
افغانستان  بازسازی  برای  )P.L. 110-181( سرمفتش خاص  ملی  دفاع  اجازه  قانون 
)SIGAR( را ایجاد منود. 

ماموریت سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، بهبود پروگرام های بازسازی افغانستان با اجنام تفتیش 

های مستقل، معاینات و بازرسی ها، حتقیقات در زمینه استفاده از دالر های مالیات دهندگان و مصارف مربوط 

و مطلع کردن کنگره و وزرای دفاع و امور خارجه در زمینه پیشرفت بازسازی و نقاط ضعف آن است. بازسازی 

افغانستان بشمول هر قرارداد بزرگ، معاهده، تعهد یا میکانیزم دیگر توسط سازمان ها یا وزارتخانه های دولت 

زیربنا  بازسازی  یا  برای ساخت  افغانستان  بازسازی  به  یافته  از منابع مالی اختصاص  آن  در  آمریکا است که 

های فزیکی توسط قراردادی های خصوصی در افغانستان، ایجاد و یا ترمیم سازمان های سیاسی یا اجتماعی 

افغانستان و یا ارائه محصوالت یا خدمات به مردم افغانستان استفاده می شود.

منبع: P.L. 110-181 "قانون اجازه دفاع ملی برای سال مالی 2008"، 2008/28/1
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 دفتر خاص تفتیش

برای بازسازی افغانستان

2221  South  Clark  Street,  Suite  800              Arlington,  Virginia  22202

30 اکتوبر 2009

افغانستان  بازسازی  برای  عمومی  خاص  مفتش  های  فعالیت  به  مربوط  ماهه  سه  راپور  چهارمین  که  است  من  افتخار  سبب 
)SIGAR( را به حضور کنگره ارائه می منایم. این راپور بر طبق ضروریات مشخص شده در بند 1229 قانون P.L. 110-181 فعالیت 
های سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان از 30 جوالی 2009 و وضعیت پروگرام های بازسازی در افغانستان را مشخص می 
کند. از سال 2002، کنگره حدود 39 ملیارد دالر به پروگرام های بازسازی افغانستان اختصاص داده است. درخواست های اجنام شده 

برای زیاد کردن منابع مالی در سال مالی 2010 نیز احتماالً این مبلغ را به 50 ملیارد دالر می رساند.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در این سه ماه ظرفیت خود را برای نظارت، تفتیش مالی، تفتیش و حتقیق بهبود داده 
است. کارمندان متخصص ما از آخرین راپور از 44 نفر به 57 نفر رسیده اند. دفتر ما پنج راپور تفتیش مالی و پنج راپور تفتیش را در 
سه ماه گذشته نشر کرده است. این راپورها بشمول پروژه های متعدد و پروگرام های بزرگ در زمینه امنیت، حکومتداری و انکشاف 
بوده اند. ما 10 تفتیش مالی و 7 تفتیش دیگر نیز در حال اجرا داریم. تیم مفتشان سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان هفت 

حتقیق جنایی در مورد دو شخص و یک کمپنی متهم به رشوه اجنام دادند. 
از زمانی که منابع مالی به سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان اختصاص داده شد تا بتواند کارمندانی را استخدام کرده 
و دفاتری در واشنگنت و افغانستان ایجاد کند یک سال می گذرد. بر اساس کارهایی که تا کنون اجنام داده ایم، مشاهدات ما در 
افغانستان و صحبت هایی که با مسئولین بین املللی و افغان داشته ایم، سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان چهار مسئله 
را که باید برای بهبود موثریت پروگرام بازسازی به آنها توجه شود را شناسایی کرده است. اول، پروگرام هایی که منابع مالی آنها 
توسط آمریکا تامین می شود باید حسابدهی بیشتری داشته باشند. دوم، باید با ظرفیت افغان ها برای نگهداری پروژه ها توجه 
بیشتری شود. سوم، برای رسیدن به اهداف بازسازی، پروژه هایی که منابع مالی آنها توسط آمریکا و جامعه بین املللی تامین می 
شود باید با هم بیشتر هماهنگ باشند. چهارم، باید به ستراتیژي های مبارزه با فساد اداری توجه بیشتری شود. عدم حسابدهی، 
توجه ناکافی به ایجاد ظرفیت و حفظ پروژه ها، هماهنگی ناکافی پروژه ها و فساد اداری سبب اتالف منابع و هدر رفنت تالش های 

بازسازی می شوند.
دولت آمریکا خاصتاً به فساد اداری به عنوان خطری برای سرمایه گذاری های اجنام شده در بازسازی افغانستان توجه دارد. در 
نتیجه صحبت های اجنام شده میان مقامات آمریکایی و افغان، سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان یک سلسله تفتیش 
مالی برای ارزیابی تالش های آمریکا و سایر مساعدت کنندگان بین املللی برای مبارزه با فساد اداری اجنام داده است. در این سه ماه، 
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، موثریت و قابلیت سازمان های مختلف دولتی افغانستان برای ایجاد کنترول های داخلی، 
کم کردن خطر فساد اداری و بهبود حسابدهی برای منابع مالی آمریکا و سایر مساعدت کنندگان بین املللی را اجنام داده است. 
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان اولین راپور را در زمینه تغییرات سیستم عدلیه ارائه کرده است. اگر منابع مالی کافی 
برای سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان تامین شود، تالش های مبارزه با فساد اداری خود را عالوه بر سازمان های حکومتی 

ملی به اداره های والیتی نیز گسترش خواهد داد.
در 20 آگست 2009، افغان ها در اولین انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای والیتی که توسط افغان ها برگزار شد رای دادند. 
ایاالت متحده آمریکا که انتخابات را قدم مهمی برای ایجاد یک دولت مشروع می داند، 263 ملیون دالر منابع مالی را برای مساعدت 
های  گردید. سازمان  آن  نتایج  تایید  در  تاخیر  انتخابات سبب  این  در  تقلب گسترده  اتهامات  داد.  اختصاص  انتخابات  پروسه  به 
انتخاباتی افغانستانکمیسیون مستقل انتخابات )IEC( و کمیسیون شکایات انتخاباتی )ECC( - یک پروسه برای ارزیابی مقدار 
تقلب تهیه کردند و کمیسیون مستقل انتخابات در 20 اکتوبر اعالم کرد که حامد کرزی 49.7 فیصد آرا را به خود اختصاص داده 
است که کمی کمتر از 50 فیصد ضروری برای عدم برگزاری دور دوم انتخابات بوده است. برگزاری دور دوم انتخابات در 7 نومبر برنامه 
ریزی شده است. سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان دو راپور تفتیش انتخابات در این سه ماه نشر کرده است که مجموع 



پروسه انتخابات بشمول جتارب بدست آمده را تشریح می کند. 
 )ANDS( دولت افغانستان در ماه آگست اولین راپور سالیانه خود را در زمینه وضعیت ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان
نشر کرد و سفارت آمریکا در کابل نیز یک پالن نظامی-مدنی برای رسیدن به اهداف ستراتیژیک آمریکا در افغانستان نشر کرد.  با 
آنکه دولت افغانستانراپور داده که پیشرفت هایی در زمینه اصول و سکتور ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان اجنام شده است 
ولی هوشدار داده است که دولت و شرکای بین املللی آن همچنان با چالش های زیادی خاصتاً در زمینه حکومتداری و امنیت روبرو 
هستند. آمریکا برای ایجاد ظرفیت حکومتداری در سطوح محلی، والیتی و ملی پالن گذاری کرده است. بخش 1 از این راپور بشمول 

یک خالصه از هر دو سند است. 
من در اظهارات خود در برابر کمیته فرعی امنیت ملی و روابط خارجی در سپتمبر، قدم هایی که سرمفتش خاص برای بازسازی 
افغانستان برای یقین حاصل کردن از اجرای ستراتیژی نظارتی بین سازمانی جدید در افغانستان برداشته است را عنوان کردم. منت 
کامل این اظهارات در ویب سایت ما موجود است: www.sigar.mil، با این حال ستراتیژی آمریکا در حال پیشرفت است، تالش های 
بازسازی دوام دارد و سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال اجنام نظارت مستمر و جامع برای جلوگیری از اتالف منابع، 

تقلب و سوء استفاده از دالر های بازسازی است.

با احترام فراوان،

Arnold Fields
تورن جنرال، قوای بحری ایاالت متحده )متقاعد(
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"با وجود شرایط بسیار دشوار، ما شاهد بودیم که 

انتخابات برگزار گردید، ما اکنون منتظر پایان کار 

کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات 

انتخاباتی هستیم و شاهد بودیم که کاندیدا ها از 

قوانین تبعیت کردند و مسیر تکمیل پروسه انتخابات 

دوام دارد."

—رئیس جمهوری امریکا آقای باراک اوباما

www.whitehouse.gov/the_press_office/Remarks-by-President-Obama-and Prime- ،"منبع: بیانه مطبوعاتی کاخ سفید، "توضیحات پرزیدنت اوباما و مالکی نخست وزیر عراق بعد از جلسه
Minister-Maliki-of-Iraq-After-Meeting، در تاریخ 2009/21/10
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نگاهی اجمالی بر افغانستان
وضعیت امنیتی در این سه ماه در افغانستان بدتر شده است، و حمالت شورشیان در دوره منتهی 
به انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای والیتی 20 آگست زیادتر شده است. کمیسیون مستقل 
انتخابات )IEC( نتایج اولی انتخابات را در سپتمبر اعالم کرد ولی اتهامات تقلب گسترده مانع از 
تایید نتایج آن گردید.  کمیسیون شکایات انتخاباتی )ECC( و کمیسیون مستقل انتخابات یک 
این  نتایج  انتخابات  مستقل  کمیسیون  کردند.  ایجاد  تقلب  مقدار  تعیین  برای  تفتیش  پروسه 
تفتیش را در 20 اکتوبر اعالم کرد که نشان می داد رییس جمهور کرزی 49.7 فیصد از آراء را بدست 
آورده است که کمی از 50 فیصد به عالوه یک که برای موفقیت در دور اول انتخابات ضرورت داشت 
کمتر بود. کمیسیون مستقل انتخابات اعالم کرد که دور دوم انتخابات را در 7 نومبر بین رییس 
جمهور کرزی و نفر دوم داکتر عبداهلل عبداهلل که 30.6 فیصد آراء را بدست آورده است برگزار 

خواهد شد.  
در آگست 2009، دولت جمهوری اسالمی افغانستان )GIRoA( اولین راپور سالیانه خود در زمینه 
اجرای ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان )ANDS( را نشر کرد و دولت آمریکا نیز یک پالن جدید 
نظامی-مدنی برای ایجاد ثبات در افغانستان را نشر کرد. راپور ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان 
تالش های اجنام شده برای اختصاص بودجه به اولویت های ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان 
ملی  انکشاف  اهداف ستراتیژی  به  رسیدن  برای  پیشرفت  برآور  و  نظارت  های  ایجاد میکانیزم  و 
افغانستان را تشریح می کرد. بر اساس این راپور، به سبب عوارض امنیتی و عدم وجود ظرفیت 
حکومتداری برای مدیریت پروگرام ها، پیشرفت در زمینه اصول و سکتور های ستراتیژی انکشاف 
به  مساعدت  برای  آمریکا  دولت  جدید  نظامی-مدنی  پالن  است.  بوده  محدود  افغانستان  ملی 
اوایل  در  اوباما  پرزیدنت  توسط  تعیین شده  اهداف ستراتیژیک عمده  اساس  بر  که  افغانستان 
امسال تهیه شده است، 11 تغییر مهم برای مبارزه با شورشیان و بهبود امنیت و حکومتداری در 

سطوح محلی، والیتی و ملی را مشخص می کند.
پیشرفت های اجنام شده در این سه ماه مشکالت زیادی که برای تالش های بازسازی در افغانستان 
حکومتداری  ظرفیت  ایجاد  ضرورت  و  امنیت  نبود   - عارضه  دو  کند.  می  مشخص  را  دارد  وجود 
حکومتداری،  ضعف  و  امنیتی  عوارض  بر  عالوه  هستند.  پیشرفت  راه  در  عوارض  مهمترین   -
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان- در تفتیش ها، بازرسی ها، حتقیقات و مشاهدات خود 
در افغانستان- چهار عارضه مهم نظارتی را شناسایی کرده است: عدم حسابدهی، عدم توجه 

کافی به ایجاد و حفظ ظرفیت، عدم هماهنگی پروژه ها و فساد اداری.
 

امنیت
عدم وجود امنیت در افغانستان تاثیر منفی بر همه جوانب بازسازی از ساختمان سازی تا ترمیم 
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زیربنا ها و بهبود حکومتداری داشته است. ستراتیژی آمریکا برای تامین امنیت بر ایجاد یک نیروی 
بزرگتر از اردوی ملی و پولیس ملی افغانستان برای مبارزه با تروریسم و حمایت از مردم افغانستان 
در مقابل شورشیان است. بخش قابل توجهی از منابع مالی بازسازی آمریکا - 18.67 ملیارد دالر 
- به صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان )ASFF( برای جتهیز و آموزش اردوی ملی افغانستان 

)ANA( و پولیس ملی افغانستان )ANP( اختصاص یافته است. 
به سبب اهمیت امنیت و حجم سرمایه گذاری آمریکا در نیروهای امنیتی افغان، سرمفتش 
دو  و  کرده  زیاد  امنیتی  بر سکتور  را  نظارت خود  ماه  این سه  در  افغانستان  بازسازی  برای  خاص 
تفتیش جدید از سکتور امنیتی اجنام داده است. اولین تفتیش قابلیت اعتماد به درجات آمادگی 
نیروهای اردوی ملی و پولیس ملی افغانستان را ارزیابی می کند که برای اندازه گیری پیشرفت در 
انکشاف نیروهای امنیتی مستقل از آن استفاده می شود. و دومین تفتیش پیشرفت در انکشاف 
سیستم های مدیریت کارمندان برای اردوی ملی و پولیس ملی افغانستان بشمول تالش های اجنام 
شده برای جلوگیری از تقلب در پرداخت به کارمندان غیر واقعی را ارزیابی می کند. عالوه بر این 
تفتیش ها، سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال تفتیش مراکز نیروهای امنیت ملی 
افغانستان در قندهار و فراه است که منابع مالی آنها توسط قوماندانی انتقال امنیت متحد-
افغانستان )CTSC-A( تامین شده است. این تفتیش ها مشخص خواهند کرد که این مراکز بر 

اساس مشخصات قرارداد ساخته شده اند و به درستی نگهداری می شوند.
از آجنائیکه عوارض جدی امنیتی در بیشتر مناطق افغانستان وجود دارد. دولت آمریکا و قراردادی 
های بازسازی که پروژه هایی را اجرا می کنند که منابع مالی آنها توسط آمریکا تامین شده است، 
کارمندان امنیتی از کمپنی های امنیتی خصوصی استخدام می کنند. شکایات زیادی بشمول 
یک شکایت از لین مستقیم سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان از یک قراردادی آمریکایی 
افرادی وابسته به طالبان  از  این که کمپنی های خصوصی امنیتی  بر  دریافت شده است مبنی 
استفاده می کنند. سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان یک تفتیش برای ارزیابی نحوه تامین 
امنیت قراردادی ها و دولت آمریکا آغاز کرده است. سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال 

ارزیابی نحوه تامین امنیت هر سازمان آمریکایی و نظارت سازمان بر قراردادی ها است. 
 14,000 حداقل  که  دهد  می  نشان  افغانستان  بازسازی  برای  خاص  سرمفتش  های  تفتیش 
برای موسسات آمریکایی کار می کنند. ولی دولت آمریکا  قراردادی امنیتی خصوصی مستقیماً 
منی داند چند کمپنی خصوصی یا شخص دیگری امنیت قراردادی های بازسازی را تامین می کنند. 
مفتشان سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان انتظار دارند با اجنام تفتیش های بیشتر، عوارض 

سیاسی مربوط به استفاده از قراردادی های امنیتی خصوصی را شناسایی کنند. 

حکومتداری 
پالن نظامی-مدنی جدید آمریکا خواستار "قابلیت، حسابدهی و موثریت بیشتر دولت در افغانستان 
شده است" و از افغان ها می خواهد که در بازسازی کشورشان نقش بیشتری داشته باشند.1 
از  حمایت  است:  کرده  توجه  حکومتداری  جنبه  به  آمریکا  متحده  ایاالت  راپوردهی،  دوره  این  در 
یک پروسه معتبر و ایمن انتخابات و ایجاد یک ستراتیژی برای مبارزه با فساد اداری. دولت آمریکا 
انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای والیتی 20 آگست که اولین انتخابات مدیریت شده توسط 
افغان ها بود را گام مهمی برای ایجاد یک دولت مشروع از نظر مردم می داند. در همین زمان، دولت 
آمریکا نگرانی زیادی از فساد اداری را مطرح کرده است که نه فقط اعتماد به دولت را مخدوش 

سفیر ریچارد سی هلبروک ، مناینده خاص برای افغانستان 
و پاکستان در روز انتخابات با یکی از کارمندان کمیسیون 

مستقل انتخابات صحبت می کند. )عکس سفارت آمریکا در 

کابل، دن ویلکینسون(
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می کند بلکه همه تالش های بازسازی را به خطر می اندازد.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال نظارت بر هر دو مورد است. در این سه ماه 
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان دو راپور تفتیش مربوط به پروسه انتخابات را نشر کرده 
است و یک سلسله تفتیش برای ارزیابی موثریت و قابلیت موسسات مختلف افغان در سطوح 
را آغاز کرده است. این تفتیش ها قابلیت وزارتخانه های افغان و دفاتر دولتی برای  والیتی و ملی 
اجرای کنترول های داخلی، کم کردن خطر فساد اداری و بهبود حسابدهی به منابع مالی آمریکا و 

سایر مساعدت کنندگان بین املللی را ارزیابی می کنند. 

انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای والیتی
به سبب اهمیت انتخابات برای دولت آمریکا و منابع مالی زیادی که توسط آمریکا و جامعه بین 
افغانستان  بازسازی  برای  بود، سرمفتش خاص  یافته  اختصاص  انتخابات  از  برای حمایت  املللی 
نظارت دقیقی بر انتخابات داشته است. آمریکا و شرکای بین املللی آن، انتخابات را برای انکشاف 
یک دولت با ثبات و حسابده ضروری می دانند. سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان یک راپور 
تفتیش در این سه ماه نشر کرده است که مساعدت های بین املللی و تاثیر آن بر تقویت ظرفیت 
نیز  دوم  تفتیش  را مشخص می کند. یک  انتخابات  برگزاری  برای  انتخابات  کمیسیون مستقل 

سهم گیری زنان در این انتخابات را ارزیابی می کند.
تا آخر آگست 2009، آمریکا مبلغ 263 ملیون دالر )بیشتر از نصف( از 488 ملیون دالر تامین 
تامین کرد. سازمان  را  ایمن و معتبر  انتخابات  از  برای حمایت  را  املللی  شده توسط جامعه بین 
ملل متحد 331 ملیون دالر از  منابع مالی تامین شده توسط جامعه بین املللی را مدیریت کرده 
است. سازمان ملل متحد از این منابع مالی برای تامین مصارف مدیریتی کل پروسه، از ثبت نام رای 
دهندگان تا اجرای انتخابات و بررسی صندوق های مورد اختالف استفاده کرده است. سازمان ملل 

متحد به کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی مساعدت کرده است. 
یکی از اهداف سازمان ملل متحد، ایجاد ظرفیت در کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری 
انتخابات بود. کمیسیون مستقل انتخابات برای اجنام این کار با مشکالت زیادی خاصتاً در انتخابات 
بدون  انتخابات  برگزاری  برای  کافی  منابع  و  جتربه  زیرا  است،  روبرو   2010 مجلس  و  ای  منطقه 
مساعدت بین املللی را ندارد. با آنکه سازمان ملل متحد متوجه ضرورت انکشاف ظرفیت شده 

است ولی یک ستراتیژی بلند مدت ایجاد ظرفیت تهیه نکرده است. 
در انتخابات آگست، کمیسیون مستقل انتخابات راپور داد که حدود 38.8 فیصد از کسانی که 
رای دادند زن بودند. سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان منی تواند به طور مستقل این مقدار 
را تایید کند. سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان متوجه شد که زنان برای استفاده از حق 
رای دادن خود با موانع زیادی روبرو هستند. نبودن محیط امن به همراه موانع فرهنگی، قابلیت ثبت 
نام، تبلیغات و رای دادن آنها را محدود می کند. بسیاری از شاهدان راپور دادند که با آنکه خالف 
قانون انتخاباتی است ولی، مردان به جای زنان رای می دادند. از آجنائیکه قسمت های مربوط به زنان 
و مردان در محل های رای گیری جدا می شود، کمبود مسئولین رای گیری زن در کشور سبب کم 

شدن تعداد زنانی شده بود که می توانستند رای بدهند. 
افغانستان  در  آمریکا  توصیه می کند که سفیر  افغانستان  بازسازی  برای  سرمفتش خاص 
با دولت جمهوری افغانستان، سازمان ملل متحد و سایر سهم گیرندگان مهم برای تهیه یک 
ستراتیژی کلی و پالن دقیق برای ایجاد و حفظ ظرفیت انتخاباتی همکاری کند. این ستراتیژی و پالن 

باید بشمول موانعی باشد که برای کاندیداها و رای دهندگان زن وجود دارد. 

سفیر آمریکا کارل آیکنبری در مورد مساعدت به انتخابات با 
مسئول کمیته روابط خارجی سنای آمریکا جان کری صحبت می 

کند. )عکس از سفارت آمریکا در کابل(

جنگران اردوی آمریکا استنلی مک کریستال  همراه با وزیر 
امورخارجه افغانستان داکتر رنگین دادفر سپنتا، صدمات یک 

حمله انتحاری نزدیک مقر آیساف را بررسی می کنند. )عکس 

اردوی امریکا، بریدمن دیوید آلوارادو(
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نهایی  تفتیش  یک  افغانستان  بازسازی  برای  انتخابات، سرمفتش خاص  نتیجه  اعالم  از  بعد 
برای حتلیل برگزاری انتخابات و طرزالعمل های اجرا شده برای تشخیص و و ابطال آراء تقلبی اجنام 

خواهد داد. این راپور جتربیات کسب شده برای انتخابات آینده را نیز مشخص می کند.

نظارت بر مبارزه با فساد اداری
و  آمریکا  بازسازی  پروگرام  در  اولویت  یک  اداری  فساد  با  مقابله  برای  افغانستان  قابلیت  تقویت 
جامعه بین املللی و دولت جمهوری اسالمی افغانستان است. دولت جمهوری اسالمی افغانستان 
از مسئولین مختلف دولت آمریکا برای مساعدت به تقویت ظرفیت کنترول و بهبود حسابدهی 
که هر دو برای مبارزه با فساد اداری مهم هستند درخواست کمک کرده است. سرمفتش خاص 
برای بازسازی افغانستان یک تفتیش برای بررسی تالش های آمریکا و سایر مساعدت کنندگان بین 
املللی برای ایجاد ظرفیت در موسسات افغانستان برای مبارزه با فساد اداری آغاز کرده است. این 
کار همچنان کنترول های داخلی و طرزالعمل های حسابدهی موسسات مهم دولت افغانستان 
در سطوح ملی و والیتی را ارزیابی خواهد کرد. با آنکه سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 
به مسئولین افغان آموزش نخواهد داد ولی تفتیش های سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 
به مسئولین افغان و سایر کارمندان بین املللی برای درک بهتر اهمیت وجود کنترول های داخلی، 

حسابدهی و مبارزه جدی با فساد اداری مساعدت خواهد کرد.
در ماه آگست، سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان اولین راپور از سلسله راپورها در زمینه 
تالش های آمریکا برای مبارزه با فساد اداری و تقویت حاکمیت قانون را نشر کرد. این راپور مشخص 
در ساخت  تاخیر  تاسیسات سبب  به  نامناسب  دسترسی  و  مالی  منابع  بودن  کرد که کم  می 
محبس مرکز عدلیه مبارزه با موادمخدر در کابل شده اند. این مرکز یکی از اجزای مهم از تالش 
های آمریکا و افغانستان برای مبارزه با موادمخدر است و اجازه خاص برای برگزاری محکمه دوسیه 
های مهم موادمخدر را دارد. تاخیر در انکشاف آن می تواند سبب تاثیرات نامناسبی بر تالش های 
دولت آمریکا و افغانستان برای مبارزه با جتارت غیر قانونی موادمخدر در افغانستان شود. در پاسخ 
به راپور سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، وزارت امورخارجه )DoS( و لشکر اجنینران اردوی 

آمریکا اعالم کردند که برای رفع موانع در ساخت این مرکز با هم همکاری خواهند کرد. 
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان یک تفتیش را در ماه سپتمبر از تالش های آمریکا و سایر 
مساعدت کنندگان برای تقویت قابلیت های دفتر اعلی نظارت بر پیاده سازی ستراتیژی ضد فساد 
اداری دولت جمهوری اسالمی افغانستان آغاز کرد. این دفتر مجری تالش های مبارزه با فساد اداری در 
افغانستان است و به رئیس جمهوری افغانستان راپور می دهد. این تفتیش ظرفیت دفتر اعلی نظارت 
بر پیاده سازی ستراتیژی ضد فساد اداری برای مبارزه با فساد اداری را ارزیابی کرده و تالش های آمریکا 

و سایر مساعدت کنندگان برای ایجاد ظرفیت را مشخص می کند.

حفظ زیربنا
ملیارد ها دالر از سال 2002 صرف ساخت زیربنا ها در افغانستان شده است- همه چیز از مکتب 
هنوز  افغانستان  از  زیادی  های  قسمت  در  ها-  نیروگاه  و  آب  های  سیستم  سرک،  و  کلینیک  تا 
پروژه هایی با منابع مالی آمریکا در حال ساخت است. سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 
اجنینران، مفتشان و بازرسانی را استخدام کرده است تا نه فقط مطابقت پروژه ها با مشخصات 
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قرارداد بلکه ظرفیت مقامات افغان در نگهداری آنها را نیز ارزیابی کند. 
مشاهدات اولی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان نشان می دهد که توجه کمی به 
حفظ این پروژه ها بعد از حتویل آنها به مقامات افغان شده است. این فقط نظر سرمفتش خاص 
برای بازسازی افغانستان نیست. برای مثال دفتر حسابدهی دولتی )GAO( در دو راپور مجزا، به عدم 
وجود ظرفیت کافی برای نگهداری پروژه های زیربنایی که با منابع مالی آمریکا ساخته شده اند در 

دولت جمهوری اسالمی افغانستان اشاره کرده است.2 
در قوانین حاکم بر استفاده از منابع مالی پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان )CERP(، قوماندان 
نیروهای ایاالت متحده - افغانستان )USFOR-A( باید یقین حاصل کند که یک موسسه در دولت 
جمهوری اسالمی افغانستان برای حفظ پروژه ای که به آن حتویل می شود آمادگی کافی را دارد. 
نیروهای ایاالت متحده - افغانستان )USFOR-A( راپور دادند که ارائه یک سند از طرف مسئولین 
آنها ضرورت  بررسی  در حین  پروژه  از  نگهداری  به  تعهد  برای  افغانستان  دولت جمهوری اسالمی 
داشته است. این خط معموالً توسط مسئولین والیتی به عنوان "تعهدی از طرف دولت جمهوری 
 ،)USFOR-A( اسالمی افغانستان" ارائه می شود. 3 ولی به گفته نیروهای ایاالت متحده - افغانستان
از پروژه هایی که ما تکمیل می کنیم  "شواهد نشان می دهد که افغانستان قادر به نگهداری 
نیست." نیروهای ایاالت متحده - افغانستان )USFOR-A( اضافه می کند، "ما تعهد نانوشته ای 
تا به ضروریات ]قوانین مدیریت مالی[  داریم. ما تالش می کنیم  بازسازی  برای پیشبرد تالش های 
پایبند باشیم و از دولت جمهوری اسالمی افغانستان انتظار داریم که بتواند روزی سهم خود را 
با نگهداری از پروژه هایی که به آنها واگذار می کنیم اجنام دهد." سرمفتش خاص برای بازسازی 
افغانستان موضوع نگهداری از پروژه ها را به سبب امکان اتالف دالرهای مالیات دهندگان در صورت 

عدم نگهداری از پروژه ها را بررسی خواهد کرد.

هماهنگ کردن پروژه
بین سازمان  را  بازسازی  پروژه های  بین  آمریکا درخواست هماهنگی بیشتری  پالن نظامی-مدنی 
های آمریکایی و جامعه بین املللی دارد. عدم وجود یک سیستم معلومات مدیریتی یا روش های 
دیگر برای مشاهده وضعیت کلی پروگرام های سازمان های مختلف در افغانستان، هماهنگ کردن 
افغانستان  بازسازی  برای  را بسیار دشوار کرده است. سرمفتش خاص  بازسازی  موثر تالش های 
توصیه می کند که سازمان های مدنی آمریکایی و قوماندانی های نظامی برای ایجاد یک سیستم 
معلومات مدیریتی هماهنگ که وضعیت کلی پروگرام ها و پروژه های بازسازی را نشان دهد با هم 

همکاری کنند. 
املللی یک هیئت مدیره هماهنگی و نظارت  دولت جمهوری اسالمی افغانستان و جامعه بین 
تاسیس  افغانستان  معاهده  اجرای  بر  نظارت  و  هماهنگی  برای   2006 سال  در   )JCMB( مشترک 
کردند. هیئت مدیره هماهنگی و نظارت مشترک که 28 عضو آن بشمول 7 مناینده از دولت جمهوری 
اسالمی افغانستان و 21 مناینده از جامعه بین املللی بودند، در حال حاضر مسئول هماهنگی تعیین 
سیاست های انکشافی بین دولت جمهوری اسالمی افغانستان و جامعه بین املللی است. دولت 
جمهوری اسالمی افغانستان و شرکای بین املللی آن پیشرفت در رسیدن به اهداف ستراتیژی انکشاف 
ملی افغانستان را از طریق هیئت مدیره هماهنگی و نظارت مشترک هماهنگ می کنند. در جلسه 
هیئت مدیره هماهنگی و نظارت مشترک در جوالی 2009 برای بررسی وضعیت ستراتیژی انکشاف 
ملی افغانستان، جامعه بین املللی اعالم کرد که باید به ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان توجه 
بیشتری شود و دولت جمهوری اسالمی افغانستان نیز باید اولویت ها و پروگرام های مشخصی را 
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برای رسیدن به اهداف آن تعیین کند.4 
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان یک سلسله تفتیش برای سکتورهای انکشافی را 
آغاز کرده است. اولین تفتیش که در سه ماه بعدی نشر می شود، بررسی مساعدت آمریکا و سایر 
مساعدت کنندگان به سکتور انرژی است. این تفتیش موفقیت پروژه های آمریکا و جامعه بین 
املللی و هماهنگ بودن این پروژه ها را بررسی می کند و موثریت آنها برای انکشاف دسترسی افغان 

ها به برق را نیز تعیین می کند.

هماهنگی نظارت
سرمفتشان کامالً از ضرورت هماهنگی برای بهبود نظارت و جلوگیری از تکرار و فشار بر سازمان 
گذاری  پالن  گروه  عضو  افغانستان  بازسازی  برای  خاص  سرمفتش  هستند.  آگاه  مجری  های 
مشترک جنوب غرب آسیا و کمیته فرعی پاکستان/افغانستان آن است که فعالیت های نظارتی 
را در افغانستان و پاکستان هماهنگ می کند. این کمیته فرعی از سرمفتش خاص برای بازسازی 
افغانستان، دفتر حسابدهی دولتی و سرمفتشان اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده، وزارت 

دفاع آمریکا و وزارت خارجه آمریکا تشکیل شده است. 
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان یکی از اعضای قوای وظیفوی مبارزه با فساد اداری 
قراردادی بین املللی )ICCTF( است که نهاد اصلی در زمینه هماهنگ کردن دوسیه های کیفری و 
غیر نظامی در زمینه فساد اداری و فساد در خرید های مربوط به دولت امریکا در جنوب غربی آسیا 
است. مفتشان و وکالی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان همکاری نزدیکی با سازمان های 

مجری قانون در افغانستان و آمریکا دارند. 

جنرال آرنولد فیلدز )متقاعد(، سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان اظهارات اجنام شده در مقابل کمیته فرعی امنیت ملی و 

.)C-SPAN( 2009 روابط خارجی مجلس منایندگان آمریکا، 9 سپتمبر
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در ماه آگست، سفارت آمریکا در کابل و نیروهای ایاالت متحده 
- افغانستان یک پالن هماهنگ نظامی-مدنی برای هماهنگ 

کردن اهداف ستراتیژیک آمریکا برای از هم پاشیدن، خلع سالح 
و در نهایت شکست القاعده تهیه کرد. این پالن اعالم می کند 

که "هر عملیاتی باید برای امنیت، احتاد و مساعدت به مردم 
افغانستان برای شکست شورشیان و ایجاد حکومت با ثبات 

باشد"  این پالن 7 اصل و 11 تاثیر)COIN( برای مبارزه با شورشیان 
دارد و ستراتیژی های اجرائیوی در سه سال آینده برای این 11 

مورد را برای ایجاد ثبات در افغانستان مشخص می کند. عالوه 
بر ستراتیژی جدید آمریکا، این پالن بشمول مواردی از ستراتیژی 

انکشاف ملی افغانستان، معاهده افغانستان و پالن های عملیاتی 
ناتو نیز هست.

اصول اصلی بشمول 1( انکشاف ظرفیت افغان ها، 2( توجه 
بیشتر به مناطقی که عدم رضایت از دولت سبب بهره برداری 

شورشیان می شود، 3( هماهنگ کردن پالن های مدنی و نظامی  
برای پالن گذاری و اجرای عملیات در سطوح ملی و محلی برای 

مساعدت به افغانستان، 4( همکاری نزدیک با جامعه بین املللی، 
5( ارائه رهنمایی، منابع و مجوز به تیم های مدنی و نظامی در 

محل 6( نشان دادن پیشرفت های چشمگیر به مردم افغانستان و 
7( تقویت حسابدهی و شفافیت دولتی است.

11 تاثیر پالن اولویت های بازسازی آمریکا را در زمینه امنیت، 
حکومتداری و اصول انکشاف تعیین می کنند. کارمندان 

آمریکایی با همکاری افغان ها باید این پروگرام ها را همزمان 

در سطوح محلی، والیتی و ملی اجرا کنند. این پالن اهمیت 
خاصی به سه تاثیر اول می دهد: امنیت مردم، انتخابات و تداوم 

حکومتداری و انکشاف یک دولت حسابده و شفاف. 
این پالن وضعیت هر کدام از چهار منطقه- شمال، جنوب، 

شرق، غرب- و کابل را در نظر می گیرد. این پالن اولویت ها و 
عملیات های ضروری نظامی-مدنی در هر منطقه همانطور که 

در نقشه طرف راست نشان داده شده را تعیین می کند.
تالش های آمریکا برای ایجاد امنیت برای مردم افغانستان 

در والیات مهم هلمند، 
قندهار، خوست، پکتیا 
وپکتیکا که شورشیان 

فعال تر هستند مترکز 
خواهد داشت. عالوه بر 
متمرکز کردن عملیات 

های نظامی، این پالن 
درخواست تقویت، افزایش 

توانایی و تخصص نیروهای 
امنیت ملی افغانستان را 

دارد. توجه بیشتری هم به 
کار با جوامع محلی برای حفاظت از خودتان خواهد شد.

جامعه بین املللی  مساعدت زیادی به انتخابات به عنوان 
وسیله ای برای مشروع منودن دولت در نظر مردم اجنام داده است. 
در پالن جدید، یک پروگرام برای ایجاد ظرفیت سازمانی و بهبود 
حسابدهی برای مساعدت به دولت افغانستان برای تعیین یک 

پروگرام روشن برای تغییرات تهیه خواهد شد. برای این کار 
مشارکت جدیدی بین ایاالت متحده، جامعه بین املللی، دولت 
جمهوری اسالمی افغانستان و همچنان میان دولت جمهوری 

اسالمی افغانستان و مردم افغانستان ضرورت دارد. توجه 
بیشتری به تالش برای ایجاد یک راه سیاسی که بشمول عفو 
شورشیان و تهیه پروگرام هایی برای برگرداندن آنها به جامعه 

باشد نیز اجنام خواهد شد. 

11 تاثیر تغییر دهنده
امنیت مردم  •

انتخابات و تداوم حکومتداری  •
انکشاف حکومتداری شفاف و جوابده  •

درخواست معلومات  •
دسترسی به عدلیه  •

مبارزه با افراد اصالح ناپذیر  •
ایجاد مشاغل با دوام  •

فرصت های زراعی و دسترسی به بازار  •
مقابله با زجنیره جرائم، فساد اداری، مواد مخدر و شورش  •

بازگرداندن شورشیان به جامعه با مساعدت دولت و مردم  •
دسترسی به سرحدات برای جتارت و نه برای شورشیان  •

پالن جامع نظامی-مدنی دولت آمریکا 
برای مساعدت به افغانستان

Source: NATO, “International Security Assistance Force 
and Afghan National Army Strength & Laydown,” 
www.nato.int/isaf/docu/epub/pdf/placemat.pdf, 
accessed 9/30/2009.

ISAF REGIONAL COMMANDS

RC-Capital 

RC-East 

RC-South 

RC-West 

RC-North 
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 2008 آپریل  در  )ANDS( که  افغانستان  انکشاف ملی  ستراتیژی 
توسط رئیس جمهور افغانستان و در جون 2008 توسط جامعه 
بین املللی تایید شد، بر اساس اصول کلی-امنیت، حکومتداری و 
انکشاف اجتماعی و اکونومیکی- با 8 اصل فرعی و 17 سکتور و 
6 وضوع افقی قرار دارد. در اولین راپور ساالنه برای اجرای ستراتیژی 
افغانستان  اسالمی  جمهوری  دولت  افغانستان،  ملی  انکشاف 
و سکتورها  اصول  بیشتر  زمینه  در  هایی  پیشرفت  داد که  راپور 
آن  املللی  بین  شرکای  و  دولت  که  داد  هوشدار  ولی  شده  اجنام 
و  حکومتداری  زمینه  در  خاصتاً  مهمی  مشکالت  با  همچنان 

امنیت روبرو هستند.  
در سال گذشته، دولت جمهوری اسالمی افغانستان بر ایجاد 
ارزیابی تالش های ملی  و  برای مدیریت، نظارت  چوکات سازمانی 
برای رسیدن به اهداف ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان مترکز 
را  سکتور"  هر  در  نتایج  "چوکات  ها  وزارتخانه  است.  داشته 
را  آنها  نتایج  به همراه  انکشافی  تهیه کردند که فعالیت های 
مشخص می کند. بر اساس این راپور، این وزارتخانه ها اکنون در 
اهداف  به  مساعدت  برای  خود  های  برنامه  کردن  هماهنگ  حال 

ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان هستند.  

کردن  هماهنگ  سکتور  هر  های  ستراتیژی  موثر  اجرای  برای 
وزارتخانه های مربوط، سازمان های عمومی و سایر شرکای محلی 
و بین املللی ضرورت دارد، این راپور همچنان بیان می کند که "این 
یک عملیات پیچیده است که در همه سطوح آن وجود رهبران الیق 
ضرورت دارد" همچنان در این راپور آمده است که "ظرفیت فعلی 
دولت برای مدیریت نتایج، پالن گذاری، اجرای مدیریت و نظارت بر 
نتایج برای اجنام این کارها کافی نیست" این راپور سالیانه نتایج 
بدست آمده در زمینه اصول ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان 

را مشخص می کند.

امنیت
ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان امنیت را پیش شرط انکشاف 
اکونومیکی می داند. این راپور بدتر شدن وضعیت امنیتی در سال 
گذشته را تایید می کند و انکشاف های مثبتی را نیز مشخص 

می کند:
یک پالن امنیت ملی برای بهبود هماهنگی میان نیروهای بین   •
تهیه شده  امنیت  تامین  بهبود  برای  افغان  نیروهای  و  املللی 

است.
تقویت نیروهای اردوی ملی افغانستان و پولیس ملی افغانستان   •
در  تعلیماتی  های  موقعیت  و  شود  می  اجنام  پالن  طبق  بر 

سطوح ملی و والیتی انکشاف یافته است.
پالن  سبب  به  افغانستان  ملی  امنیت  نیروهای  هماهنگی   •
ای  15  مرکز هماهنگی منطقه  ایجاد  و  امنیت ملی  جدید 

بهتر شده است.
مین و مهمات منفجر نشده از 25  فیصد از مناطق مورد نظر   •

پاک شده است.

اولین راپور سالیانه ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان

حکومتداری
انکشاف

 همکاری منطقه ای

مبارزه با مواد مخدر

 مبارزه با فساد اداری

 برابری جنسیتی

 ظرفیت

محیط زیست

(ANDS) ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان

امنیت

)ANDS( ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان
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حکومتداری
دموکراتیک،  پروسه  تقویت  بشمول  حکومتداری  های  اولویت 
بهبود  قانون،  حاکمیت  ایجاد  عمومی،  خدمات  ارائه  بهبود 
دسترسی به عدلیه و مبارزه با فساد اداری است. بر اساس راپور، 

پیشرفت کمی در موارد ذیل حاصل شده است:
یک  آب،  قانون  یک  را بشمول  قانون جدید    53 ملی  مجلس   •
ها،  کمپنی  به  مربوط  قوانین  و  اداری  فساد  با  مبارزه  قانون 

داوری، مالکیت معنوی و اختراعات تصویب کرد.
و  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  شده  نام  ثبت  دهندگان  رای   •

شوراهای والیتی شرکت کردند.
قانونی  تعلیمات  ارائه  برای  ملی  قانونی  تعلیمات  مرکز   •

تخنیکی ایجاد شد.
به  حقوقی  مساعدت  ارائه  برای  وکالت  مستقل  موسسه   •

مردم ایجاد شد.

انکشاف اقتصادی و اجتماعی
و  است  افغانستان  ملی  انکشاف  ستراتیژی  جزء  مهمترین  این 
13 سکتور است. اصول فرعی آن بشمول  و  دارای 6 اصل فرعی 
و  زراعت  صحت،  فرهنگ،  و  تعلیمات  طبیعی،  منابع  و  زیربنا 
اقتصادی  حکومتداری  و  اجتماعی  حمایت  قصبات،  انکشاف 
را  تعلیمات  و  صحت  زمینه  در  نتایج  مهمترین  راپور  این  است. 
مشخص می کند. با توجه به انکشاف های مثبت در بخش های 
مهم مانند انرژی، منابع آب، مدیریت، ترانسپورت و معدن این راپور 

موارد ذیل را مشخص می کند: 
دسترسی  پایه  صحی  خدمات  به  مردم  از  فیصد    85 حدود   •

دارند.
291  مرکز فرعی صحی و مراکز سیار ایجاد شده اند.  •

95  فیصد از اطفال زیر 5  سال واکسینه شده اند.  •
بشمول  که  است  رسیده  11000  مکتب  به  مکاتب  تعداد   •
  1866 و  متوسطه  مکتب    3062 ابتدایی،  مکتب    6072

دبیرستان است.
حدود 63  ملیون کتاب-  38  ملیون برای مکاتب ابتدایی و 22.8    •

ملیون برای مکاتب متوسطه-  نشر و توزیع شده است.

از  هستند  زنان  آنها  فیصد    36 که  افغان    317,000 حدود   •
پروگرام های سوادآموزی فارغ التحصیل شده اند.

485  میگاوات در سال 2007  به  از  مجموع برق تولید شده   •
630  میگاوات )بشمول واردات(  در سال 2009  رسیده است.

شده  اجنام  بزرگ  بند  چندین  ساخت  برای  کامل  حتقیقات   •
است.

ایجاد شده و دسترسی 2.8   توزیع آب  13,000  شبکه  حدود   •
ملیون نفر در قصبات را به آب فراهم می کند.

بهبود های ایجاد شده در سیستم های آبیاری در 1,891  قصبه   •
به 644,777  خانواده مساعدت کرده است.

حدود 53,000  تن بذر گندم و کود به دهقانان حتویل شده، 770    •
588  باغ پسته بازسازی شده و 3.2  ملیون  باغ ایجاد شده، 

نهال درخت کاشته شده است.
حتقیقات در 339  کیلومتر مربع از زمین سبب شناسایی 500    •

میدان گازی و 400  معدن شد. 

ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان اهمیت زیادی برای ایجاد 
ارتباط  و  افغانستان  مردم  حرکت  اجازه  که  سرک  شبکه  یک 
این کشور با همسایگانش را فراهم کند می دهد. حدود 2,961 
راپور  ولی  اند.  شده  تکمیل  ای  منطقه  های  سرک  از  کیلومتر 
هیچ  که  کند  می  اعالم  افغانستان  ملی  انکشاف  ستراتیژی 
اجنام  ها  سرک  از  نگهداری  سیستم  یک  ایجاد  برای  پیشرفتی 

نشده است. 
بر اساس این راپور، مصارف دولت جمهوری اسالمی افغانستان 
منابع  ولی  است  افغانستان  ملی  انکشاف  اساس ستراتیژی  بر 
مالی مساعدت کنندگان آن بر اساس ستراتیژی انکشاف مالی 
افغانستان اختصاص داده منی شود زیرا مساعدت های بین املللی 
به بودجه انکشافی کم شده است. در سال 2008، جامعه بین 
املللی حدود 21 ملیارد دالر برای مساعدت به ستراتیژی انکشاف 
دوباره  آن  دالر  7 ملیارد  ولی حدود  داد  اختصاص  افغانستان  ملی 
دالر  منابع  بنابراین فقط 13.9 ملیارد  داده شده بود.   اختصاص 
افغانستان  اسالمی  جمهوری  دولت  شد.  داده  اختصاص  جدید 
بودجه  در  دالر  ملیارد   3.2 حدود  کمبودی  که  زند  می  تخمین 

انکشافی 2009/2010 خواهد داشت.



آموزش عسکران اردوی ملی افغانستان  
یک افسر افغان مختصات مناطق جنگی در مترین نظامی اردوی ملی افغانستان 

را برای دیده بان های چهارم قندک، پرسنل کنترول شلیک و مسئولین توپخانه 

در پایگاه عملیاتی کله جوش والیت نورستان تشریح می کند. )عکس اردوی ملی 

امریکا، بریدمن َمتیو مولِر(
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نظارت2
سرمفتش خاص برای 

بازسازی افغانستان
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"منابع مالی آمریکا و مساعدت کنندگان بین املللی برای 

بازسازی افغانستان ضروری است....هماهنگ کردن پروگرام 

ها با زیادشدن منابع مالی بازسازی و سازمان های مربوط 

دشوار تر می شود... نظارت نه فقط برای پروسه قرارداد، 

بلکه برای مدیریت پروگرام، کنترول کیفیت و تاثیر قرارداد 

ها در پیشبرد سیاست های آمریکا ضروری است...،"

- تورن جنرال آرنول فیلدز )متقاعد( 

سر مفتش خاص برای بازسازی افغانستان

منبع: اظهارات ایراد شده در مقابل کمیته فرعی امنیت ملی مجلس منایندگان آمریکا، 2009/9/9



 2009 |   30 اکتوبر،  15ارائه راپور به کنگره امریکا   

نظارت سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان

تفتیش ها
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان پنج راپور تفتیش مالی را در این سه ماه نشر کرد و 10 راپور دیگر 

را در دست تهیه دارد. این تفتیش ها نشان دهنده مسائلی است که برای اجرای موثر پروگرام های بازسازی 

نشان  ها،  قراردادی  موثریت  و  پروگرام  مدیریت  قرارداد،  بر  نظارت  بر  عالوه  ها  تفتیش  این  هستند.  مهم 

دهنده مساعدت پروژه هایی که با استفاده از دالر های مالیات دهندگان آمریکایی اجرا شده اند به اهداف 

ستراتژیک آمریکا در افغانستان هستند. دو راپور تفتیش که در سه ماه گذشته نشر شده است، جوانب 

مختلف انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای والیتی 20 اگست را ارزیابی می کند. آمریکا این انتخابات را 

برای ایجاد یک دولت پایدار در افغانستان ضروری می داند.

راپورهای تفتیش تکمیل شده
چهار راپور تکمیل شده در این سه ماه تالش های آمریکا را برای بهبود حکومتداری ارزیابی می کند. این راپور 

های بشمول دو راپور در مورد انتخابات شوراهای والیتی و ریاست جمهوری و دو راپور مربوط به تالش های 

مبارزه با فساد اداری است. راپور تفتیش پنجم نیز جوابدهی پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان )CERP( را 

که یک پروگرام برای تامین مصارف پروژه های کوچک و تامین ضروریات اضطراری بشری و بازسازی در والیات 

است، ارزیابی می کند.

افغانستان،  در  انتخاباتی  ظرفیت  حفظ  برای  ضروری  منابع  و  ستراتیژی 
تفتیش سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 09-06 )انتخابات(

 20 والیتی  شوراهای  و  جمهوری  ریاست  انتخابات  به  مساعدت  برای  دالر  ملیون   488 املللی  بین  جامعه 

اگست اختصاص داده است. ایاالت متحده آمریکا نیز 263 ملیون دالر که بیش از نیمی از این مبلغ است 

را به عهده گرفته است. سازمان ملل متحد )UN( که مدیریت این منابع مالی را به عهده داشته است، 

از این منابع برای تامین ضروریات عملیاتی و فوری استفاده کرده است. این تالش ها بشمول مساعدت به 

انکشاف قوانین و طرزالعمل ها، استخدام کارمندان موقت، تهیه جتهیزات انتخاباتی و پالن گذاری امنیتی 

بوده است.

انکشاف ظرفیت سازمان های افغان برای برگزاری انتخابات معتبر برای ایجاد و حفظ دولتی که شهروندان 

آن را دولتی مشروع بدانند ضرورت دارد.  کمیسیون مستقل انتخابات )IEC( که وظفیه برگزاری انتخابات 

مجلس و شوراهای والیتی در سال 2010 را به عهده دارد با مشکالت جدی روبرو است، این کمیسیون بدون 

مساعدت بین املللی قادر به مدیریت انتخابات نیست. اجرای یک انتخابات معتبر عالوه بر صحت پروسه 

انتخابات به توانایی دولت بعدی افغانستان در ایجاد ظرفیت در کمیسیون مستقل انتخابات برای حفظ 

اصول دموکراتیک و پروسه انتخاباتی نیز بستگی دارد. سر مفتش خاص برای بازسازی افغانستان متوجه 

شد که سازمان ملل متحد ضرورت انکشاف ظرفیت را تشخیص داده است ولی یک ستراتیژی بلند مدت 

برای ایجاد ظرفیت انتخاباتی ندارد. 

سر مفتش خاص برای بازسازی افغانستان توصیه می کند که سفارت امریکا در کابل و اداره انکشاف 



بازسازی افغانستان برای     I سرمفتش خاص    16

نظارت سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان

بین املللی ایاالت متحده )USAID( به دولت جمهوری اسالمی افغانستان در تهیه یک ستراتیژی برای ایجاد 

باید بشمول یک بودجه افغان و یک ساختمان  این پالن  در افغانستان مساعدت کند.  انتخابات  ظرفیت 

افغانستان  بازسازی  برای  خاص  مفتش  سر  باشد.  انتخاباتی  پایدار  های  پروسه  اجرای  به  قادر  انسانی 

مشاورین  استخدام  به  وادار  را  متحد  ملل  سازمان  آمریکایی،  مسئولین  که  کند  می  توصیه  همچنان 

انتخابات  کلی کمیسیون مستقل  کردن ستراتیژی  برای هماهنگ  تعیین مجریاتی  یا  انکشاف ظرفیت 

با سازمان ملل متحد و کشورهای مساعدت کننده برای نظارت بر وضعیت و پیشرفت همه تالش های 

اجنام شده برای ایجاد ظرفیت در افغانستان کنند. سفارت آمریکا در کابل و اداره انکشاف بین املللی ایاالت 

متحده با این توصیه ها موافقت کردند و عنوان کردند که از مجاری دیپلماتیک برای مساعدت اجرای این 

توصیه ها استفاده خواهند منود.

 
وجود  افغانستان  انتخابات  در  زنان  بیشتر  برای سهم گیری  موانعی که 

دارد، تفتیش سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 10-1 )انتخابات( 
20 اگست و نحوه ایجاد  سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان مقدار سهم گیری زنان در انتخابات 

ارزیابی  را  بدهند  رای  آن  در  آزادانه  بتوانند  زنان  که  افغانستان  اسالمی  جمهوری  دولت  توسط  محیطی 

کرده است. با آنکه قانون اساسی افغانستان حقوق برابر برای زنان و مردان در نظر گرفته و یکی از اولویت 

های ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان )ANDS( افزایش سهم گیری زنان در مسائل عمومی است، ولی 

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان متوجه شد که کاندیدا های زن و زنان رای دهنده با موانع متعددی 

زنان،  نام  ناامن، موانع فرهنگی و ساختمانی، محدودیت ثبت  این موانع بشمول محیط  مواجه هستند. 

تبلیغات انتخاباتی و رای دادن در انتخابات است. ناظرین انتخاباتی سهم گیری کم زنان را در انتخابات راپور 

دادند. آنها همچنان عنوان کردند که برخی از افرادی که برای رای دادن مراجعه کردند به دستور خانواده خود 

یا افراد حاضر در محل رای گیری رای داده اند. همچنان ناظرین انتخاباتی در برخی موارد شاهد رای دادن مردان 

به جای زنان بوده اند. 

متحد،  ملل  سازمان  ها(،   NGO( املللی  بین  و  ملی  دولتی  غیر  های  سازمان  بشمول  زیادی  های  گروه 

سازمان های دولت جمهوری اسالمی افغانستان و پروگرام های آموزشی در ماههای قبل از انتخابات زنان را 

تشویق به سهم گیری در انتخابات می کردند. ولی کمیسیون مستقل انتخابات و سازمان ملل متحد به 

مقدار کافی به مسائل مربوط به زنان توجه نداشتند. برای مثال، کمیسیون مستقل انتخابات فقط نیمی 

از 80000 نفر کارمندانی که برای مراکز رای گیری ضرورت داشت را استخدام کرد. در نتیجه، در حدود 650 

مرکز رای گیری )کمی بیش از 10 فیصد از مراکز(، کارمند زن وجود نداشت.

همراه  افغانستان  در  آمریکا  سفیر  که  کند  می  توصیه  افغانستان  بازسازی  برای  خاص  سرمفتش 

اجرای  برای  زن  اضافی  کارمندان  آموزش  به  وادار  را  انتخابات  متحد، کمیسیون مستقل  ملل  با سازمان 

را  دادن به جای دیگران جلوگیری می کند  رای  از  را که  انتخابات  از قانون  پیروی  و اهمیت  انتخابات کنند 

به همه کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات اطالع دهند و از آنها بخواهند که قانون شکنان را راپور 

بدهند. برای تضمین ثبت نام و رای دادن آزادانه زنان، کمیسیون مستقل انتخابات باید یقین حاصل کند که 

مراکز ثبت نام و رای گیری امن و قابل تقرب هستند و مراکز رای گیری کارمندان زن نیز دارند. اجرای پروگرام 

در پروسه  زنان در مورد حقوقشان برای سهم گیری کامل  های آموزشی وسیعی برای معلومات دهی به 

انتخابات نیز ضرورت دارد.

اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده/افغانستان و تیم انتخاباتی بین سازمانی آمریکا نیز توصیه های 

اجنام شده در راپور سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان را تایید کردند. سفیر آمریکا در افغانستان و 
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سازمان ملل متحد نیز کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را تشویق به اجرای این پروگرام ها خواهند 

کرد.

برای حل عوارضی که سبب تاخیر در ساخت مرکز  عملیات های ضروری 
برای  خاص  سرمفتش  تفتیش  است،  شده  مخدر  مواد  با  مبارزه  عدلیه 

بازسازی افغانستان 09-4 )تغییرات عدلیه(
مرکز عدلیه مبارزه با مواد مخدر در کابل یک جزء مهم از تالش های مبارزه با مواد مخدر توسط آمریکا و 

افغانستان است. این مرکز اوایل امسال باز شده و ظرفیت آن نیز تکمیل شده است. ساخت یک محبس 

و امکانات حمایتی برای این مرکز 11 ملیون دالری که تنها محکمه جنایی و جتدید نظر برای دوسیه های 

بزرگ مواد مخدر در آن وجود دارد به طور اضطراری ضرورت دارد. 

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان متوجه شد که اجرای پالن های انکشاف این مرکز به سبب 

ناکافی بودن منابع مالی وتاسسیات به مدت 18 ماه تاخیر داشته است. لشکر اجنینران اردوی آمریکا نیز 

برای  امریکا  امورخارجه  وزارت  توسط  یافته  اختصاص  دالر  ملیون   2 مبلغ  با  را  قراردادی  است  نتوانسته 

آب،  تاسیسات  انکشاف  امکانات،  این  انکشاف  برای  همچنان  کند.  منعقد  ها  سازمان  بین  مساعدت 

گندآب و برق نیز ضرورت دارد. با آنکه 1.4 ملیون دالر از منابع مالی اختصاص یافته به این پروژه باقی مانده 

است، ولی لشکر اجنینران متایلی به مصرف این پول برای کارهای اضافه نداشته است. آنها همچنان نگرانی 

هایی در مورد موجود بودن این مبلغ داشتند. 

افغانستان توصیه می  بازسازی  برای  با موادمخدر، سرمفتش خاص  به اهمیت مرکز مبارزه  با توجه 

کند که وزارت امور خارجه آمریکا ایجاد زیربنا های ضروری را در قرارداد همکاری بین سازمانی اضافه کند. 

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان همنچنان توصیه می کند که وزارت امورخارجه آمریکا منابع 

مالی قرارداد را برای تامین مصارف ساخت محبس و امکانات حمایتی زیاد کند یا یک قرارداد جدید برای 

تامین این منابع مالی منعقد کند.

دفتر مبارزه با مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون وزارت امورخارجه آمریکا )INL( به طور کلی با نتایج 

این راپور موافقت کرد ولی نسبت به محدود بودن این منابع مالی به قرارداد های بین سازمانی خاص اعتراض 

کرد. سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان تصمیم ندارد که میکانیزم تامین منابع مالی را محدود کند 

و توصیه های خود را نیز بر این اساس تغییر داده است. لشکر اجنینران با توصیه های راپور موافقت کرد و 

اعالم کرد که بعد از اجرای قرارداد تغییر یافته یا یک قرارداد همکاری جدید، برای تکمیل مرکز عدلیه مبارزه 

با موادمخدر با دفتر مبارزه با مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون همکاری خواهد کرد.

