
سرمفتش خاص برای 
بازسازی افغانستان  30 اپریل سیگار

2015

 گزارش ربعوار به کانگرس ایاالت متحده



قانون جواز دفاع ملی سال مالی 2008 )نشریه. L. No. 110-181( اداره سرمفتش 
خاص برای بازسازی افغانستان )سیگار( را ایجاد کرد. 

ماموریت نظارتی اداره سیگار، طوری که توسط قانون تعریف شده است، عبارت است از اجرای تفتیش ها 

و تحقیقات مستقالنه و هدفمند 

�آن پروگرام ها و عملیات های تمویل شده که توسط تخصیصات یا دیگر وجوه فراهم شده برای بازسازی 	•

افغانستان به مصرف رسیده باشد.

�رهبری و ایجاد هماهنگی، ارائه توصیه در مورد، پالیسی هایی که برای ارتقاء اقتصاد، کارایی، و موثریت 	•

اداره پروگرام ها و عملیات ها طراحی شده باشند، و جلوگیری و کشف اتالف، فریبکاری، و سوء استفاده از این 

پروگرام ها و عملیات ها میباشد. 

�طریقه مطلع نگه داشتن وزیر خارجه و وزیر دفاع در مورد مشکالت و نواقص مربوط به اداره این پروگرام 	•

ها و عملیات ها و ضرورت برای شروع و پیشبرد اعمال اصالحی در راستای رفع آن مشکالت میباشد.

بازسازی افغانستان شامل هر گونه قرارداد، اهداء، موافقت نامه، یا میکانیزم پولی دیگر میشود که توسط هر یک 

از بخش ها یا ادارات دولتی ایاالت متحده آمریکا منعقد شده باشد که در آن از وجوه تخصیص یافته یا موجود شده 

برای بازسازی افغانستان استفاده شده باشد. 

منبع: نشریه. L. No. 110-181، " قانون جواز دفاع ملی سال مالی 2008" 1/28/2008

)جهت مشاهده لست محتویات ملزم شده توسط کانگرس این گزارش، به بخش 3 مراجعه کنید.(

عکس پوش:
 وزیر دفاع اشتون کارتر و رئیس جمهور افغانستان آقای اشرف غنی در حال بازدید از یک صف افتخاری 

در پنتاگون در جریان سفر مارچ 2015 رئیس جمهور غنی از واشنگتن دی سی. ) عکس وزارت دفاع 
توسط  بریدمل دوم سین هارت(
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افغانستان بازسازی  برای  خاص  مفتش  سر 

 خوشحالم که بیست و هفتمین راپور سه ماهۀ ادارۀ سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان )سیگار( را درمورد ایاالت 
متحده امریکا در افغانستان را برای کانگرس، وزارت خارجه و وزارت دفاع امریکا ارائه و تقدیم میدارم. با وجود چالش های 
موجود، در این ربع پیشرفت های مثبت در عرصه های مختلف که ادارٔە سیگار جهت بهبود فعالیت های بازسازی کار نموده، 

قابل مالحظه میباشد.
در نتیجه تحقیق ادارٔە سیگار دریافت گردید که اختالس به ارزش نزدیک به 1 بیلیون دالر امریکایی در قرارداد 

چندین ساله تیل وزارت دفاع افغانستان صورت گرفته است. ادارٔە سیگار با حکومت وحدت ملی جدید ارتباط برقرار نمود 
و این حکومت وعده سپرد تا فرصت های بی نظیر را جهت کمک در مبارزه با فساد اداری، برای ما ایجاد نماید. این 

 )CSTC-A( رسیده گی غیرمنتظره بعد از آن فراهم گردید که ادارٔە سیگار و قوماندانی مشترک انتقال امنیتی-افغانستان
بتاریخ  1 فبروری 2015 طی یک گزارش خالصه به رئیس جمهور اشرف غنی گفت که به تعداد چهار قراردادی در تثبیت 

نرخ قرارداد و رشوه قبل از اعطای این قرارداد )تیل وزارت دفاع افغانستان( دخیل بوده اند که بصورت غیرقانونی نرخ آنرا 
به دولت افغانستان و مالیه دهنده گان امریکایی به ارزش 214 میلیون دالر افزایش داده اند.

بعد از این جلسه، رئیس جمهور غنی فورآ وظایف مقامات وزارت دفاع افغانستان را که در اعطای قرارداد تیل وزارت 
مذکور دخیل بودند به حالت تعلیق درآورد و قرارداد را بصورت کامل فسخ همچنان قرادادی های را که ممکن در جلوگیری 

آن شامل باشند اخطاریه داده و مستنطقین مستقل را توظیف نمود تا اعطای قرارداد تیل وزارت دفاع افغانستان بشمول 11 
قراداد دیگر البسه وزارت دفاع را بازنگری نماید. چنین تصمیم سریع و قاطع در یک کشوری که طبق معمول منحیث یک 

کشور که با داشتن بیشترین فساد اداری درجه بندی شده است، هشدار قوی را میرساند.

بعد از همان وقت، کارمندان ادارٔە سیگار و خودم با رئیس جمهور غنی و رئیس اجرائیه داکتر عبدهللا عبدهللا جهت بحث 
روی راه های که ادارٔە سیگار میتواند با دولت افغانستان در راستای بهبود نظارت آنها از کمک های بازسازی ایاالت متحده 

بخصوصکمک هایی که ازطریق بودیجه وزارت های افغانستان تهیه شده است، مالقات نموده ایم. این یک امر ضروری 
 بحساب میآید چون ایاالت متحده و هم پیمانان آن وعده نموده اند که پول بیشتر را از طریق بودیجه های وزارت

های افغانستان طبق چارچوب کنفرانس همکاری های دوجانبه توکیو، تهیه می نماید.

مستنطقین ادارٔە سیگار و قوماندانی مشترک انتقال امنیتی-افغانستان فعآل از نزدیک با مشاورین رئیس جمهور غنی کار 
می کنند تا ادعاهای سوء رفتار را تحقیق نمایند. طبق درخواست رئیس جمهور غنی، ادارٔە سیگار نیز با سازمان بین المللی 

نهادهای عالی تفتیش جهت تسهیل آموزش مفتشین افغان، کار می کند. بر عالوه مستنطقین ادارٔە سیگار معلومات را در مورد 
آگاهی تقلب برای کارمندان کمیسون ملی خریداری که تازه در چوکات دولت تاسیس شده است، آماده میسازد تا آنها بتوانند 

بسیار به آسانی موارد و شاخص های عام تقلب در قرارداد و فساد اداری را تشخیص دهند. موارد فوق میتواند موارد باشد که 
تعهد را ابراز نموده و برای ما باعث تشویق باشد.

 
بنابر الینفک بودن موضوع در کمک مستقیم، این گزارش ربع وار چالش های را که وزارت دفاع امریکا طوریکه تالش 
میورزد تا قوت و توانایی های عمومی نیروهای ملی امنیتی افغان را مشخص سازد، مورد بررسی قرار میدهد. در حال 
حاضر به تعداد 328805 تن پرسونل گزارش داده شده است. میزان نهایی قدرت نیروهای ملی امنیتی افغان باید منحیث 

یک شنجش مهم در رابطه به اینکه آیا 65.2 بیلیون دالر امریکایی که ایاالت متحده امریکا باالی نیروهای ملی امنیتی افغان 
سرمایه گذاری نموده است توانسته است یک اردوی ملی و پولیس ملی که بتواند امنیت کشور را تامین و تروریست ها خنثی 

بسازد، درنظر گرفته شده است. الی اکنون دریافت های گزارش نخست این ربع تفتیش ادارٔە سیگار )در رابطه به پرسونل 
و اطالعات سیستم پرداخت اردوی ملی افغانستان( و تفتیش ماه جنوری )دررابطه به پرسونل و اطالعات سیستم پرداخت 

پولیس ملی افغانستان( نشان میدهد که که هیچ نوع تضمینی مبنی بر دقیق بودن و صحت آن وجود ندارد.
ارایه پاسخ مثبت CSTC-A به پیشنهادات ما تشویق کننده بوده اما به نظر ما وزارت دفاع امریکا باید این اطمینان را دهد که 

جنرال جان اف کامبل قوماندان ماموریت حمایه قاطع و تورنجنرال تود تی سیمونتی قوماندان قوماندانی مشترک انتقال مسئولیت 
امنیتی-افغانستان در صورت ادامه چنین نظارت متمرکز و تهاجمی، دارای منابع کافی اند. به همین ترتیب، وزارت خارجه 
 )USAID( ایاالت متحده نیز باید اطمینان حاصل نماید که سفیر پی مایکل مکنیلی و ادارٔە انکشاف بین المللی ایاالت متحده

دارای منابع که نیاز دارند میباشند تا چنین انجام دهند.
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فعالیت های دیگراین ربع ادارٔە سیگار، توانسته است به تعداد 26 بازرسی مالی، بازرسی اجرأت، تفتیش ها، مکاتیب و دیگر 
گزارشات که تالش های بازسازی را مورد بررسی قرار میدهد صادر نماید. 

یکی از این تفتیش ها تقریبآ به ارزش 135 میلیون دالر امریکایی پرداخت به شرکت بنام علمی جورگی )فعآل دوباره تجدید 
سازمان داده و تحت نام جدید یعنی شرکت امپریاتس است( ازطرف دولت امریکا برای تطبیق پروژه میراث شرق بل دارده بود 

که سوال برانگیز است. هدف این پروژه استخدام تخصصین با ظرفیت بلند تخصصی ضد شورشگری برای تربیه و آموزش 
نیروهای ملی امنیتی افغان بوده است. امروز تفتیش های مالی ادارٔە سیگار به ازرش نزدیک به 241.8 میلیون دالر امریکایی 

مصرف پرسش برانگیز را و به ارزش 287.163 میلیون دالر امریکایی در عدم پرداخت در مفاد وجوه پیش پرداخت فدرال و 
دیگرکمک های که قابل پرداخت به دولت میباشد، مشخص ساخته است.

یک تفتیش اجرأت دریافت نمود که دولت ایاالت متحده فاقد ستراتیژی واحد برای انکشاف صنعت معادن، تیل و گاز 
 USAIDو )TFBSO( طبیعی بوده است. نیروی کاری برای عملکردهای تجارتی و ثبات که مربوط به وزارت دفاع امریکا

فعالیت های هماهنگی نداشته همچنان فقدان پالن گذاری برای حفظ و مراقبت پروژه های ایاالت متحده بدین معنی است که 
صنایع استخراجی افغانستان بزودی نمیتواند به پوتانسیل کامل اقتصادی خود برسد.

ادارٔە سیگار سه گزارش تفتیشی را نیز به نشر سپرد. پارک صنعتی گوریمار که به ارزش 7.7 میلیون دالر امریکایی 
توسط USAID اعمار گردیده بنابر عدم موجودیت برق و مفقود بودن اسنادهای قرارداد در این اداره مانع این گردید تا ادارٔە 

سیگار بطور کامل بررسی اش را مبنی براینکه این ساختمان قواعد قرارداد و مشخصات تخنیکی آنرا مراعات کرده است 
یا خیر، انجام دهد. و همچنان تفتیش از پارک صنعتی شوراندارم نیز بنابر عدم موجودیت برق و عدم موجودیت اسنادهای 

قرارداد در USAID، از تفتیش بازماند و در جریان این تفتیش بنابر حضور نظامیان ایاالت متحده تنها یک تجارت در این 
پارک صنعی فعال بود در حالیکه طوری پالن شده بود که به تعداد 48 تجارت را در خود جاه خواهد داد. از زمان خروج 

نظامیان ایاالت متحده از ساحه به تعداد 13 تجارت تعهد سپرده است تا به ساحه انتقال خواهند نمود که 4 آن از ماه فبروری 
سال 2015 فعال خواهد بود. تفتیش سوم چنین دریافت که پروژه مسلخ اردوی ملی افغانستان در پلچرخی بطور کامل ساخته 

نشده است و قرارداد آن بنابر اجرأت ضعیف قراردادی و به دلیل اینکه مسلخ موجوده نیازمندی های اردوی ملی را مهیا 
میسازد، فسخ گردیده بود.

