨-٩-٣٠  ٢٠٠٨-٩-٣٠  ٣٢٩ - ١١٠ايل .پی  

 

قانون استحکام 
امنيت، مساعدت 
در فجايع و ادامه 
تخصيصات سال 
٢٠٠٩ 

 ١۶٠٠٠ دالر  مجموعه        

)بر حسب ميليون( خالصه  منابع مالی سيگار – ٢١جدول   

 

تهيه منابع مالی به خدمات مساعدتی،  کارمند پيوسته کار و ٣٧ ميليون دالر سيگار را به استخدام ١۶حاالنکه 
 ميليون دالر درخواست شده در ٢٣٫٢اما اين رقم کمتر از مبلغ  و لوجستيکی قادر خواهد ساخت، محلی انيازمندی ه

  . ميباشدابتدا است که برای اجرای موثر فعاليت های نظارتی 

 ميليارد دالر ٣٢ميليون دالر فراهم شده تخمين ها، ارزيابی ها و تحليل های مفصل الزم برای نظارت کردن از  ١۶
 ٢٠٠٨ دسمبر سال ٣بتاريخ . اعدت بشر دوستانه و بازسازی فراهم شده توسط اياالت متحده را محدود ميسازددر مس

 ميليون دالر را در ٧٫٢ در خواست بدست آوردن ٢٠٠٩سيگار رسما به دفتر مديريت و بوديجه منابع متمم مالی سال 
  .سپرد کمبودی منابع مالی سازمان برآوردنتالش 

 يادداشت آگهی مشترک

از طرف معاون وزير وزارت خارجه و معاون وزير سيگار  مشترک آگهی، يادداشت ٢٠٠٨ اکتوبر سال ٢١بتاريخ 
 اداره نظارتی مستقل و از حيثيت آن بطوراز ايجاد سيگار بر اساس قانون و اين يادداشت . وزارت دفاع امضا شد
هر دو وزارتخانه حمايت خويش از .  تصديق نمود دهد،راپور  که بايد هر سه ماه بعد به کنگرهعينی برای افغانستان

 اين يادداشت شعبات زير دست سازمان ها را برای همکاری از و حمايت کردن از فعاليتهای .سيگار را اظهار نمودند
  . فراهم شده است۴ اين يادداشت در ضميمه .سيگار راهنمايی ميکرد
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به نکات ذيل اشاره کرد،معاون وزير دفاع درين يادداشت، معاون وزير امور خارجه و   

 

در اجرای ماموريت خود برای پيشبرد نظارت و  خارجه و وزارت دفاع با سيگار   وزارت امورشعباتتمام "
 115."حسابدهی  فعاليت های بازسازی در افغانستان در تطابق با اساسنامه همکاری و مساعدت کامل خواهند کرد

 

 قانون سال ٢٠٠٨ در مورد اصالح سر مفتش

اين قانون که برای عمليات و .  تصديق ميکند٢٠٠٨ اکتوبر سال ١۴ سيگار از امضای قانون اصالح سر مفتش بتاريخ
  .  فراهم گرديده است۴صالحيت های آينده سيگار حيثيت راهنما را دارد در ضميمه 

 سفر های سيگار به افغانستان

 در جريان اين سفر ها، کارمندان سيگار با . به افغانستان داشته است چار سفرراپورهایسيگار در ظرف اين دوره 
که مشغول تالشهای ليدی دولت افغانستان تماس گرفتند، با کارمندان سازمان های دولت اياالت متحده کمقامات 

ه ازين، عالو.  سه ماهه را بدست آوردندراپوران اند مالقات کردند، و معلومات مربوط به اين بازسازی افغانست
پيشرفت مهم در آمادگی گرفتن برای ايجاد دفاتر پيوسته کار سيگار در کابل و موقعيت های ديگر افغانستان صورت 

  . گرفت

:رهبران کليدی که سيگار همرايشان مالقات کرد عبارت بودند از  

  مدعی العموم •

  سر مفتش دفتر کنترول و تفتيش •

  مدير عمده محکمه عالی افغانستان •

  ضات محکمه عالی افغانستانقاضی الق •

  مدير مقام رياست حکومتداری محلی •

  وزير زراعت •

  مبارزه با مواد مخدروزير  •

  وزير دفاع  •

  سر مفتش وزارت دفاع •

  وزير معارف •
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  وزير نيروی برقی •

  وزير تجارت •

  وزير امور داخله •

  وزير عدليه •

  وزير صحت عامه •

 

:ل اياالت متحده مالقات نمودتيم سيگار همچنان با نمايندگان سازمانهای ذيعالوه ازين،   

  ای–سی .تی.ايس.قوماندان سی •

  قوماندان آيساف •

  ای.ايی.دی •

   وزارت دفاعمربوطدفتر  •

  تحقيق جنايی وزارت دفاعخدمت  •

  مشاوران ارشد قانونی عدليه •

  آی.بی.ايف •

  ايد.ايس.مدير ماموريت يو •

  ايل وزارت امور خارجه.اين.آی •

  تی وزارت امور خارجه.آر.مدير پی •

  رشد مسؤل قراردادها، افغانستانمعاون ا •

  در افغانستانآمريکا سفير اياالت متحده  •

   آمريکاقوماندانی تحقيق جنايی اردوی اياالت متحده •

   آمريکامشاور اداری سفارتخانه اياالت متحده •

   آمريکامامور امنيت منطقه يی سفارتخانه اياالت متحده •

  ايد.ايس.يو •

  داي.ايس.دفتر حکومتداری و ديموکراسی يو •
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  ايد.ايس.سر مفتش منطقه يی يو •

  ايی.سی.ای.ايس.تی يو.آر.مدير پی •

  ای-آر.او.ايف.ايس.مدير پولميل يو •

 

:اين تيم همچنان با چندين شريکان ائتالف مالقات ميباشد که شامل  

  سفارتخانه بريتانيا، معاون مدير برنامه مبارزه با مواد مخدر، سفارتخانه بريتانيا •

  ماموريت مساعدتی ملل متحد در افغانستانارشد، معاون نماينده خاص منشی  •

 

:تيم های سيگار از ساحات ذيل بازديد نموده اند  

  مرکز عدليه مبارزه با مواد مخدر •

  تی گرديز.آر.پی •

  تی خوست.آر.پی •

  تی کجکی.آر.پی •

  تی لشکرگاه.آر.پی •

  تی مزار شريف.آر.پی •

  تی ترين کوت.آر.پی •

 

 تليفون تماس فوری سيگار

تليفون تماس فوری را ايجاد نموده  در مورد تلف بيجا، فريب و سوء استفاده راپورهایست آوردن سيگار برای بد
برای جمع آوری معلومات از افراد عامه، کارمندان دولت اياالت متحده، پيمانکاران و کارمندان مستخدم محلی . است

 تليفون اياالت نمره تليفون افغان، نمرهفته،  فکس منمره در اياالت متحده، ٨٠٠ نمره مجانیافغان، سيگار يک تليفون 
 برای سپردن ادعای رسمی، .را اختصاص داده استمتحده در افغانستان، آدرس ايميل، و پيوند به ويب سايت سيگار 

  :مراجعه نمايندذيل   سايتبه ويب  استفاده نموده يا  ذيلايميلکاربران ميتوانند از آدرس 

hotline@sigar.mil 

http://www.sigar.mil/hotline/Default.aspx  
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فراهم   تحريریتماس فوری در ويب سايت سيگار، در مورد تليفون تماس فوری آگهیبرعالوه نشر تفصيالت تليفون  
ز تليفون تماس فوری سيگار برای در اياالت متحده به سازمان های دولتی اياالت متحده، آگهی تحريری ا. شده است

آگهی تحريری دوم، به سه لسان . تاسيسات، و پيمانکاران سهيم در تالش های بازسازی در افغانستان فراهم شده است
فون ياعالنات در مورد تلبرين، عالوه . برای توزيع در سراسر افغانستان تهيه خواهد شد) دری، پشتو و انگليسی(

  . آماده نشر شدن اندتماس فوری در تلويزيون و راديوی افغانستان 

 تالش های هماهنگی سيگار

با در نظر .  سيگار را برای هماهنگ ساختن تالش های نظارتی در افغانستان مامور ساخت١٨١ – ١١٠ايل .پی 
ماليه دهندگان اياالت متحده  وری و موثريت پرداخت منابع مالی اندازه تالش های بازسازی، نظارت برای بهرهداشت 

تعهده ) ٢٠٠٩پريل سال آ(سيگار همچنان در موقع آينده . اهميت حياتی داردو اجرا و مديريت قرارداد در افغانستان 
  . غربی را نموده است  برای آسيای جنوب٢٠٠٩تفتيش مستحکم امضا نمودن پالن 

را برنامه های نظارتی گوناگون وابسته به بازسازی افغانستان ای نقش هماهنگ کننده برای ايفسيگار اهميت حياتی 
کارمندان ارشد سيگار با مقامات ارشد نهاد های نظارتی و هم آهنگی دفتر، برای اجرای مسؤليت های . درک ميکند

  :کليدی بشمول نهاد های ذيل، مالقات نموده اند

  وزارت خارجه ارشد دفتر سر مفتش کارمندان-

ايد.ايس.ارشد دفتر سرمفتش يو کارمندان -  

ارشد سرمفتش وزارت دفاع کارمندان -  

بازجويی های ن تماس فوری دفاع در وزارت دفاع، تلفيون تماس فوری برای تمام شکايات، رويداد ها و  تليفو مدير-
  وزارت دفاع

  دفتر حسابدهی دولت کارمندان ارشد-

ت قوماندانی تحقيقات جنايی اردوی اياالت متحده در افغانستان  خاص مسؤل يون نماينده-  

سيگار با دفتر سر مفتش برای سينتکام و سر مفتش .  ادامه دهدخويش تالش های هم آهنگ کردن بهقصد دارد سيگار 
 افغانستان کارمندان گماشته شده سيگار در.  را زمان بندی خواهد کردايد برای افغانستان نشست ها.ايس.منطقه يی يو

  . همچنان با کارمندان سر مفتش دولت اياالت متحده يکجا کار خواهند کرد

 درخواست سيگار برای تهيه معلومات

، سيگار از سازمان های مناسب درخواست تهيه نمودن معلومات را خواهد کرد تا برای ٢٠٠٩در ماه فبروری سال 
ارائه شده در بخش رکز درخواست معلومات آغاز کردن ابتکارات تم. به کنگره معلومات جمع آوری گردد آينده راپور

  :مشخص درخواست شده شامل نکات معلومات ذيل ميباشدمعلومات .  استراپورهای دوم، سوم و چهارم اين 

  بروز رسانی مداوم وضعيت تمام اختصاصات، تعهدات و پرداخت ها بر اساس سازمان •

ت دفاع، سرمفتش وزارت خارجه، دفتر سر مفتش معلومات تصحيح شده از طرف سرمفتش وزار •
 های نشر شده نظارتی از راپورفعاليت های پيگيری به ايد، و دفتر حسابدهی دولت در مورد .ايس.يو

  بازسازی افغانستان
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در مورد ) ايل، وزارت دفاع و وزارت امور خارجه.اين.ايد، آی.ايس.يو(توضيحات مفصل بر اساس نهاد  •
شده تعهد نشده، تعهد فرعی نشده، مصرف نشده برای بازسازی افغانستان از سال منابع مالی اختصاص 

   به اينطرف٢٠٠۵

  سپس تعيين خواهد شدجريان مبلغ ها و اعطآت بزرگترين قراردادها با مبلغ بلند تر از آنچه فهرست بندی  •

ار رفته توسط هر بک) مجموعه(فهرت بندی بزرگترين قراردادها، پيمانکاران و توافقنامه های همکاری  •
معلومات مفصل اختصاص فرعی منابع مالی صندوق های اختصاص شده سازمان دولتی اياالت متحده و 

  عمده
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 ضمائم

 

  اصطالحات و تعريفات منتخب– ١ضميمه 

  و ويب سايت های نظارتیراپورها پيوند ها به – ٢ضميمه 

  مشترکآگهی يادداشت – ٣ضميمه 

  اصالح سر مفتش ٢٠٠٨ سال  قانون– ۴ضميمه 

  اصطالحات مخفف و سر نام ها– ۵ضميمه 

راپور يادداشت های اخير – ۶ضميمه   
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١ضميمه   

 اصطالحات و تعريفات منتخب
 

  افغانستانمعاهده

  سازمان بين المللی در کنفرانس لندن در مورد افغانستان شرکت کردند و١١ کشور و ۶۴، ٢٠٠۶در ماه جنوری سال 
 افغانستان، که عبارت از تعهد سياسی راهنمايی کننده اين بود که جامه ين المللی چگونه بايد در بازسازی معاهده

ارچوب همکاری بين المللی برای ه برای پنج سال آينده چمعاهدهاين . افغانستان سهيم گردد، را تصويب نمودند
 شدن از طريق همکاری با جامعه بين در خود اکتفافغانستان  اکمک نمودن باهدف اين پيمان . افغانستان را تعيين کرد

سه بنای مهم و وابسته بهم فعاليت ها توسط .  برای انکشاف اقتصادی و اجتماعی بوددلخواالمللی برای ايجاد شرايط 
 عنصر. ، و انکشاف اقتصادی و اجتماعی)حاکميت قانون و حقوق بشر(امنيت، حکومتداری :  تشخيص شدمعاهدهاين 

  .  از بين بردن صنعت رو به نموی مواد مخدر را تشخيص نمودمهمديگر 

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــ

  )افسا( حمايت از آزادی افغانستان ٢٠٠٢قانون 

اين قانون . بطور قابل توجه مساعدت اقتصادی، ديموکراتيکی و نظامی اياالت متحده به افغانستان را افزايش داد افسا
قواعد مساعدت اياالت متحده برای اهداف تعيين شده در قرارداد بن تاسيس نمود و تعيين ميدارد که اهداف دولت 

 به دهشت افگنی، قاچاق و کشت مواد مخدر، نامهربان افغانستان تاسيس يک کشور ديموکراتيک اياالت متحده در
  . دارای توانايی تضمين امنيت داخلی و خارجی خويش بوددارای صلح با کشور های همسايه خود؛ و 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )جی.او.آی.ای(گروه عمليات بين سازمانی افغانستان 

در افغانستان ولت اياالت متحده گروه هماهنگی تصاميم کليدی تيم های بازسازی واليتی حمايت شده از طرف داين 
 اين گروه شامل نمايندگان از وزارت خارجه، سازمان انکشاف بين المللی اياالت متحده، وزارت دفاع، و .بعهده دارد

 تصميمگيری و  آگاه ساختن يکنواختاين کميته رسمی بين السازمانی پروسه . سازمانهای ديگر مساعدت کننده ميباشد
 در افغانستان، .ن سازمان ها را فراهم ميکندرئيس جمهور از تصاميم سياسی و برای شريک ساختن معلومات در ميا

پروسه های معين تهيه منابع مالی مساعدت اياالت متحده از طريق تيم ساحوی اياالت متحده هماهنگ ميگردد، گرچه 
  116.آرپی تحت رهبری قوماندان اجرا ميگردند.ايی.مانند سی

ــ                          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )ايف.تی.آر.ای(صندوق امانت بازسازی افغانستان 

زی ميباشد که از طرف بانک جهانی در حمايت تالش های بازساايف صندوق امانت حاميان متعدد .تی.آر.ای
ايف منبع عمده منابع مالی برای بوديجه دولت .تی.آر.، ای٢٠٠٢از تاسيس آن در سال . افغانستان اداره ميشود

از سرمايه گذاری های اولوئيت يافته در برنامه بازسازی افغانستان حمايت افغانستان بوده، اما بشکل افزوده همچنان 
  . نموده است



  

  
  I                                                      72 به کنگره ٢٠٠٩ جنوری سال ٣٠ راپور |دفتر سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان   

  )ايس.دی.ينا.ای(ستراتيژی انکشاف ملی افغانستان 

نقشه اساسی " از طرف رئيس جمهور حامد کرزی امضا شد حيثيت ٢٠٠٨ اپريل سال ٢١ايس که بتاريخ .دی.اين.ای
 و کاهش دادن فقر  امنيت، حکومتداری، انکشاف اقتصادیسند برای بهبودیرا دارد؛ اين " برای انکشاف افغانستان

لت افغانستان تهيه شد و اساس آنرا اهداف انکشافی هزار ساله اين سند پاليسی توسط دو. دارای ستراتيژی ها ميباشد
. ملل متحد و معاهده افغانستان تشکيل ميدهد؛ اين سند همچنان حيثيت سند ستراتيژی کاهش فقر افغانستان را دارد

ه  بوده و اهداف مشخص برای س٢٠٢٠ايس نشان دهنده ديد دولت برای افغانستانس افغانستان در سال .دی.اين.ای
  . بدست بيايند، شرح ميدارد٢٠١٣  الى٢٠٠٨ٰبنای طرح شده در معاهده افغانستان که بايد در سالهای 

ــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ

  اختصاصات

بر . صالحيت قانونی سازمان های فدرال در تعهد کردن ها و پرداخت منابع مالی از خزانه داری برای اهداف معيين
قوانين عمده اختصاصات شامل . قانون اجازه پيروی کنداز طبق قوانين هر دو مجلس قانون اختصاص دادن بايد 

اکنون قوانين اختصاصات ساالنه عادی که برای عمليات . نده، کمبود و مداوم اندقوانين اختصاصات عادی، متمم کن
تهيه منابع مالی ميکنند از طرف کنگره ساالنه مورد شعبات و سازمان های فدرال و فعاليت های گوناگون دولت مداوم 

 مسودات اختصاصات متدر قسزمانيکه .  قوانين اختصاصات متمم هم تصويب ميگردندگاهگاهی. غور قرار ميگيرند
در قسمت اينچنين مسوده يا حل مشترک حل مداوم عملی ميگردد تا به  نگردد، اقدامعادی قبل از آغاز سال مالی 

نابع مالی تا تاريخ مشخص يا تا وقتيکه اختصاصات عادی آنها برقرار گردد، مسازمان های متاثر برای سال مکمل 
  117.پوشش تعهدات بيشتر از صالحيت بوديجه تهيه منابع مالی ميکندقانون اختصاص کمبود برای .  گرددفراهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   بنقرارداد

ايجاد پروسه برای بازسازی افغانستان گرديد که شامل تشکيل قانون اساسی جديد بوده و تقاضای انس بن منجر به کنفر
  . کرد افغانستان بخش های مختلف سياست ميان عمدهانتخابات ديموکراتيک را بحيث جزء از قرارداد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )پی.آر.ايی.سی(برنامه پاسخ اضطراری قوماندانان 

و پی جهت قادر ساختن قوماندانان محلی در عراق و افغانستان در رفع نيازمندی های فوری بشری .آر.ايی.سی
 مساعدت فوری فراهم نمايد، طرح محلیبازسازی در حدود ساحات مسؤليت خويش با اجرای برنامه ها که به نفوس 

  .گرديد

ــ             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  تعهد

 مناسببرای حسابدهی .  يا صندوق های ديگر، در پيش بينی از تعهد شاناختصاص شدهوقف اداری صندوق های 
  118.باشد) مانند فراهم نمودن مزايای بيمه اجتماعی دولتی(فدرال، تعهد همچنان نشان دهنده قصد مصرف دارايی ها 
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  )ای.سی.سی.دی(ای وزارت دفاع سازمان تفتيش قرارداده

مسؤل کار ميکند، () سازمان تفتيش قرارداد های وزارت دفاع که تحت صالحيت، رهبری، و کنترول وزير دفاع 
اجرای تمام تفتيش های قراردادها وزارت دفاع و فراهم نمودن خدمات مشاورتی حسابدهی و مالی در قسمت 

 قرارداد ها و قرارداد های و ادارهخريد، صر وزارت دفاع که مسؤليت قراردادها و قراردادهای فرعی به تمام عنا
ای همچنان به برخی از سازمان های دولتی خدمات تفتيش قراردادی را .ای.سی.دی.  را بدوش دارند، ميباشدفرعی

  .تهيه ميکند

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  پرداخت ها

جهت برآورد مبلغ های پرداخت شده توسط سازمان های فدرال، پول نقد يا معادل آن، در جريان سال مالی از عبارتند 
بکار برد های بودجه پرداخت در . بعوض يکديگر بکار ميروند "هزينه" و "پرداخت"اصطالحات . تعهدات دولتی