مستند سازی طرزالعمل های محبوس کردن افراد به یقین حاصل کردن 
می  مساعدت  مخدر  مواد  با  مبارزه  عدلیه  مرکز  از  مناسب  استفاده  از 
)تغییرات   07-09 بازسازی افغانستان  برای  کند، تفتیش سرمفتش خاص 

عدلیه(.
در حالیکه مفتشان سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان درمورد تاخیر در ساخت مرکز عدلیه مبارزه 

با مواد مخدر تفتیش می کردند، متوجه شدند که در جوالی 2009 همه محبوس شدگان داخل سلولها 

فروشندگان خرد مواد مخدر بودند. به گفته مسئولین وزارت دفاع آمریکا و وزارت عدلیه آمریکا، این مرکز 

برای  امکانات حمایتی تشکیل شده است،  و  و خارنواالن،  دفتر قضات  از یک محبس، یک محکمه،  که 

مبارزه با قاچاقبران عمده موادمخدر ساخته شده است. مسئولین دفتر مبارزه با مواد مخدر بین املللی و 

اعمال قانون اعالم کردند که عوامل متعددی بشمول شلوغ بودن محبس های وزارت عدلیه و وزارت داخله 

افغانستان سبب شده تا فروشندگان خرد موادمخدر در این مرکز محبوس شوند. 
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مسئولین وزارت عدلیه آمریکا اعالم کردند که تا 25 سپتمبر 2009، سه مجرم سطح باال در این مرکز 

وجود داشتند و در گذشته نیز مجرمین مهمی در این مرکز نگهداری می شدند. برخی از مسئولین وزارت 

عدلیه آمریکا گفته اند که فروشندگان خرده مواد مخدر معلومات مهمی درباره مجرمین مهم ارائه کرده 

اند. همچنان مسئولین وزارت عدلیه آمریکا و دفتر مبارزه با مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون اعالم کرده 

اند که هیچ موردی نبوده که یک مجرم مهم به سبب کمبود فضا در مرکز پذیرفته نشود. همچنان، مرکز 

هیچ طرزالعمل مشخصی برای یقین حاصل کردن از وجود سلول های محبس برای قاچاقبران متوسط و 

بزرگ ندارد.

اجنام موثر تفتیش ها و تعقیب مجرمین به امکان دسترسی مناسب مفتشان به محبوسان بستگی 

اجنام  باشند،  نداشته  با مواد مخدر حضور  مبارزه  در مرکز عدلیه  قاچاقبران عمده مواد مخدر  اگر  دارد. 

مخدر  مواد  با  مبارزه  مرکزی  محکمه  در  آنها  محاکمه  و  جنایی  عدالت  کاری  نیروی  توسط  ها  تفتیش 

مشکل تر می شود. 

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان به سفیر آمریکا در افغانستان توصیه می کند که برای تهیه 

طرزالعمل های مکتوب برای یقین حاصل کردن از محبوس کردن قاچاقبران بزرگ و متوسط موادمخدر در 

مرکز عدلیه مبارزه با مواد مخدر با مسئولین آمریکایی و افغان همکاری کند. سفارت آمریکا در کابل نیز با 

توصیه های سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان برای تهیه طرزالعمل های ارزیابی محبوسان در مرکز 

موافقت کرد. مسئول هماهنگی انکشاف و روابط اقتصادی سفارت نیز اعالم کرد که بر اساس توصیه 

های سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، پروسه ای در حال اجرا است تا طرزالعمل های ارزیابی توسط 

پولیس افغان و کارمندان قوماندانی محبس مرکزی با همکاری مربیان آنها تامین شود.

اضطراری  پاسخ  پروگرام  برای  ضروری  گذاری  پالن  و  نظارت،  شفافیت، 
قوماندان در افغانستان تفتیش سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 

09-05 )پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان(
در   )CERP( قوماندان  پاسخ اضطراری  پروگرام  برای  را  دالر  ملیارد   1.6 آمریکا مبلغ  2004، کنگره  از سال 

اختیار وزارت دفاع آمریکا قرار داده است. پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان برای تامین منابع مالی پروژه های 

کوچک بشری و بازسازی در سطوح والیتی و روستایی ایجاد شده است. 

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان متوجه شد که با آنکه وزارت دفاع آمریکا طرزالعمل هایی 

برای جوابدهی منابع مالی پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان )CERP( تهیه کرده است ولی میکانیزم های 

کافی برای نظارت و اجرای پروژه های پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان )CERP( را ایجاد نکرده است. مدیران 

پروگرام به سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان گفتند که هدف اصلی آنها مترکز بر تامین منابع مالی 

پروژه ها بوده و نه نظارت بر اجرای آنها. مدیران پروگرام، نظارت محدودی بر اجرای پروژه های پروگرام پاسخ 

اضطراری قوماندان )CERP( دارند زیرا نیروهای ایاالت متحده - افغانستان که بر پروگرام پاسخ اضطراری 

و دوسیه های  ندارند  افغانستان  در  برای حفظ اسناد  قوماندان نظارت می کنند، هیچ سیستم مرکزی 

الکترونیکی نیز معموالً ناقص هستند و یا وجود ندارند. برای مثال، در حین دوره تفتیش، مسئولین پروگرام 

در نیروهای ایاالت متحده - افغانستان قادر نبودند تعداد پروژه های پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان که 

منابع مالی آنها قبل از سال مالی 2009 تامین شده بود را شناسایی کنند.

پروگرام پاسخ اضطراری  دریافت که منابع مالی  افغانستان همچنان  بازسازی  برای  سرمفتش خاص 

قوماندان به طور روزافزونی به پروژه های با حجم 500,000 دالر یا بیشتر اختصاص داده می شود. در حالی 

که این پروژه ها تنها 3 فیصد همه پروژه ها را تشکیل می دهند ولی 67 فیصد از منابع مالی پروگرام پاسخ 
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اضطراری قوماندان را مصرف می کنند. اجرای این چنین پروژه هایی پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان را 

در معرض خطر قرار می دهند زیرا معموالً پیچیده تر از پروژه های کوچک هستند و تکمیل آنها چندین 

سال طول می کشد. اکثر مدیران پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان برای اجرای پروژه های کوچکتر آموزش 

داده شده اند. همچنان، پروگرام های تغییر نیروها نیز سبب عدم تداوم در مدیریت پروژه های بلند مدت می 

شود.

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان توصیه می کند که نیروهای ایاالت متحده - افغانستان 1( 

یک پروسه برای جمع آوری و پیگیری معلومات پروژه های پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان 2( یک سیستم 

مرکزی برای حفظ اسناد و 3( یک پالن برای مدیریت خطرات پروژه های با حجم 500,000 دالر و بیشتر، تهیه 

و اجرا کنند.

نیروهای ایاالت متحده - افغانستان با دو نتیجه اول این راپور موافقت کردند و پالن های متعددی را برای 

رفع عوارض شناسایی شده ارائه کردند. این پالن ها بشمول اضافه کردن مدیران پروژه برای مدیریت پروگرام 

پاسخ اضطراری قوماندان، تقویت سیستم ثبت اسناد الکترونیکی، اضافه کردن معلومات مدیران غیر 

نظامی در اسناد، تعیین محدودیت در تعداد پروژه ها بر اساس منطقه و کم کردن مسئولین تایید امورمالی 

بود. در صورتی که این پالن ها کامالً اجرا شوند، خطراتی که پروگرام را تهدید می کنند کم می شوند.

نیروهای ایاالت متحده - افغانستان با این موضوع که پروژه های بزرگتر از 500,000 دالر پروگرام پاسخ 

اضطراری قوماندان را در معرض خطر قرار می دهند موافقت نکردند. نیروهای ایاالت متحده - افغانستان 

در پاسخ خود به پیش نویس راپور سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ذکر کردند که اکثر پروژه های 

بزرگ سرک بوده اند. نیروهای ایاالت متحده - افغانستان نوشته اند "ما به قدر کافی سرک ساخته ایم و 

اعتقاد داریم که این سرک ها از بسیاری از پروژه های کوچکتر بهتر هستند". "ما با سابقه ای که در اجرای 

پروژه ها داریم دقیقاً می دانیم که برای هر کیلومتر صاف کردن زمین، هر تن شن و ماسه و هر مجرای آب ذیل 

سرک چه مقدار منابع مالی ضروری است. قابلیت ها و موثریت قراردادی ها نیز اکنون کامالً شناخته شده 

است." نیروهای ایاالت متحده - افغانستان در پاسخ خود نتیجه گیری کردند که " پروژه های کوچک بسیار 

متنوع هستند، برخی از آنها برای اولین بار اجرا می شوند برای برخی از آنها نیز ساخت عمودی ضرورت دارد 

و ]مسئول خریدهای پروژه[ )PPO( باید دانش کافی از تاسیسات، قوانین ساختمانی و عوارض مالکیت زمین 
داشته باشند. و این مسائل بسیار پیچیده تر از ساخت سرک هستند".5

تفتیش های در حال اجنام
مورد  در  ها  تفتیش  این  دارد.  اجرا  در حال  نیز  دیگر  تفتیش   10 افغانستان  بازسازی  برای  سرمفتش خاص 

مسائل مربوط به امنیت، حکومتداری و انکشاف هستند. مفتشان در حال ارزیابی طرزالعمل های سازمانی، 

موثریت قراردادی ها، مساعدت آمریکا و جامعه بین املللی و قابلیت های سازمانی افغانستان. 

ارزیابی نظارت مدیریت سازمانی، طرزالعمل ها و نحوه مصرف منابع مالی 
پروژه های بازسازی هستند

ارزیابی نحوه مدیریت  سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال اجرای یک سلسله تفتیش برای 

پروگرام های بازسازی توسط سازمان های اجرا کننده است. این تفتیش ها قابلیت سازمان برای انکشاف و 

مدیریت پروژه ها، تعیین معیارهای موثریت و کنترول و حسابدهی منابع مالی را ارزیابی می کنند. سرمفتش 

خاص برای بازسازی افغانستان قبالً در مورد نظارت قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان بر پروگرام 

های خود نیز راپور داده بود.  در تفتیشی که درحال اجنام است، سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در 



بازسازی افغانستان برای     I سرمفتش خاص    20

نظارت سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان

حال ارزیابی نظارت بر اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده است.

ارزیابی موثریت قراردادی ها و نظارت سازمانی بر قراردادهای اداره انکشاف 
بین املللی ایاالت متحده در افغانستان با گروه لوئیس برگر.

و  را شناسایی کرده  برگر  لوئیس  با گروه  ایاالت متحده  املللی  بین  انکشاف  اداره  قراردادهای  تفتیش  این 

نظارت اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده بر این قراردادی را ارزیابی می کند. به عنوان قسمتی از این 

ارزیابی، سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال حتلیل نتایج تفتیش های سرمفتش خاص اداره 

انکشاف بین املللی ایاالت متحده در زمنیه کارهای اجنام شده توسط گروه لوئیس برگر است. 

ارزیابی پروگرام های امریکا و مساعدت کنندگان بین املللی برای مساعدت 
به سکتور انرژی افغانستان.

در اولین سلسله از تفتیش ها برای ارزیابی پروژه های بازسازی در یک سکتور خاص، سرمفتش خاص برای 

افغانستان  انرژی  در سکتور  املللی  بین  و جامعه  آمریکا  پروگرام های  ارزیابی  در حال  افغانستان  بازسازی 

است. در این تفتیش

در افغانستان شناسایی می  انرژی  بازسازی و حفظ سکتور  برای  املللی  اهداف آمریکا و جامعه بین   •

شود.

معیارهای موثریت که برای ارزیابی نتایج پروژه ها استفاده می شود تعیین می گردند.  •

پیشرفت و نتایج حاصل شده در بازسازی سکتور انرژی بر اساس ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان و   •

معیارهای دیگر ارزیابی می شود.

هماهنگی بین سازمان های آمریکایی و بین املللی در سکتور انرژی ارزیابی می شود.  •

سهم گیری افغان ها در تصمیم گیری و اجرای پروژه های بازسازی ارزیابی می شود.  •

و  والیتی  انتخابات شوراهای  اجرای  و  آمادگی  برای  امریکا  مساعدت های 
ریاست جمهوری در افغانستان ارزیابی می شود.

در آخریه سلسله از راپورها در مورد پروسه انتخابات، این تفتیش 

همه مساعدت های اجنام شده توسط آمریکا و جامعه بین املللی به پروسه انتخابات را شناسایی می   •

کند.

موثریت کلی مساعدت ها در مسائلی مانند ثبت نام رای دهندگان، آموزش رای دهندگان، امنیت مراکز   •

رای گیری، صحت صندوق رای، شمارش رای و ادعاهای تقلب را ارزیابی می کند.

نقاط قوت و ضعف کل پروسه و درس های آموخته شده برای انتخابات بعدی را مشخص می کند  •

ارزیابی تالش های آمریکا و سایر مساعدت کنندگان بین املللی برای ایجاد 
ظرفیت مبارزه با فساد اداری در افغانستان

از قابلیت های نظارتی و مبارزه با فساد  سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان یک سلسله تفتیش 

اداری دولت جمهوری اسالمی افغانستان در سطح ملی اجرا منوده است. این تفتیش ها، تالش های آمریکا 

و سایر مساعدت کنندگان برای تقویت ظرفیت کنترول داخلی و حسابدهی منابع مالی در افغانستان را 

ارزیابی می کند. سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان خاصتاً به قابلیت مقامات افغان در حسابدهی 

منابع مالی آمریکا که برای وزارتخانه های خاص اختصاص یافته مترکز خواهد داشت. سرمفتش خاص 

برای بازسازی افغانستان در حال ارزیابی قابلیت دفتر اعلی نظارت بر پیاده سازی ستراتیژی ضد فساد اداری 
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)HOO( برای اجرای ماموریت خود به عنوان باالترین سازمان نظارتی افغانستان است. این تفتیش، مساعدت 

های آمریکا و مساعدت کنندگان بین املللی به دفتر اعلی نظارت بر پیاده سازی ستراتیژی ضد فساد اداری 

و مقدار موثریت این مساعدت ها را مشخص می کند.

ارزیابی تالش های آمریکا و سایر مساعدت کنندگان بین املللی برای ایجاد 
ظرفیت مبارزه با فساد اداری در دولت های والیتی افغانستان

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان یک سلسله تفتیش از قابلیت های نظارتی و مبارزه با فساد اداری 

دولت جمهوری اسالمی افغانستان در سطح والیتی اجرا منوده است. این تفتیش ها، تالش های آمریکا و سایر 

مساعدت کنندگان برای تقویت ظرفیت کنترول داخلی و حسابدهی منابع مالی در افغانستان را ارزیابی می 

کند. سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ظرفیت دفاتر والیتی برای حسابدهی منابع مالی آمریکا که 

برای حمایت از فعالیت های والیتی اختصاص یافته را ارزیابی می کند.

ارزیابی استفاده سازمان ها از قراردادی های برای تامین امنیت پروگرام های 
بازسازی در افغانستان

ارائه  برای  که  است  هایی  قرارداد  مبلغ  و  تعداد  ارزیابی  درحال  افغانستان  بازسازی  برای  سرمفتش خاص 

خدمات امنیتی در افغانستان منعقد شده است. در این ارزیابی 

تعداد و کارمندان قراردادی های امنیتی مشخص می شوند  •

مدیریت سازمان ها بر قراردادی ها و کارمندان آنها ارزیابی می شود  •

خصوصی  امنیتی  های  قراردادی  از  عمومی  جامعه  و  دولت  حسابدهی  دفتر  های  تفتیش  موثریت   •

مشخص می شود

ارزیابی قابلیت نیروهای امنیت ملی افغانستان 
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان این تفتیش را برای تعیین ظرفیت نیروهای امنیت ملی افغانستان 

برای تامین امنیت مردم افغانستان اجنام می دهد. در این تفتیش

طرزالعمل هایی که قابلیت های نیروهای امنیت ملی افغانستان براساس آنها اندازه گیری و تایید می   •

شود را مشخص می کند

ارزیابی می  را  افغانستان  پولیس ملی  و  افغانستان  اردوی ملی  بین  آمادگی  ارزیابی  اختالف روش های   •

کند

امکان اعتماد به سیستم ارزیابی آمادگی نیروهای امنیت ملی افغانستان را تعیین می کند  •

مشکالتی که برای آمریکا در ارزیابی آمادگی نیروهای امنیت ملی افغانستان وجود داشته را مشخص   •

می کند

بررسی مدیریت کارمندان در نیروهای امنیت ملی افغانستان
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان این تفتیش را برای ارزیابی ظرفیت نیروهای امنیت ملی افغانستان 

در مدیریت کارمندان اجنام می دهد. این تفتیش موارد ذیل را تشریح و ارزیابی می کند

نحوه شمارش و تایید کارمندان اردوی ملی افغانستان و پولیس ملی افغانستان   •

انکشاف  به  مساعدت  برای  املللی  بین  کنندگان  مساعدت  و  آمریکا  توسط  شده  اجنام  های  تالش   •
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سیستم های حسابدهی کارمندان نیروهای امنیت ملی افغانستان

مشکالت مربوط به تکمیل و نگهداری سیستم های نورمال برای حسابدهی کارمندان  •

نیروهای  در گرفنت حقوق  تقلب  نبودن منبر کارمندان بشمول  دقیق  به سبب  ایجاد مشکالت اضافی   •

امنیت ملی افغانستان

بررسی نحوه استفاده از منابع مالی اختصاص داده شده به زنان و دختران 
افغان

مالی  منابع  مصرف  نحوه  مورد  در  خود  تفتیش  اجنام  حال  در  افغانستان  بازسازی  برای  خاص  سرمفتش 

آمریکا  با ضروریات قانونی  آن  افغان و مطابقت  و دختران  زنان  به  آمریکا  یافته توسط کنگره  اختصاص 

این  اندازه گیری موثریت  نحوه  ارزیابی  در حال  افغانستان همچنان  بازسازی  برای  است. سرمفتش خاص 

پروگرام ها توسط سازمان ها و کارهایی که این سازمان ها برای یقین حاصل کردن از پایداری خود اجنام می 

دهند است.

تفتیش
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان تفتیش هایی را از پروژه های بازسازی افغانستان اجنام می دهد تا 

مصرف درست منابع مالی آمریکا، اجرای مفاد قرارداد، نظارت کافی و نگهداری از پروژه بعد از حتویل آن به 

افغان ها را تعیین کند. سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان پنج راپور را در این سه ماه نشر کرده و 

هفت تفتیش دیگر نیز در دست اجنام دارد. 

راپورهای تفتیش نشر شده در این سه ماه، به پروژه یک سرک و چهار مکتب در والیت کاپیسا می پردازد. 

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان به سبب آنکه پروژه سرک و مکتب دو اولویت بلند مدت بازسازی 

بودند به آنها پرداخت. تفتیش های سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان نگرانی هایی در مورد ظرفیت 

افغان ها برای نگهداری از پروژه های تکمیل شده را نیز مشخص کرد. 

ایاالت متحده آمریکا مبلغ 1.7 ملیارد دالر را از سال 2002 از طریق وزارت دفاع آمریکا و اداره انکشاف بین 

املللی ایاالت متحده به پروژه های ساخت سرک در افغانستان اختصاص داده است. بیشتر از 800 ملیون دالر 

از این مبلغ بین سالهای 2005 تا 2009 به پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان اختصاص یافته است. از سال 

2005، 63 فیصد از منابع مالی پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان به ساخت سرک اختصاص یافته است.

2002 برای مساعدت به اهداف آموزشی در افغانستان صدها مکتب و  ایاالت متحده آمریکا از سال 

مرکز آموزشی در سراسر کشور ساخته است. در سال 2008، قوماندانی منطقه ای شرق - که 14 والیت 

حتت نظر آن قرار دارند - ساخت مدارس بزرگ را با استفاده از منابع مالی پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان 

تایید کرده است. به عنوان قسمتی از این اقدام، 12 پروژه ساخت مکتب در 18 ماه گذشته در کاپیسا آغاز 

شده است. چهار مکتبی که توسط سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان تفتیش شده در منطقه 

جنراب، که یک منطقه دورافتاده کوهستانی در مرکز والیت واقع شده اند. 

تفتیش های درحال اجنام در حال ارزیابی ظرفیت تیم های بازسازی والیتی )PRT( برای مدیریت تالش های 

بازسازی و اجرای پروژه های زیربنایی هستند. از آجنائیکه تیم های بازسازی والیتی اولین خط در تالش های 

بازسازی هستند، این تفتیش ها کافی بودن کارمندان

تیم های بازسازی والیتی برای اجرای ماموریت بازسازی را تعیین می کنند.  •

را  گیرندگان  سهم  سایر  و  افغان  مقامات  ائتالف،  نیروهای  سازمانی،  شرکای  و  آمریکا  های  تالش   •

هماهنگ می کنند
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مسئولیت های مدیریت پروژه و نظارت بر قرارداد به مقدار کافی را اجنام می دهند  •

املللی کمک به امنیت(  )نیروهای بین  و آیساف  پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان  از طرزالعمل های   •

پیروی می کنند

قابلیت دولت جمهوری اسالمی افغانستان برای ساخت زیربنا ها با منابع مالی آمریکا را تقویت می   •

کنند

از انتقال موثر پروژه ها و کارها به قوماندان ها و کارمندان بعدی تیم بازسازی والیتی یقین حاصل می   •

کنند

تفتیش های تکمیل شده
در این سه ماه، سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان پنج تفتیش از پروژه های زیربنایی در کاپیسا را 

تکمیل کرده است. یکی از آنها در مورد یک پروژه سرک و چهار مورد از آنها در مورد پروژه های ساخت مکتب 

است.

والیت کاپیسا: ضروریات  در  به جنراب  راقی  پروژه سرک محمود  از  تفتیش 
قراردادی اجرا شده است: ولی نگرانی هایی برای نگهداری پروژه وجود دارد، 

تفتیش سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 2-09
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان از ساخت یک پروژه با منابع مالی پروگرام پاسخ اضطراری برای 

ساخت یک سرک به طول 28.5 کیلومتر بین مرکز والیت کاپیسا، محمود راقی به جنراب که در یک منطقه 

دورافتاده والیت قرار دارد تفتیش کرد. تیم بازسازی والیتی کاپیسا در سال 2008 یک پالن برای ساخت سرک 

با هماهنگی مقامات والیتی افغان به عنوان قسمتی از یک پروگرام بزرگتر برای ساخت 13 سرک آسفالت 

با منابع مالی پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان تهیه کرد. تیم بازسازی والیتی یک قرارداد با مبلغ ثابت 6.6 

ملیون دالر برای ساخت این سرک با یک کمپنی افغان منعقد کرد. تا اواسط اگست، وقتی که سرمفتش 

خاص برای بازسازی افغانستان در حال اجنام تفتیش بود، سرک تا 60 فیصد تکمیل شده بود.

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان متوجه شد که عملیات ساخت سرک بر طبق پروگرام و با 

منابع مالی تعیین شده اجنام می شود. قراردادی افغان نیز از طرزالعمل های کنترول کیفیت قابل قبولی 

استفاده می کرد.  ولی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان نگرانی هایی در مورد حفظ و نگهداری 

پروژه دارد. با آنکه وزارت کارهای عمومی والیت کاپیسا )MoPW( به تیم بازسازی والیتی کاپیسا اعالم کرده 

است که از سرک نگهداری خواهد کرد، سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان متوجه شده است که 

این وزارتخانه جتهیزات، مواد و کارمندان کافی برای حفظ و نگهداری و ترمیم سرک های آسفالت شده 

را ندارد. این سرک طوری ساخته می شود که ترمیم اساسی آن تا پنج سال ضرورت نداشته باشد، ولی 

احتماالً گذر ترک های سنگین و موترهای جنگی قسمت هایی از آن را قبل از پنج سال خراب خواهد کرد. 

قوانین مدیریت مالی وزارت دفاع آمریکا )FMR( اجازه منی دهد که از منابع مالی پروگرام پاسخ اضطراری 

قوماندان برای حفظ و نگهداری پروژه هایی مانند این سرک استفاده شود. همچنان از منابع مالی پروگرام 

پاسخ اضطراری قوماندان منی توان برای مصارف نظامی استفاده کرد. با آنکه مقصد اولی این سرک ها 

از این سرک ها استفاده خواهد  تامین ترانسپورت و ارتباطات برای افغان ها است، ولی اردوی آمریکا نیز 

کرد.

بازسازی والیتی کاپیسا و سایر مقامات آمریکایی  بازسازی افغانستان به تیم  برای  سرمفتش خاص 

توصیه می کند که یک پالن نگهداری برای ترمیم و حفظ و مراقبت سرک با همکاری وزارت کارهای عمومی 

والیت کاپیسا تهیه کنند.

سرک محمود راقی به جنراب در والیت کاپیسا قبل از ساخت 
آن. )عکس تیم بازسازی والیتی کاپیسا(
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نیروهای ایاالت متحده - افغانستان با قسمتهایی از معلومات ارائه شده در راپور پیش نویس موافقت 

کردند.  همچنان اشاره شده است که با آنکه قوماندان باید بر طبق قوانین مدیریت مالی وزارت دفاع آمریکا 

یقین حاصل کند که مقامات افغان برای نگهداری از پروژه های تکمیل شده آمادگی دارند، "ولی شواهد 

نشان می دهد که افغانستان منی تواند از پروژه هایی که ما تکمیل می کنیم نگهداری کند." 6 همچنان 

نیروهای ایاالت متحده - افغانستان اعالم کردند که" تعهد نوشته نشده ای برای پیشرفت در بازسازی وجود 

دارد". "ما به تالش های خود برای ایجاد ثبات ضروری بر طبق قوانین مدیریت مالی وزارت دفاع آمریکا دوام می 

دهیم و از دولت جمهوری اسالمی افغانستان انتظار داریم که بتواند روزی سهم خود از حفظ و نگهداری 

پروژه هایی که ما به آنها واگذار می کنیم را اجنام دهد". 7 

از اجرای  از پروژه ساخت مکتب فرخ شاه در والیت کاپیسا: قبل  تفتیش 
برای  تایید شد، تفتیش سرمفتش خاص  آن  پروژه، تکمیل  همه ضروریات 

بازسازی افغانستان 1-10
ساخت مکتب فرخ شاه که برای ارائه خدمات به جامعه ای که اطفال آنها در حال زیاد شدن هستند و قبالً 

دسترسی به مکتب نداشتند به سبب عوارض ایجاد شده توسط قراردادی ها برای دو سال به تعویق افتاد. 

تیم بازسازی والیتی کاپیسا اجرای پروژه 150,000 دالری مکتب را با استفاده از منابع مالی پروگرام پاسخ 

اضطراری قوماندان در جنوری 2007 تایید کرد. کارهای اجنام شده توسط قراردادی اول مطابق با استندرد 

نبود. در فبروری 2009 یک کمپنی دیگر مسئولیت قرارداد را به عهده گرفت ولی این کمپنی نیز نشان داد 

که منی توان پروژه را با بودجه تعیین شده بر طبق استندرد های قرارداد اجنام دهد. تیم بازسازی والیتی قرارداد 

دوم را در می 2009 لغو کرد و از یک قراردادی دیگر برای تکمیل پروژه استفاده کرد. مسئولین تیم بازسازی 

والیتی یک راپور تکمیل پروژه در تاریخ 8 اگست 2009 نشر کردند.

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان متوجه شد که تیم بازسازی والیتی قبل از آنکه همه کارهای 

پروژه بر طبق قرارداد تکمیل شود، پروژه را متام کرده است. کارهای باقیمانده بشمول ساخت قسمت هایی 

از ساختمان مکتب، تشناب، خانه گارد، جنریتر تولید برق، پمپ آب و پاک کردن محل پروژه است. سرمفتش 

بلند  بر حفظ  تواند  پروژه می  این  در  دو عارضه  افغانستان همچنان متوجه شد که  بازسازی  برای  خاص 

مدت زیربنای مکتب تاثیر داشته باشد. صاف کردن نادرست زمین، و در نظر نگرفنت فرسایش خاک و نبودن 

بزند.  به ساختمان های مختلف مکتب صدمه  زمین  رانش  در صورت  تواند  دیوارهای نگهدارنده که می 

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان معتقد است که هر دوی این موارد باید در قرارداد پروژه در نظر 

گرفته می شد.   

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان به قوماندان تیم بازسازی والیتی کاپیسا توصیه کرد که 

یک قرارداد جدید برای اصالح عوارض ذکر شده در راپور منعقد کند   •

به تعیین کارهایی که باید اجنام شود و مسائل مربوط به طرح ریزی برای هر پروژه خاص توجه بیشتری   •

کند و فقط به پالن های استندرد ساختمانی اکتفا نکند

راپور موافقت  این  در  ارائه شده  با معلومات و توصیه های  بازسازی والیتی کاپیسا به طور کلی  تیم 

کرد. 

تفتیش از پروژه ساخت مکتب عبدال منان در والیت کاپیسا: پالن گذاری 
نادرست، عوارض ایمنی و کنترول کیفیت ناکافی بر نتایج پروژه تاثیر دارند 

تفتیش سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 2-10
در تابستان 2008، تیم بازسازی والیتی کاپیسا یک پروژه برای ساخت یک مکتب دو منزل برای 800 متعلم 

آسفالت کردن سرک مح دود راقی به جنراب. )عکس تیم 
بازسازی والیتی کاپیسا(
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آغاز کرد. عالوه بر ساخت مکتب، پروگرام پاسخ اضطراری  را  از منطقه جنراب  افتاده  دور  در یک قسمت 

قوماندان یک پروژه برای ساخت یک جنریتر 10 کیلووات دیزل، 10 تشناب، یک پمپ آب دستی و یک ذخیره 

آب، یک دیوار سنگی برای امنیت، یک خانه گارد و پیاده روهای کنکریت را نیز اجرا کرد. قراردادی تعیین شده 

همچنان مسئول آماده کردن محل پروژه، پاک کردن کثافات و تولید و نصب میز و نیمکت برای 800 متعلم 

بود. 

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان متوجه شد که پروژه از برنامه عقب است، بودجه آن زیاد شده 

است و بر طبق استندردهای کیفیت قرارداد و پالن های وزارت آموزش ملی نیست. مفتشان سرمفتش خاص 

برای بازسازی افغانستان همچنان نگرانی هایی در مورد ساختمان مکتب داشتند که در سرنشیب تندی 

قرار دارد. همچنان دیوار نگهدارنده برای حفاظت از مکتب در مقابل آب، افتادن سنگ و حرکت گل که هر 

بهار ایجاد می شود نیز توسط قراردادی ساخته نشده است. 

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان همچنان اعالم کرد که این عوارض بعد از عقد یک قرارداد 

با مدیر والیتی آموزش ایجاد شده است. تغییر قوانین توسط قوماندانی مرکزی آمریکا که در پاییز 2008 

اجنام شد، از اجنام پروژه ها با منابع مالی پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان توسط وزارتخانه ها جلوگیری 

می کند. تیم بازسازی والیتی کاپیسا مجبور به لغو قرارداد شد که پروژه را نیز برای چندین ماه به تاخیر 

به  دالر   208,000 از  پروژه  مصارف  قرارداد  این  در  شد.  منعقد   2009 جنوری  در  جدید  قرارداد  یک  انداخت. 

250,000 دالر در می 2009 رسید زیرا اجزای ساختمانی زیادی مانند خانه گارد و دیوارهای اطراف که از نظر 

وزارت آموزش ملی برای همه مدارس ضروری است در نظر گرفته نشده بود. 

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان عوارض جدی در پالن مکتب شناسایی کرد و اسنادی در مورد 

کیفیت ساخت نامناسب نیز تهیه کرد. یکی از عوارض مهمی که وجود دارد این است که در طرح فعلی، 

تیم  آنکه  با  تامین می کند.  را  مردم محلی  آشامیدنی  آب  نهری می شود که  داخل  تشناب   10 گندآب 

بازسازی والیتی چندین بار این عارضه را به قراردادی اطالع داده است ولی ساخت تشناب همچنان بر اساس 

پالن اولی در حال اجنام است.

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان به قوماندان نیروهای ایاالت متحده - افغانستان و قوماندان 

تیم بازسازی والیتی کاپیسا توصیه می کند که 

کارهایی برای حل مشکالت متعدد ذکر شده در این راپور بشمول یقین حاصل کردن از اجنام کارهایی   •

که بر طبق قرارداد باید اجنام شوند و مطابقت پالن این پروژه با ضروریات پروژه مانند محل اجرای آن و 

قابلیت های قراردادی، اجنام دهند.

طرزالعمل هایی برای یقین حاصل کردن از کیفیت این پروژه و سایر پروژه های اجنام شده با منابع مالی   •

پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان تهیه کنند.

نیروهای ایاالت متحده - افغانستان و تیم بازسازی والیتی کاپیسا با توصیه اول موافقت کردند. نیروهای 

ها  توصیه  از  با قسمتی  والیتی  بازسازی  تیم  دوم موافقت کردند.  توصیه  با  افغانستان   - ایاالت متحده 

موافقت کردند ولی عنوان کردند که پالن های کنترول کیفیت باید به مقدار کافی قابلیت تغییر داشته 

باشند تا اجنینران تیم بازسازی والیتی بتوانند ضروریات خاص پروژه را در آن تعیین کنند.
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عوارض  کاپیسا:  والیت  در  رحمان  حبیب  مکتب  ساخت  پروژه  از  تفتیش 
طرح ریزی و ایمنی که توجه به آنها ضرورت دارد، تفتیش سرمفتش خاص 

برای بازسازی افغانستان 3-10
پالن مکتب حبیب رحمان بشمول یک مکتب دو منزل با 24 صنف و ظرفیت 2000 متعلم بود. بعد از یک 

دالر   312,000 مبلغ  به  را  قرارداد   2008 در دسمبر  والیتی  بازسازی  تیم  قرارداد،  انعقاد  در  عوارض  سلسله 

تشناب،  یک  کیلووات،   10 برق  جنریتر  برای  یک ساختمان  بر ساخت مکتب، ساخت  عالوه  کرد.  منعقد 

یک پمپ آب دستی و ذخیره آب و پیاده رو های کنکریت نیز در این قرارداد در نظر گرفته شده بود. همچنان 

قراردادی باید همه کثافات ساختمانی را نیز پاک می کرد.

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان متوجه شد که مدیریت و پروگرام کنترول کیفیت در مراحل 

اول اجرای پروژه کافی نبوده است. عوارض زیادی در این پروژه وجود داشت که بشمول عدم وجود اسناد کافی 

و کنترول کیفیت مناسب بود. همچنان، سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان متوجه پیشرفت هایی 

در بازدید از محل پروژه در جون و اگست 2009 شد. سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان  متوجه شد 

که عملیات ساخت پروژه بر طبق برنامه و با بودجه تعیین شده اجنام می شود و به سبب بهبود نظارت تیم 

بازسازی والیتی بر پروژه با ضروریات کیفیت قرارداد مطابقت دارد.

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان دو عارضه مهم را تشخیص داد. اوالً، ساختمان نیمه کاره 

اول در محل پروژه سبب عوارض جدی در طرح ریزی و ایمنی می شود. قرارداد بشمول تخریب ساختمان قبلی 

نیست و در حال حاضر هیچ پالنی برای تخریب آن وجود ندارد. سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 

معتقد است که ساختمان نیمه کاره فضای مفید را اشغال می کند واز این فضا می توان برای مقاصد 

زیاد دیگری استفاده کرد. به عالوه، در موقعیت فعلی، این ساختمان سبب ایجاد یک محیط ناامن برای 

)SIGAR عدم تخریب ساختمان نیمه کاره در مکتب حبیب رحمان که سبب عوارض ایمنی و طرح ریزی جدی شده است. )عکس
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اطفال می شود. ثانیاً، نبودن دیوارهای نگهدارنده و صاف نکردن زمین در پشت مکتب که در پایین یک تپه 

قرار دارد می تواند سبب شود تا خطر افتادن سنگ یا رانش گل افراد داخل مکتب را تهدید کند.  

نیروهای ایاالت متحده - افغانستان و تیم بازسازی والیتی کاپیسا با معلومات ارائه شده در این راپور 

موافقت کردند و با قسمتی از توصیه ها نیز موافق بودند. برای مثال، تیم بازسازی والیتی با ضرورت توجه به 

برخی عوارض خاصتاً دیوار نگهدارنده پشت موافقت کردند. ولی، مشخص شد که دولت محلی و رهبران 

منطقه ای با تخریب ساختمان نیمه کاره موافق نیستند.

 - متحده  ایاالت  نیروهای  قوماندان  که  کند  می  توصیه  افغانستان  بازسازی  برای  خاص  سرمفتش 

افغانستان و قوماندان تیم بازسازی والیتی یک پروژه از طریق پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان برای رفع 

عوارض طرح ریزی و امنیتی در این راپور اجرا کند.

تفتیش از پروژه ساخت مکتب دخترانه کوهی در والیت کاپیسا: تاخیرهای 
ایجاد شده در ساخت مکتب رفع شده است ولی عوارض ایمنی وجود دارد، 

تفتیش سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 4-10
بعد از دریافت یک درخواست از دولت والیتی توسط تیم بازسازی والیتی کاپیسا در تابستان 2008، این تیم 

پیشنهاد خود را برای پروژه ساخت مکتب دخترانه کوهی ارائه کرد. هدف از این کار، ساخت یک مکتب 

همراه با امکاناتی برای اقامت دخترانی بود که دسترسی به آموزش رسمی ندارند. 

یک سلسله عوارض قراردادی، بشمول انعقاد این قرارداد با مدیر آموزش منطقه که با قوانین پروگرام 

پاسخ اضطراری قوماندان مطابقت نداشت، تیم بازسازی والیتی را وادار کرد که یک قرارداد دیگر در جنوری 

2009 اجرا کنند. قرارداد 220,000 دالری فعلی در جنوری 2009 اجرا شد. این قرارداد بشمول یک ساختمان دو 

منزل و 16 صنف برای 500 متعلم برای منطقه دره افغانیه در منطقه جنراب بود. عالوه بر ساخت مکتب، 

این قرارداد بشمول ساخت یک ساختمان برای یک جنریتر دیزل 10 کیلووات، یک تشناب، یک پمپ آب دستی 

و یک ذخیره آب و پیاده روهای کنکریت بود. همچنان قراردادی باید همه کثافات ساختمانی را نیز پاک می 

کرد.

30 فیصد پیشرفت  دربازدید اول سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در جون 2009، پروژه تقریباً 

داشت. سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان همچنان اعالم کرد که قراردادی به سبب کم بودن منابع 

مالی در مراحل اول ساخت مکتب قسمتی از کارمندان خود را کم کرد که سبب تاخیر زیادی در اجرای پروژه 

شده است. در بازدید سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در اگست، پول قراردادی با تایید پیشرفت 40 

فیصد از پروژه توسط تیم بازسازی والیتی پرداخت شده بود. پرداخت این پول به قراردادی اجازه داد که عمله 

های جدیدی را برای تسریع عملیات ساختمانی استخدام کند. در نتیجه، سرمفتش خاص برای بازسازی 

افغانستان متوجه شد که پروژه به طور کلی بر طبق زمان، بودجه و ضروریات تعیین شده اجرا می شود. 

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان همچنان مقداری کثافات خطرناک مربوط به جنگ را در منطقه 

بین مکتب پسرانه و مکتب دخترانه جدید مشاهده کرد. سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان معتقد 

است که پاک کردن این کثافات مربوط به جنگ و سایر مواد خطرناک باید در این قرارداد در نظر گرفته می 

شد. 

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان توصیه می کند که قوماندان تیم بازسازی والیتی کاپیسا 

همراه با مقامات محلی کاپیسا یک پالن برای پاک کردن کثافات مربوط به جنگ در مناطق اطراف مکتب 

دخترانه کوهی  و سایر مراکز وزارت آموزش منطقه ای تهیه کنند.  

افغانستان  بازسازی  برای  خاص  سرمفتش  های  توصیه  از  قسمتی  با  کاپیسا  والیتی  بازسازی  تیم 

ایاالت متحده - افغانستان و تیم بازسازی والیتی کاپیسا سئواالتی در مورد  موافقت کرد. ولی، نیروهای 

دیوار پشتی مکتب حبیب رحمان که نشان دهنده نبودن دیوار 
یک دیوار نگهدارنده است و خطراتی را به سبب سقوط سنگ یا 

حرکت گل ایجاد می کند. )عکس تیم بازسازی والیتی کاپیسا(
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امکان پاک کردن کثافات جنگی از مناطقی که در محل پروژه قرار ندارند بر طبق قوانین پروگرام پاسخ 

اضطراری قوماندان داشتند.

تفتیش های در حال اجنام
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان تفتیش هایی را برای ارزیابی قابلیت های تیم بازسازی والیتی و 

ارزیابی پروژه های زیربنایی در دست اجرا دارد.

تفتیش از قابلیت های مدیریتی و عملیاتی تیم های بازسازی والیتی
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال تفتیش در مورد مدیریت وعملیات دو تیم بازسازی والیتی 

برای  با تفتیش سرمفتش خاص  بازسازی والیتی فراه. همزمان  تیم  و  بازسازی والیتی کاپیسا  تیم  است: 

پروژه های مدیریت  از  تفتیش هایی  والیتی،  بازسازی  تیم  قابلیت های کلی  ارزیابی  از  افغانستان  بازسازی 

شده توسط تیم بازسازی والیتی نیز اجنام می شود. برای مثال، سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 

پنج تفتیش که در قسمت قبلی ذکر شد را در والیت کاپیسا اجنام داد. راپور آخر در زمینه مدیریت و عملیات 

فراه،  والیتی  بازسازی  تیم  ارزیابی  بر  بعدی نشر می شود. عالوه  ماه  در سه  والیتی کاپیسا  بازسازی  تیم 

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان راپورهای تفتیش برای دو پروژه را نیز نشر خواهد کرد. استودیوی 

رادیو تلویزیون فراه و پل تاج. 

تفتیش از پروژه های زیربنایی بزرگ
 400 سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال تفتیش از سه پروژه زیربنایی بزرگ به مبلغ حدود 

ملیون دالر است: دو ساختمان برای نیروهای امنیت ملی افغانستان که منابع مالی آنها از طریق قوماندانی 

انتقال امنیت متحد-افغانستان تامین شده است و نیروگاه کابل که منابع مالی آن توسط اداره انکشاف 

بین املللی ایاالت متحده تامین شده است. در هر مورد سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان تعیین 

خواهد کرد که آیا 

ضروریات مشخص شده در حین ساخت پروژه در قرارداد ذکر شده است  •

اجرای پروژه با دولت جمهوری اسالمی افغانستان و مردم افغان هماهنگ شده است  •

کارها بر اساس شرایط قرارداد اجنام شده است  •

دولت آمریکا نظارت و کنترول کیفیت کافی را برای این پروژه اجنام داده است  •

دولت جمهوری اسالمی افغانستان ظرفیت حفظ زیربنا ها را بعد از حتویل پروژه به آنها را دارد   •

بازسازی  برای  خاص  سرمفتش  مستقیم  لین 
افغانستان

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان یک لین مستقیم تیلیفون در مناطقی در افغانستان و آمریکا 

دارد تا به کارمندان ملکی  و نظامی آمریکا و نیروهای ائتالف، قراردادی ها و افغان ها اجازه دهد که راپورهایی 

در زمینه تقلب، سوء استفاده و سایر عوارض در فعالیت های بازسازی را ارائه کنند. شکایات را می توان از 

 ،)www.sigar.mil/fraud( طریق تیلیفون ذکر شده در ویب سایت سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان

در در یک سیستم معلومات مدیریتی ثبت می  ارائه کرد. همه شکایات  یا بطور حضوری  بطور مکتوب 

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان توصیه می کند 
که کثافات خطرناک مربوط به جنگ از مکتب دخترانه کوهی 

)SIGAR پاک شوند. )عکس
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شوند. 

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان یک لین مستقیم برای کمیته بررسی شکایات )HCRC( نیز 

ایجاد کرده است که مسئول بررسی همه شکایات است. کمیته بررسی شکایات )HCRC( راپورها را به 

صورت هفتگی بررسی می کند و یکی از کارهای زیر را اجنام می دهد: 

شکایت را به قوماندانی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ارجاع می کند تا معلومات بیشتری   •

کسب کند

شکایت را به یک سازمان دیگر یا سرمفتش دیگر ارجاع می دهد   •

شکایت را به سبب عدم وجود دالیل کافی یا عدم توانایی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در   •

کسب حداقل معلومات برای ارزیابی شکایت مختومه می کند. 

در این دوره راپور دهی، سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 37 شکایت دریافت کرده است. از این 

شکایات، 16 شکایت برای حتقیقیات بیشتر به قسمت حتقیقات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 

ارجاع شد، 7 شکایت نیز به سازمان ها سرمفتشان دیگر ارجاع شد، یکی درحال بررسی توسط مدیریت 

تفتیش است و 13 شکایت مختومه شده است. سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 12 شکایت از 

16 شکایت را برای بررسی احتمال اجنام فعالیت های مجرمانه به قسمت حتقیقات ارجاع کرد. چهار راپور 

باقیمانده نیز به مدیران دیگر سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ارجاع شد. این اتهامات بشمول 

تقلب در انتخابات، تقلب در قرارداد )تقلب در ارائه قیمت یا مشخص کردن قیمت(، سرقت، عدم پرداخت برای 

کاال و خدمات خریداری شده، استخدام ناعادالنه، انتقام گیری و اتالف دالر های مالیات دهندگان آمریکایی 

هستند. 

از زمانی که سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان لین مستقیم شکایات را در می 2009 راه اندازی 

 22 27 شکایت به سازمان های دیگر ارجاع شده،  از این شکایات،  73 شکایت دریافت کرده است.  کرده، 

درحال  نیز  یکی  شده،  تعیین  افغانستان  بازسازی  برای  خاص  سرمفتش  در  بیشتر  بررسی  برای  شکایت 

ارسال  نیز مختومه شده است. شکل 2.1  نحوه  23 شکایت  و  بررسی توسط مدیریت حتقیقات است 

شکایات را نشان می دهد. 

منبع: مدیریت حتقیقات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2009/22/10

شکایات دریافت شده در این سه ماه از طریق تیلیون متاس فوری سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
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حتقیقات
 

مدیریت حتقیقات، حتقیقات جنایی و مدنی در مورد فساد اداری، تقلب، هدر دادن منابع و سوء استفاده از 

منابع مالی بازسازی افغانستان را اجنام می دهد. حتقیقات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان به 

به  آنها همچنان  دفاتر قضات مساعدت می کند.  و  آمریکا  وزارت عدلیه  از طریق  افراد  محاکمه جنایی 

برگرداندن منابع مالی بازسازی آمریکا از طریق محاکم فدرال و نظامی مساعدت می کنند.

در این سه ماه، سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان به ایجاد یک تیم حتقیقاتی قوی و ستراتیژی 

حتقیقاتی برای مبارزه با تقلب، اتالف منابع و سوء استفاده توجه داشته است، هفت حتقیق جنایی جدید 

سرمفتش  است.  کرده  مساعدت  رشوه  به  متهم  کمپنی  یک  و  نفر  دو  محاکمه  به  و  است  داده  اجنام 

خاص برای بازسازی افغانستان در حال حاضر در حال حتقیق در زمینه 30 دوسیه جنایی و 5 مورد اتهام دیگر 

است. 

انکشاف کارمندان حتقیقاتی
با استفاده از منابع مالی اضافی اختصاص یافته عالوه بر منابع مالی تامین شده برای سرمفتش خاص 

برای بازسازی افغانستان در سال مالی 2009، سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان توانست 10 مامور 

مخصوص سابق، بشمول یک دستیار سرمفتش برای نظارت بر مدیریت حتقیقات را از موسسات پولیس 

فدرال و موسسات تفتیش استخدام کند. سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال ایجاد یک تیم 

از مفتشان است که جتربه کشف فعالیت های مجرمانه مربوط به بازسازی را دارند. مفتشان سرمفتش 

و  مالی  جرائم  اداری،  فساد  خرید،  و  دولتی  قراردادهای  در  تقلب  زمینه  در  افغانستان  بازسازی  برای  خاص 

پولشویی تخصص دارند. این مفتشان مناینده سازمان های پولیس فدرال و تفتیش بشمول پولیس فدرال 

منبع: مدیریت حتقیقات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2009/16/10.

پالن گذاری شده

فعلی

حتقیقات دستیار سرمفتش

 معاون دستیار سرمفتش

(U.S.)

معاون دستیار سرمفتش

(افغانستان)

حتلیل کنندهحتلیل کننده

مدیر پروگرام

CSTC-Aبگرام
AFB 

دفتر منطقه ایکابلقندهار
II 

دفتر منطقه ای
I SIGAR 

مراکز آینده مرکز مدیریت

ترسیمه سازمان مدیریت حتقیقات

شکل 2.2



 2009 |   30 اکتوبر،  31ارائه راپور به کنگره امریکا   

نظارت سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان

امریکا، شعبه حتقیقات جنایی اردوی آمریکا، خدمات حتقیقات جنایی بحری، شعبه حتقیقات جنایی خدمات 

برای  آمریکا هستند. سرمفتش خاص  امورخارجه  وزارت  و  داخله  وزارت  در  دفاتر خارنواالن  و  داخلی  عواید 

بازسازی افغانستان در حال بررسی کاندیدا ها برای استخدام هفت مامور مخصوص اضافی، دو خارنوال، 

دو حتلیل کننده معلومات محاکم و یک مدیر پروگرام است. شکل 2.2 نحوه مرتب کردن و اعزام تیم های 

حتقیقاتی را نشان می دهد.

ستراتیژی حتقیقاتی
موثریت  از  کردن  حاصل  یقین  برای  وجهی  چند  ستراتیژی  یک  افغانستان  بازسازی  برای  خاص  سرمفتش 

منابع حتقیقاتی خود ایجاد کرده است. سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان یکی از اعضای نیروی کاری 

فساد اداری قراردادی بین املللی )ICCTF( است که سازمان اصلی در زمینه هماهنگ کردن دوسیه های فدرال 

افغانستان  بازسازی  برای  خاص  سرمفتش   8 است.  آسیا  غربی  جنوب  در  آمریکا  دولت  مصارف  به  مربوط 

توانسته است که به عنوان تنها عضو نیروی کاری فساد اداری قراردادی بین املللی که تنها وظیفه آن اجنام 

حتقیقات جنایی در مورد استفاده از منابع مالی آمریکا برای بازسازی افغانستان است،در همه مناطق مهم 

والیتی  به  افغانستان  بازسازی  برای  مامورین مخصوص سرمفتش خاص  باشد.  داشته  افغانستان حضور 

اعزام می شوند که بیشترین مبلغ و حجم قراردادهای بازسازی در آنها اجرا می شود. مامورین مخصوص در 

حال تهیه معلومات حتقیقاتی از طریق متاس مستقیم با افراد و کمپنی های درگیر در بازسازی افغانستان، 

مسئولین دولت آمریکا، قراردادی ها و مردم افغانستان. مفتشان سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 

به طور جدی همه معلوماتی که از طریق لین مستقیم دریافت می کنند را بررسی می کنند. آنها همچنان 

از جتربه مفتشان سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان برای شناسایی فعالیت های مشکوک و غیرعادی 

در قراردادها استفاده می کنند. همچنان سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال همکاری با نیروی 

حتقیقات  اجنام  و  منابع  گذاشنت  اشتراک  به  معلومات،  کسب  برای  املللی   بین  قراردادی  اداری  فساد  کاری 

مشترک است. 

نیروی کاری فساد اداری قراردادی بین املللی
نیروی کاری فساد اداری قراردادی بین املللی که دفاتری در کابل، بگرام و قندهار دارد، دوسیه ها را به کمیته 

فرعی بین املللی نیروی کاری تقلب در خریدهای ملی وزارت عدلیه آمریکا ارجاع می کند.  سرمفتش خاص 

برای بازسازی افغانستان مامورین مخصوصی را به دفاتر نیروی کاری فساد اداری قراردادی بین املللی اعزام 

کرده تا با مساعدت اعضای آن بتوانند حتقیقاتی را در سراسر افغانستان اجنام دهند. تا 30 سپتمبر 2009، 

38 مورد جنایی را پیگیری می کرد. سرمفتش  نیروی کاری فساد اداری قراردادی بین املللی به صورت فعال 

خاص برای بازسازی افغانستان سازمان حتقیقاتی اصلی و یا مساعدت کننده در 30 مورد آن بوده است. به 

عراق  بازسازی  برای  با سرمفتش خاص  در حال همکاری  افغانستان  بازسازی  برای  عالوه، سرمفتش خاص 

)SIGIR( است تا از جتربیات آنها برای اجنام حتقیقات در افغانستان استفاده کند. توزیع فعلی دوسیه های در 

دست بررسی در شکل 2.3نشان داده شده است. 

موفقیت های حتقیقاتی 
دو نفر که  راپوردهی، محکومیت  دوره  این  در  املللی  بین  اداری قراردادی  نیروی کاری فساد  نتیجه حتقیقات 

سعی در رشوه دادن به یک مسئول آمریکایی را داشتند بود. در یک مورد دیگر نیز، دولت آمریکا از دو نفر و 

نوت: منبر ها روند شده اند.یک کمپنی به اتهام توطئه و رشوه شکایت کرد. 

منبع: سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 10/15/2009.
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در 7 اگست، دو تبعه آمریکایی-افغانی برای پیشنهاد 1 ملیون دالر رشوه به یک مسئول قرارداد اردوی 

آمریکا در افغانستان محکوم شدند. محکومیت برای دادن رشوه می تواند به 15 سال حبس، جریمه ای 

تا 250,000 دالر یا پرداخت سه برابر مبلغ رشوه بیاجنامد. دو مرد متهم شده قرار است در 13 نومبر 2009 

محکوم شوند.

24 سپتمبر نیز کمپنی  از دو نفر شکایت کرد. همچنان در  19 اگست نیز وزارت دفاع آمریکا  18 و  در 

دالر   600,000 تا  آنها شکایت کرد. متهمین موافقت کردند که  از  بود  را استخدام کرده  نفر  دو  این  که 

غرامت بپردازند و ممکن است محکمه نیز آنها را محکوم به پرداخت 1 ملیون دالر جریمه دیگر نیز بکند. 

شکایت جنایی اجنام شده در می 2009 آنها را محکوم به زیاد کردن مصارف که به آن درخواست برای تغییر 

عادالنه مبلغ گفته می شود، و رشوه دادن به یک مسئول لشکر اجنینران اردوی آمریکا که مسئول مدیریت 

قراردادهای کاالها و فعالیت های بازسازی در افغانستان بود کرد. 

بودجه سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
کنگره مبلغ 23.2 ملیون دالر برای نظارت و انکشاف تالش های بازسازی آمریکا در افغانستان اختصاص 

داد. این بودجه بشمول 7.2 ملیون دالر که در جون 2009 به عنوان بودجه اضافی سال مالی 2009 اختصاص 

داده شد نیز می باشد. این مبلغ که برای یک دوره 16 ماهه اختصاص داده شده، به سرمفتش خاص برای 

بازسازی افغانستان اجازه می دهد که مفتشان و مستوفیان و کارمندان محلی افغان )مترجمین( جدید در 

سال مالی 2010 استخدام کند.

برای  اضافی  بودجه  دالر  ملیون   23 بشمول   2010 مالی  سال  برای  جمهور  رئیس  بودجه  درخواست 

با  باشد،  می  شده  داده  اختصاص  دالر  ملیون   7.2 بر  عالوه   ، افغانستان  بازسازی  برای  خاص  سرمفتش 

اختصاص این بودجه، مجموع بودجه سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در سال مالی 2010 به 30.2 

برای  در افغانستان  برای دوام دادن به استخدام کارمندان ضروری  ملیون دالر می رسد. تامین منابع مالی 

شناسایی و جلوگیری از اتالف، تقلب و سوء استفاده از دالر های مالیات دهندگان آمریکایی ضرورت دارد. 

جدول 2.1 خالصه تامین منابع مالی را نشان می دهد.

خالصه بودجه سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان  )ملیون دالر(

قانون عمومیتخصیص
اختصاص داده 

مقدارخامته می یابدفراهم شدهشده

بودجه های اضافی اختصاص داده شده برای 
HR2642 ،2008 سال مالی

P.L. 110-2526/30/20086/30/20089/30/2009$2.0

بودجه های اضافی اختصاص داده شده برای 
HR2642 ،2008 سال مالی

P.L. 110-2526/30/200810/1/20089/30/2009$5.0

قانون مساعدت به امنیت و فجایع و  دوام 
دادن به تخصیص بودجه ، 2009

P.L. 110329-9/30/20089/30/20089/30/2010$9.0

بودجه های اضافی اختصاص داده شده برای 
HR2346 ،2009 سال مالی

P.L. 11132-6/24/20096/24/20099/30/2010$7.2

23.2$مجموع

جدول 2.1
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جدول 2.2

)SIGAR( کارمندان سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان

فعلیاکتوبر 2008مسئولیت
سال مالی 2010 )پالن گذاری 

شده(

سطح کارمندان، مجموع

236دفتر اصلی

066کارمندان خاص

244کارمندان حمایتی

3716مدیر کارمندان

72032مجموع

01628تفتیش مالی

0921تفتیش

0722حتقیقات

0515مدیریت معلومات

03786مجموع

757 مجموع
1180

سطح کارمندان، افغانستان*

04کارمندان حمایتی

04مجموع

06تفتیش مالی

05تفتیش

03حتقیقات

014مجموع

018 مجموع

نوت: *بشمول TDY دائمی
منبع: سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 10/13/2009

کارمندان سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 
)SIGAR(

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان از زمان آخرین راپور سه ماهه به کنگره، کارمندان فدرال خود را 

از 44 نفر به 57 نفر رسانده است. 9 این کارمندان بشمول کارکندان استخدام شده بر اساس اجازه 3161، 

3 نفر مناینده وزارت دفاع آمریکا و یک نفر از یک سازمان دولتی دیگر هستند.  جدول 2.2 نحوه تقسیم 

کارمندان را نشان می دهد. سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان قصد دارد برای اجنام ماموریت های 

نظارتی خود کارمندان خود در سال مالی 2010 را به 118 نفر برساند.

نفر   32 اقامت  برای  قرارداد  یک  در کابل  آمریکا  با سفارت  افغانستان  بازسازی  برای  سرمفتش خاص 

به  کارمندان  از  نیمی  حدود  دارد.  افغانستان  در  دیگر  دفاتر  در  آنها  از  نفر  سه  و  سفارت  در  کارمندان  از 

طور دائم در افغانستان اقامت دارند. برای استفاده بهتر از فضای محدود موجود، فضاهای باقیمانده به 

مستوفیان، مفتشان و محققانی اختصاص داده می شود که به طور موقت برای اجنام یک ماموریت خاص 

وارد افغانستان می شوند. وقتی که کار این افراد در افغانستان متام می شود، برای تهیه و تکمیل راپورهای 

خود به مقر اصلی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان بر می گردند. 



رای دادن زنان  
یک کارمند مرکز رای گیری انگشت یک رای دهنده را در جوهر پاک نشدنی می زند 

تا نشان دهد آن زن رای داده است. محل های رای گیری بر اساس جنسیت جدا می 

شوند. )عکس سفارت آمریکا در کابل، دن ویلکینسون(



35 3535

3

35

مقدمه سال انتقال

افزایش در معاش 

توسعه صالحیت امنیتی عراقی ها 

بروزرسانی وضعیت بازسازی افغانستان 

تفتیش مساعدت های مالی به افغانستان 

بازرسی های افغانستان 

تیم های بازسازی 

نقش جامعه بین املللی 

 تالش های ضد فساد اداری

امنیت

 فعالیت های بازسازی را با مشکل شرایط امنیتی هنوز 

مواجه می سازد

طرح ساکنین محل مربوطه 

پیشرفتهای تقنینی

هزینه بشری

بروزرسانی بازسازی
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بروز رسانی بازسازی

"به طور کلی، اولویت مصارف دولت جمهوری 

اسالمی افغانستان بر اساس ستراتیژی 

انکشاف ملی افغانستان بوده است. ولی 

اختصاص منابع مالی توسط مساعدت 

کنندگان با اولویت های دولت جمهوری 

اسالمی افغانستان هماهنگ نبوده است." 