ریاست تحقیقات ادارٔە سیگار مبلغ 1.1 میلیون دالر امریکایی را برای دولت ایاالت متحده از بابت جریمه ها، جبران ها 
و زیان ها دریافت نموده است. تحقیقات ادارٔە سیگار نیز منجر به تعداد سه دستگیری، پنج اطالع جرمی، هفت محکومیت، 

هفت حکم و خارج ساختن دو تن از دسترسی شان به تاسیسات نظامی ایاالت متحده در افغانستان گردید. ادارٔە سیگار به تعداد 
29 تحقیق تازه را آغاز و به تعداد 36 تحقیق را تکمیل و بسته نمود که تعداد مجموعی تحقیقات جاری به 324 میرسد. مبلغ 
مجموعی که تا به حال بواسطه تحقیقات ادارٔە سیگار مصون گردیده است بیشتر از 571.6 میلیون دالر امریکایی می باشد.

پیشرفت دیگر مثبت که در ساحه بوجود آمد که در هشت گزارش ربع وار اخیر مورد بحث قرار داده ام: یعنی نیاز به 
تعلیق درآوردن یا جلوگیری از حامیان شورشگری در خودداری از استفاده کمک های بازسازی ایاالت متحده در بی ثبات 

ساختن بیشتر افغانستان است. از آغاز همین ربع، اکثریت از 43 افراد و نهادها که ادارٔە سیگار به اردوی ایاالت متحده 
راجع ساخته است بطور عام در سیستم اداره خدمات عمومی )GSA( جهت مدیریت اعطای قراداد، لست گردیده که به 

آسانی برای مامورین قرارداد کننده و قراردادی های اصلی، از ممنوع قرارداده شدن افراد و نهاد ها دراشتراک، اخذ و اهداء 
قراردادها، اگاهی میرساند. این تغییر در نتیجه تصویب اخیر قانون توسط کانگرس ایاالت متحده، پیشنهادات بررسی ادارٔە 
سیگار و هماهنگی بین پروگرام تعلیق و جلوگیری ادارٔە سیگار و وزارت دفاع امریکا میباشد. این نتیجه یک پروسه کارا 

است که بخاطر منع قرارداد نمودن به اساس حمایت از شورشیان و تروریست ها، اطالع میدهد. درحالیکه این تغییر نشان 
دهنده پیشرفت است ولی تا هنوز قسمت قابل توجه از افراد و نهادهای که براساس پیشنهاد ادارٔە سیگار باید تعلیق یا از اخذ 

قراردادهای دولتی ممنوع قرار داده شوند، دیده میشود که بدون صدمه باقیمانده اند. ادارٔە سیگار تالش هایش را بخاطر اضافه 
نمودن چنین افراد و نهادها در لست GSA دوام خواهد داد.
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در این دوره گزارش دهی، تخصیص مالی ایاالت متحده برای بازسازی افغانستان 2.3 بلیون دالر امریکایی تا نزدیک 
 USAID به 109.8 بیلیون دالر امریکایی ازدیاد یافت. بلندترین مقدارآن شامل تخصیص پیش نویس وزارت خارجه امریکا و

برای افغانستان است که اخیرآ به کانگرس جهت تصدیق نهایی تسلیم گردیده است. در عین حال مبلغ 14.9 میلیون دالر 
امریکایی برای مصرف باقی میماند و ابتکارات جدید مانند پروگرام 216 میلیون دالری ادارٔە انکشاف بین المللی ایاالت متحده 

در عرصه تقویت زنان افغان و به مبلغ 800 میلیون دالر امریکایی "مشارکت جدید انکشاف" همه اخیرآ اعالن گردیدند. این 
مبالغ بلند پول و تعدادی از پروگرام های مهم و مغلق جدید نیازمند مدیریت و نظارت موثر در یک محیط آسیب پذیر، میباشد.

طوریکه کاهش پرسونل ایاالت متحده امریکا در افغانستان ادامه دارد، ادارٔە سیگار یگانه اداره ایاالت متحده برای تنفیذ 
قانون و نظارت در این کشور باقی میماند که دارای 42 پست امریکایی که توسط کارمندان محلی افغان حمایه میشوند، میباشد. 

سیگاردر افغانستان و همچنان در ارلنگتون تمام ما وقف ماموریت سیگار برای جلوگیری و دریافت ضایعات، تقلب و سوء 
استفاده کمک های بازسازی و ترویج اقتصاد، کیفیت و موثریت در اداره پروگرام ها و عملکردهای بازسازی، میباشد.

بااحترام،

جان اف سوپکو
سر مفتش خاص برای بازسازی افغانستان



iv خاص مفتش  افغانستان I سر  بازسازی   

اجرایی خالصه 

بررسی ها
ادارٔە سیگار یک مکتوب بررسی، دو بررسی اجرأت، پنج بررسی مالی و سه 

تفتیش را تهیه نمود.
مکتوب بررسی به مورد ذیل رسیدگی نمود:

بررسی نهایی ادارٔە سیگار از استفاده کوره های زباله سوز و گودال   •
های سوزاندن در افغانستان.

بررسی اجرأت مورد ذیل را دریافت:
پروسه اردوی ملی افغانستان و وزارت دفاع افغانستان بخاطر جمع   •

آوری و گزارش دهی اطالعات مربوط به پرسونل و سیستم پرداخت 
دارای نقاط ضعف می باشد و عدم نظارت کافی فعالیت را در راستای 

حصول اطمینان براینکه وجوه های مالی کمک مستقیم ایاالت متحده 
برای پرداخت معاشات بطور درست برای پرسونل مجاز مورد استفاده 

قرار می گیرد، مشکل ساخته است.
دولت ایاالت متحده ستراتیژی واحد برای انکشاف صنعت استخراجی   •

که بطور بالقوه بالغ به چندین بلیون دالر میرسد، ندارد و سفارت ایاالت 
متحده در کابل بسیار کار اندکی را برای هماهنگ سازی فعالیت ها 
میان نهادها که به هدف انکشاف صنایع استخراجی افغانستان، انجام 

داده است. اگرچه مسولین وزارت معادن و پطرولیم بعض معرفت های 
تخنیکی، حقوقی و تجاری را ایجاد نموده اند ولی این وزارت هنوز هم 
فاقد ظرفیت تخنیکی برای تحقیق، اعطا قراداد و مدیریت قراردادهای 

جدید بدون حمایه خارجی میباشد.

بررسی های مالی ثبت بیشتر از 135.01 میلیون دالر امریکایی هزینه سوال 
برانگیز را در اثر کمبود کنترول داخلی و مسائل عدم مراعات تشخیص داد. این 
کمبودی و کاستی ها و مسائل عدم مراعات همراه با مسائل دیگر شامل ناتوانایی 
حفظ و نگهداشتن اسناد نزدیک به 130 میلیون دالر امریکایی مربوط به هزینه 

های قراردادی فرعی، حفظ پول های اضافی بعد از ختم دوره بستن قراداد 
مشارکت، عدم مطابقت با قواعد وزارت دفاع امریکا در ارتباط به مسلح ساختن 

کارمندان، ناتوانایی تعقیب نمودن طرزالعمل های خریداری، هزینه های که بعد از 
ختم یک دوره کاری قرارداد متحمل شده گردیده، توجیه و دالیل ناکافی برای 

خریداری ها از مرجع واحد، هزینه های سفر های غیرمستحق و خریداری بطور 
 )DBA( بالقوه غیر ضروری و غیر قابل اجرا بودن بیمه قانون پایگاه دفاعی

)پوشش بیمه DBA باالی دریافت کننده گان اعطا و قراردادهای مشارکت بجز در 
بعضی موارد مشخص قابل تطبیق نیست( می باشد.

گزارشات تفتیش از تاسیسات ایاالت متحده چنین دریافت:
عدم موجودیت برق و اوراق قرارداد در USAID مانع بررسی کلی   •

پارک صنعتی گورمار که 7.7 میلیون دالر است گردید تا دریابد که آیا 
اعمار این پارک مقررات قرارداد و مشخصات تخنیکی قرارداد را 

مراعات نموده است یا خیر؟

این گزارش خالصه کار نظارت ادارۀ سیگار و معلومات را در مورد تحوالت در تالش های سه سکتور بزرگ بازسازی افغانستان از 1 جنوری الی 
31 مارچ سال 2015 ارائه میدارد. این گزارش نیز یک راپور تفسیری در مورد نیاز بهبود موثق و شامل دقیق بودن گزارش که از تعداد 

نیروهای امنیتی افغان ارائه میگردد، میباشد. در جریان این زمان گزارش دهی، ادارۀ سیگار به تعداد 26 بررسی، تفتیش، مکاتیب و دیگر گزارش 
های که تالش های ایاالت متحده را در عرصه ساختن نیروهای امنیتی افغان، بهبود حکومتداری و تسهیل توسعه اقتصادی و اجتماعی، مورد 

بررسی قرار میدهد. 
این گزارشات همچنان بعض مشکالت را که شامل عدم مسئولیت پذیری، ناتوانایی ها در پالنگذاری و کاستی ها در اعمار میباشد، تشخیص نموده 

است. نتایج پولی از تحقیقات جاری ادارۀ سیگار از جریمه های جزایی، جبران ها و زیان ها بالغ به1.1 میلیون دالر امریکایی میباشد.
تحقیقات ادارۀ سیگار نیز منجر به تعداد سه دستگیری، پنج اطالع جرمی، هفت محکومیت، هفت حکم و خارج ساختن دو تن از دسترسی 
شان به تاسیسات نظامی ایاالت متحده در افغانستان گردید. پروگرام تعلیق و ممنوع سازی ادارۀ سیگار در این ربع به یک موفقیت بزرگ 

دسیاب گردید که اکثریت از 43 فرد و نهادهای که ادارۀ سیگار به اردو راجع ساخته بود بطور عام در سیستم GSA جهت مدیریت اعطای 
قرارداد، لست گردیده اند که به آسانی برای مامورین قرارداد کننده و قراردادی های اصلی اگاهی میرساند که این افراد و نهادهای لست شده 
باید از اخذ قراردادها، اهداء، و قراردادهای مشارکت؛ ممنوع قرار داده شده اند. همچنان ادارۀ سیگار به تعداد 22 فرد و 22 کمپنی را مبنی 

بر ادعاهای شامل بودن آنها در تقلب و عدم اجرأت در قراردادها، راجع ساخته است.
 

مرور کلی ادارۀ سیگار

ادارٔە سیگار نیر میتواند در مورد تحوالت و رویدادهای که بعد از 31   *
مارچ 2015 الی تاریخ نشر رخ میدهد، گزارش دهد.



v I 2013 گزارش به کانگرس ایاالت متحده 30 سال  ماه 

اجرایی خالصه 

 USAID به عین ترتیب، عدم موجودیت برق و اوراق قرارداد در  •
پارک صنعتی شوراندام از تفتیش ادارٔە سیگار بازماند. و در جریان این 

تفتیش بنابر حضور نظامیان ایاالت متحده، تنها یک تجارت در این 
پارک صنعتی فعال بود درحالیکه طبق پالن باید به تعداد 48 تجارت 

را در خود جاه دهد. از زمان خروج نظامیان ایاالت متحده از ساحه به 
تعداد 13 تجارت تعهد سپرده است تا در این ساحه انتقال یابد که چهار 

آن از ماه فبروری سال 2015 فعال خواهد بود. 
پروژه مسلخ اردوی ملی افغانستان در پلچرخی هرگز بطور کامل   •
ساخته نشده و قرارداد آن بنابر اجرأت ضعیف قراردادی و بخاطر 

اینکه مسلخ موجوده نیازمندی های اردوی ملی را مهیا میسازد، فسخ 
گردیده بود.