.  نمايندگی ميکنداخذ شده پس پرداخت هایخالص از تعداد چک های صادر شده و پول نقد پرداخت شده منفی  های نا
پرداخت های خالص از پرداخت های ناخالص منفی عايد جمع آوری شده و پرداخت شده به اختصاص يا صورتحساب 

  119. های اخذ شده برای توليدات يا خدمات فراهم شده، نمايندگی ميکند مانند مبلغصندوق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سال مالی

.  بيانيه های مالی ساالنه در تجارت ها يا سازمانهای ديگر ميباشد کردنحسابدوره زمانی که برای عبارت از مدت 
 در مورد حسابدهی يا پرداخت ماليه در دوازه ماه يکبار تقاضای تنظيمیدر بسياری از حوزه های قضايی، قوانين 

يعنی از ماه جنوری الىٰ (مشتمل بر سل جنتری  داده راپورکه دوره  را مينمايد، اما شرط نميگذارد راپورهایچنين 
سال مالی ذکر شده درين . سالهای مالی شرکت های تجارتی و کشور های مختلف از هم تفاوت دارد. باشد) دسمبر
. ردد سپتمبر ختم ميگ٣٠ اکتوبر آغاز و بتاريخ ١اين دوره از .  عبارت از دوره حسابداری دولت فدرال استراپور

    120. ختم گرديد٢٠٠٣ سپتمبر ٣٠   آغاز و بتاريخ٢٠٠٢ اکتوبر ١ بتاريخ ٢٠٠٣بطور مثال، سال مالی 

ــ        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

  چوب مساعدت خارجی چار 

 منابع به منشاء تهيهوب مساعدت خارجی که مساعدت فعلی اياالت متحده به بازسازی افغانستان به اساس چارچ
 ٢٠٠٨طوريکه در بوديجه دسته جمعی وزارت خارجه برای سال . انکشاف خارجی ميباشد، بنياد گذاری شده است

صلح و امنيت، حکومتداری : مساعدت خارجی بر اساس پنج مقاصد ذيل راهنمايی ميگرددبيان شده است، چارچوب 
اين چارچوب از هدف . عادالنه و ديموکراتيک، سرمايه گذاری در مردم، انکشاف اقتصادی و مساعدت بشردوستانه

خويش را رفع کمک نمودن در انکشاف کشور های ديموکراتيک و دارای حکومتداری خوب که نيازمندی های رعيت 
  121.مسؤالنه فعاليت نمايد، حمايت ميکندنموده، فقر را کاهش ميدهد و در نظام بين المللی 

ــ        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

  )آيساف(نيروی بين المللی کمک به امنيت 
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کارهای کليدی نظامی آيساف شامل کمک نمودن دولت افغان در . آيساف عبارت از ماموريت ناتو در افغانستان ميباشد
اجرای عمليات ثبات و امنيت در هماهنگی با نيرو های ملی امنيت افغان؛ اسر کشور، توسعه نفوذ خويش در سر

   ساختن گروه های مسلح رهنمايی و حمايت از اردوی ملی افغان؛ و حمايت برنامه های دولت افغان برای خلع سالح
  122.غير قانونی ميباشند

ــ                        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تعهدات

 قانونی دولت برای پرداخت توليدات و خدمات درخواست يا اخذ شده، يا مسؤليت برای ايجاد قطعیعبارت از تعهد 
 ديگر خارج از کنترول اياالت متحده ممکن به طرف اقدامات خاصيتده که بر اساس مسؤليت قانونی اياالت متح

يک سازمان هنگام تعهد را بدوش . مبلغ ممکن فورا يا در آينده پرداخته شود.  قانونی تبديل گردد، ميباشدمسؤليت
 را سرويسیميکند، ميگيرد وقتيکه بطور مثال، درخواست مينمايد، بر قراردادی امضا ميکند، اعطای قرارداد 

خريداری مينمايد، يا چنين اقدام ديگر که منجر به پرداخت ها از طرف دولت به مردم يا از يک صورتحساب دولت به 
  123.صورتحساب ديگر گردد، ميباشد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )بی.ايم.او(دفتر مديريت و بوديجه 

 آن از اداره کمک نمودن رئيس جمهور در نظارت از آمادگی بوديجه فدرال و نظارت کردن بی.ايم. اوعمدهماموريت 
بی موثريت .ايم.، اورئيس جمهور ايجاد پالن های مصارف در  کمکبرای. در سازمان های شعبه اجرائيوی ميباشد

سياست ها، و مراحل را ارزيابی نموده، تقاضات منابع مالی ميان سازمانها را تخمين مينمايد و برنامه های سازمان، 
 ، قوانين، حکايت ها وراپورهایبی تضمين ميدارد که .ايم.او. اولوئيت های مصرف منابع مالی را تعيين ميدارد

مسؤليت نظارت بی .ايم.عالوه ازين، او.  و سياست های اداری سازوار اندقوانين پيشنهاد شده با بوديجه رئيس جمهور
اين از  در هر کدام . را بعهده داردتنظيمیخريداری، مديريت مالی، معلومات، و سياست های  و  هماهنگ ساختن
ری برای ايجاد اندازه گيری های بهتر کارايی و طرز بی کمک نمودن در بهبودی مديريت ادا.ايم.ساحات، نقش او

  124.مردم عامه ميباشدهای غير ضروری از دوش بار های کار هماهنگی و کاهش دادن 

ــ                  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بازسازی واليتیتيم های 

ايد .ايس.زارت امور خارجه و يوکارمندان ساحوی و تاکتيکی بازسازی که امنيت نظامی را با عبارت از تالش
اطق که اين تيم ها برای فراهم نمودن امنيت و بازسازی به من. مصروف به کار بازسازی يکجا ميسازد، ميباشد

  . نگرانی های امنيتی از عمليات کارمندان مساعدتی جلوگيری ميکند، ايجاد شدند

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ

  )پی.آی.کيو(پروژه تاثير فوری 

در اجرای  تيم های بازسازی واليتی موظف در ايد .ايس.مامورين يوتوانا ساختن هدف برنامه پروژه های تاثير فوری 
ثبات، مقاصد اساسی  که ) هزار دالر فی پروژه٣۵٠ فيصد مصرف کمتر از ٩٠بيش از (پروژه های کوچک 

 بيش از ٢٠٠٧سر از آگست سال . توسعه ميدهد، ميباشدولت مرکزی افغانستان را ايجاد حمايت برای دبازسازی و 
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اکثريت آن پروژه های نسبتا کوچک زيربنايی مانند نظام های آبياری جامعه، تهيه .  پروژه تکميل گرديده اند۴۴٠
دولتی  لنيک های بهسازی سرکها، نظام های کوچک برق، و اعمار يا نوسازی تعميرات، مکاتب و کمنابع آب پاک، 

 های انکشاف ظرفيت های دولت، کار برنامه های برای مساعدت با ايف.آی.برعالوه زير بنا، صندوق های کيو. بود
  125. پروژه های رسانه يی بکار رفتتجارت های کوچک، فعاليت های حقوق تساوی زنان و مردان و يابی، 

ــ                     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اختصاصات متمم

 اختصاصات عادی يا مداوم قبال فراهم شده عبارت از صالحيت بوديجه تهيه شده در قانون اختصاص برعالوه 
فوری ت متمم عموما برای پوشش فعاليت های اضطراری مانند رهايی از فجايع، يا نيازمندی های اختصاصا. ميباشد

  126 .فراهم ميگردندقانون اختصاصی سال آينده بتاخير انداخت، تصويب که نميتوان آنرا الىٰ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )مصرف نشده(مبلغ تعهد نشده 

دسترس پذير اند، اما هنوز برای کدام هدف خاص اختصاص نيافته عبارت از منابع مالی اند که بتصويب رسيده يا 
  127.است

ــ            ـــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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٢ضميمه   

  و ويب سايت های نظارتیراپورهایپيوند ها به 

 دفتر سر مفتش وزارت امور خارجه

http://oig.state.gov/ 

تيسا بيو آدرس    نمره راپور خيتار     عنوان راپور  سازمان
 
http://oig.state.gov/do
cuments/organization/
98767.pdf  

 

AUD/IQO‐07‐48 ٢٠٠٨ سپتمبر ٧ دارايی شخصی دولتی در 
کاران در افغانستاندست پيمان  

 

 وزارت مفتش سر دفتر
خارجه

 
http://oig.state.gov/do
cuments/organization/
106946.pdf  

ISP‐I‐08‐08 ٢٠٠٨ جون ٣ برنامه های حاکميت قانون در 
 افغانستان  

 

 توزار مفتش سر دفتر
خارجه

 
http://oig.state.gov/do
cuments/organization/
90158.pdf  

ISP‐I‐07‐34
اع ) ره وزارت دف  نم

IE‐2007‐005)

٢٠٠٧ جوالی ٧ ارزيابی های برنامه های 
مبارزه با مواد مخدر 

افغانستان از طرف 
مانهاساز  

 

 وزارت مفتش سر دفتر
 مفتش سر – خارجه
دفاع وزارت

 
http://oig.state.gov/do
cuments/organization/
76103.pdf  

ISP‐IQO‐07‐07
اع ) ره وزارت دف نم

IE‐2007‐001)

٢٠٠۶نومبر   ارزيابی های تربيت و
آمادگی پوليس افغانستان از 

 طرف سازمانها
 

 وزارت مفتش سر دفتر
 مفتش سر – خارجه
دفاع وزارت
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 سر مفتش وزارت دفاع

www.dodig.osd.mil/  

نمره راپور آدرس ويب سايت تاريخ سازمان عنوان راپور

N/A  D‐2003‐070 ٢٠٠٣ مارچ ٢٨ درگيری وزارت دفاع در 
 فعاليت های اعمال صادرات

سر مفتش وزارت 
دفاع 

N/A  D‐2004‐045 ٢٠٠۴ جنوری ١۶ صندوق های حمايت از 
 نيروهای ائتالف

سر مفتش وزارت 
دفاع 

N/A  D‐2005‐045 ٢٠٠۵ می ٩ منابع مالی متمم اضطراری 
برای سازمان لوجيستيکی 

 دفاع

سر مفتش وزارت 
دفاع 

N/A  D‐2005‐053 ٢٠٠۵ اپريل ٢٩ منابع مالی متمم اضطراری 
 برای ٢٠٠۴در سال مالی 

 سازمان نظام معلوماتی دفاع

سر مفتش وزارت 
دفاع 

http://www.dodig.mil/inspe
ctions/IE/Reports/Managem
ent%20Decision%20Model%
20(Afghanistan).pdf  

IE‐2005‐A004 ٢٠٠۵ جوالی ٧ نمونه تصميم گيری مديريت 
قوماندادنی نيرو های 

 –مشترک در افغانستان 
 بازديد حمايوی

سر مفتش وزارت 
دفاع 

http://www.dodig.osd.mil/A
udit/reports/FY05/05‐
095.pdf  

D‐2005‐095 ٢٠٠۵ جوالی ٢٧ نظام انتقال بيماران وزارت 
 دفاع

سر مفتش وزارت 
دفاع 

http://www.dodig.mil/inspe
ctions/IE/Reports/r_Redacte
d‐ie2005_003.pdf  

IE‐2005‐003 ٢٠٠۵ آگست ۵ ارزيابی حمايت تهيه شده 
برای گارد ملی تجهيز شده و 

يونت های ذخيره اردوی 
 اياالت متحده

سر مفتش وزارت 
دفاع 

http://www.dodig.osd.mil/A
udit/reports/fy06/06‐
007.pdf  

D‐2006‐007 ٢٠٠۵ اکتوبر ١۴ قراردادهای اعطا شده برای 
حمايت از مبارزه جهانی 

عليه دهشت افگنی از طرف 
انجنيران اردوی اياالت 

 متحده

سر مفتش وزارت 
دفاع 

http://www.dodig.mil/IGInf
ormation/IGInformationRele
ases/Interagency%20Assess
ment%20of%20Afghanistan

IE‐2007‐001 

( ره دفتر سر نم
مفتش وزارت 

٢٠٠۶ نومبر ١۴ ارزيابی بين السازمانی از 
تربيت و آمادگی پوليس 

   افغانستان

سر مفتش وزارت 
 دفتر سر – دفاع

مفتش وزارت 
 خارجه
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%20Police%20Training%20&
%20Readeiness.pdf  

خارجه 

ISP‐IQO‐07‐07) 

http://www.dodig.osd.mil/A
udit/reports/fy08/08‐
064.pdf  

D‐2007‐049 ٢٠٠٧ جنوری ٢۵ وضيعت تجهيزات نيرو 
های مستخدم در قوماندانی 

  مرکزی اياالت متحده

سر مفتش وزارت 
دفاع 

http://www.dodig.mil/Audit
/reports/FY07/07‐064.pdf 

D‐2007‐064 ٢٠٠٧ فبروری ٢٨ تطبيق برنامه پاسخ 
اضطراری قوماندانان در 

  افغانستان

سر مفتش وزارت 
دفاع 

N/A  D‐2007‐090 ٢٠٠٧ می ٣ از پيش نهاده اداره مهمات 
شده در قوماندانی اياالت 

 متحده و اروپا 

سر مفتش وزارت 
دفاع 

N/A  D‐2007‐107 ٢٠٠٧ جون ٢٧ سياست خريد وسايل نقليه 
 زره دار

سر مفتش وزارت 
دفاع 

http//www.dodig.mil/inspec
tions/E/Reports/Counternar
cotics_Pgr_Afghan%20_Final
%20Rpt.pdf   

IE‐2007‐005

 شماره دفتر سر(
وزارت امور مفتش 
خارجه

 ISP‐I‐07‐34)

٢٠٠٧جوالی  ارزيابی برنامه مبارزه با 
مواد مخدر از طرف 

 سازمانها 

سر مفتش وزارت 
دفاع و دفتر سر 

مفتش وزارت 
امور خارجه

http://www.dodig.mil/Audit
/reports/fy08/08‐012.pdf  

D‐2008‐012 ٢٠٠٧ نومبر ۵ توزيع صندوق ها و اعتبار 
تعهد ها برای اداره صندوق 
نيرو های امنيتی افغانستان 

  مرحله اول –

سر مفتش وزارت 
دفاع 

http://www.dodig.osd.mil/A
udit/reports/FY08/08‐
027.pdf  

D‐2008‐027 ٢٠٠٧ نومبر ٢١ بکار برد منابع مالی متمم 
مبارزه جهانی عليه دهشت 

 وزارت دفاع  افگنی توسط
فراهم شده برای خريد و 

تحقيق، انکشاف، آزمايش و 
 ارزيابی  

سر مفتش وزارت 
دفاع 

http://www.dodig.osd.mil/A
udit/reports/fy08/08‐
029.pdf  

D‐2008‐029 ٢٠٠٧ دسمبر ۵ اداره سلسله تدارک از قبيل 
لباس، تجهيزات انفرادی، 
 وسايل و تدارک اداری 

سر مفتش وزارت 
دفاع 
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http://www.dodig.osd.mil/A
udit/reports/fy08/08‐
038.pdf  

D‐2008‐038 ٢٠٠٧ دسمبر ٢١ پذيرش و توليد شرطی 
وسايل نقليه تاکتيک متوسط 

نظامی در حمايت از مبارزه 
 جهانی عليه دهشت افگنی  

سر مفتش وزارت 
دفاع 

http://www.dodig.mil/Audit
/reports/fy08/08‐039.pdf  

D‐2008‐039 ٢٠٠٨ فبروری ۵ حمايت وزارت دفاع از 
نيروی بين المللی کمک به 

 امنيت ناتو 

سر مفتش وزارت 
دفاع 

http://www.dodig.osd.mil/A
udit/reports/fy08/08‐
059.pdf  

D‐2008‐059 ٢٠٠٨ مارچ ۶ صندوق های متمم بکار رفته 
برای حمايت طبی از مبارزه 

 جهانی عليه دهشت افگنی 

سر مفتش وزارت 
دفاع 

N/A  D‐2008‐056 ٢٠٠٨ مارچ ٧ حمايت قراردادی از 
سازمان مشترک تعبيه خنثىٰ 

   سازی وسايل منفجره

سر مفتش وزارت 
دفاع 

http://www.dodig.osd.mil/A
udit/reports/fy08/08‐
064.pdf  

D‐2008‐064 ٢٠٠٨ مارچ ١٨ اتهامات بدست آمده از 
طريق تلفيون تماس فوری 

برای نظام تشخىص اندازه 
  دسترسی های زيستی برای

  به قراردادهای عامه

سر مفتش وزارت 
دفاع 

N/A  D‐2008‐067 ٢٠٠٨ مارچ ٣١ بدست آوری، توزيع، و 
بکار برد لباس زره دار در 

  وزارت دفاع

سر مفتش وزارت 
دفاع 

http://www.dodig.osd.mil/A
udit/reports/fy08/08‐

067.pdf  

D‐2008‐098 ٢٠٠٨ می ٩ برنامه ريزی نيازمندی های 
زره برای وسايل نقليه 

  متوسط تاکتيکی

سر مفتش وزارت 
دفاع 

http://www.dodig.mil/IGInf
ormation/GInformationRele
ases/DoD%20VA%20Care%2
0Transition%20Injured%20O
IF%20OEF%2050820tagged

%20version.pdf  

IE‐2008‐005 ٢٠٠٨ جون ١٢ پروسه مواظبتی انتقال 
ای برای . وی/وزارت دفاع

 /ايف.آی.اعضای زخمی او
  ايف  .آی.او

سر مفتش وزارت 
دفاع 

http://www.dodig.mil/Audit
/reports/fy08/08‐098.pdf  

D‐2008‐098 ٢٠٠٨ می ٢٢ کنترول داخلی پرداخت ها 
  در عراق، کويت و مصر

سر مفتش وزارت 
دفاع و دفتر سر 

مفتش وزارت 
امور خارجه

http://www.dodig.mil/Audit D‐2008‐107 ٢٠٠٣ جوالی ٣ اتهامات بدست آمده از 
طريق تليفون تماس فوری 

سر مفتش وزارت 
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/reports/fy08/08‐107.pdf   با وزارت دفاع در باره 
قرارداد های صادر شده از 
طرف قوماندانی مدريريت 
دوره زندگی تاکوم اردوی 

اياالت متحده به زمين و 
جنگ افزار نظام های  

ايی، بخش نظامهای .ای.بی
  زمينی

دفاع 

http://www.dodig.osd.mil/A
udit/reports/fy08/08‐

086.pdf  

D‐2008‐086 ٢٠٠٨ جوالی ١٨ خالصه مسايل متاثر کننده 
عمليات آزادی عراق و 

 داده راپورتحمل آزادی 
شده از طرف سازمان های 
عمده نظارتی از سال مالی 

الی  الىٰ سال م٢٠٠٣
٢٠٠٧   

سر مفتش وزارت 
دفاع 

N/A  D‐2008‐131 ٢٠٠٨ سپتمبر ١٩ مصؤنيت از تشخيص 
  فرکانس های راديو

سر مفتش وزارت 
دفاع 

N/A  D‐2008‐132 ٢٠٠٨ سپتمبر ٢۶ پرداخت ها برای حمل و 
  نقل با استفاده از پاورترک 

سر مفتش وزارت 
دفاع 

http://www.dodig.osd.mil/A
udit/reports/fy08/08‐

135.pdf  

D‐2008‐135 ٢٠٠٨ سپتمبر ٢٩ قراردادهای تدارکات 
نيازمند استفاده از تشخيص 

  فرکانس های راديو

سر مفتش وزارت 
دفاع 

http://www.dodig.mil/Audit
/reports/fy08/08‐119.pdf  

D‐2008‐119 ٢٠٠٨ سپتمبر ٢٩ مراحل قراردهای های 
اعمار محتمل الوقوع اجرا 

شده توسط قوماندانی 
مشترک قراردادی در 

  عراق و افغانستان

سر مفتش وزارت 
دفاع 

http://www.dodig.mil/Audit
/reports/fy09/09‐003.pdf  

D‐2009‐003 ٢٠٠٨ اکتوبر ٩ کنترول داخلی از صندوق 
جنرال اردو، پول نقد و 

دارايی های پولی در خارج 
  از قاره اياالت متحده 

سر مفتش وزارت 
دفاع 

http://www.dodig.mil/Audit
/reports/fy09/09‐003.pdf  

D‐2009‐005

٢٠٠٨ اکتوبر ١٠ کنترول دوره اعتبار کارت 
دسترسی عمومی 

  پيمانکاران

سر مفتش وزارت 
دفاع 
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http://www.dodig.osd.mil/Au
dit/reports/fy09/09‐006.pdf  