- اولین راپور سالیانه در زمینه 

اجرای ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان

منبع: دولت جمهوری اسالمی افغانستان "ستراتیژی ملی انکشاف افغانستان: اولین راپور سالیانه، 1387 )09/2008(،" 2009/1/8 
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بروز رسانی  بازسازی

کلیات
بخش 3 وضعیت کلی تالش های بازسازی در افغانستان بشمول وضعیت واقعی در محل پروژه ها را نشان 

می دهد. این کلیات نشان دهنده وضعیت موفقیت ها و مشکالت این کشور در دوره بازسازی است. 

     این بخش بر اساس سه اصل بازسازی ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان مرتب شده است: امنیت، 

حکومتداری و انکشاف اجتماعی و اقتصادیی. مبارزه با مواد مخدر و برابری جنسیتی نیز دو موضوعی 

هستند که بر این سه اصل تاثیر دارند و در مورد آنها بحث شده است. به صفحه معلومات ترسیمه 

ها برای اطالع از نحوه استفاده از ترسیمه ها برای بررسی ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان مراجعه 

کنید. 

موضوعات
بخش 3 چهار موضوع عمده را تشریح می کند: تامین منابع مالی، امنیت، حکومتداری و انکشاف 

اجتماعی و اقتصادیی. راپورهای کوتاه سه ماهه -راپورهای کوتاهی که به یکی از جوانب بازسازی می 

پردازند- جزئیات و یا توضیحاتی در مورد مشکالت ایجاد شده برای هر کدام از این موضوعات ارائه می 

کنند.

بخش فرعی وضعیت منابع مالی، پول های تعهد شده و مصرف شده برای بازسازی افغانستان را 

مشخص می کند. این بخش معلومات خاص در مورد منابع مالی عمده آمریکا، مساعدت کنندگان بین 

املللی و بودجه دولت افغانستان ارائه می کند.

بخش فرعی امنیت جزئیات فعالیت های نیروهای امنیت ملی افغانستان بشمول اردوی ملی افغانستان 

و پولیس ملی افغانستان را تشریح می کند. همچنان فعالیت های آمریکا و مساعدت کنندگان بین املللی 

برای ایجاد امنیت در افغانستان را تشریح می کند. در صورتی که امکان داشته باشد همچنان بروزرسانی 

نتایج امنیتی بدست آمده را ارائه می کند.

بخش فرعی حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشر جزئیات انتخابات 2009 بشمول نتایج، 

مشکالت امنیت انتخاباتی و سایر مشکالت را مشخص می کند. در صورتی که امکان داشته باشد 

همچنان پیشرفت های اجنام شده در زمینه حاکمیت قانون، عدالت و حقوق بشر را نیز مشخص می کند. 

این راپور همچنان بشمول دو راپور کوتاه سه ماهه است: یکی در مورد پروسه تفتیش 2009 و یکی در 

مورد آمادگی برای انتخابات 2004 و 2009.

بخش فرعی انکشاف اجتماعی و اقتصادیی در مورد فعالیت های بازسازی از زراعت تا ترانسپورت و 

خدمات صحی بحث می کند. در جایی که ممکن باشد نیز بروزرسانی از پیشرفت آن موضوع خاص ارائه می 

کند. این بخش همچنان حاوی یک راپور سه ماهه کوتاه درباره زنان افغانستان است.
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بروز رسانی بازسازی

شیوه
بخش 3 بر اساس معلومات ارائه شده از منابع خارجی است. غیر از مواردی که به تفتیش ها یا بازرسی 

های سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان مستقیماً اشاره شده است، هیچ کدام از معلومات 

این بخش از بازرسی ها یا تفتیش های سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان بدست نیامده و نظر 

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان را نیز منعکس منی کند. این معلومات از طریق پاسخ های داده 

شده به درخواست معلومات از سازمان های آمریکایی و از طریق حتقیقات آزاد بدست آمده است. منبع 

همه معلومات بر اساس سازمان راپور دهنده در نوت های پایانی، جداول و شکل ها مشخص شده است. 

برای تفتیش ها، بازرسی ها و حتقیقات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان به بخش 2 مراجعه 

کنید.

درخواست معلومات
درخواست معلومات یک سلسله سئوال از سازمان های آمریکایی است. این سواالت بر پروگرام های 

بازسازی و وضعیت پروژه ها در افغانستان متمرکز است. سازمان های آمریکایی که در این راپور سه ماهه 

سهم داشتند به تشریح ذیل هستند:

وزارت امورخارجه آمریکا  •

دفتر وزیر دفاع آمریکا  •

وزارت دفاع آمریکا   •

اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده   •

خزانه داری آمریکا  •

)OPIC( تعاونی سرمایه گذاری خصوصی فرادریایی  •

یک پیش نویس اولی از راپور قبل از نشر در اختیار سازمان های پاسخ دهنده قرار می گیرد تا به آنها اجازه 

شفاف سازی یا بروز رسانی معلومات داده شود. 

حتقیقات آزاد
در حتقیقات آزاد از جدیدترین معلومات که به صورت عمومی در راپورهای مختلف نشر شده است 

استفاده می شود.

همه سازمان های آمریکایی که در درخواست معلومات بوده اند به تشریخ ذیل هستند:  •

سازمان ملل متحد )و شعبات مربوط(  •

بانک جهانی  •

صندوق بین املللی پول  •

آیساف )نیروهای بین املللی کمک به امنیت(  •

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان  •

کمیسیون شکایات انتخاباتی  •

سازمان استخبارات مرکزی آمریکا  •

کاخ سفید  •

بیشتر معلومات آزاد، قبل از نشر، در پیش نویس اولی که به سازمان های آمریکایی که در درخواست 

معلومات سهم داشتند، وجود داشته است.



رهنمای ترسیمه ها

ترسیمه های ستونی
این راپور منابع مالی و پروژه های مختلف با 

ارزشی از چند ملیون تا چند ملیارد دالر را 

بررسی می کند. برای منایش بهتر این اعداد 

به صورت گرافیکی، بعضی از الین های گراف 

برای نشان دادن جمپ از صفر تا یک عدد 

بزرگتر جدا شده اند.

ترسیمه ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان
این ترسیمه سه اصل ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان و شش 

عارضه که بر آنها تاثیر دارد را مشخص می کند. درمتام این بخش، اصل یا 

عوارض تاثیرگذار مورد بحث در حاشیه ها مشخص شده است.

عالمت های منابع مالی
عالمت های منابع مالی، منابع مالی مختلفی که در منت در مورد آنها 

بحث شده را مشخص می کنند. سازمانی که مسئول مدیریت منابع 

مالی است در باکس ذیل نام منبع لست شده است. این عالمت ها در 

حاشیه نشان داده 

می شوند.

نفشه های والیات
نقشه های والیات مکان های تشریح شده در منت را مشخص می کنند. 

والیات نشانی شده عالمتگذاری شده اند. 

اختالف بین ترسیمه ها

ملیارد و ملیون را درک کنید
از آجنائیکه این راپورجزئیات منابع مالی به ملیون و یلیارد دالر را نشان می 

دهد برای جدا کردن این دو یونت در آن از یک جلوه بصری استفاده شده 

است. مبالغی که به ملیون دالر هستند به رنگ نصواری و مبالغی که 

به میلیارد دالر 

هستندبه رنگ آبی 

نشان داده شده 

اند.

DoD

DoD

DoD

USAID

USAID

DoS

ASFF 

CERP

ESF

DA

INCLE

ESF
 

$7.57 

ASFF 

$15.06 

DA
 

$0.89 

INCLE
 

$1.99

CERP

$1.62

Other

$5.84

Supp.

$5.04
$0
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$350

ترسیمه دایره ای به ملیاردترسمیه دایره ای به ملیون

DAYKUNDI PROVINCE 

حکومتداری
انکشاف

 همکاری منطقه ای

مبارزه با مواد مخدر

 مبارزه با فساد اداری

 برابری جنسیتی

 ظرفیت

محیط زیست

(ANDS) ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان

امنیت
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وضعیت منابع مالی
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وضعیت منابع مالی

وضعیت منابع مالی
تا 30 سپتمبر 2009، ایاالت متحده آمریکا حدود 39.33 ملیارد دالر را به بازسازی افغانستان اختصاص داده 

است. این مبلغ به صورت ذیل تخصیص داده شده است: 20.18 ملیارد دالر برای امنیت، 11.56 ملیارد دالر 

برای حکومتداری و انکشاف، 3.27 ملیارد دالر برای مبارزه با مواد مخدر، 1.92 ملیارد دالر برای مساعدت های 

 .B بشری و 2.39 ملیارد دالر برای نظارت و عملیات های ذکر شده در ضمیمه

مجموع منابع مالی اختصاص یافته تا 30 سپتمبر 2009 )39.33 ملیارد دالر( از مجموع منابع مالی تا 

30 جون 2009 )38.07 ملیارد دالر( بیشتر بوده است. این تغییر به سبب تغییرات در معلومات راپور شده 

از سازمان ها، حسابدهی بروز شده قانون اختصاص منابع مالی اضافی در 24 جون 2009 و حذف مصارف 

3.1 کلیات منابع  بوده است. شکل  افغانستان  بازسازی  برای  عملیاتی بشمول نظارت سرمفتش خاص 

مالی عمده آمریکا برای مساعدت به این تالش ها را ارائه می کند. 

 ASFF: صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان 

 CERP: پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان

اقتصادی   ESF: صندوق حمایت 

 DA: مساعدت به انکشاف

INCLE: صندوق بین المللی کنترول مواد مخدر و 
 اعمال قانون 

Other: سایر منابع مالی

امنیت حکومتداری

(ANDS) ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان

انکشاف

(DoD) وزارت دفاع آمریکا

$20.31

توزیع شده میان 
aسازمان های مختلف

ESF

 

$7.70 

ASFF 

$18.67 

DA

 

$0.89 

INCLE

 

$2.03

CERP

$1.64

Other

$8.40

وزارت امورخارجه آمریکا 
(DoS)
$2.03

اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده
$8.59

سازمان ها

منابع مالی (مجموع: $39.33)

منابع مالی آمریکا برای حمایت از تالش های بازسازی افغانستان (ملیارد دالر)

نوت ها: منبر ها روند شده اند. ªوزارت عدلیه آمریکا، وزارت دفاع آمریکا، وزارت امورخارجه آمریکا، خزانه داری، وزارت زراعت آمریکا و سایر سازمان ها.

منابع: وزارت دفاع امریکا، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2009/9/10 و 2009/14/10 . 2009/15/10، اداره انکشاف 
بین املللی ایاالت متحده، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2009/9/10. وزارت امورخارجه آمریکا، پاسخ به درخواست معلومات 

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 2009/13/10 و2009/16/10. وزارت عدلیه/سازمان مقابله با مواد مخدر، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص 
برای بازسازی افغانستان 2009/8/7. وزارت زراعت آمریکا، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 2009/7/4 و OMB، پاسخ به درخواست

.2009/16/7 2008/30/9 و  افغانستان  بازسازی  برای   معلومات سرمفتش خاص 

 

شکل 3.1
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وضعیت منابع مالی

کلیات تخصیص منابع مالی
تا 30 سپتمبر 2009، مجموع تخصیص منابع مالی برای سال مالی 2009، 39.33 ملیارد دالر بوده است. 

این مقدار را می توان به پنج بخش مختلف بازسازی تقسیم کرد: امنیت، حکومتداری و انکشاف، مبارزه 

با مواد مخدر، فعالیت های بشری و نظارت و عملیات. شکل 3.2 نحوه تقسیم کلی منابع مالی را تشریح 

می کند. برای تقسیمات کامل منابع مالی آمریکا به ضمیمه B مراجعه کنید.

شده  زیاد  فیصد   71 یافته  تخصیص  مالی  منابع  مجموع   2009 مالی  سال  و   2007 مالی  سال  بین 

است- از 23.04 ملیارد دالر در سال مالی 2007 تا 39.33 ملیارد دالر در سال مالی 2009. در سال مالی 2009 

بیشترین منابع مالی به تالش های امنیتی اختصاص داده شده است. این منابع بشمول منابع مالی صندوق 

از  دالر(  ملیارد   20.18( فیصد   51.3 از  بیشتر  امنیتی  مالی  منابع  است،  بوده  افغانستان  امنیتی  نیروهای 

مجموع مساعدت های بازسازی آمریکا را تشکیل داده است. تا سال مالی 2007، بیشترین منابع مالی به 

حکومتداری و انکشاف اختصاص داده شده بود و بعد از آن نیز بیشترین منابع مالی به امنیت اختصاص 

داده شده بود. ولی در سال مالی 2007، اختصاص 7.41 ملیارد دالر به صندوق نیروهای امنیتی افغانستان 

سبب پیشرفت امنیت شده است. منابع مالی امنیتی در سال مالی 2007 از همه بخش های دیگر در همین 

دوره بیشتر بوده است.

شکل 3.2
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امنیت حکومتداری/ انکشاف مبارزه با مواد مخدر مساعدت بشری نظارت و عملیات مجموع
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$1.06

$4.67

$9.51

$13.01

$29.24

$39.33

$23.04

مجموع اختصاص منابع تا 30 سپتمبر 2009 (ملیارد دالر)

نوت: منبر ها روند شده اند.

منابع: وزارت دفاع امریکا، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2009/9/10 و 2009/14/10 . 2009/15/10، اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان، 2009/9/10. وزارت امورخارجه آمریکا، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 2009/13/10 و2009/16/10. وزارت عدلیه/سازمان مقابله با مواد مخدر، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص 

برای بازسازی افغانستان 2009/8/7. وزارت زراعت آمریکا، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 2009/7/4 و OMB، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 2008/30/9 و 2009/16/7.

$2.07

منابع مالی بازسازی را می توان بر اساس اهداف 
اصلی آنها به پنج گروه اصلی تقسیم کرد. ولی 

منابع مالی ممکن است به بیشتر از یک هدف 
اختصاص داده شوند.
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وضعیت منابع مالی

تخصیص منابع مالی بر اساس سال مالی
در سال مالی 2009، 10.08 ملیارد دالر به تالش های بازسازی افغانستان اختصاص داده شد که بیشترین 

بازسازی مبلغ  برای  بیشترین منابع مالی  آن اختصاص  از  بعد  بوده است.  این سالها  در  اختصاص منابع 

10.03 ملیارد دالر در سال مالی 2007 بوده است.

منابع مالی امنیتی در سال مالی 2009 نسبت به سال مالی 2008 ، 103 فیصد بیشتر شده است. از 

مجموع منابع مالی اختصاص یافته در سال مالی 2009، 55.6 فیصد از منابع مالی برای امنیت اختصاص 

یافته و بعد از آن نیز 27.4 فیصد به پروگرام های انکشافی و حکومتداری اختصاص یافته است. بین سال 

مالی 2006 و 2009، بیشتر منابع مالی آمریکا برای بازسازی افغانستان به امنیت اختصاص یافته است. 

شکل 3.3 نشان دهنده اختصاص سالیانه منابع مالی در بخش های مختلف بین سال مالی 2002 و 

سال مالی 2009 است. ستون ها نشان دهنده اختصاص منابع مالی بر اساس بخش های مختلف است و 

ترسیمه دایره ای نشان دهنده مقدار منابع مالی اختصاص یافته است. 
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نوت: منبر ها روند شده اند.

منابع: وزارت دفاع امریکا، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2009/9/10 و 2009/14/10 . 2009/15/10، اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی 
افغانستان، 2009/9/10. وزارت امورخارجه آمریکا، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 2009/13/10 و2009/16/10. وزارت عدلیه/سازمان مقابله با مواد مخدر، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای 
بازسازی افغانستان 2009/8/7. وزارت زراعت آمریکا، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 2009/7/4 و OMB، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 2008/30/9 و 2009/16/7.

$1.06 $1.01

$10.03

$6.20

$10.08

$3.50

$2.60

$4.84

امنیت حکومتداری/انکشاف مبارزه با موادمخدر مساعدت بشری نظارت و عملیات مجموع

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

شکل 3.3
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وضعیت منابع مالی

صندوق نیروهای امنیتی افغانستان
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان )CSTC-A( سازمان اصلی مسئول ایجاد نیروهای امنیت ملی 

امنیت  نیروهای  صندوق  مالی  منابع  از  متحد-افغانستان  امنیت  انتقال  قوماندانی   10 است.  افغانستان 

ملی افغانستان برای جتهیز، تامین، خدمات، تعلیمات، امکانات، ترمیم زیربنا، بازسازی و ساختمان نیروهای 

امنیت ملی افغانستان استفاده می کند.11 پالن جامعه بین املللی، کم کردن تدریجی منابع مالی بین املللی 

از عواید دولت  با استفاده  زیاد کردن قابلیت نیروهای امنیت ملی افغانستان برای حفظ امنیت کشور  و 
جمهوری اسالمی افغانستان بر طبق ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان است.12

وضعیت منابع مالی
از سال مالی 2005 حدود 18.67 ملیارد دالر در اختیار صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان قرار گرفته 

است.13 این مبلغ حدود 47.5 فیصد از مجموع مساعدت های آمریکا به بازسازی افغانستان است. 

این مبلغ بشمول نزدیک به 3.61 ملیارد دالر در قانون بودجه اضافی سال مالی 2009 است که توسط 

رئیس جمهور آمریکا در 24 جون 2009 تایید شده است.14 تا 30 سپتمبر 2009 بیشتر از 17.30 ملیارد دالر 

تعهد شده و 16.58 ملیارد دالر آن پرداخت شده بود.15 شکل 3.4 مقادیر اختصاص یافته به صندوق نیروهای 

امنیتی افغانستان را بر اساس سال مالی نشان می دهد. 

بین 30 جون و 30 سپتمبر 2009، وزارت دفاع آمریکا پرداخت حدود 2.4 ملیارد دالر را تعهد کرد و بیشتر 

از 1.88 ملیارد دالر را برای مساعدت به نیروهای امنیت ملی افغانستان پرداخت کرد.16 شکل 3.5 مقایسه 

بین مقادیر تخصیص یافته، تعهد شده و پرداخت شده به صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان را نشان 

می دهد.
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$7.57 

ASFF 

$15.06 

DA
 

$0.89 

INCLE
 

$1.99

CERP

$1.62

Other

$5.84

Supp.

$5.04

تعاریف منابع مالی صندوق وجه امانت برای 

)ASFF( بازسازی افغانستان

وزارت دفاع منابع مالی صندوق وجه امانت برای 

بازسازی افغانستان را به موجود، تعهد شده یا 

پرداخت شده تقسیم می کند.

 موجود: مجموع پول موجود برای تعهدات
 تعهدات: تعهد برای پرداخت پول

 پرداخت شده: پولهایی که پرداخت شده

منبع: وزارت دفاع آمریکا، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی 
افغانستان، 10/9/2009.
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منابع مالی موجود در صندوق نیروهای امنیت ملی 
افغانستان بر اساس سال مالی (ملیارد دالر)

نوت ها: منبر ها روند شده اند. وضعیت منابع مالی صندوق نیروهای امنیتی 
افغانستان (موجود، تعهد شده، پرداخت شده) در صورتی که ذکر نشده باشد، 

توسط وزارت دفاع آمریکا تامین شده است.

نوت ها: منبر ها روند شده اند. وضعیت منابع مالی صندوق نیروهای امنیتی 
افغانستان (موجود، تعهد شده، پرداخت شده) در صورتی که ذکر نشده باشد، 

توسط وزارت دفاع آمریکا تامین شده است.

منابع: دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون، پاسخ به درخواست معلومات 
توسط سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2009/10/7 و 2009/9/10.

منابع: دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون، پاسخ به درخواست معلومات 
توسط سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2009/9/10.

$0
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پرداخت شده
$16.58

تعهد شده
$17.30

موجود
$18.67

تا 30 سپتمبر 2009

$18.0

$19.0

منابع مالی صندوق نیروهای امنیتی افغانستان، 
مجموع، مقایسه (ملیارد دالر)

تا 30 جون 2009

تعهد شده
$14.90
پرداخت شده
$14.69

موجود
$15.06

شکل 3.4 شکل 3.5
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وضعیت منابع مالی

)ASFF( فعالیت های بودجه ای صندوق نیروهای امنیتی افغانستان
افغانستان  ملی  امنیت  نیروهای  در صندوق  ای  بودجه  فعالیت  گروه  به سه  را  مالی  منابع  آمریکا  دفاع  وزارت 

اختصاص می دهد: نیروهای دفاعی )اردوی ملی افغانستان یا ANA(، نیروهای داخلی )پولیس ملی افغانستان یا 

ANP( و فعالیت های مربوط که عمدتاً از عملیات های مربوط به محبس ها تشکیل شده است. منابع مالی هر 

گروه فعالیت بودجه ای به گروه های فعالیت فرعی تقسیم شده است: زیربنا، جتهیزات/ترانسپورت، عملیات و 
تعلیم و نگهداری.17

تامین منابع مالی بر اساس گروه فعالیت بودجه
تا 30 سپتمبر 2009، مجموعاً 16.58 ملیارد دالر پرداخت شده است. از این مبلغ، 10.75 ملیارد دالر )64.85 

فیصد( به اردوی ملی افغانستان، 5.76 ملیارد دالر )34.73 فیصد( به پولیس ملی افغانستان و 0.07 ملیارد 

دالر باقیمانده )0.42 فیصد( برای فعالیت های مربوط پرداخت شد. 

همانطور که در شکل 3.6، نشان داده شده، بیشتر منابع مالی اردوی ملی افغانستان برای جتهیزات و 

ترانسپورت  )4.43 ملیارد دالر( و پس از آن برای نگهداری )2.81 ملیارد دالر( مصرف شده است. بیشتر منابع 

مالی پولیس ملی افغانستان، همانطور که در شکل 3.7 نشان داده شده است، برای زیربنا )1.59 ملیارد دالر( 

و پس از آن برای نگهداری )1.55 ملیارد دالر( پرداخت شده است.

گروه های فعالیت بودجه: طبقه بندی گروههای 
تخصیص منابع مالی بر اساس مقصد، پروژه یا 

نوع فعالیت یا اختصاص منابع مالی منظور شده 
�است.

گروه های فرعی فعالیت: گروههای حسابدهی که 
تقسیم پرداخت ها بر اساس آنها اجنام می شود.

 منبع: وزارت دفاع آمریکا, “رهنمای 7110.1
 رهنمای بودجه وزارت دفاع

   www.fas.org/man/docs/basic/man4.html، در تاریخ 9; 
 کتاب "مدیریت امکانات صحی"

  ،www.med.navy.mil/.../BUMEDFacillityManagerHANDBOOK2002.DOC ، 
در تاریخ 10/2/2009، صفحه 5. 

نوت: منبر ها روند شده اند. منبر ها تا 30 سپتمبر 2009 هستند. وضعیت منابع 
مالی صندوق نیروهای امنیتی افغانستان (موجود، تعهد شده، پرداخت شده) در صورتی

که ذکر نشده باشد، توسط وزارت دفاع آمریکا راپور داده شده است.

منبع: وزارت دفاع آمریکا، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص 
برای بازسازی افغانستان، 2009/9/10.

جتهیزات و ترانسپورت

$1.34 

نگهداری
$1.55 

تعلیمات و عملیات

$1.27
 

5.76$مجموع: 

زیربنا
$1.59 

پرداخت های صندوق نیروهای امنیتی افغانستان 
برای پولیس ملی افغانستان بر اساس گروه فرعی 

فعالیت، سال مالی 2005 - سپتمبر 2009 
(ملیارد دالر)

نوت ها: منبر ها روند شده اند. منبر ها تا 30 سپتمبر 2009 هستند. وضعیت 
منابع مالی صندوق نیروهای امنیتی افغانستان (موجود، تعهد شده، پرداخت شده) 

در صورتی که ذکر نشده باشد، توسط وزارت دفاع آمریکا تامین شده است.

منبع: وزارت دفاع آمریکا، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای 
بازسازی افغانستان، 2009/9/10.

زیربنا
$2.44

جتهیزات و ترانسپورت

$4.43

نگهداری
$2.81

تعلیمات و عملیات

$1.07

10.75$مجموع : 

پرداخت های صندوق نیروهای امنیتی افغانستان 
برای اردوی ملی افغانستان بر اساس گروه فرعی، 
سال مالی 2005 - سپتمبر 2009 (ملیارد دالر)

شکل 3.6 شکل 3.7

نوت ها: منبر ها روند شده اند. منبر ها تا 30 سپتمبر 2009 هستند. وضعیت 
منابع مالی صندوق نیروهای امنیتی افغانستان (موجود، تعهد شده، پرداخت شده) 

در صورتی که ذکر نشده باشد، توسط وزارت دفاع آمریکا تامین شده است.

منبع: وزارت دفاع آمریکا، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای 
بازسازی افغانستان، 2009/9/10.

زیربنا
$2.44

جتهیزات و ترانسپورت

$4.43

نگهداری
$2.81

تعلیمات و عملیات

$1.07

10.75$مجموع : 

پرداخت های صندوق نیروهای امنیتی افغانستان 
برای اردوی ملی افغانستان بر اساس گروه فرعی، 
سال مالی 2005 - سپتمبر 2009 (ملیارد دالر)

نوت: منبر ها روند شده اند. منبر ها تا 30 سپتمبر 2009 هستند. وضعیت منابع 
مالی صندوق نیروهای امنیتی افغانستان (موجود، تعهد شده، پرداخت شده) در صورتی

که ذکر نشده باشد، توسط وزارت دفاع آمریکا راپور داده شده است.

منبع: وزارت دفاع آمریکا، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص 
برای بازسازی افغانستان، 2009/9/10.

جتهیزات و ترانسپورت

$1.34 

نگهداری
$1.55 

تعلیمات و عملیات

$1.27
 

5.76$مجموع: 

زیربنا
$1.59 

پرداخت های صندوق نیروهای امنیتی افغانستان 
برای پولیس ملی افغانستان بر اساس گروه فرعی 

فعالیت، سال مالی 2005 - سپتمبر 2009 
(ملیارد دالر)
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وضعیت منابع مالی

پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان
پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان )CERP( به قوماندانان امریکایی در افغانستان اجازه می دهد با حمایت 

از پروگرام های ضروری برای مردم محلی، اجراات اضطراری برای حل معضالت بشری اجنام دهند. منابع مالی 

این پروگرام برای پروژه های کوچکتر از 500,000 دالر در نظر گرفته شده است. پروژه های بیشتر از 2 ملیون 

دالر نیز اجازه داده شده است و تایید قوماندانان قوماندانی مرکزی ایاالت متحده یا افراد تعیین شده از طرف 
آنها برای پروژه های بزرگتر از 2 ملیون دالر ضروری است.18

وضعیت منابع مالی
1.64 ملیارد دالر به پروگرام پاسخ اضطراری  2004، قوماندانی مرکزی ایاالت متحده نزدیک  از سال مالی 

قوماندان اختصاص داده است که حدود 4.2 فیصد از مجموع مساعدت های آمریکا به بازسازی افغانستان 

را تشکیل می دهد. تا 30 سپتمبر 2009، بیشتر از 1.61 ملیارد دالر تعهد شده و 0.96 ملیارد دالر پرداخت 

مالی نشان می  اساس سال  بر  را  قوماندان  پاسخ اضطراری  پروگرام  مالی  منابع   3.8 بود.19 شکل  شده 

دهد.

از 30 جون 2009، وزارت دفاع آمریکا پرداخت 162.38 ملیون دالر اضافی را تعهد کرد و 150.67 ملیون دالر را 

برای پروژه های پاسخ اضطراری قوماندان پرداخت کرد. شکل 3.9 مقایسه کلی منابع مالی اختصاص یافته، 

)CERP( تعاریف پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان

وزارت دفاع منابع مالی پروگرام پاسخ اضطراری 

قوماندان را به موجود، تعهد شده یا پرداخت شده 

تقسیم می کند.

 تامین منابع مالی: مجموع پول موجود برای تعهدات
 تعهدات: تعهدات اجنام شده برای پرداخت پول

پرداخت شده: پولهایی که پرداخت شده

منبع: وزارت دفاع آمریکا، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی 
افغانستان، 14.10.09.
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$1.62
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$5.84
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نوت ها: معلومات ممکن است شامل انتقاالت اجنام شده بین موسسات نیز باشد. منبر ها 
روند شده اند. وضعیت منابع مالی پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان (موجود، تعهد شده، 
پرداخت شده) در صورتی که ذکر نشده باشد، توسط وزارت دفاع آمریکا تامین شده است.

منبع: وزارت دفاع آمریکا، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی 
افغانستان، 10/14/2009.
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تامین منابع مالی پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان
 بر اساس سال مالی (ملیون دالر)

نوت ها: منبر ها روند شده اند. وضعیت منابع مالی پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان 
وزارت  توسط  باشد،  نشده  ذکر  که  پرداخت شده) در صورتی  تعهد شده،  (موجود، 

دفاع آمریکا تامین شده است.

منابع: وزارت دفاع آمریکا، پاسخ به درخواست معلومات توسط سرمفتش خاص 
برای بازسازی افغانستان، 2009/13/7 و 2009/14/10.
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تامین شده
$1.64

تا 30 سپتمبر 2009

منابع مالی پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان، 
مقایسه کلی (ملیارد دالر)

پرداخت شده
$0.81

تا 30 جون 2009

تعهد شده
$1.45

تامین شده
$1.62 تعهد شده

$1.61

پرداخت شده
$0.96

شکل 3.8 شکل 3.9
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وضعیت منابع مالی

تعهد شده و پرداخت شده برای پروژه های پاسخ اضطراری قوماندان را نشان می دهد. 
نگرانی های پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان

مفتشان سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان نگرانی های زیادی را در رابطه با پروژه های پروگرام پاسخ 

اضطراری قوماندان در افغانستان مطرح کرده اند. راپور تفتیش سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 

کمبود هایی را در نظارت  و اجرای پروژه ها با منابع مالی پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان را نشان می 

دهد.20 با آنکه مقصد اصلی پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان تامین منابع مالی پروژه های کوچک بوده 

افغانستان  بازسازی  برای  آنها باشند، ولی سرمفتش خاص  از  به نگهداری  است که جوامع محلی قادر 

راپور می دهد که این پروگرام به طور روزافزونی در حال تامین منابع مالی پروژه های بزرگتر از 500,000 دالر 

است که سبب کم شدن منابع مالی موجود برای اجرای پروژه های کوچک می شود. سرمفتش خاص برای 

بازسازی افغانستان همچنان راپور می دهد که با آنکه پروژه های بزرگ مقدار کمی از پروژه ها را تشکیل می 

دهند )3 فیصد از مجموع پروژه ها(، ولی بیشتر منابع مالی )67 فیصد( را مصرف می کنند.21 شکل 3.10 

مصرف منابع مالی پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان را بر اساس اندازه پروژه نشان می دهد.

اضطراری  پاسخ  پروگرام  و مدیریت  )USFOR-A( که مسئولیت  افغانستان   - ایاالت متحده  نیروهای 

قوماندان را در می 2009 به عهده گرفته اند، طرزالعمل های خاصی را برای تصحیح کمبود های مشخص 

تیم  به  پروژه  اضافه کردن یک مدیر  ها بشمول  این طرزالعمل  از  برخی  اند.  تهیه کرده  تفتیش  در  شده 

است.  پروژه   10 به  همزمان  های  پروژه  تعداد  کردن  محدود  و  قوماندان  اضطراری  پاسخ  پروگرام  مدیریت 

نیروهای ایاالت متحده - افغانستان اعالم کرده اند که یک بانک معلومات برای نگهداری رکورد ها ایجاد 

خواهند کرد، تعداد پروژه های در حال اجرا را در قوماندانی های منطقه ای محدود خواهند کرد و اختیارات 

تایید پروژه های بزرگتر از 1 ملیون دالر را به قوماندان نیروی کاری مشترک 101 و معاون قوماندان نیروهای 
ایاالت متحده - افغانستان خواهند داد.22

 

پروژه های بزرگ، 
سال مالی 2005 - جون 2009 (فیصد) 

بر اساس نسبت و تخصیص

پروژه های بزرگ
تامین منابع مالی پروژه های بزرگ

پروژه ها تعهدات
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نوت ها: منبر ها روند شده اند. پروژه های بزرگ به پروژه هایی گفته می شود که مصارف
روند  اختالفات  به سبب  تعهدات  باشد. مجموع  بیشتر  یا  500,000 دالر   آنها 

کردن و زمانبندی با مقدار راپور شده توسط وزارت دفاع آمریکا متفاوت است.

منبع: سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، تفتیش 09-5، "بهبود مشاهدات، 
نظارت و پالن گذاری ضروری برای پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان در 

افغانستان" 2009/9/9، صفحه.

مجموع پروژه ها:
10,524

مجموع تعهدات:
$1.4 Billion

شکل 3.10
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وضعیت منابع مالی

صندوق حمایت اقتصادی 
پروگرام های صندوق حمایت اقتصادی با مساعدت به کشور ها در زمینه مسایل سیاسی کوتاه مدت، بلند 

مدت، اقتصادی و امنیتی به پیشبرد منافع امریکا کمک می کنند. این برنامه ها بشمول حمایت از مقابله 

با تروریزم، انکشاف اقتصاد ملی، انکشاف سیستم های عدلیه موثر و مستقل و یا حمایت از دولت های 
شفاف و جوابده است.23

وضعیت منابع مالی
را به پروگرام های صندوق حمایت اقتصادی در  7.70 ملیارد دالر  2002، کنگره آمریکا حدود  از سال مالی 

افغانستان اختصاص داده است.24 این منابع حدود 19.6 فیصد از مجموع مساعدت های آمریکا به تالش 

های بازسازی را تشکیل می دهند. تا 30 سپتمبر 2009، بیشتر از 6.97 ملیارد دالر تعهد شده و بیشتر از 

4.59 ملیارد دالر پرداخت شده بود.25 شکل 3.11 منابع مالی صندوق حمایت اقتصادی را بر اساس سال مالی 

نشان می دهد. 

اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده از 30 جون 2009 بیش از 883.90 ملیون دالر را تعهد کرده و نزدیک 

پرداخت کرده است.26 شکل  از پروگرام های صندوق حمایت اقتصادی  برای حمایت  را  دالر  419.61 ملیون 

3.12 مقایسه کلی بین منابع مالی اختصاص یافته، تعهد شده و پرداخت شده صندوق حمایت اقتصادی 
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$4.59

تعهد شده

$6.97

اختصاص داده شده

$7.70

تا 30 سپتمبر 2009

منابع مالی صندوق حمایت اقتصادی، 
مقایسه کلی (ملیارد دالر)

پرداخت شده

$4.17

اختصاص داده شده

$7.63

تا 30 جون 2009

تعهد شده

$6.09

نوت ها: معلومات ممکن است بشمول انتقال منابع مالی بین سازمان ها نیز باشد. 
منبر ها روند شده اند. وضعیت تامین منابع مالی صندوق حمایت اقتصادی (تامین 

شده، تعهد شده، پرداخت شده) بر اساس راپور اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده 
است مگر آنکه منبع دیگری ذکر شده باشد.

منبع: اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش 
خاص برای بازسازی افغانستان، 7/9/2009.

نوت ها: معلومات ممکن است بشمول انتقال منابع مالی بین سازمان ها نیز باشد. منبر 
ها روند شده اند. وضعیت تامین منابع مالی صندوق حمایت اقتصادی (تامین شده، 

تعهد شده، پرداخت شده) بر اساس راپور اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده است 
مگر آنکه منبع دیگری ذکر شده باشد.

منابع: اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش 
خاص برای بازسازی افغانستان، 2/28/2009 و 7/10/2009

شکل 3.11 شکل 3.12
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)DA( تعاریف صندوق مساعدت به انکشاف

اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده منابع مالی 

صندوق حمایت اقتصادی را به اختصاص یافته، تعهد 

شده یا پرداخت شده تقسیم می کند.

 اختصاص: مجموع پول موجود برای تعهدات

تعهدات: تعهدات اجنام شده برای پرداخت 

پولپرداخت شده: پولهایی که پرداخت شده

منبع: USAID، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 
.10/9/2009
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وضعیت منابع مالی
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)ESF( تعاریف صندوق حمایت اقتصادی

اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده منابع مالی 

صندوق حمایت اقتصادی را به اختصاص یافته، تعهد 

شده یا پرداخت شده تقسیم می کند.

 اختصاص: مجموع پول موجود برای تعهدات
تعهدات: تعهدات اجنام شده برای پرداخت 

پولپرداخت شده: پولهایی که پرداخت شده

منبع: USAID، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 
.10/9/2009

را ارائه می کند.

مساعدت به انکشاف 
 )  USAID( متحده  ایاالت  املللی  بین  انکشاف  اداره  توسط  که   )DA( انکشاف  به  مساعدت  های  برنامه 

مدیریت می شوند برای انکشاف اقتصادی وسیع و پایدار و ثبات اجتماعی در کشورهای در حال انکشاف 

بشمول افغانستان طرح ریزی شده اند.27 منابع مالی DA صرف پروژه های طوالنی مدت برای مساعدت های 
بشری، عوارض محیط زیست، بهبود حاکمیت و انکشاف اقتصادی و اجتماعی می شود.28 

 
وضعیت منابع مالی

891.78 ملیون دالر را به پروگرام های مساعدت به انکشاف در  2002، کنگره آمریکا حدود  از سال مالی 

افغانستان اختصاص داده است.29 این منابع حدود 2.3 فیصد از مجموع مساعدت های آمریکا به تالش 

های بازسازی در افغانستان را تشکیل می دهند. تا 30 سپتمبر 2009، حدود 884.14 ملیون دالر تعهد شده 

و 720.01 ملیون دالر پرداخت شده بود.30 شکل 3.13 منابع مالی پروگرام صندوق مساعدت به انکشاف را 

بر اساس سال مالی نشان می دهد.

اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده از 30 جون 2009 بیش از 1.58 ملیون دالر را تعهد کرده و حدود 

46.08 ملیون دالر را پرداخت کرده است. 31 شکل 3.14 مقایسه کلی بین منابع مالی اختصاص یافته، تعهد 

شکل 3.13 شکل 3.14

نوت ها: معلومات ممکن است شامل انتقاالت اجنام شده بین موسسات نیز باشد. منبر 
ها روند شده اند. وضعیت منابع مالی مساعدت به انکشاف (تخصیص یافته، تعهد 
شده، پرداخت شده) در صورتی که ذکر نشده باشد، توسط اداره انکشاف بین املللی 

ایاالت متحده تامین شده است.

منبع: اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش 
خاص برای بازسازی افغانستان، 2009/9/10.
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تخصیص منابع مالی مساعدت به انکشاف بر 
اساس سال مالی (ملیون دالر)

نوت ها: معلومات ممکن است شامل انتقاالت اجنام شده بین موسسات نیز باشد. منبر 
ها روند شده اند. وضعیت منابع مالی مساعدت به انکشاف (تخصیص یافته، تعهد 
شده، پرداخت شده) در صورتی که ذکر نشده باشد، توسط اداره انکشاف بین املللی 

ایاالت متحده تامین شده است.

منابع: اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده، پاسخ به درخواست معلومات توسط 
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2009/10/7 و 2009/9/10.
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اختصاص داده شده
$891.78

منابع مالی مساعدت به انکشاف، مقایسه کلی 
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پرداخت شده
$673.94

اختصاص داده شده
 $890.17

تا 30 جون 2009
$0

$50

$100

$150

$200

تعهد شده
$882.56



بازسازی افغانستان برای     I سرمفتش خاص    50

وضعیت منابع مالی

شده و پرداخت شده صندوق حمایت اقتصادی ارائه می کند.

مبارزه بین املللی با مواد مخدر و اعمال قانون 
صندوق بین املللی کنترول مواد مخدر و اعمال قانون )INCLE( توسط دفتر مبارزه با مواد مخدر بین املللی و 

اعمال قانون برای حاکمیت قانون و مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر مدیریت می شود. منابع مالی صندوق 

بین املللی کنترول مواد مخدر و اعمال قانون )INCLE( از پروگرام های متعدد دفتر مبارزه با مواد مخدر بین 

املللی و اعمال قانون بشمول پولیس، مبارزه با مواد مخدر و عدلیه و حاکمیت قانون حمایت می کند.32 

وضعیت منابع مالی
از سال مالی 2002، بیشتر از 2.03 ملیارد دالر برای منابع مالی صندوق بین املللی کنترول مواد مخدر و اعمال 

قانون اختصاص داده شده است.33 این مبلغ نشان دهنده حدود 5.2 فیصد از مجموع مساعدت های آمریکا به 

بازسازی افغانستان است. تا 30 سپتمبر 2009، حدود 1.92 ملیارد دالر تعهد شده و 1.55 ملیارد دالر پرداخت 

شده بود.30 شکل 3.15 نشان دهنده منابع مالی صندوق بین املللی کنترول مواد مخدر و اعمال قانون بر اساس 

سال مالی است.

از 30 جون 2009 بیش از 140.59 ملیون دالر تعهد شده و حدود 74.40 ملیون دالر پرداخت شده است.35 

املللی  بین  پرداخت شده صندوق  و  تعهد شده  یافته،  اختصاص  مالی  منابع  مقایسه کلی   3.16 شکل 

کنترول مواد مخدر و اعمال قانون را نشان می دهد.
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INCLE
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$7.57 

ASFF 

$15.06 
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$0.89 

INCLE
 

$1.99

CERP

$1.62

Other

$5.84

Supp.

$5.04

تعاریف دفتر مبارزه با مواد مخدر بین املللی و اعمال 

قانون

دفتر مبارزه با مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون 

منابع مالی صندوق بین املللی کنترول مواد مخدر و 

اعمال قانون و دیگر صندوق های کنترول مواد مخدر 

و اعمال قانون را به اختصاص یافته، تعهد شده و یا 

پرداخت شده تقسیم می کند.

 اختصاص: مجموع پول موجود برای تعهدات

تعهدات: تعهد به پرداخت پول ها پرداخت ها: 
پولهایی که پرداخت شده

منبع: وزارت امورخارجه امریکا، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای 
بازسازی افغانستان، 13.10.09

نوت ها: معلومات ممکن است شامل انتقاالت اجنام شده بین موسسات نیز باشد. 
منبر ها روند شده اند. وضعیت منابع مالی صندوق بین املللی کنترول مواد مخدر و 

اعمال قانون (موجود، تعهد شده، پرداخت شده) در صورتی که ذکر نشده باشد، 
توسط وزارت امورخارجه آمریکا و دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون 

راپور شده است.

منبع: وزارت امورخارجه امریکا، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص 
برای بازسازی افغانستان، 10/13/2009.

2002 03 04 07 09080605
$0

$100

$200

$300

$400

$500

$600

$700

تخصیص منابع مالی صندوق بین املللی کنترول 
مواد مخدر و اعمال قانون بر اساس سال مالی

(ملیون دالر)

نوت ها: معلومات ممکن است شامل انتقاالت اجنام شده بین موسسات نیز باشد. 
منبر ها روند شده اند. وضعیت منابع مالی دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون 
توسط باشد،  نشده  ذکر  که  نقد شده) در صورتی  تعهد شده،  یافته،  (تخصیص 
وزارت امورخارجه آمریکا و دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون راپور شده است.

منابع: وزارت امورخارجه آمریکا، پاسخ به درخواست معلومات توسط سرمفتش 
خاص برای بازسازی افغانستان، 2009/10/7 و 2009/13/10.
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منابع مالی صندوق بین املللی کنترول مواد مخدر 
و اعمال قانون، مجموع مقایسه (ملیارد دالر)

تا 30 جون 2009تا 30 سپتمبر 2009

تخصیص یافته
$1.99

تعهد شده
$1.78

نقد شده
$1.48

شکل 3.15 شکل 3.16
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تامین منابع مالی بازسازی  دولت افغانستان
عالوه بر مساعدت های بین املللی که دولت جمهوری اسالمی افغانستان برای تالش های بازسازی دریافت 

این منظور اختصاص می دهد. وزارت  را نیز به  می کند، دولت جمهوری اسالمی افغانستان منابع مالی 

مالیه دولت جمهوری اسالمی افغانستان مسئول مدیریت و اجرای بودجه بشمول منابع مالی افغان برای 

تالش های بازسازی است. وزارت مالیه همچنان مسئول منابع مالی بین املللی است که از طریق وزارتخانه 
های دولتی پرداخت می شوند.36

بودجه داخلی 
خزانه داری آمریکا تخمین می زند که بودجه دولت جمهوری اسالمی افغانستان برای سال مالی 2009، 7.5 

ملیارد دالر باشد که 2.7 فیصد از سال مالی 2008 بیشتر است. این بودجه به دو قسمت اصلی تقسیم می 

شود. 2.6 ملیارد دالر بودجه اصلی و 4.9 ملیارد دالر بودجه خارجی.37 شکل 3.17 تقسیم بودجه را نشان می 

دهد.

بودجه اصلی
بودجه اصلی از دو بخش فرعی تشکیل شده است: بودجه عملیاتی که از 1.6 ملیارد دالر تشکیل شده و 

بودجه انکشافی که از 1.0 ملیارد دالر باقیمانده تشکیل شده است.38

بودجه عملیاتی

از سال مالی 2008، بودجه عملیاتی بیشتر از 14 فیصد از 1.4 ملیارد دالر تا 1.6 ملیارد دالر زیاد شده است. 

به گفته خزانه داری، بودجه عملیاتی عمدتاً از مصارف مستمر مانند حقوق و معاش تشکیل شده است.39 

دولت جمهوری اسالمی افغانستان عوامل ذیل را برای زیاد شدن بودجه در سال مالی 2009 مشخص کرده 
است:40

اضافه شدن 23,500 نیروی جدید به اردوی ملی افغانستان و زیاد شدن 1,000 افغانی به معاش هر نفر   •

)حدود 20.15 دالر(

اضافه شدن 12,500 معلم و زیاد شدن 1,300 افغانی به معاش هر معلم )حدود 26.22 دالر(  •

زیاد شدن معاش اساتید پوهنتون  •

زیاد شدن معاش قضات  •

بودجه انکشافی

به گفته خزانه داری، بودجه انکشافی سال مالی 2009 1.0 ملیارد دالر بوده که با سال مالی 2008 برابر 

است. بودجه انکشافی از مصارف حکومتداری، حاکمیت قانون، زیربنا، تعلیمات، صحت، زراعت و انکشاف 

قصبات، حمایت اجتماعی و انکشاف سکتور خصوصی تشکیل شده است.41 

بودجه خارجی
بودجه خارجی دولت جمهوری اسالمی افغانستان برای سال مالی 2009 حدود 4.9 میلیارد دالر بوده است. 

ولی مقداری  امنیتی تشکیل شده  از مصارف  افغانستان عمدتاً  دولت جمهوری اسالمی  بودجه خارجی 

منابع مالی انکشافی نیز در آن وجود دارد. بودجه خارجی کامالً وابسته به مساعدت بین املللی است.42 

مساعدت بین املللی به بودجه اصلی - عملیاتی

نوت: منبر ها روند شده اند.

منبع: خزانه داری، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی 
افغانستان، 2009/30/9.

بودجه اصلی - عملیاتی

$1.6

بودجه خارجی
$4.9 

بودجه اصلی - انکشافی

$1.0

7.5$مجموع: 

بودجه دولت جمهوری اسالمی افغانستان،
 2009-2010 (ملیارد دالر)

شکل 3.17
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عالوه بر منابع مالی اختصاص یافته توسط دولت جمهوری اسالمی افغانستان، جامعه بین املللی مساعدت 

هایی را به بودجه اصلی می کند. مساعدت به بودجه عملیاتی از سه منبع اصلی اجنام می شود:43 

)ARTF-RC( صندوق وجه امانت برای بازسازی افغانستان – پرداخت های مستمر  •

)LOTFA( صندوق وجه امانت نظم و قانون  •

 CSTC-A  •

مصارف  و  دولت  عملیاتی  مصارف  مستمر،  افغانستان-مصارف  بازسازی  برای  امانت  وجه  صندوق 

نگهداری را تامین می کند. تاکنون بیشتر از 1.7 ملیارد دالر برای یقین حاصل کردن از عملیات دولت و ارائه 

خدمات ضروری مانند تعلیمات و خدمات صحی پرداخت شده است.44 

از بازسازی امکانات پولیس، معاش، تعلیمات و ایجاد ظرفیت و خرید جتهیزات غیر خطرناک   LOTFA

برای آنها حمایت می کند. پیش بینی می شود که مساعدت های مالی LOTFA به 20 ملیارد افغانی )حدود 

403.39 ملیون دالر( برسد.45 

مساعدت های قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان از زیاد شدن معاش یک سلسله از کارمندان 

همچنان  است.   2008 سال  از  ماه  در  دالر   20 حدود  مقدار  این  کند.  می  حمایت  افغانستان  ملی  اردوی 

مساعدت هایی برای خوراک اردوی ملی افغانستان، مکتب اردو و پرداخت های تشویقی برای خدمات طبی 
و ثبت نام مجدد اجنام شده است.46

مساعدت بین املللی به بودجه اصلی - انکشافی
صندوق وجه امانت برای بازسازی افغانستان سرمایه گذاری زیادی در زمینه بودجه انکشافی اجنام داده است. 

مساعدت هایی نیز برای ساخت مکاتب، تهیه کتاب و جتهیزات مکتب اجنام شده است. پروگرام های صندوق 

از نظر دولت جمهوری اسالمی افغانستان  وجه امانت برای بازسازی افغانستان پروگرام هایی هستند که 
بیشترین اهمیت را دارند. مجموعاً 1.2 ملیارد دالر برای این تالش ها از سال 2002 اختصاص یافته است.47

مساعدت به صندوق وجه امانت برای بازسازی افغانستان
بانک جهانی راپور می دهد که تا 30 سپتمبر 2009، 30 مساعدت کننده بین املللی مبلغ 3 ملیارد دالر را 

به صندوق وجه امانت برای بازسازی افغانستان اختصاص داده اند. از این مساعدت کنندگان حدود نیمی از 

آنها به طور سالیانه مساعدت می کنند.48 برای جزئیات مبالغ بر اساس کشور های مساعدت کننده به 

شکل 3.18 مراجعه کنید.

برای  افغانستان  بودجه  به  کننده  مساعدت  بزرگترین  افغانستان  بازسازی  برای  امانت  وجه  صندوق 

از دولت جمهوری  پرداخت های مستمر  از طریق  این مساعدت ها  انکشافی است.49  و  مصارف عملیاتی 

ایجاد  به  دولتی  عواید  از  بینی  پیش  قابل  منبع  یک  تامین  با  که  کنند،  می  افغانستان حمایت  اسالمی 

ظرفیت در وزارت مالیه کمک می کنند.50 این مساعدت ها همچنان از تالش های انکشافی از طریق سرمایه 

گذاری حمایت می کنند که به دولت جمهوری اسالمی افغانستان در پالن گذاری انکشافی با منابع موجود 
کمک می کنند.51

به گفته بانک جهانی صندوق وجه امانت برای بازسازی افغانستان بزرگترین منبع مالی در افغانستان 

به  بزرگتر کنند.   2020 تا جون  را  این صندوق  توافق کردند که   2008 در سال  است.52 مساعدت کنندگان 

عالوه پروگرام مشوق صندوق وجه امانت برای بازسازی افغانستان نیز در دسمبر 2008 ایجاد شد. مقصد این 

پروگرام تهیه یک پالن "توقف مرحله ای و پیش بینی شده پرداخت های مستمر" بود. 53 تا 22 اگست 2009، 

مساعدت کنندگان بیشتر از 607 ملیون دالر را به صندوق تعهد کردند که بیش از 234 ملیون دالر )38.6 

فیصد( آن پرداخت شده است.54  

پرداخت های مستمر: یک میکانیزم تامین 
منابع مالی است که برای پرداخت سریع معاش 
کارمندان ملکی و مصارف عملیاتی و نگهداری 

استفاده می شود.

منبع: بانک جهانی، "نوت بحث: پرداخت های مستمر صندوق وجه امانت برای بازسازی 
http://siteresources.worldbank.org/AFGHANISTANEXTN/ ،9/2008 افغانستان

Resources/305984-1201489063036/4608353-1220998199117/RCWindowNote.
pdf، در تاریخ 10/20/2009. 

سرمایه گذاری: یک میکانیزم تامین منابع مالی 
است که اجازه سرمایه گذاری در پروگرام های 

انکشافی را می دهد.

منبع: بانک جهانی، "بانک جهانی در افغانستان: راپور کشوری سه ماهه"، 2009/10 



 2009 30 اکتوبر،     | 53ارائه راپوربه کنگره امریکا   

وضعیت منابع مالی

عواید داخلی
برای سال مالی 2009، خزانه داری تخمین می زند که عواید دولت جمهوری اسالمی افغانستان حدود 980 

از عواید  78 فیصد  داده شده، عواید مالیاتی حدود  3.19 نشان  دالر باشد. همانطور که در شکل  ملیون 

داخلی و عواید گمرکی 22 فیصد از عواید داخلی را تشکیل می دهند.55 

عواید از منابع خارجی 60 فیصد از بودجه اصلی را تامین می کنند. بیشتر عواید خارجی از 53.6 فیصد 

توسط صندوق های امانت چند کشور و پس از آن 28.1 فیصد توسط موسسات مالی بین املللی تامین 

کرده  تامین  را  باقیمانده  فیصد   18.4 کننده  منابع مساعدت  و سایر  آمریکا  متحده  ایاالت  است.  شده 
اند.56

کار موسسات بین املللی در افغانستان
افغانستان  در  بازسازی  های  تالش  به  املللی  بین  موسسات  از  سلسله  یک  آمریکا،  مساعدت  بر  عالوه 

مساعدت کرده اند. مساعدت ها در چندین سکتور بشمول امنیت، حکومتداری و انکشاف و مساعدت 

های بشری اجنام شده است. این بخش فرعی سازمان های بین املللی که به افغانستان مساعدت می کنند 
را مشخص می کند.57

یوناما )هییت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان(

نوت: منبر ها روند شده اند.

منبع: خزانه داری، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای 
بازسازی افغانستان، 2009/30/9.

مصارف
$220

عواید مالیاتی
$760

980$مجموع:

عواید داخلی دولت جمهوری اسالمی افغانستان، 
2009-2010 (ملیون دالر) 

شکل 3.19

شکل 3.18

نوت: منبر ها روند شده اند.

منبع: بانک جهانی، "صندوق وجه امانت برای بازسازی افغانستان: راپور مدیر در زمینه وضعیت مالی تا 22 اگست 2009، صفحه 1.

پرداخت شده:مجموع مساعدت ها/تعهدات

تعهدات صندوق وجه امانت برای بازسازی افغانستان برای سال 2009، تا 22 آگست 2009 (ملیون دالر)
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این هیئت  بودجه  اعالم کردند که  افغانستان(  برای  )هیئت معاونت سازمان ملل متحد  یوناما  مسئولین 

 معاونت در سال مالی 2009 مبلغ 168 ملیون دالر بوده است.58 به گفته منشی عمومی سازمان ملل متحد -

مجمع عمومی سازمان ملل متحد زیاد شدن 70 فیصد بودجه در سال مالی 2010 را تایید کرده است. این 

مقدار زیاد شدن می تواند مربوط به زیاد شدن 1000 نفری کارمندان )بشمول 170 کارمند بین املللی( و دفاتر 

منطقه ای باشد.59 

حکم یوناما )هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان( که در سال 2002 صادر شده و در 23 

مارچ 2009 نیز دوباره متدید شده است، تالش های این سازمان را برای بهبود حکومتداری، حاکمیت قانون و 

مبارزه با فساد را مشخص می کند.60 یوناما )هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان( مسئول 
مدیریت همه فعالیت های بشری و بازسازی جامعه بین املللی در افغانستان است.61

UNDP/ELECT
در یکی از راپور های تفتیش سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در زمینه انتخابات اعالم شده بود 

که جامعه  بین املللی مبلغ 331.2 ملیون دالر را برای حمایت از پروگرام انکشافی ملل متحد برای باال بردن 

ظرفیت قانونی و انتخابی فردا اختصاص داده است. پروگرام انکشافی ملل متحد برای باال بردن ظرفیت 

قانونی و انتخابی فردا برای ارائه مساعدت های تخنیکی و ایجاد ظرفیت در کمیسیون مستقل انتخابات 

افغانستان )IEC( برای برگزاری انتخابات والیتی و ریاست جمهوری 2009 در افغانستان توسط یوناما ایجاد 

شد.62  

پروگرام انکشافی ملل متحد برای باال بردن ظرفیت قانونی و انتخابی فردا یک صندوق مشترک - یک 

میکانیزم تامین منابع مالی مشترک - برای مدیریت مساعدت های جامعه بین املللی ایجاد کرد. ایاالت 

نیز  املللی  بین  داد. سایر مساعدت کنندگان  این صندوق اختصاص  به  را  دالر  143.1 ملیون  متحده مبلغ 

بشمول استرالیا، کانادا، دامنارک، فرانس، آملان، ایتالیا، ژاپن، هالند، نروی، اسپانیا، سوئد، سویس و بریتانیا 

بودند.63 

بانک جهانی
مسئولین بانک جهانی در راپور سه ماه کشوری خود اعالم کردند که از سال 2002، بیشتر از 1.89 ملیارد 

دالر به پروژه های بازسازی و انکشافی اضطراری در عملیات های مساعدت به بودجه در افغانستان اختصاص 

یافته است. بانک جهانی در حال حاضر 26 پروژه فعال در این کشور دارد. مساعدت به بازسازی از 1.45 ملیارد 

دالر مساعدت مالی و 436.4 ملیون دالر قرضه بدون بهره با عنوان "اعتبارات" تشکیل شده است. تعدادی 

پروژه نیز در سکتورهای مختلف بشمول تعلیمات، کارهای عمومی اضطراری، زیربنا و خدمات صحی تکمیل 
شده است.64

بانک توسعه آسیایی 
بانک توسعه آسیایی در کنفرانس پاریس در جون 2008 پرداخت مبلغ 1.3 ملیارد دالر بین سال های 2008 تا 

2013 را به افغانستان تعهد کرد. از سال 2002، بانک توسعه آسیایی در کنفرانس های مختلف منابع مالی 

به تالش های بازسازی افغانستان اختصاص داده است. در سال 2002، پرداخت مبلغ 500 ملیون دالر را در دو 

سال و نیم تعهد کرد. در سال 2004 نیز مبلغ 800 ملیون دالر را برای سال 2005 تا 2008 تعهد کرد و در سال 

2006 200 ملیون دالر دیگر نیز تا سال 2010 تعهد کرد. با توجه به مجموع تعهدات مالی بین سال 2002 و 
2013، بانک توسعه آسیایی بعد از ایاالت متحده، بریتانیا و بانک جهانی، چهارمین رتبه را داشته است.65
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مساعدت های بانک توسعه آسیایی در سکتورهای مختلفی بشمول انرژی، ترانسپورت سرک، زراعت 

سکتورهای  و  حکومتداری  به  همچنان  آسیایی  توسعه  بانک  است.  متمرکز  طبیعی  منابع  مدیریت  و 
خصوصی و مالی افغانستان مساعدت می کند.66

صندوق بین املللی پول 
به گفته صندوق بین املللی پول )IMF(، مساعدت های فعلی به افغانستان )120 ملیون دالر( حتت پروگرام 

قرضه های کم کردن فقر و امکان انکشاف اجنام شده است. این مساعدت ها در مارچ 2010 متام خواهد 

شد.67 مساعدت های بانک جهانی به بازسازی افغانستان در سال 2002 آغاز شد و هدف آن ایجاد ظرفیت 

مالی در این کشور بود.68 صندوق بین املللی پول برای اجازه دادن به استفاده از موقعیت ها توسط دولت 

ها، بر مسائل جهانی نظارت می کند و خطرات احتمالی را به کشور های عضو اطالع می دهد، همچنان 

جلساتی را برای گفتگوی سیاسی و بحث در مورد نحوه مقابله با عوارض اقتصادی برگزار می کند.69  
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امنیت
به گفته منشی عمومی سازمان ملل متحد، “عدم وجود امنیت همچنان بزرگترین مانع در راه پیشرفت 

افغانستان است.”70 این بخش معلوماتی را در زمینه تالش های افغانستان و جامعه بین املللی برای امنیت 

ارائه می کند. این بخش وضعیت اردوی ملی افغانستان )ANA(، پولیس ملی افغانستان )ANP( و نیروهای 

بین املللی در افغانستان را تشریح می کند. همچنان تالش های بازسازی در سکتور انرژی بشمول پاک کردن 

مهمات منفجر نشده، خلع سالح گروه های مسلح غیر قانونی و فعالیت های مبارزه با مواد مخدر را نیز 

تشریح می کند.