بررسی ها و تفتیش های جدید
در این ربع، ادارٔە سیگار دو بررسی جدید را به منظور بررسی تالش های 
USAID برای حمایه و بهبود سکتور مراقبت صحی و همچنان خریداری، 

نگهداشت و نظارت بر البسه سازمانی و وسایل انفرادی نیروهای ملی امنیتی 
افغان که مربوط وزارت دفاع امریکا می شود، آغاز نمود. ادارٔە سیگار دو 

تفتیش دیگر را نیز از لیلیه زنانه پوهنتون والیت هرات و پارک صنعتی 
بگرامی آغاز نمود.

پروژه های خاص
در جریان این دوره گزارش دهی، دفتر پروژه های خاص به تعداد 14 دوسیه که 
شامل نامه مراجعه، برگه های معلوماتی و استعالم ها برای رسیده گی به موارد 

ذیل را صادر نموده است:
TSBSO مرور جاری ادارٔە سیگار از نیروی کاری  •

تحلیل تجزیه های اساسی در رابطه با ساختار و میزان نیروهای ملی امنیتی   •
افغان

ظاهرأ اعمار مکان تخلیه تانکر ها بطور بی فایده و قابل توجه در   •
پایگاه های نظامی فعلی و قبلی ایاالت متحده

توانایی افغانستان در سنجش و جمع آوری عایدات گمرکات  •
تحلیل و تجزیه تسلیم دهی اطالعات وزارت دفاع امریکا در مورد   •

تعهدات قرارداد که تنها 21 بیلیون دالر امریکایی را حساب میدهد )در 
حالیکه وزارت دفاع امریکا مبلغ 65 بیلیون دالر امریکایی را در 

تخصیص بودجه حاصل نموده است(
TFBSO وضعیت حراست درخواست شده از مدرک های  •

پروگرام PROMOTE ادارٔە انکشاف بین المللی ایاالت متحده  •

کمبود بودجۀ افغانستان  •
تالش های ماموریت حمایت قاطع برای اطمینان از موثریت و پایداری   •

نیروهای ملی امنیتی افغان.
انرژی برق قابل دسترس و معتمد برای شهر کندهار.  •

تحلیل و تجزیه ادارٔە سیگار در رابطه به استفاده پول های پروگرام   •
واکنش عاجل قوماندان در افغانستان.

تحقیقات
در جریان این دوره گزارش دهی، ادارٔە سیگار بیشتر از 1.1 میلیون دالر 

امریکایی از بابت جریمه های، جبران ها و زیان ها به دولت ایاالت متحده 
حفظ نموده است. تحقیقات ادارٔە سیگار نیز منجر به دستگیری سه تن، پنج 

اطالع جرمی، هفت محکومیت، هفت حکم و خارج ساختن دو تن از دسترسی 
شان به تاسیسات نظامی ایاالت متحده در افغانستان گردید. ادارٔە سیگار به 

تعداد 29 تحقیق تازه را آغاز و به تعداد 36 تحقیق را تکمیل و بسته نمود که 
تعداد مجموعی تحقیقات جاری به 324 میرسد. پروگرام تعلیق و ممنوع سازی 

ادارٔە سیگار به تعداد 22 فرد و کمپنی را جهت تعلیق یا ممنوع قرار دادن 
راجع ساخت.

موارد عمده تحقیقات شامل موارد ذیل میباشد:
یک عضو اسبق نظامی امریکا بخاطر توطئه سرقت مواد سوخت   •

محکوم گردیده و موظف به پرداخت اعاده بیشتر از 422000 دالر 
امریکایی گردید.

یک سرگروپ گارد ملی ایاالت متحده به توطئه اخذ و پذیرفتن رشوه   •
اقرار به جرم نمود.

دو عضو نظامی ایاالت متحده به توطئه ارتکاب رشوه و پولشویی در   •
ارتباط با زیان مواد سوخت، اقرار به جرم نمودند.

یک فرد افغان بخاطر اخذ رشوه بعد ازینکه به دفتر لوی څارنوالی فرا   •
خوانده شده بود، دستگیر گردید.

به تعداد دو تن محکوم به توطئه برای ارتکاب پولشویی گردیدند.  •
یک فرد افغان بخاطر اختالس بیشتر از 530,000 دالر امریکایی   •
محکوم گردیده و موظف به اعاده 539173 دالر امریکایی گردید.

یک فرد افغان بخاطر سؤظن به تقلب از طرف دفتر لوی څارنوالی   •
دستگیر گردید.

یک کپیتان اسبق نیروی هوایی ایاالت متحده به دو عدد معلومات   •
جنایی اقرار به جرم نمود.

دریافت سرقت مواد سوخت منجر به ممنوع شدن یک فرد افغان از   •
تاسیس نظامی گردید.
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"همزمان با اینکه حکومت ایاالت متحده همراه با جامعۀ 
جهانی پالن دارند تا کمک های پولی شانرا جهت پرداخت 

معاشات پرسونل اردوی ملی افغان تا چند سال دیگر 
ادامه دهند، بسیار حیاتی است تا DOD و MOD هردو 
توانمندی خود را در قسمت بررسی و دقت ارقام پرسونل 

اردوی ملی افغان و اسناد معاشات آنها باال ببرند."

— گزارش تفتیش شماره AR-54-15، ادارٔە سیگار 

منبع: ادارۀ سیگار، اردوی ملی افغانستان: میلیونها دالر به دلیل نظارت حداقلی از پرسونل و اسناد معاشات در معرض خطر وجود دارد، گزارش تفتیش شماره 
AR-54-15 مورخ 23 اپریل 2015. 
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)ANSF( ارقام پرسش برانگیز نیروی های امنیتی افغانستان

سرمفتش خاص I بازسازی افغانستان 

فهرست محتویات  فهرست محتویات

 بدست آوردن ارقام درست به نیروی
4 های	امنیتی	افغانستان	)ANSF( مهم است	
6 اشتباهات گزارشدهی، ارقام را مغلق میسازد	
7 ارقام	اردوی	ملی	افغان	از ابتدا ناقص است	بوده	

 پروسۀ ارقام	پولیس	مل
9 	افغان )ANP( هم ضعیف است	

 گزارش دهی ANSF میتواند بهبود	
11 یابد	و	باید	بهبود	یابد 
12 ارقام دقیق حیاتی است، اما	کل	را	ارائه	نمیکند	

 موفقیت ماموریت ملزوم ارقام دقیق	
14 و	موثق	میباشد	

عکس	صفحۀ	گذشته
یک مامور اداره سیگار در جریان جمع آوری معلومات از پرسونل اردوی ملی در ارتباط به یک تفتیش نشر شده از قابلیت 

اعتماد باالی پرسونل اردوی ملی و ارقام تحریر یافته در اوراق معاشات آنها )عکس اداره سیگار توسط میا بونارسکی(
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)ANSF( ارقام پرسش برانگیز نیروی های امنیتی افغانستان

2015 اپریل   30 I ایاالت متحده گزارش به کانگرس 

ارقام پرسش برانگیز نیروهای ملی امنیتی 
افغانستان غبار جنگ افغانستان را ضخیم 

تر میسازد

مرور	کلی
ارقام مهم اند چون از آنها ارقام برای نجش پیشرفت در سکتورهای صحت، حقوق بشر، رشد اقتصادی، 

و معارف استفاده میگردد. در افغانستان، بعضی ارقام یکنوع وزن تولد و مرگ دارند. ارقام نیروهای 
ملی امنیتی افغانستان )ANSF( به مثابۀ یک سنجش مهم در مورد اینکه آیا 65.2 میلیارد دالر ایاالت 

متحده که باالی ANSF سرمایه گذاری گردیده است، در راستای ایجاد یک اردو و پولیس ملی که 
قابلیت امن سازی کشور و مبارزه علیه تروریزم را داشته باشد، موفقانه بوده است یا خیر. 

همین امسال، اداره سیگار دو گزارش از بررسی های خود را نشر کرد. این گزارشها چالش های 
را برمال میسازد که ایاالت متحده با آن در قبال جمع آوری معلومات قابل اطمینان در مورد تعداد دقیق 

نیروهای ANSF که الی تاریخ 20 فبروری 2015 به تعداد 328805 پرسونل گزارش شده است، 
روبرو میباشد. یک بررسی ادارٔە سیگار از پرسونل و معاشات اردوی ملی )اردوی ملی افغان( و 

همچنان یک گزارش دیگر که در ماه جنوری در مورد پرسونل و معاشات پولیس ملی به نشر رسید، 
هردو هیچ نوع اطمینانی را در مورد صحت این اطالعات ارائه نمیکند.

بدون اطالعات قابل اطمینان در مورد توانایی ANSF، ایاالت متحده تعیین کرده نمیتواند که آیا 
میلیارد ها دالری را که باالی استخدام، تربیه، تجهیز، و ثبات ANSF از سال مالی 2002 تا کنون به 

مصرف رسانده است، بجا بوده یا خیر. و همچنان به گونۀ دقیق محاسبه کرده نمیتواند که چه مقدار پول 
دیگر برای آینده نیاز است.

تعداد دقیق نیروهای حاضر در وظیفه برای قوماندان ها نیز در همه سطوح به عنوان یک شاخص 
ابتدایی برای دانستن توانایی های شان جهت انجام ماموریت های تکتیکی و عملیاتی نیز حیاتی است. 
این ارقام فعالیت های را مانند استخدام، پرداخت، تجهیز، تربیه، مسکن، اعاشه، ترانسپورت، و حفظ 

واحد ها نیز متاثر میسازد. توانایی واحدها و تعداد تجهیزات همچنان به صورت مستقیم در داخل سیستم 
کمک میکند تا ارزیابی آمادگی و توانمندی ANSF را دانست. ارقام، اساس بودجه و پالنگذاری را—

به شمول پالن خروج نیروهای ایاالت متحده و یا نیروهای ائتالف را از افغانستان تشکیل میدهد. 
تفتیش ادارٔە سیگار از معلومات پرسونل اردوی ملی افغان دلیل نگرانی را به تصویر میکشد. یک 
تیمی از مفتشین ادارٔە سیگار بازدید قبالً اعالن ناشده را از مقر نیروهای اردوی ملی در قول اردوی 
207 والیت هرات و قول اردوی 209 والیت بلخ، و نیروی هوایی افغانستان )AAF( در کابل انجام 

داد. مفتشین معلومات 134 پرسونل خدماتی که در وظیفه حاضر بودند جمع آوری کردند. از جمع 
اینها، تنها هویت 103 تن مطابق معلومات اردوی ملی افغان صحت داشت. از هر ده تن یک تن کارت 

هویت نداشت. از جمع 35 تن حاضر در والیت بلخ، تنها 23 تن آنها کارت هویت داشتند، و پنج تن آنها 
در دیتابیس لست پرسونل ANSF وجود نداشتند.1
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مفتشین همچنان استفادۀ متناقض از فهرست روزانه، عدم صحت ارقام پرسونل، سیستم اطالعات 
نظارت ناشدۀ ورقی ترتیب شده با دست، کنترول ضعیف، و در بین دیگر مشکالت، ناکامی وزارت 

مبنی بر ارسال ننمودن ریکاردها به نیروهای ایاالت متحده، را دریافت کردند. برعالوۀ دعوت و ابهام 
در ضیاع پول، اینگونه کاستی ها در ایجاد موج تاثیرات نا همگون، باالی تمامیت، موثریت، وفاداری، 

مورال، حمایت مردم، و عوامل دیگر مبنی بر امیدواری تقویت و حفظ یک اردوی قوی امنیتی افغان 
عواقب ناگواری را به دنبال داشته و تاثیرات خاص خود را روی آن دارد.