D‐2009‐
006 

٢٠٠٨ اکتوبر ٢٠

 

مديريت صندوق مهمات 
کوچک در حمايت از مبارزه 

  جهانی با دهشت افگنی

 سر مفتش وزارت دفاع

http://www.dodig.mil/Audit/r
eports/fy09/089‐007.pdf  

D‐2009‐
007 

٢٠٠٨ اکتوبر ٣١

 

بدست آوری و بکار برد 
وسايل نقليه غير تاکتيکی در 
پايگاه های هوايی بگرام در 

  افغانستان

 سر مفتش وزارت دفاع

N/A  D‐2009‐
027 

٢٠٠٨ دسمبر ٨  

 

هليکوپتر های جستجو و 
  نجات در جنگ

 سر مفتش وزارت دفاع

N/A  D‐2009‐
030 

٢٠٠٨ دسمبر ٨  

 

تطبيق اعالميه پروسه نياز 
فوری عمومی برای وسايل 

نقليه ضد ماين ها توسط 
  سازمان نيرو های بحری 

 سر مفتش وزارت دفاع

http://www.dodig.osd.mil/Au
dit/reports/fy09/09‐031.pdf  

D‐2009‐
031 

٢٠٠٨ دسمبر ٢٩

 

مرحله سوم صندوق نيروهای 
 حسابدهی –امنيتی افغانستان 

  دارايی های نيرو های هوايی

 سر مفتش وزارت دفاع
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ايد.ايس.دفتر سر مفتش يو  

http://www.usaid.gov/oig/  

راپور نمره آدرس ويب سايت راپورعنوان  تاريخ  سازمان 

http://www.usaid.gov/oig/pub
lic/fy03rpts/5‐306‐‐3‐001‐

s.pdf  

5‐306‐03‐001‐S ٢٠٠٣ مارچ ١١ ارزيابی خطر فعاليت 
های عمده اداره شده 

ايد.ايس.توسط يو / 
 افغانستان

دفتر سر مفتش 
ايد.ايس.يو

http://www.usaid.gov/oig/afg
han_docs/memorandum_man

ila_04‐0021.pdf  

RIG/M 

يادداشت

04‐002

٢٠٠٣ نومبر ١٣ مرور از پروژه سرکها 
با کمک مالی برنامه 
نوسازی سهوليات و 

خدمات اقتصادی 
) ايس.ايف.ايی.آر(

ايد.ايس.يو / افغانستان   

دفتر سر مفتش 
ايد.ايس.يو

http://www.usaid.gov/oig/afg
han_docs/final_rig_memorand

um_04‐00303‐31‐04.pdf  

RIG/M

يادداشت

04‐003

٢٠٠۴ مارچ ٣١ مرور دوم پروژه سرکها 
با کمک مالی برنامه 
نوسازی سهوليات و 

خدمات اقتصادی 
) ايس.ايف.ايی.آر(

ايد.ايس.يو / افغانستان   

دفتر سر مفتش 
ايد.ايس.يو

N/A  5‐306‐04‐002‐5 ٢٠٠۴ اپريل ١۵ ارزيابی خطرات فعاليت 
عمده اداره شده توسط 

ايد.ايس.يو / افغانستان   

دفتر سر مفتش 
ايد.ايس.يو

http://www.usaid.gov/oig/pub
lic/fy06rpts/5‐306‐06‐001‐

p.pdf  

5‐306‐06‐001‐P ٢٠٠۶ جنوری ١٠ تفتيش سياست نگهداشت 
پذير اقتصادی و برنامه 

حمايت اصالح تاسيسات 
ايس.آر.آی.پی.ايی.ايس(

ايد.ايس.در يو)  / 
 افغانستان

دفتر سر مفتش 
ايد.ايس.يو

http://www.usaid.gov/oig/pub
lic/fy04rpts/5‐306‐04‐005‐

p.pdf  

5‐306‐04‐005‐P ٢٠٠۴ آگست ١٧ تفتيش عمليات 
ايد.ايس.صندوقداری يو / 

 افغانستان

دفتر سر مفتش 
ايد.ايس.يو

http://www.usaid.gov/oig/pub
lic/fy04rpts/5‐306‐04‐006‐

p.pdf  

5‐306‐04‐006‐P ٢٠٠۴ سپتمبر ٢١ تفتيش فعاليت های 
بازسازی شاهراه ها 

ميان کابل و قندهار با 
کمک مالی برنامه 

دفتر سر مفتش 
ايد.ايس.يو
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نوسازی سهوليات و 
خدمات اقتصادی 
ايد.ايس.يو / افغانستان    

http://www.usaid.gov/oig/pub
lic/fy05rpts/5‐306‐05‐003‐

p.pdf  

5‐306‐05‐003‐P ٢٠٠۵ مارچ ١۴ تفتيش برنامه بازسازی 
مکاتب و کلنيک های 

ايد.ايس.يو / افغانستان   

دفتر سر مفتش 
ايد.ايس.يو

http://www.usaid.gov/oig/pub
lic/fy05rpts/5‐306‐05‐005‐

p.pdf  

5‐306‐05‐005‐P ٢٠٠۵ اپريل ١۴ تفتيش برنامه تعليمات 
ايد.ايس.ابتدايی يو / 
 افغانستان

دفتر سر مفتش 
ايد.ايس.يو

http://www.usaid.gov/oig/pub
lic/fy06rpts/9‐306‐06‐004‐

p.pdf  

9‐306‐06‐004‐p ٢٠٠۵ دسمبر ٢٣ تفتيش صندوق های 
اختصاص شده توسط 

کنگره برای فراهم 
نمودن مساعدت به بيجا 
شدگان در سهوليات و 

خدمات اقتصادی نو 
سازی افغانستان 

)ساي.ايف.آی.آر(  

دفتر سر مفتش 
ايد.ايس.يو

http://www.usaid.gov/oig/pub
lic/fy06rpts/5‐306‐06‐001‐

p.pdf  

5‐306‐06‐001‐p ٢٠٠۶ جنوری ١٠ تفتيش عمليات 
ايد.ايس.صندوقداری يو / 

 افغانستان

دفتر سر مفتش 
ايد.ايس.يو

http://www.usaid.gov/oig/pub
lic/fy06rpts/5‐306‐06‐002‐

p.pdf  

5‐306‐06‐002‐P ٢٠٠۶ مارچ ٢٨ تفتيش برنامه بازسازی 
بازارهای زراعتی 

افغانستان-ايد.ايس.يو  

دفتر سر مفتش 
ايد.ايس.يو

http://www.usaid.gov/oig/pub
lic/fy06rpts/5‐306‐06‐005‐

p.pdf  

5‐306‐06‐005‐P ٢٠٠۶ مارچ ١٨ تفتيش فعاليت های 
بازسازی شاهراه ها ميان 

قندهار و هرات تحت 
برنامه نوسازی سهوليات 

و خدمات اقتصادی 
) ايس.ايف.ايی.آر(

ايد.ايس.يو   افغانستان/

دفتر سر مفتش 
ايد.ايس.يو

http://www.usaid.gov/oig/pub
lic/fy06rpts/5‐306‐06‐007‐

p.pdf  

5‐306‐06‐007‐P ٢٠٠۶ آگست ١۶ تفتيش وسعت برنامه 
صحی جامعه افغانستان 

 -ايد .ايس.يو) ريچ(
 افغانستان

دفتر سر مفتش 
ايد.ايس.يو

http://www.usaid.gov/oig/pub
lic/fy06rpts/5‐306‐06‐008‐

5‐306‐06‐008‐P ٢٠٠۶ آگست ١٨ تفتيش فعاليت های 
بازسازی مکاتب و 

کلنيک ها 

دفتر سر مفتش 
ايد.ايس.يو
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p.pdf   ايد.ايس.يو  افغانستان/

http://www.usaid.gov/oig/pub
lic/fy06rpts/5‐306‐07‐002‐

p.pdf  

5‐306‐07‐002‐P  فبروری ١٣
٢٠٠٧

تفتيش برنامه معيشت 
-ايد.ايس.متناوب يو

افغانستان در مناطق 
 شرقی

دفتر سر مفتش 
ايد.ايس.يو

http://www.usaid.gov/oig/pub
lic/fy06rpts/5‐306‐07‐004‐

p.pdf  

5‐306‐07‐004‐P ٢٠٠٧ می ٢١ تفتيش فعاليت های 
سکتور نيروی حياتی 
تحت برنامه نوسازی 

سهوليات و خدمات 
اقتصادی 

) ايس.ايف.ايی.آر(
  افغانستان–ايد .ايس.يو

دفتر سر مفتش 
ايد.ايس.يو

http://www.usaid.gov/oig/pub
lic/fy06rpts/5‐306‐07‐006‐

p.pdf  

5‐306‐07‐006‐P ٢٠٠٧ جون ٧ تفتيش برنامه آب و 
مراعات اصول بهداست 

  -ايد .ايس.شهری يو
 افغانستان

دفتر سر مفتش 
ايد.ايس.يو

http://www.usaid.gov/oig/pub
lic/fy06rpts/5‐306‐07‐009‐

p.pdf  

5‐306‐07‐009‐P ٢٠٠٧ آگست ٣١ تفتيش فعاليت های 
منتخب پيگيری تحت 

برنامه اقتصادی 
  افغانستان-ايد .ايس.يو

دفتر سر مفتش 
ايد.ايس.يو

http://www.usaid.gov/oig/pub
lic/fy06rpts/5‐306‐08‐001‐

p.pdf  

5‐306‐08‐001‐P  جنوری ٢٢
٢٠٠٨

تفتيش برنامه زراعتی، 
سرمايه گذاری روستايی 

و تقويت تشکيالت 
 -ايد .ايس.اقتصادی يو
 افغانستان

سر مفتش دفتر 
ايد.ايس.يو

http://www.usaid.gov/oig/pub
lic/fy06rpts/5‐306‐08‐003‐

p.pdf  

5‐306‐08‐003‐P ٢٠٠٨ مارچ ١٧ تفتيش برنامه انکشاف 
  مناطق جنوبی-متناوب  

دفتر سر مفتش 
ايد.ايس.يو

http://www.usaid.gov/oig/pub
lic/fy06rpts/5‐306‐08‐006‐

p.pdf  

5‐306‐08‐006‐P ٢٠٠٨ جون ٢٣ تفتيش فعاليت انکشاف 
تشکيالت اقتصادی 
کوچک و متوسط 

  افغانستان-ايد .ايس.يو

دفتر سر مفتش 
ايد.ايس.يو

http://www.usaid.gov/oig/pub
lic/fy06rpts/5‐306‐08‐009‐

p.pdf  

5‐306‐08‐009‐P ٢٠٠٨ آگست ٨ تفتيش برنامه زراعت 
شتابان نگهداشت پذير 

  افغانستان-ايد .ايس.يو

دفتر سر مفتش 
ايد.ايس.يو

http://www.usaid.gov/oig/pub 5‐306‐08‐012‐P تفتيش برنامه انکشاف  سپتمبر ٣٠ دفتر سر مفتش 
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lic/fy06rpts/5‐306‐08‐012‐
p.pdf  

٢٠٠٨  -ايد .ايس.ظرفيت يو
  افغانستان

ايد.ايس.يو

http://www.usaid.gov/oig/pub
lic/fy06rpts/5‐306‐09‐002‐

p.pdf  

5‐306‐09‐002‐P ٢٠٠٨ دسمبر ۴ تفتيش پروژه تعليمات 
 -ايد .ايس.عالی يو
 افغانستان

دفتر سر مفتش 
ايد.ايس.يو
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تسازمان حسابدهی دول  

http://www.gao.gov/ 

راپور نمره آدرس ويب سايت راپورعنوان  تاريخ زمان   

http://www.gao.gov/new.ite
ms/d0919.pdf  

GAO‐09‐19 ٢٠٠٨ اکتوبر ١ :  احتمالیقرارداد بستن
رارداد های وزارت دفاع، ق

وزارت امور خارجه، و 
ايد و پيمانکاران در .ايس.يو

  عراق و افغانستان

سازمان حسابدهی دولت

http://www.gao.gov/new.ite
ms/d0986r.pdf  

GAO‐09‐86R ٢٠٠٨ اکتوبر ١ تيم های بازسازی واليتی 
  ر افغانستان و عراقد

سازمان حسابدهی دولت

http://www.gao.gov/new.ite
ms/d08689.pdf  

GAO‐08‐689 ٢٠٠٨ جوالی ٨ : بازسازی افغانستان
 ،پيشرفت در اعمار سرکها

اما نياز به ارزيابی نتيجه و 
نگهداشت پذير  برنامه 

  .جود استمو

سازمان حسابدهی دولت

http://www.gao.gov/new.ite
ms/d08661.pdf  

GAO‐08‐661

 

٢٠٠٨ جون ١٨ برای : امنيت افغانستان
تضمين تکميل پالن مفصل 
انکشاف و نگهداشت نيرو 
های با ظرفيت ملی امنيتی 

ه اقدام بيشتر افغان ممکن ب
 دسته جمعی ضرورت باشد 

سازمان حسابدهی دولت

http://www.gao.gov/new.ite
ms/d0883t.pdf  

GAO‐08‐883T ٢٠٠٨ جون ١٨ تالشهای : امنيت افغانستان
اياالت متحده برای ايجاد 

نيروی پوليس افغان با 
 مواجه و برای مشکالت

تضمين حسابدهی نيازمند 
پالن مفصل هم آهنگ شده 

  ميباشد

سازمان حسابدهی دولت

http://www.gao.gov/new.ite
ms/d08155r.pdf  

GAO‐08‐155R ٢٠٠٧ اکتوبر ١۶

 

  سواالت برای سوانح
 مربوط به مزايا و مراقبت

صحىٰ برای کارمندان 
ملکی فدرال مستخدم در 

  افغانستان و عراق

سازمان حسابدهی دولت
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http://www.gao.gov/new.ite
ms/d07801sp.pdf  

GAO‐07‐
801SP

٢٠٠٧ می ٢۴ ايمن ساختن، باثبات ساختن 
: و باز ساختن افغانستان

ايل کليدی برای نظارت مس
  کنگره

سازمان حسابدهی دولت

http://www.gao.gov/new.ite
ms/d07699.pdf  

GAO‐07‐699 ٢٠٠٧ می ٢٣ پرداخت ها : عمليات نظامی
برای جبران خسارت و 

اظهار تاسف توسط وزارت 
  اندفاع در عراق و افغانست

سازمان حسابدهی دولت 

http://www.gao.gov/new.ite
ms/d0778.pdf  

GAO‐07‐78 ٢٠٠۶ نومبر ١۵ کنترول مواد مخدر 
باوجود تالشهای : افغانستان

بهبودی يافته، امنيت رو به 
زوال موفقيت اهداف اياالت 

  يکندمتحده را تهديد م

سازمان حسابدهی دولت

http://www.gao.gov/new.ite
ms/d05742.pdf  

GAO‐05‐742  ٢٠٠۵ جوالی ٢٨ باوجود :  افغانستانبازسازی
برخی پيشرفت، امنيت رو 

به زوال و موانع ديگر 
بدست آوری اهداف اياالت 

  متحده را تهديد ميکند

سازمان حسابدهی دولت

http://www.gao.gov/new.ite
ms/d05575.pdf  

GAO‐05‐575  ٢٠٠۵ جون ٣٠ تالشهای : فغانستانامنيت ا
ايجاد اردو و پوليس 

پيشرفت نموده اما پالنهای 
  آينده بايد مشخصتر باشند 

سازمان حسابدهی دولت

http://www.gao.gov/new.ite
ms/d04403.pdf  

GAO‐04‐403  ٢٠٠۴ جون ٢ امنيت :بازسازی افغانستان
 به زوال و منابع محدود رو

مانع پيشرفت گرديده؛ نياز 
به بهبودی در ستراتيژی 

  اياالت متحده

سازمان حسابدهی دولت

http://www.gao.gov/new.ite
ms/d03980t.pdf  

GAO‐03‐980T  ٢٠٠٣ جوالی ١٨ : مساعدت خارجی
عدت در مالحظات مسا

حاالت بعد از جنگ در 
  بوسنيا، کوسوو و افغانستان

سازمان حسابدهی دولت

http://www.gao.gov/new.ite
ms/d03607.pdf  

GAO‐03‐607  ٢٠٠٣ جوالی ٣٠ فقدان : مساعدت خارجی
تمرکز ستراتيژيکی و موانع 

تور زراعت در بازيافت سک
  تهديد برای ثبات افغانستان

سازمان حسابدهی دولت
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٣ضميمه   

  مشترکآگهیيادداشت 

٢٠٠٨ اکتوبر سال ٢١  

  فهرست  نامهای اخذ کنندگان مراجعه کنيدبه : يادداشت برای

  سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان: موضوع

  

دفتر ) ١٨١ – ١١٠. ايل.پی (٢٠٠٨ل مالی سا) ای.ای.دی.اين( قانون اجازه دفاع ملی ١٢٢٩بخش   
جنرال ، رئيس جمهور ٢٠٠٨ می سال ٢٩  بتاريخ. را تاسيس نمود) سيگار(سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 

 مستقيما به وزير امور درين نقش آقای فيلدز. درين مرتبه گماشترا ) متقاعد(سی .ايم.ايس.، يوآرنولد فيلدز ارشد
  .  ميدهدراپور خارجه و وزير دفاع

  

مسؤليت فراهم نمودن رهبری، هماهنگی، و توصيات مستقل و عينی را بدوش دارد تا اقتصاد، بهره وری و يگار س
مسؤليت های وی . دهد و آنرا تشخيص نمودهموثريت را ترفيع داده و از تلف بی جا، فريب و سوء استفاده جلوگيری 

مشکالت، کمبودی ها، و دفاع از   نگهداشتن وزير امور خارجه و وزيرتهيه وسيله مستقل و عينی آگاه همچنان شامل
اقدامات اصالحی مربوط به برنامه ها، عمليات و قراردادهای که منابع مالی آن از اختصاصات يا صندوق های ديگر 

  .فراهم شده برای بازسازی افغانستان تهيه ميشوند، ميباشد

  

صندوق های  نمودن  معامله کردن با و مصرف سرو کار داشتن وربوط به درين نقش، سيگار تفتيش ها و تحقيقات م 
برنامه ها، عمليات و قراردادهای که با استفاده از چنين صندوق ها اجرا دسترس پذير برای بازسازی افغانستان و 

طوريکه در  همان راسيگار همچنان وظايف، مسؤليت ها و صالحيت های سر مفتش. ميگردند، را بانجام خواهد رساند
تعيين گرديده اند، بدوش خواهد  ٢٠٠٨ای سال .ای.دی.يگر که در اين سر مفتش توضيح شده و وظايف د١٩٧٨قانون 
سر مفتشين وزارت امور خارجه و وزارت دفاع، و سازمان انکشاف بين در اجرای اين وظايف، سيگار با . داشت

  . شتالمللی اياالت متحده هماهنگی و همکاری نزديک خواهد دا

  

کارمندان،  ميتواند  وی  را خواهد گماشت وينو تحيقيقات معاونين سرمفتشها عالو ازين، سيگار برای تفتيش 
 يا قراردادی را امضا نموده و يا طبق ضرورت همرايشان متخصصين، و مشاوران را انتخاب و استخدام نمايد

بوده و تخلف از کدام تا آنجائيکه قابل اجرا  ،دولتی فدرالاز هر نهاد ميتواند سيگار عالوه برين، . ترتيبات ديگر بگيرد
اجازه جلوگيری هيچ مقام وزارت امور خارجه يا وزارت دفاع . ، خواهان معلومات يا کمک گرددقانون موجوده نباشد

  . را داردهااز  آغاز، اجرا يا تکميل اين مسؤليت  کردن از يا منع نمودن سيگار
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 و تفصيالت تمام تعهدات، مصارف و وی فعاليت های تمام راپورهایماه بعد به کنگره دارد هر سه سيگار مسؤليت 
 سه راپورهایسيگار همچنان همين .  را تهيه نمايدسازی و نوسازی در افغانستانزعايدات مربوط به فعاليت های با

توضيح شده در مورد امور  ه کميته های مناسب کنگرهميتوانند بماهه را به وزارت امور خارجه و وزارت دفاع، که 
  .، تسليم خواهد نمودبدهند نظر راپوردر 

  