اهداف امنیتی
اصل امنیت ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان )ANDS( معیار های پیشرفت امنیتی را مشخص می کند. 

از زمان نشر ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان معیارهای مشخصی برای امنیت تعیین شده که در جدول 

3.1 نشان داده شده است. این معیارها در این بخش تشریح شده است.

حوادث امنیتی
افغانستان،  ملی  امنیت  نیروهای  برای  را  تلفاتی   )CSTC-A( متحد-افغانستان  امنیت  انتقال  قوماندانی 

نیروهای ائتالف، خارجی ها و افغان ها راپور داده است. بین 1 جوالی و 20 سپتمبر 2009، 150 نفر از نیروهای 

ائتالف در حین عملیات کشته شدند و 1,020 نفر در حین عملیات زخمی شدند.71 

ستیراژی اولویت های امنیتی 

اصل امنیت ستراتیژی انکشاف 
تاریخ تکمیل ANDSوضعیتاهداف بروزرسانی شدههدف ستراتیژی انکشاف ملی افغانستانملی افغانستان

پایان 93,9802010 نفر134,000 نفر )تا سپتمبر 2010(80,000  نفر )به عالوه 6,600 نفر در حال تعلیم(اردوی ملی افغانستان

پایان 81,5092010 پولیس حرفه ای109,000 پولیس حرفه ای )تا سپتمبر 2010(82,180 پولیس حرفه ایپولیس ملی افغان

خلع سالح گروه های مسلح غیر 
قانونی

خلع سالح همه گروه های مسلح غیرقانونی در 
همه والیات.

84 منطقه از 119 منطقه پاک اعالم 
شدند

20 مارچ 2010

مناطق آلوده با مین و مهمات منفجر نشده تا 70 پاکسازی مهمات منفجر نشده
بروزرسانی ستراتیژی انکشاف ملی فیصد کم می شود

افغانستان: 25 فیصد از مناطق هدف 
پاک شده است

وزارت امورخارجه امریکا: 1.70 ملیارد 
مترمربع پاک شده است، 690 ملیون 

متر مربع باقیمانده است

پایان 2010

90 فیصد از مناطق شناخته شده آلوده با مین یا 
)ERW( مواد منفجره باقیمانده از جنگ

2012

همه مین های ضد نفر کار گذاشته شده 
2013پاکسازی شدند

مناطق حتت کشت خشخاش نسبت به سال مبارزه با مواد مخدر
2007 نصف شده است

مناطق حتت کشت خشخاش نسبت به 
سال 2007، 36 فیصد کم شده است

2013

نوت: منبر ها روند شده اند.

منابع: دولت جمهوری اسالمی افغانستان “ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان، خالصه اجرائیوی” صفحه 6، سازمان پیمان آتالنتیک شمالی “نیروهای مساعدت بین املللی به امنیت و اردوی ملی افغانستان”www.nato.int/isaf/docu/epub/pdf/placemat.pdf، در تاریخ 9/30/2009; قوماندانی 
انتقال امنیت متحد-افغانستان، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 10/2/2009; وزارت دفاع آمریکا “پیشرفت به طرف امنیت و ثبات در افغانستان” صفحه 28، 6/2009،دولت جمهوری اسالمی افغانستان “اولین راپور سالیانه ستراتیژی انکشاف ملی 

افغانستان 1387” )2008/2009(، بخش II - ضمایم “2009/1/8، صفحه 36، وزارت امورخارجه آمریکا، پاسخ به درخواست سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2009/2/10، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، “سروی تریاک افغانستان 2009: نتایج خالصه “2009/9، 
صفحه 2

جدول 3.1

(ANDS) ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان

امنیت

همکاری منطقه ای 

مبارزه با مواد مخدر

مبارزه با فساد اداری 

برابری جنسیتی 

ظرفیت 

محیط زیست

حکومتداری
انکشاف
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در همین دوره، 1,103 نفر از افغان ها کشته شدند که مجموعاً تعداد تلفات افغان های غیر نظامی به 

1,149 نفر رسید که در شکل 3.20 نشان داده شده است.72 بیشتر افراد غیر نظامی در ماه اگست کشته 

شدند- که تقریباً دو برابر تعداد کشته شدگان در ماه جوالی بوده است. در والیت قندهار بین 1 جوالی و 20 

سپتمبر بیشتر از دو برابر والیات دیگر تلفات وجود داشت که حدود 305 نفر کشته شدند. بیشترین تعداد 
تلفات بعد از آن در هلمند )148 نفر( و کابل )146 نفر( بوده است.73

اردوی ملی افغانستان
 ،2010 سپتمبر  در  افغانستان  ملی  اردوی  نفرات  متحد-افغانستان،  امنیت  انتقال  قوماندانی  گفته  به 

در  افغانستان  ملی  اردوی  نفرات  شمالی،  آتالنتیک  پیمان  سازمان  گفته  به  بود.74  خواهد  نفر   134,000

سپتمبر 2009، 93,980 نفر بوده است.75 سازمان استخبارات مرکزی آمریکا )CIA( تخمین می زند که حدود 

4.37 ملیون مرد افغان در سال 2009 برای خدمت نظامی آمادگی داشته اند. آنها همچنان تخمین می زنند 
که هر سال بیشتر از 382,700 نفر برای خدمت نظامی آماده هستند.76

وضعیت تعلیم اردوی ملی افغانستان
فارغ التحصیالن اردوی ملی افغانستان در یکی از 12 مرکز تخصصی نظامی تعلیم دیده اند که هر کدام 

مقصد خاصی برای اردوی ملی افغانستان دارند. بیشترین سربازان فارغ التحصیالن پیاده نظام بوده اند که 

در شکل 3.21 نشان داده شده است.77 

نوت ها:افراد غیرنظامی بشمول افغان ها و خارجی ها هستند. هیچ معلوماتی 
در مورد تلفات در دایکندی ارائه نشده است.

منبع: قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان، پاسخ به درخواست معلومات 
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2009/2/10.
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منبع: قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2009/2/10.
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اردوی ملی افغانستان  هدف ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان حفظ تعادل قومی و منطقه ای در 

است.78 توزیع طوایف مختلف در اردوی ملی افغانستان همانطور که در شکل 3.22، نشان داده شده برابر 

با کل کشور است. با این تفاوت که بزرگترین طایفه کشور پشتون هستند ولی بیشترین طایفه در اردوی 
ملی افغانستان تاجیک ها هستند.79

از  را به عهده دارد.  اردوی ملی افغانستان  قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان مدیریت تعلیم 

1 جوالی تا 30 سپتمبر 2009، 13,890 سرباز از موسسات تعلیمی اردوی ملی افغانستان فارغ التحصیل 

شدند.80 اکثر آنها همانطور که در شکل 3.23 نشان داده شده از مرکز تعلیم نظامی کابل )KMTC( فارغ 

التحصیل شده اند. از مرکز تعلیم نظامی کابل عمدتاً برای تعلیم کندک ها )گردان ها( و رهبران نظامی 

تعلیمات  اولی،  تعلیمات  بشمول  کابل  نظامی  تعلیم  مرکز  در  شده  ارائه  تعلیمات  شد.  می  استفاده 

جنگی، تیر اندازی، مترینات جنگی، شرایط مختلف جنگی و استفاده از ماین های زمینی است. مرکز تعلیم 

نظامی کابل دوره های قوماندان و بریدمن برای انکشاف قابلیت های تکتیکی و رهبری نیز ارائه می کند. 

مهارت های خاص دوره های افسری بشمول پیاده نظام )تسلیحات سنگین و عملیات مخفی(، توپخانه، 

اجنینری، سیگنل ها، ترانسپورت و مهمات هستند. دوره های پیشرفته جنگی برای انکشاف مهارت های 

لوجستیکی، تسلیحات سنگین، توپخانه، عملیات مخفی، نگهداری، اجنینری، ترانسپورت، خدمات طبی 
و سیگنل ها هستند.81

یک پروگرام تعلیمی دیگر در اردوی ملی افغانستان نیز در فاکولتی لوجستیک وجود دارد که تعلیمات 

خاص برای نگهداری و ترانسپورت و مهارت های تامین جتهیزات مورد ضرورت برای افسران یا قوماندانان را 

ارائه می کند. کالج کارمندان عمومی و قوماندانی )CGSC( به کارمندان و افسران دوره هایی در زمینه های 

پروسه تصمیم گیری نظامی، عملیات های تکتیکی، و کاربرد نظریات نظامی و مدل های حل مسئله برای 

با سازمان  ارائه می کند. متعلمین دوره های کالج کارمندان عمومی و قوماندانی  عملیات های نظامی 

های نظامی، پولیس و سازمان های دولتی خارجی منطقه آشنا می شوند و آنها را با سازمان های کشور 

خودشان مقایسه می کنند.82 

شکل 3.22

نوت ها: منبر ها روند شده اند. منبر ها تا تاریخ 2009/30/9 معتبر هستند. 
دسته "سایر" برای فارغ التحصیالن اردوی ملی افغانستان بشمول عرب، نورستانی، 

ترکمن و طوایف ناشناخته است. دسته "سایر" برای جمعیت بشمول آیمک، ترکمن،
بلوچ و طوایف شناخته نشده است.

منابع: قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان، پاسخ به درخواست سرمفتش 
خاص برای بازسازی افغانستان، CIA ،2009/2/10 "نکات جهانی در مورد 

www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook "افغانستان
.2009/20/9 تاریخ  /geos/af.html#top در 

حضور طوایف مختلف: مقایسه فارغ التحصیالن 
اردوی ملی افغانستان با جمعیت افغانستان (فیصد)
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جمعیت  فارغ التحصیالن
اردوی ملی افغانستان

شکل 3.23

نوت: مرکز اعزام یک پروگرام تعلیمی نیست. برای جزئیات بیشتر به قسمت تعلیمات اردوی ملی افغانستان مراجعه کنید.

منبع: قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2009/2/10.

13,890مجموع فارغ التحصیالن:

مرکز تعلیم نظامی کابل

10,230

مرکز اعزام
3,213

سایر پروگرام های
تعلیمی 

447
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متعلمین فارغ التحصیل شده از اردوی ملی افغانستان بر اساس تخصص

447سایر پروگرام های تعلیمی:

مرکر تعلیمات مبارزه 
با شورشیان - افغانستان

مکتب لوجستیک

از بین بردن مهمات منفجره

کالج کارمندان عمومی و قوماندانی

116

72

224

35
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مرکز تعلیم مبارزه با شورشیان - افغانستان، اصول مبارزه با شورشیان و استفاده از آنها در افغانستان 

را تعلیم می دهد. سازمان از بین بردن مهمات منفجره نیز حمل و از بین بردن دستگاه ها و مهمات انفجاری 
)IED ها ( را تعلیم می دهد.83

التحصیلی  فارغ  دوره  این  در  ولی  دارد  وجود  افغانستان  ملی  اردوی  تعلیم  برای  نیز  اضافی  پروگرام  دو 

اردوی  مکاتب   )NMAA( افغانستان  ملی  نظامی  آکادمی  و   )KMHS( کابل  نظامی  است. مکتب  نداشته 

را  متعلمین  که  است  آکادمیک  پروگرام سه ساله  یک  کابل  نظامی  افغانستان هستند. مکتب  ملی 

برای تعلیم بیشتر و آکادمی نظامی ملی افغانستان و یا پوهنتون آماده می کند. در آکادمی نظامی ملی 

افغانستان متعلمین مدرک لیسانس کسب کرده و یا بر اساس یکی از چهار اصل انکشاف تعلیم داده می 

شوند: آکادمیک، نظامی، فزیکی و شخصیتی. سه تخصص در این مرکز ارائه می شود: اجنینری عمران، 

کمپیوتر، و حقوق.84 

مرکز حتکیم میدانی )CFC( یک دوره تعلیمی نیست ولی محلی است که یونت ها در آن جتهیز می شوند 

و تعلیمات جداگانه ای برای موثریت میدانی و حفظ استندرد های تعلیمی به آنها ارائه می شود. در مرکز 
حتکیم میدانی )CFC( یونت ها برای اعزام به مناطق عملیاتی تعیین شده آماده می شوند. 85

هر کدام از سربازان اردوی ملی افغانستان به یکی از 21 یونت اختصاص داده می شوند. بین 1 جوالی 

و 30 سپتمبر 2009، بزرگترین گروه سربازان همانطور که در شکل 3.24 نشان داده شده است به لشکر 

205 اختصاص داده شدند. اختصاص یونت ها همچنان بشمول نیروی هوایی، تیپ کماندویی و پیاده نظام 
مبارزه با مواد مخدر کندک است.86

آمادگی اردوی ملی افغانستان
نیروها  قابلیت  پیشرفت  اعالم  برای   )CM( آمادگی  درجات  از  متحد-افغانستان  امنیت  انتقال  قوماندانی 

استفاده می کند.87 چهار یونت اضافی نیز در این سه ماه ارزیابی شد.88 قوماندانی انتقال امنیت متحد-

افغانستان راپور داد که تا 13 سپتمبر 2009، 44 یونت اردوی ملی افغانستان با درجه آمادگی CM1 بودند 

شکل 3.24

منبع: قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2009/2/10.

5,443مجموع فارغ التحصیالن:
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تیپ محافظت از محبوسان

تهیه، تکنولوژی و لوجستیک

اداره قوماندان حمایت طبی

حتویل خانه طبی منطقه مزارشریف

حتویل خانه طبی منطقه هرات

امالک کندک

حتویل خانه طبی منطقه گردیز

 تیپ کماندویی
حتویل خانه طبی منطقه قندهار

یونت حمایت ارتباطی

10
9
9

72
67

57

32

125

7
7
5
4
2

185

89

41



 2009 30 اکتوبر،    | راپوربه کنگره امریکا   61ارائه 

منیت ا

نوت: CM1 = حائز همه شرایط است، معیار تعداد بیشتر از 85 فیصد است، ارزیابی کیفی عملیات بیشتر از 85 فیصد است.
CM2 = حائز اکثر شرایط است، معیار تعداد بین 70-85 فیصد است، ارزیابی کیفی عملیات بین 70-85 فیصد است.

CM3 = حائز برخی از شرایط است، معیار تعداد بین 50-70 فیصد است، ارزیابی کیفی عملیات بین 50-70 فیصد است. 
CM4 = حائز هیچ کدام از شرایط نیست، معیار تعداد کمتر از 50 فیصد است، ارزیابی کیفی عملیات کمتر از 50 فیصد است. ممکن است بشمول حمایت، حمایت هوایی و جنات طبی نباشد.

منبع: قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، OSD ،2009/2/10 وزارت دفاع آمریکا، پاسخ به 
درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2009/8/7.

:CM1قادر به اجنام مستقل عملیات است

:CM2 قادر به پالن گذاری، اجرا و حفظ عملیات
در سطح گردان با حمایت بین املللی است

:CM3تاحدودی قادر به اجنام عملیات در سطح گروهان
 با حمایت نیروهای بین املللی است

:CM4 تشکیل شده ولی هنوز قادر به اجنام
عملیات اصلی نیست

تا 13 سپتمبر 2009تا 23 می 2009
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درجات آمادگی CM یونت های اردوی ملی افغانستان - مقایسه دوره - به - دوره

(CM) درجه آمادگی

شکل 3.25

نیروهای امنیتی افغانستان از کاروان برای 
ترانسپورت و جتهیزات استفاده می کنند. در یک 

عملیه در 8 سپتمبر 2009، یک جوخه از نیروهای 
بحری آمریکا با همکاری اردوی ملی افغانستان و 

مربیان امنیتی آنها یک کاروان جتهیزات و اجزای 
میخانیکی را از کمپ لدرنک به بخش های 

عملیاتی پیش روی دییر بردند. این کاروان بشمول 
40 موتر از ترک های هفت تن با کانتینر های فلزی تا 

ترک های کوچک بودند.

منبع: وزارت دفاع آمریکا، “چهره دفاع: نیروهای بحری کاروان را در افغانستان 
هدایت می کنند” 2009/14/9.

که 35 فیصد از یونت های مربوط به این سه ماه را تشکیل می دادند.89 در سه ماه آخر حدود 38 فیصد از 

یونت های اردوی ملی افغانستان دارای درجه آمادگی CM1 بودند.90 درجه آمادگی CM1 همانطور که در شکل 

 CM 3.25نشان داده شده نسبت به سه ماه قبل حدود 6 فیصد کمتر شده است. بر اساس درجات آمادگی

اردوی ملی افغانستان، اوسط درجات CM برای هر کدام از نه فرقه نشان داده شده در معلومات محاسبه 

شده است. سه لشکر دارای درجه آمادگی CM1، چهار لشکر CM2 و دو لشکر CM3 بودند. هیچ لشکری 
دارای درجه آمادگی اوسط CM4 نبود.91

وضعیت زیربناهای اردوی ملی افغانستان
به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان، 18 پروژه زیربنایی به ارزش 176.98 ملیون دالر بین 1 

زیربنایی بشمول ساخت سربازخانه، شفاخانه،  2009 تکمیل شده بود. قراردادهای  30 سپتمبر  و  جوالی 

کلینیک های طبی نظامی و مراکز تعلیم نفرات بوده است. بین 1 جوالی و 30 سپتمبر قراردادهایی برای 27 

پروژه به ارزش 239.21 ملیون دالر منعقد شد.92 

وضعیت جتهیزات اردوی ملی افغانستان
سالحهای  به  را  جتهیزات  افغانستان  ملی  اردوی  متحد-افغانستان،  امنیت  انتقال  قوماندانی  گفته  به 

ضروری، موترها و جتهیزات ارتباطی و تکتیکی برای مساعدت به رسیدن به هدف 134,000 نفر نیروی نظامی 

و   M16 A2 های  تفنگ  به  مجهز  افغانستان  ملی  اردوی  نفرات  کند.  می  بندی  دسته   2010 سپتمبر  تا 

تفنگ های اسنایپر M24، پرتاب کننده های نارجنک M203A2، M2 و M240 و مسلسل های M249 هستند. 
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شکل 3.26

منبع: قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2009/2/10.

ارتباطات ترانسپورت تسلیحات

جتهیزات اردوی ملی افغانستان
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پالن گذاری شده تهیه شده استفاده شده

نوت ها:افراد غیرنظامی بشمول افغان ها و خارجی ها هستند. هیچ معلوماتی 
در مورد تلفات در دایکندی ارائه نشده است.

منبع: قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان، پاسخ به درخواست معلومات 
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2009/2/10.
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تلفات غیر نظامی

مجموع مجروحین:

مجموع کشته شدگان :

بر اساس والیت

بر اساس ماه

جوالی اگست سپتمبر

موترهای   ،)MTV و   LTV( متوسط  و  سبک  تکتیکی  های  موتر  از  ترانسپورت  برای  افغانستان  ملی  اردوی 

چند منظوره با قابلیت حرکت زیاد )HMMWV( و آمبوالنس استفاده می کند. اردوی ملی افغانستان برای 

ارتباطات از رادیو های دستی، موتری، قابل حمل و محل های زمینی استفاده می کند. همانطور که در شکل 

3.26 نشان داده شده، اردوی ملی افغانستان بین 1 جوالی تا 30 سپتمبر 2009 دارای 2,040 سالح، 927 موتر 

و 2,147 رادیو بوده است.93 

قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان سالحهای نیروهای امنیت ملی افغانستان را توزیع می کند. 

قوماندانی مساعدت امنیتی اردوی آمریکا و دفتر پروگرام های بین املللی قوای بحری این سالحها را برای 

نیروهای افغان خریداری می کنند و سپس وزارت دفاع آمریکا و قراردادی های آن آنها را از راه هوایی به کابل 

حمل می کنند. قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان این سالحها را در یونت های مجزا برای اردوی 
ملی افغانستان و پولیس ملی افغانستان نگهداری کرده و برای نیروهای مربوط ارسال می کند.94

تلفات اردوی ملی افغانستان
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان راپور می دهد که بین 1 جوالی تا 20 سپتمبر 2009، 331 سرباز 

اردوی ملی افغانستان در عملیات زخمی شده و 113 نفر نیز در عملیات کشته شده اند. بیشتر این تلفات 

3.27 نشان داده شده در مناطق سرحدات شرقی و جنوبی بوده است و بیشترین  همانطور که در شکل 
تلفات نیز در والیت هلمند رخ داده است.95

نیروهای هوایی اردوی ملی افغانستان
نیروهای هوایی اردوی ملی افغانستان )ANAAC( یک بخش در حال انکشاف اردوی ملی افغانستان است. 96 

نیروهای هوایی اردوی ملی افغانستان )ANAAC( نقش های متعددی دارد:

ایجاد قابلیت ترانسپورت هوایی رئیس جمهور  •

حمایت لوجستیکی از نیروهای مسلح و سایر موسسات در افغانستان  •

ترانسپورت هوایی برای مساعدت های بشری در صورت بروز یک فاجعه طبیعی  •

حمایت هوایی و پشتیبانی هوایی از نیروهای مسلح در جنگ  •
امنیت طیاره های نیروهای هوایی اردوی ملی افغانستان97  •

AN-26 و  MI-35، طیاره های بال ثابت  MI-17 و  از هلیکاپترهای  نیروهای هوایی اردوی ملی افغانستان 

AN32 و طیاره جت L-39 استفاده می کنند. 98 اردوی ملی افغانستان در حال حاضر از 36 طیاره با بال ثابت 

شکل 3.27
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و چرخان استفاده می کند که پیش بینی می شود تا سال 2016 به 139 طیاره برسد. 99 

به چهار یونت نیروهای هوایی اردوی ملی افغانستان تا 13 سپتمبر 2009 درجه آمادگی CM3 داده شده 

را  بود. این درجه نشان می دهد که این یونت ها تا حدودی آمادگی اجنام عملیات با مساعدت بین املللی 

داشتند.100 

پولیس ملی افغانستان
ملی  پولیس  نفرات  تعداد  برای  تعیین شده  متحد-افغانستان، هدف  امنیت  انتقال  قوماندانی  به گفته 

افغانستان، 109,000 نفر تا سپتمبر 2010 است.101 به گفته وزارت دفاع آمریکا نفرات پولیس ملی افغانستان 

تا می 2009، 81,509 نفر بودند.102 پولیس ملی افغانستان از پولیس یونیفورم افغان، پولیس نظم عمومی 

پولیس های خاص حتقیقات جنایی،  و  افغان  با مواد مخدر  پولیس مبارزه  افغان،  پولیس سرحدات  افغان، 

مبارزه با تروریزم و گمرک تشکیل شده اند.103 

پروگرام  یک  عنوان  به  که  است  مدنی  پولیس  پروگرام  یک   ،)AP3( افغان  عمومی  حفاظت  پروگرام 

از  AP3 قسمتی  است.  آغاز شده   2009 مارچ  در  وردک  در  امنیتی  تالش های  به  برای مساعدت  آزمایشی 

وزارت داخله افغانستان )MoI( است و توسط رئیس پولیس منطقه کنترول می شود. افغان ها از طریق 

شوراهای قصبات برای AP3 انتخاب می شوند و سه هفته تعلیم داده می شوند. بعد از آنکه این نیروها 

تعلیم داده شوند می توانند امنیت سرک ها، مکاتب و ساختمان های عمومی را تامین کنند و کارهایی 

مانند نگهبانی از محالت را نیز اجنام دهند.” دفتر وزیر امورخارجه آمریکا راپور داد که تا 20 اگست 2009، 

548 نفر از نیروهای AP3 تعلیم داده شده و در قصبات مستقر شده اند. نیروهای ایاالت متحده - افغانستان 
)USFOR-A( در حال بررسی پروگرام هستند تا آن را در مناطق دیگری نیز اجرا کنند.104

وضعیت تعلیم پولیس ملی افغانستان
به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان 8,270 نفر بین 1 جوالی تا 30 سپتمبر 2009 از موسسات 

را  اند.105 پروگرامی که بیشترین فارغ التحصیالن  تعلیمی پولیس ملی افغانستان فارغ التحصیل شده 

داشته همانطور که درشکل 3.28 نشان داده شده، پروگرام تسریع پیشرفت امنیت کابل/10k بوده است. 

این پروگرام تعلیمات اولی 8 را ارائه می کند که یک پروگرام هشت هفته ای توسط مربیان پولیس ملی 

تکتیکی،  تعلیم  العمل سریع،  های عکس  متعلمین مسئولیت  است.  قراردادی  نظارت  با  و  افغانستان 

شورا: جلسه مدیریت افغان ها.

منبع: وزارت دفاع آمریکا، “پیشرفت تعلیمات در شرق افغانستان”، 
.6/23/2009

مسئول منطقه میزان به سئواالتی در جلسه ای با حضور 
بزرگان محلی افغان، رئیس پولیس ملی افغانستان و سربازان 

آمریکایی در مورد عوارض امنیتی پولیس ملی افغانستان 
پاسخ می دهد )عکس اردوی آمریکا، بریدمن کریس اگلین(

منبع: قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان، پاسخ به درخواست معلومات 
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2009/2/10.
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منیت ا

آمادگی IED، استخبارات و جمع آوری معلومات، تعلیمات میدانی، شورش عمومی و تخنیک های تیراندازی 
را یاد می گیرند. پولیس ملی افغانستان همچنان در پروگرام های دیگری نیز تعلیم داده می شوند.106

پروگرام انکشاف متمرکز منطقه ای از تعلیمات پیشرفته 8، قوماندانی و مدیریت، تعلیمات انکشاف، 

دوره  یک   8 پیشرفته  تعلیمات  است.  شده  تشکیل   )NCO( عملیاتی  غیر  افسران  و  افسری  پایه  دوره  و 

هشت هفته ای بشمول تکتیک های پیشرفته پولیس و عملیات در شب و کلیات عملیات های تکتیکی 

تروریستی است. پروگرام انکشاف مدیریت و قوماندانی مهارت های حل مسئله، تعیین هدف و مدیریت 

حوادث را تعلیم می دهد. همچنان سبب انکشاف مهارت های مدیریتی شده و بهترین راههای مقابله با 

عوارض شخصی و عملیاتی که قوماندانان پولیس ممکن است با آنها برخورد داشته باشند را تعلیم می 

دهد. دوره افسران و NCO نیز دفاع از محل های پولیس، تیراندازی، مدیریت و تکتیک های مبارزه با تروریزم را 
تعلیم می دهد.107

پروگرام تعلیم آکادمی افسران پولیس ملی افغانستان یک پروگرام سه ساله در آکادمی پولیس ملی 

افغانستان است که افسران می توانند در آن درجه لیسانس کسب کنند. پروگرام تعلیمی افسران غیر 
عملیاتی که یک ماه و نیم دوام دارد نیز در آکادمی ارائه می شود.108

پروگرام نظم عمومی پولیس افغانستان از هشت هفته تعلیمات گشت زنی و هشت هفته تعلیمات 

پیشرفته تشکیل شده است. این پروگرام توسط مربیان پولیس ملی افغانستان همراه با نظارت قراردادی 
ارائه می شود.109

پروگرام انکشاف متمرکز سرحدات یک پروگرام شش هفته ای قراردادی برای تعلیمات در صنف و دو 

هفته تعلیمات میدانی است. این تعلیمات بر مهارت های بقا و پیشگیری متمرکز است. در این پروگرام 

تعلیماتی در زمینه تیراندازی و مهارتهای پیشرفته تیراندازی و تکتیک های یونتهای کوچک و عملیات موتر 
ارائه می شود.110

قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان راپور می دهد که بین 1 جوالی تا 30 سپتمبر 2009، 2,611 

نفر از فارغ التحصیالن پولیس ملی افغانستان به 11 مرکز پولیس والیتی اعزام شدند. همانطور که در 
شکل 3.29 نشان داده شده، بزرگترین گروه به مرکز پولیس قندهار اعزام شدند.111

موانع زیادی برای تعلیمات وجود دارد. اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده راپور می دهد که 50 فیصد از 

مردان افغان بی سواد هستند.112 این یعنی حدود نیمی از مردان آماده برای خدمت نظامی منی توانند بخوانند 

یا بنویسند. به گفته مربیان نیروهای بحری آمریکا، مشکالت دیگر تعلیمات بشمول موانع زبان بین مربیان و 
متعلمین و محدودیت حتصیالت مربیان افغان است.113

آمادگی پولیس ملی افغانستان
پولیس ملی  یونت   11  ،2009 13 سپتمبر  تا  دهد که  راپور می  امنیت متحد-افغانستان  انتقال  قوماندانی 

افغانستان درجه آمادگی CM1 داشتند که حدود 12 فیصد از یونت های این سه ماه است.114 همانطور که در 

سه ماه گذشته راپور داده شده، حدود 4 فیصد از یونت ها تا 23 می، درجه آمادگی CM1 داشتند.115 همانطور 
که درشکل 3.30 نشان داده شده، بیشتر یونت ها در این سه ماه درجات آمادگی CM2 یا CM3 داشتند.116

وضعیت زیربنای پولیس ملی افغانستان
ساختمان  بشمول  افغانستان  ملی  پولیس  زیربنای  متحد-افغانستان،  امنیت  انتقال  قوماندانی  گفته  به 

مرکز  پادگان،  بشمول  جتهیزات  این  است.  پولیس  نفرات  عملیات  و  اعزام  حمایت،  برای  ضروری  جتهیزات  و 

قوماندانی، ساختمان ها و میدان های تعلیماتی، فضاهای مدیریتی، حتویل خانه و امکانات نگهداری است. 

قوماندانی،  مرکز  مانند  هایی  پروژه  بودند،  فعال   2009 سپتمبر   30 تا  جوالی   1 از  که  زیربنایی  قراردادهای 

شکل 3.29

منبع: قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان، پاسخ به درخواست معلومات 
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2009/2/10.

فارغ التحصیالن تعلیم پولیس ملی 
افغانستان بر اساس تخصیص والیتی

0 

1–125 

126–250 

251–375 

376–590 



 2009 30 اکتوبر،    | راپوربه کنگره امریکا   65ارائه 

منیت ا

قوماندانی های منطقه ای و قوماندانی های والیتی بوده اند.117 

تا  افغانستان  پولیس ملی  قرارداد   269 راپور می دهد که  امنیت متحد-افغانستان  انتقال  قوماندانی 

30 سپتمبر 2009 فعال بوده اند. از این قرارداد ها، 32 قرارداد با ارزش 58.83 ملیون دالر بین 1 جوالی تا 30 

سپتمبر تکمیل خواهد شد.118 در همین دوره 14 پروژه زیربنایی به ارزش 55.40 ملیون دالر آغاز شده است.119 

بیشترین تعداد پروژه های در حال امتام در بدخشان بوده اند. بیشترین ارزش پروژه های در حال امتام نیز در این 
دوره در سمنگان بوده است.120 یازده قرارداد نیز با مجموع ارزش 23.10 ملیون دالر لغو شده است.121

وضعیت جتهیزات پولیس ملی افغانستان
به سالحهای  را  افغانستان جتهیزات  ملی  پولیس  امنیت متحد-افغانستان،  انتقال  قوماندانی  به گفته 

 2010 109,000 نفر تا سپتمبر  ارتباطی تکتیکی برای رسیدن به تعداد نفرات  ضروری، موترها و جتهیزات 

 30 تا  1 جوالی  از  راپور می دهد که  امنیت متحد-افغانستان  انتقال  بندی می کند.122 قوماندانی  دسته 

قوماندانی  است.123  شده  حتویل  افغانستان  ملی  پولیس  به  موتری  و  فردی  سالح   6,437  ،2009 سپتمبر 

انتقال امنیت متحد-افغانستان این سالحها و جتهیزات را به همان روشی که برای اردوی ملی افغانستان 

تامین می کند برای پولیس ملی افغانستان نیز تامین می کند. مساعدت های آمریکا برای تامین سالحهای 

ساخت کشورهای عضو پیمان ورشو نیز به تامین سالحهای ضروری برای پولیس ملی افغانستان مساعدت 

 AK-47، کرده است.124 کارمندان پولیس ملی افغانستان مجهز به تفنگچه های 9 میلیمتری، تفنگ های

PKM و مسلسل های RPK و موشک انداز های RPG-7 و GP-30 و GP-25 هستند.125 

به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان از 1 جوالی تا 30 سپتمبر، 476 ترک فورد که به آن 

نوت ها: CM1= حائز همه شرایط است، معیار تعداد بیشتر از 85 فیصد است، ارزیابی کیفی عملیات بیشتر از 85 فیصد است.
CM2= حائز اکثر شرایط است، معیار تعداد بین 70-85 فیصد است، ارزیابی کیفی عملیات بین 70-85 فیصد است.

CM3= حائز برخی از شرایط است، معیار تعداد بین 50-70 فیصد است، ارزیابی کیفی عملیات بین 50-70 فیصد است.
CM4= حائز هیچ کدام از شرایط نیست، معیار تعداد کمتر از 50 فیصد است، ارزیابی کیفی عملیات کمتر از 50 فیصد است.

منبع: قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2009/2/10.
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شکل 3.30

افسران پولیس ملی افغانستان امنیت نیروهای بحری 
آمریکا را در منطقه گرمسیر والیت هلمند حفظ می کنند. 
نیروهای بحری برای تعلیم نیروهای پولیس ملی افغانستان 
برای عملیات مبارزه با شورشیان اعزام شده اند. )عکس از 

نیروی بحری آمریکا، بریدمن پیت تیبودیو(
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LTV نیر گفته می شود و چهار اینترنشنال هاروستر که به آن MTV نیز گفته می شود حتویل پولیس ملی 

 )ATV( افغانستان شد.126 پولیس ملی افغانستان همچنان از موترهای مناسب برای همه نوع شرایط زمین

نیز استفاده می کند، ولی هیچ موتری از این نوع در این دوره حتویل نشده است. تا 30 سپتمبر پولیس ملی 

افغانستان در حال پالن گذاری برای تهیه 574 موتر اضافی بود.127 به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد-

افغانستان پیش بینی می شود که موترهای زرهی HMMWV تا آخر پائیز 2009 به پولیس ملی افغانستان 

حتویل شود. پولیس نظم عمومی و پولیس سرحدات افغانستان قصد تهیه آمبوالنس نیز دارند.128 

به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان، پولیس ملی افغانستان، همانطور که در شکل 

3.31 نشان داده شده در این سه ماه از 2,450 رادیو استفاده می کرده و 4,162 رادیو نیز در این دوره خریده 
است. پولیس ملی افغانستان تا 30 سپتمبر، برای خرید رادیوهای جدید پالن گذاری نکرده است. 129

به گفته وزارت دفاع آمریکا، در یک تالش دیگر برای تامین ارتباطات، قوماندانی انتقال امنیت متحد-

افغانستان در حال ایجاد یک شبکه اینترنتی و رادیوی بی سیم برای پولیس ملی افغانستان و وزارت داخله 

افغانستان است. این شبکه ها پنج قوماندانی منطقه ای و همه یونت ها در 34 والیت و همه مناطق ممکن 

را به یکدیگر وصل می کنند. قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان همچنان در حال نصب یک شبکه 

پولیس  قوماندانی  به مرکز  ای است که  مراکز هماهنگی عملیاتی منطقه  در  رادیویی  و سیستم های 

ملی وزارت داخله و مرکز قوماندانی نظامی وزارت دفاع نیز وصل هستند. قوماندانی انتقال امنیت متحد-

افغانستان برای تکمیل این شبکه های رادیویی تا سال 2012 پالن گذاری کرده است.130 

تلفات پولیس ملی افغانستان
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان راپور می دهد که بین 1 جوالی تا 20 سپتمبر 2009، 350 نفر از 

کارمندان پولیس ملی افغانستان در عملیات زخمی شده و 184 نفر کشته شدند. همانطور که درشکل 

3.32 نشان داده شده، بیشتر تلفات در مناطق مرزی بوده است. بیشترین تعداد این تلفات در والیت هلمند 
بوده است.131

خلع سالح گروه های مسلح غیر قانونی
هدف ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان خلع سالح همه گروه های مسلح غیر قانونی تا 20 مارچ 2011 

شکل 3.31

منبع: قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2009/2/10.
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است.132 این بخش وضعیت گروه های مسلح غیرقانونی در کشور و پیشرفت تالش های اجنام شده برای 

خلع سالح آنها را مشخص می کند.

به گفته خدمات حتقیقاتی کنگره، گروه های مسلح غیرقانونی “جنگجویان غیرقانونی هستند که 

خطر  ها  گروه  این  افغانستان  اسالمی  جمهوری  دولت  گفته  به  اند”133  جنگیده  افغانستان  در  سالها 

این  افغانستان اکثر قوماندانان  برای امنیت ملی هستند. به گفته دولت جمهوری اسالمی  مستقیمی 

گروهها روابط نزدیکی با پولیس دارند و یا اعضای دولت های محلی هستند. این موضوع نیز در زیاد شدن 

فساد اداری در کشور موثر است، همچنان عامل مهمی در راه از بین بردن صنعت مواد مخدر محسوب می 

شود. به گفته دولت جمهوری اسالمی افغانستان خطر گروه های مسلح غیرقانونی تا زمانی که دولت 
قادر به تامین امنیت کافی در کشور باشد باقی است.134

وضعیت
تالش های اجنام شده برای خلع سالح گروه های مسلح غیرقانونی در افغانستان توسط پروگرام آغاز دوباره 

برای افغانستان )ANBP( مدیریت می شود. پروگرام آغاز تازه برای افغانستان به تالش های دولت جمهوری 

اسالمی افغانستان به پروگرام )DIAG( برای خلع سالح گروه های مسلح غیر قانونی و برگشت آنها به 

جامعه مساعدت می کند.135 

به گفته وزارت امورخارجه آمریکا، 119 منطقه برای خلع سالح گروههای مسلح غیرقانونی در پروگرام 

های ANBP و DIAG در نظر گرفته شده است. از 1 جوالی تا 30 سپتمبر، 44 گروه غیرقانونی خلع سالح 

شده اند.136 این پروگرام ها در مجموع 685 گروه از 987 گروه در مناطق هدف را خلع سالح کرده اند. بیشتر 

این خلع سالح ها همانطور که در شکل 3.33نشان داده دشده در نیمه شمالی کشور بوده اند.137 بعد از 

خلع سالح نیز بر اعضای سابق این گروه ها توسط دفاتر منطقه ای DIAG نظارت می شود تا از برنگشنت 

آنها به گروه های مسلح غیرقانونی یقین حاصل شود.138 در حال حاضر منطقه از 119 منطقه حتت پروگرام 

از گروه های مسلح   DIAG و   ANBP پروگرام های  آغاز  از  45,576 قبضه سالح  دارند.  DIAG قرار  و   ANBP

غیرقانونی اخذ شده است.139 

عملیات های نیروهای امنیت ملی افغانستان
 DIAG پروگرام  به  افغانستان  ملی  اردوی  و  افغانستان  ملی  پولیس  آمریکا،  خارجه  امور  وزارت  گفته  به 

مساعدت می کنند ولی پروگرام دیگری را برای خلع سالح گروه های مسلح غیرقانونی اجرا منی کنند.140

تالش ها
DIAG با مشکالت زیادی برای دوام دادن به تالش های خود روبرو است. به گفته پروگرام انکشافی ملل متحد 

برای باال بردن ظرفیت قانونی و انتخابی فردا )UNDP(،این پروگرام برای خلع سالح به سبب بی ثباتی وضعیت 

گروههای مسلح  زمینه  در   DIAG محدود  معلومات  است.  روبرو  عوارضی  با  والیات  از  بسیاری  در  امنیت 

غیرقانونی و قاچاق اسلحه در کشور، ارائه ارقام دقیق را مشکل می کند. حکومتداری ضعیف در والیات و 
قصبات همراه با تغییر تعهدات سیاسی به DIAG، حفظ این پروگرام را دشوار کرده است.141

پاکسازی مهمات منفجر نشده
هدف اصلی ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان پاکسازی 70 فیصد از مهمات منفجر نشده قبل از سال 

2010 است.142 این بخش پیشرفت های سازمان های درگیر در پاکسازی مین را تشریح می کند.

پروگرام آغاز دوباره افغانستان: این پروگرام حتت 
 )UNDP( پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد
در آپریل 2003 برای مساعدت به خلح سالح و 

بازگشت دوباره نیروهای نظامی افغان به جامعه 
آغاز شده است.

ANBP(“www.undp.org.af/( پروگرام آغاز تازه برای افغانستان“ ،UNDP :منبع
WhoWeAre/UNDPinAfghanistan/Projects/psl/prj_anbp.htm، مراجعه در تاریخ 

.10/9/2009

منبع: وزارت امورخارجه امریکا، پاسخ به درخواست معلومات 
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 10/2/2009.

تعداد گروههای مسلح غیرقانونی خلع سالح شده
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شکل 3.33

خلع سالح گروه های مسلح غیر قانونی: یک 
پروگرام برای انکشاف ظرفیت اجرایی وزارت 
داخله است. انتظار می رود که وزارت داخله 

ظرفیت کامل برای اجنام این کار تا مارچ 2010 
داشته باشد. در آپریل 2009، والی های والیات 

نقشه هایی از گروههای مسلح غیر قانونی در 
والیات خود تهیه کرده اند که به DIAG در پیدا 

کردن معلوماتی در مورد محل آنها مساعدت می 
کند.

منبع: UNDP افغانستان، “راپور پیشرفت پروژه سه ماه دوم DIAG - 2009” صفحه 3, 6, 9. 
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آنها  در  مین  تعداد  بیشترین  که  است  کشورهایی  جزو  افغانستان  متحد،  ملل  سازمان  گفته  به 

است.  این مهمات منفجر نشده، مساعدت گسترده ضروری  پاکسازی  برای  است.143  کارگذاشته شده 

دولت جمهوری اسالمی افغانستان و سازمان های غیردولتی کار پاکسازی مواد منفجره باقیمانده از جنگ 

)ERW( را اجنام می دهند و از قربانیان حوادث ERW مراقبت می کنند، آنها همچنان مهمات بدست آمده را 
از بین برده و یا در یک جای امن نگهداری می کنند تا توسط شورشیان استفاده نشود.144

به گفته منشی عمومی سازمان ملل متحد، ایجاد گروههای پاک کردن مین در جوامع یکی از موثرترین 

راهها در مناطق نا امن کشور خاصتاً جنوب و شرق است، زیرا سازمان های بین املللی منی توانند به این مناطق 

داخل شوند. این تالش ها سبب پرداخت معاش به مردم محلی و پاک کردن قصبات از مهمات جنگی خطرناک 
می شود.145

وضعیت
به گفته وزارت امورخارجه آمریکا پروگرام عملیات مین افغانستان )MAPA( سازمان اصلی مسئول پاک 

کردن ماین های زمینی و سایر ERW ها است. این پروگرام از 20 سازمان بشری از افغانستان و جامعه بین 

املللی تشکیل شده است. مرکز هماهنگی عملیات مین افغانستان با مساعدت سازمان ملل متحد و 

اداره پاکسازی ماین برای هماهنگ کردن ستراتیژی، پالن گذاری و فعالیت با MAPA همکاری می کنند.146 

بر اساس “اولین راپور سالیانه ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان” 25 فیصد از مناطق هدف پاکسازی 

مناطق  از  مربع  کیلومتر  ملیارد   1.70 حدود   MAPA آمریکا،  امورخارجه  وزارت  گفته  به   147 است.  شده 

خطرناک در افغانستان از آغاز پروگرام در سال 1988 تا 30 سپتمبر 2009 را پاکسازی کرده است. MAPA در 

مجموع 12.39 ملیون مین و سایر انواع مهمات منفجر نشده را از همه والیات پاک کرده است.148 

پاکسازی مهمات منفجر  به   )CWD( نابودی سالحهای متداول  پروگرام  از طریق  آمریکا  وزارت خارجه 

نشده مساعدت می کند که منابع مالی پنج سازمان غیر دولتی افغان، سه سازمان غیر دولتی بین املللی 

و یک قراردادی دولتی آمریکا را تامین می کند. این گروه ها در این پروگرام ERW را پاکسازی کرده و مهماتی 

که ممکن است برای ساخت مبب های کناری جاده ای و IED ها توسط شورشیان مورد استفاده قرار بگیرد 

را نابود و یا در محل امنی نگهداری می کنند. از مناطقی که پاک شدن آنها توسط MAPA راپور داده شده 

است، یک قسمت توسط سازمان هایی که منابع مالی آنها توسط وزارت خارجه آمریکا تامین می شده 

پاکسازی شده است. از 1993 تا 30 سپتمبر 2009، سازمانهایی که منابع مالی آنها توسط وزارت خارجه 

آمریکا تامین می شد بیش از 160.50 ملیون متر مربع زمین را پاکسازی کردند و حدود 3.06 ملیون مین 

زمینی و سایر ERW ها را نابود کردند. این سازمان ها همچنان بیشتر از 11585 تن مهمات نگهداری شده، 

رها شده، خطرناک و یا غیر قابل استفاده را نابود و یا پاکسازی کردند.149 

در 16 سپتمبر 2009 یکی از ساکنین منطقه کونر 
سرکانی نه مین را به مرکز منطقه مانوگایی 

حتویل دادند. سربازان نیروی کاری اردوی آمریکا به 
مرکز منطقه ای رفتند تا مین ها را به طور ایمن 

نابود کند. به شخصی که مین ها را حتویل داده بود 
پاداشی حتت پروگرام پاداش های کوچک داده شد. 
این پروگرام به افغان هایی که سالحها و مهمات 

را حتویل می دهند و معلوماتی در مورد فعالیت های 
شورشیان ارائه می کنند پاداش می دهد.

منبع: وزارت دفاع آمریکا “همکاری مردم و نظامیان برای تغییر افغانستان”، 2009/28/9

تن متریک: معادل 1.1 تن آمریکایی یا 2,205 پوند.. 
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عملیات های نیروهای امنیت ملی افغانستان
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان و نیروهای ایاالت متحده - افغانستان مسئول تعلیم و نظارت بر 

نیروهای اردوی ملی افغانستان و پولیس ملی افغانستان هستند که درگیر پاک کردن مین و ERW هستند. 

افغانستان  ملی  امنیت  نیروهای  نشده  منفجر  مهمات  کردن  نابود  پروگرام  طریق  از  نظارت  و  تعلیمات 

)EOD(، پروگرام مقابله با دستگاههای انفجاری )C-IED( و پوهنتون اجنینری اردوی ملی افغانستان اجنام می 

 -C-IED و EOD شود. 150 همانطور که قبالً در بخش تعلیمات اردوی ملی افغانستان تشریح شد، در پروگرام

تعداد 116 نفر از کارمندان نیروهای امنیت ملی افغانستان بین 1 جوالی تا 30 سپتمبر 2009 تعلیم داده 

شده اند. این پروگرام بشمول یک دوره هشت هفته ای برای مقابله با دستگاههای انفجاری است. نیروهای 

امنیت ملی افغانستان در یک دوره 12 هفته ای برای نحوه پاکسازی مین و مهمات منفجر نشده تعلیم 

داده می شوند تا تکنسین EOD شوند. تعلیمات آمادگی C-IED نیز در یک دوره پنج روزه به اعضای نیروهای 
امنیت ملی افغانستان ارائه داده می شود.151

تالش ها
به گفته وزارت خارجه آمریکا، هر ماه 60 نفر بر اثر حوادث مربوط به مهمات منفجر نشده کشته می 

شوند. اطفال بیشترین قربانیان این حوادث هستند.152 بر اساس “اولین راپور سالیانه ستراتیژی انکشاف 

ملی افغانستان”، 75 فیصد از مناطق هدف باقیمانده که باید پاکسازی شود. 153 به گفته وزارت خارجه 

690 ملیون متر مربع زمین هنوز خطرناک بوده است. این زمین ها بر  2009 حدود  30 سپتمبر  تا  آمریکا، 

2090 قصبه تاثیر دارند.154 

سازمان ملل متحد در حال تعلیم دادن مردم افغانستان برای حفظ ایمنی آنها در برابر مهمات منفجر 
نشده است. سازمان ملل متحد در 12 ماه گذشته بیشتر از 750,000 نفر را تعلیم داده است.155

مبازره با مواد مخدر
این بخش مشکالتی که صنعت موادمخدر برای کشور ایجاد می کند را تشریح می کند. همچنان تالش 

های اجنام شده برای پاکسازی موادمخدر موجود و جلوگیری از انکشاف بیشتر این صنعت با از بین بردن 

منبع آن در مزارع را تشریح می کند. پیشرفت های اجنام شده در زمینه این تالش ها نیز در این بخش نشان 

داده شده است.

وضعیت
هدف ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان برای نابودی خشاش، کم کردن 50 فیصد از سطح آن در سال 

UN-( و جرم سازمان ملل متحد  با مواد مخدر  دفتر مقابله  آمار  بر اساس  2013 است.156  تا سال   2007

خشخاش  مزرعه  هکتار   5400  ،2009 جوالی  تا  جنوری  از  است.  هکتار   96,500 معادل  مقدار  این   )ODC

نابود شده است و مقدار کشت خشخاش حدود 36 فیصد نسبت به سطح آن در سال 2007 کمتر شده 

است. نیروی مبارزه با خشخاش، که نیروی ملی مبارزه با خشاش دولت جمهوری اسالمی افغانستان است 

مسئول پاکسازی حدود نیمی از خشخاش کشت شده بوده است. پروگرام نابودی خشخاش توسط والی 

نیز مسئول نابودی نیمه دیگر آن بوده است.157 کارمندان نیروی مبارزه با خشخاش توسط وزارت داخله اعزام 

و مدیریت می شوند. از پروگرام نابودی خشخاش توسط والی توسط تیم مشاوره مبارزه با مواد مخدر برای 

نابودی خشخاش در والیاتی که بیشترین کشت خشخاش در آن اجنام می شود حمایت می شود.158 

(ANDS) ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان

امنیت

همکاری منطقه ای 

مبارزه با مواد مخدر

مبارزه با فساد اداری 

برابری جنسیتی 

ظرفیت 

محیط زیست

حکومتداری
انکشاف

پروژه کونر یک پروگرام محلی برای پاک کردن مین 
های زمینی و مبب های منفجر نشده که مردم را در 

والیت تهدید می کنند است. این پروگرام توسط 
سازمان مقابله با ماین و توانبخشی افغان ها در 

کابل مدیریت می شود.

منبع: وزارت امورخارجه آمریکا “پاک کردن محلی مین، انکشاف و مبارزه با 
شورشیان را در افغانستان ارتباط می دهد” 2009/23/6
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 99 از نابودی خشخاش بین جنوری تا جوالی در مناطق جنوبی و غربی اجنام شد که  82 فیصد  حدود 

2009 در آنها صورت گرفته بود.159 در همین دوره، بزرگترین منطقه  فیصد از کشت خشخاش در سال 

پاکسازی شده همانطور که در شکل 3.34 نشان داده شده - 4,119 هکتار- در والیت هلمند بوده است.160 

کشت خشخاش از سال 2008 تا 2009 نیز 22 فیصد کمتر شده است، در این دوره والیات عاری از کشت 

خشخشاش از 18 والیت به 20 والیت رسیده است.161 

 
عملیات های نیروهای امنیت ملی افغانستان

به گفته وزارت دفاع آمریکا، نیروهای امنیت ملی افغانستان در تالش های خود برای مبارزه با مواد مخدر، 

مراکز تولید موادمخدر و قاچاقبران را هدف گرفته اند.162 امسال، پیاده نظام کندک مبارزه با موادمخدر 

اردوی ملی افغانستان از تالش های مبارزه با مواد مخدر دولت جمهوری اسالمی افغانستان حمایت کرده 

است.163 پولیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان، مسئول مبارزه با موادمخدر در پولیس ملی افغانستان 
است.164

با  آیساف، عملیات های مبارزه  و  افغانستان  امنیت ملی  نیروهای مشترک   ،2009 تا جوالی  از جنوری 

به  و  کردند  اجرا  اروزگان(  و  ننگرهار  قندهار،  هرات،  هلمند،  فراه،  )بدخشان،  والیت  در هفت  را  موادمخدر 

گفته دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد بیشتر بر هلمند و ننگرهار مترکز داشتند. در این 

عملیات ها، 459 تن بذر خشخاش و 50 تن تریاک که بیشتر آن از هلمند آمده بود ضبط شد. آنها همچنان 

مواد تولید مواد مخدر، بشمول 5480 تن استیک آنیدرید )یک ماده کیمیاوی برای تولید مواد مخدر( و 94 

تن انواع مواد کیمیاوی برای تولید مواد مخدر را ضبط کردند. آنها 27 البراتوار مواد مخدر که 17 البراتوار در 

نیروهای بحری آمریکا روی بیگ های بذر خشخاش بعد از حمله به یک بازار در هلمند بنزین می ریزند. )عکس آیساف(

منبع: دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، 
"سروی تریاک افغانستان 2009: نتایج خالصه "2009/9، صفحه 2.

از بین بردن کشت خشاش بر اساس والیت، 
جنوری-جوالی 2009 (هکتار)

0 
1–50 
51–100 
101–500 

500–4,119 

شکل 3.34

“قاچاق غیرقانونی مواد مخدر 
همچنان مردم افغانستان و کشور را 
تهدید می کند.”
—سرمفتش خاص رای بازسازی افغانستان جنرال آرنولد 
فیلدز

منبع: سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان “هدف راپور سرمفتش خاص برای 
بازسازی افغانستان یقین حاصل کردن از استفاده درست از مرکز عدلیه مبارزه با مواد 
مخدراست” 2009/1/10
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منیت ا

هلمند، 8 البراتوار در ننگرهار، 1 البراتوار در فراه و 1 البراتوار در قندهار بودند را نیز نابود کردند.165
تالش ها

به گفته دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، مسئولین فاسد، مجرمین و شورشیان در جتارت تریاک 

و تولید خشخاش دست داشته اند.166 از جنوری تا جوالی 2009، 34 حادثه امنیتی مربوط به فعالیت های موادمخدر 

بشمول حمله، تظاهرات و انفجار مین رخ داده است. بیشترین حوادث امنیتی همانطور که در شکل 3.35 نشان داده 

شده مربوط به هلمند بوده است. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد راپور می دهد که 21 نفر در 
نتیجه این حوادث کشته شدند.167

آیساف )نیروهای بین املللی کمک به امنیت(
آیساف )نیروهای بین املللی کمک به امنیت( که حتت قوماندانی سازمان ملل متحد و سازمان پیمان آتالنتیک شمالی 

قرار دارد، بخش اصلی جامعه بین املللی در افغانستان است.168 آیساف )نیروهای بین املللی کمک به امنیت( قوماندانی 

67,700 نیروی امنیتی در کشور را به عهده دارد.169 به گفته سازمان معاهده آتالنتیک شمالی، 42 کشور به نیروهای 

آیساف )نیروهای بین املللی کمک به امنیت( مساعدت می کنند. در 30 سپتمبر 2009، ایاالت متحده با 31,855 نفر 

نیروی نظامی بزرگترین مساعدت کننده بود. مساعدت کننده های بعدی بریتانیا، آملان، فرانس، کانادا، ایتالیا و هالند 

بودند.170 

ماموریت اصلی سازمان پیمان آتالنتیک شمالی مساعدت به دولت جمهوری اسالمی افغانستان در فعالیت های 

پیمان  سازمان  است.  موثر  حکومتداری  و  کشور  در  افغانستان  اسالمی  جمهوری  دولت  حاکمیت  ایجاد  و  بازسازی 

آتالنتیک شمالی ماموریت خود را از طریق آیساف )نیروهای بین املللی کمک به امنیت( اجنام می دهد.171 آیساف )نیروهای 

بین املللی کمک به امنیت( به تالش های خلع سالح گروه های مسلح غیرقانونی و مبارزه با مواد مخدر مساعدت می 

کند. همچنان از طریق به اشتراک گذاشنت معلومات و اجرای پروگرام های معلومات عمومی از دولت جمهوری اسالمی 

افغانستان حمایت می کند. آیساف )نیروهای بین املللی کمک به امنیت( از نیروهای امنیت ملی افغانستان نیز حمایت 
می کند و 90 فیصد از عملیات های آیساف با همکاری اردوی ملی افغانستان اجرا شده اند.172

تالش ها
بیشتر شدن خشونت در منطقه قوماندانی جنوب )RC-SOUTH به شکل 3.36 مراجعه کنید( سبب اجرای عملیات 

های “پاکسازی و نگهداری” توسط نیروهای بحری آمریکا در مناطقی شده است که به گفته OSD قبالً پایگاه طالبان 

بوده است. در جوالی 2009، 4,000 نیروی بحری آمریکا با همکاری نیروهای امنیت ملی افغانستان عملیات خنجر را اجرا 

منودند. به گفته OSD، هدف از این عملیات، پاکسازی منطقه از شورشیان و حفاظت از مردم در برابر خشونت و ارعاب 

بود. پس از پاکسازی، نیروهای آمریکایی در این منطقه باقی ماندند تا امنیت را حفظ کرده و مسئولیت امنیتی را در 

 ،OSD نهایت به نیروهای امنیت ملی افغانستان واگذار کنند. این کار فرصت بازسازی و انکشاف را می دهد. به گفته
پولیس ملی افغانستان برای حفظ امنیت ضروری است.173

شکل 3.35

نوت ها: حوادث راپور شده بشمول حمالت، تظاهرات و انفجار مین است. 
معلومات راپور نشده برای هر والیت.

منبع: دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، 
"سروی تریاک افغانستان 2009: نتایج خالصه "2009/9، صفحه 22.