یک عامل دیگر خطر اینست که به مجردی ایاالت متحده نیروهای نظامی و پرسونل ملکی خود را 
تقیل دهد، برای کارمندان ادارٔە سیگار و ادارات دیگر فدرال به صورت روزافزون مشکل خواهد بود 
تا بررسی حضوری از اطالعات پرسونل ANSF انجام داده و یا نظارت مستقیم از فعالیت های دیگر 
آنها به عمل بیآورند. ایاالت متحده به صورت سنگین تحت فشار قرار خواهد گرفت تا باالی گزارش 

دهی خود نیروهای افغان در قسمت ارقام پرسونل تکیه کند. بررسی ادارٔە سیگار از اردوی ملی 
افغان )ANA( دریافت که این بدین معناست که "دید محدود بطور فزاینده" باالی جمع آوری اطالعات 

و "خطر هنگفت" ضیاع و سوء استفاده از پرداخت معاشات به کارمندان 2ANSF— خطر تاثیرات 
منفی آنرا در دورنمای کامیابی این ماموریت تذکر نمیدهد.

بدست	آوردن	ارقام	درست	به ANSF مهم	است
 AAF و ANA اعتبار از ماه فبروری سال 2015 میالدی، گزارش داده شده بود که قوت های مشترک
 )ANP( به تعداد 167024 نیروی نظامی جمع 7096 کارمند ملکی بود. قوت های پولیس ملی افغان

به تعداد 154685 نفر گزارش شده بودند.3 اردو و قوای هوایی توسط وزرات دفاع )MOD( و پولیس 
ملی توسط وزارت داخله )MOI( کنترول میشوند.4

مفتشین	ادارۀ	سیگار هویت سربازان افغان را چک میکنند. )عکس از ادارۀ سیگار(



5

)ANSF( ارقام پرسش برانگیز نیروی های امنیتی افغانستان

2015 اپریل   30 I ایاالت متحده گزارش به کانگرس 

ارقام گزارش شده از قوت ANSF نمایندگی از تالش های قابل مالحظۀ ایاالت متحده، دونرهای 
دیگر، و افغانستان از دسامبر 2002، زمانیکه نیروهای ANSF هیچ وجود نداشت، مینماید.

هدف نهایی مبنی بر تعداد قوت ها به مرور زمان زیاد شده رفت. در دسامبر 2002، افغانها 
و کشورهای کمک کنندۀ بین المللی به شمول ایاالت متحده در کانفرانس بن دوم در جرمنی موافقت 
 MOD پرسونل به شمول کارمندان ملکی و کارمندان ANA 70000 کردند که هدف ابتدایی برای

بوده؛ و هدف تعین شده برای پولیس ملی بعداً به تعداد 62000 پرسونل تعیین شد.5 هدف نهایی برای 
ANSF فعالً به تعداد 195000 جمع 8004 کارمند ملکی برای ANA و AAF، و 157000 برای 

ANP، که به صورت مجموعی 360004 و یا به صورت خالص بدون نیروی ملکی 352000 خواهد 
بود. به اساس گزارش اخیراً فرستاده شده به ادارٔە سیگار، فعالً ANSF اضافه تر از 90% هدف نهایی 

قوت خود را مبنی بر تعداد قوت ها بدست آورده است.
ارقام قابل اطمینان از ANSF به چند دلیل مهم است:

�این ارقام یک شاخص توانمندی حکومت افغانستان برای دفاع دوامدار کشور شان در مقابل طالبان  �•
دهشت افگن، عرضۀ امنیت داخلی برای مردم، و جلوگیری گروپهای تروریستی مثل القاعده از 

انجام حمالت جدید از خاک افغانستان میباشد.
�ارقام قوت های امنیتی میتواند انعکاس دهندۀ تغییرات در حمایت های مردمی که تاثیرگذار باالی  �•
مسائلی مانند استخدام ANSF، مورال، حفظ، ترک خدمت، اصطکاک و عوامل دیگر که باالی 

موفقیت درازمدت نیروها تحمیل میشوند، باشد. 
�پالن و ارتقاء یک نیروی امنیتی ضرورت دارد تا شرایط الزمی در پرداخت های مالی، استخدام  �•

مامورین، بارک ها و تاسیسات دیگر، تربیه و تجهیز، توجه صحی، پروسه های اداری، و کنترول 
های داخلی باال برود. 

�چون افغانستان از عهدۀ یک نیروی بزرگ امنیتی برآمده نمی تواند، اکثریت مصارف استخدام،  �•
پرداخت، تجهیز، تربیه، انتقال، تامین، و حفظ نیروهای ANSF توسط ایاالت متحده پرداخته شده 
است. بیشتر از 65 میلیارد دالر از مجموع تقریباً 109.8 میلیارد دالر که توسط کانگرس ایاالت 

متحده به بازسازی افغانستان از سال 2002 تا کنون اختصاص داده شده است جهت تقویۀ نیروهای 
امنیتی افغان به مصرف رسیده است. ارقام ANSF به صورت مستقیم نیاز بودجه را ازین رهگذر 

متاثر میسازد. 
�تالش های افغانستان جهت رساندن ANSF به هدف نهایی قوت آن، تصمیم ایاالت متحده و پالن  �•
کننده های ائتالف را در روند خروج نیروهای بین المللی و توانمندی ها از افغانستان در حالیکه 

کار در راستای رسیدن به اهداف امنیتی جریان دارد، متاثر میسازد. 

ولی با آنهم، ANSF تنها ساحۀ بازسازی در افغانستان نیست که ادارٔە سیگار و سایر ادارات 
نظارتی با اطالعات ناقص در آن روبرو بوده اند. گزارشات ربعوار ادارٔە سیگار، بررسی ها، تفتیش 

ها، پروژه های خاص، و تحقیقات همه حاکی از موجودیت خالیگاه ها، عدم دقت، فساد، نگهداری 
ضعیف ریکاردها، و اعمال سوال برانگیز در موضوعات مختلف از خریداری تیل و شمولیت در 

مکاتب گرفته تا مدیریت قراردادها و سیستم های معلوماتی مالی میباشند. 
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تمام این موضوعات و مسائل ضرورت به توجه و اقدامات دارند. ولی موفقیت تمام پروسۀ بازسازی 
وابسته به توانمندی اجرأت ANSF میباشد. بدبختانه، بدست آوردن اطالعات دقیق از ANSF مشکل 

است، اثبات اطالعات چالش زا بوده و اطمینان باالی اطالعات مشکل ساز میباشد.

شتباهات در گزارشدهی، ارقام را مغلق میسازد
در ماه فبروری 2015، ماموریت حمایت مطلق NATO در افغانستان به ادارٔە سیگار نظر داد که ارقام 

گزارش شدۀ ANSF در ماه های اپریل و اکتوبر سال 2014 بنابر یک اشتباه در سیستم حسابداری، 
نادرست بودند. بعد از اینکه اشتباه حسابی در سپتامبر پیدا شد، نیروهای نظامی ایاالت متحده ارقام 

درست را در اختیار وزارت دفاع امریکا )DOD( برای گزارش دهی شان به کانگرس آمریکا قرار 
دادند، ولی به ادارٔە سیگار تا زمانیکه گزارش ربعوار بعد از ماه جنوری سال 2015 به نشر نرسید، 

نگفته بودند.6
در ماه فبروری سال 2015 میالدی، ادارٔە سیگار یک گزارش متمم به اضافۀ گزارش ربعوار 

ماه جنوری 2015 خود که مشمول معلومات اخیراً تهیه شده و تصحیح شدۀ مربوط به گزارشات ربعوار 
سال 2014 در مورد قوت های ANSF، در حالیکه بعضی مشکالت دراز مدت همراه با حسابدهی 

و ردیابی پرسونل را نیز عنوان کرده بود، به نشر سپارید.7 به گونۀ مثال، گزارش ربعوار ماه اکتوبر 
سال 2014 میالدی ادارٔە سیگار نشان میداد که طی 10 گزارش ربعوار قبلی نیروهای نظامی ایاالت 

متحده، کارمندان ملکی را جزء نیروی ANA شش مرتبه گزارش داده بودند، مگر آنها را چهار مرتبه 
از گزارش حذف کرده بودند، حتی که سر مفتش وزارت دفاع آمریکا )DOD IG( در یک بررسی 

پروسۀ معاشات ANA حساب نمودن ملکی ها را یک خطر خوانده بود زیراکه آن باعث غلو کردن در 
قیمت شده و منجربه تمویل اضافی میشد.8 بررسی DOD IG همچنان حاکی از آن بود که، با وجود 

مسائل دیگر، کنترول ضعیف داخلی، عدم پروسیجرهای کتبی و تصنیف و اشتباهات حسابی، و استفادۀ 
خالصۀ معلومات از جمله مشکالتی بود که اشتباهات را در جزئیات غیرقابل شناسایی میساخت.9

زمانی، ادارٔە سیگار مشاهده نموده بود که ارقام گزارش شدۀ ANA )رده های باالی قول اردوها( 
در کمپیوتر از طریق فورمول حساب شده بودند، نه به صورت حقیقی و گزارش مشاهدات عینی.10 
قسمیکه در بخش امینت این گزارش بحث شده است، ادارٔە سیگار همچنان نگرانی خود را در مورد 

بخش های مشخص ANP که دو بار محاسبه شده بودند، ابراز کرده است، و گزارش ابتدائی نیروهای 
ایاالت متحده در افغانستان )USFOR-A( در مورد ارقام ANP درین ربع نیز نشاندهندۀ یک رقم 

مجموعی بود که بخش خود شانرا به تعداد 728 موقف اضافه تر نشان میداد. 
قوت های اخیراً تجدید شدۀ ANA، به شمول کارمندان نیروی هوایی و ملکی، که از طریق 

USFOR-A به ادارٔە سیگار گزارش داده شده بود و در گزارش متمم ماه فبروری 2015 به نشر 
رسیده بود، کاهشی را از تعداد 184839 در فبروری 2014 به تعداد 169203 در نومبر نشان میداد. 

این کاهش به تعداد اضافه تر از 15000 پرسونل را نشان میداد که به صورت تخمینی معادل تعداد یک 
قول اردوی نیروی افغان میشود. ANA تنها شش قول اردو )جمع یک لوا در کابل( دارد، پس کاهشی 

به این پیمانه ضروراً واکنشی در استخدام، مدیریت نیروها، ارزیابی آمادگی، و پالنگذاری عملیاتها 
خواهد داشت. 



7

)ANSF( ارقام پرسش برانگیز نیروی های امنیتی افغانستان

2015 اپریل   30 I ایاالت متحده گزارش به کانگرس 

یک منبعی مشکل در قسمت اخذ ارقام دقیق از عساکر افغان این است که ایاالت متحده باید باالی 
راپور های تکیه نماید که توسط ادارۀ دیگر در لسان دیگر و در وزارتخانۀ حکومت دیگر تهیه میشود. 