 موقعيت های مناسب در اياالت متحده، بايد در خارجه و وزارت فاع امور، وزارت برای حمايت کردن از سيگار
در . نمايندتجهيزات، منابع و خدمات الزم تهيه  برای اداره چنين دفاترو  تهيه دفتر نمودهافغانستان و جاهای ديگر 

الزم برای تکميل نمودن  اردو مسؤليت فراهم نمودن حمايت اداری، لوجستيکی و قراردادی وزيروزارت دفاع 
اجرای نقش خويش در  اردو در وزيراز روئسای شعبات وزارت دفاع خواسته شده تا به . را بعهده داردماموريت 
فراهم بايد از اختصاصات وزارت امور خارجه . ايندحمايت و کمک اضافی فراهم نم ١٩.۴٠٠٠ راهنمايی پيروی از

برای انتقال منابع مالی به صورتحساب ، يافتن به سيگار انتقال جهتشده به دفتر سر مفتش وزارت خارجه خاصتا 
   .اقدامات الزم نمايدسيگار برای تعيين شده 

  

 بعدوز  ر٣٠امور خارجه در ظرف برای انکشاف ظرفيت ها در حمايت از ماموريت سيگار، وزارت دفاع و وزارت 
 دسترس پذير برای گمارش و آنانکه اکنون وظايف تفتيش، تحقيق يا به سيگار افراداز تاريخ صدور اين يادداشت، 

. بازرسی را بعهده دارند و خاصتا کسانيکه اکنون مصروف برنامه های بازسازی در افغانستان اند، تشخيص نمايند
 گرفته ترتيبات مناسبدر ساحه کار  عمليات در داخل کشور و برای برای گمارش افراد بعد از اخذ درخواست سيگار،

  .خواهند شد

  

 توافقنامه اجرای اين ترتيبات حمايوی و شخصی در سند آوردن و برایبا وزارت امور خارجه و وزارت دفاع سيگار 
  . های مناسب و الزم را امضاء خواهد نمود

  

 برای پيشبرد فعاليت های نظارتی اشه و وزارت دفاع به سيگار در اجرای ماموريت تمام شعبات وزارت امور خارج
  . خواهند نمود، همکاری و کمک کامل فراهم با پيروی از قانونو حسابدهی در افغانستان 

  

  گوردن انگلند      نيگروپانتی. جان دی

  معاون وزير دفاع      معاون وزير امور خارجه
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:نندگانت نامهای اخذ کسفهر  

 

 وزارت دفاع

 

مخفی شعبات نظامی بخش های  

روئسای مشترک ستادرئيس   

 مقامات مادون وزير دفاع

 معاونين وزير دافع

 مشاور عمومی وزارت دفاع

 مدير آزمايش و ارزيابی عملياتی

 سر مفتش وزارت دفاع

 معاونين وزير دفاع

 مدير اداری و ميديرت

 مدير تحليل و ارزيابی برنامه

يابی خالصمدير ارز  

 مديران سازمان های دفاع

 مديران فعالت های ساحوی وزارت دفاع

 

 وزارت امور خارجه

 منشی اجرايی وزارت امور خارجه
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۴ضميمه   

  اصالح سر مفتش٢٠٠٨قانون سال 
 

 

 

 

٢٠٠٨ اکتوبر ١۴   تاريخ– ۴٠٩ – ١١٠قانون عامه   
 

 

 

 

 

 

 

 

  سر مفتش  اصالح٢٠٠٨قانون سال 
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  ٢٠٠٨ اکتوبر سال ١۴ تاريخ – ۴٠٩ – ١١٠قانون عامه         ۴٣٠٢.  ستات١٢٢
    

 ۴٠٩ – ١١٠قانون عامه 
 دهم يکصدو کنگره

  
  قانون

     
  در مورد استقالل سر مفتش در ايجاد شواری سرمفتشين برای تضمين ١٩٧٨ قانون  اصالح ٢٠٠٨ اکتوبر سال ١۴

 .ی، موثريت و بدست آوردن اهداف ديگررکاراست ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     )٩٢٨ آر.ايچ(
 

اين قانون از طرف مجلس سنا و مجلس نمايندگان اياالت متحده امريکا در کنگره گرده    اصالح ٢٠٠٨ سال قانون
  بتصويب ميرسد،  ، مفتش سرهم آمده 
  .، عنوان کوتاه١بخش   سی.ايس.يو يادداشت

  .ياد کرد"  اصالح سر مفتش٢٠٠٨قانون سال "ام اين قانون را ميتوان بن    .١ اپ
  .گمارش و صالحيت های سر مفتش. ٢. بخش

با افزودن اصطالح ) اپ. سی.ايس. يو۵( سر مفتش ١٩٧٨قانون سال ) سی(جی٨بخش 
هر سر مفتش بايد بدون در نظرداشت  ارتباطات سياسی و تنها بر اساس راستی و قابليت به "

فتيش، تحليل مالی، قانون، تحليل مديريتی، اداره عامه يا تحقيقات اثبات رسيده در حسابدهی، ت
  ."گماشته شود

  برطرفی سر مفتش. ٣بخش 
 با) سی اپ.ايس. يو۵( سر مفتش ١٩٧٨قانون سال ) ب(٣ بخش –. تاسيسات) الف(  جمهور رئيس العجل ضرب

 در تاسيس به اگر سرمفتشی از وظيفه برطرف ميگردد يا" جمله دوم و عالوه کردن جمله محو
 روز قبل از ٣٠مقام يا موقعيت ديگری منتقل ميگردد، رئيس جمهور بايد هر دو مجلس کنگره را 

هيچ ماده اين بخش فرعی بايد از . اين برطرفی يا انتقال از داليل آن بشکل تحريری آگاه سازد
  ."اقدام شخصی، به استثنای انتقال يا برطرفی، مجاز در قانون، جلوگيری نمايد

 سرمفتش با ١٩٧٨قانون سال ) ايی(جی٨ بخش –. نهاد های گماشته شده فدرال) ب(   العجل ضرب
 روز قبل از اين برطرفی يا انتقال از داليل آن هر دو مجلس کنگره را بشکل ٣٠"  جمله محو

هيچ ماده اين بخش فرعی بايد از اقدام شخصی، به استثنای انتقال يا برطرفی، . تحريری آگاه سازد
  ."جاز در قانون، جلوگيری نمايدم

  معاش سرمفتش. ۴بخش 
  —.سرمفتش درجه سوم مقامات بلند رتبه) الف(

) سی اپ.ايس. يو۵( سرمفتش ١٩٧٨ قانون سال ٣بخش —.در عموم) ١( 
  : ذيل در اخير اصالح شده است با عالوه نمودن اصطالح

شده است بايد تعريف )) ٣(١٢طوريکه در بخش (مبلغ ساالنه معاش سرمفتش ) ج"(
 ۵ عنوان ۵٣١۴ قابل پرداخت به کارمند درجه سوم مقامات بلند رتبه بر اساس بخش همان مبلغ

  ." فيصد باشد٣دستورالعمل اياالت متحده  بعالوه 
 دستورالعمل ۵ عنوان ۵٣١۵ بخش –. اصالحات تخنيکی و مطابقتی) ٢(

 :ه است ماده مربوط به هر مقام ذيل اصالح شدمحواياالت متحده با 
  سرمفتش، وزارت معارف) الف(
  سرمفتش، وزارت نيرو) ب(
  سرمفتش، وزارت صحت و خدمات بشری ) ت(
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  .سر مفتش وزارت زراعت) ث(
  .سر مفتش وزارت تهيه مساکن و انکشاف شهری) ج(
  .سر مفتش وزارت استخدام) ح(
 سر مفتش وزارت حمل و نقل) خ(
  .سر مفتش وزارت امور کهنه سربازان) د(
  . سر مفتش وزارت امنيت کشور)ذ(
  .سر مفتش وزارت دفاع) ر(
  .سر مفتش وزارت امور خارجه) ز(
  .سر مفتش وزارت تجارت) س(
  .سر مفتش وزارت امور داخله) ش(
  .سر مفتش وزارت عدليه) ص(
  .سر مفتش خزانه داری) ض(
  .سر مفتش اداره انکشاف بين المللی) ط(
  .سر مفتش حفاظت محيط) ظ(
  .ش بانک صادرات و وارداتسر مفت) ع(
  .سر مفتش سازمان مديريت حاالت اضطراری فدرال) غ(
  .سر مفتش اداره خدمات عمومی) ف(
  .سر مفتش اداره هوانوردی و فضای ملی) ق(
  .سر مفتش کميسيون تنظيمی اتمی) ک(
  .سر مفتش دفتر مديريت شخصی) گ(
  .سر مفتش خزانه داری) ل(
  ستگی راه آهنسر مفتش هئيت مديره بازنش) م(
  .سر مفتش صالحيت وادی تينيس) ن(
  .سر مفتش شرکت بيمه سرمايه فدرال) و(
  .سر مفتش شرکت امانت راه حل) ه(
  .سر مفتش اداره مرکزی استخباری) ء(
  .سر مفتش اداره بيمه اجتماعی) ی(
  .سر مفتش خدمات پستی اياالت متحده) الف الف(

  –. رقابليت اجرا در قسمت سرمفتشين ديگ) ٣(
 بدون توجه به قواعد ديگر قانون، مبلغ ساالنه –. در عموم) الف(

معاش ثابت سر مفتش اداره مرکزی استخبارات، سر مفتش برای بازسازی 
عراق و سر مفتش خاص برای بازسازی افغانستان بايد معادل معاش سر 

 ۵( سر مفتش ١٩٧٨قانون سال ) ٣(١٢مفتش تعريف شده در بخش 
  .باشد) اين قانون) الف(٧اصالح  شده توسط بخش  ()اپ. سی.ايس.يو

قانون سال ) ايف(٣ بخش –. ممنوعيت انعامات نقد يا اعطآت) ب(
)  اين قانون۵اصالح شده توسط بخش ) (سی اپ.ايس. يو۵( سر مفتش ١٩٧٨

  .اجرا گردد) الف(بايد در قسمت سر مفتشين توضيح شده در پراگراف فرعی 
 ١٩٩٠قانون سال ) بی(١٩۴ بخش –. اضافیاصالح فنی و مطابقتی ) ۴(

 اصالح راگراف محو کنندهبا پ) بی(ايی١٢۶۵١سی .ايس. يو۴٢(خدمت ملی و جامعه 
  .شده است

   –. سر مفتشين نهاد های معين فدرال) ب(  .٣ اپ سی.ايس.يو ۵ يادداشت
 بدون توجه به قواعد ديگر قانون، سر مفتش هر نهاد معين –. در عموم) ١(

سی .ايس.يو( سر مفتش ١٩٧٨جی قانون سال ٨ه اين اصطالحات در بخش ک(فدرال 
برای معاش و تمام اهداف ديگر در رتبه، درجه يا مقام مانند بايد ) توضيح يافته اند) اپ
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مانند مشاور عمومی، افسر عمده (يا بلند تر از اکثر مديران ارشد همان نهاد فدرال 
درجه ) ده منابع بشری، يا افسر عمده اکتسابمعلومات، افسر عمده امور مالی، افسر عم

جی ٨طوريکه اين اصطالحات در بخش (معاش سر مفتش نهاد معين فدرال . بندی گردد
توضيح يافته اند، بايد کمتر از اوسط ) سی اپ.ايس. يو۵( سر مفتش ١٩٧٨قانون سال 

  . مديران ارشد نهاد معين فدرال نباشد) بشمول جوايز(مجموعی ساالنه معاش 
  –. محدوديت ها بر تعديل )٢(

 برای سر مفتش نهاد معين فدرال که معاش وی –. در عموم) الف(
تعديل شده، افزايش کلی در معاش در هر سال مالی ) ١(بر اساس پراگراف 

 فيصد معاش ٢۵در نتيجه همان تعديل بايد برای سه سال مالی آينده بلندتر از 
  . هاد نباشدسر مفتش همان ن) بشمول جوايز(مجموعی 

  محدوديت های ذکر شده در پراگراف -- . زوال محدوديت ها) ب(
 يا هر سال مالی ٢٠١٣بايد به تعديل اجرا شده در سال مالی ) الف(فرعی 

  .مابعد آن عملی نگردد
  –. قاعده پس انداز برای سر مفتشين گماشته شده جديد) ت(

 دستورالعمل های اياالت ۵ان  عنو٣٣٩٢ قواعد بخش –.  در عموم) ١(  .اجرا قابليت
در " اعطآت برای مقامات"و " اعطآت برای کارايی"متحده، به  استثنای اصطالحات 

اين بخش، بايد در قسمت گماشته شدگان حرفه يی خدمت مديريت ) ١)(سی(بخش فرعی 
  .ارشد که در رتبه سر مفتش استخدام ميگردند

 ديگر قانون، معاشات  بدون توجه به قواعد–. عدم تقليل در معاش) ٢(
کارمندان حرفه يی فدرال که بر اساس استخدام که مطابق به صالحيت قانونی تذکر 

 مجموعه قوانين اياالت ۵ عنوان ٣٣٩٢يافته در بخش های ديگر به استثنای بخش 
متحده خدمت  ميکنند، نبايد کاهش يابد، که البته اين به استثنای اعطای جايزه يا اعطا 

  . در نتيجه استخدام به رتبه سر مفتش ميباشدبرای کارايی
 هيچ ماده درين بخش بايد باعث کاهش معاش کسيکه بتاريخ –. پس انداز قاعده )ث(

  –تصويب اين بخش بحيث سر مفتش در ادارات ذيل ايفای وظيفه ميکند، گردد 
 ۵( سر مفتش ١٩٧٨قانون سال ) ٢(١٢تاسيس تعريف شده در بخش ) ١(

  ؛)اين قانون) الف(٧اصالح شده توسط بخش ) (سی اپ.ايس.يو
 ١٩٧٨قانون سال ) ٢(جی٨نهاد تعيين شده فدرال همانطوريکه در بخش ) ٢(
  تعريف شده؛) سی اپ.ايس.يو(سر مفتش 

  سازمان مقننه که برايش رتبه سر مفتش در قانون ايجاد شده؛ يا) ٣(
  .اد شده استهر نهاد ديگر دولتی که برايش رتبه سر مفتش در قانون ايج) ۴(

  .ممنوعيت جوايز نقد يا اعطآت. ۵بخش 
 ۴ بخش  اصالح شده توسط) (سی اپ.ايس. يو۵( سر مفتش ١٩٧٨ قانون سال ٣بخش 

  : ذيل در اخير جمله عالوتا اصالح شده است با افزايش اصطالح) اين قانون
عطای نقد تعريف شده نميتواند ا) ٣(١٢يا ) ۶)(الف(جی٨طوريکه در بخش (سر مفتشی ) ايف"(

لعمل اياالت متحده ا دستور۵ عنوان ۴۵يا جايزه نقد بشمول هر اعطای نقد ذکر شده در فصل 
  ."بدست بياورد

  . مشاور جداگانه برای حمايت از سر مفتش۶بخش 
   –. مشاوران سر مفتش در تاسيس) الف(

  و پنج اين۴اصالح شده توسط بخش ) (سی اپ.ايس. يو۵( سر مفتش ١٩٧٨ قانون ٣بخش 
  :با افزايش اصطالح ذيل در اخير جمله عالوتا اصالح شده است) قانون

هر سر مفتش بايد، با پيروی از قوانين و مقررات قابل اجرا در قسمت خدمت ) خ"(
ملکی، از مشاور که تحت نظارت مستقيم سر مفتش يا تحت نظارت سر مفتش ديگر کار ميکند، 

  . مشورت قانونی بدست بياورد
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قانون سال ) جی(جی٨ بخش –. سرمفتشين نهادهای تعيين شده فدرالمشاوران ) ب(
  :با افزايش اصطالح ذيل در اخير جمله اصالح شده است) سی اپ.ايس.يو( سر مفتش ١٩٧٨

  –هر سر مفتش بايد ) ۴"(
ل، گماشتن مشاور ابا پيروی از قوانين و مقررات حاکم بر گمارش در نهاد فدر) الف"(

  ت سرمفتش کار کند؛به سرمفتش که تحت نظار
بدست آوردن خدمات مشاور گماشته شده توسط و تحت نظارت سر مفتش ديگر ) ب"(

  بر اساس بازپرداخت؛
بدست آوردن خدمات کارمندان مناسب شورای سر مفتش در مورد راستکاری و ) ت"(

  ."بهره وری بر اساس بازپرداخت
ن بخش بايد برای تغيير دادن وظايف  هيچ اصطالح اصالحات اي–. قاعده ساخت و ساز) ت(      

يا مسؤليت های مشاور هر تاسيس يا نهاد تعيين شده فدرال، به استثنای دسترس پذيری مشاور 
اصالح ) (سی اپ.ايس. يو۵( سر مفتش ١٩٧٨قانون سال ) جی(جی٨و ) جی(٣طبق بخش های 

يش از طرف مشاور سر مفتش بايد وظايف را که برا. ، تفسير گردد)شده توسط اين بخش
  . سرمفتش سپرده ميشود، اجرا نمايد

  .ايجاد شورای سر مفتش در مورد راستکاری و بهره وری. ٧بخش 
با تخصيص مجدد بخش ) سی اپ.ايس.يو( سر مفتش ١٩٧٨ قانون سال –. ايجاد) الف(

 ١٠ بالترتيب، و با عالوه کردن جمله ذيل بعد از بخش ١٣ و ١٢ بحيث بخش های ١٢ و ١١های 
  :ح شده استاصال

  .ايجاد شورای سر مفتش در مورد راستکاری و بهره وری. ١١بخش "
  —.ايجاد و ماموريت) الف"(

 شعبه اجرائيوی شورای سر مفتش در مورد راستکاری و بهره –. ايجاد) ١"(
  .بحيث نهاد مستقل ايجاد ميگردد) ياد ميگردد" شورا"که بنام (وری 

  — ماموريت شورا بايد–. ماموريت) ٢"(
پاسخ دادن به مسايل راستکاری، اقتصادی و موثريت که ) الف"(

  باالتر از سازمان های منفرد دولتی اند؛ و 
افزايش صفات و عادات حرفه يی و موثريت کارمندان با ) ب"(

ايجاد سياست ها، معيارات و روش ها جهت کمک کردن در ايجاد نيروی 
  .کاری تربيت يافته و ماهر در دفاتر سر مفتشين

  —.عضويت) ب"(
  :شورا بايد شامل اعضای ذيل باشد—.در عموم) ١"(

تمام سر مفتشين که دفاتر شان بر اساس بخش های ذيل ) الف"(
  :ايجاد شده اند

  ؛ يا٢بخش ) ١"(
  .جی٨بخش ) ٢"(

سر مفتش دفتر مدير استخبارات ملی يا اداره  مرکزی ) ب"(
  .استخبارات

  . مالی فدرالکنترول کننده دفتر مديريت امور) ت"(
مقام ارشد اداره تحقيقات فدرال تعيين شده توسط مدير اداره ) ث"(

  .فدرال تحقيقات
  .مدير دفتر اصول اخالق دولتی)ج"(
  .مشاور خاص دفتر مشاور خاص) ح"(
  .معاون مدير دفتر مديريت کارمندان) د"(
  .معاون مدير اداره دفتر ميديرت و بوديجه) ذ"(
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کنگره، پوليس عمارت پارلمان ايالتی، سر مفتش کتابخانه ) ر"(
  . دفتر طبع دولت، دفتر حسابدهی دولت، و معماری عمارت پارلمان ايالتی

  –.. رئيس و رئيس اجرائيوی) ٢"(
 معاون مدير اداره دفتر مديريت و –. رئيس اجرائيوی) الف"(

  . بوديجه بايد رئيس شورا باشد
کر شده در  شوار بايد يکتن از سرمفتشين ذ–. رئيس) ب"(

. را برای ايفای وظيفه رئيس شورا انتخاب کند) ب(يا ) الف)(١(پراگراف 
  .  سال باشد٢دوره خدمت رئيس بايد 

  —.وظايف رئيس و رئيس اجرائيوی) ٣"(
  – رئيس اجرائيوی بايد –. رئيس اجرائيوی) الف"(

  نشست های شورا را رياست کند؛) ١"(
مايندگی شده در به رؤسای سازمانها و نهاد های ن) ٢"(

   خلص فعاليت های شورا را تهيه نمايد؛ وراپورهایشورا 
به شورا در مورد سازمانها و نهاد های نمايندگی ) ٣"(