حوادث امنیتی در حین اجرای پروگرام از بین بردن
کشت خشخاش، جنوری-جوالی 2009
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منبع: پیمان آتالنتیک شمالی "قوت و ضعف نیروهای بین املللی کمک به امنیت و اردوی 
 www.nato.int/isaf/docu/epub/pdf/placemat.pdf ، "ملی افغانستان

مراجعه در تاریخ 2009/30/9.

قوماندانی های منطقه ای آیساف

RC-پایتخت  
RC-شرق  
RC-جنوب  
RC-غرب  
RC-شمال  

شکل 3.36
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حکومت، حاکمیت قانون، و حقوق بشر
این بخش به انکشافات اخیر در زمینه حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشر در افغانستان می پردازد.

در 20 اگست 2009، افغان ها در اولین انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای والیتی که توسط افغان ها 

برگزار می شد رای دادند. با وجود نگرانی های بین املللی از سهم گیری کم رای دهندگان، نتایج اولی نشان 

می دهد که حدود 38 فیصد از افغان ها در پروسه انتخابات سهم داشته اند. حتقیقات در مورد احتمال 
تقلب در انتخابات سبب تاخیر در تایید نتایج انتخابات گردید.174

آزاد و عادالنه  از برگزاری مشروع،  )IEC( که مسئول یقین حاصل کردن  کمیسیون مستقل انتخابات 

در  تقلب  زمینه  در  حتقیقات  اجنام  مسئول  که   )ECC( انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  و  است  انتخابات 

انتخابات است، یک پروسه تفتیش و شمارش مجدد آرا تهیه کردند تا از شمارش دقیق و مشروع آرا یقین 

حاصل کنند.175 کمیسیون مستقل انتخابات در 20 اکتوبر 2009 نتایج را اعالم کرد که نشان می داد دور 

دوم انتخابات باید بین دو کاندیدای ریاست جمهوری برگزار شود. دور دوم انتخابات برای 7 نومبر پالن گذاری 
شده است.176

انتخابات
ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان )ANDS(، با استفاده از معیارهای معاهده افغانستان، دو معیار را برای 

انتخابات افغانستان مشخص می کند.177 جدول 3.2 بروزرسانی این اهداف تا 30 سپتمبر 2009 را ارائه می 

کند. از آجنائیکه کمیسیون مستقل انتخابات برای سهم گیری بیشتر رای دهندگان، انتخابات را به تاخیر 
انداخت، انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای والیتی دیرتر از تاریخ تعیین شده برگزار شد.178

به گفته منشی عمومی سازمان ملل متحد، این انتخابات تاثیرات مثبت و منفی بر افغانستان داشته 
است. برخی از تاثیرات مثبت بشمول تاثیرات ذیل است:179

اولویت های ستراتیژیک برای انتخابات

تاریخ تکمیلوضعیت اهداف معاهده افغانستان

کمیسیون مستقل انتخابات استقالل، ظرفیت و منابع کافی 
را خواهد داشت و ثبات مالی آن با تقبل مصارف انتخاباتی آینده 

توسط دولت جمهوری اسالمی افغانستان بیشتر خواهد شد.

انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای 
والیتی در 20 اگست 2009 برگزار خواهد 

شد.

مارچ 2009

یک سیستم ثبت نام دائمی رای دهندگان با یک سند شناسایی 
ملی ایجاد خواهد شد.

مارچ 2010هیچ بروزرسانی راپور نشده است

منبع: دولت جمهوری اسالمی افغانستان "معاهده افغانستان"، 31/1–2006/1/2, صفحه 7. 

جدول 3.2

(ANDS) ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان

امنیت

همکاری منطقه ای 

مبارزه با مواد مخدر

مبارزه با فساد اداری 

برابری جنسیتی 

ظرفیت 

محیط زیست

حکومتداری
انکشاف
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سهم گیری عمومی در انتخابات بیشتر از انتظارات اولی بود.   ●
با وجود چالشهای امنیتی و لوجستیکی، کمیسیون مستقل انتخابات با موفقیت هزاران محل رای   ●

گیری را در سراسر کشور ایجاد و جتهیز کرد و کارمندان آنها را فراهم کرد. 

تاثیرات منفی انتخابات بشمول موارد ذیل است:180 

طالبان با ارعاب مردم سبب سهم گیری محدود رای دهندگان خاصتاً در والیات جنوبی شدند.  ●
احتمال تقلب در رای گیری سبب آشفتگی سیاسی در افغانستان گردید.   ●

انتخابات ریاست جمهوری
به گفته کمیسیون مستقل انتخابات، از 41 کاندیدا فقط به 32 نفر رای داده شد.181 و از این کاندیدا ها 

فقط پرزیدنت حامد کرزی و داکتر عبداهلل عبداهلل فیصد زیادی از آرا را کسب کردند. هر دوی آنها نیز ادعای 

پیروزی کردند.182 نتایج اولی انتخابات نشان می داد که پرزیدنت کرزی بیشتر از 50 فیصد آرا را کسب کرده 

است.

تایید نهایی نتایج به سبب حتقیقات کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی در 

مورد اتهامات تقلب به تاخیر افتاد. کمیسیون شکایات انتخاباتی در 18 اکتوبر 2009 سه تصمیم جداگانه 

برای تایید نتایج را اعالم کرد.183 یکی از این تصمیمات بر توزیع آرا راپور شده برای هر کاندیدا در نتایج تایید 

نشده اولی تاثیر داشت. این تصمیم سبب دستور دادن به کمیسیون مستقل انتخابات برای ابطال فیصد 
مشخصی از آرا هر کاندیدا بر اساس تقلب مشخص شده در تفتیش شد.184

نتایج تفتیش کمیسیون شکایات انتخاباتی همانطور که در شکل 3.37 نشان داده شده سهم پرزیدنت 

کرزی از مجموع آرا را به کمتر از 50 فیصد ضروری برای اعالم او به عنوان برنده توسط کمیسیون مستقل 

انتخاباتی رساند.185 در 20 اکتوبر 2009، کمیسیون مستقل انتخابات اعالم کرد که دور دوم انتخابات بین 
پرزیدنت کرزی و داکتر عبداهلل بر طبق بند 62 قانون اساسی افغانستان در 7 نومبر برگزار می شود.186

سهم گیری رای دهندگان
کمیسیون مستقل انتخابات تخمین می زند که حدود 38.7 فیصد از حدود 15.3 ملیون نفر از رای دهندگان 

افغان در 20 اگست 2009 رای دادند.187 بیشتر رای دهندگان همانطور که در شکل 3.38 نشان داده شده، 

مردان بودند.188 در 21 اکتوبر، کمیسیون مستقل انتخابات راپور داد که 4,597,727 رای درست در انتخابات 

یک کاندیدا باید برای آنکه به عنوان رئیس جمهور 
انتخاب شود اکثریت - 50 فیصد به عالوه یک یا 

بیشتر - آرای معتبر را کسب کند. اگر هیچ کدام از 
کاندیدا ها این مقدار رای را کسب نکنند، دور دوم 

انتخابات حدود شش هفته بعد از انتخابات اول اجرا 
می شود. فقط دو کاندیدا با بیشترین تعداد رای در 
انتخابات اول می توانند در دور دوم انتخابات حضور 
داشته باشند. کاندیدایی که بیشترین آرا را در دور 
دوم داشته باشد به عنوان رئیس جمهور اعالم می 

شود. 

www.iec.org. ،"منبع: کمیسیون مستقل انتخابات، نکات، "انتخابات ریاست جمهوری
af/assets/PDF/FactSheet/eng/fs4E.pdf در تاریخ 10/19/2009. 

نوت: فیصد ها در تاریخ 21 اکتوبر 2009 توسط کمیسیون مستقل انتخابات اعالم شده اند.

منابع: کمیسیون مستقل انتخابات، نشر مطبوعاتی، "نشانی به اعالم نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری 2009"، 2009/16/9، کمیسیون مستقل انتخابات 
"انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای والیتی افغانستان www.iec.org.af/results/leadingCandidate.html ، "2009 در تاریخ 2009/22/10.

آرای حامد کرزی:
49.7%

%50 + 1 رایمقدار ضروری برای برنده شدن در انتخابات:

آرای عبداهللا عبداهللا:
30.6%

آرای سایر کاندیدا ها:
19.8%

انتخابات ریاست جمهوری: نتایج نهایی
برای 2 کاندیدا با رای بیشتر و 30 کاندیدای دیگر

شکل 3.37

داکتر عبداهلل عبداهلل )عکس از آسوشیتدپرس(

رئیس جمهور فعلی حامد کرزی )عکس از آسوشیتدپرس(
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ریاست جمهوری داده شده است.189 این راپور مشخص می کرد که 225,363 رای )4.7 فیصد( از آرا باطل 
بوده است.190

تقلب در انتخابات ریاست جمهوری 
شکایت در زمینه پر کردن برگه های رای و تقلب در انتخابات در روز انتخابات آغاز شد.191 مسئولیت رسیدگی 

به شکایات به عهده کمیسیون شکایات انتخاباتی )ECC( است که یک هیئت پنج نفره مستقل برای 

حتقیق در زمینه اتهامات تقلب است. شکل 3.39 کلیات کمیسیون شکایات انتخاباتی را نشان می دهد. 

کمیسیون شکایات انتخاباتی بیشتر از 3,000 شکایت از تقلب انتخاباتی در حین برگزاری انتخابات و در 

آرا دریافت کرد. مسئولیت رسیدگی به شکایات به عهده کمیسیون شکایات انتخاباتی  حین شمارش 

)ECC( است که یک هیئت پنج نفره مستقل برای حتقیق در زمینه اتهامات تقلب است.192 
اتهامات تقلب بشمول موارد ذیل است:193

پر کردن باکس های رای  •

تعطیل کردن زودتر از موعد مراکز رای گیری  •

ایجاد مراکز غیر مجاز  •

رای دادن افراد زیر سن قانونی  •

چندبار رای دادن  •

رای دادن به جای دیگران  •

تبلیغات برای یک کاندیدا در مراکز رای گیری  •

اجازه ندادن به ناظرین کاندیدا ها برای نظارت بر رای گیری   •

در پاسخ به این شکایات، کمیسیون شکایات انتخاباتی حتقیقاتی را از چندین محل رای گیری اجنام داد 

و نتیجه گیری کرد که شواهدی از تقلب که اجازه تفتیش نتایج را بدهد وجود دارد194 در 5 اکتوبر 2009، 

کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی تفتیش و شمارش مجدد 3498 باکس رای 

گیری را آغاز کردند.195 

نوت: 2.8 فیصد باقیمانده از سهم گیرندگان کوچی هستند. معلومات کوچی ها بر اساس جنیست موجود نیست.

منبع: پروگرام انکشافی ملل متحد برای باال بردن ظرفیت قانونی و انتخابی فردا، نشریه هفتگی ELECT، 9/8–9/21/2009، صفحه 10.

مردان زنان معلومات موجود نیست
 افرادی که در انتخابات
سهم گیری نکردند

%38.7سهم گیری:

   مردان: 58.4%
زنان: 38.8%

%61.3افرادی که در انتخابات سهم گیری نکردند:

رای دهندگان مجاز بر اساس سهم گیری و جنسیت

شکل 3.38

کمیسیون شکایات انتخاباتی یک مرجع مستقل 
برای پیگیری شکایات مربوط به انتخابات است. دوره 

کاری کمیسیون شکایات انتخاباتی 30 روز بعد از 
تایید نتایج انتخابات متام می شود. ولی کمیسیون 

مستقل انتخابات مسئول مدیریت پروسه انتخاباتی 
است. کمیسیون مستقل انتخابات باید تصمیمات 

کمیسیون شکایات انتخاباتی را اجرا کند. 

منبع: دولت جمهوری اسالمی افغانستان "قوانین انتخاباتی" بندهای 7، 52، 5/31/2004. 

/www.ecc.org.af/en "منبع: کمیسیون شکایات انتخاباتی "منایندگان
&index.php?option=com_content&view=article&id=46

Itemid=61، مراجعه در تاریخ 10/17/2009.

کمیسیون شکایات انتخاباتی

2 مناینده ملی، 3 مناینده بین املللی

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و محکمه عالی افغانستان 
هر کدام یکی از منایندگان ملی را تعیین می کنند. مناینده خاص منشی 
عمومی سازمان ملل متحد نیز سه مناینده بین املللی را تعیین می کند.

ساختمان کمیسیون شکایات انتخاباتی

شکل 3.39
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تا اجازه بررسی هر باکس رای گیری  کمیسیون مستقل انتخابات یک چک لست تفتیش تهیه کرد 

را بدهد.196 تیم تفتیش باید هر باکس را به صورت بصری از حلاظ تغییرات فزیکی در حضور منایندگان هر 

کاندیدا و ناظرین انتخاباتی بررسی می کرد. بعد از هر تفتیش، محتویات هر باکس دوباره داخل آن قرار داده 

شده و باکس حتویل می شد و منبرهای سلسله به آنها اختصاص داده شده و ثبت می شد. 197 کمیسیون 
شکایات انتخاباتی پروسه تفتیش را در 8 اکتوبر 2009 تکمیل کرد نتایج آن را در 19 اکتوبر اعالم کرد.198

نظارت بین املللی بر تقلب
از  منایندگان  این  داشتند.  رای گیری حضور  پروسه  ناظرین صحت  عنوان  به  املللی  بین  منایندگان جامعه 

سازمانهایی بشمول دموکراسی بین املللی، انستیتوت دموکراتیک ملی، هیئت معاونت نظارت بر انتخابات 

احتادیه اروپا، تیم حمایت انتخاباتی سازمان امنیت و همکاری اروپا )OSCE(، و بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه 
افغانستان )FEFA( بودند. 199

کمیسیون مستقل انتخابات یک مرکز شمارش ملی آرا برای تعیین نتایج انتخابات در کابل ایجاد کرد. 

پروگرام  دادند.  اجنام  رای گیری  از مراکز  را  بازدید هایی  انتخابات  انتخابات، کمیسیون مستقل  روز  از  قبل 

انکشافی ملل متحد برای باال بردن ظرفیت قانونی و انتخابی فردا تخمین می زند که حدود 40 نفر بشمول 

5 تا 10 ناظر انتخاباتی یا منایندگان کاندیدا ها که باید بر پروسه رای گیری نظارت می کردند در هفته های 

قبل از انتخابات به طور روزانه از مراکز رای گیری بازدید می کردند.200 کمیسیون مستقل انتخابات راپور می 

دهد که ناظرین بشمول 21 گروه ناظر داخلی، 30 سازمان ناظر بین املللی، 51 سازمان رسانه ای ملی، 149 

خانه رسانه بین املللی و 31 گروه سیاسی بودند.201 منایندگان تیم حمایت انتخاباتی OSCE، FEFA و چهار 

کاندیدای انتخاباتی نیز مرتباً بازدید می کردند.202 

سفارت آمریکا در کابل که بر پروسه انتخابات نظارت می کرد "مشاهده کرد که کمیسیون مستقل 

انتخابات میکانیزم های زیادی را برای اجرای استندردهای بین املللی پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد 

اجرای می کند" ولی همچنان مشاهده کرد که بسیاری از این میکانیزم ها در روز انتخابات محدود شده 
بودند. برخی از این محدودیت ها بشمول موارد ذیل است:203

امنیت ضعیف   •

کمبود کارمندان زن  •

بی سوادی گسترده   •

ارعاب رای دهندگان  •

وزارت امورخارجه آمریکا )DoS( اعالم کرد که به حتقیقات کمیسیون شکایات انتخاباتی و حذف تقلب از 
نتایج نهایی یقین دارد.204

سهم گیری زنان
از 41 کاندیدای ریاست جمهوری فقط دو نفر زن بودند: داکتر فنا فروزان و قاضی شهال عطا205 هیچ کدام 

قبالً کاندیدا نشده بودند و به گروه خاصی نیز وابسته نبودند، هر دوی آنها کاندیدای مستقل بودند. داکتر 

فروزان بیوه وزیر هوانوردی سابق افغانستان عبدل رحمان بود و یک جراح ساکن در والیت بلخ است.206 شهال 

عطا از قندهار است و عضو مجلس است.207 

به گفته پروگرام انکشافی ملل متحد برای باال بردن ظرفیت قانونی و انتخابی فردا، کاندیدا های زن راپور 

دادند که توجه رسانه کمی به آنها شده بود و آنها به عنوان کاندیدا های موفق در نظر گرفته نشدند.208 

یونت جنیست و اداره ارتباطات عمومی سازمان ملل متحد همچنان راپور داد که روزنامه نگاران زن اجازه 

دخول به محل های رای گیری را نداشتند در حالیکه اجازه دخول به روزنامه نگاران مرد در همان استیسشن 
ها داده شده بود.209

کارل دابلیو آیکنبری، هلبروک، مناینده مخصوص آمریکا 
برای افغانستان و پاکستان، وسط، در حین بازدید خود از دفتر 

کمیسیون مستقل انتخابات در کابل به لست رای دهندگان 

نگاه می کنند. )عکس از آسوشیتدپرس(
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ولی  منود  برگزار  زنان  برای  تعلیمی  انتخابات سمینارهای  یونت جنسیت کمیسیون مستقل  آنکه  با 

سهم گیری زنان کم بود. به گفته یونت جنیست، بسیاری از زنان به دستور خانواده خود یا افراد حاضر در 

محل های رای گیری رای دادند.210 

در ماه جوالی، به گفته پروگرام انکشافی ملل متحد برای باال بردن ظرفیت قانونی و انتخابی فردا، یونت 

جنسیت و هیئت های کمیسیون مستقل انتخابات یک جلسه برای انکشاف ستراتیژی های استخدام 

زنان برای بازرسی بدنی و سایر مشاغل موقت در محل های رای گیری برای انتخابات برگزار کردند. سهم 

گیرندگان بشمول منایندگان وزارت زنان، وزارت انکشاف دهات، وزارت داخله، بنیاد انکشافی سازمان ملل 

متحد، اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده، گروههای محلی زنان، و سازمان های بین املللی بودند.211 

یونت جنسیت سازمان ملل متحد موانعی که باید برای بهبود سهم گیری زنان در انتخابات بعدی رفع 
شود را شناسایی کرده است:212

زنان باید معلومات بیشتری از پروسه های سیاسی داشته باشند. بسیاری از زنان بی سواد از نظارت   •

مردان و توصیه های دیگران در محل های رای گیری استفاده کردند.

پالن گذاری جامع تری برای حفظ امنیت کاندیدا های زن ضرورت دارد. پالن گذاری باید زودتر اجنام شود،   •

تعلیمات بیشتری ارائه شود و محافظان بیشتری در نظر گرفته شوند.

رای  و مراکز  انتخابات  زن کمیسیون مستقل  امنیت کارمندان  برای  باید  یک سیستم اخطار سریع   •

گیری طرح ریزی شود.

کارت های ثبت نام رای دهندگان باید برای جلوگیری از تقلب دارای تصاویری از زنان باشند.  •

آوری جامع  این کار تعیین نحوه جمع  برای  و  داده شود  باید بهبود  رای دهندگان  آوری معلومات  جمع   •

معلومات ضرورت دارد.

در قراردادهای منعقد شده با وزارتخانه های مربوط که زنان را استخدام می کنند )امور زنان، صحت،   •

معارف( باید بندی اضافه شود که اجازه کار کردن کارمندان زن در مراکز رای گیری در روز انتخابات را 

بدهد.

امنیت انتخابات
کمیسیون مستقل انتخابات عدم وجود امنیت در حین برگزاری انتخابات را نگرانی مهمی می داند.213 وزارت 

دفاع آمریکا راپور می دهد که طالبان تالش کرده است با ارعاب و ترساندن رای دهندگان افغان در پروسه 

انتخابات خلل و وقفه ایجاد کند که سبب کم شدن سهم گیری رای دهندگان شده است.214 وضعیت 

نامساعد امنیتی از چندین جهت بر انتخابات تاثیر داشته است: 

سبب کم شدن محل های رای گیری کمیسیون مستقل انتخابات گردید.215   •
سبب کم شدن سهم گیری رای دهندگان شد.216  •

بر قابلیت تبلیغات آزاد کاندیدا ها تاثیر داشت.217  •

سهم گیری آزادانه و صلح طلبانه را محدود کرد که سبب زیاد شدن موانع برای سهم گیری زنان در   •
پروسه انتخابات گردید.218

هیچکدام از کاندیدا های زن بیشتر از 1 فیصد از 
آرا معتبر را بدست نیاوردند - داکتر فروزان فنا حدود 

21,512 رای )0.5 فیصد( را بدست آورد، و قاضی شهال 
عطا حدود 10,687 رای )0.2 فیصد( را بدست آورد. 

منبع: کمیسیون مستقل انتخابات، "انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای والیتی 2009 
افغانستان" www.iec.org.af/results/leadingCandidate.html، در تاریخ 2009/14/10. 

لکه های جوهر پاک نشدنی انگشت یک زن افغان بعد از رای 
دادن در یک محل رای گیری. )عکس یوناما، جواد جاللی(
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کمیسیون مستقل انتخابات با همکاری نیروهای امنیت ملی افغانستان و نیروهای بین املللی همکاری 

منایندگان  و  ناظرین  انتخابات،  مستقل  کمیسیون  کارمندان  دهندگان،  رای  امنیت  تامین  برای  نزدیکی 

دهندگان  رای  امنیت  به حفظ  نیز  مردم  موارد  برخی  در  و  افغانستان  پولیس ملی  داشتند.219  ها  کاندیدا 

مساعدت کردند.220 به گفته وزارت دفاع آمریکا بیشتر از 160,000 نفر پولیس و سرباز امنیت محل های رای 

گیری را با ایجاد محل های پولیس و گشت زنی در مسیرهای حرکت رای دهندگان افغان فراهم کردند.221 

قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان نیز چند هفته تعلیمات اضافی قبل از انتخابات به پولیس ملی 

افغانستان ارائه کرد.222 به گفته وزارت دفاع آمریکا، آیساف )نیروهای بین املللی کمک به امنیت( و نیروهای 

ایاالت متحده - افغانستان نیز بیشترین توجه را به این انتخابات داشتند و همکاری نزدیکی را با افغان ها 
اجنام دادند.223

جامعه بین املللی همچنان چالشهای امنیتی که انتخابات برای دولت جمهوری اسالمی افغانستان 

ایجاد کرده است را شناسایی کرده است. برای مثال، وزارت دفاع آمریکا راپور می دهد که بریتانیا 700 نفر، 

مجارستان 40 نفر و یونان دو تیم 20 نفره طبی اضافی برای مساعدت به انتخابات اعزام کرده اند.224 

حوادث امنیتی
به گفته پروگرام انکشافی ملل متحد برای باال بردن ظرفیت قانونی و انتخابی فردا، بیشتر از 100 حادثه 

امنیتی در روز انتخابات ایجاد شد.225 هجده نفر از اعضای پولیس ملی افغانستان کشته شدند و 27 نفر 

زخمی شدند. 30 نفر از مردم نیز کشته شدند و 31 نفر زخمی شدند.226 بسیاری از این حوادث حمالت راکت 

و خمپاره بود که مستقیماً رای دهندگان را هدف قرار نداده بود.227 

پروگرام انکشافی ملل متحد برای باال بردن ظرفیت قانونی و انتخابی فردا راپور می دهد که همانطور 

که در شکل 3.40 نشان داده شده، توزیع جغرافیایی خشونت در روز انتخابات با مشاهدات قبلی متشابه 

بود و بیشتر در والیات کندوز، قندهار، خوست، کونر و ننگرهار بود. حوادث مربوط به انتخابات در روز بعد از 

انتخابات نیز دوام داشت و حمالتی به محل های رای گیری و کاروان موترها برای از بین بردن برگه های رای و 
یا مجازات کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات اجنام شد.228

به گفته پروگرام انکشافی ملل متحد برای باال بردن ظرفیت قانونی و انتخابی فردا، حوادثی که هدف 

آنها مردم بوده بشمول ارعاب، اختتاف و ترور در همه کشور بروز کرده است. تهدیداتی برای قطع انگشتانی 

که با جوهر پاک نشدنی عالمت زده شده اند - که نشان می دهد شخص رای داده است - نیز راپور شده 

است، همچنان موارد زیادی از ارعاب نیز راپور شده است.229 

به گفته پروگرام انکشافی ملل متحد برای باال بردن ظرفیت قانونی و انتخابی فردا ترانسپورت جتهیزات 

رای گیری به مراکز والیتی در برخی از والیات )مانند فاریاب، نورستان، اوروزگان و وردک( نیز بسیار دشوار بوده 
است. به برخی از کاروان ها حمله شده و جتهیزات رای گیری نابود شده بودند.230

انتخابات شوراهای والیتی 
کمیسیون مستقل انتخابات در 26 سپتمبر 2006 نتایج اولی انتخابات شوراهای والیتی را در 30 والیت از 34 

3339 کاندیدا برای 420 چوکی منایندگی وجود داشتند که 251  والیت افغانستان اعالم کرد. 231 مجموعاً 

مرد و 106 زن در انتخابات برنده شدند.232 نتایج انتخابات در والیات باقیمانده - پکتیکا، ننگرهار، قندهار 

و غزنی - تا 21  اکتوبر 2009 اعالم نشده بود. به گفته وزارت دفاع آمریکا، یکی از مهمترین چالشهای در 

انتخابات شوراهای والیتی، تعداد زیاد کاندیداهای رقابت کننده برای منایندگی بود که سبب طوالنی شدن 

برگه های رای و درک آنها توسط رای دهندگان شده بود. 233 

نوت: مقدار خشونت را در والیات خاص مشخص می کند، ولی بشمول همه 
حوادث راپور شده در روز انتخابات نیست.

منبع: سازمان ملل متحد، راپور منشی عمومی، "وضعیت افغانستان و تاثیر آن 
بر صلح و امنیت جهان"، 2009/22/9، صفحه 8.

  

 

توزیع جغرافیایی خشونت در روز انتخابات

بیشتر شدن خشونت

شکل 3.40
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اختصاص چوکی های منایندگی
تعداد چوکی های شورای والیتی توسط جمعیت تعیین می شود.234 بیشترین مترکز جمعیت در کابل و پس 

از آن در بلخ، غزنی، هرات و ننگرهار وجود دارد. شکل 3.41، تقسیم چوکی های شورای والیتی در انتخابات 

2009 را نشان می دهد. 

ترکمنستان

ازبکستان
تاجیکستان

پاکستان

ایران

چین

پکتیکا
9

خوست
9

تخار
15

بدخشان
15

 بَغالن
15

بامیان
9

فاریاب
15

وردک
9

کنر
9

کندوز
15

نورستان
9

ننگرهار
19

راه فَ
9

نیمروز
9 هلمند

15 قندهار
15

ُرُزگان ا

9
زابل

9

غور
15

غزنی
19

 بلخ
19

بادغیس
9

پنجشیر
9

کابُل
29

کاپیسا
9

پکتیا
9

لوگر
9

لَغمان
9

جوزجان
9

پروان
15

سر پُل

9

هرات
19

دایکُندی
9

سمنگان
9

  نوت: حدود جمعیت والیات توسط کمیسیون مستقل انتخابات راپور شده است.

   منبع: کمیسیون مستقل انتخابات، "تخصیص چوکی های شورای والیتی" ، www.iec.org.af/SubContent.asp?sect=4&Page=seatallocation در تاریخ 2009/14/10.

      

 

تخصیص چوکی ها برای شوراهای والیتی

جمعیت والیتی

کمتر از  500,000

500,000–1 میلیون

1 میلیون–2 میلیون

2 میلیون–3 میلیون

بیش از  3 میلیون

شکل 3.41
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شکل 3.42 تعداد کاندیدا های هر برگه رای گیری در انتخابات شورای والیتی را مشخص می کند. هر 

شورا بین 9 تا 29 چوکی دارد.235 در هر شورا 25 فیصد از چوکی ها برای کاندیدا های زن حفظ می شوند. 

مردان و زنان با هم رقابت می کنند، ولی اگر زنان به اندازه کافی در هر والیت در انتخابات برنده نشوند، چوکی 

هایی که برای زنان حفظ شده به آنان اختصاص داده می شود تا یقین حاصل شود که چوکی های ضروری بر 

طبق قانون به زنان اختصاص داده شده است.236 در همه والیات غیر از اروزگان و قندهار، زنان به تعداد کافی 

برای پرکردن چوکی های در نظر گرفته شده در انتخابات برنده شدند.237 

ترکمنستان

ازبکستان تاجیکستان

پاکستان

ایران

چین

پکتیکا
69

خوست
38

تخار
143

بدخشان
113

بَغالن

193

بامیان
94

فاریاب
85

وردک
41

کُنَر
57

کندوز

124

نورستان
32

راه فَ
34

نیمروز
32 هلمند

54

ُرُزگان ا
26

زابل
33

غور
75

بلخ
138

بادغیس
47

پنجشیر
51

کابُل
524

کاپیسا
54

لوگر
48

لَغمان
60

جوزجان
74

پروان
115

سر پُل
59

هرات
184

دایکُندی
89

سمنگان
70

قندهار

غزنی

ننگرهار

پکتیا

کاندیدا های رای دهنده در انتخابات شوراهای والیتی

0–50

51–100

101–150

151–200

201+

موجود نیست

نوت: معلومات انتخابات والیتی غزنی، قندهار، ننگرهار و پکتیا راپور نشده است.
منبع: کمیسیون مستقل انتخابات، "آخرین نتایج تصدیق نشده شوراهای والیتی" www.iec.org.af/results/Provincial/resultsVoteOrder.html در تاریخ 2009/14/10.

شکل 3.42
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تقلب در انتخابات والیتی 
در انتخابات والیتی اتهاماتی از تقلب در انتخابات بشمول پرکردن برگه های رای و رشوه وجود داشت، ولی 

ناظرین نتوانستند مدارک محکمی برای اثبات این اتهامات پیدا کنند. کمیسیون های شکایات انتخاباتی 

والیتی )PCC( و کمیسیون مستقل انتخابات اتهامات تقلب در هر والیت را بررسی می کنند.238 هر کسی 

شکایات  کمیسیون  به  تواند  می  باشد  داشته  انتخاباتی  قوانین  نقض  از  قانونی  شکایت  به  متایل  که 
انتخاباتی یا کمیسیون های شکایات انتخاباتی والیتی شکایت کند.239

تعلیم رای دهندگان
قبل از انتخابات، مربیان کمیسیون مستقل انتخابات طرزالعمل های انتخاباتی را به رای دهندگان اطالع 

دادند. رسانه های افغان نیز پروگرام های تبلیغانی و انتخاباتی در کشور اجرا کردند. 

تبلیغات
آخرین روز رسمی تبلیغات برای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای والیتی 17 اگست 2009 بود.240 برای 

تشویق افغان ها به رای دادن، بیشتر از 1600 مربی کمیسیون مستقل انتخابات قبل از انتخابات در کشور 

ارائه کردند. تیم های سیار تئاتر  را به مردم  مسافرت کردند و معلوماتی بشمول محل مراکز رای گیری 

همانطور که در شکل 3.43 نشان داده شده،  منایش های تعلیماتی را به دو زبان )پشتو و دری( در 24 والیت 
از 34 والیت اجرا کردند.241

پوشش رسانه ای
ها  افغان  به  و  کردند  می  مطرح  را  انتخاباتی  تبلیغات  در  بحث  مورد  مسائل  افغانستان  های  رسانه 

ترکمنستان

ازبکستان
تاجیکستان

پاکستان

ایران

چین

پکتیکا

لوگر

خوست

تخار
بدخشان

بَغالن

بامیان

فاریاب

وردک

کُنَر

پکتیا

سمنگان

کندوز

نورستان

ننگرهار

Fراه فَ

نیمروز هلمند
قندهار

ُرُزگان ا

زابل

غور

غزنی

بلخ

بادغیس
پروان

لَغمان

پنجشیر

هرات

دایکُندی

جوزجان

سر پُل

کابُل

کاپیسا

منبع: پروگرام انکشافی ملل متحد برای باال بردن ظرفیت قانونی و انتخابی فردا، نشریه هفتگی ELECT، 9/1–9/7/2009، صفحه 3.

حضور تیم تئاتر سیار

تعلیمات عمومی: تیم های تئاتر سیار

شکل 3.43
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بطور سه ماهه  مشخص می شود

به گفته منشی عمومی سازمان ملل متحد، برگزاری انتخابات در 

کشوری که در حال درگیری است و دارای سازمان ها و زیربنای ضعیف 

و نرخ بی سوادی زیاد و 41 کاندیدای ریاست جمهوری از جوانب زیادی 

دشوار است. 242 این راپور کوتاه سه ماهه، چالشهایی که دولت 

جمهوری اسالمی افغانستان برای آمادگی انتخابات 2004/2005 و 

2009 با آن روبرو است را مشخص می کند. برخی از این چالشها 

بشمول ثبت نام و سهم گیری رای دهندگان، امنیت و تقلب هستند.

ثبت نام و سهم گیری
در سال 2004 و 2005، ثبت مناطق یا مراکز رای گیری در ثبت نام رای 

دهندگان موفقیت آمیز نبود و سبب غیر قابل پیش بینی شدن سهم 
گیری رای دهندگان شد.243

آمادگی برای انتخابات 2004/2005 
برای انتخابات 2004/2005، ثبت نام رای دهندگان در دو مرحله اجنام شد 

و حدود 10.6 ملیون نفر ثبت نام شدند.244 هیئت مدیریت انتخابات 

)JEMB( برای تعلیم رای دهندگان احتمالی برای پروسه ثبت نام و 

انتخابات نیز یک دفتر روابط عمومی ایجاد کرد.245 این دفتر بشمول 

یک یونت معلومات عمومی بود که معلومات ثبت نام رای دهندگان 

و پروسه انتخابات را نشر می کند. تالش های اجنام شده برای روابط 

عمومی بشمول برگزاری راهپیمایی های برنامه ریزی شده و پروگرام 

های رسانه ای برای معلومات دهی در مورد اهمیت سهم گیری زنان 
بود.246

آمادگی برای انتخابات 2009 
برای انتخابات 2009، ثبت نام رای دهندگان در چهار مرحله اجنام شد 

و سبب ثبت نام حدود 4.4 ملیون نفر شد. معلومات ثبت نام رای 

دهندگان برای سال 2009، ثبت نام های جدید را به مراکز رای گیری 

والیتی مربوط کردند و امکان پیش بینی سهم گیری رای دهندگان 

فراهم شد.247 به گفته کمیسیون مستقل انتخابات، بیش از 1,600 

مربی در کشور مسافرت کردند و معلوماتی را بشمول محل مراکز رای 

گیری توزیع کردند.248 

نتایج انتخابات 2009
با آنکه ثبت نام ها بر اساس والیات اجنام شده بود، ولی طرزالعمل 

های آسان ثبت نام سبب چندبار ثبت نام و ثبت نام از رای دهندگان 

غیر مجاز شده بود. ثبت نام تعداد بیشتری رای دهنده نسبت به 

رای دهندگانی که واقعاً رای دادند بر اعتبار انتخابات تاثیر داشت. 249 

همچنان راپور شده است که تعداد زیادی از زنان به طور غیر نورمال در 

والیات ناامن و سنتی افغانستان ثبت نام کرده اند. مسئولین انتخابات 

ثبت نام زیاد زنان را به سبب "رای دادن به جای آنها" می دانند که نوعی 

تقلب است که مردان در مناطق سنتی به جای زنان خانواده خود رای می 
دهند.250

امنیت
وضعیت امنیتی افغانستان به طور قابل مالحظه ای از انتخابات 

2004/2005 بدتر شده است که احتماالً تاثیر منفی بر پروسه انتخابات 
خواهد داشت.251

 
آمادگی برای انتخابات 2004/2005

برای انتخابات 2004/2005، اهداف امنیتی کلی بشمول حفاظت از 

کارمندان انتخاباتی، حفاظت از امکانات هیئت مدیریت انتخابات و 

حفاظت از ترانسپورت و شمارش برگه های رای بود.252 آمریکا چند 

صد نیروی نظامی را برای تقویت 18,000 نفر نیروی نظامی خود در 

افغانستان اعزام کرد. کشورهای اروپایی مانند اسپانیا و ایتالیا نیز 

2,500 نفر اضافی برای آیساف )نیروهای بین املللی کمک به امنیت( 

اعزام کردند.253 نیروهای پولیس ملی افغانستان و اردوی ملی افغانستان 

که توسط آمریکا تعلیم داده شده اند نیز نقش مهمی در ماموریت 

های امنیتی داشتند.

آمادگی برای انتخابات 2009
برای انتخابات 2009، در پاسخ به بدتر شدن وضعیت امنیتی، اقدامات 

امنیتی جدیدی در نظر گرفته شد. منایندگی پولیس احتادیه اروپا در 

افغانستان ، پولیس ملی افغانستان را برای حفاظت از انتخابات و با 

توجه به حقوق بشر تعلیم داد. سایر تالش های امنیتی نیز بشمول پالن 

گذاری مشترک امنیتی بین سازمان های مختلف امنیتی برای بهبود 
امنیت انتخابات بود.254

نتایج انتخابات 2009
بر اساس راپور تفتیش سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، با 

وجود مترکز تالش های کمیسیون مستقل انتخابات بر حفاظت از مراکز 

انتخاباتی، امنیت همچنان مهمترین مشکل در روز انتخابات 2009 بود. 

این مشکالت بشمول ارعاب، تهدید، اختتاف و ترور کارمندان و ناظرین 

آمادگی برای انتخابات و موانع
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مسائل مهم در سه ماه

منابع: کمیسیون مستقل انتخابات، "مراحل و بروزرسانی سیار" www.iec.org.af/subContent.asp?sect=4&page=phases در تاریخ 2009/20/10، کمیسیون مستقل انتخابات، "تاریخ های مهم"
 ،www.ecc.org.af/en/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=65 "در تاریخ 2009/20/10، کمیسیون شکایات انتخاباتی، "آمار www.iec.org.af/subContent.asp?sect=4&page=keydates 

در تاریخ 2009/20/10، پروگرام انکشافی ملل متحد برای باال بردن ظرفیت قانونی و انتخابی فردا " زمینه"، www.afghanelections.org/index.php?page=en_Background در تاریخ 2009/19/10.

 26 جوالی:
دفتر مشترک تنظیم 

انتخابات ایجاد شد

 9 اکتوبر:
حامد کرزی به عنوان 

رئیس جمهور انتخاب شد

 18 سپتمبر:
انتخابات والیتی

:2006–2005 
دوره انتقالی

دسمبر-آگست:
ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات 

ریاست جمهوری 2004

6 اکتوبر - 2 فبروری
 

ثبت نام رای دهندگان برای 
انتخابات ریاست جمهوری 2009

 20 آگست:
روز انتخابات

 9-5 اکتوبر:
کمیسیون شکایات انتخاباتی 

تفتیش تقلب را اجنام داد

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

وقایع مهم انتخاباتی افغانستان

انتخاباتی بود.255 

جلوگیری از تقلب
ظرفیت کم، محدودیت اقدامات محافظتی و عدم درک طرزالعمل 

های انتخاباتی تاثیر نامطلوبی بر اعتبار انتخابات داشته است.256

آمادگی برای انتخابات 2004/2005
برای انتخابات 2004/2005، هیئت مدیریت انتخابات اقدامات 

محافظتی متعددی برای جلوگیری از تقلب بشمول استفاده از جوهر 

پاک نشدنی و سوراخ کردن کارت های ثبت نام رای دهندگان برای 
مشخص کردن رای دادن افراد اجنام داد.257

آمادگی برای انتخابات 2009
برای انتخابات 2009، اقدامات اجنام شده برای محافظت از محیط 

انتخاباتی بشمول نظارت بر کمیسیون شکایات انتخاباتی و حقوق 

سیاسی بود. کمیسیون شکایات انتخاباتی مسئول پیگیری چالشها 

و شکایات مربوط به اعتبار یک کاندیدا در پروسه انتخاباتی است.258 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با همکاری یوناما )هیئت 

معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان( وجود محدودیت هایی 

برای حرکت و نبود امنیت و وجود موانعی برای سهم گیری زنان را 

اعالم کرده است.259 

نتایج انتخابات 2009
با وجود تالش های اجنام شده برای محافظت از محیط انتخاباتی، 

منشی عمومی سازمان ملل متحد اعالم کرده است که کمیسیون 

شکایات انتخاباتی بیشتر از 3,000 شکایت در زمینه اتهامات پرکردن 

برگه های رای و سایر چالشها در روز انتخابات را در پروسه انتهاباتی 

دریافت کرده است.260

جتارب کسب شده
در دوره بعد از انتخابات 2005، تالش های اجنام شده برای ایجاد ظرفیت 

و تامین منابع کمیسیون مستقل انتخابت با دشواری مواجه شده 

است.261 با آنکه مسایل خاصی در دوره قبلی انتخابات شناسایی 

شده است ولی اقدامات محدودی اجنام شده است. عوارضی که حل 

نشده بشمول ارزیابی ضروریات امنیتی، اجنام یک سرشماری و تغییر 

سیستم ثبت نام رای دهندگان است.262 

یکی از راپورهای تفتیش سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 

نشان می داد که با وجود معلومات دهی مشاورین بین املللی، 

کمیسیون مستقل انتخابات نتوانسته یک پالن ستراتیژیک برای 

ظرفیت سازی و یا تعیین معیارها اجنام دهد.263 همچنان کمیسیون 

مستقل انتخابات با موانع مهمی برای تبدیل شدن به یک موسسه 

مستقل روبرو است. راپور تفتیش سرمفتش خاص برای بازسازی 

افغانستان توصیه می کند تا توجه بیشتری به ظرفیت سازی در 

کمیسیون مستقل انتخابات شود تا بتواند مسئولیت های تخنیکی 
خود را در انتخابات آینده بدون حمایت بین املللی اجنام دهد.264 



افغانستان  بازسازی  برای    I سرمفتش خاص   84

ری حکومتدا

معلوماتی در مورد کاندیدا ها ارائه می کردند.265 کمیسیون مستقل انتخابات همچنان کمیسیون رسانه 

های انتخاباتی را برای نظارت بر راپوردهی درست در رسانه ها و پوشش همه کاندیدا ها در رسانه ها ایجاد 

منود.266 کمیسیون رسانه های انتخاباتی همچنان میزگرد و بحث هایی را برای کاندیدا های ریاست جمهوری 

ترتیب داد و کنفرانس های خبری قبل و بعد از انتخابات برای معلومات دهی در مورد فعالیت های انتخاباتی 

برگزار کرد.267 شکل 3.44 معلوماتی در مورد مسئولیت های انتخاباتی کمیسیون رسانه های انتخاباتی 

ارائه می کند.
پوشش رسانه ای در روز قبل از انتخابات

کمیسیون رسانه های انتخاباتی از 16 جوالی 2009، فیصد پوشش برای هر کاندیدا را راپور داد. کمیسیون 
مستقل انتخابات از رسانه ها درخواست کرده بود که در مورد موارد ذیل معلومات دهی کنند:268

اهمیت رای دادن  •

پالتفورم کاندیدا ها  •

مسائل تبلیغاتی اصلی  •

نحوه سهم گیری در انتخابات   •

به گفته پروگرام انکشافی ملل متحد برای باال بردن ظرفیت قانونی و انتخابی فردا، دولت جمهوری 

اسالمی افغانستان از طریق وزارتخانه های امورخارجه و داخله، پوشش خشونت های قبل از انتخابات را 

ممنوع کرده بود.269 در 48 ساعت قبل از انتخابات، رسانه ها بر طبق قانون از پخش فعالیت های سیاسی 

کاندیدا ها منع شده بودند. این ممنوعیت بشمول نشر و یا پخش نتایج سروی ها و نظرسنجی ها بود.270 

کمیسیون رسانه های انتخاباتی در دوره بین 18 اگست تا 19 اگست 2009 و در روز انتخابات بین 7 صبح تا 
8 شب بر سکوت رسانه ای نظارت می کرد.271

پوشش در روز انتخابات
به گفته پروگرام انکشافی ملل متحد برای باال بردن ظرفیت قانونی و انتخابی فردا، هیئت معاونت سازمان 

از دولت جمهوری اسالمی افغانستان درخواست کرده بود که اجازه پوشش  ملل متحد برای افغانستان 

از رسانه های  10 مناینده  انتخابات  به رسانه ها بدهد. کمیسیون مستقل  را  انتخابات  آزاد همه جوانب 

ملی و بین املللی را برای بازدید از افتتاح مراکز رای گیری به کابل دعوت کرد تا از پوشش کامل فعالیت های 

انتخاباتی بشمول ایجاد محل های رای گیری و تهیه تصاویری از رای دادن افغان ها در طول روز یقین حاصل 

کند. دفترمناینده مخصوص منشی عمومی سازمان ملل متحد نیز بازدید هایی را همزمان با رسیدن منشی 
عمومی سازمان ملل متحد هماهنگ کرد.272

در روز انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات یک کنفرانس مطبوعاتی روزانه برای معلومات دهی به 

جامعه بین املللی در مورد تعداد محل های رای گیری، تعداد حوادث امنیتی و اتهامات تقلب برگزار کرد.273 

روز بعد از انتخابات نیز کمیسیون مستقل انتخابات به کنفرانس های مطبوعاتی دوام داد تا در مورد وقایع 

روز انتخابات و شمارش آرا معلومات دهی کند. کنفرانس مطبوعاتی همچنان سهم گیری رای دهندگان، 

ادعای پیروزی کاندیدا ها، زمان اعالم نتایج و تفتیش ها را پوشش می داد. بین 100 تا 150 مناینده از رسانه 
ها و ناظرین بین املللی در هر کنفرانس خبری حضور داشتند.274

/www.iec.org.af "منبع: کمیسیون مستقل انتخابات، "کمیسیون رسانه های انتخاباتی
Content.asp?sect=2&page=electoralmedia  در تاریخ 10/13/2009.

کمیسیون مستقل انتخابات

کمیسیون رسانه های انتخاباتی
(هیئت سه نفره)

پوشش ناظرین از طریق رسانه های عمومی

موارد نقض قانون رسانه های عمومی

پروگرام تبلیغات خارجی

سکوت رسانه برای 48 ساعت قبل از آغاز رای گیری را تایید می کند

EMC مسئولیت های

شکل 3.44
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ظرفیت انتخابات
بر اساس یکی از راپورهای تفتیش سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، برگزاری یک انتخابات سالم 

بستگی به صحت پروسه انتخابات و تعهد دولت بعدی افغانستان به ایجاد ظرفیت انتخاباتی دارد. سهم 

گیری و هماهنگی سازمان ملل متحد، مساعدت کنندگان بین املللی و دولت جمهوری اسالمی افغانستان 

برای حفظ یک دولت مشروع و انتخاب شده و ایجاد ظرفیت بلند مدت انتخاباتی در کمیسیون مستقل 

انتخابات ضرورت دارد. تفتیش سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان عنوان می کند که "کمیسیون 

مستقل انتخابات برای تبدیل شدن به یک سازمان مستقل از حمایت بین املللی با موانع زیادی روبرواست". 

کمیسیون مستقل انتخابات باید کارمندان خاص خود را برای برگزاری انتخابات داشته باشد. وقتی که 

ظرفیت های سازمانی ایجاد شد می توان با استفاده از این ظرفیت ها کمیسیون شکایات انتخاباتی را نیز 

به یک موسسه دائم انتخاباتی تبدیل کرد.275 

ایجاد ظرفیت حکومتداری 
به گفته اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده، تقویت و زیاد کردن ساختمان های مدیریتی مرکزی و محلی 

در همه سطوح دولت افغانستان برای حضور قدرمتند دولت ضروری است.276 ولی به گفته منشی عمومی 

سازمان ملل متحد، پروسه انتخاباتی در این سه ماه بر همه فعالیت های دیگر اولویت داشته است.277 
جدول 3.3 تاریخ تکمیل اهداف مدیریت عمومی را نشان می دهد.278

اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده راپور داد که مشروعیت دولت جمهوری اسالمی افغانستان به 

عنوان یک دولت موثر بستگی به موثریت خدمات عمومی آن دارد. برای کشورهای در حال انکشافی مانند 

افغانستان، انکشاف ظرفیت ساختمانی دولت برای ساخنت کشور ضرورت دارد. به گفته اداره انکشاف بین 

املللی ایاالت متحده، موثریت خدمات عمومی برای مساعدت به ثبات کشور، برگرداندن حاکمیت قانون، اجنام 

تغییرات و ارائه خدمات به مردم افغانستان ضرورت دارد279 

اولویت های ستراتیژیک برای تغییر سیستم مدیریت عمومی

تاریخ تکمیلوضعیت اهداف معاهده افغانستان

مارچ 2011هیچ بروزرسانی راپور نشده استسیستم های دولتی )بشمول وزارتخانه ها( باید تغییر داده شوند تا از وجود یک سیستم مدیریت عمومی با ثبات یقین حاصل شود.

یک میکانیزم قرارمالقات ملی باید در مدت 6 ماه ایجاد شده، در مدت 12 ماه اعمال شود و در مدت 24 ماه برای همه مقامات ارشد دولت 
مرکزی، عدلیه، والی والیات، رئیس پولیس، مدیران منطقه ای و روسای امنیت والیات کامالً اجرا شود.

جون 2009 - جون 2010هیچ بروزرسانی راپور نشده است

مارچ 2007هیچ بروزرسانی راپور نشده استبررسی تعداد یونت های مدیریتی و سرحدات آنها با هدف مساعدت به شایستگی مالی آنها اجنام می شود.  

انتصاب بر اساس شایستگی، طرزالعمل های ارتقا و ارزیابی بر اساس موثریتبرای همه مسئولین در همه سطوح دولت بشمول دولت 
مرکزی، عدلیه و پولیس برای ایجاد ظرفیت خدمات عمومی و موثریت خدمات عمومی اجنام می شود.

مارچ 2011هیچ بروزرسانی راپور نشده است

منبع: دولت جمهوری اسالمی افغانستان، "معاهده افغانستان" 31/1 - 2006/1/2، صفحه 7 

جدول 3.3
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بطور سه ماهه  مشخص می شود

راپور کوتاه سه ماهه پروسه تفتیش و شمارش مجدد آرا که توسط 

کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی در پاسخ 

در  دموکراتیک  جمهوری  ریاست  انتخابات  اولین  در  تقلب  شواهد  به 

افغانستان تهیه شده است را مشخص می کند. 

اتهامات تقلب
شکایات  کمیسیون  متحد،  ملل  سازمان  عمومی  منشی  گفته  به 

انتخاباتی فوراً بعد از دریافت شکایاتی در زمینه پر کردن برگه های رای و 

سایر انواع تقلب حتقیقات خود را آغاز کردند.280 پروگرام انکشافی ملل 

راپور می دهد که  انتخابی فردا  و  بردن ظرفیت قانونی  باال  برای  متحد 

کمیسیون مستقل انتخابات محل های رای گیری خاصی را قرنطینه 

کرده و همه معلومات مربوط به این محل ها را برای حتقیقات بیشتر 

این محل ها  داده است.  قرار  انتخاباتی  اختیار کمیسیون شکایات  در 

بشمول محل هایی بودند که نتایج آنها نادرست و یا مفقود شده بوده 

است.281 

کمیسیون شکایات انتخاباتی بعد از بررسی نتایج چندین محل رای 

گیری نتیجه گیری کرد که شواهد کافی از تقلب مانند "بیشتر بودن 

تعداد آرا از برگه های رای موجود و یا فیصد خیلی زیاد آرای یک کاندید یا 

هر دوی این موارد" وجود نداشته است. کمیسیون شکایات انتخاباتی 

همچنان برگه های رای تعدادی از محل های رای گیری را باطل کرد. این 

از محل  در تعداد قابل توجهی  کمیسیون همچنان مشاهده کرد که 

گروه کنترول و دستورات عملیاتی

C نوع
محل های رای گیری که بیشتر از 600 رای در 
آنها داده شده و یکی از کاندیدا ها 95 فیصد 

یا بیشتر از آرا را کسب کرده است

B نوع
محل های رای گیری که بیشتر از 100 رای در آنها داده شده

و یکی از کاندیدا ها 95 فیصد یا بیشتر از آرا را کسب کرده است

A نوع
محل های رای گیری که در آنها 600 رای 

یا بیشتر داده شده است

باکس های رای گیری منونه: 85باکس های رای گیری منونه: 177باکس های رای گیری منونه: 96

A1 تیم تفتیش

 ،www.iec.org.af/assets/pdf/factsheet/eng/fs14E.pdf "2009 منابع: کمیسیون مستقل انتخابات، "نکات مربوط به پروسه تفتیش در پاسخ به دستور کمیسیون شکایات انتخاباتی در 8 سپتمبر
در تاریخ 10/14/2009; کمیسیون مستقل انتخابات، "وضعیت استیشن های رای گیری سه نوع اول"www.iec.org.af/assets/pdf/audited/random_rst_sample_audit.pdf, در تاریخ 10/14/2009؛ 

کمیسیون مستقل انتخابات، "وضعیت استیشن های رای گیری سه نوع دوم" www.iec.org.af/assets/pdf/audited/random_rst_sample_audit.pdfدر تاریخ 10/14/2009.

A2 تیم تفتیش B1 تیم تفتیش B2 تیم تفتیش C1 تیم تفتیش C2 تیم تفتیش

حتقیقات در مورد تقلب: انواع تفتیش

هایی که تقلب در آنها صورت گرفته بود، تعداد آرا از مقدار پیش بینی 

شده بر اساس راپور های سهم گیری رای دهندگان بیشتر بوده است.282 

به  اولیه،  حتقیقات  گیری  نتیجه  در  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 

کمیسیون مستقل انتخابات دستور داد که 3498 باکس رای را تفتیش 

کرده و دوباره شمارش کند.283 

پروسه تفتیش
از آجنائیکه منی توان در زمان کوتاه همه اتهامات تقلب را بررسی کرد، دو 

کمیسیون توافق کردند که تفتیش و شمارش دوباره آرا را به طور منونه 

در محل هایی اجنام دهند که اتهامات تقلب جدی وجود دارد.284 این روش 

زمان کافی برای برگزاری دور دوم انتخابات را در صورت ضرورت فراهم می 

رای  باکس   3498 رای  برگه های  از  10 فیصد  این منونه ها حدود  کرد.285 

گیری را تشکیل می داد.286 

که  کرد  اعالم  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون   ،2009 اکتوبر   19 در 

آرای کاندیدا ها باطل خواهد شد. در نتیجه هیچ  از  فیصد مشخصی 

کاندیدایی مقدار 50 فیصد به عالوه یک از آرا برای موفقیت در دور اول را 

کسب نکرد و دور دوم انتخابات بین دو کاندیدا که بیشترین آرا را کسب 

کرده بودند پالن گذاری شد.287 

تفتیش نتایج انتخابات
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مدیریت حکومتی
در افغانستان،  به گفته منشی عمومی سازمان ملل متحد، محدودیت ساختمان های مدیریتی رسمی 

به  اعتماد عمومی  در مشاغل مدیریت عمومی ضروری کرده است. عدم  را  از مدیران شایسته  استفاده 

مدیریت عمومی سبب کم شدن موثریت و مشروعیت دولت جمهوری اسالمی افغانستان می گردد و "به 
نفع شورشیان است".288

به گفته اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده سیستم مدیریت عمومی فعلی افغانستان به سبب 

کم بودن کارمندان عمومی شایسته که بتوانند تغییرات ضروری را اجرا کنند و خدمات عمومی را ارائه 

کنند از ظرفیت و منابع کافی برخودار نیست. عوارض گسترده مدیریتی، قانونی و سازمانی نیز موثریت 

در  یا  و  به صورت موقت استخدام شده  را کم می کنند. کارمندان عمومی همچنان  تغییرات مدیریتی 

موقعیت خود باقی می مانند.289 

 اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده از تالش های دولت جمهوری اسالمی افغانستان برای تغییرات در 

مدیریت عمومی حمایت می کند. اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده به پروگرام های مدیریت عمومی 

مانند انکشاف ظرفیت خدمات عمومی و پروگرام تغییرات خدمات عمومی برای تعلیم کارمندان عمومی 

جهت تقویت مدیریت دولتی مساعدت مالی می کند.290 

پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد نیز به پروگرام تغییرات مدیریت عمومی و ایجاد ظرفیت مساعدت 

می کند. 291 به گفته اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده، هدف از پروگرام ایجاد ظرفیت، حمایت از تالش 

افغان ها برای بهبود موثریت وزارتخانه ها است. این پروگرام سه هدف خاص دارد:292 

و فساد  برای جبران سالها جنگ، حکومت طالبان  افغانستان  بهبود شایستگی کارمندان عمومی   •

اداری

مدرن کردن، سازمان دهی کردن و هماهنگ کردن سیستم های مدیریت عمومی در وزارتخانه ها  •

ایجاد ظرفیت برای تغییر، جتدید حیات و انکشاف کارمندان در دولت جمهوری اسالمی افغانستان   •

به گفته وزارت امورخارجه آمریکا، دفتر مبارزه با مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون 35 مشاور دارد که 

از طریق پروگرام تیم مشاوره مبارزه با مواد مخدر و پروگرام معلومات عمومی مبارزه با مواد مخدر کلمبو 

با وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان همکاری می کنند. این مشاوران مسئول ایجاد ظرفیت در وزارت 

مبارزه با مواد مخدر افغانستان و حمایت از پروگرام های مبارزه با موادمخدر در سطوح مرکزی و والیتی 
هستند.293

تالش ها
به گفته منشی عمومی سازمان ملل متحد، عدم وجود امنیت و فساد اداری در افغانستان همچنان بر 

تغییر مدیریت عمومی تاثیر دارد. آمریکا و جامعه بین املللی سرمایه گذاری های قابل توجهی برای تقویت 

ظرفیت حکومتداری افغانستان کرده اند، ولی بعد از هشت سال، پیشرفت همچنان اندک است. منشی 
عمومی سازمان ملل متحد، مشکالت زیادی را برای ایجاد ثبات در افغانستان شناسایی کرده است:294

کم بودن تعداد افغان های شایسته و تعلیم دیده  •

حتمل فساد اداری و استفاده از آشنایان  •

عدم وجود فرهنگ مدیریتی  •

متایل سیاستمداران افغان برای دوام دادن به رقابتهای قدیمی به جای مترکز بر ساخنت کشور   •

امنیت

همکاری منطقه ای 

مبارزه با فساد اداری 

برابری جنسیتی 

ظرفیت 

(ANDS) ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان

محیط زیست

حکومتداری
انکشاف

مبارزه با مواد مخدر
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عالوه بر وضعیت امنیتی نامناسب که بر انکشاف موسسات قانونی تاثیر دارد، افغان های شایسته نیز 

به سبب کم بودن معاش و سیستم های ارتقای شغلی بر اساس روابط متایلی به مشاغل خدمات عمومی 

ندارند. در نتیجه، پروگرام های تغییر مدیریت عمومی بر زیاد کردن معاش کارمندان دولتی، ارزیابی کارمندان 
فعلی و ایجاد موقعیت های پیشرفت شغلی بر اساس شایستگی مترکز دارند.295

حاکمیت قانون
همانطور که درجدول 3.4، نشان داده شده است، تاریخ تکمیل اهداف حاکمیت قانون در ستراتیژی انکشاف 

ماه هیچ  این سه  در  2011 است.296  مارچ  تعیین شده،  افغانستان  توسط معاهده  افغانستان که  ملی 

پیشرفتی به طرف این اهداف راپور نشده است. 