هر مقدار نیت نیک و پشت کار که مامورین افغان داشته باشند، ولی کشور فقیر و جنگ زدۀ شان 
چالش های دیگری را در سراراه حفظ ریکاردها مانند سطح باالی بیسوادی، دسترسی کم به برق، 

پروسه های محدود کمپیوتری و تعداد ناکافی تخنیک کاران ماهر، بوجود میآورد.
یادداشتی از ماه مارچ سال 2015 میالدی که از طرف USFOR-A به ادارٔە سیگار نوشته شده 

میگوید که "منبع با صالحیت" برای اطالعات قوای ANA عبارت از گزارش حسابداری و قوت 
پرسونل افغان )PASR( که توسط MOD تهیه میشود میباشد. آن معلومات به گزارشی تبدیل شده 
میتواند که به نام PERSTAT یاد میشود، و برای انگلیسی زبانان ساده تر قابل استفاده است، ولی 

متاسفانه زمانیکه از یک سیستم به سیستم دیگر انتقال میکند، در معرض اشتباه قرار میگیرد. هر دو 
منبع "ندرتاً" ارقام متفاوتی برای عین ماه را نشان میدهند، که الزم است تا یک تحلیلگر تمام فورمول 

ها و معلومات را یک به یک بین دو راپور چک و تصحیح نماید.11
ادارٔە سیگار خوشنود است که نیروهای نظامی ایاالت متحده تالش به خرچ میدهند تا توانمندی 

های خود را در قسمت جمع آوری، توحید، و گزارش معلومات قابل اطمینان در مورد نیروهای افغان 
افزایش دهد. ما از تالش های ایشان تقدیر میکنیم. ولی مهم نیست چه مقدار این تالش ها پررنگ 

و موثر باشد، کیفیت نتیجۀ نهایی وابسته به مواد خامی است که باالی آن کار صورت میگیرد. و آن 
یک مشکل است.

قسمیکه یادداشت USFOR-A اشاره میکند، "ماموریت حمایت مطلق" همراه نیروهای افغان کار 
مینماید تا استفادۀ یک سیستم خودکار مدیریت معلوماتی را توسعه ببخشند، ولی سیستم گزارش دهی 

برای پرسونل نیروهای امنیتی افغانستان هنوز هم به صورت گسترده دستی بوده که کار باالی انبارهای 
کاغذ و اوراق میباشد.12

سیستم های نگهداری ریکاردها که باالی کاغذ و اوراق صورت میگیرند، مانند زمین های 
حاصلخیزی اند که برای تولید اشتباهات در جریان ثبت، اشتباهات در جریان رونویسی، اشتباهات 
یکجاسازی، گم شدن ریکاردها، و سوء استفاده ها، مساعد میباشند. مگر بررسی های ادارٔە سیگار 

نشان میدهد که آنها تنها عوامل خطر نیستند که در مورد دقت معلومات و تاثیرات احتمالی آنها باالی 
موفقیت ماموریت تاثیر داشته باشند. متاسفانه، ادارٔە سیگار و ادارات نظارتی دیگر مشاهده کرده اند 

که حکومت افغانستان معلوم نمیشود که در آیندۀ نزدیک قادر به ایجاد یک سیستم معلوماتی کمپیوتری 
اتومات، در موجودیت عدم دسترسی به برق، بیسوادی گسترده، و کسر عواید، باشد.

ارقام	اردوی	ملی	افغان	از	ابتدا	ناقص	بوده	است
برای تشخیص خطراتی که متوجه پول های ایاالت متحده در ارتباط به معاشات ANA است، ریاست 

بررسی و تفتیش ادارٔە سیگار، اسنادی را که به گذشته برمیگشتند تا سال 2004 میالدی مرور کرده 
بازدید از ساحه به عمل آورد و نمونه گیری اسناد را در کابل، هرات، و مزارشریف انجام داد. 

گزارشی که در نتیجه بدست آمد در ماه اپریل سال 2015 نشر و خالصۀ آن در بخش نظارت ادارٔە 
سیگار درین گزارش ربعوار درج شده است. گزارش متذکره دریافت نمود که "پروسۀ جمع آوری 

 ANA در سطح هر واحد، چیزی که به اساس آن تمام پرسونل ANA معلومات حاضری کارمندان
و معلومات معاشات استوار میباشد، دارای نظارت محدود افغانی و کنترول ضعیف بوده، و به صورت 

یکنواخت در تمام موقعیت های ANA تعمیل نمیگردد.13
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در بین مسائل دیگر، مفتشین ادارٔە سیگار مسائل ذیل را نیز مشاهده نمودند:
�وزارت دفاع افغانستان، نیروهای مشترک امنیتی قوماندانی انتقالی ایاالت متحده در  �•

افغانستان )CSTC-A(، و کارمندان عملکرد الزمی شماره 4 ماموریت حمایت مطلق NATO همه 
و همه پروسیجرهای کتبی برای تعیین دقت معلومات در مورد معاشات و پرسونل ANA ندارند. 
�راپورهای فهرست اعضا به صورت دستی داخل سیستم توحید کنندۀ معلومات ANA شده، و به  �•

صورت دستی به MOD انتقال میگردد و همچنان به صورت دستی به CSTC-A و NATO منتقل 
میشوند.

�معلومات معاشات به صورت دستی به کامپایلرهای ANA منتقل گشته و به صورت دستی به توحید  �•
کنندهای معلومات در قول اردوها انتقال یافته و بعداً به صورت دستی به دفاتر حوزه وی وزارت 

مالیه و کارمندان مالی وزارت دفاع انتقال میآبند. 
�سیستم معاشات کارمندان ANA متشکل از 160000 صفحه است که توسط دست تمام ریکاردهای  �•

آن نوشته میگردد.
�سیستم معلومات وزارت مالیۀ افغانستان الزم میدارد تا معلومات با دست داخل آن گردد، به سیستم  �•

های دیگر وصل نیست، و پرداخت ها را به هر سرباز به صورت مشخص ریکارد نمیکند.
�بعضی لیست ها تنها یک چک مارک داشتند که ظاهراً عوض اینکه امضای ایشان قسمیکه رسماً  �•

الزم است گرفته شود، در پهلوی اسم هر شخص نشانی شده بود.
�نه ایاالت متحده و نه مامورین MOD امضای لیست ها را برویت معلومات دیگر مشاهده، تحقیق،  �•

و تطبیق نمیکنند.
 NATO هیچ نوع پروسیجر ستاندرد شده، اسناد تحقیق شده یا تطبیق شده برای پرسونل CSTC-A� �•
جهت تعقیب در جریان گرفتن مسئولیت ها برای "ماموریت ثابت تقویتی" ندارد. یکی از مشاورین 

ایاالت متحده به مفتشین ادارٔە سیگار گفته بود که وی راپور های گذشته و بلدیت خود را جهت 
دریافت تناقضات ANA استفاده نموده بود، مگر مفتشین هشدار میدهند "که استفاده از پروسیجرهای 

غیر رسمی و غیر منظم ... شاید موثر و قابل ترویج نباشند."14

با توجه به ضعف های موجوده در معلومات و محدودیت نظارت افغانی در پروسۀ جمع آوری 
معلومات، بررسی ادارٔە سیگار چنین نتیجه گیری مینماید که، "حکومت ایاالت متحده نمیتواند نحوۀ 

مصرف صدها میلیون دالری را که در قالب کمک های مستقیم به حکومت افغانستان جهت پرداخت 
معاشات پرسونل ANA ساالنه میپردازد بررسی نماید."15

این یک نگرانی عمده است: از سال 2009 الی اخیر 2014، ایاالت متحده مبلغ 2.3 بلییون دالر 
را جهت پرداخت معاشات و مزد کارمندان ANA پرداخته است.16 توقع میرود که این پرداخت ها تا 

اخیر سال 2017 و یا بیشتر از آن ادامه پیدا کند، بناًء، عواقب احتمالی از گزارش دهی توام با ضعف 
ها، مشمول کم-پرداختن یا اضافه-پرداختن پرسونل در برابر خدمات صادقانۀ شان خواهد بود. این منابع 
پولی شاید جهت پرداخت امتیازات مرگ سربازان، یا فرار آنها، یا سربازانی که هیچ وجود ندارند ولی 
در لست معاشات به گونۀ اشتباه یا قصدی موجود اند—و یا جهت تکمیل معاش یک کارمند عالی رتبه 

استفاده شوند و یا هم به فامیل سرباز شهید به عوض امتیازات شهید برایشان داده شود. عالوتاً، عدم 
موجودیت یک سیستم کامالً اتومات برای گزارش دهی و پیگیری پرسونل و معلومات معاشات آنها 
معنی این را میدهد که اشتباهات و تناقصات ادامه خواهند یافت، "و معلومات در معرض دستکاری 

قرار خواهند داشت."17

عملکرد	الزمی	شماره	4: “تولید قوه” یکی از 
هشت عملکرد الزمی )EFs( میباشد که توسط 
ماموریت حمایت مطلق )NATO( در افغانستان 

انجام میشود. این عملکرد کارهای مانند استخدام، 
تربیه، و تجهیز نیروهای افغان را دربر میگیرد. 
عملکردهای دیگر مشمول استخبارات، کنترول 

های داخلی، و ارتباطات استراتیژیک میباشد.
ژیک میباشد.

NATO :منبع
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2015 اپریل   30 I ایاالت متحده گزارش به کانگرس 

ضعف های که در بررسی ادارٔە سیگار از ANA خالصه شده، یکجا با خروج نیروهای ایاالت 
متحده و پرسونل ائتالف، حاکی از دید کمتر در جمع آوری و گزارش دهی معلومات و معاشات 

پرسونل است. در نتیجه، مفتشین چنین اخطار میدهند:

ایاالت متحده حتی بیشتر متکی به توانمندی MOD در قسمت بررسی دقت معلومات 
پرسونل و معاشات کارمندان ANA که جمع آوری میکند، خواهد شد. الی اینکه 

MOD ظرفیت خود را برای اطمینان از بررسی معلومات معاشات باال نبرد، خطر 
بزرگی مبنی بر ضیاع و سوء استفاده از پول های که ایاالت متحده در باب معاشات 

ANA به مصرف میرساند، موجود است.18

بیشتر از حسابدهی مالی و نگرانی های نظارتی، ضعف های ادامه دار در پروسۀ جمع آوری 
ارقام، توانایی ANSF را در قسمت پالن گذاری و تطبیق عملیات های نظامی تضعیف مینماید. 

جواب CSTC-A به بررسی ادارٔە سیگار در مورد پرسونل و معاشات ANA این بود که گفت 
"فرماندهی از مشکالت سیستیماتیک آگاه است و متعهد به حل این مشکالتی که از سالها بدین سو وجود 

داشته اند، میباشد."19 قوماندان ارشد CSTC-A جنرال تاد تی. سیمانیت طی یک یادداشت گفت که 
CSTC-A در حال هماهنگی با "ماموریت حمایت مطلق ناتو" جهت جلب کمک در راستای ایجاد یک 

سیستم مشترک پرسونل و پرداخت ها میباشد، که "به بهترین وجه تخنیکی بتواند اشتباهات پرسونل-
محور، عدم موثریت، مدیریت ضعیف ریکاردها، معلومات غیر قابل بررسی، مدیریت ناسالم و یا 

فساد را از بین ببرد." در حالیکه در مورد دقت ارقام و معلومات قابل بررسی موافقت داشت، آقای 
جنرال یاد کرد که تغییرات در ماموریت و ساختار نیروهای ائتالف در افغانستان معنی رفتن به سوی 

نظارت سخت تر را میدهد که حتماً باید توسط افغانها رهبری شود، که وزارتخانه های افغانستان به آن 
در قسمت تعمیل بهتر پالیسی ها ضرورت دارند، و آماده سازی این سیستم مشترک احتماالً که قبل از 
اپریل 2017 امکان پذیر نیست. وی اضافه نمود که CSTC-A و مشاورین "ماموریت حمایت مطلق" 

در تعهدنامۀ مالی سال مالی 1395 کنترول بیشتر میگذارند تا پروسۀ بررسی پرسونل و کنترول داخلی 
تقویه گردد."

تعهدات CSTC-A مشکالت اخذ ارقام قابل اطمینان از ANSF را تصدیق مینماید. با وجود آنهم، 
آنها اشاره میکنند که کمک های چندین میلیاردی ایاالت متحده به نیروهای امنیتی افغان میتواند تا 

15 سال دیگر نیز به همین شکل دوام کند تا زمانیکه بآلخره یک سیستم مشترک پرسونل و سیستم 
معلومات معاشات بوجود آید.