شده در شورا معلومات که شورا را در اجرای وظايف کمک نمايد، 
  . تهيه کند

  –رئيس بايد —.رئيس) ب"(
  –نشست های شورا را ) ١"(

  ار؛ ب۶حد اقل در هر سال ) ١"(
  تا حد امکان در هر ماه؛ و) ٢"(
طبق رای رئيس بيشتر اوقات احضار ) ٣"(

  :کند
وظايف و کارهای ذکر شده شورا در بخش فرعی ) ٢"(

  را اجرا کند؛) ت(
از رده سرمفتشين ذکر شده در پراگراف فرعی ) ٣"(

، به استثنای رده که از )١(پراگراف ) ب(يا ) ٢)(الف(، )١)(الف(
 شده باشد، نائب رئيس را استخدام نمايد تا در آن رئيس انتخاب

اجرای وظايف شورا کمک و در غير حاضری رئيس ايفای وظيفه 
  نمايد؛

از صندوق های در دسترس شورا پول الزم برای ) ۴"(
  اجرای وظايف شورا را پرداخت نمايد؛

طبق ضرورت کارمندان را برای اجرای وظايف ) ۵"(
ستورالعمل اياالت متحده، گماشت  د۵شورا بر اساس قواعد عنوان 

 فصل فرعی ۵١های حاکم در خدمت سبقت جو، و قواعد فصل 
 اين عنوان، در مورد دسته بندی و ميزان معاشات ۵٣سوم فصل 

  عمومی، انتخاب، منصوب و استخدام نمايد؛
 های که از قبل بر اساس  تا حد امکان و در مبلغ) ۶"(

ذير تاسيس شده بر اساس قوانين اختصاص، که از صندوق تغير پ
، يا طوريکه قانون در مورد آن )ب)(٣)(ت(بخش فرعی  

راهنمايی ميکند، برای اجرای وظايف و کارهای شورا با سازمان 
  های عامه و شخصی امضای قراردادها نمايد؛

در مشاورت با اعضای شورا کميته های را که از ) ٧"(
ورا الزم و طرف رئيس ايجاد آن در اجرای بهره ور وظايف ش

  مناسب دانسته  ميشود، ايجاد کند؛ و
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ساالنه از طرف شورا به رئيس جمهور در مورد ) ٨"(
  . تهيه و ارسال نمايدراپورعاليت های شورا ف

  –وظايف و کارهای شورا ) ت"(
  – شورا بايد –. در عموم) ١('

بطور متداوم در برنامه ها و عمليات ساحات ) الف"(
بيل فريب، تلف بی جا و سوء استفاده را ضعف و آسيب پذيری از ق

  تشخيص و مورد بحث قرار دهد؛
برای فعاليت های هماهنگ شده و دولتی ايجاد ) ب"(

پالن ها نمايد که اين مشکالت را حل نموده و در برنامه ها و 
عمليات فدرال اقتصادی بودن و بهره وری بشمول برنامه ها و 

 ارزيابی داخل سازمان و پروژه های تفتيشی، تحقيقی، بازرسی و
بين النهادی را ترفيع دهد تا با مشکالت ذکر شده فريب و تلف بی 
جا بيشتر از توان يا حوزه قضايی سازمان ها نهاد منفرد بطور 

  بهره ور و موثر معامله گردد؛
سياست های را که در نگهداشت دفتر سپاه تربيت ) ت"(

  . ايجاد نمايديافته و ماهر کارمندان سر مفتش کمک ميکند،
برای منفعت تمام سر مفتشين طوريکه شورا در ) ث"(

مورد آن تصميم الزم يا مطلوب بودن را ميگيرد، ويب سايت 
  انترنيتی يا نظام های ديگر الکترونيکی ايجاد کند؛

يک يا چندين دانشگاه، طوريکه شورا ايجاد آنرا ) ج"(
رسی کنندگان، برای تربيت حرفه يی مفتشين، تحقيق کنندگان و باز

ارزيابی کنندگان و کارمندان دفاتر متعدد ديگر سر مفتش مطلوب 
  ميداند، برقرار سازد؛

توصيات افراد در مورد گماشت اشخاص در رتبه ) ح"(
ياد شد،  ) ب(يا ) الف)(١)(ب(سر مفتش طوريکه در بخش فرعی 
  به مقام مناسب انتصاب تسليم کند؛

يس آنرا الزم يا  را که رئراپورهایبه کنگره ) خ"(
  مناسب ميداند تهيه نمايد؛ و

طوريکه مناسب باشد وظايف ديگر را در حدود ) د"(
  .صالحيت و قلمرو قدرت شورا اجرا نمايد

 تا حد مجاز در قانون، و تا حد که –. پيروی و  سهم اعضا) ٢"(
 عمومی اياالت متحده  برای تفتيش های محاسببا معيارات جابجا شده 

زمان ها، برنامه ها، فعاليت ها يا کار های فدرال، هر عضو تاسيسات، سا
  :شورا طوريکه مناسب باشد بايد

 شورا  از معيارات حرفه يی جابجا شده توسط)  الف"(
  پيروی کند؛ و
در پالن ها، برنامه ها و پروژه های شورا، به ) ب"(

ياد گرديده است، ) ذ)(١)(ب(استثنای عضو که در بخش فرعی 
 عضو بايد تنها تا حدی که خود عضو خواسته و رئيس سهم بگيرد،

  .اجرائيوی يا رئيس آنرا تصويب نموده باشد، سهيم گردد
  –. اضافی اداری های صالحيت) ٣"(

 بدون در نظر داشت –. منابع مالی داخل سازمان) الف"(
 دستور العمل های اياالت متحده يا کدام ٣١ عنوان ١۵٣٢بخش 

 تهيه منابع مالی برای فعاليت های ياد شده قاعده ديگر قانون که از
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در اجرای مسؤليت ها، ) ذ(ماده ) ٣(، )٢(، )١(در ماده فرعی 
  –بکار برد صالحيت ها و ايفای وظايف شورا جلوگيری ميکند 

رئيس اجرائيوی شورا ميتواند اجازه بکار برد ) ١"(
  —منابع مالی داخل سازمان را برای اهداف صادر نمايد

ت  وسيع کارمندان دفاتر سر تربي) ١"(
  مفتشين؛

  کار های کمتيه راستکاری شورا؛ و) ٢"(
هر هدف مجاز ديگر تعيين شده توسط ) ٣"(

  شورا؛ و
بعد از اجازه رئيس اجرائيوی، هر شعبه، سازمان ) ٢"(

يا نهاد بخش اجرائيوی که عضو آن در شورا فعاليت دارد بايد 
نموده يا در تهيه منابع مالی برای چنين فعاليت ها تهيه منابع مالی 

  برای آن اشتراک نمايد
  –. صندوق های تغيير پدير) ب"(

  – شورا ميتواند –. در عموم) ١"(
در خزانه داری اياالت متحده ايجاد ) ١"(

صندوق تغيير پذير نمايد که بنام صندوق سر مفتش شورا 
  ياد خواهد گرديد؛ يا

 برای استفاده از صندوق موجوده تغيير) ٢"(
  .پذير با شعبه يا سازمانی ترتيب قراردادی نمايد

  —.مقدار پول در صندوق های تغيير پذير) ٢"(
 مقدار پول انتقال شونده به –. در عموم) ١"(

شورا بر اساس اين بخش فرعی بايد به 
صندوق تغيير پذير توضيح شده در ماده 

  .سپرده شود) ٢(يا ) ١)(ذ(
ص شده  هر مقدار پول اختصا–. تربيت) ٢('

يا فراهم شده به دانشگاه تحقيقات جنايی سر مفتش و 
انستتيوت تربيت سر مفتشين مصرف نشده بايد به 

) ٢(يا ) ١)(ذ(صندوق تغيير پذير ياد آوری شده در ماده 
  .منتقل گردد

  –. استفاده از صندوق تغيير پذير) ٣"(
 به استثنای حاالت که در –. در عموم) ١"(

راهنمايی گرديده، از مبلغ ) ٢ (مورد آن در ماده فرعی
) ١)(ذ(پول در صندوق تغيير پذيرتوضيح يافته در ماده 

ميتوان برای اجرای کار ها و وظايف شورا بر ) ٢(يا 
  .طبق اين بخش فرعی استفاده نمود

 از مبلغ های انتقال شده به –. تربيت) ٢"(
) ٢(يا ) ١)(ذ(صندوق تغيير پذير توضيح يافته در ماده 

 برای اهداف برقرار نگهداشتن هر دانشگاه ميتوان
تربيتی طوريکه از طرف شورا تعيين گردد، استفاده 

  . نمود
مبلغ های موجود در –. صندوق ها پذيریدسترس ) ۴"(

بايد بدون ) ٢(يا ) ١)(ذ(صندوق تغيير پذير توضيح يافته در ماده 
  .محدوديت های سال مالی در دسترس شورا باقی بماند
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 هيچ قاعده تصويب شده در قانون بعد از –.  جايگزينقواعد) ت"(
تاريخ تصويب اين بخش فرعی بايد برای محدود ساختن يا تعويض نمودن 

تعبير شود، جز ) ب(يا ) الف(کدام صالحيت ياد شده در پراگراف فرعی 
اينکه چنين قاعده به صالحيت ذکر شده درين پراگراف مشخصا مراجعه 

  .نمايد
 ايجاد و عمليات شورا نبايد –. و مسؤليت های موجودهصالحيت ها ) ۴"(

  :ماده های ذيل را متاثر سازد
  نقش وزارت عدليه در اجرای قانون و دعوىٰ قضايی؛) الف"(
  صالحيت يا مسؤليت های هر سازمان يا نهاد دولت؛ و) ب"(
  .صالحيت يا مسؤليت های هر عضو شورا) ت"(

  –. کميته راستکاری) ث"(
 شورا بايد دارای کميته راستکاری باشد که اتهامات –. تاسيس) ١"(

خطارکاری ها عليه سر مفتشين و کارمندان دفاتر متعدد سر مفتش توضيح شده در 
را بدست آورده، آنرا بازديد نموده و برای تحقيق ارجاع ميدارد، ) ت)(۴(پراگراف 

  .   باشد
  :کميته راستاکی بايد شامل اعضای ذيل باشد—.عضويت) ٢"(

مامور اداره فدرال تحقيق که در شورا خدمت ) الف"(
ميکند، و کسيکه بايد بحيث رئيس کميته راستکاری کار نمايد و 

  .سوانح کميته را نگهدارد
) الف(چار سر مفتش ياد شده در پراگراف فرعی ) ب"(

رئيس شورا،  گماشته شده توسط) ١)(ب(بخش فرعی ) ب(يا 
 نهاد های تعيين شده فدرال نمائندگی کننده از هر دو تاسيس و

  .تعريف شده است) الف)(خ(٨طوريکه اين اصطالح در بخش (
  مشاور خاص از دفتر مشاور خاص) ت"(
  .مدير دفتر اصول اخالق دولت) ث"(

 رئيس بخش راستکاری عامه از بخش جنايی وزارت –. مشاور قانونی) ٣"(
  . ر قانونی ايفای وظيفه کندعدليه يا منتص ب او بايد به کميته راستکاری بحيث مشاو

  –. مراجعه ساختن اتهامات) ۴"(
سر مفتش بايد هر اتهام خطاکاری عليه عضو يا —التزام) الف"(

  –دفتر سر مفتش را به کميته راستکاری مراجعه سازد، اگر 
بازديد از  جوهر اتهام را نميتوان به کدام سازمان ) ١"(

ايی آن قرار ميگيرد؛ يا بخش اجرائيوی که  اين امر در حوزه قض
  و

  —سر مفتش تعينن ميکند که)  ٢"(
تحقيق عينی داخلی اتهام امکان پذير ) ١"(
  نيست، يا

تحقيق داخلی در مورد اتهام ممکن غير ) ٢"(
  .عينی بنظر برسد

به معنی هر ' عضو' در اين پراگراف اصطالح –. تعريف) ب"(
  –کارمند دفتر سر مفتش که 

   ميدهد، ياراپورش مستقيما به سر مفت) ١"(
به سر مفتشی ) ت(بر اساس پراگراف فرعی ) ٢"(

  .تخصيص يافته است
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 هر سر مفتش بايد ساالنه به رئيس –. تخصيص دادن اعضا) ت"(
کميته راستکاری يک فهرست تخصيص رتبه ها برای اعضا جهت برآوردن 

  ).ب(اهداف پرگراف فرعی 
  —بايد کميته راستکاری –. بازديد از اتهامات) ۵"(

از تمام اتهامات خطا کاری که کميته راستکاری آنرا عليه ) الف"(
  ؛)ت)(۴(سر مفتش يا عليه کارمندی سر مفتش  طبق توضيح پراگراف 

 دارای اجرائيوی شعبه سازمان به راهر اتهام خطا کاری )  ب"(
 و سازد؛ ارجاع مسئله بر مناسب قضايی حوزه

 توسط که  خطاکاری هامات هر راستکاری کميته رئيس به)  ت"(
 قابل غير خطاکاری بحيث )الف( فرعی پراگراف اساس بر راستکاری کميته
 .سازد ارجاع ،)ب( فرعی پراگراف طبق سازمان  به شدن ارجاع

 —.اتهامات مورد در نمودن تحقيق صالحيت) ۶"(
 اتهام هر قسمت در بايد راستکاری کميته رئيس – .التزام) الف"(

 بر بهنگام و دقيق تحقيق اجرای امر )ت)(۵(پراگراف اساس بر شده ارجاع
 .نمايد صادر را پراگراف اين طبق

 رئيس راستکاری، کميته رئيس  درخواست طبق – .منابع) ب"(
 — شورا در شده نمايندگی نهاد يا سازمان هر

بايد منابع مورد نياز کميته راستکاری را فراهم ) ١"(
  نمايد؛ و

مان يا نهاد را در کميته بايد کارمندان ساز) ٢"(
راستکاری تحت کنترول و اداره رئيس را جهت اجرای تحقيق بر 

  .اساس اين بخش فرعی مامور سازد

  –. مراحل تحقيق) ٧"(

 تحقيقات آغاز شده بر اساس اين –. معيارات قابل اجرا) الف"(
بخش فرعی بايد با پيروی از جديد ترين معيارات کيفی برای تحقيقات صادر 

شورای رئيس جمهور در مورد ( از طرف شورا يا از طرف پيشنيان آن شده
راستکاری و بهره وری و شورا اجرائيوی در مورد رستکاری و بهره 

  .اجرا گردد) وری

  –. سياست ها و مراحل اضافی) ب"(

 کميته راستکاری همراه با رئيس شورا –. تاسيس) ١"(
ايجاد  ای ذيلبايد برای تضمين عدل و سازگاری  در فعاليت ه

  —سياست ها و مراحل اضافی نمايد

تعيين اينکه آيا تحقيق آغاز گردد يا ) ١"(
  خير؛

  اجرای تحقيقات؛) ٢"(

   دادن نتايج تحقيق؛ وراپور) ٣"(
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 راپورفراهم نمودن موقع پاسخ دادن به ) ۴"(
  .کميته راستکاری به شخص در معرض تحقيق

سياست ها و  شورا بايد نقل –. واگذاری به کنگره) ٢"(
را به کميته های حوزه ) ١(مراحل تاسيس شده بر اساس ماده 

  .قضايی کنگره تسليم نمايد

    —.راپورها) ت"(      

 در قسمت اتهامات توضيح –. اتهامات مستحق) ١"(
 راپور، رئيس کميته راستکاری بايد )ت)(۵(شده در پراگراف 

ه اعضای کميته دربر دارنده نتايج تحقيق رئيس تهيه نموده آنرا ب
  . راستکاری فراهم سازد

 در قسمت اتهامات ارجاع –. اتهامات خطاکاری) ٢"(
، رئيس همان )ب)(۵(شده به سازمانی بر اساس پراگراف 

 دربردارنده نتايج تحقيق را تهيه نموده آنرا به راپورسازمان بايد 
  . اعضای کميته راستکاری فراهم سازد

   .ارزيابی و ترتيب نهايی) ٨"( 

 بدست آمده بر اساس راپور در قسمت هر –. در عموم) الف"(
  –، کميته راستکاری بايد )ت)(٧(پراگراف 

   را ارزيابی کند؛راپور) ١"(

 را همراه با توصيات کميته راستکاری، راپور)٢"(
 روز ٣٠بشمول توصيات در مورد اقدامات انضباطی، در ظرف 

ن تحقيق، به رئيس بعد از تکميل شد) تا حد اعظمی قابل اجرا(
 در مورد سر مفتش راپور(اجرائيوی شوار و به رئيس جمهور 

يا رئيس نهاد فدرال ) کدام تاسيس يا در مورد کارمند سر مفتش
)  در مورد سر مفتش چنين نهاد يا کدام کارمند سر مفتشراپور(

  برای حل بسپارد؛ و

 و توصيات را در راپورخالصه اجرائيوی چنان ) ٣"(
 به رئيس راپوروز بعد از تسليم نمودن چنان  ر٣٠ظرف 

به کميته نظارتی و اصالحی مجلس ) ٢(اجرائيوی بر طبق ماده 
نمايندگان،کميته امنيت کشور و امور دولتی مجلس سنا و کميته 

  .های ديگر دسته جمعی حوزه قضايی تهيه نمايد

 رئيس اجرائيوی شورا بايد به کميته راستکاری –. ترتيب) ب"(
رد ترتيب نهايی امور، بشمول اينکه در مورد آن رئيس يا مدير در مو

  .سازمان چه تصميمی گرفته شد
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 دسمبر ٣١ شورا بايد به کنگره و رئيس جمهور الىٰ –.  ساالنهراپور) ٩"(
 راپورهر سال در مورد فعاليت های کميته راستکاری در جريان سال مالی گذشته 

  : اشدتهيه نمايد که بايد شامل نکات ذيل ب

  .تعداد اتهامات بدست آمده) الف"(

تعداد اتهامات ارجاع شده به سازمانهای ديگر بشمول ) ب"(
  .اتهامات ارجاع شده برای تحقيقات جنايی

تعداد اتهامات ارجاع شده به رئيس کميته راستکاری برای ) ت"(
  .تحقيق

  .تعداد اتهامات به پايان رسيده بدون ارجاع شدن) ث"(

  .ست آمدن هر اتهام و تاريخ حل آنتاريخ بد) ج"(

در مورد اتهامات ارجاع شده به رئيس کميته راستکاری، ) ح"(
خالصه وضعيت تحقيق اتهامات  و، در مورد تحقيقات تکميل شده در جريان 

  .سال مالی گذشته، خالصه يابش های تحقيق

  ..موضوعات ديگر طوريکه شورا آنرا مناسب ميداند) خ"(

و ) ٨( در قسمت پراگراف های –. ای معلومات بيشتردرخواست بر) ١٠"(
، شورا بايد در مورد اتهام معين بر اساس درخواست هر يکی از مقامات ذيل )٩(

  :معلومات مفصل تر فراهم نمايد

رئيس يا عضو بلند رتبه کميته امنيت کشور و امور دولتی ) الف"(
  .مجلس سنا

اصالح مجلس رئيس يا عضو بلند رتبه کميته نظارت و ) ب"(
  .نمايندگان

  .رئيس يا عضو بلند رتبه کميته های حوزه قضايی کنگره) ت"(

 هدف اين بخش فرعی ايجاد کردن کدام حق يا –. هيچ حق و منفعت) ١١"(
منفعت، متکی بخود يا وابسته به طرز عمل قابل اجرا از طرف شخصی عليه اياالت 

  ."يستمتحده، سازمانها و دفاتر آن و يا کدام شخصی، ن

  —.اتهامات خطاکاری عليه مشاور خاص يا معاون مشاور خاص) ب(

  — درين بخش–. تعريفات) ١(

بمعنی کميته تاسيس " کميته راستکاری"اصطالح ) الف(
 ۵( سر مفتش ١٩٧٨قانون سال ) ث (١١شده بر طبق بخش 

  ، اصالح شده توسط اين قانون؛ و)سی اپ.ايس.يو
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 مشاور خاص به معنی" مشاور خاص"اصطالح ) ب(
، مجموعه قوانين ۵عنوان ) ب(١٢١١گماشته شده بر اساس بخش 

  .اياالت متحده ميباشد

  —.صالحيت کميته راستکاری) ٢(

 اتهام خطاکاری عليه مشاور خاص –. در عموم) الف(
يا معاون مشاور خاص توسط کميته راستکاری مانند اتهام عليه 

د و برای تحقيق اخذ، بازدي) يا عضو دفتر سر مفتش(سر مفتش 
ارجاع ميگردد، البته اين کار بايد در حالت صورت بگيرد که 
مشاور خاص از غور کردن بر اتهام معرفی شده، بر اساس اين 