تغییرات عدلیه
ستراتیژی تغییرات بخش عدلیه افغانستان پالن تغییر سیستم عدلیه است، این پالن از طریق پروگرام ملی 

عدلیه اجرا می شود.297 به گفته منشی عمومی سازمان ملل متحد، برای تعیین موثریت پروگرام ملی 

عدلیه تعیین تعداد دفاتر خارنواالن و اولویت استخدام کارمندان ضرورت دارد.298 

به گفته دفتر مبارزه با مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون، پولیس فدرال آمریکا، سازمان مقابله با مواد 

مخدر آمریکا، وزارت عدلیه آمریکا، اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده و قوماندانی انتقال امنیت متحد-

افغانستان به وزارتخانه های افغانستان تعلیم می دهند و از تالش های دولت جمهوری اسالمی افغانستان 
برای تقویت قوانین جنایی در افغانستان حمایت می کنند.299

بروزرسانی وضعیت قانون گذاری
 2004 از زمان اجرای قانون اساسی در سال  15 قانون جنایی  3.5 نشان داده شده،  همانطور که در جدول 

تصویب شده است.300 

اولویت های ستراتیژیک برای حاکمیت قانون

تاریخ تکمیلوضعیت اهداف معاهده افغانستان

چوکات قانونی ضروری در قانون اساسی بشمول قانون مدنی، جنایی و جتاری اجرا خواهد شد و به همه موسسات عدلیه و قانونی توزیع خواهد شد 
و در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

هیچ بروزرسانی راپور نشده 
است

مارچ 2011

هیچ بروزرسانی راپور نشده موسسات عدلیه در همه والیات افغانستان کامالً فعال خواهد شد و اوسط زمان برای حل اختالفات قراردادی تا حد امکان کم خواهد شد.
است

مارچ 2011

هیچ بروزرسانی راپور نشده بررسی و تغییر طرزالعمل های نظارتی مربوط به فساد اداری، عدم اجرای به موقع پروسه ها و اجرای نادرست عدالت آغاز خواهد شد.
است

مارچ 2007

هیچ بروزرسانی راپور نشده بررسی و تغییر طرزالعمل های نظارتی مربوط به فساد اداری، عدم اجرای به موقع پروسه ها و اجرای نادرست عدالت اجرا خواهد شد.
است

مارچ 2011

تغییراتی برای تقویت حرفه ای گرایی، اعتبار و استقالل موسسات مهم سیستم عدلیه )وزارت عدلیه، عدلیه، دفتر لوی خارنوال، وزارت داخله و 
مدیریت امنیت ملی( اجنام خواهد شد.

هیچ بروزرسانی راپور نشده 
است

مارچ 2011

منبع: دولت جمهوری اسالمی افغانستان "ستراتیژی ملی انکشاف افغانستان: حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشر " www.ands.gov.af/ands/final_ands/src/final/Afghanistan%20National%20Development%20Strategy_eng.pdf, p.65 دولت جمهوری اسالمی افغانستان 
"معاهده افغانستان" 31/1–2006/1/2، صفحه 8 

جدول 3.4
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 2008 در سال  بودند که  افراد  و قاچاق  تروریزم و ضد اختتاف  آخرین قوانین تصویب شده قوانین ضد 

2004 تصویب شد ولی به گفته وزارت امورخارجه  تصویب شدند. قانون طرزالعمل محاکم نیز در سال 

آمریکا قانون جنایی رسمی هنوز ابالغ نشده است.301 

قوانین،  درست  اجرای  برای  داد که همچنان  راپور  قانون  اعمال  و  املللی  بین  مواد مخدر  با  مبارزه  دفتر 

مشاورینی را در اختیار دولت جمهوری اسالمی افغانستان قرار می دهد. از آجنائیکه قانون طرزالعمل جنایی 

افغانستان به اشکال مختلفی اجرا می شود، مشاورین دفتر مبارزه با مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون  

و سازگاری  جدید  قانون  درست  اجرای  از  کردن  یقین حاصل  برای  افغانستان  اسالمی  دولت جمهوری  به 

قوانین موجود برای محاکمه، دستگیری و پیگرد قانونی با قانون تصویب شده مساعدت می کنند.302 

برای مثال، 33 مشاور از پروگرام مساعدت به بخش قانونی )JSSP( مرتباً جزوات خود را بروز می کنند تا 

با آخرین قوانین افغانستان مطابقت داشته باشد و پولیس حتقیقات جنایی را تعلیم می دهند.303 مشاورین 

JSSP همچنان تعلیماتی در زمینه قانون جدید و قوانینی که خارنوال یا وزیر عدلیه تعیین می کنند که 

درست اجرا منی شوند، ارائه می کنند.304 

در این دوره راپور دهی، وزارت امور خارجه آمریکا راپور داد که تقنین وزارت عدلیه، همه قوانین موجود را 

بررسی خواهد کرد )که قبل از اجرای قانون اساسی فعلی در سال 2004 اجرا شده است(. به عالوه، تقنین 
پیش نویس قوانین جدید را بر طبق ضرورت تهیه می کند و آنها را ارزیابی می کند. 305

گروه کاری تغییرات قوانین جنایی، JSSP )پروگرام مساعدت به سکتور قانونی( و دفتر مقابله با مواد 

 )CPC( در سه ماه گذشته پیش نویس قانون طرزالعمل جنایی )UNODC( مخدر و جرم سازمان ملل متحد

را به تقنین ارائه کردند، ولی به گفته دفتر مبارزه با مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون پیش نویس آن به 

قوانین جنایی افغانستان تصوب شدند، 2004-2009

سال تصویبعنوان قانونی

2004قانون مقابله با پولشویی

2003، اصالح شده در 2006قانون مبارزه با موادمخدر

2005قوانین مبارزه با تامین منابع مالی تروریست ها

2004قانون مقابله و پولشویی و روش های آنها

2004قانون طرزالعمل موقت محاکم

2004قانون مبارزه با رشوه و فساد مدیریتی

2005قانون محابس و مراکز حبس

2005قانون پولیس

2005قانون سالح، مهمات و مواد منفجره

2005قانون تغییر محاکم نظامی

2005قانون محاکم نظامی

2006قانون طرزالعمل جنایی نظامی

2006قانون تنبیهات نظامی

2008قانون مبارزه با تروریزم 

2008قانون مبارزه با اختتاف و قاچاق انسان 

منبع: دفتر مبارزه با مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 10/5/2009 

جدول 3.5

تقنین: به گفته دفتر مبارزه با مواد مخدر بین 
املللی و اعمال قانون، اداره پیش نویس قانونی 

وزارت عدلیه افغانستان برای مساعدت به دفتر 
نخست وزیر جهت تهیه قوانین ملی منطبق 

با قانون اساسی، قانون اسالمی، استندردهای 
قانونی بین املللی و کم کردن دیگری در کشور در 

سال شمسی 1341 )1962( ایجاد گردید. 

منبع: وزارت عدلیه افغانستان، www.moj.gov.af در تاریخ 2009/19/10 
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مجلس ارائه نشده است. پیش نویس تغییر یافته قانون طرزالعمل جنایی )CPC(  چند صد صفحه و به 

زبان دری و انگلیسی است. پیش نویس تغییر یافته به سفارت آمریکا در کابل و دفتر مبارزه با مواد مخدر 
بین املللی و اعمال قانون حتویل شد.306

به  )پروگرام مساعدت   JSSP با  تقنین  قانون،  اعمال  و  املللی  بین  با مواد مخدر  دفتر مبارزه  به گفته 

و  مورد محتویات  در   )UNODC( متحد  ملل  و جرم سازمان  مواد مخدر  با  مقابله  دفتر  و  قانونی(  سکتور 

مقصد پیش نویس تغییر یافته قانون طرزالعمل جنایی )CPC( بر طبق ضرورت همکاری می کند. تقنین 

مسئول تصمیم گیری برای اجرای تغییرات پیشنهادی است.307 

برخی موانعی که دفتر مبارزه با مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون در پیش نویس قانون طرزالعمل 
جنایی )CPC( مشاهده کردند به تشریح ذیل است :308

سرهم کردن قوانین جدید و قدیمی، قبل از تغییر کامل قانون طرزالعمل جنایی )CPC( حتلیل و بررسی   •

کامل آن ضرورت دارد.

مغایرت با قانون اساسی 2004، بشمول حقوقی که برای محاکم افغان در نظر گرفته نشده است  •

محدودیت سوابق حتلیلی قانونی، گفتگوی بیشتر با بخش عدلیه افغانستان برای روشن کردن آنها   •

ضرورت دارد

پیش نویس به زبان های مختلفی است، باید به زبانهای انگلیسی و دری باشد تا یقین حاصل شود که   •

منایندگان بخش عدلیه افغانستان و مشاورین قانونی بین املللی درک کاملی از قانون پیشنهادی داشته 

باشند

ارائه ترجمه دقیق از کلمات تخنیکی قانونی، اصول و قواعد در زمان کوتاه   •

درک اصول قانون اسالمی و تاثیر کنوانسیون های بین املللی که افغانستان عضو آنها است  •

حقوق بشر
دارد  افغانستان قصد  اسالمی  دولت جمهوری  نیز مشخص شده،  افغانستان  معاهده  در  که  همانطور 

وضعیت حقوق بشر خود را بهبود ببخشد. تاکنون هیچ پیشرفت برای بدست آوردن این اهداف راپور نشده 

است. جدول 3.6 یک لست از معیارهای دولت جمهوری اسالمی افغانستان برای بهبود حقوق بشر را ارائه 

می کند.309 

با تصویب قانون صیغه در افغانستان، جامعه بین املللی در این سه ماه به حقوق زنان افغانستان توجه 

داشته است. نگرانی های جامعه بین املللی این است که قوانین با بحث هایی که در مورد آنها می شود از 

اولویت های ستراتیژیک برای حقوق بشر 

اهداف معاهده افغانستان وضعیت  تاریخ تکمیل

ظرفیت دولت برای اجرای قوانین و راپور دادن تعهداتی که به معاهدات حقوق بشر دارد تقویت خواهد شد. هیچ بروزرسانی راپور نشده است مارچ 2011

سازمان های امنیتی و قانونی دولت اجراات اصالحی بشمول تهیه طرزالعمل هایی برای جلوگیری از دستگیری، حبس، شکنجه، جتاوز و 
مصادره غیرقانونی اموال اجنام خواهند داد.

هیچ بروزرسانی راپور نشده است مارچ 2011

نظارت بر حقوق بشر توسط دولت و به طور مستقل توسط AIHRC اجنام خواهد شد. هیچ بروزرسانی راپور نشده است مارچ 2011

منبع: دولت جمهوری اسالمی افغانستان، "معاهده افغانستان" 1/31 - 2/1/2006، صفحه 7 
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بین بروند. در 19 جوالی 2009، رئیس جمهور افغانستان قانونی را برای کم کردن خشونت علیه زنان تصویب 

کرد. به گفته منشی عمومی سازمان ملل متحد، این قانون خشونت جنسی بشمول جتاوز، ازدواج اجباری 
و در کمتر از سن قانونی، کار اجباری و فحشا را از حلاظ قانونی جرم می داند.310

خشونت علیه زنان در زندگی عمومی و سوء استفاده جنسی از زنان و دختران، تالش های اجنام شده برای 

برابری جنسیتی را از بین می برد. به گفته منشی عمومی سازمان ملل متحد، فرهنگ مدارا با متجاوزان 

و قبول خشونت علیه زنان که در عادات، فرهنگ و سنن مردم وجود دارد سبب می شود که زنان نقش های 

پایینی در جامعه داشته باشند.311 برای کسب اطالعات بیشتر در مورد وضعیت زنان افغانستان، به راپور 

کوتاه سه ماهه در بخش انکشاف اجتماعی و اقتصادیی مراجعه کنید.

وزارت عدلیه  به  بشر  یونت حمایت حقوق  یک  ایجاد  برای  ملل متحد  دهی، سازمان  راپور  دوره  این  در 

افغانستان مساعدت کرده است. این یونت برای حمایت از دولت جمهوری اسالمی افغانستان در انکشاف 

و اجرای پروگرام ها و سیاست ها بر اساس تعهدات حقوق بشر بین املللی افغانستان در نظر گرفته شده 

است. برای مثال، سازمان ملل متحد از چند محبس در اطراف کابل بازدید کرد تا وضعیت آنها را ارزیابی کند 

و یقین حاصل کند که محبوسان می توانند با خانواده خود در متاس شوند و از مشاوره حقوقی استفاده 

برای اجرای  آنها  برای بهبود ظرفیت  از موسسات عدلیه افغانستان  کنند. سازمان ملل متحد همچنان 
استندرد های بین املللی حقوق بشر حمایت می کند312

موانع فرهنگی و قانونی مانع از سهم گیری کامل زنان در جامعه افغانستان می شوند. )عکس نیروی هوایی امریکا، دگرمن استیسی 
ان شفران(

امنیت

همکاری منطقه ای 

مبارزه با مواد مخدر

مبارزه با فساد اداری 

برابری جنسیتی 

ظرفیت 

(ANDS) ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان

محیط زیست

حکومتداری
انکشاف
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انکشاف اقتصادی و اجتماعی

انکشاف اقتصادی و اجتماعی
ستیراتیژی انکشاف ملی افغانستان )ANDS( برای پیشرفت انکشاف اقتصادی بر سه پایه بازسازی تاکید 

دارد.313 املنت های انکشاف اقتصادی و اجتماعی بحث شده در این بخش شمول بر رشد اقتصادی، خدمات 

های ضروری، صنعت، مبارزه با مواد مخدره و زنان افغانستان است.

رشد اقتصادی
ستیراتژی انکشاف ملی افغانستان برای رشد اقتصادی برافزایش اعتماد و قابلیت بخش خصوصی می 

 ANDS،باشد.314 به منظور ایجاد یک محیط و شرایط ماکرو اقتصادی تثبیت شده و سیستم حمایتی مالی

اولویت های معینی را لست می کند مانند کنترول تورم و رفورم مقررات که باعث انکشاف اقتصادی می 

شوند- که هردو مسئولیت دولت جمهوری اسالمی افغانستان )GIRoA( می باشند.315 

پول افغانستان
از زمان معرفی در سال 2002، قیمت مبادله پول افغان )افغانی( در مقابل دالر امریکا، برطبق خزانه داری 

)خزانه داری( امریکا ثابت مانده است. اما با وجود این، نرخ های تورم باعث افزایش دورقمی در سال 2008 

و 2009 به علت افزایش قیمت های سوخت و نان شده که برتولید غله اثر گذاشته است.316 شکل 3.45 

تغییرات تورم در قیمت مصرف کننده را بین سالهای 2002 و 2009 نشان می دهد.

افغانی در سرتاسر افغانستان، در سرحدات قبول 
شده، همچنین ریال ایرانی و روپیه پاکستانی هم 

بطور فزاینده ای استفاده می شود، بنا به راپور 
خزانه داری

منبع: خزانه داری، پاسخ به متاس دیتای سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، ا 
2009/30/9

منبع: خزانه داری، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2009/30/9.
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(ANDS) ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان
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بانکداری
خزانه داری راپور داده که سیستم بانکی به سرعت رشد کرده چون مجلس افغان قانون بانک ها را در سال 

2004 به تصویب رسانده است. سیستم بانکی افغان از دو بانک با ملکیت دولتی، هفت بانک با ملکیت 

خارجی و هشت بانک با ملکیت افغانی می باشد.317 

این سیستم توسط بانک دا افغانستان )DAB(، بانک مرکزی افغانستان اداره می شود. DAB مسئول 

بهداشت و ثبات بخش مالی مملکت است.318 در سال DAB، 2009 طرح ستیراتیژیک برای سال 2009 تا 2014، 

براساس ستیراتیژی پنج پایه ای نشر کرد.319 جدول 3.7 جزئیات اعمال اجنام شده دراین پنج پایه را نشان می 

دهد.

برطبق خزانه داری، افسران مدیر اجرایی )CEOs( برای بانک های افغان امنیت و اعتبار را به عنوان تالش 

منبر اول برای بخش بانکی افغان مالحظه می کنند. مشکالت مربوط شمول قوانین حتت انکشاف برای 

ها  بانک  از  تروریستی  های  سازمان  استفاده  از  جلوگیری  برای  ناکافی  مقررات  و  پولشوئی  از  جلوگیری 
است.320

"فرهنگ بانکی" نداشت، که با ترکیب ترس از سپرده های درازمدت، با  بطور سنتی، افغانستان یک 

گسترش بی ثباتی و معلومات اعتباری ناکافی، و دسترسی محدود به سرمایه های خارجی باعث ایجاد 

مشکالت زیادی در این بخش شده بود.321 روسا ومدیران بانک ها همچنین حمایت ناکافی از DAB به عنوان 

ساختار بانک مرکزی داشتند که اظهار می کردند که ضعف سرپرستی بانکی باعث این مشکالت شده 

DAB به  است. علیرغم این حقیقت که همه بانک های خصوصی از تقویم میالدی استفاده می کنند، 
استفاده از تقویم شمسی ادامه می دهد.322

تولید ناخالص ملی
برای سال 2010/2009، یک رشد، بزرگ و واقعی در محصول محلی افغانستان )GDP(، فیصد 8.3 تخمین 

زده می شود که با مقدار 3.4 فیصد در سال 2009/2008 مقایسه شده است. 323 خزانه داری راپور داده که 

خدمات صنعتی در بزرگترین فیصد GDP بین سالهای 2008 و 2009 مشارکت داشته که در اول از طریق 

DAB ستیراتیژی پنج اصلی

فعالیت هاعنوان اصولمنبر اصول

مشارکت ابزارهای پولی بیشتر، بشمول عملیات مارکت باز، نیازهای بهبود تاثیر پالسی پولیاصل 1
رزرو و تسهیالت وام دادن

رشد و توسعه بخش مالی با متنوع کردن و بهبود محصوالت و عمیق تر شدن متوسط مالیاصل 2
خدمات مالی، مترکز بر عملیات متوسط، معرفی مکانیسم های وام 

دادن متوسط تا درازمدت

بهبود موثریت تشکیالتی با طراحی ساختار موثریت تشکیالتی و تقویت ظرفیت ساختمان سازیاصل 3
فراهم کردن منابع و اهداف کیفی و کمی

تالش برای جمع آوری معلومات موثر و تصمیم گیری خالصه بهبود مدیریت معلوماتیاصل 4
براساس وضعیت زمانی

جایگزینی بهترین عملیات در روابط با شورای عالی و حکومتتوسعه اداره و مشارکت خوباصل 5

منبع: DAB، " طرح ستیراتیژیک 2009-2014 تثبیت قیمت پرورش و ساخت سیستم مالی نیرومند" 2009/22/2

جدول 3.7

بانک های براساس ملکیت خارجی افغانستان 
ادارات مرکزی در کشورهایی در سراسر جهان دارند: 

هندوستان) پنجاب، بانک ملی هند(، ایران)آریان(، 
پاکستان ) براک، حبیب، بانک ملی پاکستان( و 

امارات متحده عربی )الفالح( و بریتانیای کبیر) 
استاندارد چارترید(.

منبع: خزانه داری، پاسخ به متاس دیتای سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، ا 
2009/30/9
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خدمات مالی و تله کمونیکاسیون بوده، ولی از طریق خدمات ترجمه و ترانسپورت برای آژانس های اعطا 

کننده بوده است. مشارکت بزرگ دومی در بخش زراعت به میان آمده، بطور عمده درتولید گندم بوده است. 

صنعت )ساخت وتولید اولیه( در سومین مقدار مشارکت داشته است.324 شکل 3.46 مشارکت تقریبی 

این گروههای GDP را نشان می دهد.

استخدام
 )USAID( اگرچه هیچ معلومات جزئی موجود نیست، آژانس ایاالت متحده امریکا برای انکشاف بین املللی

راپور داده که تقریبا 40 فیصد افغانها از کل 25 ملیون جمعیت بدون پیشه و شغل هستند. USAID نبودن 
شغل و پیشه بودن را به عنوان عامل محرک مملکت در جهت افزایش بی ثباتی معرفی کرده است.325

فیصد عدم استخدام به علت کاپاسیته فشار و اضطرار در سطح وزارت افغان و تالش های اجنام شده 

برای جایگزینی در سرشماری ملی بررسی نشده است. نه کمک های پولی بین املللی و نه بانک جهانی 
میزان استخدام افغان ها را براساس منظمی تعقیب و بررسی کرده است.326

خدمات ضروری
"ساختار  "ساختار داخلی سخت" ANDS ) مانند انرژی، ترانسپورت و آب( را با  خدمات ضروری املنت های 

داخلی نرم" ترکیب می کند که کاپاسیته های موسسه ای و انسانی )به شمول خدمات تعلیم و صحی( 

توصیف می شوند. برطبق ANDS محدودیت ها در این زمینه ها باید مطابق رشد اقتصادی ادامه دار اجنام 
شوند.327

انرژی
معلومات در مورد منبر افغان هایی که به برق دسترسی دارند، محدود است که GIRoA در این مورد به عنوان 

یک اصل مطلع شده است. برطبق بهترین تخمین ها، مطابق 30 سپتمبر 2009، تقریبا 15 تا 17 فیصد از 
افغانها به سیستم های شبکه الکتریکی مجزا در مناطق مختلف مملکت دسترسی دارند.328

ANDS انکشاف انرژی را به عنوان " یک موقعیت حیاتی در رشد اقتصادی" توصیف می کند.329 جدول 

نوت ها: منبر ها روند شده اند. منبر ها تخمینی هستند.

منبع: خزانه داری، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص 
برای بازسازی افغانستان، 2009/30/9.
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شکل 3.46

اولویت های ستیراتیژی برای رشد بخش انرژی 

ANDS وضعیت هدفANDS تاریخ تکمیل

 برق به حداقل 65 فیصد خانه های شهری و 90 فیصد 
تاسیسات شهری غیر مسکونی خواهد رسید.

تقریبا 15 تا 17 فیصد از خانه ها به سیستم های شبکه مجزا متصل 
هستند.

مارچ 2010

تقریبا 5.5 تا 6 فیصد از والیات قصبه ای افغان به سیستم های برق حداقل به 25 فیصد از خانه های قصبات خواهد رسید
الکتریکی مجزا متصل هستند.

مارچ 2010

نوت: USAID "والیات قصبه ای" را به عنوان " والیاتی که در آنها کمتر از 25 فیصد از جمعیت در سنترهای مارکت زندگی می کنند، تعریف می کند.

منبع: GIRoA ،" ستیراتیژی ملی افغانستان"، www.ands.gov.af/ands/final_ands/src/final/Afghanistan%20National%20Development%20Strategy_eng.pdf، pp. 79–80؛ مفتش سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، پاسخ به 
سئواالت انرژی، 2009/16/9. بعضی از دیتا و معلومات از USAID بدست آمده است.  

جدول 3.8
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3.8 که لست چندین متریک را که ANDS پیشرفت در این بخش را تعیین کرده، فراهم می کند.

 
تعلیمات

بیانیه  برابر است. مطابق  برای دسترسی به تعلیم  افغان  این بخش مشاهده هر  در   ANDS هدف اصلی 

ANDS" یک بخش تعلیماتی نیروی کار ساملی با مهارت ها و معلومات کلیدی برای رشد اقتصادی دراز-

 ANDS مدت بوجود می آورد".330 جدول 3.9 یک مشاهده کلی از اهداف تعلیماتی بکار گرفته شده توسط

را فراهم می کند.

تقریبا 53.3 فیصد از بچه های افغان )6.7 ملیون( در سال 2009 به مکتب می روند. وزارت تعلیمات افغان 

 ،USAID تخمین می زند که 37 فیصد از بچه هایی که به مکتب می روند دخترها هستند. برطبق )MoE(

تخمین زده می شود که هنوز 5.3 ملیون بچه افغان در هیچ برنامه تعلیماتی شرکت منی کنند.331 شکل 

3.47 کاهش میزان شرکت در برنامه های تعلیماتی را برحسب جنسیت نشان می دهد.

تعلیم برطبق والیت
برطبق USAID، افغانستان یک سیستم تعلیماتی مرکزی دارد که توسط MoE اداره می شود. این سیستم 

مکتب های ابتدایی و متوسطه، تعلیم جوانان و افراد بزرگسال، و تعلیمات تخنیکی و حرفه ای را پوشش 

می دهد.332 

والیات جنوبی باید تالشهای بیشتری برای فراهم کردن و تامین تعلیمات اجنام دهند. USAID راپور داده که 
سیستم های تعلیماتی در کابل، هرات و ننگرهار بیش از سایر والیات به عملکردی بودن گرایش دارند.333

برطبق USAID، یک روش برای افزایش دسترسی به تعلیمات از طریق کمپیوترها است. ایاالت متحده 

امریکا از یک برنامه حمایت می کند که نه والیت یک برنامه یادگیری برای ماماها از طریق اینترنت داشته 

 ،USAID ،باشند. اولین مدول، بر مدیریت سومین مرحله از عمله ها مترکز دارد. همگام با مدول تعلیماتی

برای این برنامه 51 کمپیوتر فراهم کرده است. کمپیوترها و برنامه های تعلیماتی در بدخشان، بامیان، غور، 

هرات، جوزجان، کابل، خوسا، پکتیا و تخار استفاده خواهند شد. USAID همچنین طرح هایی برای فراهم 

کردن تعلیم الکترونیکی برای ماماها برای مشورت های مراجعه و مراقبت از بچه های تازه متولد شده 
دارد.334

تالش هایی برای تعلیم

نوت ها: منبر ها روند شده اند. منبر ها تخمینی هستند. منبر ها را اداره انکشاف 
بین املللی ایاالت متحده در اختیار وزارت تعلیمات افغانستان قرار می دهد.

منبع: اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده، پاسخ به درخواست معلومات 
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2009/2/10.
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شکل 3.47

اولویت های ستیراتیژیک برای تقویت فرصتهای تعلیم

ANDS وضعیتهدفANDS تاریخ تکمیل

به حداقل 1.8 ملیون افغان امکان دسترسی به پروگرام 
های باسوادی، بشمول 60 فیصد از زنان افراد کم سن و 
سال، چادرنشین یا افراد دارای ناتوانی را فراهم می کند.

تقریبا 18 فیصد از زنان بزرگ سال، 50 فیصد از 
مردان بزرگ سال بیسواد هستند.

مارچ 2010

هدف انکشاف هزاره: همه بچه های افغان امکان 
دسترسی به تکمیل دوره تعلیم ابتدائی را خواهند داشت.

تقریبا 53.5 فیصد از بچه های افغان درسال 
2009 به مکتب خواهند رفت.

2020

منابع: GIRoA ،" ستیراتیژی ملی افغانستان"، www.ands.gov.af/ands/final_ands/src/final/Afghanistan%20National%20Development%20Strategy_eng.pdf، pp. USAID 79-80، در 
پاسخ به متاس دیتای USAID،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2009/2/10، منابع این ارقام را اداره طرح ریزی MoE ذکر می کند.

جدول 3.9



 2009 30 اکتوبر،    | راپوربه کنگره امریکا   97ارائه 

انکشاف اقتصادی و اجتماعی

سیستم تعلیماتی در افغانستان با تالشهای چند گانه، برطبق USAID مواجه است.335 بعضی از این تالش 

ها به شمول فوق هستند:

امنیت، به شمول حمالت به مکتب ها   •

بی سوادی  •

تهدید به خشونت برعلیه دختران در مکتب  •

سطوح تعلیماتی پایین برای معلمان، به شمول قابلیت های تدریس محدود  •

بی ثباتی در کشور به تاثیر خود بر تعلیمات افغان ها ادامه می دهد. در دو سال گذشته، بیش از 673 

مکتب سوزانده، حمله شده یا به علت موارد امنیتی بسته شده اند. MoE تخمین زده است که این بسته 

شدن ها بیش از 300000 طلبه افغانی را از تعلیم محروم کرده است.336 

استفاده از معلمین خامن همچنین یک تالش در این مورد می باشد. از 415 حوزه تعلیماتی در کشور، 

تقریبا 200 تا معلم خامن ندارند. تعداد محدود معلم های زن شانس دخترها را برای رفنت به مکتب کاهش 

می دهد.337 

تالش های ایاالت متحده امریکا
USAID هر میزان بزرگی از ابتکارهای تعلیماتی حمایت می کند. متامی پروژه ها بر بهبود کیفیت تعلیم در 

افغانستان مترکز دارند.338 جدول 3.10 لست پروژه های در حال اجرا توسط اداره انکشاف بین املللی ایاالت 

متحده )USAID( را نشان می دهد.

تالش های USAID در بخش تعلیم 

توصیف فعالیت هاعنوان پروژه

ساخت و ایجاد سیستم های حمایت تعلیم برای 
)BESST(معلمین

BESST پروگرام ملی MoEs̀ رابرای تعلیم معلمین در خدمات )NPITT( را جایگزینی می کند و حمایت تعلیماتی بعدی از بیش از 50000 معلم ) تقریبا یک سوم نیروی 
تدریس( در 11 والیت افغانستان، بطور عمده در متدولوژی و تعلیم فراهم می کند. همچنین این پروگرام مدیران رابرای ستیراتیژی مدیریت مکتب تعلیم می دهد، و 

پروگرام های تعلیمات رادیویی وویدئویی برای معلمان فراهم می کند، و از MoE در ایجاد توانائی بالقوه و سیستم های اعتباری و اعتماد و تقویت منابع انسانی و طرح 
ریزی ادارات حمایت می کند.

مشارکت برای پیش بردن تعلیم براساس جامعه در 
)PACE-A( افغانستان

PACE-A به GIRoA در تقویت و افزایش تعلیم با کیفیت باالی براساس جامعه در مناطقی که مکتب های دولتی وجود ندارند، کمک می کند. PACE-A اخیرا بیش از 
50000 طلبه در 18 والیت دارد و خواندن سریع و تست های زیاد به طلبه های خود هر سال ارائه می کند تا میزان یادگیری طلبه ها را بررسی کند. 

)LCEP-2(پروگرام با سوادی ملی را ارائه و از با سوادی و مهارت های تولیدی به عنوان ابزاری برای بهبود سرمایه انسانی و توسعه فرصتهای افزایش معاش برای پروگرام های تقویت جامعه و با سوادی MoEs̀ به LCEP-2
جوانان و بزرگ ساالن در افغانستان استفاده می کند. این پروژه در 3916 سنتر یادگیری 994 جامعه از 44 حوزه در 20 والیت اجنام شده است.

)AeQa(در مورد کاپاسیته ایجاد و ساخت 19 موسسه تعلیمات عالی افغان برای رسیدن به استانداردهای عالی و تضمین کیفیت کار می کند. آن سنترهای یادگیری و احتاد کیفیت الکترونیکی افغان AeQa
تعلیم الکترونیکی برای تدریس و یادگیری را تاسیس می کند. آن همچنین متخصصان یوفنون را از منطقه، اروپا و ایاالت متحده امریکا با لیدرهای یوفنون افغان همراه 

می کند تا نقطه بالقوه کتابخانه های دیجیتال، پالتفورم های نرم افزار یادگیری و تدریس، زبان انگلیسی، آماده سازی طلبه ها، مدیریت تسهیالت و رهبری و مدیریت 
تعلیمات عالی را اجرا کند. 

)ISK(با کیفیت باال را در افغانستان فراهم می کند. این پروگرام تاییدیه 5 ساله از اجنمن کالج ها و مکتب های ایاالت میانی ایاالت متحده مکتب بین املللی کابل K-12 تعلیم امریکایی سبک ISK
امریکا دریافت کرده و ثبت نام برای مدت 20 سال را به عنوان مکتب بین املللی خصوصی توسط MoE و کابینه پرزیدنت افغانستان ضمانت شده است.

)HEP(در بهبود کیفیت تعلیمات عالی، مخصوصا در مورد تربیت وتعلیم معلم کمک می کند. این پروژه بر بهبود مهارت های تدریس پروفسورها از طریق پروژه تعلیمات عالی GIRoA به HEP
تعلیم فن معلمی، معلومات موضوعی و نظریات حرفه ای مترکز می کند. یک جنبه کلیدی ساختار موسسه ای کردن و انکشاف یک فرهنگ آکادمیک حمایت از 

تدریس با کیفیت باال و فعالیت های حرفه ای است. این پروژه 16 فاکولتی تعلیماتی را یوفنون های والیات پوشش می دهد.

منبع: USAID، پاسخ به متاس دیتای سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، ا2009/2/10
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خدمات صحی
مطابق وزارت صحی عامه افغانستان )MoPH(، صحت و سالمت مردم افغان در بدترین شرایط در منطقه 

می باشند، USAID آن را از جمله بدترین شرایط در جهان طبقه بندی کرده است.339 بعضی از موارد آماری: 

در جهان است که فلج کودکان به عنوان مریضی بومی و محلی  از چهار کشوری  افغانستان یکی   •

است.340 
نوزادان، زیر پنج سال، مرگ ومیر مادران میزان بسیار باالیی در جهان دارد.341  •

بیش از نصف بچه های افغان "رشد کافی"- در قد خود به نسبت سن خود ندارند.342  •

به منظور بهبود توانائی و قابلیت MoPH برای فراهم کردن خدمات صحی مناسب و مقرون به صرفه، 

ANDS ستیراتیژی بخش صحی و تغذیه )HNSS( را توصیه می کند. طبق MoPH،HNSS، موارد قانونی اداره 

مراقبت صحی را مطالعه خواهد کرد. MoPH مطالعات حتقیقی برای ایجاد پالسی های جدید، ستیراتیژی 
ها و طرح هایی برای بخش مراقبت صحی رهبری و اداره خواهد کرد.343

در راپور سالیانه MoPH ،2009 اعالم کرد که HNSS را برای 2009 تا 2013 تکمیل کرده و براساس اولویت 

های مراقبت صحی در ANDS گسترش داده است. MoPH ستیراتیژی ترکیبی طراحی صحی و ستیراتیژی 

بودجه را تهیه کرده است. این ستیراتیژی انتظار می رود که از ساختارها و مدل های GIRoA برای رسیدن 
به اهداف فوق استفاده کند:344

فراهم کردن جهت و مکانیسم برای معرفی با معنی دسنترالیسم  •

لینک مترکز عمل با جایگزینی ستیراتیژی ملی  •

فراهم کردن ابزار مدیریت برای جایگزینی طراحی و نشان دادن  •

)MoF( شمولیت منابع بودجه همراه با حمایت ساختار و همسانی برنامه بودجه وزارت مالیه  •

استفاده GIRoA برای اعالم کدها ) برای تراز کردن سیستم های مدیریت مالی فعلی(  •

مشارکت یکسان برای شروع انکشاف حساب های صحی ملی  •

 3.11 تعیین می شوند. جدول  با چند عامل   ANDS تعریف  بر طبق  ها  افغان  در جمعیت  بهبود  شرایط 

بعضی از اهدافی را که ANDS در این بخش ایجاد کرده، و موقعیت متریک مطابق سپتمبر 30، 2009 لست 

می کند.

مرگ ومیر مادران و نوزادان
ANDS مرگ ومیر مادران و نوزادان را با دو منایشگر پیشرفت در بخش صحی لست می کند. اما با وجود این، 

معلومات در هردو مورد تعداد مرگ ومیر خیلی محدود است. فقط میزان مرگ ومیرمربوط به سال 2006 

موجود است و میزان مرگ ومیر مادران از سال 2002 تعیین نشده است. برطبق USAID عملیات جهانی 

عمومی برای تعیین مرگ ومیر مادران هر 8 تا 10 سال الزم است، یک سروی برای سال 2013، سه سال بعد از 

خامته وقت ANDS طراحی شده است. USAID راپور داده که پیشرفت را در نشانگرهای پروکسی به شمول 

مراقبت والدینی، زایمان با کمک، و معیارهای توسعه مفهوم تعیین می کند.345 

تالش ها
پیشرفت در مراقبت صحی برطبق راپور USAID هنوز با وضعیت امنیتی با مشکالتی همراه است. تالش 

های دیگر به شمول عدم وجود عمله های صحی قابل و با جتربه و کمک های مالی ناکافی مراقبت صحی 

برطبق ANDS، جایگزینی HNSS هدف MoPH در 
مشخص کردن بعضی از موارد کلیدی مراقبت 

صحی است:

کمک مالی ناکافی برای بسیاری از برنامه های   •
کلیدی

اتکا به منابع خارجی کمک های مالی  •
عمله های صحی تعلیم دیده ناکافی  •

فقدان عمله های صحی باجتربه زن در مناطق   •
قصبه ای

جمعیت متفرق و موانع جغرافیایی  •
سطوح پایین استفاده و کاربرد خدمات صحی   •

معین
سطوح متنوع کیفیت خدمات  •

امنیت ضعیف در بعضی از والیات  •
فقدان کمک مالی موثر مکانیسم های   •

محافظتی 
www.ands.gov.af/ands/final_ands/ ،"ستیراتیژی ملی افغانستان "، GIRoA :منبع
 src/final/Afghanistan%20National%20Development%20Strategy_eng.pdf، pp.

.11–12

ستیراتیژی بخش تغذیه و صحی: یک پالسی 
مراقبت صحی براساس مطالعات جمع آوری شده 
و تکمیل شده توسط MoPH ستیراتیژی به معنی 

بهبود توانایی وزارتی برای حل و فصل یک سری از 
مشکالت در داخل سیستم مراقبت صحی افغان

www.ands.gov.af/ands/final_ands/ ،"ستیراتیژی ملی افغانستان "، GIRoA :منبع
.src/final/Afghanistan%20National%20Development%20Strategy_eng.pdf، pp



 2009 30 اکتوبر،    | راپوربه کنگره امریکا   99ارائه 

انکشاف اقتصادی و اجتماعی

اولویت های ستیراتیژی برای بهبود خدمات صحی

ANDS وضعیتهدفANDS تاریخ تکمیل

حداقل 90 فیصد از افغان ها امکان دسترسی 
به بسته اساسی خدمات صحی را خواهند 

داشت.

67 فیصد از افغان ها امکان دسترسی به مراقبت صحی را در مدت دو 
ساعت " فاصله پیاده روی" خواهند داشت، 85 فیصد امکان دسترسی را در 

مدت چهار تا شش ساعت خواهند داشت

مارچ 2010

مارچ 2010سروی در 2013 تکمیل خواهد شد. منت را برای بحث بیشتر ببینید.مرگ ومیر مادران کاهش خواهد یافت

همه بچه های زیر 5 سال واکسینه خواهند 
شد.

95 فیصد از بچه ها بر علیه فلج اطفال، 83 فیصد برعلیه شش مریضی 
عمده واکسینه شده اند. پرتوسیس سل، سرخک، کزاز، دیفتری و، 

 B هموفیلی، آنفلونزای

مارچ 2010

مرگ ومیر نوزادان تا 20 فیصد کاهش پیدا 
خواهد کرد.

مارچ 2010دیتا بعد از سال 2006 موجود نیست. منت را برای بحث بیشتر ببینید.

هدف انکشاف هزاره: کاهش مرگ ومیر نوزادان 
به یک سوم در سطح سال 2003

2020دیتا بعد از سال 2006 موجود نیست. منت را برای بحث بیشتر ببینید.

هدف انکشاف هزاره: خودداری و شروع 
محافظت از گسترش HIV و AIDS در 

افغانستان.

HIV/ در مورد یک پروژه 10 ملیون دالری جلوگیری از GIRoA بانک جهانی و
AIDS همکاری می کنند. 

کمک مالی بین املللی برای جلوگیری از گسترش HIV/AIDS، سل و ماالریا 
معاجله، مراقبت و فعالیت های حمایتی )2008-2012( 10.08 ملیون دالر 

کمک اضافی فراهم کرده است.

2020

 ،.USAID 111-112 ،www.ands.gov.af/ands/final_ands/src/final/Afghanistan%20National%20Development%20Strategy_eng.pdf، pp ،"ستیراتیژی ملی افغانستان "، GIRoA :منبع
پاسخ به درخواست دیتای سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 10/2/2009

جدول 3.11

تاثیر می کنند، مواردی مانند فقر، بی  افغان ها  بر شرایط صحی فردی  عوامل موثر اجتماعی همچنین 

سوادی، عدم دسترسی مناسب به مواد غذایی، فاضالب و گنداب ضعیف و دسترسی محدود به آب همه 
بر وضعیت صحی تاثیر می کنند.346

تشویق  برای  جامعه  های  سال  بزرگ  با  نزدیکی  بطور  که  داده  راپور   USAID مشکالت،  بر  غلبه  برای 

ملکیت و محافظت از همه خدمات های صحی کار می کند. USAID تعلیم عمله های مراقبت صحی را 

افزایش داده است.347 

آب و گنداب
ستیراتیژی مرئی ANDS برای بخش آب بر مدیریت و انکشاف منابع آب از طریق جایگزینی سیستم مدیریت 

منابع آب نوشیدنی)IWRM( تکیه دارد.348 اما با وجود این سیستم IWRM به حمایت جدی از طرف املنت 

های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نیاز دارد. برطبق راپور USAID، محدودیت در مورد همه این سه املنت در 

افغانستان کمک کنندگان بین املللی ووزارتخانه های افغان را بر وظایف مخصوص بجای سیستم ملی 

مترکز داده است.349 جدول 3.12 متریک های ANDS رابرای بخش آب لست می کند.

ترانسپورت
ANDSبرای ترانسپورت بربازسازی جاده ها، انکشاف میدان های هوایی، و ساخت خط آن ها  متریک های 

مترکز دارد.350 این سه ماهه هیچ تغییری برای میدان های هوایی یا خط آهن ها فراهم نشده است. جدول 

3.13 تغییرات در مورد بعضی از متریک های ANDS را فراهم می کند.

بسته اساسی خدمات صحی: یک سطح 
استاندارد مراقبت صحی باید برای همه مردم افغان 

فراهم باشد

www.ands.gov.af/ands/final_ands/ ،"ستیراتیژی ملی افغانستان "، GIRoA :منبع
.src/final/Afghanistan%20National%20Development%20Strategy_eng.pdf، pp
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بانک جهانی سیستم جاده های افغانستان را به عنوان بدترین در جهان طبقه بندی کرده است. شبکه 

در  بزرگ  در یک حیطه  را  هایی است که شهرهای مهم مملکت  از جاده  جاده های سرتاسری، یک سری 

سراسر کشور بهم پیوند می دهد، که بخشی از آنها توسط حرب ویران شده، باعث شده که بسیاری از 

افغانها دسترسی به جاده های با نگهداری خوب نداشته باشند.351 وقتی که آنها کامال بازسازی شدند، 

تقریبا 60 فیصد از افغانها در حدود 50 کیلومتری جاده ها زندگی می کنند.352 

USAID پروژه شبکه جاده های سرتاسری، را با هدف ارتباط شبکه جاده ها اجنام می دهد. ANDS زمان 

تکمیل پروژه را برای مارچ سال 2008 تعیین کرده بود، اما با وجود این، بعضی قسمتهای جاده ها هنوز باید 

تعمیر شوند. در غرب، پروژه های مرغاب المان- بال )143 کیلومتر( و آرمالیک-المان )50 کیلومتر( صفر فیصد 

تکمیل شده اند. در شمال شرق، پروژه دوشی پولی خمری )50 کیلومتر( فقط 3 فیصد تکمیل شده اند. با 

مقایسه، پروژه هرات- مزارشریف )511 کیلومتر( 90 فیصد تکمیل شده است.353 شکل 3.48 شبکه جاده 

اولویت های ستیراتیژی برای آب و گنداب

ANDS وضعیت هدفANDS تاریخ تکمیل

GIRoA سیستم مدیریت منابع آب ترکیبی )IWRM( را 
انکشاف و استفاده خواهد کرد.

بعدیدرحال حاضر، بر فعالیتهای محلی مترکز دارد.

تقریبا 50 فیصد از ساکنان کابل و 30 فیصد از دیگر افغان 
ها امکان دسترسی به آب لوله کشی و گنداب توسعه 

یافته خواهند داشت.

جمعیت شهری: بیش از 60 فیصد امکان دسترسی 
به آب سالم، 12 فیصد از گنداب مناسب استفاده 

خواهند کرد.

جمعیت قصبه ای: 30 فیصد امکان دسترسی به 
آب سالم، 10 فیصد امکان دسترسی به گنداب 

مناسب را خواهند داشت.

مارچ 2010

حداقل 30 فیصد از آب مصرفی افغان از کارهای آبی بزرگ 
تامین می شود.

مارچ 2010فراهم بودن آب لوله کشی محدود باقی می ماند.

هدف انکشاف هزاره: 50 فیصد از افغان ها امکان دسترسی 
به تامین آب مداوم خواهند داشت.

2020فیصد دسترسی به آب سالم را در باال ببینید.

 www.ands.gov.af/ands/final_ands/src/final/Afghanistan%20National%20Development%20Strategy_eng.pdf، pp. USAID ،"ستیراتیژی ملی انکشاف افغانستان "، GIRoA :منبع
84-85، پاسخ به درخواست دیتایUSAID سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2009/2/10،به ANDS ووزارت انکشاف و تسهیل مناطق قصبه ای اشاره دارد.

جدول 3.12

جدول 3.13

اولویت های ستیراتیژیک برای آسانی سیستم ترانسپورت 

ANDS وضعیت مطابق 30 سپتمبر 2009هدف  ANDS تاریخ تکمیل  

پروژه شبکه جاده های سراسری کامال عملکردی خواهد 
بود، همه جاده های افغانستان و جاده های کشورهای 

همجوار را بهم خواهد پیوست. 

تقریبا نیمی از جاده ها بطور کاملی تعمیر 
شده اند

مارچ 2008

میدان هوایی بین املللی کابل و میدان هوایی هرات کامال 
مطابق استانداردهای تشکیالت هوانوردی غیرنظامی بین 

املللی هستند.

مارچ 2010هیچ تغییری راپور داده نشده.

بعدیهیچ تغییری راپور داده نشده.GIRoA پروژه خط های افغانستان را اجرا خواهد کرد

 ،www.ands.gov.af/ands/final_ands/src/final/Afghanistan%20National%20Development%20Strategy_eng.pdf، pp. USAID 9596- ،"ستیراتیژی ملی افغانستان "، GIRoA :منبع
پاسخ به درخواست دیتای سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2009/2/10. 

در میان کشورهای در میان خشکی، افغانستان 
یکی از دورترین آنها به بنادر دریایی- بیش از 2000 

کیلومتر از طریق جاده معمولی. 

 ،http://web.worldbank.org "منبع: بانک جهانی، "بخش ترانسپورت افغانستان
دسترسی در 2009/9/10.
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TURKMENISTAN

UZBEKISTAN TAJIKISTAN

PAKISTAN
IRAN

CHINA

پکتیکا

لوگر

خوست

تخار
بدخشان

بَغالن

بامیان

فاریاب

وردک

کُنَر

پکتیا

سمنگان

کندوز

نورستان

لَغمان

راه فَ

نیمروز هلمند
قندهار

ُرُزگان ا

زابل

غور

غزنی

بلخ

بادغیس
پروان

ننگرهار

پنجشیر

هرات

دایکُندی

جوزجان

سر پُل

کابُل

کاپیسا

پروژه: کابل به مزار شریف
طول:360 کیلومتر

 تکمیل: 100%

پروژه: کابل به میدان شهر
طول: 46 کیلومتر

 تکمیل: 100%

پروژه: سرک کابل-قندهار
طول: 49 کیلومتر

 تکمیل: 100%

پروژه: سرک کابل-قندهار
طول:85 کیلومتر

 تکمیل: 100%

پروژه: سرک کابل-قندهار
طول: 85 کیلومتر

 تکمیل: 100%

پروژه: سرک کابل-قندهار
طول: 85 کیلومتر

 تکمیل: 100%

پروژه: هرات به مزار شریف
طول: 511 کیلومتر

 تکمیل: 90%

پروژه: هرات به مزار شریف
طول: 511 کیلومتر

 تکمیل: 90%

پروژه: قندهار به گریشک
طول: 114 کیلومتر

 تکمیل: 100%

پروژه: سرک قندهار-هرات
طول: 116 کیلومتر

 تکمیل: 100%

پروژه: کابل به مزار شریف
طول: 360 کیلومتر
 تکمیل: 100%

پروژه: سرک قندهار-هرات
طول:125 کیلومتر

 تکمیل: 100%

پروژه: سرک قندهار-هرات
طول: 125 کیلومتر

 تکمیل: 100%

پروژه: سرک قندهار-هرات
طول: 101 کیلومتر

 تکمیل: 100%

پروژه: ملان به باال مرغاب
طول: 143 کیلومتر

 تکمیل: 0%

پروژه: ارملیک به ملان
طول: 50 کیلومتر

 تکمیل: 0%

پروژه: هرات به ارملیک
طول: 53 کیلومتر

 تکمیل: 100%

پروژه: دوشی به پل خمری
طول: 50 کیلومتر

 تکمیل: 3%

پروژه: سرک کابل-قندهار
طول: 85 کیلومتر

 تکمیل: 100%

نوت ها: منبر ها روند شده اند. منبر ها تخمینی هستند. پروژه های باقیمانده بیشتر از حد تاخیر دارند، بنابراین تاریخ تکمیل آنها مشخص نیست.

منبع: اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2009/2/10.

بخش مساعدت بین املللی
بخش اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده

شکل 3.48وضعیت سرک حلقوی افغانستان

های سراسری و وضعیت تکمیل شدن آنها را تا 30 سپتمبر2009 شرح می دهد.

مطابق USAID، افزایش دسترسی به جاده ها، شرایط بازای های قصبه ها را بهبود داده است. در مورد 

بازار بهاراک، یک بازار سیار در بدخشان، تعداد معامله کنندگان که محصوالت زراعی را می فروشند از 3 

به 30 رسیده است. صادرات گردو )به کابل و کشورهای خارجی( از 270 تن در سال گذشته به 2000 تن در 
امسال رسیده است.354

USAID راپور داده که جاده های سنگ فرش شده در منطقه مدت های مسافرت را بهبود داده و زارعان را 
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قادر ساخته تا محصوالت زراعی خود را بدون فاسد شدن به بازار برسانند. در گذشته، زارعان مجبور بودند 

که مبالغی به رانندگان محلی پرداخت کنند تا محصوالت زراعی آنان را از طریق جاده های غیرسنگ فرش 
شده حمل کنند، حاال آنها می توانند خودشان با پول کمتری مسافرت کنند.355

ارتباطات
ارتباطی مناسب برای هر حوزه و قصبه مترکز  بر فراهم کردن خدمات  ارتباطات  برای   ANDS متریک های 

دارد.356 جدول 3.14 بعضی از اهداف اجنام شده با بخش ارتباطات را لست می کند.

تقریبا 33 فیصد از افغان ها )10 ملیون نفر( در خدمات صوتی ثبت نام کرده اند، 100000 از اینها ثبت 

نام کنندگان خط های زمینی و ثابت هستند، و بقیه استفاده کنندگان از تلیفون های مبایل هستند اما با 

وجود این، وزارت ارتباطات و تکنولوژی ارتباطی )MCIT( تعداد افغان هایی که به خدمات تله کمونیکاسیون 

دسترسی دارند بیشتر است. نزدیک به 75 فیصد جمعیت. MCIT اعتقاد دارد که افغان ها خدمات تلیفونی 
را با عائله و دوستان خود شراکتا استفاده می کنند، و به ادارات مخابراتی عامه دسترسی دارند.357

برطبق USAID، دسترسی به تله کمونیکاسیون در والیات مختلف فرق می کند. کمپنی های خدمات 

عمده  شهری  مناطق  اند.  ساخته  بیشتر  جمعیت  با  های  محل  در  ارتباطاتی  اصلی  ساختارهای  مبایل 

افغانستان، ساختار داخلی نیرومند و قوی، مانند مناطق شمالی کشور دارند )بین هرات، مزارشریف، جالل 

آباد و کابل(.358 

بزرگترین تالش های انکشاف  از  USAID، گسترش خدمات مخابراتی به مناطق قصبات یکی  برطبق 

ارتباطات است. GIRoA کمک های مالی انکشاف تله کام رابرای توسعه ساختار داخلی مخابرات در مناطق 

قصبات ایجاد کرده است. تا 30 سپتمبر سال 2009، کمک های مالی در حدود تقریبا 25 ملیون دالر برای 
توزیع جمع آوری شده و 2.5 ملیون دالر به 20 ناحیه فراهم شده است.359

USAID با حمایت از تقویت برنامه اقتصادی حکومت افغانستان و بخش خصوصی، که برای انکشاف 

این  2009 فراهم کرده است. هدف  30 سپتمبر  و   2003 بین سال های  دالر  1.5 میلیارد  از  ارتباطات بیش 

برنامه همچنین شروع تاسیس بخش تله کمونیکاسیون مستقل برای افغانستان در سال 2003 با صدور 
الیسنس برای چهار کمپنی تلیفون خصوصی بوده است.360

های  وزارت  برای  هایی  سایت  ویب  ساخت  در   MCIT به  کمک  برای  دالر  ملیون   1 همچنین   USAID

برای  تا  اند  زبان محلی نوشته شده  به  این سایت ها  دولت های والیتی فراهم کرده است،  و  افغانستان 

افغان ها معلومات بهتری درباره منابع دولتی فراهم کنند.361 بسیاری از این سایت ها بخش هایی به زبان 
انگلیسی دارند.362

USAID همچنین کمک های مالی برای سیستم ماهواره ملی، که توسط MCIT اداره می شود، فراهم 

ابتکار مدیریت معرفی ملی
مقررات GIRoA برای ثبت نام کنندگان برای تله 

کمونیکاسیون مقرر می دارد که معلومات کامال 
جزئی در مورد خودشان به منظور دریافت خدمات 

ارائه دهند. چون در حدود 10 ملیون ثبت نام کننده) 
مطابق 30 سپتمبر سال 2009( وجود دارد، مقدار 

معلومات زیادی قبال جمع آوری شده است. برطبق 
USAID، این معلومات می تواند برای ابتکار هویت 

ملی خیلی با ارزش باشد که آمار دموگرافیک 
افغانستان را جمع آوری می کنند.

منبع: USAID، پاسخ به متاس دیتای سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 
ا2009/2/10

اولویت های ستیراتیژی برای انکشاف بخش ارتباطات 

ANDS وضعیتهدفANDS تاریخ تکمیل

افزایش دسترسی به تله کمونیکاسیون 
خدماتی به شمول حداقل 80 فیصد از افغان ها

33 فیصد از افغان ها به خدمات صوتی ثبت نام 
کرده اند، تقریبا 75 فیصد بطور تخمینی به تله 

کمونیکاسیون دسترسی دارند.

2010

توسعه خدمات ماهواره ) وسایل مبایل سلوالر( 
برای رسیدن به حداقل 3000 قصبه 

30002010 جامعه برج های مبایل عملکردی دارند.

 ،99-www.ands.gov.af/ands/final_ands/src/final/Afghanistan%20National%20Development%20Strategy_eng.pdf، pp. USAID 98 ،"ستیراتیژی ملی افغانستان "، GIRoA :منبع
پاسخ به درخواست دیتای سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2009/2/10.

جدول 3.14
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 USAID کرده است. این سیستم با 34 حاکم والیات به رئیس جمهور افغانستان متصل می شود. برطبق

آنها جلسه های ویدئو کنفرانس هفتگی دارند، جلسه های هفتگی" ارتباط نزدیکتر و بزرگتر سیاسی " با 

GIRoA فراهم می کند.363 

صنعت 
ایاالت متحده امریکا در چندین برنامه حمایت هایی از صنعت افغانستان به عمل آورده است. برای مثال، 

پروژه انکشاف ابداعی متوسط و کوچک افغانستان تقریبا 40 ملیون دالر برای توزیع میان جتارت ها و کسب 

و کارهای کوچک در افغانستان دریافت کرده است.364 این بخش مشاهده کلی از بعضی از صنایع بزرگتر 

افغان فراهم می کند. 

 
زراعت

کاری  فریم  زراعت جایگزین کرده که  برای  اخیرا سیاست جدیدی   )MAIL( دامداری  و  آبیاری  زراعت،  وزارت 

انکشاف زراعت افغانستان نامیده می شود. این فریم کاری ستیراتیژی مشاهده ای در ANDS در مورد برنامه 

زراعت و مناطق انکشاف قصبه ای )ARDZ( ایجاد کرده است. برطبق NADF ،USAID، جزئیات بیشتری از 

ANDS و ARDZ دارد و بنابراین هردو را حتت الشعاع قرار می دهد. همانند آن، اعطائیات بین املللی دیگر در 

ARDZ مشارکت منی کنند.365 
برطبق MAIL، ارگان NADF بر مناطق پروگرام کلیدی مترکز دارد:366

مدیریت منابع طبیعی  •

تولید محصوالت زراعی و بازده  •

توسعه دوباره اقتصادی  •

برنامه حمایتی و مدیریت تغییرات   •

بخشی از محصوالت زراعی برای عائله نگهداری می شود )مابقی به عموم فروخته می شود( به مقدار 

زیادی از والیت، حوزه و محصول فرق می کند. برای مثال، در ننگرهار، برطبق یک تخمین، 98 فیصد از گندم، 

اما فقط 10 تا 20 فیصد از سبزیجات و 5 فیصد از پیاز) به علت اینکه آنها به عنوان غله نقدی مالحضه 

می شوند( در مزرعه نگه داشته می شوند. در مقایسه، در بلخ، فقط 60 تا 70 فیصد از گندم برای مصرف 

شخصی، به علت مزارع بزرگتر نگه داشته می شود.367 

ایاالت متحده امریکا از انکشاف زراعی حمایت می کند
ایاالت متحده امریکا از پروگرام های گسترش فرصتهای زراعتی در مناطق قصبه ای و انکشاف جتارت زراعی 

در سراسر افغانستان حمایت می کند. USAID تقریبا 402.8 ملیون دالر برای حمایت از جتارت زراعی فراهم 

کرده است.368 جدول 3.15 بعضی از تالش هایی را که USAID اخیرا حمایت کرده شرح می دهد.

تالش هایی برای انکشاف زراعی
USAID راپور داده که بین 75 تا 85 فیصد از افغان ها) 27 تا 35 ملیون نفر( بصورت عمله کار در بخش زراعت 

کار می کنند.369 از این تعداد، تقریبا 4.8 ملیون نفر در حال حاضر بیکار هستند. برطبق USAID وجود بیکاری 
باال در بخش زراعت شمول این ریسک ها می شود:370

جوانان بیکار و با شغل کاذب منابع بالقوه ای برای شورش و آشوب هستند.   •

معاش کم "چرخه فقر" را بین نسل ها دائمی می کند.  •

بیکاری در مناطق قصبه ای باعث افزایش میزان شهرنشینی می شود.  •

یک زنبوردار افغان یکی از کندوهای خود در پنجشیر را بازرسی 
می کند. به این مرد دو کولونی اولیه از طرف پروگرام زنبورداران 

توسط وزارت زراعت پنجشیر داده شده است. )عکس نیروی 

هوایی ایاالت متحده امریکا، میکائیل ب کلر(
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معاش کم برای سیستم تعلیم بچه های افغان های نورمال باعث افزایش مشارکت در موسسه ها و   •

تشکیالت بنیادگرا می شود.