 در مورد بخش مهم دیگری از ANSF، پولیس ملی افغانستان، مفتشین ادارٔە سیگار قبالً در سال 
جاری گزارش داده بودند که ضعف ها و مشکالت همگون و آزار دهندۀ دیگری در آنجا نیز وجود 

دارد.

پروسۀ	ارقام	ANP هم	ضعیف	است
با وجود 16 میلیارد دالری که ایاالت متحده باالی ANP از سال 2002 تا کنون مصرف نموده است، 

مفتشین ادارٔە سیگار در گزارش ماه جنوری سال 2015 خود نتیجه گیری کردند که "هنوز هم هیچ 
اطمینانی وجود ندارد که معلومات پرسونل و معاشات آنها دقیق باشد."20

پرسونل	ANA	و	سیستم معاشات به صورت سنگین 
متکی باالی کاغذ و انتقاالت دستی هستند. )عکس تهیه 

)CSTC-A شده توسط
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بعضی مشکالت اطالعاتی ANP شبیه آنهایی اند که در بررسی جدید ادارٔە سیگار از اردوی 
افغانستان مشاهده گردید. این مشکالت اطالعاتی عبارت از مسائل ذیل است: سیستم که به صورت 

گسترده کاغذیست، نظارت اندک، بررسی مشکل، عدم موجودیت پروسیجر برای اسناد بررسی شده، 
استفادۀ نا همگون، اشتباه در ریکاردها، عدم موجودیت کارت های هویت، و سیستم های ناکافی 

کمپیوتریزه شده همراه با هزارها اشتباه و ریکاردهای نا تکمیل.
همانند ANA، اینها مشکالت جدید نیستند. گزارش بررسی از ارزیابی که در سال 2006 میالدی 
توسط DOD و سرمفتش وزارت خارجۀ آمریکا صورت گرفته بود نقل میکند که ارقام ANP تورم 

داشتند و اینکه "هیچ نوع سیستم حسابی برای پرسونل وجود نداشت."21
مفتشین دریافتند که تنها کنترولی که در ANP وجود داشت این بود که پرسونل باید هر روز در ورق 

حاضری امضا میکردند. ولی مسئولین والیتی ANP گفتند که ورق حاضری روزمره برای پولیس 
گزمه که تقریباً نصف نیروی پولیس را تشکیل میدهد وجود ندارد. در عوض، حضور شان تنها زمانی 
فهمیده میشود که افسران آنها به صورت دستی لست روزمرۀ تقاضا برای غذا را از طرف ایشان خانه 

پری میکنند. پرسونل، برای خریدن غذا به صورت روزمره پول نقد دریافت میکنند، پس مفتشین، 
خطری احساس میکنند که "عدم موجودیت کنترول موجب تشویق افسران باال رتبه برای تحریف لست 

های حاضری جهت گرفتن پول تشویقی خواهد گردید.22
مفتشین ادارٔە سیگار دو مسئلۀ دیگر را نیز مرور کردند که ANP را متاثر میسازد نه اردو را.

اوالً، نزدیک به 20 فیصد پرسونل ANP در معرض خطر عدم دریافت پول خود قرار دارند زیرا 
آنها از طریق یک معتمد توظیف شده از طرف MOI، با موجودیت اندک نظارت و استناد، پرداخت 
میشوند. مسئولین CSTC-A به ادارٔە سیگار گفت که فساد از طریق سیستم معتمد شاید برای پولیس 

های که از آن متاثر میشوند به اندازۀ 50 فیصد معاشات شان تمام شود.23
ثانیاً، مفتشین عدم موجودیت جزئیات، اسناد، و همخوانی را در کار تفتیش و نظارت که توسط 

نمایندۀ پروگرام انکشافی برای ملل متحد )UNDP(، از پول معاشات پولیس از طریق صندوق قانون 
و نظم برای افغانستان )LOTFA( صورت میگیرد، گزارش دادند.

نتیجه به گونۀ قابل توجه اضافه-گزارش دهی در حد بررسی پرسونل ANP خواهد بود.24 ایاالت 
متحده به عنوان کالنترین و تنها دونر برنامۀ LOTFA میباشد.

UNDP ،CSTC-A، و MOI همه مسئولیت بررسی پرسونل ANP و معاشات آنها را دارند، 
ولی مفتشین ادارٔە سیگار کوششهای نظارتی این نهاد ها را ناهماهنگ و موضعی دانستند، بناًء، هیچ 

گونه بررسی همه جانبه از معلومات ANP صورت نگرفته است. مسئولین CSTC-A گفتند که 
کمبود کارمندان، ایشان را جلوگیری کرده است تا نتوانند بررسی های مکمل و الزمی را انجام دهند 
و یا اخذ تمام اسنادی که MOI باید تسلیم شان مینمود، را به گونۀ درست تعقیب نمایند. در بررسی 

همچنان یادداشت شده که مسئولین CSTC-A تصدیق کردند که "در جریان سال گذشته آنها تمام مجموع 
پرسونل که توسط MOI پیشنهاد شده، بدون سوال، همه را قبول و منظور کرده اند."25

همانند ANA، تقلیل در تعداد نیروهای ایاالت متحده و قوت های ائتالف بین المللی نظارت روزمرۀ 
ایاالت متحده را از ANP کم ساخته است. متعاقباً، نیروهای نظامی ایاالت متحده زیادتر باالی ارقامی 

که توسط خود MOI گزارش داده میشود و توسط UNDP برنامۀ LOTFA نظارت میشوند، تکیه 
میکند. الی اینکه MOI ظرفیت خود را در قسمت دقت ارقام پرسونل پولیس و معاشات آنها باال نبرد، 

بررسی ادارٔە سیگار اخطار میدهد، که "خطر هنگفتی موجود است که یک قسمت بزرگ پول های 
ایاالت متحده که ساالنه اضافه تر از 300 میلیون دالر از بابت معاشات پرسونل ANP تخمین میگردد 

ضایع و یا سوء استفاده شوند.26



11

)ANSF( ارقام پرسش برانگیز نیروی های امنیتی افغانستان

2015 اپریل   30 I ایاالت متحده گزارش به کانگرس 

نظریات CSTC-A در مورد مسودۀ گزارش بررسی ادارٔە سیگار از ANP جواب گو و با جزئیات 
بوده است. مرکز فرماندهی قبول کرد که مشکالت در جمع آوری و بررسی معلومات وجود دارد، و 
همچنان انواع تدابیر و شیوه های بهسازی را بحث کردند. در بین دیگر مسائل، CSTC-A یادداشت 

نموده بود که: تعهدنامۀ جدید ایشان با MOI طوری است که هرگاه یکی از اهداف در گزارش پیشرفت 
امور ANP بدست نیآید، 5 فیصد پول تخیصیص یافته قطع میگردد؛ MOI تعهد نموده است که تعداد 
پرسونل ایشان در گزارشات به گونۀ صد فیصد با لیست پرسونل شان در دیتابیس وزارت همخوانی 

خواهد داشت؛ یک بخش جدید CSTC-A یک سلسله تدابیر کنترولی و تفتیش را در قسمت یکجا سازی 
 LOTFA قوای بشری، و مدیریت مالی آنها وضع خواهد نمود؛ و مدیریت ،MOI سیستم های پرداخت
از طریق UNDP به کسر بودجه، الی اینکه در سیستم گزارش دهی خود از تفتیش ANP بهبود بوجود 

نیآورد، مواجه خواهد گردید.27 این قدم ها در صورت تطبیق کامل، بسیار کمک کننده خواهند بود.
در عین زمان، صرف نظر از خطری که متوجه نظارت خوب پول های تکس ایاالت متحده است، 

خطر ضیاع واقعی و سوء استفادۀ معاشات ANP میتواند تاثیرات ناهمگون باالی موضوع فساد، 
قانونیت حکومت افغانستان، و مورال نیروها نیز داشته باشد. همانند ANA، این گونه تاثیرات در 

نهایت باالی پرسونل امنیتی و عالقمندی ایشان برای مبارزه و جنگ در مقابل دشمن تاثیرات منفی 
داشته میتواند. موضوع پول و هدف ماموریت نمیتوانند از هم جدا باشند.

گزارش	دهی	ANSF میتواند بهبود یابد و باید بهبود یابد
بررسی سال 2015 ادارٔە سیگار از ANA و ANP دارای عین سفارشات برای بهبود گزارش دهی 

معلومات شان میباشد: الزمی ساختن امضای روزمرۀ حاضری، ازدیاد حضور پرسونل نظارتی، 
الزمی ساختن وزارتخانه های افغان جهت تکمیل تمام سیستم های اتوماتیک کنترولی، و تطبیق یک 

سیستم رسمی جهت بررسی معلومات پرسونل و اوراق معاشات. برعالوه، بررسی ANP ضرورت 
نظارت بهتر را از سیستم معتمد MOI و سیستم تفتیش UNDP از طریق پروگرام LOTFA تذکر 

داده است.
جواب مرکز فرماندهی پیشنهاد میکند که CSTC-A به تندی به حل مشکالت میپردازد. 

CSTC-A در نظریات خود به بررسی ANP یادداشت نموده بود که تعهدنامۀ ایشان با MOI دارای 
شرطی است که ایاالت متحده میتواند مقدار پول خود را در صورتیکه تفکیک پرسونل، جمع آوری 

معلومات، و تدابیر بررسی معلومات به اهداف تعیین شده نرسد، کم خواهد ساخت.28
طوریکه حضور فزیکی ایاالت متحده در افغانستان کوچک میشود، و کمک سیاسی و عامۀ 

امریکایی ها و هم پیمانان اش از مقیاس بزرگ به کوچک تنزیل میکند، و توجه ایاالت متحده به 
خطرات دیگری منتقل میشود، اهمیت داشتن معلومات دقیق برای تصامیم درست در موارد الزمی مالی 

و عملیاتی ANSF بیشتر از همیشه آشکارتر خواهد شد.
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ارقام	دقیق	حیاتی	است،	اما	کل	را	ارائه	نمیکند
حساب دقیق پرسونل ANSF برای پالنگذاری و بودجه سازی و جهت استفاده به حیث یک وارده برای 
ارزیابی واحدها مهم است. ولی تعداد پرسونل و تجهیز در مجموع و به صورت قطعی پیشگویی کنندۀ 

موفقیت عملیاتی نیستند. در ماه جون سال 2014، به طور مثال، نیروی 800 نفری دولت اسالمی بدون 
سالح ثقیله ظاهراً دو واحد از نیروهای عراقی که توسط ایاالت متحده تربیه و تجهیز شده بودند و تعداد 

شان به 30000 عسکر میرسید، را محاصره نمودند که بآلخره منجر به تسخیر شهر شمالی عراق، 
شهر موسول شد.29 نتیجۀ نهایی قابل پیشگویی به اساس مقایسۀ معلومات نبود. عوامل ملیتی، قومی، و 
مذهبی که در بانک های اطالعاتی و یا جدول های نظامی نمی توانند گنجانیده شوند، شاید که در بازی 

سهم داشته بوده باشند.
قسمیکه یک مقالۀ کالج جنگ اردوی ایاالت متحده به یک پیشبینی مفید اینگونه اشاره میکند که " 

قدرت نظامی بیشتر از تجمع پرسونل، تجهیزات، و تصلیحات است. رهبری، مورال، و دسپلین همچنان 
از عوامل پراهمیت در قدرت نظامی باقی میمانند." به نقل از یک مثال تاریخی دیگر، مقالۀ متذکره 

اضافه میکند که "با وجود تساوی ناهمگون مقداری بین نظامی های عراقی و ائتالف، اجرأت دلتنگ 
کنندۀ عراقی ها در جنگ خلیج )سال 1991 میالدی( نشان دهندۀ این ارتباط به یاد ماندنی، این حقیقت 