  . پراگراف، سر پيچی کند

 اين بخش –. هماهنگی با قواعد موجود قانون) ب(
فرعی دسترسی به هئيت حفاظت از نظام های استحقاق برای 

 مجموعه اياالت متحده را ۵ عنوان ٧٧٠١خش مرور بر اساس ب
در صورتيکه کدام اتهام معرفی شده بر اساس اين . از بين نميبرد

اين عنوان ) ٨)(ب(٢٣٠٢بخش فرعی شامل در برگيرنده بخش 
 ١٢٠باشد، عدم موفقيت در فراهم کردن اقدام اصالحی در ظرف 
ری، روز بعد از تاريخ بدست آمدن اتهام از طرف کميته راستکا

 اين عنوان، بايد بطور برآورنده بخش ١٢٢١بايد بر اساس بخش 
  .اين عنوان پنداشته شود) ب)(٣(الف(١٢١۴

 کميته راستکاری ميتواند برای تطبيق اين بخش –. قواعد) ٣(
فرعی تجويز هر گونه قاعده و دستور که از همفکری و التزامات که در 

  .   ايدصورت ديگر قابل اجرا ميبود، پيروی کند، نم

  –. تاريخ قابل اجرا و دستورات اجرائيوی موجود) ت(

 روز بعد از تاريخ تصويب اين ١٨٠ در ظرف –. شورا) ١(
قانون، شورای سر مفتشين در مورد راستکاری و بهره وری تاسيس شده بر 

  .اساس اين بخش بايد قابل اجرا و فعال گردد

ئيوی  اجرا١٢٨٠۵ نمره دستور –. دستورات اجرائيوی) ٢(
 ٢١ مورخ ١٢٩٣٣ نمره، و دستور اجرائيوی ١٩٩٢ می سال ١١مورخ 

) طوريکه قبل از تصويب اين قانون قابل اجرا ميباشد (١٩٩۶مارچ سال 
  --بايد بر مسايل ذيل تاثيری نداشته باشد 

تاريخ که در آن شورای سر مفتشين کميته ) الف(
شورا راستکاری و بهره وری بر اساس تصميم رئيس اجرائيوی 

  اجرا و فعال ميگردد؛ يا

 روزه که آغاز آن تاريخ ١٨٠روز اخير دوره ) ب(
  .تصويب اين قانون ميباشد
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  —.اصالحات فنی و مطابقتی) ث(

 سر مفتش ١٩٧٨ قانون سال –.  سر مفتش١٩٧٨قانون سال ) ١(
  –طبق ذيل اصالح شده است ) سی اپ.ايس. يو۵(

و ) ٢()ب(۴، )١(٢در بخش های ) الف(
در هر جا و با )" ٢(١١بخش  "با محو کردن) الف)(١)(فال(خ٨

  ؛ و )"٢(١٢بخش "عوض کردن آن با 

، در موضوع قبل از پراگراف )الف(خ٨در بخش )ب(
  ". ١٢بخش "و عوض کردن آن با " ١١بخش  "محو، با )١(

) الف(١١٠۵ بخش –. صورتحساب جداگانه اختصاصات) ٢(
و ) ٣٣( پراگراف اول با محواياالت متحده،  مجموعه قوانين ٣١عنوان 

 : ذيل اصالح شده استعالوه نمودن نکات 

صورتحساب جداگانه برای اختصاصات شورای سر ) ٣٣"(
مفتشين در مورد راستکاری و بهره وری، و شامل درين صورتحساب بيانيه 
جداگانه مبلغ جمع شده درخواست شده برای هر دانشگاه برقرار شده توسط 

  ."ستکاری و بهره وریشورای سرمفتشين  را

  .تسليم درخواست های بوديجه به کنگره. ٨بخش 

با عالوه نمودن ) سی اپ.ايس. يو۵( سر مفتش ١٩٧٨ قانون سال ۶بخش 
  :نکات ذيل در اخير اصالح شده است

برای هر سال مالی، سر مفتش بايد تخمينه و درخواست برای ) ١)(ح"(
 ميدهد، راپوره فدرال که به آن سر مفتش بوديجه را به رئيس تاسيس يا نهاد تعيين شد

درخواست برای بوديجه بايد مبلغ مجموعی منابع مالی درخواست شده برای .تهيه نمايد
اجرای فعاليت های سر مفتش و مبلغ درخواست شده برای تمام نيازمندی های تربيتی 

ازمندی را تشخيص نمايد؛ سر مفتش بايد تصديق نمايد که مبلغ درخواست شده تمام ني
های تربيتی دفتر سر مفتش و منابع الزم برای حمايت از شورای سر مفتشين در 

منابع الزم برای . تضمين راستکاری و بهروه وری در آن سال مالی را رفع ميسازد
حمايت کردن از شورای سر مفتشين راستکاری و بهره وری بايد در درخواست 

  .  بوديجه مشخصا توجيه گردد

وديجه پيشنهاد شده به رئيس جمهور برای تصويب، رئيس هر در تهيه ب)٢"(
  :تاسيس يا نهاد تعيين شده فدرال بايد در آن نکات ذيل را شامل سازد

  درخواست مبلغ مجموعی برای سرمفتش؛) الف"(

  مبلغ برای تربيت سرمفتش؛)ب"(

کاری و بهره تمبلغ برای حمايت از شورای سر مفتشين راس)ت"(
  وری؛ و
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  .ات سرمفتش در مورد پيشنهادتوضيح) ث"(

رئيس جمهور در هر بوديجه دولت اياالت متحده تسليم شده به کنگره ) ٣"(
  :بايد نکات ذيل را شامل سازد

بيانيه جداگانه تخمين بوديجه تهيه شده در تطابق با ) الف"(
  ؛)١(پراگراف 

مبلغ درخواست شده از طرف رئيس جمهور برای هر ) ب"(
  سرمفتش؛

  درخواست شده برای تربيت سر مفتشين؛مبلغ ) ت"(

مبلغ درخواست شده توسط رئيس جمهور برای حمايت از ) ث"(
  شورای سر مفتشين راستکاری و بهره وری؛ و

توضيحات سر مفتش در  مورد پيشنهاد در صورتيکه سر ) ج"(
مفتش به اين نتيجه ميرسد که بوديجه تسليم شده توسط رئيس جمهور بطور 

 . اجرای ماموريت های دفتر مانع او خواهد شدقابل توجه در  

  

  .قدرت احضاريه. ٩بخش 

طبق ذيل ) سی اپ.ايس. يو۵( سر مفتش ١٩٧٨قانون سال ) ۴(الف(۶بخش 
  –اصالح شده است 

بشمول معلومات ذخيره شده (به هر وسيله "با عالوه نمودن ) ١(
مات معلو"بعد از اصطالح )" الکترونيکی، و همچنان هر چيز قابل لمس

  ؛ و "ديگر

و عوض کردن آن " احضاريه"با محو امالی غلط اصطالح ) ٢(
  . آنبا امالی درست 

  .قانون برنامه خطاکاری و جبران ملکی. ١٠بخش  

، مجموعه قوانين اياالت متحده، طبق ذيل ٣١عنوان ) ١)(الف(٣٨٠١بخش 
  –اصالح شده است 

المه بعد از ع" و"، با محو لفظ )ث(در پراگراف فرعی ) ١(
  سيمی کولون؛

؛ "؛ و"با محو نقطه و عالوه نمودن ) ج(در پراگراف فرعی ) ٢(
  و

  :با عالوه نمودن نکته ذيل در اخير)  ٣(
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که دوره خدمت آن در (نهاد تعيين شده فدرال )  ح"(
 سر مفتش تعيين شده ١٩٧٨قانون سال ) ٢)(الف(خ٨بخش 
  ".؛)است

  .ی تعيين شده فدرالصالحيت اعمال قانون برای نهاد ها. ١١بخش 

طبق ذيل ) سی اپ.ايس. يو۵( سر مفتش ١٩٧٨قانون سال ) ج(۶بخش 
  :اصالح شده است

گماشته شده بر "با محو اصطالح ) ١(در پراگراف فرعی ) ١(
  ؛ و "٣اساس بخش 

  :با عالوه نمودن نکته ذيل در اخير) ٢(

 به معنی سر مفتش گماشته" سرمفتش"درين بخش فرعی، اصطالح ) ٩ "(
  .".خ است٨ يا سر مفتش گماشته شده بر اساس بخش ٣شده بر اساس بخش 

 بازرسی و راپورهایدهی شش ماهه برای راپوربکاربرد التزامات . ١٢بخش 
  .ارزيابی

طبق ذيل اصالح ) سی اپ.ايس.يو( سر مفتش ١٩٧٨ قانون سال ۵بخش 
  –شده است 

، )٩)(الف(، )٨)(الف(، )۶)(الف(در هر بخش فرعی ) ١(
  --) ٣)(ب(و ) ٢)(ب(

 بازرسی، و راپورهای، "با عالوه نمودن ) الف(
  ". تفتيشیراپورهای"بعد از اصطالح "  ارزيابیراپورهای

  .معلومات در ويب سايت های دفاتر سر مفتشين. ١٣بخش 

با ) سی اپ.ايس. يو۵( سر مفتش ١٩٧٨قانون سال —.در عموم) الف(
  :ح شده استز اصال٨عالوه نمودن نکات ذيل بعد از بخش 

  .معلومات در ويب سايت های سرمفتشين. س٨بخش "

  —.پيوند های مستقيم به دفاتر سر مفتشين) الف"(

 هر سازمان بايد در صفحه اصلی ويب سايت –. در عموم) ١"(
خويش، پيوند مستقيم به ويب سايت دفتر سر مفتش  همان سازمان را فراهم 

  .نمايد

بايد ) ١(م ياد شده در پراگراف پيوند مستقي–. دسترس پذيری) ٢"(
  .واضح بوده و دسترسی به دفتر سر مفتش را تسهيل بخشد

  —.التزامات برای ويب سايت های سر مفتشين) ب"(
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 سرمفتش هر سازمان –.  و تفتيش هاراپورهافراهم نمودن ) ١"(
  –بايد 

 يا راپور روز بعد ازينکه کدام ٣در ظرف )الف"(
در دستر عام قرار گرفت، بايد )  تفتيش ياراپوريا جزء از (تفتيش 
را در ويب )  يا تفتيشراپوريا جزء از ( يا تفتيش راپورهمان 

  سايت دفتر سر مفتش فراهم سازد؛ و 

يا جزء ( يا تفتيش راپورتضمين نمايد که هر ) ب"(
  —)الف(توضيح شده در پراگراف فرعی )  يا تفتيشراپورهمان 

صلی ويب از پيوند مستقيم در صفحه ا) ١"(
  سايت دفتر سر مفتش به آسانی دسترس پذير است؛

شامل خالصه يابش های سر مفتش ) ٢"(
  است؛ و

  –بشکل تهيه شده که ) ٣"(

قابل جستجو و داونلود شدن ) ١"(
  از انترنت است؛ و

افراد عامه بازديد کننده از ) ٢"(
  .ويب سايت ميتوانند آنرا چاپ کنند

  –. لف بی جا و سوء استفادهدهی در مورد فريب، تراپور) ٢"(

 سر مفتش هر سازمان بايد در –. در عموم) الف"(
صفحه اصلی ويب سايت خويش پيوند مستقيم به دفتر سر مفتش را 
فراهم نمايد تا مردم بتوانند در مورد فريب، تلف بی جا، و سوء 

 دهندگان فريب، تلف بی جا يا سوء راپوراز .  دهندراپوراستفاده 
استفاده از پيوند ذکر شده درين پراگراف نبايد تقاضای استفاده با 

  .فراهم نمودن معلومات هويت شخصی گردد

 سر مفتش هر سازمان نبايد هويت –. گمنامی) ب"(
 ميدهد بدون راپور دهنده را که بر اساس اين پراگراف راپورکدام 

موافقت اين شخص آشکار سازد مگر اينکه سر مفتش تصميم 
  "يان تحقيق اين چنين افشاء اجتناب نا پذير استبگيرد که  در جر

 اختصاصات ٢٠٠٨خدمات مالی قانون سال ) ب(٧۴۶ بخش –. لغو) ب(
  .لغو گرديده است) ٢٠٣۴.  ستات١٢١يادداشت؛ . سی اپ.ايس. يو۵(عمومی دولت 

 روز بعد از تاريخ بتصويب رسيدن اين ١٨٠ در ظرف –. تطبيق) ت(
مفتش هراداره بايد اصالحات بوجود آمده درين بخش قانون، رئيس هر سازمان و سر 

  .را تطبيق نمايند
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  .صالحيت های ديگر اداری. ١۴بخش 

 ۵( سر مفتش ١٩٧٨قانون سال ) ث(۶ بخش –. در عموم) الف(
    :بشکل ذيل اصالح شده است) سی اپ.ايس.يو

برای اهداف عملی ساختن قواعد قانون تشخيص ) الف)(١)(ث"(
    –) ب(عی شده در پراگراف فر

هر دفتر سر مفتش بايد يک سازمان جداگانه ) ١"(
  تصور گردد؛ و

سر مفتش مسؤل رياست کردن دفتر که در ) ٢"(
ياد آوری شده بايد در چنان دفتر وظايف، ) ١(موردش در ماده 

صالحيت ها و مسؤليت های رئيس سازمان يا مقام گمارش را 
  .داشته باشد

 مجموعه ۵د ذيل عنوان اين گراگراف در قسمت قواع) ب"(
  :قوانين اياالت متحده قابل اجرا است

    .٣۵فصل فرعی دوم فصل ) ١"(    

، ٨۴١۴، ٨٣۴۴، ٨٣٣۶، )ب(٨٣٣۵بخش ) ٢"(
  ).ب (٨۴٢۵ و ٨۴۶٨

طوريکه (تمام قواعد وابسته به خدمت مقام ارشد ) ٣"(
 تعيين گرديده ٢با پيروی از پراگراف ) توسط دفتر اداره کارمندان

  .باشد

 مجموعه ۵عنوان ) ب(۴۵٠٧برای اهداف بکار برد بخش ) ٢"(
بايد با تعويض نمودن ) ٢)(الف)(١(قوانين اياالت متحده، از پراگراف 

که بر اساس (شورا سر مفتش در مورد راستکاری و بهره وری 'اصطالح 
سر مفتش 'همراه با اصطالح ' بايد)  قانون سر مفتش تاسيس شده١١بخش 

  .استفاده گردد"'را بعهده دارد،) ١(د شده در ماده که رياست دفتر يا

صالحيت سر مفتش خزانه داری برای اداره ماليات جهت ) ب(
قانون سال ) ت)(١)(ز(ث٨ بخش –. حفاظت کارمندان خدمت عايدات داخلی

و " امنيت فزيکی"با محو اصطالح ) سی.ايس. يو۵( سر مفتش ١٩٧٨
  .اصالح شده است" یحفاظات مامور عايدات داخل"عالوه نمودن 

  

  ٢٠٠٨ اکتوبر سال ١۴بصويب رسيده بتاريخ 
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   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )٢٣٢۴. ايس (٩٢٨آر . ايچ–تاريخ مقننه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )مامور نظارت و اصالح دولت (٣۵۴ -١١٠ نمره:  مجلسراپورهای

  )مامور امنيت کشور و امور دولتی (٢٣٢۴.  همراهی کننده ايس٢۶٢ – ١١٠ نمره:  مجلس سناراپورهای

  :سوانح کنگره

  . اکتوبر از طرف مجلس مورد غور قرار گرفت و تصويب شد٣بتاريخ ): ٢٠٠٧ (١۵٣جلد 

  . سپتمبر از طرف مجلس سنا مورد غور قرار گرفت، اصالح و تصويب شد٢۴بتاريخ : )٢٠٠٨ (١۵۴ جلد 

  . سپتمبر از طرف مجلس سنا مورد غور قرار گرفت، بر آن موافقه شده اصالح گرديد٢٧ و ٢۵بتاريخ 

  ؛ )٢٠٠٨ (۴۴تاليف هفته وار اسناد رياست جمهور، جلد 

  اکتوبر، بيانيه رئيس جمهور١۴
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۵ضميمه   

 سرنام ها و اصطالحات مخفف
 

AFSA 2002 افغانستانی آزاد از تيحما قانون 
ANDS افغانستانی مل انکشافی ژيسترات 
ANSF نيروهای امنيت ملی افغانستان  
ASFF افغانستانی تيامنی روهاين صندوق 
BBG هيئت شايع کننده حکومتداران  

CDC MRE  ت ماينآگاهی از خطرامرکز کنترول امراض و  
CENTCOMمتحده االتيای مرکزی قوماندان 

CERP قوماندانی اضطرار پاسخ پروگرام 
CFC‐A متحده االتيای مرکزی قوماندان 

CJTF‐101  ١٠١ –نيروی کاری مشترک 
CSH بقا و صحت اطفال 

CSTC‐A  افغانستان–قوماندانی مشترک انتقال امنيت 
DC&P کنترول و جلوگيری از امرا 
DEA داره اعمال مواد مخدرا 

DEA CN شعبه مبارزه با مواد مخدر 
DoD وزارت دفاع 

DoD CN برنامه مبارزه با مواد مخدر وزارت دفاع 
DoD E&EE مصارف اضطراری و غير عادی وزارت دفاع 
DoD IG دفاع وزارت خاص سرمفتش  

DoD OMA عمليات و نگهداشت وزارت دفاع  
DoD T&E ارت دفاعتربيت و تجهيزات وز 
DRT تيم بازسازی ناحيوی 
ePRT تيم بازسازی واليتی جايگزين 
ERMA مساعدت اضطراری با پناهندگان و مهاجرين 
ESF صندوق مساعدت اقتصادی 
FBI اداره تحقيقات فدرال 
FMF تهيه منابع مالی برای اردوی خارجی 
FSA قانون حمايت از آزادی 
FY سال مالی 
GAO  دولتدفتر حسابدهی 
GHAI نوک بزرگتر ابتکار افريقا 
GIRoA دولت جمهوری اسالمی افغانستان 
GWOT مبارزه جهانی عليه دهشت افگنی 
IDA مساعدت به فجايع بين المللی 
IG سر مفتش 

IMET  تربيت بين المللی نظامی 
INCLE کنترول بين المللی مواد مخدر و اعمال قانون 
INL مخدر و اعمال قانوناداره بين المللی مواد  
IO&P سازمان ها و برنامه های بين المللی 
ISAF نيروی بين المللی کمک به امنيت 
JFC‐  بروسوم-قوماندانی نيرو های مشترک  
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Brunssum 
LGCD حکومتداری قانونی و انکشاف جامعه 
MRA مساعدت با پناهندگی و مهاجرت 
NADR‐
ATA 

   مساعدت ضد دهشت افگنی– و برنامه های وابسته  کنیفگنی، ماين پاک، ضد دهشت اضد تکثيربرنامه های 

NADR‐CTF منابع مالی ضد دهشت افگنی– و برنامه های وابسته  کنیبرنامه های ضد تکثير، ضد دهشت افگنی، ماين پاک   
NADR‐
EXBS 

   و امنيت سرحدات صادرات– و برنامه های وابسته  کنیبرنامه های ضد تکثير، ضد دهشت افگنی، ماين پاک

NADR‐HD ماين پاکی بشر دوستانه– و برنامه های وابسته  کنیبرنامه های ضد تکثير، ضد دهشت افگنی، ماين پاک   
NADR‐
NDS 

برنامه ضد تکثير و خلع  – و برنامه های وابسته  کنیبرنامه های ضد تکثير، ضد دهشت افگنی، ماين پاک
  سالح

NADR‐
SALW 

  اسلحه کوچک – و برنامه های وابسته  کنی، ضد دهشت افگنی، ماين پاکبرنامه های ضد تکثير

NADR‐TIP برنامه جلوگيری از دهشت  – و برنامه های وابسته  کنیبرنامه های ضد تکثير، ضد دهشت افگنی، ماين پاک
  افگنان

NATO سازمان پيمان انتالنيتک جنوبی  
NDAA قانون اختصاصی دفاع ملی  
OEF زدیعمليات تحمل آ  

OHDACA مساعدت به فجايع بشری و ملکی  
OIG دفتر سر مفتش  
OMB دفتر مديريت و بوديجه  
OTI دفتر ابتکارات انتقالی  
PDIG معاون عمده سر مفتش  
PKO  عمليات برقراری صلح  
PRT تيم های بازسازی واليتی  