برطبق USAID، تهدید زیاد محیط زیست و بی ثباتی چند گاهی در وضعیت امنیتی تالش های زیادی برای 

جایگزینی پروگرام های زراعی را خواهان می شود. در نتیجه، USAID بر پروگرام های انکشاف در مناطق با 

ثبات، با استفاده افزوده از قرارداد کنندگان امنیتی خصوصی، و پروگرام های کار دوباره برای کاهش ریسک 

مترکز می کند.371 

انکشاف بخش خصوصی
افغانستان رتبه 160 را از 181 کشور جهان در سروی بانک جهانی از نظر اجنام جتارت دارد.372 احتادیه سرمایه 

 USAID پروژه های زراعتی بعدی

شرحپروژه

سفره های آب زیرزمینی براساس 
قصبات جتدید در والیت غور

این پروژه برای اجرای جتدید پروژه هایی در هفت سفره آب زیرزمینی در غور طراحی شده است. آین پروژه جتدید سفره های آب زیرزمینی جامعه را از طریق تاسیس و بهبود دوباره 
سیستم های محلی با مدیریت منابع طبیعی کاتالیزه می کند. گروه های زنان مشارکت زنان را حترک و افزایش خواهند داد.

احتاد برای ساخنت سیستم معلوماتی زراعتی برای تعلیم زراعت، حتقیق و دوام آن کار می کند. این پروژه بر بهبود قابلیت های فاکولتی های علوم زراعی و دامپروری افغان و MAIL پیشرفت وحدت زراعی افغان
مترکز دارد.

آب، زراعت و انتقال تکنولوژی 
افغانستان

انتقال برای شناسایی عملی، بادوام، تکنولوژیهای براساس منابع طبیعی و مدیریت آب و افزایش تولید زراعی کارمی کند. این پروگرام همچنین برای شناسایی آب و زمین که از 
سیاست ها و فریم های موسسه ای استفاده می کنند طراحی شده که افراد - به صورت محلی، والیتی و دولت های ملی- برای افزایش بادوام انکشاف اقتصادی از بخش های 

منابع طبیعی و زراعی تشویق می کند. باالخره، این پروگرام، بهبود قابلیت های کارمند های حرفه ای وزارت های افغانستان و یوفنون ها با مشارکت در مورد تصمیم گیری براساس 
معلومات و پروژه های اجنام شدنی برای منفعت مردم و اقتصاد افغانستان طرح ریزی می کند.

احتاد انکشاف عملیات زراعی 
افغانستان

هدف این پروگرام سه ساله قادر ساخنت عائله های قصباتی و کنار شهری برای توسعه و بهبود بادوام معاش براساس زراعت از طریق انکشاف زراعی برطبق بازار می باشد. این 
پروگرام، ادامه و دوام، مواد اولیه و خدمات دیگر زراعی برای زارعان کوچک، معامله کنندگان و پروسسور ها در هرات، غور و بامیان فراهم می کند. اهداف این پروگرام افزایش درآمد از 

مزرعه و خارج از مزرعه برای عائله های قصباتی فقیر در غرب و مرکز افغانستان و افزایش کاپاسیته محلی در بازارهای زراعی است.

موارد محرک جایگزین اقتصادی: 
شمال، شرق و غرب

این پروگرام یک قرارداد تعاونی 150 ملیون دالری، پنج ساله ) مارچ -2009مارچ 2014( با DAI و ضمانت کنندگان فرعی ACDI-VOCA و تعاونی Mercy برای جایگزینی پروگرام های 
انکشاف جایگزین با مترکز بروالیات در شمال، شرق و غرب که قبال هدف ADP-E وADP-N )ننگرهار، لغمان، کونار، نوریستان، بدخشان، بلخ، تخار، بادغیس( می باشد.

این احتاد برای تاسیس شبکه مراکز خدمات شش مزرعه )FSCs( در شش والیت مورد نظر0 غزنی، هلمند، قندهار، اغمان، کونار و زابل- با منفعت رساندن به بیش از 20000 زارع احتاد خدمات مزارع افغانستان
افغان از طریق افزایش دسترسی به ورودی های زراعی، تعلیم، و بازارهای خروجی می باشد.FSCs به صورت بهره وری، با عملیات ملکیت خصوصی خواهد بود که ورودی های زراعی، 

خدمات و ارتباط با زارعات افغان برای ارسال موفق محصوالت زراعی جتاری خواهد بود.

تقویت بادوام پروگرام های زراعی 
)ASAP(

 ASAP .هدف این پروگرام ایجاد حترک وتراکم دربخش زراعت جتاری است که با فراهم کردن فرصتهای استخدام در قصبات افغان جایگزینی برای تولید خشخاش فراهم می کند
فرصتهای جتارت رابا فراهم کردن ارتباط بین خریداران و زارعان آسان می کند. این پروژه بطور فعالی شناسایی و سرمایه گذاری برای غلبه برعواملی که در رشد فروش تولیدات 

محلی مشکل ایجاد می کنند، اجنام خواهد داد.

ووچر های افغانستان برای تولیدات 
افزایش یافته زراعی )AVIPA( بیشتر

AVIPA PLUS یک پروگرام USAID برایووچر توسعه موفق بذر گندم است. این پروگرام پروگرام ریزی ثبات برعلیه شورش در هلمند و قندهار با فریم زراعی در مجاورت والیات جنوبی 
است که مطابق نیاز کمک خواهد شد. AVIPA مستقیما بیش از 500 افغان را استخدام خواهد کرد و برکار و روابط نزدیک با MAIL ملی، والیتی و مقامات حوزه با استفاده از 

شبکه توزیع جتارت بخش خصوصی افغان سرمایه گذاری خواهد کرد.

انکشاف جایگزین پروگرام- جنوب 
غربی

هدف این پروگرام کاهش بستگی اقتصادی فراه، اوروزگان، نیمروز و هلمند به تولید و جتارت تریاک است. USAID به شناسایی جوامع و ایجاد فرصتهای قابل درک برای افزایش 
معاش و ایجاد کارهای همیشگی از طریق اقتصاد باثبات، و با اجرای ساختار داخلی اقتصادی و اجتماعی که فرصتها به آن وابسته اند، می باشد. نتایج حاصل شده شمول 

توسعه ساختار داخلی با افزایش رضایت بخش فرصتهای استخدام محلی برای عمله های بدون زمین، بیوه ها و دیگر افراد مضنون به تولید تریاک، پروسس آن یا معامله آن، همانند 
فرصتهای ایجاد شده با همان گروه برای شروع یا توسعه جتارت محلی، کار با عملیات محلی، افزایش زراعت یا معاش شرکت از طریق بازاریابی، پروسس و بهبود انکشاف جتاری 

است.

منابع: USAID پاسخ به درخواستUSAID، سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 10/2/2009، پاسخ به نظرخواهی وتایید سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 10/15/2009

جدول 3.15
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گذاری خصوصی فرادریایی )OPIC( راپور داد که سرمایه گذاری در افغانستان در حال توسعه است، اما به 

علت امنیت غیر مستحکم، فساد اداری، و وقفه در تصویب لوایح قانونی جتارت کلیدی سریعا مشارکت 
اجنام منی پذیرد و رشد سریع را مختل کرده است.373

برطبق خزانه داری، بزرگترین تالش ها برای انکشاف بخش خصوصی و پروگرام های صالحدید اجرای قانون 

و مقررات حکومتی مالل آور است.USAID 374 تالش های بیشتری را راپور داده است. قدرت قابل اتکا، دریافت 

اجاره ملک، دسترسی به اعتبارات و فسادOPIC 375 همچنین هزینه های قراردادکنندگان امنیتی خصوصی را 

به علت ساختار داخلی فیزیکی بی قابلیت ) بشمول برق( و خدمات ساختار داخلی )بشمول خدمات بانکی 
اساسی( یادآور می شود.376

چند  گذاری  سرمایه  گارانتی  آژانس  افغانستان،  مقررات  بودن  ضعیف  به  مربوط  موارد  به  پاسخ  در 

 ،MIGA ،AIGF را تاسیس کرده است. با )AIGF(تسهیالت گارانتی سرمایه گذاری افغانستان )MIGA(منظوره

به عنوان تشکیالت بیمه ای عمل می کند که 90 فیصد از ضرر و زیان جتاری را که در اثر انتقال محدودیت ها 

و ملکیت ها، حرب و مجادله های شخصی و تخطی از قرارداد ایجاد می شود برمی گرداند.377 

USAID راپور داده که پروگرام های آن بسیاری از این تالشها را که برای سرمایه گذاری خصوصی اجنام 

می شود، تعیین می کنند. اداره USAID برای رشد اقتصاد )OEG(، بر سه منطقه انکشاف بخش خصوصی 
مترکز می کند:378

و سرپرستی  پولی  قانومنندی، سیاست  رفورم  جتاری،  قانون  انکشاف  برای  جتاری:  و  اقتصادی  سیاست   •

بانکی، سیاست جتاری و مدرنیزاسیون گمرکات کار می کند

انکشاف بخش مالی: از انکشاف موسسه های میکرو فاینانس، بانک های جتارتی، تعاونی های اعتباری   •

و موسسه های مالی غیر بانکی حمایت می کند

و کوچک، خصوصی سازی  اندازه متوسط  جتارت  برای  در سطح شرکت  بودن جتارت: حمایت  رقابتی   •

موسسات با ملکیت دولتی، بهبود اجاره داری زمین ها، و پارک های صنعتی را فراهم می کند.

کردن  فراهم  برای  آنها  شرکای  و  امریکایی  گذاران  سرمایه  با  نزدیکی  بطور  آن  که  داده  راپور   OPIC

محصوالت بیمه ای و مالی، فعال ساخنت سرمایه گذاری" در غیر این صورت اجنام نخواهد شد" کار می 

کند.379 

OPIC پروگرام های در حال اجنام خود را برای کمک به تعاونی بیمه افغانستان، تنها کمپنی بیمه جتاری 

خصوصی در کشور، مانند عالمتی برای بهبود ترقی بخش خصوصی افغانستان حمایت می کند. رشد 

بیمه و محصوالت بانکی خدمات موجود برای جتارت را بهبود می دهد که می توانند فرصتهای اشتغال و 

رشد کلی اقتصادی را افزایش دهند.380 

مبارزه با مواد مخدر
مشکل  چون  کند،  می  بندی  طبقه  سراسری"  مسئله  "یک  عنوان  به  را  مخدر  مواد  با  مبارزه   ANDS

مواد مخدر در افغانستان مشخص نشده است،" موفقیت کلی ANDS در مخاطره خواهد بود".381 مورد 

سراسری همچنین بربیش از یک اساس ANDS تاثیر می کند. برطبق ANDS، تالش های مبارزه با مواد مخدر 
برای رسیدن به چهار هدف طراحی شده اند:382

فروپاشی جتارت مواد مخدر  •

توسعه توسعه وافزایش معاش قانونی در قصبات  •

حمایت انکشاف بخش خصوصی اضافی توسط 
پروگرام انکشاف سازمان ملل متحد)UNDP( از 

طریق پروگرام انکشاف بخش خصوصی و جتاری آن 
که برای توسعه رشد اقتصادی، ایجاد فرصتهای 

شغلی و کاهش فقر فراهم می شود. بانک جهانی 
از طریق پروژه حمایت انکشاف بخش خصوصی، 

که بر بهبود کاپاسیته انتقال برق، خدمات زمینی، 
آب و تله کمونیکاسیون به منظور حترک بهتر 

محیط سرمایه گذاری جتاری فراهم می کند.

منبع: خزانه داری، پاسخ به متاس دیتای سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، ا 
2009/30/9

امنیت

همکاری منطقه ای 

مبارزه با مواد مخدر

مبارزه با فساد اداری 

برابری جنسیتی 

ظرفیت 

(ANDS) ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان

محیط زیست

حکومتداری
انکشاف

چون ANDS مبارزه با مواد مخدر را به عنوان یک 
مسئله سرتاسری معرفی می کند، این راپور تالش 

های مبارزه با مواد مخدر را در بیش از یک محل 
بحث می کند. لطفا بخش امنیت را برای جزئیات 

ریشه کنی کشت خشخاش، توقیف مواد مخدر، و 
موارد امنیتی مربوط ببینید.
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کاهش تقاضا برای قاچاق مواد مخدر) و فراهم کردن معاجله برای معتادان مواد مخدر(  •

تقویت تشکیالت مبارزه با مواد مخدر در دولت های والیتی و مرکزی  •

براساس انکشاف اقتصادی و اجتماعی، انکشاف جایگزین و افزایش معلومات عمومی دو برنامه اولیه 

مبارزه با مواد مخدر هستند. 

برطبق USAID و اداره سازمان ملل متحد، در مورد مواد مخدر و جنایت)UNODC(، فعالیت قاچاق مواد 

 10 تریاک  تولید  و   2009 در سال  22 فیصد  در حال کاهش است. کشت خشخاش  افغانستان  در  مخدر 

فیصد کمتر شده است. قیمت ها در 10 سال پایین هستند.383 

بعالوه، آمار سازمان ملل متحد کاهش در نیروی کار مواد مخدر، درآمد حاصل و صادرات آنها نشان می 

دهد. تعداد والیات عاری از کشت خشخاش رو به افزایش است، چون تعداد توقیف مواد مخدر کم می شود، 

اما با وجود این، UNODC هشدار می دهد که مواد مخدر به عنوان یک تهدید جدی برای اجنام انکشاف 

افغانستان باقی است.384 تخمین زده می شود که 123000 هکتار )ها( از زمین های قابل زراعت خشخاش 
کشت می شود.385

و وفاداری عمومی به خدمات  افزایش می دهد که اعتماد  را  جتارت مواد مخدر همچنین فساد دولتی 

دولتی را کاهش می دهد. پولشوئی با جتارت مواد مخدر مربوط است و بر تقویت بانک های افغان تاثیر می 

گذارد.386 

که  دهد،  می  ادامه  معتادان  گیری  بکار  به  مخدر  مواد  جتارت  بزرگ،  مقیاس  در  مشکالت  این  بعالوه 

بسیاری از آنها به عنوان "آسیب پذیر" به معنی پناهنده یا بطور جدی بی چیز و فقیر می باشند. با استفاده 

بیش از حد از مواد مخدر مریضی هایی مانند، HIV و AIDS به میان می آید.387 

انکشاف جایگزین
 USAID .شواهدی بر پروگرام های انکشاف جایگزین در کاهش تولید تریاک رل بازی می کنند USAID برطبق

30 سپتمبر سال  امریکا مدیریت می کند. مطابق  ایاالت متحده  از طرف  را  انکشاف جایگزین  پروگرام 

2009، دو چنین پروگرامی اجنام شده اند، یکی در همه نواحی شمالی و والیات غربی و یکی در جنوب غربی. 

و حترک  و توسعه  افزایش تعداد فرصتهای استخدام قانونی  انکشاف جایگزین  پروگرام های  هدف همه 

بخشیدن به فروش قانونی محصوالت زراعی منطقه است. اما با وجود این، USAID راپور داده که تنظیمات 

برای اقتصادی مخصوص و شرایط جغرافیایی هر محل اجنام شده اند. 388 جدول 3.16 جزئیات برنامه های 

بعدی USAID رابرای انکشاف جایگزین نشان می دهد.

فعالیت های انکشاف جایگزین

شرحفعالیت

تامین ساخت و ساز و احیای مجدد، آبیاری و سیستم های تخلیه و گنداب و جاده های محلی.بهبود پروگرام های ساختار داخلی:

کار برای تعیین میزان بیکاری باال پروگرام های پول نقد برای اجنام کار: 

برای زارعان با دسترسی به تکنولوژی های پیشرفته و عملیات مدیریت مزرعهتعلیم زارع و انتقال تکنولوژی:

تشویق زارعان برای رشد و کشت خواربار، بشمول سبزیجات، میوه جات، آجیل ها، درختان غالت، و گندمحمایت از محصوالت با ارزش زیاد: 

برای زارعان بذرهای بهبود یافته و بارور فراهم می کندتوزیع ورودی ها: 

برای زارعان امکان دسترسی به درختان میوه و جنگلی جدید، انکشاف مراقبت و خدمات باغ میوه فراهم می کند.توزیع درختان میوه و جنگلی: 

سالمت حیوانات را از طریق پروگرام های دام ها و پرندگان توسعه می دهدسالمت حیوانات و خدمات دامداری:

منبع: USAID، پاسخ به متاس دیتای سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، ا2009/2/10

جدول 3.16

والیات عاری از خشخاش: والیات موقعی "عاری از 
خشخاش" اعالم می شوند، که کمتر از 100 هکتار 

از زمین های آنها برای تولید تریاک استفاده شود. 

منبع: UNODC، "سروی تریاک افغانستان: 2008،" 2008/8، صفحه 4.
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معلومات عمومی
ایاالت متحده امریکا از برنامه ریزی معلومات عمومی برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان از سال 2006 

حمایت می کند. شکل 3.49 انکشاف این برنامه ها در طول زمان را نشان می دهد. برطبق دفترمبارزه با 

مواد مخدر بین املللی و امور اجرای قانون)INL(، مشکل است که تاثیری راکه برنامه ریزی معلومات عمومی 

بدانیم که چه مقدار  اندازه گیری کرد، چون غیر ممکن است که  دارد  با مواد مخدر  بر تالش های مبارزه 

خشخاش با این تالش ها کشت منی شود. اما با وجود این، آمار UNODC نشان می دهند که دالیلی که 

نزدیک به 55 فیصد از زارعان از کشت خشخاش خودداری می کنند، موضوعات پیام معلومات عمومی ارائه 

شده توسط INL است.389 

احترام به ممنوعیت دولتی در مورد کشت خشخاش )33 فیصد از پاسخ دهندگان(  •

ممنوعیات اسالمی در مورد کشت خشخاش )16 فیصد از پاسخ دهندگان(  •

عملکردهای تصمیم گیری افراد مسن یا شورا  •

خطر مواد مخدر و تریاک برای انسان ها  •

بین 1 جوالی و 30 سپتمبر سال 2009، عملیات معلومات عمومی طراحی و در 25 والیت افغان تایید شد. 
اینها عملیات "قبل از کشت" برای کاهش حمایت عمومی از کشت خشخاش طراحی شده بودند.390

برنامه پیام چند منظوره، ابتکار دیگر معلومات عمومی در حال اجنام است. آن برای لیدرهای جامعه 
افغان پیام های مبارزه با مواد مخدر و تعلیم در مورد درک معنی پیام را فراهم می کند.391

والیات عاری از خشخاش
است. سه  از کشت خشخاش  عاری  افغانستان حاال  والیت   34 از  والیت   20 دهد که  راپور می   UNODC

والیت دیگر) بدخشان، هرات و نیمروز( انتظار می رود که در فصل زراعی بعدی عاری از کشت خشخاش 

بشوند.392 

با تولید کم خشخاش هنوز برنامه های مبارزه با مواد مخدر  والیات عاری از کشت خشخاش ووالیت 

تولید  به کاهش  افزایش معلومات عمومی  این والیات، عملیات  در  داده که  راپور   INL دریافت می کنند.  را 

خشخاش تاثیر کرده و نظریات عمومی را برعلیه قاچاق و جتارت مواد مخدر شکل می دهد. تیم های مشاوره 

مبارزه با مواد مخدر، که توسط INL حمایت می شوند، بطور نزدیکی با وزارت مبارزه با مواد مخدر افغان برای 

منبع: دفتر مواد مخدر بین املللی و اعمال قانون، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2009/5/10.

2006 2007 2008 2009 2010
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2007:
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-
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تیم های مشاوره مبارزه با مواد مخدر 
(CNAT) و پالن کلمبو پروگرام های تبلیغاتی 
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تشویق به کشت نکردن خشخاش کنند. 
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پالن کلمبو، تیم های مشاوره مبارزه با مواد 

مخدر (CNAT) و سایر پروگرام ها کار 
معلومات دهی عمومی را با هدف انکشاف 
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شکل 3.49فعالیت های معلومات دهی عمومی برای مبارزه با مواد مخدر، 2010-2006
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بطور سه ماهه  مشخص می شود

افغانستان یکی از خطرناک ترین محل های جهان برای زنان است، برطبق 

 .)UNIFEM( راپور کمک های مالی انکشاف سازمان ملل متحد برای زنان

زنان افغان دسترسی محدودی به ملک، تعلیم، و معلومات، مخصوصا 

در بیشتر والیات قصبه ای دارند.395 بعضی آمارهای اساسی:

استفاده  سوء  قربانی  کشور  در  متاهل  زنان  از  فیصد   87 از  بیش   •
خانگی هستند.396

فقط 18 فیصد از زنان بیش از 15 سال باسواد هستند) در مقایسه   •
با 50 فیصد از مردان بزرگسال(.397

فقط 10 فیصد از زنان در مناطق قصبه ای باسواد هستند) بیش از   •
مردان: 7 فیصد( 7%(.398

تقریبا 13 فیصد از زنان افغان بیوه هستند، 94 فیصد از زنان بیسواد   •
هستند.399

برابری طبق قانون
جایگزینی ممنوعیت های تبعیض نژادی افغانستان و حق ویژه برای همه 

گروه های شهروندان افغان. ماده 22 قانون جایگزینی اظهار می دارد که 

مردان و زنان " حقوق ووظایف برابری در مقابل قانون دارند". اما با وجود 
این، حقوق اعطا شده به زنان از تئوری در عمل اجرا منی شود.400

قانون وضعیت افراد صیغه
قانون وضعیت افراد صیغه )2009( یک مثال از زندگی زنان صیغه. افراد 

صیغه تقریبا در حدود 15 فیصد از جمعیت افغانستان را تشکیل می 

به  برای کار کردن  زنان  قانون مقرر میدارد که   ،USAID دهند.401برطبق 

اجازه شوهران شان نیاز دارند و به جتاوز کنندگان به زنان امکان می دهد 

که با پرداخت"خون بها یا دیه " به زنانی که در اثر جتاوز زخمی شده اند 
از تعقیب قانونی در امان باشند.402

همچنین وضعیت افراد صیغه ازدواج، طالق، ازدواج مجدد ) در صورت 

مرگ یکی از دو همسر( ارث بردن، حق انتقال، روابط جنسی در چهارچوب 

ازدواج وورشکستگی را مقرر می دارد. برطبق USAID، بعضی از گروه های 

حقوق بشری باور دارند که قانون ماده 22 مستقیما املنت های جایگزینی 

را نقض می کند. اولین الیحه قانونی توسط پرزیدنت افغانستان در مارچ 

2009 امضا شده است، USAID راپور داده که اگرچه الیحه فعلی عوض 
شده، محدودیت ها در مورد زنان همچنان باقی هستند.403

طرح عمل ملی برای زنان افغانستان
وزیران  شورای  توسط   )NAPWA(افغانستان زنان  برای  ملی  عمل  طرح 

در آپریل 2009 تایید شده یک فریم پالسی 10 ساله برای GIRoA می 

باشد. برطبقNAPWA،USAID، انتظار حمایت مداوم و مستمر در عمل 

GIRoA برای محافظت از حقوق زنان شهروند رادارد.404 

افغان  زنان  وزارت  امور  طریق  از  ها  وزارت  همه  توسط   NAPWA

)MoWA( برای رهبری موسسه ایثار زنان افغانستان اجرا شده است.405 

در شراکت و همکاری با وزرای دولت و تشکیالت بین املللی، MoWA برای 

سیاستها، بودجه و خدمات دولتی بشمول مالحضه تاثیرات آنها هم 

 NAPWA توسط MoWA .بر مردان و هم بر زنان ایثار و فداکاری می کند

از  حمایت  برای  املللی  بین  تشکیالت  و  ها  وزارت  با  قرارداد  امضای  با 

پروگرام های تساوی جنسیتی امضا شده است.406 جدول 3.17 بعضی 

از قراردادهای امضا شده با MoWA را در سال 2009 لست می کند. 

آزادی جغرافیایی
فرصتها برای زنان به مقدار زیادی با توجه به محل زندگی آنها فرق می 

کند. برطبق MoWA، هرچه والیت امن تر باشد، زنان بیشتری در فضای 

عمومی دیده می شوند. در والیات ایمن تر، USAID راپور داده که بیشتر 

دختران به مکتب می روند و بیشتر زنان هم به مراقبت صحی دسترسی 

زنانی  دارند،  گرایش  بیشتر  امنیت  داشنت  به  عمده  شهرهای  دارند.407 

مزار  و  هرات،  کابل،  بشمول  کنند)  می  زندگی  شهری  مناطق  در  که 

زنان افغانستان
امنیت

حکومتداری
انکشاف

مبارزه با مواد مخدر

همکاری منطقه ای

مبارزه با فساد اداری 

برابری جنسیتی

ظرفیت

محیط زیست

 NAPWA،2009 قرارداد

MoWA هدفشریک

کمیسیون خدمات شخصی 
افغانستان 

حترک و توسعه مشارکت زنان در دولت موقعیت های سیاسی

افزایش آگاهی سراسری در مورد برابری جنسیتی و اداره عملیات وزارت حج و امور دینی
معلومات عمومی

تقویت موسسه های اجتماعی شخصی جایگزینی UNIFEMNAPWA و شبکه زنان افغان

افزایش نقش دختران و زنان بزرگ سال در مکتب ها و یوفنون هاوزارت تعلیمات افغان

منبع: USAID، پاسخ به متاس دیتای سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 2009/2/10.

جدول 3.17
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بطور سه ماهه  مشخص می شود

دارند.  را  عمومی  زندگی  در  مشارکت  برای  زیادی  فرصتهای  شریف( 

برطبق USAID، آزادی و حقوق اساسی دراین مناطق در مدت چند سال 

گذشته بهبود یافته است.408 

زنان در بیشتر والیات دورتر )مانند هلمند، زابل و خوست( دسترسی 

دارند.  شوند،  می  دیده  شهری  مناطق  در  که  حقوق  همان  به  کمتری 

و مسئولیت  اصول  برطبق  ای  زنان قصبه  زندگی   ،USAIDراپور برطبق 

مثال،  برای  شود.  می  اداره  جایگزینی  قانون  اجنام  از  بیش  سنتی،  های 

اگرچه زنان در مناطق قصبه ای ممکن است به صورت عمله زراعت یا 

کار در خانه کمک کنند، برطبق برداشت های سنتی من عائله خود را 

حمایت می کند بدین معنی که زنان عمله باید به عنوان "وظایف خانه 

داری"تعریف می شوند که نیازی به دستمزد جبران کار ندارند. زنان در 

مناطق قصبه ای همچنین در ریسک ازدواج اجباری یا ازدواج زود هنگام 

هستند. محدودیت های زیادتر در مورد زندگی شخصی زنان همچنین در 

مناطق دورترعمومی تر است.409 

جدول 3.18 مثال هایی از تالش های ایاالت متحده امریکا برای حترک 

و توسعه بخشیدن به برابری و تساوی زنان را فراهم می کند.

در خانه در کابل یک زن فرش و رومیزی های برادور دوزی برای فروش به مارکت ها تهیه می کند. )عکس سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان(

جدول 3.18

حمایت USAID از زنان افغان

تاثیر بالقوهفعالیت یا پروگرام

USAID از زنان و دختران افغان با حداقل 445 
ملیون دالر کمک مالی ایاالت متحده امریکا 

در جوالی 2009 حمایت کرده است.

این کمک مالی بطور بالقوه ای تاثیر ملی 
بر زندگی زنان و دختران افغان دارد.

 کالس های "یادگیری برای زندگی" معلوماتی 
درباره سواد، تعداد و عملیات صحی و سالمت 

خوب برای زنان فراهم می کند. 

بیش از 8000 زن در کالس های " یادگیری 
برای زندگی" شرکت کرده اند.

USAID با حمایت از شبکه مدیای مستقل 
تعلیماتی برای جورنالیست های زن فراهم 

می کند 

از سال 2002، بیش از 500 جورنالیست زن 
تعلیماتی از USAID دریافت کرده اند.

برطبق USAID، اجنمن ماماهای افغان با 
GIRoA برای حترک بخشیدن به مهارت های 

ماماها کار می کند تا اطمینان حاصل 
کند که ماماها بخشی از پروسه سیاست 

انکشاف هستند.

بیش از 1000 زن افغان عضو اجنمن 
ماماهای افغان هستند.

منبع: USAID، "افغانستان: ،"سراسری" http://afghanistan.usaid.gov/en/Program.33.aspx مراجعه 
در تاربخ 2009/23/10، مدیریت سرمفتش سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، پاسخ به سئواالت 

2009/23/10 : دیتا از منابع USAID، USAID، "وزیر 
فاطیمی کنگره سالیانه اجنمن ماماهای افغان را افتتاح می کند"، 2008/4/5.



 نسل بعدی آموزش و تعلیمات
دو پسر افغان وسایل مکتب جدید خود در خانه مکتب ناوا در هلمند را نشان می 

دهند. تفنگ داران دریایی ایاالت متحده امریکا وسایل مکتب را به عنوان عملیات 

مبارزه برعلیه شورش در مشارکت با نیروهای امنیتی افغان در جنوب افغانستان 

بین آنها توزیع می کنند. )عکس سرهنگ تفنگداران دریایی ایاالت متحده امریکا، 

)LCpl Harris
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نظارت سایر سازمانها

نظارت سایر سازمانها
از  افغانستان(  بازسازی  برای  افغانستان )سرمفتش خاص  بازسازی  برای  در هر سه ماه، سرمفتش خاص 

ادارات دولتی دیگر تقاضای ارائه معلومات در زمینه فعالیت های نظارتی در حال اجنام می کند. ادارات ذیل در 

حال حاضر در حال اجنام فعالیت های نظارتی در افغانستان هستند و نتایج آن را به سرمفتش خاص برای 

بازسازی افغانستان اعالن می کنند:

)DoD OIG( دفتر مفتش خاص وزارت دفاع امریکا  •

)DoS OIG( دفتر مفتش خاص وزارت خارجه امریکا  •

)GAO( دفتر حسابدهی دولت  •

)USAID OIG( دفتر مفتش خاص اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده  •

)USAAA( آژانس مفتش ارتش ایاالت متحده امریکا  •

فعالیت های نظارتی تکمیل شده
جدول 4.1 هشت پروژه مربوط به امنیت یا بازسازی را لست می کند که این سه ماهه تکمیل شده اند. 

نظارت های جاری 
مطابق سپتمبر 30، آژانس ها 28 فعالیت بررسی کلی را در حال اجنام دارند. این فعالیت ها توسط آژانس 

بازسازی افغانستان  برای  برای سرمفتش خاص  اند، و تشریح ها به همان صورتی است که  لست شده 

فعالیت هایی که اخیرا  بررسی و مشاهده کلی که توسط آژانس های دیگر ایاالت متحده امریکا تکمیل شده است
عنوان پروژهتاریخ نشرمنبر پروژهموسسه

دفتر مفتش عمومی وزارت 
دفاع

113-D-20092009/30/9جتهیزات طبی مورد استفاده در عملیات حمایتی جنوب غربی آسیا

دفتر مفتش عمومی وزارت 
دفاع

D-2009100-2009/30/9حسابرسی کمک های مالی نیروهای امنیتی افغانستان برای جتهیزات خریداری شده برای پولیس ملی افغانستان- III فاز

دفتر مفتش عمومی وزارت 
دفاع

D-2009109-2009/25/9اداره برنامه تکنولوژی مبارزه با مواد مخدر DoD قراردادهای حمایتی

دفتر مفتش عمومی وزارت 
دفاع

099-D-20092009/12/8حسابرسی کمک های مالی نیروهای امنیتی افغانستان برای جتهیزات خریداری شده برای پولیس ملی افغانستان- III فاز

دفتر مفتش عمومی وزارت 
MERO امور خارجه

09-MERO3006-2009/31/8مدیریت امنیت دیپلماتیک قراردادهای تفصیالت امنیت شخصی/فردی - افغانستان

دفتر مفتش عمومی وزارت 
MERO امور خارجه

09-MERO3005-2009/31/8افغانستان -)WPPS( قراردادهای جزئیات پرسنل امنیتی

GAO1015T-GAO-092009/9/9افغانستان و پاکستان بررسی کلی تالشهای بین آژانس ایاالت متحده امریکا

GAO01-GAO-102009/1/10 .تالش های مواجهه در ردیابی با پرسنل قرارداد کننده و  قراردادهای عراق و افغانستان ،USAID دولت و ،DoD قراردادکننده احتمالی

نوت: MERO=اداره منطقه ای خاورمیانه

منبع: DoD OIG، پاسخ به درخواست دیتای سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2009/3/9، و DoS OIG-MERO، GAO، پاسخ به درخواست دیتای سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 2009t USAAA/3/9، پاسخ به درخواست دیتای 
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 2009/3/9و،USAID OIG، پاسخ به درخواست دیتایسرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 2009/3/9

جدول 4.1



افغانستان  بازسازی  برای    I سرمفتش خاص   114

نظارت سایر سازمانها

جدول 4.2

فعالیت های بررسی و مشاهده کلی بعدی آژانس های ایاالت متحده امریکا
عنوان پروژهتاریخ اجرامنبر پروژهموسسه

ترانسپورت کارگوی هوایی در حمایت از آزادی عملیات عراقی و آزادی حتمیل و اجنام D2009-D000LC-0237.0002009/11/6دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع
عملیات

تفتیش بین آژانسها DoD در الزامات و پرداخت های پول های فراهم شده به DoS برای D2009-D000LC-0237.0002009/5/6دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع
تعلیم وآموزش و سازمان دادن پولیس ملی افغان فراهم شده است.

DoD جمع آوری ماین های زمینی و قرارداد سیستم های خنثی کردن مواد و وسایل D2009-D000AE-0102.0002008/9/12دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع
انفجاری پیشرفته

اعالم دوباره تفتیش کمک های اختصاص داده شده به عراق و افغانستان از طریق کمک D2007-D000FD-0198.0012008/10/10دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع
های مالی تراست فروش عسکری خارجی پروسس شده اند.

MERO 09دفتر مفتش عمومی وزارت امور خارجه-MERO3004-2009 موثریت پروگرام های مقابله با مواد مخدر در افغانستانآپریل

MERO 09دفتر مفتش عمومی وزارت امور خارجه-MERO-30092009 پروگرام آموزش و تعلیم پولیس ملی افغانستان )متحد با دفتر مفتش وزارت دفاع جون
امریکا(

GAO3513992009/17/9برای حمایت قرارداد عملیاتی در افغانستان DoD بررسی کلی

GAO3207122009/2/9 )ANA( تالشهای ایاالت متحده امریکا برای انکشاف قابلیت نیروهای ارتش ملی افغان

GAO3513952009/21/8تدراک و جتهیزات حمایتی برای عملیات نیروهای ایاالت متحده امریکا در افغانستان

GAO3513932009/21/8برای عملیات احتمالی DoD احتیاجات مراقبت صحی

GAO3207092009/17/8 محیط امنیتی افغانستان

GAO3513852009/11/8 تعلیمات مهارت های حرب برای یونیت های حمایتی

GAO3513762009/30/7 آمادگی حربی نیروی هوایی و قابلیت های حمایت حربی سریع

GAO3513872009/30/7کاپاسیته تعلیماتی لشکرهای نیروی دریایی و ارتش

 GAO3513882009/26/7 تامین آموزش و تعلیمات و آمادگی نیروها برای حمایت از عملیات نظامی در عراق و
افغانستان

GAO3206802009/8/5آب نوشیدنی، گنداب، وپروژه های آبیاری غالت در افغانستان

GAO3206622009/16/3و پروژه های زراعی در افغانستان USAID انکشاف جایگزین

GAO3206572009/29/1فعالیت های مبارزه با مواد مخدر ایاالت متحده امریکا در افغانستان

GAO1207902008/25/11قرارداد کردن در عراق و افغانستان

USAAAA-2008-ALL-0531.0002009/26/7افغانستان - )CERP( پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان

USAAAA-2009-ALL-0106.0002009/2/2 عملیات قراردادکننده در وحدت قراردادکنندگان کوماند-عراق/افغانستان - کابل و جالل
آباد)افغانستان(

USAAAA-2008-ALL-0401.0002008/1/9 عملیات قرراداد کننده در وحدت قرارداد کنندگان کوماند-عراق/افغانستان - قندهار و
سالرنو )افغانستان(

USAAAA-2008-ALL-0320.0002008/28/1)عملیات قرارداد در احتاد کوماند قرارداد کننده- عراق/ افغانستان )بگرام

دفتر تفتیش عمومی اداره انکشاف بین املللی ایاالت 
متحده

مفتش USAID/ قرارداد کنندگان امنیتی خصوصی بررسی کلی افغانستان در ارائه نشدهارائه نشده
افغانستان

دفتر تفتیش عمومی اداره انکشاف بین املللی ایاالت 
متحده

تفتیش USAID/ مکتب و بنای کلینیک صحی افغانستان حتت برنامه ساخت و ساز و ارائه نشدهارائه نشده
جتدید بنای مکتب ها و کلینیک ها )SACCARP( تکمیل شده است.

دفتر تفتیش عمومی اداره انکشاف بین املللی ایاالت 
متحده

برنامه کمکی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده/ پروگرام مساعدت مدنی به مردم ارائه نشدهارائه نشده
افغانستان

دفتر تفتیش عمومی اداره انکشاف بین املللی ایاالت 
متحده

تفتیش فعالیت های بخش برق با تامین مالی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده/ارائه نشدهارائه نشده
پروگرام بازسازی زیربناهای افغانستان

دفتر تفتیش عمومی اداره انکشاف بین املللی ایاالت 
متحده

تفتیش اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده برای پروژه ایجاد سیستم های آموزشی ارائه نشدهارائه نشده
برای معلمان

منبع: DoD OIG، پاسخ به درخواست دیتای سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2009/3/9، و DoS OIG-MERO، GAO، پاسخ به درخواست دیتای سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 2009t USAAA/3/9، پاسخ به درخواست 
دیتای سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 2009/3/9و،USAID OIG، پاسخ به درخواست دیتایسرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 2009/3/9
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ارسال شده اند، برخی تغییرات برای کم کردن تکرار در راپور اجنام شده است: استفاده از حروف اختصار و 

مخفف ها در محل تکرار اسامی کامل، استفاده از حروف بزرگ استاندارد، خطوط پیوند و هجی کردن مورد 

نظر و سوم شخص بجای ساختار اول شخص 

جدول 4.2فعالیت های بازسازی یا بررسی و مشاهده کلی مربوط به امنیت را که توسط آژانس های 

دولت تا 30 سپتمبر، 2009 اجرا شده اند، را لست می کند.

دفتر مفتش خاص وزارت دفاع امریکا
دفتر مفتش خاص وزارت دفاع امریکا از طرف همه سازمان های نظارتی وزارت دفاع و موسسات نظارتی 

فدارل، پالن جامع نظارتی برای جنوب غرب آسیا را بروز رسانی کرد، که شامل نظارت های ضروری اضافی 

برای سال مالی 2009 نیز بوده است. 

پالن جامع نظارتی برای جنوب غرب آسیا شامل پالن ها جداگانه برای مفتشان وزارت دفاع، وزارت خارجه 

برای  خاص  سرمفتش  و  عراق؛  بازسازی  برای  خاص  سرمفتش  متحده؛  ایاالت  املللی  بین  انکشاف  اداره  و 

بازسازی افغانستان بود. این پالن همچنان شامل کارهای نظارتی موسسه تفتیش اردو، خدمات تفتیش 

نیروی دریایی، موسسه تفتیش نیروی هوایی و موسسه تفتیش قراردادهای دفاعی بود زیرا این موسسات 

تاثیر زیادی بر موثریت و کارایی حمایت از اردو داشتند. پالن جامع برای حمایت از عملیات های جنوب غرب 

را حمایت می کنند،  آملانها عملیات جنوب غرب آسیا  )DoD OIG(، که  پایدار  آزادی  آسیا شامل عملیات 

شما عملیات آزادی پایدار )OEF( به صورت مدیریت قرارداد، نوسازی جتهیزات، مدیریت مالی و مساعدت به 

تالشهای بازسازی، از الزامات قانونی تعیین شده انکشاف یافت. به عالوه، بروزرسانی که در می 2009 نشر 

شد، شامل درخواست قوماندان قوماندانی مرکزی ایاالت متحده از دفتر مفتش خاص وزارت دفاع امریکا و 

موسسات خدمات تفتیش برای ارزیابی حسابدهی در جنوب غرب آسیا بود. DoD OIG در پروسس جتدید نظر 

طرح بررسی کلی جامع برای جنوب غربی آسیا.

گروه پالن گذاری مشترک جنوب غرب آسیا به رهبری دفتر مفتش خاص وزارت دفاع امریکا، فعالیت 

های نظارتی مربوط به وزارت دفاع، عملیات حوادث احتمالی خارجی و موسسات فدرال را هماهنگ کرده 

و اختالفات آنها را برطرف می کند. گروه میتینگ دهم خود را در اگست 2009 برگزار کرد، چندین مناینده 

از کمیسیون قرارداد کننده در زمان حرب عراق و افغانستان در آن حاضر شدند و درباره تالش های بررسی 

از  منایندگانی  کردند.  بحث  بودند  کرده  معرفی  خود  اولیه  درکار  که  ارتباطاتی  و  موارد  از  بعضی  و  کلی 

مفتش خاص DoD  و سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، آژانس مفتش عسکریه توافق کردند که 

درتالشهای بررسی کلی مربوط به پروگرام پاسخ اضطراری قوماندانی )CERP( در افغانستان برای افزایش 

بهتر استفاده از منابع بررسی کلی و کاهش افت حمایت از نیروهای ائتالف در عراق و افغانستان هماهنگی 

کنند.

DoD OIG حضور خود در جنوب غرب آسیا، را توسعه داده و مفتش ها و محقق های بیشتری در عراق و 

افغانستان مستقرکرده است. کارمندان اضافی به کارهای نظارتی اضافی برای الزامات قانونی، در خواست 

های کنگره، درخواست های مقامات ارشد اردو و وزارت دفاع و در صورت در خواست دفتر مفتش خاص وزارت 

دفاع امریکا، تعیین خطرات و مشکالت عملیات ها مساعدت می کنند. دفاتر منطقه ای DoD OIG در قطر، 

عراق، کویت و افغانستان قابلیت اجنام عملیات های تفتیش، بازرسی و حتقیق وزارت دفاع برای مساعدت 

عملیات حوادث احتمالی خارجی را بهبود می دهند. 
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برای سه ماهه خامته به 30 سپتمبر ،DoD OIG 49 ،2009 فعالیت بررسی کلی بعدی و 13 راپور ارائه کرد 

که از آزادی حتمیل عملیات حمایت می کنند.  از این 49 پروژه بعدی، چهارتا مستقیما مربوط به اپراسیون 

های بازسازی یا امنیتی در افغانستان هستند و در این راپور سه ماهه ارائه داده شده اند. از این 49 پروژه 

آماده شده، چهارتا مستقیما مربوط به اپراسیون های بازسازی یا امنیتی در افغانستان هستند و در این 

راپور سه ماهه ارائه داده شده اند.

بطور کلی، در سال مالی 2009، دفتر مفتش خاص وزارت دفاع امریکا فعالیت های نظارتی مربوط به 

عملیه آزادی پایدار را به امتام رساند و به موارد ذیل پرداخت:

)ASFF( استفاده از حسابدهی صندوق نیروهای امنیتی افغانستان  •

کافی بودن مصالح ساختمانی   •

حسابدهی اموال   •

مدیریت قرارداد   •

کارت های دسترسی قرارداد کننده عمومی   •

قابلیت های مهماتی   •

مدیریت سوخت ها   •

تهیه واستفاده از وسایل نقلیه غیرتاکتیکی   •

 IT دورانداخنت جتهیزات  •

و ترانسپورت کاالها و مواد   •

در پاسخ به درخواست کمیسیون قرارداد کننده زمان حرب در عراق و افغانستان، DoD OIG یک تفتیش 

با هدف ساخت دوباره تسهیالت جدید کامل کابل برای نیروهای ایاالت متحده امریکا )USFOR-A( شروع 

کرده است. بعالوه، درپاسخ به درخواست کنگره، DoD OIG تفتیش پیوسته ای با DoS OIG برای بررسی 

وضعیت پول ASFF که DoD برای DoS در مورد تعلیم پولیس ملی افغانستان فراهم کرده است.

فعالیت های نظارتی 
ترانسپورت کارگوی هوایی در حمایت از آزادی عملیات عراقی و آزادی حتمیل و اجنام عملیات

)پروژه منبر D2009-D000LC-0237.000، آغاز شده در 11 جون 2009( 

DoD OIG تعیین می کند که آیا قراردادهای ترانسپورت کارگوی هوایی در حمایت از آزادی عملیات عراقی 

)OIF( و OEF مطابق قوانین مورد نظر فدرال و DoD پذیرش و قبول شده اند. مخصوصا، DoD OIG تعیین 

خواهد کرد که تصمیم برای استفاده از ترانسپورت هوایی عادالنه بوده و یا اجرای دستورات برطبق معیار 

انتخاب فروشنده ارزش داده شده و یا کارگوی ترانسپورت شده توسط هوا در فریم زمانی مورد نظر انتقال 

یافته است.

برای   DoS به  فراهم شده  پول های  پرداخت های  و  الزامات  در   DoD آژانسها  بین  تفتیش 
تعلیم و سازمان دادن پولیس ملی افغان فراهم شده است. 

)پروژه منبر D2009-D000JB-0230.000 آغاز شده در 5 جون 2009(

به درخواست کنگره  در پاسخ  را  این تفتیش مشترک  وزارت امورخارجه  و  وزارت دفاع  سرمفتشان خاص 

اجنام می دهند. اهداف بررسی کلی وضعیت پول ASFF هست، که DoD برای DoS برای تعلیم ANP فراهم 

ساخته است. خاصتاً، دفتر مفتش خاص وزارت دفاع امریکا از قراردادها، سفارشات، گزارشات کار و هرگونه 
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تغییرات در قراردادها یا سفارشات برای تعلیم این نیرو ها را برای یقین حاصل کردن از مطابقت کامل آنها 

با قوانین فدرال مربوط و ضروریات وزارتخانه را بررسی خواهد کرد. بعالوه DoD OIG صورحتساب قراردادها 

را برای یقین حاصل کردن از مجاز بودن، قابل اختصاص بودن و منطقی بودن آنها برای پرداخت بررسی می 

کنند. DoS OIG به DoD OIG  در مورد این تفتیش کمک خواهد کرد و وضعیت و کارمندان، آموزش، مدیریت 

قرارداد و موثریت مربیان پولیس مدنی را ارزیابی خواهد کرد. 

DoD جمع آوری ماین های زمینی و قرارداد سیستم های خنثی کردن مواد و وسایل انفجاری 
پیشرفته 

)پروژه منبر D2009-D000AE-0102.000 آغاز شده در 9 دسمبر 2008( 

DoD OIG تعیین می کند که تالشهای تهیه و تدارک برای جمع کردن ماین های زمینی و سیستم های 

خنثی کردن وسایل انفجاری پیشرفته برای استفاده در عراق و افغانستان برطبق مقررات فدرال و نیازهای 

دفاع انکشاف یافته، ارزش داده شده ومدیریت شده اند. 

اعالم دوباره تفتیش کمک های اختصاص داده شده به عراق و افغانستان از طریق کمک 
های مالی تراست فروش عسکری خارجی پروسس شده اند.

کاری  زمینه  طی  در  مشاهدات  براساس   )2008 اکتوبر  در10  شده  آغاز   ،D2007-D000FD-0198.001 منبر  )پروژه 

تفتیش حتت پروژه اعالم شده اولیه )D2007-D000FD-0198.000(وDoD OIG پروژه اضافی را که الزم بود در 

مورد موارد مربوط در طی فیلد کاری معرفی شده بود، بطور جداگانه ای بحث شود، اعالم شد. به همین 

منظور، دفتر مفتش خاص وزارت دفاع امریکا به انتقال منابع مالی به صندوق FMS و جمع آوری مصارف 

 ،)D2007-D000FD-0198.001( دوم  پروژه  در  پرداخت.   063-D-2009 منبر  راپور  در  ها  این صندوق  از  مدیریتی 

بازسازی  امنیت،  برای  یافته  اختصاص  مالی  منابع  درست  مدیریت  امریکا  دفاع  وزارت  دفتر مفتش خاص 

را بررسی می کند. ولی، دفتر  از طریق صندوق فروش جتهیزات نظامی  و مساعدت به افغانستان و عراق 

راپور دهی  و  را به حسابدهی درست، استفاده درست  وزارت دفاع امریکا اهداف فرعی خود  مفتش خاص 

وزارت دفاع امریکا  راپور های مالی  در  درست منابع مالی منتقل شده به صندوق فروش جتهیزات نظامی 

محدود کرده است. 
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دفتر مفتش عمومی وزارت خارجه - دفتر منطقه ای خاورمیانه 

فعالیت های نظارتی 
موثریت پروگرام های مقابله با مواد مخدر در افغانستان

)پروژه منبر MERO-3004-09 آغاز شده در آپریل 2009(

هدف: بررسی تالش های امریکا برای پالن گذاری و مدیریت فعالیت های مقابله با مواد مخدر در افغانستان 

شامل حتلیل )1( تعهدات و مصارف امریکا، )2( نتایج پروژه های مساعدت، )3( میکانیزم های هماهنگی و 

ستراتیژی، و )4( موانع عمده در مقابل رسیدن به اهداف امریکا.

دفاع  وزارت  مفتش  دفتر  با  )مشترک  افغانستان  ملی  پولیس  تعلیم  و  آموزش  پروگرام 
امریکا(

)پروژه منبر MERO3009--09 آغاز شده در جون 2009(

اهداف  افغانستان؛  ملی  پولیس  تعلیم  پروگرام  قرارداد  و مصارف  تدارکات  و  الزامات  ارائه خالصه  هدف: 

قراردادها و سفارشات، شاخص های اجنام شده برای اندازه گیری موثریت؛ و نحوه مدیریت قرارداد برای نظارت 

بر موثریت و مصارف قرارداد کمپنی DynCorp. این کار همچنین وضعیت دوسیه های قرارداد، کنترول های 

بررسی می  را  امریکا  امور خارجه  وزارت  و  دفاع  وزارت  برای ماموریت  قرارداد  این  ارزش  و  مدیریتی، مصارف 

کند.

اداره حسابدهی دولت 
در طی سه ماهه آخر، GAO یک مورد استماع بررسی کلی تالش های بین آژانسی ایاالت متحده امریکا را 

در افغانستان و پاکستان بررسی و تست کرده است. این تست و بررسی بشمول یک بحث در مورد موارد 

کلیدی تعریف شده GAO در آپریل 2009 در مورد ارسال راپور به کنگره و پرزیدنت )GAO-473SO(، مانند 

جزئیاتی درباره کار قبلی GAO، یافته ها، و توصیه ها، چگونگی هماهنگی GAO با تالشهای آن با اعضای 

دیگر جامعه حسابرسی، و مراحلی که GAO برای تخفیف تالشهای آن در مورد کار مواجهه با مشاهده 

کلی در افغانستان و پاکستان در پیش می گیرد.

بعالوه، GAO موارد جدید 10 گانه ای مرتبط به افغانستان با عناوین گسترده ای شروع کرده است:

عوض شدن محیط امنیتی افغانستان  •

 )ANA( انکشاف یک قابلیت ارتش ملی افغان  •

تامین آموزش و تعلیمات و آمادگی نیروها برای حمایت از عملیات نظامی در عراق و افغانستان  •

آمادگی حربی نیروی هوایی و قابلیت های حمایت حربی سریع  •

تالشهای DoD برای تنظم کاپاسیته تعلیم برای حمایت از عملیات بعدی  •

تعلیم مهارت های حربی برای یونیت های حمایت عسکری  •

تدراک و جتهیزات حمایتی برای عملیات نیروهای ایاالت متحده امریکا در افغانستان  •

احتیاجات مراقبت صحی DoD برای عملیات احتمالی  •

بررسی کلی DoD برای حمایت قرارداد عملیاتی در افغانستان  •

نیروهای عسکری ایاالت متحده امریکا بعضی از مواد جامد زائد را در پیت های باز در بعضی از محل ها   •

در عراق و افغانستان می سوزانند.
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فعالیت های نظارتی 
بررسی کلی DoD برای حمایت قرارداد عملیاتی در افغانستان

)پروژه منبر. 351399، آغاز شده در 17 سپتمبر 2009( این بررسی بر توانائی DoD برای فراهم کردن تعداد مناسبی 

از پرسنل تعلیم دیده برای بررسی کلی، تالش هایی برای مواجهه DoD در فراهم کردن مشاهده و بررسی 

کلی، و جایگزینی اداره برای درس های آموخته شده از عراق مترکز می کند.

)ANA( تالشهای ایاالت متحده امریکا برای انکشاف قابلیت نیروهای ارتش ملی افغان
امریکا  ایاالت متحده  براهداف  بررسی که  و  این مشاهده   )2009 2 سپتمبر  در  آغاز شده  )پروژه منبر.320712، 

برای ANA مترکز می کند عبارتند از:چقدر ایاالت متحده امریکا هزینه های تخمین زده شده برای تکمیل و 

استقرارANA  تامین ومصرف کرده، چه پیشرفتی ایاالت متحده امریکا در انکشاف نیروهای ANA اجنام داده 

و چه اعطاهای دیگری برای کمک به ANA اختصاص داده شده است.

تدراک و جتهیزات حمایتی برای عملیات نیروهای ایاالت متحده امریکا در افغانستان
)پروژه منبر .351395، آغاز شده در 21 اگست، 2009(

این بررسی کلی بر معرفی و شناسایی تشکیالت و پروسس DoD برای انتقال تدارکات و جتهیزات به/ در داخل/ از 

 افغانستان، تالش هایی که می تواند بر توزیع آنها تاثیر کند، و درس های یادگرفته شده از عملیات مترکز می کند.

احتیاجات مراقبت صحی DoD برای عملیات احتمالی
)پروژه منبر.351393، آغاز شده در 21 اگست، 2009( این بررسی و مشاهده کلی بر اندازه و وسعتی که DoD و 

خدمات تعریف شده احتیاجات پرسنل مراقبت صحی زمان حرب برای عملیات فعلی مترکز می کند، که با 

چه تالشهایی آنها در راه رسیدن به این احتیاجات مواجه هستند، و به چه وسعت و اندازه ای آنها ابزارهای 

الزم برای رسیدن به این احتیاجات را دارند.

محیط امنیتی افغانستان 
)پروژه منبر 320709، آغاز شده در 17 اگست 2009(

این بررسی و مشاهده کلی بر تغییرات در حضور عساکر ایاالت متحده امریکا، وضعیت امنیتی مورد نیاز با 

توجه به حمالت توسط دشمن، و تالش های ایاالت متحده امریکا برای بازسازی اجنام شده برطبق شرایط 

امنیتی مترکز خواهد کرد.

تعلیمات مهارت های حرب برای یونیت های حمایتی
)پروژه منبر 351385، آغاز شده در 11 اگست 2009( 

این بررسی و مشاهده کلی بر چگونگی  بر تعیین تعلیمات مناسب برای نیروهای حمایتی، بشمول وسعت 

این تعلیمات که همسان با خدمات ها و احتیاجات تعلیمات تئاتر و رفلکسیون درس های یادگرفته شده از 

عملیات بعدی می باشد، مترکز خواهد کرد.
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آمادگی حربی نیروی هوایی و قابلیت های حمایت حربی سریع
)پروژه منبر 351376، آغاز شده در 30 جوالی 2009( 

این بررسی و مشاهده کلی برتوانائی نیروی هوایی برای فراهم کردن نیروهای حمایتی حربی سریع و حربی در 

عملیات بعدی، بشمول افغانستان، و طرح های آن در مشخص کردن نقاط ضعف، مانند تنظیمات ساختار 

نیروها و مقامات انسانی مترکز خواهد کرد.

کاپاسیته تعلیماتی لشکرهای نیروی دریایی و ارتش
)پروژه منبر 351387، آغاز شده در 30 جوالی 2009( 

DoD، لشکرهای عسکریه و ارتش تفاوت هایی بر  این بررسی و مشاهده کلی بر وسعت و اندازه ای که 

احتیاجات تعلیماتی نیروهای زمینی برای عراق و افغانستان تعریف کرده اند، و انکشاف طرح هایی برای 

تنظیم کاپاسیته های تعلیماتی وآموزشی که این احتیاجات را برای عوض کردن سطح نیروها در عراق و 

افغانستان  رابرآورده می سازد، مترکز می کند.

و  عراق  در  نظامی  عملیات  از  حمایت  برای  نیروها  آمادگی  و  تعلیمات  و  آموزش  تامین 
افغانستان

)پروژه منبر 351388، آغاز شده در 26 جوالی 2009( 

این بررسی و مشاهده کلی بر وسعت و اندازه ای که DoD احتیاجات عملیات بعدی حمایتی را تعریف کرده، 

دیدگاهی برای مدیریت استقرار نیروها برای هماهنگی با نیازها، و توانائی DoD برای رسیدن به این تعهدات 

مترکز خواهد کرد.

آب نوشیدنی، گنداب، وپروژه های آبیاری غالت در افغانستان 
)پروژه منبر 320680، آغاز شده در 8 می 2009(

این بررسی و مشاهده کلی بر تالش های ایاالت متحده امریکا در کمک به انکشاف بخش آب افغان و کارآیی 

هدف ستیراتیژی انکشاف ملی افغانستان )ANDS( برای تامین آب متیز و پاکیزه، گنداب و خدمات های آبیاری 

در افغانستان مترکز خواهد کرد.

انکشاف جایگزین USAID و پروژه های زراعی در افغانستان
)پروژه منبر 320662، آغاز شده در 16 مارچ 2009( 

 USAID این بررسی و مشاهده کلی بر کمک های مالی، اهداف، منایش و ارزشیابی تالشهای برنامه زراعی

مترکز خواهد کرد.

فعالیت های مبارزه با مواد مخدر ایاالت متحده امریکا در افغانستان 
)پروژه منبر 320657، آغاز شده در 29 جنوری 2009(

این بررسی و مشاهده کلی برتالش های ایاالت متحده امریکا در کمک به قدغن کردن، حذف و ریشه کنی، 

جتدید قضایی، افزایش معلومات عمومی و تالشهای کاهش تقاضا برای مواد مخدر مترکز خواهد کرد.
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آژانس مفتش ارتش ایاالت متحده امریکا 
فعالیت های نظارتی 

پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان )CERP( - افغانستان
)پروژه کد A-2009-ALL-0531.000 شروع شده 26 جوالی، 2009(

برای حصول  در محل  افغانستان کنترول های داخلی کافی  در   CERP این تفتیش تعیین خواهد کرد که 

اطمینان از جایگزینی قوماندان ها و پرسنل یونیت برای اجرای صحیح برنامه دارد. 

عملیات قرارداد کننده در وحدت قرارداد کنندگان کوماند-عراق/افغانستان - کابل و جالل 
آباد)افغانستان(

)پروژه کد A-2009-ALL-0106.000 شروع شده 2 فبروری، 2009(

این تفتیش در افغانستان اجرا شده است. آن کاالها و خدمات های مورد نیاز را حتت قرارداد درست عادالنه، 

اعطایی و پذیرش شده تعیین می کند.

و  قندهار   - کوماند-عراق/افغانستان  کنندگان  قرارداد  وحدت  در  کننده  قرراداد  عملیات 
سالرنو )افغانستان(

)پروژه کد A2008--ALL-0401.000 شروع شده 1 سپتمبر، 2009(

این تفتیش در افغانستان اجرا شده است. آن کاالها و خدمات های مورد نیاز را حتت قرارداد درست عادالنه، 

اعطایی و پذیرش شده تعیین می کند.