لمس ناپذیر بود."30 کتاب رهنمای رسمی مبارزه بر ضد دهشت افگنی ایاالت متحده به همچو یک نقطه 
اشاره میکند: "در موضوع ضد دهشت افگنی، اهمیت کیفیت زیادتر از کمیت میباشد."31

در اظهارات خود در مقابل کانگرس امریکا در همین ربع، قوماندان نیروهای ایاالت متحده در 
افغانستان نیز تفاوت عوامل مرئی و نامرئی را ترسیم کرد. جنرال جان اف. کامبل به کمیتۀ خدمات 

اردوی ثنا چنین گفت:

در حالیکه نیروهای سنتی ANSF هنوز هم خالیگاه ها و نقایصی دارند، آنها دارای 
سالح های مهم در جنگ علیه دهشت افگنان اند—بطور مثال هاوان های ثقیله، توپ 

های D-30، سالح Mi-17، وسایط زرهی، و غیره—و ذهنیت جان فشانی به آن 
سرزمین. دهشت افگنان هیچ کدام اینها را ندارند. با آنهم، نیروهای ANSF به صورت 

 صرف	نظر	از	اینکه چه مقدار پاک و منزه در پرونده ها نگهداری میشوند، ارقام باید دقیق و قابل بررسی باشند. 
)عکس از ادارۀ سیگار(
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گسترده از رهبری بهتر و اعتماد باالتر مستفید خواهند بود. عساکر ANSF و پولیس 
وقتی خوب رهبری شوند، بسیار خوب اجرأت انجام میدهند. "عساکر بد هیچ وجود 

ندارد، تنها رهبران بد وجود دارند." به همین دلیل است که تاکید ما روی رهبری سالم 
و حسابدهی قاطع به عنوان مهمترین پرنسیپ باقی میماند."32

جنرال اضافه نمود: با وجود آن هم، اجرأت نشان داده است که خالیگاه ها و نقایصی وجود دارند 
که احتماالً سالها وجود خواهند داشت، بیشتر در نیروهای هوائی، استخبارات، عملیات های خاص، 

و توانمندی های پالن سازی، برنامه سازی، بودجه سازی، و مدیریت قوای بشری.33
برای اعتبار خود، نیروهای نظامی ایاالت متحده برای مدتهای طوالنی کوشش قابل مالحظۀ 

در جهت ابداع و تطبیق نقشه ها برای سنجش آمادگی و توانایی های نیروهای افغان، به خرچ داده 
اند. بخش امنیتی گزارش ربعوار ادارٔە سیگار انواع مختلف این کوشش ها را تحت مخففات مانند 

RASR-Lite ،RASR ،CUAT ،CM، وفعالً MAAR، یا راپور ارزیابی ماهانۀ ANSF، تشریح 
کرده است. ارزیابی MAAR در سطح قول اردو یا لوا به اساس امتیازهای شاخصه های مانند 

فرماندهی، رهبری، عملیات های مشترک نیروها، فرماندهی و کنترول، پرسونل و تربیه، و قابلیت 
نگهداشت، درجه بندی مینماید.34

ادارٔە سیگار در مورد محدودیت ها، تبدیل معیارها، و تورم رتبه های تشویقی ممکنه در نقشۀ رتبه 
بندی توانایی های نیروهای ANSF، نگرانی های خود را به تکرار ابراز کرده است. به گونۀ مثال، 
یک راپور ماه فبروری سال 2014 از بررسی های ادارٔە سیگار مشاهده نموده بود که ابزار ارزیابی 
 ANA تحت تجدید سپتامبر 2010، یک معیاری که برای یک واحد ،)CUAT( واحد قوماندان یعنی
جهت بدست آوردن رتبۀ "موثر با مشاورین" را اخذ کند، دارای بیشتراز 85 فیصد سطح با صالحیت 

تجهیزات حیاتی میبود. در ماه اگست سال 2011 میالدی، این معیار تبدیل به 75 فیصد و اضافه تر 
گردید. در عین حال، بررسی یادداشت کرده است که، پروسۀ ارزیابی از رهنمایی مبهم، عدم تساوی 

در کمیت، و کیفیت معلومات، و ناهمگونی در ارزیابی ها رنج میبرد.35
وقتی ارقام مشکوک به صورت ناهمگون، داخل ارزیابی های ظرفیت و آمادگی، که خود این 

ارزیابی ها هم همیشه به صورت سازگار تطبیق نمیشوند، میشود؛ خطر آن موجود است که کاستی ها 
در معلومات اصلی به صورت نامرئی زیاد شده و اندازۀ شک و تردید را در ارزیابی های ظرفیت و 

آمادگی زیاد بسازد، و احتماالً منجر به بدبینی نامطلوب و اعتماد غیر قابل باور گردد.
نگرانی های احتمالی مشمول این واقعیت است که حضور کوچکتر ایاالت متحده در داخل 

کشور باعث محدودیت توانمندی برای نظارت، ارزیابی، و مشوره به نیروهای ANSF در 
سطح تکتیکی، جائیکه درآن بیشترین فعالیت های تروریستی صورت میگیرد، میشود. با رفتن 
به طرف آینده، عواقبی به صورت بسیار بزرگ، موجودیت کاسته شدۀ معلومات غیرمقداری، 

ولی بسیار مهم، میباشد.

هرزمانیکه طرح درجه بندی استفاده میشود، بعضی از عناصر مهم مربوط به ظرفیت و 
موثریت حتی اگر مشمول آن هم باشند، پیمایش آنها بسیار مشکل خواهد بود. قسمیکه کتاب 

رهنمای مبارزه علیه دهشت افگنی میگوید، "ارزیابی ذهنی و بصیرتی نباید جایگزین تمرکز 
انحصاری باالی معلومات یا جداول گردد."36 آدم ماسنیر، کارشناس مسائل افغانستان و عراق 
که با مرکز مطالعات بین المللی و ستراتیژیک کار میکند، در بارۀ مسائلی مانند: مشکالت در 
قسمت پیمایش وفاداری، خصوصاً در کشوری مانند افغانستان، جائیکه درآن شبکه های قومی 

و دیگر شبکه ها رقابت در پیروی مذهبی دارند؛ تاثیرات تاریخی واحد؛ "قلب ها و مغزها" 
مهارتهای مانند جلوگیری از نتلفات ملکی ها؛ و تاثیرات فساد باالی روحیه و موثریت، نوشته 
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است.37 توانمندی کاسته شدۀ نظامی های مسلکی آمریکایی جهت تزئید معلومات دست اول به 
گونۀ مقداری در مورد واحدهای ANSF، همه این را با اهمیت تر میسازد که معلومات ارقامی 

باید دقیق باشند. 
عالوه بر این، نتایج سنجش قوت، تجهیز، و توانایی نیروهای افغان نمیتوانند در خالء 
ارزیابی گردند. سوال مهم این است که "در مقایسه با چی؟" این سنجش را انجام میدهیم. 

متغیر دیگری در مبارزۀ افغانستان، قوت و توانمندی دهشت افگنی است. جنرال کامبل به 
سناتوران گفت که دهشت افگنان افغان

در 2015 شروع به ضعیف شدن نمودند، ولی هنوز شکست نخورده اند. از نظر سیاسی، 
آنها به صورت روز افزون در حاشیه رانده شده اند. باآنهم، طالبان پرجهش باقی میمانند، 

با وجود اینکه آنها هیچ یک از اهداف عمدۀ ستراتیژیک و عملیاتی خود را در سال 
2014 بدست آورده نتوانستند، همواره تلفات قابل مالحظۀ را تحمل کردند... این از 

تصور خارج است که طالبان بتوانند در سال 2015 باالی نیروهای ANSF تفوق حاصل 
کنند. به هر حال، طالبان هنوز هم تالش میکنند تا موفقیت های محلی، تکتیکی )با آنکه 

موقتی است( خود را به پیروزی های ستراتیژیکی از طریق مطبوعات تبدیل نمایند.38

سیستم های مفید درجه بندی برای ارزیابی واحد های ANSF ابزار مهمی جهت دانستن 
دیدگاه حکومت افغانستان برای موفقیتهای جبههایی میباشد. دهشت افگنان البته میتوانند قسمت 

اعظم آجندای خود را با پرهیز نمودن از جنگ های رو در رو دنبال کنند، قسمیکه آنها با 
استفاده از مواد منفجره، ماین ها، بمبگذاری های انتحاری، وقتل و ترور به اهداف سیاسی 
خود و جلب نظریات عامه میتوانند برسند در جنگ های جبهه ایی نمیتوانند به اینها برسند. 
تحلیل کلی از توانایی های ANSF در امر مجادله با تمام تحدیدات امنیتی ملزوم معلومات 
مقداری موثق، قضاوت درست مانند آنهای که توسط مشاهدات افسران امریکایی از نتایج 

عملیات ها و فعالیتهای تکتیکی افغانها، و استفاده از ابزار ستاندرد شدۀ ارزیابی میباشد، است. 

موفقیت	ماموریت	ملزوم	ارقام	دقیق	و	موثق	میباشد
ادارٔە سیگار و دیگر ادارات نظارتی به تکرار باالی ناکامی های که در قسمت جمع آوری معلومات 

دقیق، معلومات قابل بررسی، نگهداری ریکاردها، شفافیت، و حسابدهی در پروسه های که برای اندازه 
گیری سرمایه گذاری گستردۀ ایاالت متحده باالی پرسونل ANSF، تجهیز آنها، و تقویت ایشان انجام 

داده است، همواره تاکید داشته اند. این ضعف ها—با توظیف بسیاری از پرسونل ایاالت متحده به گونۀ 
موقت و استفادۀ ناهمگون از ابزار ارزیابی که همخوانی را تضعیف میکند، حافظۀ اداره را از بین 
میبرد، اسناد ناتکمیل را میپذیرد، و معلومات آرشیفی را در خطر تلف مواجه میسازد—این سرمایه 

گذاری را یک مقدار زیاد به خطر روبرو مینماید.
تخفیف دادن این خطر بیش از همیش مشکل میشود. صدها تاسیسات ایاالت متحده و نیروهای 

ائتالف بسته شده اند، ده ها هزارتن از نیروی های بین المللی خارج شدند، و مشکالت مربوط به امنیت 
و منابع در سفرهای داخل کشور برای پرسونل ایاالت متحده و سایر کارمندان نظارتی و مشورتی 

سخت تر شده میرود. اعتماد بر منابع معلوماتی افغان و مفتشین ثالث زیاد میشود.
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چون هردو مولفۀ ملموس و غیرملموس قوت، آمادگی، و ظرفیت واحد ANSF پراهمیت 
است، تالش های فوق العاده جهت بدست آوردن معلومات دقیق تر، قابل بررسی تر، و آشکارتر باید 

ادامه کند. حاال هر چیزیکه سطح استنادسازی کارمندان، تربیه، تجهیز، و پرداخت شان باشد، سربازان 
میتوانند فرار نمایند. پولیس میتواند رشوه بگیرد و از جرایم خویشاوندان و دوستان خود چشم پوشی 

کند. و نیروهای کوچک که بیشتر از ضرورت تجهیز شده اند گاهگاهی میتوانند نیروهای بزرگ 
را شکست بدهند. 

پیگیری دقیق و معلومات چک شده نباید اطمینان بیش از حد را در نهایی سازی معلومات 
مشخص در مورد پرسونل و ارقام آمادگی آنها تشکیل کند. قسمیکه سوسیالوجست ولیم بی. کامرون 

پنجاه سال قبل نوشته بود که، "نه هرچیزیکه قابل حساب است، حساب میشود، و نه هرچیزیکه حساب 
میشود، قابل حساب است."39 هنوز هم، اساس قضاوت در پیشرفت ماموریت بازسازی افغانستان، اگر 

حساب دقیق کامالً کافی نیست، منحیث شرط موفقیت، ضروری است.