PRT ESC تی.آر.کميته اجرائيوی ناظر پی  
PST تيم حمايت واليتی  
QIP وژه های تاثير فوریپر  

RC East قوماندانی منطقوی شرق  
RLC مرکز لوجستيکی  منطقوی  
ROL حاکميت قانون  

SHAPE مرکز اعلی قدرت های متحده عالی در اروپا  
SIGAR  سر مفتش خاص برای بازسازی افغانستان  
State وزارت امور خارجه  

State OIG دفتر سر مفتش وزارت خارجه  
TTA نی خزانه داریمساعدت ف  
UN  ملل متحدسازمان  

USACE انجنيران اردوی اياالت متحده  
USAID  اداره انکشاف بين المللی اياالت متحده  

USAID OE مصرف عملياتی اداره انکشاف بين المللی اياالت متحده  
USAID 
OIG 

  دفتر سر مفتش اداره انکشاف بين المللی اياالت متحده

USDA الت متحدهوزارت زراعت ايا  
USFOR‐A  افغانستان-نيرو های اياالت متحده   
USG دولت اياالت متحده  
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۶ضميمه   

رراپو اخيريادداشت های   
 
                                                            

 ١٢٢٩،  بخش ١١٠‐١٨١ نمره. ايل. طبع). ٢٠٠٨. (٢٠٠٨قانون صالحيت دفاع ملی برای سال مالی   1

 ١٢٢٩،  بخش ١١٠‐١٨١ نمره. ايل. طبع). ٢٠٠٨. (٢٠٠٨قانون صالحيت دفاع ملی برای سال مالی  2

  ١٠٧‐٣٢٧ نمره. ايل. طبع. ٢٠٠٢٠(حمايت از آزادی افغانستان  ٢٠٠٢ماده سال  3

 http://www.mfa.gov.af/Documents/ImportantDoc/The%20حصول مجدد از ). ٢٠٠١( توافقنامه بن   4
Bonn%20Agreement.pdf   

 /http://www.mfa.gov.af/Documents/ImportantDocحصول مجدد از ). ٢٠٠۶سال (پيمان افغانستان   5
Afghanistan%20Compact.pdf   

 .http://www.embassyofafghanistanحصول مجدد از ). ٢٠٠٨سال . (استراتيژی انکشاف ملی افغانستان  6
org/documents/Afghanistan_national_development_strategy_eng.pdf   

حصول مجدد از . ٢٠٠٨ اکتوبر سال ۶."  ساختوزارت دفاع قوای اياالت متحده در افغانستان را فعال. "وزارت  دفاع 7
http://www.defenselink.mil/releases/release.aspx?releaseid=12267  
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 .http://wwwحصول مجدد از ). ٢٠٠٩ جنوری سال ١٢). (آيساف(قوای بين المللی تامين امنيت .  ناتو 9
nato.int/issues/isaf/index.html  

بايد از گروه پند های که :  لوله بخاری در مقابل چاالکی های استراتيزيکیآجنتایبر اساس معلومات ارائه شده از طرف وزارت دفاع در  10
کميته فرعی نظارتی و تحقيقی کميته خدمات مسلح ). ٢٠٠٨اپريل سال ). (۴١‐۴٠٩ راپور(های بازسازی ايالتی  در عراق و افغانستان گرفت 

 http://armedservices.house.gov/pdfs/Reports/PRT_Report.pdfحصول مجدد از . مجلس نمايندگان اياالت متحده

 .http://www.embassyofafghanistanحصول مجدد از ). ٢٠٠٨سال . (ف ملی افغانستان استراتيژی انکشا  11
org/documents/Afghanistan_national_development_strategy_eng.pdf  

). ١۵٢ خاص راپور(تجربه اياالت متحده با گروه های بازسازی ايالتی در افغانستان ). ٢٠٠۵اکتوبر سال . (پريتو، رابرت ايم 12
 /http://www.usip.org/pubsحصول مجدد از . داره صلح اياالت متحدها

specialreports/sr152.pdf   

 ٢٠٠٩ جنوری سال ١٧وزارت امور خارجه، پاسخ به فراخواندن معلومات،  13

  ٢٠٠٩ جنوری سال ١٧وزارت امور خارجه، پاسخ به فراخواندن معلومات،  14

حصول مجدد از . باره پيشرفت بطرف امنيت و ثبات در افغانستان در راپور). ٢٠٠٨جون سال . (وزارت دفاع
http://www.defenselink.mil/pubs/Report_on_Progress_toward_Security_and_Stability_in_ 

Afghanistan_1230.pdf 

.  اسوشيتيد پريس.اياالت متحده ممکن به قوای خويش در افغانستان بيافزايد). ٢٠٠٨ دسمبر سال ٢١. (سترازيوس، جيسون 15
 .http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/12/20/AR2008122002073حصول مجدد از 
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http://www.iht.com/articles/2008/12/11/asia/gates.php  
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.  جانشين موقت سرمفتش وزارت دفاع، گوردن ايس٢٠٠٨مفتش وزارت دفاع در نومبر سال به احترام تالشهای وزارت دفاع افغانستان، سر 24
هيديل، سرلشکر سردار محمد عبدالفضل، سرمفتش وزارت دفاع افغانستان، و جنرال تشکيالت عبدالرشيد، معاون سرمفتش برای دفتر سر 

ضای اين گروه ها توانستند تا سازمان های خويش را با سازمان ها و از طريق اين بازديد اع. مفتش ستاد ارتش ملی افغانستان ميزبانی کرد
پاسخ وزارت دفاع به فراخوانی معلومات، . برنامه های اياالت متحده امريکا که ماموريت هايشان بر اساس آن شکل گرفته اند، مقايسه نمايند

  .   ٢٠٠٩ جنوری سال ١۴

 .http://oig.state.gov/about/index از ٢٠٠٨ جنوری ۵جدد بتاريخ حصول م. جی.آی.ماموريت او. وزارت امور خارجه 25
htm  

 .http://oig.state.gov/about/index از ٢٠٠٨ جنوری ۵حصول مجدد بتاريخ . جی.آی.ماموريت او. وزارت امور خارجه 26
htm  

حصول ). ٠٩ – ٠٨ -١ -پی.ايس.آی(انستان برنامه های فرمانروايی قانون در افغ). ٢٠٠٨جنوری . (دفتر سر مفتش وارت امور خارجه 27
   http://oig.state.gov/documents/organization/106946.pdfمجدد از 

ارزيابی برنامه های مبارزه با مواد مخدر در افغانستان توسط ). ٢٠٠٧جوالی سال . (دفتر سر مفتش وزارت امور خارجه 28
 /http://oig.state.gov/documents از حصول مجدد) ٣۴ – ٠٧ – ١ –پی .ايس.آی(ماموريت ها 

organization/90158.pdf   
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). ٠٩ -٠٨ – ١ –پی .ايس.آی(برنامه های فرمانروايی قانون در افغانستان ). ٢٠٠٨جنوری سال . (دفتر سر مفتش وزارت امور خارجه 29

     http://oig.state.gov/documents/organization/106946.pdfحصول مجدد از 

دارايی شخصی در ملکيت دولت تصرف شده توسط پيمانکاران ). ٢٠٠٨ سپتمبر سال ٧. ( سر مفتش وزارت امور خارجهدفتر 30
 //:httpحصول مجدد از ). ۴٨ -٠٧ –او .کيو.آی\دی.يو.ای. (در افغانستان

oig.state.gov/documents/organization/98767.pdf  

آی -پی.ايس.آی(تفتيش اداره مواد مخدر بين المللی و امور تحميل قانون ). ٢٠٠۵جوالی . (دفتر سر مفتش وزارت امور خارجه 31
 /http://oig.state.govحصول مجدد از )  ١۴ – ٠۵ –

documents/organization/50283.pdf    

 – ٠٨ – آی – پی.ايس.آی. (برنامه های فرمانروايی قانون در افغانستان). ٢٠٠٨جنوری سال . (سر مفتش وزارت امور خارجهدفتر  32
    http://oig.state.gov/documents/organization/106946.pdfحصول مجدد از ) ٠٩

ارزيابی تربيه و آمادگی پوليس در افغانستان توسط ماموريت ها ). ٢٠٠۶نومبر سال . (سر مفتش وزارت امور خارجهدفتر  33
 /http://oig.state.govحصول مجدد از ). ٠٧ -٠٧ –او .کيو.آی–پی .ايس.آی(

documents/organization/76103.pdf   

ارزيابی تربيه و آمادگی پوليس در افغانستان توسط ماموريت ها ). ٢٠٠۶نومبر سال . (سر مفتش وزارت امور خارجهدفتر  34
 /http://oig.state.govحصول مجدد از ). ٠٧ -٠٧ –او .کيو.آی–پی .ايس.آی(

documents/organization/76103.pdf   

  ارزيابی برنامه های مبارزه با مواد مخدر در افغانستان که توسط). ٢٠٠٧جوالی سال . (سر مفتش وزارت امور خارجهدفتر  35
 /http://oig.state.gov/documentsحصول مجدد از ). ٣۴ – ٠٧ – آی –پی .ايس.آی(ماموريت های متعدد اجرا شد 

organization/90158.pdf  

ارزيابی برنامه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان اجرا شده ) ٢٠٠٧جوالی سال . (مور خارجهسر مفتش وزارت ادفتر  36
 /http://oig.state.gov/documentsحصول مجدد از ). ٣۴ – ٠٧ –آی -پی.ايس.آی(توسط ماموريت های متعدد 

organization/90158.pdf  

او .کيو.آی–پی .ايس.آی(زيابی تربيه و آمادگی پوليس افغانستان ار). ٢٠٠۶نومبر سال . (سر مفتش وزارت امور خارجهدفتر  37
 /http://oig.state.govحصول مجدد از ). ٠٧ – ٠٧ –

documents/organization/76103.pdf  

). ٠٩ – ٠٨ – آی –پی .ايس.آی(برنامه های فرمانروايی قانون در افغانستان ). ٢٠٠٨جنوری سال .(سر مفتش وزارت امور خارجهدفتر  38
  http://oig.state.gov/documents/organization/106946.pdfحصول مجدد از 

دارايی های شخصی در ملکيت دولت در دست پيمانکاران منتخب در ). ٢٠٠٨ سپتمبر سال ٧. (سر مفتش وزارت دفاعدفتر  39
 //:httpحصول مجدد از ). ۴٨ – ٠٧ –او .کيو.دی،آی.يو.ای(افغانستان 

oig.state.gov/documents/organization/98767.pdf  

 –دی ( اضطراری قوماندانان در افغانستان  تطبيق برنامه پاسخ). ٢٠٠٧ فبروری سال ٢٨. (سر مفتش وزارت دفاعدفتر  40
 /http://www.dodig.mil/Auditحصول مجدد از ) ٠۶۴ – ٢٠٠٧

reports/FY07/07-064.pdf  

اعطای قراردادها برای کمک در مبارزه جهانی عليه دهشت افگنی ). ٢٠٠۵ل  اکتوبر سا١۴. (سر مفتش وزارت دفاعدفتر  41
 .http://www.dodigحصول مجدد از  ). ٠٠٧ – ٢٠٠۶ –دی (توسط انجنيران اردوی اياالت متحده 

mil/Audit/reports/fy06/06-007.pdf 
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ک در مبارزه جهانی عليه دهشت افگنی اعطای قراردادها برای کم). ٢٠٠۵ اکتوبر سال ١۴. (سر مفتش وزارت دفاعدفتر  42

 .http://www.dodigحصول مجدد از  ). ٠٠٧ – ٢٠٠۶ –دی (توسط انجنيران اردوی اياالت متحده 
mil/Audit/reports/fy06/06-007.pdf  

 

نها ارزيابی تربيه و آمادگی پوليس افغانستان از طرف سازما). ٢٠٠۶نومبر سال . (سر مفتش وزارت امور خارجهدفتر  43
 /http://oig.state.govحصول مجدد از ). ٠٧ – ٠٧ –او .کيو. آی–پی .ايس.آی(

documents/organization/76103.pdf 

 –دی (اجرای برنامه پاسخ اضطراری قوماندانان در افغانستان ). ٢٠٠٧ فبروری سال ٢٨. (سر مفتش وزارت دفاعدفتر  44
 /http://www.dodig.mil/Auditحصول مجدد از ). ٠۶۴ – ٢٠٠٧

reports/FY07/07-064.pdf  

ارزيابی تربيت و آمادگی پوليس افغانستان اجرا شده توسط ). ٢٠٠۶نومبر سال . (سر مفتش وزارت امور خارجهدفتر  45
 /http://oig.state.govحصول مجدد از ). ٠٧ – ٠٧ –او .کيو. آی–پی .ايس.آی(سازمانها 

documents/organization/76103.pdf  

اعطای قراردادها برای کمک در مبارزه جهانی عليه دهشت افگنی ). ٢٠٠۵ اکتوبر سال ١۴. (سر مفتش وزارت دفاعتر دف 46
 .http://www.dodigحصول مجدد از  ). ٠٠٧ – ٢٠٠۶ –دی (توسط انجنيران اردوی اياالت متحده 

mil/Audit/reports/fy06/06-007.pdf  

اعطای قراردادها برای کمک در مبارزه جهانی عليه دهشت افگنی ). ٢٠٠۵بر سال  اکتو١۴. (سر مفتش وزارت دفاعدفتر  47
 .http://www.dodigحصول مجدد از  ). ٠٠٧ – ٢٠٠۶ –دی (توسط انجنيران اردوی اياالت متحده 

mil/Audit/reports/fy06/06-007.pdf 

  .٢٠٠٨ دسمبر سال ١۵پاسخ وزارت دفاع به درخواست معلومات،  48

 .٢٠٠٨ دسمبر سال ١۵رت دفاع به درخواست معلومات، پاسخ وزا 49

تفتيش پروژه تعليمات عالی ). ٢٠٠٨ دسمبر سال ۴. (دفتر سرمفتش، سازمان اياالت متحده برای انکشاف بين المللی 50
 //:httpحصول مجدد از ). ٠٠٢ – ٠٩ – ٣٠۶ – ۵( افغانستان -ايد.ايس.يو

www.usaid.gov/oig/public/fy09rpts/5-306-09-002-p.pdf   

-ايد.ايس.يوتفتيش برنامه انکشاف متناوب ) ٢٠٠۶ آگست سال ١٨. (دفتر سرمفتش، سازمان اياالت متحده برای انکشاف بين المللی 51
حصول مجدد از  ).  پی– ٠٠٨ – ٠۶ – ٣٠۶ – ۵( مناطق جنوبی  -افغانستان 

http://www.usaid.gov/oig/public/fy06rpts/5-306-06-008-p.pdf  

تفتيش فعاليت انکشاف تشکيالت اقتصادی ). ٢٠٠٨ جون سال ٢٣. (دفتر سرمفتش، سازمان اياالت متحده برای انکشاف بين المللی 52
حصول مجدد از ).  پی– ٠٠٨ – ٠۶ – ٣٠۶ – ۵. (ايد.ايس.يوو متوسط .   مناطق جنوبی-کوچک

http://www.usaid.gov/oig/public/fy08rpts/5-306-08-006-p.pdf / افغانستان   

ايد، .ايس.تفتيش برنامه معيشت متناوب يو) ٢٠٠٧ فبروری سال ١٣.(دفتر سرمفتش، سازمان اياالت متحده برای انکشاف بين المللی 53
حصول مجدد از ).  پی– ٠٠٨ – ٠۶ – ٣٠۶ – ۵( مناطق شرقی –افغانستان 

http://www.usaid.gov/oig/public/fy07rpts/5-306-07-002-p.pdf 

تفتيش برنامه بازسازی مکاتب و کلنيک ها ). ٢٠٠۵ مارچ سال ١۴. (دفتر سرمفتش، سازمان اياالت متحده برای انکشاف بين المللی 54
-http://www.usaid.gov/oig/public/fy05rpts/5حصول مجدد از ).  پی– ٠٠٨ – ٠۶ – ٣٠۶ – ۵(افغانستان -ايد.ايس.يو

306-05-003-p.pdf 
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تفتيش برنامه بازسازی مکاتب و کلنيک ها ). ٢٠٠۵ مارچ سال ١۴. (ن اياالت متحده برای انکشاف بين المللیدفتر سرمفتش، سازما 55
-http://www.usaid.gov/oig/public/fy05rpts/5حصول مجدد از ).  پی– ٠٠٨ – ٠۶ – ٣٠۶ – ۵(افغانستان -ايد.ايس.يو

306-05-003-p.pdf 

 

-ايد.ايس.تفتيش برنامه انکشاف ظرفيت های يو). ٢٠٠٨ سپتمبر سال ٣٠. (ای انکشاف بين المللیدفتر سرمفتش، سازمان اياالت متحده بر 56
-http://www.usaid.gov/oig/public/fy08rpts/5-306حصول مجدد از  ).  پی– ٠٠٨ – ٠۶ – ٣٠۶ – ۵(افغانستان  

08-012-p.pdf 

تفتيش برنامه بازسازی مکاتب و کلنيک ها ). ٢٠٠۵ مارچ سال ١۴(. دفتر سرمفتش، سازمان اياالت متحده برای انکشاف بين المللی 57
-http://www.usaid.gov/oig/public/fy05rpts/5حصول مجدد از ).  پی– ٠٠٨ – ٠۶ – ٣٠۶ – ۵(افغانستان -ايد.ايس.يو

306-05-003-p.pdf 

   

تفتيش برنامه بازسازی مکاتب و کلنيک ها ). ٢٠٠۵ مارچ سال ١۴. (دفتر سرمفتش، سازمان اياالت متحده برای انکشاف بين المللی 58
-http://www.usaid.gov/oig/public/fy05rpts/5حصول مجدد از ).  پی– ٠٠٨ – ٠۶ – ٣٠۶ – ۵(افغانستان -ايد.ايس.يو

306-05-003-p.pdf 

 

ايد، .ايس.معيشت متناوب يوتفتيش برنامه ) ٢٠٠٧ فبروری سال ١٣.(دفتر سرمفتش، سازمان اياالت متحده برای انکشاف بين المللی 59
حصول مجدد از ).  پی– ٠٠٨ – ٠۶ – ٣٠۶ – ۵( مناطق شرقی –افغانستان 

http://www.usaid.gov/oig/public/fy07rpts/5-306-07-002-p.pdf 

 

-ايد.ايس.يوتفتيش برنامه انکشاف متناوب ) ٢٠٠۶ آگست سال ١٨. (دفتر سرمفتش، سازمان اياالت متحده برای انکشاف بين المللی 60
حصول مجدد از  ).  پی– ٠٠٨ – ٠۶ – ٣٠۶ – ۵( مناطق جنوبی  -افغانستان 

http://www.usaid.gov/oig/public/fy06rpts/5-306-06-008-p.pdf  

 

 – ۵(تفتيش برنامه شتابنده نگهداشت پذير زراعت ). ٢٠٠٨ آگست سال ٨. (دفتر سرمفتش، سازمان اياالت متحده برای انکشاف بين المللی 61
   http://www.usaid.gov/oig/public/fy08rpts/5-306-08-009-p.pdfحصول مجدد از ).  پی– ٠٠٩ – ٠٨ – ٣٠۶

تفتيش برنامه شهری آب و مراعات اصول بهداشت ). ٢٠٠٧ جون سال ٧. (دفتر سرمفتش، سازمان اياالت متحده برای انکشاف بين المللی 62
-http://www.usaid.gov/oig/public/fy07rpts/5-306حصول مجدد از ). پی– ٠٠۶ – ٠٧ – ٣٠۶ – ۵(افغناستان -ايد.ايس.يو

07-006-p.pdf 

 – ۵(تفتيش برنامه شتابنده نگهداشت پذير زراعت ). ٢٠٠٨ آگست سال ٨. (دفتر سرمفتش، سازمان اياالت متحده برای انکشاف بين المللی 63
   http://www.usaid.gov/oig/public/fy08rpts/5-306-08-009-p.pdfحصول مجدد از ).  پی– ٠٠٩ – ٠٨ – ٣٠۶

 

تفتيش پروژه تعليمات عالی ). ٢٠٠٨ دسمبر سال ۴. (دفتر سرمفتش، سازمان اياالت متحده برای انکشاف بين المللی 64
 //:httpحصول مجدد از ).  پی– ٠٠٢ -٠٩ – ٣٠۶ – ۵(افغانستان -ايد.ايس.يو
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www.usaid.gov/oig/public/fy09rpts/5-306-09-002-p.pdf   