عملیات قرارداد در احتاد کوماند قرارداد کننده- عراق/ افغانستان )بگرام(
)پروژه کد A2008--ALL-0320.000 شروع شده 28 جنوری، 2008(

این تفتیش در افغانستان اجرا شده است. آن کاالها و خدمات های مورد نیاز را حتت قرارداد درست عادالنه، 

اعطایی و پذیرش شده تعیین می کند.

ایاالت  املللی  اداره انکشاف بین  ایاالت متحده دفتر مفتش خاص  املللی  اداره انکشاف بین 
متحده 

فعالیت های  نظارتی 
مفتش USAID/ قرارداد کنندگان امنیتی خصوصی بررسی کلی افغانستان در افغانستان 
هدف: تعیین می کند که چه مقدار پول توسط USAID/شرکای جایگزینی در افغانستان برای خدمات های 

امنیتی خصوصی پرداخت شده و بررسی و مشاهده کلی موثر برای این هزینه های امنیتی وجود داشته 

است تعیین می کند که USAID/سازمان امنیتی خصوصی بررسی و مشاهده کلی افغانستانبا میسیون 

استخدام  خصوصی  امنیتی  کنندگان  قرارداد  که  کرده  حاصل  شدهاطمینان  قرارداد  جایگزین  شرکای 

راپور داده  انواع جدی حوادث امنیتی  را دارند. تعیین می کند که   شده فقط مسئولیت، پرسنل مسلح 

شده توسط سازمان های امنیتی خصوصی، توسط USAID/شرکای جایگزین افغانستان، درطی مدت از1 

اکتوبر، 2006 تا 30 جون، 2009 قرارداد شده اند. 
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و  و ساز  برنامه ساخت  افغانستان حتت  بنای کلینیک صحی  و  USAID/ مکتب  تفتیش 
جتدید بنای مکتب ها و کلینیک ها )SACCARP( تکمیل شده است. 

هدف: تعیین مناسب بودن ساختمان های ساخته شده حتت پروگرام ساخت و بازسازی مکاتب و کلینیک 

ها برای استفاده مورد نظر، و اندازه گیری تاثیر پروگرام برای ارائه خدمات صحی به مردم افغانستان.

برنامه کمکی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده/ پروگرام مساعدت مدنی به مردم 
افغانستان

برنامه  توسط  شده  فراهم  افغانستان،  بشردوستانه  کمک  خدمات   /USAID که  کند  می  تعیین  هدف: 

کمک شهروندان افغان، به هدف اصلی خود نائل می شود. 

متحده/ ایاالت  املللی  بین  انکشاف  اداره  مالی  تامین  با  برق  بخش  های  فعالیت  تفتیش 
پروگرام بازسازی زیربناهای افغانستان

شده  فراهم  افغانستان،   /USAID اصلی  هدف  به  انرجی  بخش  های  فعالیت  که  کند  می  تعیین  هدف: 

توسط برنامه ساختار داخلی و هماهنگی افغانستان، درحال تکمیل است.

تفتیش اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده برای پروژه ایجاد سیستم های آموزشی برای 
معلمان

هدف: تعیین می کند که ارزیابی اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده امریکا/افغانستان به اهداف اصلی 

خود در پروژه ایجاد سیستم های آموزشی برای معلمان برسد. 

سایر حتقیقات اداره
در  حتقیقات  اجنام  در  دولت  دیگر  های  آژانس  با  منظمی  بطور  افغانستان  بازسازی  برای  خاص  سرمفتش 

افغانستان، در یک تالش برای منایش پیشرفت این حتقیقات هماهنگی می کند. مطابق 30 سپتمبر، 2009، 

پنج دوسیه باز توسط دفتر اداره والیتی حتقیقات مفتش خاص)DoS-OIG-INV( بررسی شده است. جدول 

4.3 تعداد حتقیقات باز و بسته را مطابق 30 سپتمبر، 2009 لست می کند.

فعالیت های حتقیقاتی: سایر حتقیقات اداره
مجموع دوسیه هادوسیه های مختومهدوسیه های بازموسسه

DoS-OIG-INV505

505مجموع

منبع: وزارت امورخارجه امریکا، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 03.09.09

جدول 4.3
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نظارت سایر سازمانها

فعالیت های تفتیش تکمیل شده: سایر بازرسی های اداره
هدف:عنوان پروژهتاریخ اجرامنبر پروژهموسسه

DoS OIG-ISP09-ISP3059-2009 بررسی و تعیین رسیدن موثر به اهداف سیاسی و پروگرام های بررسی رادیو دیواآپریل
رادیو دیوا و ارائه حتلیل و توصیه برای بهبود سیستماتیک در 

اجرای سیاسیت ها و مدیریت پروگرام.

منبع: DoS-OIG-ISP، پاسخ به متاس دیتای سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، ا2009/3/9

جدول 4.4

فعالیت های تفتیش در حال اجرا: سایر بازرسی های اداره
هدف:عنوان پروژهتاریخ اجرامنبر پروژهموسسه

DoS OIG-ISP09-ISP-30512009 پروگرام های آپریل
مین روبی در 

افغانستان

برای بررسی اجرا و موثریت پروگرام های مین روبی در افغانستان.

منبع: DoS-OIG-ISP، پاسخ به متاس دیتای سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، ا2009/3/9

جدول 4.5

نظارت سایر سازمانها

تفتیش های تکمیل شده
جدول 4.4 تفتیش های تکمیل شده مطابق 30 سپتمبر، 2009 را لست می کند. یک تفتیش توسط دفتر 

اداره والیتی تفتیش سرمفتش خاص)DoS OIG-ISP( در مدت سه ماهه آخر تکمیل شده است. 

تفتیش های بعدی
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان همچنان تفتیش های سازمان های دیگر در افغانستان را هماهنگ 

می کند. در طی سه ماهه گذشته، DoS OIG-ISP تفتیش جدیدی را شروع کرده، که در جدول 4.5 لست 

می کند. 



عالمت رسمی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 
عالمت رسمی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان نشان دهنده تالش های اجنام شده برای 

هماهنگی بین ایاالت متحده و افغاسنتان برای حسابدهی و نظارت بر فعالیت های بازسازی افغانستان 

است. جمله قسمت باالیی و مرکز عالمت به زبان دری است و در صورت ترجمه به زبان انگلیسی به 

معنای "SIGAR" است. جمله قسمت پایینی و مرکز عالمت به زبان پشتو است و در صورت ترجمه به 

زبان انگلیسی همان معنا را دارد.
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 ضمائم
 و نکات پایینی
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الزامات راپوردهی سه ماهه نشانی شده به سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان حتت p.l منبر 181-110، § 1229 

قسمت قانون عمومی
زبان سرمفتش خاص برای بازسازی 

افغانستان
فعالیت سرمفتش خاص برای 

بخشبازسازی افغانستان

سرپرستی

)e))1) 1229 سرمفتش خاص باید حتت نظارت وزارت بخش
دفاع و وزارت امورخارجه قرارداشته و 

مستقینا به آنها راپور بدهد

راپور به سکرتر والیتی و سکرتر 
دفاع

همه بخش ها

وظایف

)f))1) 1229 بررسی و مشاهده کلی بازسازی بخش
افغانستان--

وظیفه سرمفتش خاص برای اجرا، 
نظارت و هماهنگی تفتیش ها و 

حتقیقات در زمینه نحوه استفاده و 
مصرف منابع مالی اختصاص یافته 
یا موجود برای بازسازی افغانستان و 

پروگرام ها، عملیات ها و قراردادهای اجرا 
شده برای استفاده از این منابع شامل—

بررسی تخصیص منابع مالی 
موجود

 بررسی پروگرام ها، عملیات ها 
و قراردادها با استفاده از منابع 

مالی موجود/تخصیص یافته

همه بخش ها

 )A))f))1) 1229 نظارت و حسابدهی تعهد و مصرف این بخش
منابع مالی 

بررسی تعهدات و مصارف 
منابع مالی اختصاص یافته/

موجود

بخش 2.0 - نظارت سرمفتش 
خاص برای بازسازی افغانستان 

بخش 3.1 - تامین منابع مالی

 )B))f))1) 1229 نظارت و بررسی فعالیت های بازسازی بخش
که مصارف آن از این منابع مالی تامین 

شده است

بررسی فعالیت های بازسازی 
که مصارف آنها از کمک های 

واعطاات بین املللی تامین 
شده است

بخش 2.0، نظارت سرمفتش خاص 
برای بازسازی افغانستان

 )C))f))1) 1229 نظارت و بررسی قراردادهایی که مصارف بخش
آنها از این منابع مالی تامین شده است 

بررسی قراردادهایی که از این 
منابع مالی اختصاص یافته و 

موجود استفاده می کنند.

نوت 1 

 )D))f))1) 1229 نظارت و بررسی انتقال این منابع بخش
مالی و معلومات مربوط به آن بین 
ادارات، سازمان ها و موجودیت های 

ایاالت متحده امریکا و موجودیت های 
خصوصی و غیر دولتی 

بررسی انتقال داخلی و خارجی 
منابع مالی اختصاص یافته/ 

موجود

B ضمیمه

 )E))f))1) 1229 حفظ و مراقبت از اسناد مربوط به این بخش
منابع مالی برای امکان دادن به تفتیش 

های آینده و حتقیقات در زمینه این 
منابع مالی 

بخش 2.0، نظارت سرمفتش خاص حفظ اسناد تفتیش
برای بازسازی افغانستان

ضمیمه ج
ضمیمه د

جدول الف.1

ضمیمه الف 
تقاطع راپور برای احتیاجات قانونی

این ضمیمه متقاطع صفحات این راپور را برای راپوردهی سه ماهه و احتیاجات مربوط حتت قانومنندی فعالیت 

SIGAR، قانون مقامات رسمی دفاع ملی برای سال مالی p.l.No. 110،2008-1229,181$)جدول الف.1( و احتیاجات 

راپوردهی جتویز شده برای نیمسال راپوردهی توسط سرمفتش خاص، عموما طبق قانون 1978 سرمفتش خاص، و 

مطابق ترمیم )U.S.C 5.ضمیمه 3()جدول الف.2(
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قسمت قانون عمومی
زبان سرمفتش خاص برای بازسازی 

افغانستان
فعالیت سرمفتش خاص برای 

بخشبازسازی افغانستان

 )f))1))F) 1229 بررسی و نظارت موثریت هماهنگی بخش
امریکا با دولت افغانستان و کشورهای 

دیگر حامی مالی برای اجرای معاهده 
افغانستان و ستراتیژی انکشاف ملی 

افغانستان. 

نظارت و بررسی به صورت 
تشریح شده

بخش 2.1، تفتیش ها

 )G))1))f) 1229 تفتیش پرداخت های بیشتر از حد. بخش
 and any potential unethical. . و

 or illegal actions of Federal
 employees, contractors, or affiliated

 entities, and the referral of such
 reports, as necessary, to the

. . .Department of Justice

اجرا و راپوردهی حتقیقات به 
صورت تشریح شده

بخش 2.4، تفتیش ها 

 )f))2) 1229 فعالیت های دیگر مربوط به نظارت.—بخش
 سرمفتش خاص برای بازسازی 

افغانستان باید چنین سیستم ها و 
طرزالعمل هایی را ایجاد کرده، حفظ 

کرده و کنترول کند و در صورتی که 
سرمفتش خاص تشخیص دهد بر 

اساس پاراگراف )1( این وظایف را از خود 
سلب کند. 

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

کنترول ها

همه بخش ها

 )f))3) 1229 وظایف و مسئولیت های قانون بخش
سرمفتش خاص 1978.—

بعالوه، . سرمفتش خاص باید وظایف 
سرمفتشان خاص بر اساس قانون 

سرمفتش خاص 1978 را نیز داشته 
باشد 

وظایف مشخص شده در قانون 
سرمفتش خاص

همه بخش ها

)f()4) 1229 تالش های هماهنگی.—بخش
سرمفتش خاص باید با موارد ذیل 

هماهنگ بوده و از همکاری آنها برخوردار 
شود: )A( سرمفتش خاص وزارت دفاع 

امریکا، )B( سرمفتش خاص اداره والیتی 
و )C( سرمفتش خاص اداره انکشاف 

بین املللی امریکا 

هماهنگی با سرمفتشان 
خاص وزارت دفاع امریکا، وزارت 

امورخارجه امریکا و اداره 
انکشاف بین املللی ایاالت 

متحده

بخش 4.0، نظارت بر سازمان 
های دیگر

حمایت فدرال و منابع دیگر

 )h()5()A) 1229 کمک از سایر موسسات فدرال - در بخش
صورت درخواست معلومات یا همکاری 

از هر وزارتخانه، سازمان یا موجودیت 
دیگر دولت فدرال توسط سرمفتش 
خاص، ریاست چنین موسسه ای در 

صورتی که ناقض قانونی نباشد، باید 
این معلومات یا همکاری را در اختیار 

سرمفتش خاص یا شخص تعیین شده 
از طرف او قرار دهد. 

در صورت درخواست انتظار 
حمایت داشته باشید

همه بخش ها

جدول الف.1 )دوام(
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قسمت قانون عمومی
زبان سرمفتش خاص برای بازسازی 

افغانستان
فعالیت سرمفتش خاص برای 

بخشبازسازی افغانستان

راپورها

 )i()1) 1229 راپورهای سه ماهه.—بخش
قبل از 30 روز به پایان هر سه ماه از سال 
مالی، سرمفتش خاص باید خالصه راپور 

آن دوره، و در صورت امکان، انتهای آن 
دوره تا تاریخ ارسال راپور، فعالیت های 

سرمفتش خاص و پروگرام ها و عملیات 
های اجنام شده با منابع مالی تخصیص 

یافته برای بازسازی افغانستان را به 
کمیته خاص در کنگره امریکا ارسال 
کند. هر راپور باید برای آن دوره شامل 

یک راپور، یک اظهاریه از همه تعهدات، 
مصارف و عایدات مربوط به فعالیت 

های بازسازی در افغانستان به شمول 
موارد ذیل باشد- 

راپور - 30 روزه در انتهای هر 
سه ماه تقویمیفعالیت 

های سرمفتش خاصجزئیات 
تعهدات، مصارف و عایدات 
را به صورت خالصه نشان 

می دهد 

همه بخش ها ضمیمه ب

)i()1()A) 1229 تعهدات و مصرف منابع مالی اختصاص بخش
یافته/ اعطا شده

تعهدات و مصرف منابع مالی 
اختصاص یافته/ اعطا شده

B ضمیمه

 )i()1()B) 1229 محاسبه پروگرام-به-پروگرام و پروژه-بخش
به-پروژه مصارف اجنام شده تا کنون برای 

بازسازی افغانستان، و در صورت امکان، 
به همراه تخمین وزارت دفاع امریکا، 

وزارت امورخارجه و اداره انکشاف بین 
املللی ایاالت متحده از مصارف تکمیل 

هر پروژه و هر پروگرام. 

محاسبه پروژه-به-پروژهو 
پروگرام-به-پروگرام مصارف. 

لست منابع مالی مصرف 
نشده برای هر پروژه یا پروگرام 

بخش -3.1 کمک های مالی نوت 1

 )i()1()C) 1229 عایدات مربوط و یا تشکیل شده بخش
از منابع مالی کشورهای خارجی یا 

سازمان های بین املللی به پروگرام ها 
و پروژه هایی است که مصارف آنها 

توسط اداره یا موسسه دولتی امریکا 
تعهد و یا پرداخت شده است. 

عایدات،تعهدات، و مصرفمنابع 
مالی حامیان مالی 

بخش 3.1، تامین منابع مالی 

 )i()1()D) 1229 عایدات مربوط و یا تشکیل شده از بخش
دارائیهای خارجی مسدود شده که برای 
پروگرام ها و پروژه های ادارات یا سازمان 

های دولتی امریکا مصرف می شود، و 
هرگونه تعهد و یا مصرف این عایدات. 

عایدات، تعهدات و مصرف 
دارائیهای مسدود شده

بخش 3.1، تامین منابع مالی

 )i()1()E) 1229 مصارف عملیاتی موسسات و یا بخش
موجودیت هایی که مصارف تخصیص 

یافته برای بازسازی افغانستان را دریافت 
می کنند. 

مصارف عملیاتی موسسات 
و یا سازمانهایی که منابع 

مالی اختصاص یافته را دریافت 
می کنند

بخش 3.1 - تامین منابع مالی 
ضمیمه ب

جدول الف.1 )دوام(
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 )i()1()F) 1229 در صورت وجود هرگونه قرارداد، معاهده بخش
یا اعطای منابع مالی، یا میکانیزم 
دیگری برای تامین منابع مالی که 

 )i) درپاراگراف)2( * تشریح شده باشد
مبلغ قرار داد یا میکانیزم دیگر تامین 
منابع مالی؛ )ii( بحث خالصه در مورد 

حوزه قرارداد یا میکانیزم های دیگر 
تامین منابع مالی؛ )iii( بحث در مورد 

نحوه درگیر شدن موسسه یا سازمان 
دولتی امریکا در قرارداد، معاهده یا 

اعطای منابع مالی یا میکانیزم های 
دیگر تامین منابع مالی به همراه یک 

لست از موجودیت ها یا افراد درگیر در 
پیشنهادات قیمت؛ و )iv( اسناد تاییدیه 
که نشان دهنده طرزالعمل هایی غیر از 

طرزالعمل های ضروری برای رقابت سالم 
و آزاد بوده باشد.

نوت 1تشریح جزئیات قرارداد 

 )i()3) 1229 دسترسی عمومی.— سرمفتش خاص بخش
باید هر راپور حتت پاراگراف )1( این بخش 

را به انگلیسی و زبانهای دیگر که به 
نظر سرمفتش خاص در افغانستان 
استفاده وسیعی دارند در یک سایت 

اینترنتی عمومی قرار دهد. 

نشر راپور به صورت تعیین 
شده 

www.sigar.mil دری و پشتو در 
حال اجنام است

 )i()4) 1229 فرم.—هر راپور ضروری در این بخش باید بخش
به صورت طبقه بندی نشده ارسال 
شود، ولی ممکن است در صورتی که 
سرمفتش خاص ضروری تشخیص 

دهد شامل یک ضمیمه طبقه بندی 
شده باشد.

نشر راپور به صورت تعیین 
شده

همه بخش ها

جدول الف.1 )دوام(
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بررسی چند گانه احتیاجات راپوردهی نیمسالی حتت بخش 5 قانون IG 1978 و مطابق ترمیم )U.S 5.ضمیمه 3(

قسمت قانون عمومی
زبان سرمفتش خاص برای بازسازی 

افغانستان
فعالیت سرمفتش خاص برای بازسازی 

بخشافغانستان

 )a))1)5 شرح مشکالت مناسب، سوء استفاده و بخش"
کمبودها ”

استخراج معلومات مقتضی از راپورهای 
SWA/JpG عضو

مشکالت، سوء استفاده ها و کمبودها 
را از راپورها، حتقیقات و تفتیش ها ی 

SIGAR مفتش

بخش -4.0 بررسی کلی 
آژانس، دیگر مکتوب های 

www. درخواست را در
sigar.mil ببینید.

)a))2)5 شرح توصیه هایی در مورد اعمال اصالحی... بخش"
با توجه به مشکالت مناسب، سوء استفاده، 

یا کمبودها..."

استخراج معلومات مقتضی از راپورهای 
 SWA/JpG عضو

 SIGAR توصیه هایی از راپورهای تفتیش
را لست می کند

بخش -4.0 بررسی کلی 
آژانس، دیگر مکتوب های 

www. درخواست را در
sigar.mil ببینید.

)a))3)5 شناسایی هر توصیه مناسب شرح داده بخش"
شده در راپورهای نیمسال قبلی که اعمال 

اصالحی تکمیل نشده اند..."

مثال هایی از اعمال اصالحی کامل 
نشده را از راپورهای نیمسال قبلی لست 

می کند.

درحال پروسس

)a()4)5 یک خالصه از موضوعات مقامات قانونی بخش"
برای تعقیب قانونی و اتهامات که نتیجه 

شده اند..."

استخراج معلومات مقتضی از راپورهای 
عضوSWA/JpG حتقیقات SIGAR را که 

اشاره شده اند لست می کند.

بخش 4.0، نظارت بر 
سازمان های دیگر 

)a))5)5 یک خالصه از هر راپور اجنام شده به ]بخش بخش"
دفاع[ حتت بخش b))2)6( " )مثال هایی که 

معلومات درخواست شده رد شده یا فراهم 
نشده اند(

استخراج معلومات مقتضی از راپور 
های عضو SWA/JpG مثال هایی 

که معلومات آنها توسط مفتشان ، 
محققان یا بازرسان SIGAR رد شده اند 

را لست می کند.

بخش 4.0، نظارت بر 
سازمان های دیگر 

)a))6)5 یک لست ، قسمت شده به بخش های بخش"
فرعی مطابق موضوع، برای هر راپور تفتیش 

، راپور بازرسی و راپور ارزیابی ارائه شده..." 
نشاندهنده ارزش دالری هزینه های سئوال 

شده و توصیه هایی که کمک های مالی رابه 
صورت بهتری استفاده کرده اند.

استخراج معلومات مقتضی از راپورهای 
عضو SWA/JpG راپورهای SIGAR را 

لست می کند.

بخش 4.0، نظارت بر 
سازمان های دیگر 

)a))7)5 یک خالصه از هر راپور مناسب بخش "
مخصوص..."

استخراج معلومات مقتضی از راپورهای 
عضو SWA/JpG که خالصه راپورهای 

مناسب SIGAR را فراهم می کند.

بخش 4.0، نظارت بر 
سازمان های دیگر 

یک لست کامل از 
راپورهای مناسب که در 

www.sigar.mil وجود دارد

)a))8)5 جدول های آماری نشاندهنده منبر کل بخش "
راپورهای تفتیش و ارزش کلی دالری هزینه 

های سئوال شده... ”

استخراج معلومات مقتضی از راپورهای 
عضو SWA/JpG جدول های انکشاف 

آماری نشاندهنده ارزش دالری هزینه های 
SIGAR سئوال شده از راپورهای

SWA/ راپورهای اعضای
JpG را ببینید در پروسس

)a))9)5 جدول های آماری نشاندهنده منبر کلی بخش"
راپورهای تفتیش، راپورهای بازرسی، و راپورهای 

ارزشیابی و ارزش دالری توصیه هایی که 
با مدیریت...به صورت بهتری استفاده می 

شوند"

استخراج معلومات مقتضی از راپورهای 
SWA/JpG عضو

 انکشاف جدول های آماری نشاندهنده 
ارزش دالری کمک مالی که با مدیریت 

راپورهای SIGAR به صورت بهتری 
استفاده می شوند.

SWA/ راپورهای اعضای
JpG را ببینید در پروسس

جدول الف.2

جدول زیر احتیاجات راپور دهی جتویز شده در راپوردهی نیمسالی توسط سرمفتش خاص، عموما حتت قانون 1978 

سرمفتش خاص، مطابق ترمیم )U.S.C 5. ضمیمه 3( ) جدول A.2( لست می کند.
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(1 )دوام.A جدول

بررسی چند گانه احتیاجات راپوردهی نیمسالی حتت بخش 5 قانون IG 1978 و مطابق ترمیم )U.S 5.ضمیمه 3(

قسمت قانون عمومی
زبان سرمفتش خاص برای بازسازی 

افغانستان
فعالیت سرمفتش خاص برای بازسازی 

بخشافغانستان

)a))10)5 یک خالصه از هر راپور تفتیش، راپور بازرسی بخش "
و راپور ارزشیابی صادره قبل از شروع مدت 

راپوردهی که هیچ مدیریت تصمیم گیری تا 
آخر مدت راپوردهی اجنام نشده، یک توضیح 

در مورد دالیل چنان مدیریت تصمیم گیری 
که اجنام نشده، و موقعیت مربوط به جدول 

زمانی دخلواه برای رسیدن به مدیریت تصمیم 
گیری..."

استخراج معلومات مقتضی از راپورهای 
عضو SWA/JpG خالصه راپورهای 

تفتیش SIGAR فراهم می کند که 
توصیه های توسط SIGAR هنوز باز 

هستند.

SWA/ راپورهای اعضای
JpG را ببینید هیچکدام

)a))11)5 یک شرح و توضیح دالیل هرگونه تصمیم بخش "
مدیریتی جتدید شده مناسب..."

استخراج معلومات مقتضی از راپورهای 
عضوSWA/JpG راپورهای تفتیش 

SIGAR جتدید های مناسب اجنام شده 
توسط تصمیمات مدیریت شده توضیح 

می دهد.

SWA/ راپورهای اعضای
JpG را ببینید هیچکدام

)a))12)5 معلومات مربوط به هرگونه مدیریت بخش"
تصمیم گیری مناسب که سرمفتش خاص 

با آن مخالف است..."

استخراج معلومات مقتضی از راپورهای 
عضو SWA/JpG راپورهای تفتیش 

SIGAR که SIGAR با مدیریت تصمیم 
گیری مخالفت می کند را توضیح 

می دهد.

SWA/ راپورهای اعضای
JpG را ببینید هیچ 
تصمیم طی مدت 

راپوردهی بحث و مشاجره 
نشده است.

)a))13)5 معلومات شرح داده شده حتت بخش 804 بخش "
]sic[ قانون 1996 برای بهبود مدیریت مالی 
فدرال..." )مثال ها و دالیل برای موقعی که 
یک آژانس تاریخ مورد نظر تعیین شده در 

طرح جبرانی را رعایت منی کند(

استخراج معلومات مقتضی از راپورهای 
 SWA/JpG عضو

معلوماتی برای مواقعی که مدیریت 
اهداف طرح جبرانی را برآورد نکرده 

فراهم می کند

SWA/ راپورهای اعضای
JpG را ببینید هیچ 
تصمیم طی مدت 

راپوردهی بحث و مشاجره 
نشده است.

نوت 1 این معلومات در راپور سه ماه گنجانده نشده است. لست قراردادها در سایت اینترنتی www.sigar.mil موجود است.

* "قراردادها، معاهدات،اعطای کمک های مالی و میکانیزم تامین منابع مالی" در پاراگراف )2( قسمت i)1229( از p.l. منبر 110-181 به عنوان --
“هرگونه قرارداد، معاهده یا اعطای عمده کمک های مالی یا میکانیزم دیگر تامین منابع مالی که یک اداره یا موسسه دولتی امریکایی در آن درگیر بوده و از این منابع برای بازسازی افغانستان 

یا یکی از موارد ذیل: همگانی یا خصوصی استفاده شده باشد:
ساخت یا بازسازی زیربنای فزیکی افغانستان.

ایجاد و یا ایجاد دوباره انستیتوت های سیاسی یا اجتماعی افغانستان.
ارائه محصوالت و یا خدمات به مردم افغانستان
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ضمیمه ب 
منابع اختصاص یافته دولت امریکا )ملیون دالر( 

جدول ب.1 لست منابع مالی را بر اساس پروژه در هر سال برای تالشهای بازسازی افغانستان نشان می دهد

نوت ها: منبر ها روند شده اند. معلومات ممکن است شامل انتقاالت اجنام شده بین 
موسسات نیز باشد. منابع مالی براساس معلومات راپور شده توسط موسسات در 

زمینه پولهایی که برای بازسازی افغانستان تامین شده می باشد. اگر یک موسسه 
راپوری در زمینه مالی نداده باشد، منابع مالی بر اساس تعهدات راپور شده توسط 

موسسات یا معلومات مصارف برآورد می شود. اگر یک موسسه معلومات تعهدات 
یا مصرف منابع مالی را ارائه نکند، منابع مالی بر اساس تخصیص OMB برآورد می شود.

منابع: DoD، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 
2009/1/10، 2009/14/10 و DoS ،2009/15/10، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش 
خاص برای بازسازی افغانستان 2009/13/10، وDoS/INl، پاسخ به درخواست معلومات 
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 2009/16/10، و USAID، پاسخ به درخواست 

معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 2009/9/10، و OMB، پپاسخ به 
درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2009/4و2009/16/7 
و USDA، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 

2009/4، و Do/DEA، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی 
افغانستان، 2009/7/7.

سال مالی 2009سال مالی 2008سال مالی 2007سال مالی 2006سال مالی 2005سال مالی 2004سال مالی 2003سال مالی 2002 مجموعموسسهمنابع مالی امریکا

امنیت

)ASFF( صندوق نیروهای امنیتی افغانستانDoD18,666.470.000.000.00995.001,908.137,406.402,750.005,606.94

DoD440.000.000.00150.00290.000.000.000.000.00آموزش و جتهیز )وزارت دفاع امریکا(

)FMF( تامین منابع مالی نظامی خارجیDoS1,058.5157.00191.00413.71396.800.000.000.000.00

)IMET( آموزش و تعلیم نظامی بین املللیDoS6.850.180.330.600.800.791.141.621.40

9.900.000.000.000.000.000.009.900.00سایرNDAA بخش 1207 انتقال

20,181.7357.18191.33564.311,682.601,908.937,407.542,761.525,608.34مجموع: امنیت

دولتی & انکشاف

)CERP( پروگرام پاسخ اضطراری قوماندانDoD1,639.000.000.0040.00136.00215.00209.00488.33550.67

)EFS( صندوق حمایت اقتصادیUSAID7,703.84117.51239.29894.821,280.29473.401,210.711,399.512,088.32

)DA( مساعدت به انکشافUSAID891.7818.3042.54153.14169.58191.58166.81149.430.40

)AFSA( قانون مساعدت به آزادی افغانستانDoD550.000.00165.00135.00250.000.000.000.000.00

)CSH + GHAI( بقا و صحت اطفالUSAID392.127.5249.6833.4038.0041.45100.7763.0758.23

)CCC( کمپنی اعتباری محصوالتUSAID25.877.301.330.000.000.000.0013.024.22

)FSA( قانون حمایت از آزادیUSAID5.000.000.005.000.000.000.000.000.00

USAID30.640.000.505.000.000.000.0022.322.81اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده )سایر(
جلوگیری از تولید سالحهای کشتار جمعی، مقابله با تروریزم، جمع آوری مین ها و 

 )NADR( مسائل مربوطDoS309.0644.0034.7063.7736.6218.2236.5826.6348.55

USDA5.700.000.000.000.000.000.000.005.70مشاورین تیم بازسازی والیتی

5.710.701.001.001.000.621.390.000.00وزارت خرانه داری امریکامساعدت تخنیکی خزانه داری

11,558.72195.33534.041,331.131,911.49940.261,725.262,162.312,758.90مجموع: حکومتداری و انکشاف

مبارزه با مواد مخدر

:)INClE( صندوق بین املللی کنترول مواد مخدر و اعمال قانونDoS2,032.3460.000.00220.00709.28232.65251.74320.67238.00

)DoD CN( ،جلوگیری از مصرف و مقابله با مواد مخدرDoD1,114.020.000.0071.80224.54108.05290.97189.62229.04

)DEA( سازمان مقابله با مواد مخدرDoJ127.370.582.873.7216.7723.6620.3840.5918.80

3,273.7360.582.87295.52950.59364.36563.09550.88485.84مجموع: مبارزه با مواد مخدر

بشردوستانه

II عنوان pl 480USAID673.81159.5046.1049.2056.6060.0060.00177.0065.41

)IDA( مساعدت به فجایع بین املللیUSAID343.54197.0986.6711.164.240.040.0317.0227.29

)TI( تالش های انتقالیUSAID34.038.6511.6911.221.600.000.000.000.87

)MRA( مساعدت به مهاجرین و پناهدگانDoS502.23135.7763.0067.1047.1041.8054.0043.4650.00

)PKO( حفظ صلح داوطلبانهDoS69.3423.949.9020.0015.500.000.000.000.00

)ERMA( مساعدت اضطراری به پناهندگان و مهاجرتDoS25.2025.000.000.000.000.000.000.000.20

USDA109.490.004.969.0830.1023.249.4720.5512.09غذا برای پیشرفت

b)416USDA95.1846.4614.1434.580.000.000.000.000.00(کمک غذایی

USDA50.490.009.276.1210.0225.080.000.000.00غذا برای آموزش و تعلیم

USDA21.600.000.000.000.000.000.0021.600.00بنیاد امرسون

1,924.90596.41245.72208.46165.16150.16123.50279.63155.86مجموع: مساعدت بشری

بررسی کلی و عملیات

42.640.000.000.000.000.002.4914.3025.85بررسی کلی

2,343.35155.0532.83203.51130.25131.90207.71434.451,047.64سایر

2,385.99155.0532.83203.51130.25131.90210.20448.751,073.49مجموع: نظارت و عملیات

39,325.071,064.551,006.792,602.934,840.083,495.6110,029.596,203.0810,082.44مجموع منابع مالی
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سال مالی 2009سال مالی 2008سال مالی 2007سال مالی 2006سال مالی 2005سال مالی 2004سال مالی 2003سال مالی 2002 مجموعموسسهمنابع مالی امریکا

امنیت

)ASFF( صندوق نیروهای امنیتی افغانستانDoD18,666.470.000.000.00995.001,908.137,406.402,750.005,606.94

DoD440.000.000.00150.00290.000.000.000.000.00آموزش و جتهیز )وزارت دفاع امریکا(

)FMF( تامین منابع مالی نظامی خارجیDoS1,058.5157.00191.00413.71396.800.000.000.000.00

)IMET( آموزش و تعلیم نظامی بین املللیDoS6.850.180.330.600.800.791.141.621.40

9.900.000.000.000.000.000.009.900.00سایرNDAA بخش 1207 انتقال

20,181.7357.18191.33564.311,682.601,908.937,407.542,761.525,608.34مجموع: امنیت

دولتی & انکشاف

)CERP( پروگرام پاسخ اضطراری قوماندانDoD1,639.000.000.0040.00136.00215.00209.00488.33550.67

)EFS( صندوق حمایت اقتصادیUSAID7,703.84117.51239.29894.821,280.29473.401,210.711,399.512,088.32

)DA( مساعدت به انکشافUSAID891.7818.3042.54153.14169.58191.58166.81149.430.40

)AFSA( قانون مساعدت به آزادی افغانستانDoD550.000.00165.00135.00250.000.000.000.000.00

)CSH + GHAI( بقا و صحت اطفالUSAID392.127.5249.6833.4038.0041.45100.7763.0758.23

)CCC( کمپنی اعتباری محصوالتUSAID25.877.301.330.000.000.000.0013.024.22

)FSA( قانون حمایت از آزادیUSAID5.000.000.005.000.000.000.000.000.00

USAID30.640.000.505.000.000.000.0022.322.81اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده )سایر(
جلوگیری از تولید سالحهای کشتار جمعی، مقابله با تروریزم، جمع آوری مین ها و 

 )NADR( مسائل مربوطDoS309.0644.0034.7063.7736.6218.2236.5826.6348.55

USDA5.700.000.000.000.000.000.000.005.70مشاورین تیم بازسازی والیتی

5.710.701.001.001.000.621.390.000.00وزارت خرانه داری امریکامساعدت تخنیکی خزانه داری

11,558.72195.33534.041,331.131,911.49940.261,725.262,162.312,758.90مجموع: حکومتداری و انکشاف

مبارزه با مواد مخدر

:)INClE( صندوق بین املللی کنترول مواد مخدر و اعمال قانونDoS2,032.3460.000.00220.00709.28232.65251.74320.67238.00

)DoD CN( ،جلوگیری از مصرف و مقابله با مواد مخدرDoD1,114.020.000.0071.80224.54108.05290.97189.62229.04

)DEA( سازمان مقابله با مواد مخدرDoJ127.370.582.873.7216.7723.6620.3840.5918.80

3,273.7360.582.87295.52950.59364.36563.09550.88485.84مجموع: مبارزه با مواد مخدر

بشردوستانه

II عنوان pl 480USAID673.81159.5046.1049.2056.6060.0060.00177.0065.41

)IDA( مساعدت به فجایع بین املللیUSAID343.54197.0986.6711.164.240.040.0317.0227.29

)TI( تالش های انتقالیUSAID34.038.6511.6911.221.600.000.000.000.87

)MRA( مساعدت به مهاجرین و پناهدگانDoS502.23135.7763.0067.1047.1041.8054.0043.4650.00

)PKO( حفظ صلح داوطلبانهDoS69.3423.949.9020.0015.500.000.000.000.00

)ERMA( مساعدت اضطراری به پناهندگان و مهاجرتDoS25.2025.000.000.000.000.000.000.000.20

USDA109.490.004.969.0830.1023.249.4720.5512.09غذا برای پیشرفت

b)416USDA95.1846.4614.1434.580.000.000.000.000.00(کمک غذایی

USDA50.490.009.276.1210.0225.080.000.000.00غذا برای آموزش و تعلیم

USDA21.600.000.000.000.000.000.0021.600.00بنیاد امرسون

1,924.90596.41245.72208.46165.16150.16123.50279.63155.86مجموع: مساعدت بشری

بررسی کلی و عملیات

42.640.000.000.000.000.002.4914.3025.85بررسی کلی

2,343.35155.0532.83203.51130.25131.90207.71434.451,047.64سایر

2,385.99155.0532.83203.51130.25131.90210.20448.751,073.49مجموع: نظارت و عملیات

39,325.071,064.551,006.792,602.934,840.083,495.6110,029.596,203.0810,082.44مجموع منابع مالی
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ضمیمه ج 
تفتیش و بازرسی های سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 

تفتیش های کامل شده 
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 5 راپور مالی را تا 30 اکتوبر 2009 نشر کرده، که در جدول C.1 لست شده 

اند. 

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان تفتیش ها را تا 30 اکتوبر 2009 تکمیل کرده بود.

عنوان راپورتاریخ نشرمعرفی کننده راپورموسسه

سرمفتش خاص برای بازسازی 
افغانستان

تفتیش 10--01 سرمفتش خاص 
برای بازسازی افغانستان

موانعی برای مشارکت بیشتر زنان در انتخابات افغان2009/27/10

سرمفتش خاص برای بازسازی 
افغانستان

تفتیش 09-07 سرمفتش خاص 
برای بازسازی افغانستان

عملکردهای تهیه مدارک برای بازداشت به اطمینان برای 2009/30/9
سنتر قضائی مبارزه با مواد مخدر کمک خواهد کرد که 

مطابق لزوم استفاده شود.

سرمفتش خاص برای بازسازی 
افغانستان

تفتیش 09-06 سرمفتش خاص 
برای بازسازی افغانستان

ستیراتیژی و منابع مورد نیاز برای حمایت از کاپاسیته 2009/22/9
انتخاب کنندگان افغان

سرمفتش خاص برای بازسازی 
افغانستان

تفتیش 09-05 سرمفتش خاص 
برای بازسازی افغانستان

افزایش قابلیت مشاهده، منایش و طرح ریزی مورد نیاز برای 2009/9/9
پروگرام پاسخ اضطراری قوماندانی در افغانستان

سرمفتش خاص برای بازسازی 
افغانستان

تفتیش 09-04 سرمفتش خاص 
برای بازسازی افغانستان

اعمال مورد نیاز برای حل و فصل تاخیر ساخت و ساز در 2008/27/8
سنتر قضائی مبارزه با مواد مخدر

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان تفتیش های در حال اجرا تا 30 سپتامبر 2009

عنوان پروژهتاریخ اجرامعرفی کننده تفتیشموسسه

SIGARSIGAR-013A2009 بررسی مدیریت کارمندان در نیروهای امنیت ملی افغانستانسپتمبر

SIGARSIGAR-012A2009 سپتمبر )ANSF( ارزیابی قابلیت نیروهای امنیت ملی افغانستان

SIGARSIGAR-010A2009 بررسی نحوه استفاده از منابع مالی اختصاص داده شده به زنان و دختران افغان اگست

SIGARSIGAR-009A2009 ارزیابی استفاده سازمان ها از قراردادی های برای تامین امنیت پروگرام های جوالی
بازسازی در افغانستان

SIGARSIGAR-008A2009 ارزیابی تالش های آمریکا و سایر مساعدت کنندگان بین املللی برای ایجاد جوالی
ظرفیت مبارزه با فساد اداری در دولت های والیتی افغانستان

SIGARSIGAR-007A2009 ارزیابی تالش های آمریکا و سایر مساعدت کنندگان بین املللی برای ایجاد جوالی
ظرفیت مبارزه با فساد اداری در افغانستان

SIGARSIGAR-006A2009 مساعدت های امریکا برای آمادگی و اجرای انتخابات شوراهای والیتی و ریاست آپریل
جمهوری در افغانستان ارزیابی می شود.

SIGARSIGAR-004A2009 ارزیابی پروگرام های امریکا و مساعدت کنندگان بین املللی برای مساعدت به آپریل
بخش انرژی افغانستان.

SIGARSIGAR-003A2009 موثریت قراردادی ها و نظارت سازمان بر قراردادهای دولتی امریکا در افغانستان مارچ
با گروه لوئیس برگر

SIGARSIGAR-002A2009 ارزیابی نظارت مدیریت سازمانی، طرزالعمل ها و نحوه مصرف منابع مالی پروژه مارچ
های بازسازی هستند

جدول ج.1

جدول ج.2

تفتیش های در حال اجنام 
SIGAR و 10 تفتیش درحال اجنام دارد که در جدول C.2 لست شده اند 
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تفتیش های در حال اجنام 
SIGAR و 10 تفتیش درحال اجنام دارد که در جدول C.2 لست شده اند 

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان تفتیش ها را تا 30 اکتوبر 2009 تکمیل کرده بود.

نوع برآوردعنوان راپورتاریخ نشرمعرفی کننده راپورموسسه

SIGAR بازرسی سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان 4-10

تفتیش و بازرسی پروژه ساخت مکتب دخترانه کوهی در والیت 2009/26/10
کاپیسا تاخیرهای ساخت و ساز حل و فصل شده ، اما موارد ایمنی 

باقی می ماند.

زیربنا

SIGAR بازرسی سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان 3-10

تفتیش از پروژه ساخت مکتب حبیب رحمان در والیت کاپیسا: توجه 2009/26/10
ضروری به طراحی و ایمنی

زیربنا

SIGAR بازرسی سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان 2-10

تفتیش از پروژه ساخت مکتب عبدال منان در والیت کاپیسا: طراحی 2009/26/10
ناکافی، مشکالت ایمنی، و کیفیت بد تاثیر برنتایج پروژه را کنترول 

می کند

زیربنا

SIGAR بازرسی سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان 1-10

تفتیش از پروژه ساخت مکتب فرخ شاه در والیت کاپیسا: تکمیل 2009/26/10
پروژه قبل از اجنام همه احتیاجات قرارداد

زیربنا

SIGAR بازرسی سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان 2-9

تفتیش از پروژه سرک محمود راقی به جنراب در والیت کاپیسا: 2009/2/10
احتیاجات قرارداد برآورده شده، اما موارد ادامه دار وجود دارد.

زیربنا

تفتیش های در حال اجرای سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان تا 30 اکتوبر 2009

نوع برآوردعنوان پروژهتاریخ اجرامعرفی کننده تفتیشموسسه

SIGAR سرمفتش خاص برای بازسازی
010-II افغانستان

احتاد منطقه ای ترکیب نیروهای امنیتی -ساختار داخلی در اکتوبر 2009
مجاورت فراه

زیربنا

SIGAR سرمفتش خاص برای بازسازی
008-I افغانستان

احتاد منطقه ای ترکیب نیروهای امنیتی -میدان هوایی در سپتمبر 2009
مجاورت قندهار

زیربنا

SIGAR سرمفتش خاص برای بازسازی
004a-I افغانستان

زیربناساخت نیروگاه 105 میگاوات کابل و محل سویچ کردناگست 2009

SIGAR سرمفتش خاص برای بازسازی
002-I افغانستان

مدیریتجوانب مدیریتی و عملیاتی تیم بازسازی والیتی فراهجون 2009

SIGAR سرمفتش خاص برای بازسازی
002a-I افغانستان

زیربناپروژه زیربنایی استودیو رادیو/تلویزیون فراهجون 2009

SIGAR سرمفتش خاص برای بازسازی
002b-I افغانستان

زیربناپروژه پل تاججون 2009

SIGAR سرمفتش خاص برای بازسازی
003-I افغانستان

جوانب مدیریتی و عملیاتی تیم بازسازی والیتی کاپیسا- جون 2009
پروان

مدیریت

جدول ج.3

جدول ج.4

تفتیش های تکمیل شده
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان یک تفتیش را تا 30 اکتوبر 2009 تکمیل کرده، که در جدول C.3 لست 

شده اند.

تفتیش های در حال اجنام
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان هفت تفتیش درحال اجنام تا 30 اکتوبر 2009 دارد، که در جدول C.4 لست 

شده اند. 
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ضمیمه د
تیلیفون متاس اضطراری سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان

شکایات راپور شده
از 37 شکایت دریافت شده در سه ماهه گذشته، 16 شکایت به مدیریت SIGAR ارائه شده، 7 تا به آژانسهای دیگر 

ارجاع شده، 1 شکایت در حال بررسی و 13 تا بسته شده اند که در شکل د.1 لست شده اند. 

شکل د.1

شکل د.2

از زمانی که سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان لین مستقیم رسمی شکایات را در می 2009 راه اندازی کرده، 

73 شکایت دریافت کرده است. شکل د.2 تفکیگی در منابع این شکایات را فراهم می کند.

منبع: مدیریت حتقیقات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2009/22/10

شکایات دریافت شده در این سه ماه از طریق تیلیون متاس فوری سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
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13

ارجاع شده/باز
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حتت بررسی

بسته شده

ایمیل
18

تیلیفون
45

کتبی (غیر از ایمیل)
7

مجموع شکایات:73

منبع شکایات تیلیون متاس فوری سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان

مراجعه حضوری
3  
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اختصارات و مخفف ها

تعریف اختصارات

ABPپولیس سرحدات افغان

ADBبانک توسعه آسیایی

ADFصندوق انکشاف آسیایی

ADPپروگرام های انکشاف جایگزین

ADTتیم انکشاف جتارت زراعی

AEG & pSSدولت اقتصادی افغانستان و تقویت بخش خصوصی

AFPپروگرام کمک های مالی سالیانه

AFSAقانون مساعدت به آزادی افغانستان

AGOدفتر لوی خارنوال

AGOASبخش کمکی دفتر لوی خارنوال

AIGFتسهیالت گارانتی سرمایه گذاری افغانستان

AIG کمک سرمفتش خاص برای تفتیشتفتیش

AIHRCکمیسیون حقوق بشر مستقل افغانستان

AJISدسترسی به عدالت و انضمام یا احلاق

AMFنیروهای عسکری افغان

AMSPپروگرام تقویت شاروالی های افغانستان

ANAاردوی ملی افغانستان

ANAACنیروهای هوایی اردوی ملی افغانستان

ANDSستراتیژی انکشاف ملی افغانستان—

ANpپولیس ملی افغان

ANSFنیروهای امنیتی ملی افغان

ARDZمناطق انکشاف زراعت و روستاها

ARSICقوماندانی های امنیتی منطقه ای افغان

ARTFصندوق وجه امانت برای بازسازی افغانستان

ARTF-RCکمک های مالی تراست بازسازی افغانستان- هزینه تکراری

ASFFصندوق نیروهای امنیتی افغانستان

ASMEDانکشاف ابداعات متوسط و کوچک افغانستان

AUPپولیس یکپارچه افغان

BAFمیدان هوایی بگرام

BWTآموزش پایه سربازان

CARDانکشاف جامع زراعت و روستا ها

CCCاحتادیه اعتباری جامعه

CDC MREسنتر های آموزش ریسک کنترول خودی مریضی

تعریف اختصارات

CEOرئیس افسران اجرائی

CERPپروگرام پاسخ اضطراری قوماندان

CIAسازمان استخبارات مرکزی آمریکا

CIDکوماند حتقیق جنایی ارتش ایاالت متحده امریکا

C-IEDجمع آوری وسایل انفجاری پیشرفته

CJTFنیروی کاری عدالت جنایی

نیروهای عملیاتی مشترک فینیکسCJTF فینیکس

CJTF-101101 نیروهای عملیاتی مشترک

CMقابلیت های نقاط عطف

CNATتیم مشاوره مقابله با مواد مخدر

CNJCسیستم عدلیه مبارزه با مواد مخدر

CNTمحکمه مرکزی مواد مخدر

COMPRI-A ارتباطات برای تغییر رفتار: انکشاف دسترسی به محصوالت و خدمات سکتور صحی
در افغانستان

CPCکد عملکرد جنایی

CSHحفظ صحی و بقای بچه

CSRP)پروژه جتدید خدمات شخصی )بانک جهانی

CSSPپروگرام حمایتی سیستم زندان ها

CSTC-Aقوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان

CTAGگروه مشاوره مدرسان متفق

CTC-Aمرکر تعلیمات مبارزه با شورشیان - افغانستان

CWDنابودی سالح های کنونسیونی

DAمساعدت به انکشاف

DABDA بانک افغانستان

DADبانک معلومات مساعدت به انکشاف

DC&pجلوگیری و کنترول مریضی

DCISخدمات حتقیقات جنایی وزارت دفاع

DEAپذیرشگری اجرای مبارزه با مواد مخدر

DEA CNاجرای مبارزه با مواد مخدر در پذیرشگری مبارزه با مواد مخدر

DFRبررسی مالی اعطاات

DIAG)خلع سالح گروه های مسلح غیر قانونی )پروگرام

DICEمعلومات عملیاتی و جمع آوری و تبادله استخبارات

DoDوزارت دفاع آمریکا

DoD CNمبارزه با مواد مخدر وزارت دفاع متحده امریکا
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تعریف اختصارات

DoD E&EE)اداره دفاع اضطراری و هزینه های فوق العاده )ایاالت متحده امریکا

DoD IG)سرمفتش خاص وزارت دفاع ) ایاالت متحده امریکا

DoD OHDACA)اداره دفاع بالیا و فاجعه های فرادریایی، بشری و هدف اجتماعی) ایاالت متحده امریکا

DoD OMA)اداره دفاع عملیات و نگهداری ) ایاالت متحده امریکا

DoD T&E)اداره دفاع تعلیمات و جتهیزات ) ایاالت متحده امریکا

DoJ)وزارت عدلیه ) ایاالت متحده امریکا

DoN)وزارت نیروی دریایی ) ایاالت متحده امریکا

DoS)اداره والیتی ) ایاالت متحده امریکا

ECCکمیسیون شکایات انتخاباتی

EMCکمیسیون رسانه های انتخاباتی

EODدور انداخنت مهمات انفجاری

ERMAکمک مهاجرتی و پناهندگان اضطراری

ERWمنفجر کردن باقیمانده های حرب

ESFصندوق حمایت اقتصادی

ETTتیم آموزشی داخلی

EUpOlمنایندگی پولیس احتادیه اروپا

FBI)FBI( پولیس فدرال امریکا

FDDمترکز بر انکشاف منطقه

FEFAبنیاد عادالنه و آزاد انتخاباتی افغانستان

FMFهزینه های عسکری خارجی

FMR)DoD( مقررات مدیریت مالی

FOBبیس عملیات جلوی

FSAقانون حمایت از آزادی

FYسال مالی

GAOاداره حسابدهی دولت

GDPمحصول علوفه محلی

 GHAIHIV/AIDS شروع جهانی

GIRoAدولت جمهوری اسالمی افغانستان

HCRCخط مشغول کمیته بررسی شکایات

HHSوزارت صحت و خدمات انسانی

HMMWVموتر چرخه دار چند منظوره با قابلیت حرکت زیاد

HNSS:ستیراتیژی بخش تغذیه و صحی

HOOاداره عالی بررسی کلی

HSSPپروژه حمایت از خدمات صحی

IARCSCکمیسیون خدمات شخصی و جتدید پذیرشگری مستقل

ICCTFنیروی کاری فساد اداری قراردادی بین املللی

IDAموسسه انکشاف بین املللی

تعریف اختصارات

IDEA-NEWمشوق های اقتصادی جایگزین برای شمال، شرق و غرب

IECکمیسیون مستقل انتخابات

IEDوسیله انفجاری پیشرفته

IETشروع تعلیمات ورود

IGسرمفتش خاص

IMETتعلیمات آموزشی و عسکری بین املللی

IMFصندوق بین املللی پول

INClEمبارزه بین املللی با مواد مخدر و اعمال قانون

INlدفتر بین املللی مبارزه با مواد مخدر و اعمال قانون

INlTCمرکز آموزش حقوقی مستقل ملی

IO&pپروگرام ها و سازمان های بین املللی

IRIانستیتوت جمهوری خواه بین املللی

IRPپروگرام زیربنا و بازسازی

ISAF)آیساف )نیروهای بین املللی کمک به امنیت

IWRMمدیریت منابع آب ترکیبی

JCMBهیئت مدیره هماهنگی و نظارت مشترک

JICAموسسه همکاری بین املللی جاپانانی

JSSpپروگرام حمایت از عدلیه

KAFمیدان هوایی قندهار

KMTCمرکز تعلیم نظامی کابل

lBG/B&Vگروه لوئیس برگر/ کمپنی مشترک بلک و ویچ

lGCDتوسعه حاکمیت محلی و جامعه

lOTFAصندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان

lTVموبیل تاکتیکی سبک

MACCAسنتر هماهنگی مین روبی افغانستان

MADمادران علیه مواد مخدر

MAIl)وزارت زراعت، آبیاری و دامداری )افغان

MAPAپروگرام عمل مین روبی در افغانستان

MCIT)وزارت معلومات و تکنولوژی ارتباطی )افغان

MCN)وزارت مبارزه با مواد مخدر )افغان

MIGAآژانس گارانتی سرمایه گذاری چند جانبه

MOAاساسنامه قرارداد

MoD)وزارت دفاع )افغان

MoE)وزارت آموزش و تعلیمات )افغان

MoF)وزارت مالیه )افغان

MoI)وزارت داخلیه )افغان

MoJ)وزارت عدلیه )افغان
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MopH)وزارت صحی عامه )افغان

MopW)وزارت کارهای عمومی )افغان

MoTCA)وزارت ترانسپورت و هوانوردی مدنی )افغان

MoWA)وزارت امور زنان ) افغان

MRAمساعدت به مهاجرین و پناهدگان

MRAPمحافظت شده با مین ها در مقابل شبیخون

MTVموبیل های تاکتیکی متوسط

NACشورای آتالنتیک شمالی

NADFفریم کاری انکشاف زراعی ملی

NADR-ATAبرضد تکثیر، ضد تروریزم مین روبی و پروگرام های مربوط - مساعدت مبارزه با تروریزم

NADR-CTFبرضد تکثیر، ضد تروریزم مین روبی و پروگرام های مربوط کمک مبارزه با تروریزم

NADR-EXBSبرضد تکثیر، صد تروریزم مین روبی و پروگرام های مربوط امنیت سرحدها و صادرات

NADR-HDبرضد تکثیر، ضد تروریزم مین روبی و پروگرام های مربوط مین روبی بشردوستانه

NADR-NDS برضد تکثیر، ضد تروریزم مین روبی و پروگرام های مربوط ضد تکثیر سالحهای کشتار
جمعی و خلع سالح

NADR-SAlWبرضد تکثیر، ضد تروریزم مین روبی و پروگرام های مربوط سالح های سبک کوچک

NADR-TIpبرضد تکثیر، ضد تروریزم مین روبی و پروگرام های مربوط پروگرام مبارزه با تروریزم

NATOسازمان های مقابله آتالنتیک شمالی

NCOضابط درجه دار

NDAAقانون تخصیص دفاع ملی

NGOسازمان غیر دولتی

NMCCسنتر قوماندان نظامی ملی

NpCCسنتر پولیس نظامی ملی

NSpپروگرام همبستگی ملی

OCOعملیات حوادث احتمالی خارجی

OEFعملیات آزادی پایدار

OEG)USAID( اداره رشد اقتصادی

OHDACAهدف اجتماعی و بالیا و فاجعه های فرادریایی

OIGاداره سرمفتش خاص

OMARموسسه خودسازی و احیای افغان

OMBدفتر مدیریت و بودجه

OMlTتیم ارتباط و مشاوره عملیاتی

Oop)دفتر رئیس جمهور )افغان

OPIC)OPIC( تعاونی سرمایه گذاری خصوصی فرادریایی

OSCEسازمان امنیت و همکاری در اروپا

OSDدفتر وزیر دفاع آمریکا

تعریف اختصارات

OSIدفتر حتقیقات خاص نیروی هوایی

OTIاداره اجنام ارساالت

PKOعملیات صلح بانی

PMTتیم مدیریت والیتی

PMTتیم رایزنی پولیس

pOMlTتیم همکاری و رایزنی سازمان پولیس

PRGFامکانات کم کردن فقر و رشد

PRTتیم بازسازی والیتی

PSCقراردادی سکتور خصوصی

QIPپروژه های کوچک سریع

RPGپراناد ملخ دار راکتی

RTCمرکز آموزشی منطقه ای

RUFقوانین استفاده از نیرو

SCoGحمایت از مرکز دولت

SIGIRسر مفتش خاص برای بازسازی عراق

SOGگروه عملیات مخصوص

ایاالت متحده امریکاآمریکا

UNسازمان ملل متحد

UN OCHAاداره سازمان ملل متحد برای هماهنگی امور بشردوستانه

UNAMAمیسیون کمک سازمان ملل متحد در افغانستان

UNCACمیثاق ملل متحد علیه فساد اداری

UNDpپروگرام های انکشاف سازمان ملل متحد

UNDp/ElECT)UNDp(بهبود قانونی و کاپاسیته انتخابات برای فردا

UNICEFصندوق کودکان سازمان ملل متحد

UNIFEMکمک های انکشاف سازمان ملل متحد برای زنان

UNODCدفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد

USACEاجنینران لشکرهای ارتش ایاالت متحده امریکا

USAIDآژانس ایاالت متحده امریکا برای انکشاف بین املللی

USAID OEآژانس ایاالت متحده امریکا برای انکشاف هزینه عملیات

USCENTCOMقوماندان مرکزی ایاالت متحده امریکا

USDAاداره ایاالت متحده امریکا برای زراعت

USFOR-Aنیروهای ایاالت متحده امریکا- افغانستان

USMSخدمات مارشال ایاالت متحده امریکا

VOAرادیو صدای امریکا

VTTتیم ردیابی تاییدی
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ادامه دار وجود دارد." 2 اکتوبر 2009.
سازمان ملل متحد، راپور سکرتری عمومی سازمان ملل متحد به مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت، 22 سپتمبر، 2009   .4

 pp.،2009 سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، تفتیش 09-5 ،"هبود مشاهدات، نظارت و پالن گذاری ضروری برای پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان در افغانستان،" 9 سپتمبر   .5
.16–17

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، تفتیش 09-2، " تفتیش از پروژه سرک محمود راقی به جنراب در والیت کاپیسا: احتیاجات قرارداد برآورده شده، اما موارد ادامه دار وجود دارد،    .6
p.16 ،2009/2/10"

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، تفتیش 09-2، " تفتیش از پروژه سرک محمود راقی به جنراب در والیت کاپیسا: احتیاجات قرارداد برآورده شده، اما موارد ادامه دار وجود دارد،    .7
p.16 ،2009/2/10"
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P.L. 111، و 32 "قانون اختصاص تکمیلی 2009" 2009/24/6.    .11

ANSF"www.defenselink.mil/pubs/united_states_plan_for_sustaining_the_afghanistan_national_security_ برای دوام وتقویت ،DoD ،طرح ایاالت متحده امریکا"   .12
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