تفتيش فعاليت انکشاف تشکيالت کوچک و متوسط ). ٢٠٠٨ جون سال ٢٣. (دفتر سرمفتش، سازمان اياالت متحده برای انکشاف بين المللی 65
 Retrieved fromحصول مجدد از ).  پی-٠٠۶ -٠٨ – ٣٠۶ – ۵(افغانستان -ايد.ايس.اقتصادی يو

http://www.usaid.gov/oig/public/fy08rpts/5-306-08-006-p.pdf 

پيشرفت در اعمار سرک ها، اما برای تعيين موثريت و برنامه نگهداشت : بازسازی افغانستان).٢٠٠٨جوالی سال . (دفتر حسابدهی دولت 66
  http://www.gao.gov/new.items/d08689.pdfحصول مجدد از  ). ۶٨٩ – ٠٨ –او .ای.جی. (پذير نياز به ارزيابی ها

 

برای تضمين تکميل پالن مفصل برای انکشاف و نگهداشت : امنيت افغانستان). ٢٠٠٨جون سال ( .سابدهی دولتدفتر ح 67
حصول مجدد از ). ۶۶١ – ٠٨ –او .ای.جی(نيروی ملی امنيت افغان ممکن نياز به اقدام اضافی دسته جمعی باشد 

http://www.gao.gov/new.items/d08661.pdf 

باوجود تالشهای بهبودی يافته، امنيت رو به : کنترول مواد مخدر افغانستان). ٢٠٠۶ نومبر سال ١۵ (.دفتر حسابدهی دولت 68
 .http://wwwحصول مجدد  ). ٧٨ ٠٧- -او .ای.جی(زوال موفقيت اهداف اياالت متحده را تهديد ميکند 

gao.gov/new.items/d0778.pdf 

مسايل کليدی برای نظارت : ن، با ثبات ساختن، بازساختن افغانستانايمن ساخت). ٢٠٠٧ می سال ٢۴ (.دفتر حسابدهی دولت   69
 .http://www.gaoحصول مجدد ). پی.ايس.آی٨٠ ٠٧- -او .ای.جی(کنگره 

gov/new.items/d07801sp.pdf  

ارت مسايل کليدی برای نظ: ايمن ساختن، با ثبات ساختن، بازساختن افغانستان). ٢٠٠٧ می سال ٢۴ (.دفتر حسابدهی دولت 70
 .http://www.gaoحصول مجدد ). پی.ايس.آی٨٠ ٠٧- -او .ای.جی(کنگره 

gov/new.items/d07801sp.pdf   

مسايل کليدی برای نظارت : ايمن ساختن، با ثبات ساختن، بازساختن افغانستان). ٢٠٠٧ می سال ٢۴ (.دفتر حسابدهی دولت 71
 .http://www.gaoحصول مجدد ). پی.ايس.آی٨٠ ٠٧- -او .ای.جی(کنگره 

gov/new.items/d07801sp.pdf   

باوجود برخی پيشرفت، امنيت رو به زوال و موانع : بازسازی افغانستان). ٢٠٠۵ جوالی سال ٢٨. (دفتر حسابدهی دولت 72
حصول مجدد از ). ٧۴٢ – ٠۵ –او .ای.جی(ديگر بدست آوری اهداف اياالت متحده را تهديد ميکند 

http://www.gao.gov/new.items/d05742.pdf 
پيشرفت در اعمار سرک ها، اما برای تعيين موثريت و برنامه نگهداشت : بازسازی افغانستان).٢٠٠٨جوالی سال . (دفتر حسابدهی دولت 

  http://www.gao.gov/new.items/d08689.pdfحصول مجدد از  ). ۶٨٩ – ٠٨ –او .ای.جی. (پذير نياز به ارزيابی ها
 

برای تضمين تکميل پالن مفصل برای انکشاف و نگهداشت : امنيت افغانستان). ٢٠٠٨جون سال ( .دفتر حسابدهی دولت 73
حصول مجدد از ). ۶۶١ – ٠٨ –او .ای.جی(نيروی ملی امنيت افغان ممکن به اقدام اضافی دسته جمعی ضرورت باشد 

http://www.gao.gov/new.items/d08661.pdf 

 

امنيت رو به زوال و منابع محدود مانع پيشرفت شده؛ نياز به بهبودی ها در : بازسازی افغانستان). ٢٠٠۴جون سال  (.دفتر حسابدهی دولت 74
  http://www.gao.gov/new.items/d04403.pdfحصول مجدد از ). ۴٠٣ – ٠۴ –او .ای.جی(ستراتيژی اياالت متحده 
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اياالت متحده برای ايجاد نيرو های با ظرفيت پوليس افغان با تالشهای : امنيت افغانستان). ٢٠٠٨ جون سال ١٨ (.دفتر حسابدهی دولت 75

حصول مجدد از ). تی٨٨٣ – ٠٨ –او .ای.جی. (مشکالت مواجه بوده و برای تضمين حسابدهی نيازمند پالن هماهنگ و مفصل ميباشد
http://www.gao.gov/new.items/d08883t.pdf 

برای تضمين تکميل پالن مفصل برای انکشاف و نگهداشت : انستانامنيت افغ). ٢٠٠٨جون سال ( .دفتر حسابدهی دولت 76
حصول مجدد از ). ۶۶١ – ٠٨ –او .ای.جی(نيروی ملی امنيت افغان ممکن نياز به اقدام اضافی دسته جمعی باشد 

http://www.gao.gov/new.items/d08661.pdf 

 

تمرکز ستراتيژيکی و موانع در بهبودی سکتور فقدان : مساعدت خارجی). ٢٠٠٣ جون سال ٣٠ (.دفتر حسابدهی دولت 77
 //:httpحصول مجدد از ). ۶٠٧ – ٠٣ –او .ای.جی. (زراعت تهديدی برای ثبات افغانستان

www.gao.gov/new.items/d03607.pdf   

انع باوجود برخی پيشرفت، امنيت رو به زوال و مو: بازسازی افغانستان). ٢٠٠۵ جوالی سال ٢٨. (دفتر حسابدهی دولت 78
حصول مجدد از ). ٧۴٢ – ٠۵ –او .ای.جی(ديگر بدست آوری اهداف اياالت متحده را تهديد ميکند 

http://www.gao.gov/new.items/d05742.pdf 
 

برای تضمين تکميل پالن مفصل برای انکشاف و نگهداشت : امنيت افغانستان). ٢٠٠٨جون سال ( .دفتر حسابدهی دولت 79
حصول مجدد از ). ۶۶١ – ٠٨ –او .ای.جی(مکن نياز به اقدام اضافی دسته جمعی باشد نيروی ملی امنيت افغان م

http://www.gao.gov/new.items/d08661.pdf 

معلومات تهيه شده از طرف گروه مرور دو ماهه از وضعيت صندوق مشترک سازمانها در افغانستان، رهبری شده توسط شورای امنيت  80
اداره امور آسای جنوبی و ميانه، اداره بين المللی مواد مخدر و  امور تحميل قانون، (لی از وزارت امور خارجه ملی و شامل مديران منابع ما
ايد،، وزارت دفاع، سر مفتش وزارت دفاع، وزارت تجارت، انجنيران اردوی اياالت .ايس.، دفتر سر مفتش يو)دفتر امور خارجه، سر مفتش

 . ير دفاع، و ادراه اعمال مواد مخدر ميباشدمتحده، وزارت زراعت، دفتر محاسب وز

گروه مرور دو ماهه از وضعيت صندوق مشترک سازمانها در افغانستان که از طرف شورای امنيت ملی رهبری شده و شامل مديران   81
ميل قانون، دفتر امور خارجه، اداره امور آسای جنوبی و ميانه، اداره بين المللی مواد مخدر و  امور تح(منابع مالی از وزارت امور خارجه 

ايد،، وزارت دفاع، سر مفتش وزارت دفاع، وزارت تجارت، انجنيران اردوی اياالت متحده، وزارت .ايس.، دفتر سر مفتش يو)سر مفتش
 . زراعت، دفتر محاسب وزير دفاع، و ادراه اعمال مواد مخدر ميباشد

  يت صندوق مشترک سازمانها در افغانستانمعلومات تهيه شده از طرف گروه مرور دو ماهه از وضع 82

 .٢٠٠٨ دسمبر سال ١۵پاسخ به درخواست تهيه معلومات، . وزارت امور خارجه، وزارت زراعت اياالت متحده، 83

 .معلومات تهيه شده از طرف گروه مرور دو ماهه از وضعيت صندوق مشترک سازمانها در افغانستان 84

 . دو ماهه از وضعيت صندوق مشترک سازمانها در افغانستانمعلومات تهيه شده از طرف گروه مرور 85

). ١۵٢ خاص راپور(تجريه اياالت متحده با تيم های بازسازی واليتی در افغانستان ). ٢٠٠۵اکتوبر سال . (پريتو رابرتو ايم 86
 /http://www.usip.org/pubsحصول مجدد از . بنياد صلح اياالت متحده

specialreports/sr152.pdf   

). ١۵٢ خاص راپور(تجريه اياالت متحده با تيم های بازسازی واليتی در افغانستان ). ٢٠٠۵اکتوبر سال . (پريتو رابرتو ايم 87
 /http://www.usip.org/pubsحصول مجدد از . بنياد صلح اياالت متحده

specialreports/sr152.pdf   
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حصول مجدد  ). آر٨۶ – ٠٩ –او .ای.جی(ازسازی واليتی تيم های ب). ٢٠٠٨ اکتوبر سال ١ (.دفتر حسابدهی دولت 88

http://www.gao.gov/new.items/d0986r.pdf 

حصول مجدد  ). آر٨۶ – ٠٩ –او .ای.جی(تيم های بازسازی واليتی ). ٢٠٠٨ اکتوبر سال ١ (.دفتر حسابدهی دولت 89
http://www.gao.gov/new.items/d0986r.pdf 

 

 . زی واليتی برعالوه کارمندان از کشور پيشوا کارمندان کشور های ديگر آيساف نيز ايفای وظيفه ميکننددر بعضی از تيم های بازسا 90

حصول مجدد  ). آر٨۶ – ٠٩ –او .ای.جی(تيم های بازسازی واليتی ). ٢٠٠٨ اکتوبر سال ١ (.دفتر حسابدهی دولت 91
http://www.gao.gov/new.items/d0986r.pdf 

 

 /http://www.nato.intحصول مجدد از ). گمارش(تعداد عساکر آيساف ). ٢٠٠٨  دسمبر سال١. (ناتو 92
isaf/docu/epub/pdf/isaf_placemat_081201.pdf 

 

تيم های بازسازی واليتی، پند ها و توصيات، پوهنحی امور عامه و بين المللی ودرو ). ٢٠٠٨جنوری سال . (نيما عباس زاده و ديگران 93
  http://wws.princeton.edu/research/pwreports_f07/wws591b.pdf. ونويلسن، پوهنتون پرينست

تيم های بازسازی واليتی، پند ها و توصيات، پوهنحی امور عامه و بين المللی ودرو ). ٢٠٠٨جنوری سال . (نيما عباس زاده و ديگران 94
 http://wws.princeton.edu/research/pwreports_f07/wws591b.pdf. ويلسن، پوهنتون پرينستون

). ١۵٢ خاص راپور(تجربه اياالت متحده با گروه های بازسازی ايالتی در افغانستان ). ٢٠٠۵اکتوبر سال . (پريتو، رابرت ايم 95
 /http://www.usip.org/pubsحصول مجدد از . اداره صلح اياالت متحده

specialreports/sr152.pdf  

تيم های بازسازی واليتی، پند ها و توصيات، پوهنحی امور عامه و بين المللی ودرو ). ٢٠٠٨ جنوری سال. (نيما عباس زاده و ديگران 96
 http://wws.princeton.edu/research/pwreports_f07/wws591b.pdf. ويلسن، پوهنتون پرينستون

 

). ١۵٢ خاص راپور(ر افغانستان تجربه اياالت متحده با گروه های بازسازی ايالتی د). ٢٠٠۵اکتوبر سال . (پريتو، رابرت ايم 97
 /http://www.usip.org/pubsحصول مجدد از . اداره صلح اياالت متحده

specialreports/sr152.pdf   

حصول مجدد  ). آر٨۶ – ٠٩ –او .ای.جی(تيم های بازسازی واليتی ). ٢٠٠٨ اکتوبر سال ١ (.دفتر حسابدهی دولت 98
http://www.gao.gov/new.items/d0986r.pdf 

تيم های بازسازی واليتی، پند ها و توصيات، پوهنحی امور عامه و بين المللی ودرو ). ٢٠٠٨جنوری سال . (نيما عباس زاده و ديگران
 http://wws.princeton.edu/research/pwreports_f07/wws591b.pdf. ويلسن، پوهنتون پرينستون
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حصول مجدد  ). آر٨۶ – ٠٩ –او .ای.جی(ای بازسازی واليتی تيم ه). ٢٠٠٨ اکتوبر سال ١ (.دفتر حسابدهی دولت 99

http://www.gao.gov/new.items/d0986r.pdf 

حصول مجدد  ). آر٨۶ – ٠٩ –او .ای.جی(تيم های بازسازی واليتی ). ٢٠٠٨ اکتوبر سال ١ (.دفتر حسابدهی دولت 100
http://www.gao.gov/new.items/d0986r.pdf 

 راپور(پند های که بايد از گروه های بازسازی ايالتی  در عراق و افغانستان گرفت : مقابل چاالکی های استراتيزيکیلوله بخاری در آجنتای  101
حصول مجدد از . کميته فرعی نظارتی و تحقيقی کميته خدمات مسلح مجلس نمايندگان اياالت متحده). ٢٠٠٨اپريل سال ). (۴١‐۴٠٩

http://armedservices.house.gov/pdfs/Reports/PRT_Report.pdf 

حصول مجدد از .  پيشرفت بطرف امنيت و ثبات در افغانستانراپور). ٢٠٠٨جون سال . (وزارت دفاع 102
http://www.defenselink.mil/pubs/Report_on_Progress_toward_Security_ 

and_Stability_in_Afghanistan_1230.pdf  

حصول مجدد  ). آر٨۶ – ٠٩ –او .ای.جی(تيم های بازسازی واليتی ). ٢٠٠٨ اکتوبر سال ١ (.دفتر حسابدهی دولت 103
http://www.gao.gov/new.items/d0986r.pdf 

 

تيم های بازسازی واليتی، پند ها و توصيات، پوهنحی امور عامه و بين المللی ودرو ). ٢٠٠٨جنوری سال . (نيما عباس زاده و ديگران 104
 http://wws.princeton.edu/research/pwreports_f07/wws591b.pdf. ويلسن، پوهنتون پرينستون

 

حصول مجدد  ). آر٨۶ – ٠٩ –او .ای.جی(تيم های بازسازی واليتی ). ٢٠٠٨ اکتوبر سال ١ (.دفتر حسابدهی دولت 105
http://www.gao.gov/new.items/d0986r.pdf 

 

 راپور(ه بايد از گروه های بازسازی ايالتی  در عراق و افغانستان گرفت پند های ک: لوله بخاری در مقابل چاالکی های استراتيزيکیآجنتای  106
حصول مجدد از . کميته فرعی نظارتی و تحقيقی کميته خدمات مسلح مجلس نمايندگان اياالت متحده). ٢٠٠٨اپريل سال ). (۴١‐۴٠٩

http://armedservices.house.gov/pdfs/Reports/PRT_Report.pdf 

 

 راپور(پند های که بايد از گروه های بازسازی ايالتی  در عراق و افغانستان گرفت : اری در مقابل چاالکی های استراتيزيکیلوله بخآجنتای  107
حصول مجدد از . کميته فرعی نظارتی و تحقيقی کميته خدمات مسلح مجلس نمايندگان اياالت متحده). ٢٠٠٨اپريل سال ). (۴١‐۴٠٩

http://armedservices.house.gov/pdfs/Reports/PRT_Report.pdf 

 

حصول . جزوه نکات تيم های بازسازی واليتی: افغانستان). ٢٠٠۶ جنوری سال ٢٧. (اداره انکشاف بين المللی اياالت متحده 108
 /www.usaid.gov/iraq/contracts از  ٢٠٠٨ دسمبر سال ١١مجدد بتاريخ 

pdf/AI2-ProvincialReconstructionTeams-FACTSHEET.pdf 

 جنوری سال ١٢حصول مجدد بتاريخ . تی.آر.پروژه های تاثير فوری پی). ٢٠٠٩ جنوری سال ۵. (اداره انکشاف بين المللی اياالت متحده 109
  http://afghanistan.usaid.gov/en/Activity.91.aspx از ٢٠٠٨

محلی و انکشاف جامعه پروژه حکومتداری ). ٢٠٠٩ جنوری سال ۵. (اداره انکشاف بين المللی اياالت متحده 110
 /http://afghanistan.usaid.gov/en از  ٢٠٠٨ جنوری سال ١٢حصول مجدد بتاريخ ). دی.سی.جی.ايل(
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Activity.90.aspx 

 ١٠۶ - ١٠٨ نمرهايل . نشر) ٢٠٠۴. (قانون تخصيصات اضطراری برای دفاع و بازسازی عراق و افغانستان 111

  .٢٠٠٨ جنوری سال ١٧يه معلومات، وزارت امور خارجه، پاسخ به درخواست ته 112

 .٢٠٠٨ جنوری سال ١٧وزارت امور خارجه، پاسخ به درخواست تهيه معلومات،  113

). ١۵٢ خاص راپور(تجربه اياالت متحده با گروه های بازسازی ايالتی در افغانستان ). ٢٠٠۵اکتوبر سال . (پريتو، رابرت ايم 114
 /http://www.usip.org/pubsحصول مجدد از . اداره صلح اياالت متحده

specialreports/sr152.pdf   

 .يادداشت اعالن مشترک). ٢٠٠٨ اکتوبر سال ٢١. (وزارت دفاع و وزارت امور خارجه 115

حصول . سی مرور از اياالت متحده توسط همتايان.ای.دی-دی.سی.ايی.او). ٢٠٠۶نومبر سال . (سازمان انکشاف بين المللی اياالت متحده 116
 http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PDACI333.pdfمجدد از  

حصول ). پی.ايس٧٣۴ -٠۵ –او .ای.جی. (فهرست اصطالحات استفاده شده در بوديجه فدرال). ٢٠٠۵سپتمبر سال . (دفتر حسابدهی دولت 117
  http://www.gao.gov/new.items/d05734sp.pdfمجدد از 

حصول ). پی.ايس٧٣۴ -٠۵ –او .ای.جی. (اصطالحات استفاده شده در بوديجه فدرالفهرست ). ٢٠٠۵سپتمبر سال . (دفتر حسابدهی دولت 118
  http://www.gao.gov/new.items/d05734sp.pdfمجدد از 

حصول ). پی.ايس٧٣۴ -٠۵ –او .ای.جی. (فهرست اصطالحات استفاده شده در بوديجه فدرال). ٢٠٠۵سپتمبر سال . (دفتر حسابدهی دولت 119
  http://www.gao.gov/new.items/d05734sp.pdfمجدد از 

حصول ). پی.ايس٧٣۴ -٠۵ –او .ای.جی. (فهرست اصطالحات استفاده شده در بوديجه فدرال). ٢٠٠۵سپتمبر سال . (دفتر حسابدهی دولت 120
  http://www.gao.gov/new.items/d05734sp.pdfمجدد از 

 .http://www از ٢٠٠٨ دسمبر سال ١٢ريخ حصول مجدد بتا. چارچوب مساعدت خارجی. وزارت امور خارجه 121
state.gov/documents/organization/69012.pdf 

حصول مجدد از  ). ٢٠٠٧ جوالی سال ۴. (پالن عملياتی تغير يافته. نيرو بين المللی کمک به امنيت 122
http://www.nato.int/issues/afghanistan_stage3/index.html 

حصول ). پی.ايس٧٣۴ -٠۵ –او .ای.جی. (فهرست اصطالحات استفاده شده در بوديجه فدرال). ٢٠٠۵ سال سپتمبر. (دفتر حسابدهی دولت 123
  http://www.gao.gov/new.items/d05734sp.pdfمجدد از 

 

 .http://www از ٢٠٠٩ جنوری سال ١٢حصول مجدد بتاريخ . بی.ايم.ماموريت او. دفتر مديريت و بوديجه  124
whitehouse.gov/omb/organization/role.html  
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