منبع: C-SPAN، ژورنال واشنگتن، "بازسازی تمویل شده توسط ایاالت متحده در افغانستان،" مورخ 5 جنوری 2015

"شما نمیتوانید 104 میلیارد دالر را در کشوریکه با این 
کوچکی، مصرف نمائید و یک اندازه موفقیت هم نداشته 

باشید. ولی سوالی که فعالً ما واقعاً میپرسیم این است 
که آیا میتوانستیم بهتر از این انجام دهیم؟ آیا میتوانستیم 
بیشتر از این انجام دهیم؟ آیا میتوانستیم بیشتر از این 

موفق باشیم؟ و این همان مسائلی اند که فعالً با آن مواجه 
هستیم." 

— سر مفتش خاص جان اف. اسپوکو



 نظارت 
2ادارۀ سیگار
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فهرست محتویات 

عکس صفحۀ گذشته
 یک هنگر تخیلیه شده در یک قرارگاه نظامی در مزار شریف 

)عکس ادارۀ سیگار گرفته شده توسط مایک فوستر(

فهرست محتویات
21 تفتیش ها 
36 بازرسی ها 
41 پروژه های خاص 
46 پروژۀ جدید درسهای آموخته 
47 تحقیقات 

 فعالیت های دیگر نظارتی ادارۀ 
56 سیگار در این ربع 

59 بودجۀ ادارۀ سیگار 
59 کارمندان ادارۀ سیگار 
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فعالیت های نظارتی ادارۀ سیگار
در این ربع ادارۀ سیگار به تعداد 26 تفتیش، بازرسی، مکاتیب، و غیره را به نشر رساند. در حالیکه تفتیش 
های مالی ادارۀ سیگار مبلغ بیشتر از 135.1 میلیون دالر را در رابطه به مصارف سوال برانگیز تشخیص 

نموده است، تفتیش های ادارۀ سیگار پروسه های که اردوی ملی افغانستان )ANA( و وزارت دفاع ملی 
)MOD( برای جمع آوری و گزارشدهی معلومات در رابطه به پرسونل، معاشات و تالش های حکومت 

ایاالت متحده برای ساخت و ساز صنعت استخراجی در افغانستان، استفاده میکنند را به بررسی گرفت. 
عالوه برآن، در این ربع "برنامۀ تعلیق و جلوگیری" ادارۀ سیگار در فعالیت های خود علیه حامیان دهشت 

افگنی شکست عمدۀ را بر ایشان جهت جلوگیری از دسترسی به قراردادهای حکومت، وارد کرد. 
یکی از تفتیش های اجرایی دریافت کرد که پروسه های ANA و MOD جهت استفادۀ جمع آوری 

معلومات پرسونل و معاشات، دارای ضعف ها و کاستی های زیادی در امور نظارتی است که کار را در 
باب اینکه بدانیم آیا کمک های مستقیم ایاالت متحده که جهت پرداخت معاشات پرسونل ذیصالح تخصیص 

یافته است به آنها جهت پرداخت معاشات استفاده میشود یا خیر. یک تفتیش اجرایی دیگر نشان داد که 
حکومت ایاالت متحده فاقد استراتیژی واحد در راستای انکشاف صنعت استخراجی چند میلیارد دالری 

افغانستان بوده و همچنان سفارت ایاالت متحده در کابل در قسمت هماهنگی فعالیت های دهشت افگنی که 
هدف شان صنایع استخراجی افغانستان بوده است، کار اندکی انجام داده اند. و با وجویکه مامورین وزارت 

معادن و پطرولیم )MOMP( یک مقدار دانش تخنیکی، حقوقی، و تجارتی پیدا نموده اند، ولی هنوز هم 
از توانمندی های تخنیکی برای انجام تحقیق، اعطا، و مدیریت قراردادهای جدید بدون حمایت خارجی، 

برخوردار نیستند.
ادارۀ سگار یک مکتوب تفتیش که حاوی جزئیات ارزیابی آخری مبنی بر استفادۀ کوره ها و چاه های 

زباله سوز میباشد، نیز صادر نمود. ارزیابی چنین نتیجه گیری نموده بود که ضرورت به پالنگذاری و 
مدیریت بهتر زباله های جامد و یکبارمصرف وجود دارد که مالیه دهندگان ایاالت متحده را در انجام 

عملیات های مشروط در آینده از نظر صرفه جویی پولی کمک خواهد کرد. ادارۀ سیگار همچنان تثبیت 
نمود که پیروی بهتر از قوانین، مقررات، و دیگر رهنمودها در قمست استفاده از چاه های زباله سوز 

سرباز، پرسونل ایاالت متحده را در کاهش خطرات صحی کمک مینماید.
در این ربع، تفتیش مالی ادارۀ سیگار مبلغ بیشتر از 135.1 میلیون دالر مصارف تحت سوال را 

تشخیص داده که در نتیجۀ کاستی ها در سیستم کنترول داخلی و عدم رعایت از قانون بوجود آمده بودند. تا 
امروز، تفتیش های مالی ادارۀ سیگار بیشتر از 241.8 میلیون دالر مصارف تحت سوال و مبلغ 287.163 

را از درک سود پرداخت ناشده به پولهای فدرال یا مبالغ دیگری که قابل پرداخت به حکومت بودند، 
تشخیص نموده است. 

تصدیق کتبی داده شده
•  تصدیق کتبی شماره TY-36-15: اظهاریه 	

برای سوابق—برای بهبود موثریت 
تالشهای بازسازی ایاالت متحده در 

افغانستان به وسلیۀ تقویۀ نظارت و رسیدگی 
به ساحات کلیدی با خطر بلند

مکتوب تفتیش
•  مکتوب تفتیش شماره AL-33-15: ارزیابی 	

آخری زباله سوزها و چاه های زباله سوز

تفتیش های تکمیل شده
•  تفتیش شماره AR-54-15: پرسونل ANA و 	

معلومات معاشات 
• تفتیش شماره AR-55-15: صنایع 	

استخراجی

تفتیش های مالی تکمیل شده
•  تفتیش مالی شماره FA-32-15: تفتیش 	

مصارف انجام شده توسط A-T سالوشنز
•  تفتیش مالی شماره FA-32-15: تفتیش 	

مصارف انجام شده توسط تیتراتیک
•  تفتیش مالی شماره FA-43-15: عدم 	

موجودیت اسناد تقویتی در شرکت جورج 
ساینتیفیک منتج به 135 میلیون دالر در 

مصارف قابل سوال میشود
•  تفتیش مالی شماره FA-52-15: تفتیش 	

مصارف انجام شده توسط پوهنتون 
ماسیچوسیتس

•  تفتیش مالی شماره FA-53-15: تفتیش 	
مصارف انجام شده توسط سیستم های 

مدیریت بین المللی

بازرسی های تکمیل شده 
•  بازرسی شماره IP-30-15: پارک صنعتی 	

گورمار
•  بازرسی شماره IP-50-15: پارک صنعتی 	

شوراندام
• 	ANA 51-15: مسلخ-IP بازرسی شماره

گزارشات پروژه های خاص 
تکمیل شده 

•  در این ربع ادارۀ سیگار 14 گزارش از 	
پروژه های خاص نشر کرد. برای لست 

مکمل صفحۀ 42 را مشاهده نمایید.



فعالیت های نظارتی ادارۀ سیگار

افغانستان  خاص I بازسازی  سرمفتش  20

برعالوه، ادارۀ سیگار سه گزارش بازرسی را به دست نشر سپرد. در پروژۀ 7.7 میلیون دالری 
پارک های صنعتی گور مار، عدم موجودیت برق و و عدم موجودیت پرونده های قراردادها از طرف 

ادارۀ انکشافی بین المللی ایاالت متحده )USAID(، ادارۀ سیگار را جلوگیری از ارزیابی کامل اینکه آیا 
ساختمان ها مطابق به شرایط قرارداد و مشخصات تخنیکی اعمار شده اند، نمود. 

بازرسی ادارۀ سیگار از پارک های صنعتی شوراندام عین شکل به مشکل عدم موجودیت برق و عدم 
موجودیت پرونده های قراردادها مواجه شد و بنابر حضور نیروهای امریکایی در ساحه، تنها یک شرکت 

از جمع 48 شرکتی که قرار بود در پارک صنعتی موجود باشند، فعال بود. از زمان خروج نیروهای 
نظامی امریکایی از ساحۀ پارک های صنعتی شوراندام تا کنون، 13 شرکت به اساس گزارش ها تعهد به 

آمدن به پارک نموده که 4 شرکت آن از ماه فبروری 2015 به فعالیت آغاز کرده است. 
بازرسی سومی دریافت نمود که ساختمان پروژۀ مسلخ ANA در پل چرخی هیچگاهی تکمیل نشد. 
بنابر کار ضعیف قراردادی و تصمیم ANA مبنی بر این که مسلخ موجوده ضرورت آنها را در شرایط 

فعلی رفع میکند، قرارداد ساختمان مسلخ، اوالً به تعلیق درآورده شد و بعداً فسخ گردید.
در این ربع، ادارۀ سیگار، دفتر پروژه های خاص آن، دو حقیقت نامه را تحلیل نمود که یکی آن 
معلومات قرارداد وزارت دفاع )DOD(، که بالغ به 21 میلیارد دالر از جمع 66 میلیارد دالری که 

به DOD برای بازسازی افغانستان از سالی مالی 2002 تا سال مالی 2014 تخصیص داده شده بود، 
میباشد. حقیقت نامۀ دومی، پروژه های مربوط به برنامۀ واکنش اظطراری قوماندان )CERP( را به 

تحلیل گرفته بود.
دفتر پروژه های خاص به DOD، وزارت خارجه امریکا و USAID همچنان نوشته بود که تا از 

گروپ کاری برای تجارت و عملیات های ثبات )TFBSO(، به حمایت از بررسی های فعلی ادارۀ 
سیگار، تقاضای معلومات نماید؛ معلومات تحلیلی که دربر گیرندۀ تعداد و ساختار فعلی و آیندۀ نیروهای 

امنیتی افغانستان )ANSF( باشد؛ اظهار نگرانی در بارۀ ظاهراً ساختمانهای بی فایده در تاسیسات فعلی و 
قبلی نظامی های امریکایی در افغانستان، و موضوع تقلیل در عواید گمرکات افغانستان و تاثیرات نهایی 
 USAID آن در توانایی حکومت جهت انجام مسئولیت های بودیجه وی. مکاتیب دیگر در بارۀ توانمندی
در مورد تطبیق موثرانه، بازدید، و ارزیابی تاثیرات پروگرام توانمندسازی خانم ها )PROMOTE(؛ 
ضرورت حکومت افغانستان برای کمک اضافی بودیجه وی؛ شیوۀ ماموریت حمایت قاطع )RSM( از 

جریان پیشرفت تالش های خود جهت تامین موثریت و پایداری ANSF؛ موجودیت برق قابل اعتماد 
و دوامدار برای شهر کندهار؛ و انتقال تاسیسات نظامی ایاالت متحده به نیروهای ANSF؛ خواستار 

معلومات شده بود.
در طول مدت گزارش دهی، ادارۀ سیگار مبلغ 1.1 میلیون دالر را برای حکومت ایاالت متحده از 
درک جریمه ها، استرداد پول و تاوان ها دوباره اعاده کرد. همچنان، تحقیقات ادارۀ سیگار منتج به سه 
توقیف، پنج معلومات جنایی، هفت بازداشت، چهار محکوم، و برطرفی دو شخص افغان از تاسیسات 

نظامی ایاالت متحده در افغانستان گردید. ادارۀ سیگار به تعداد 29 تحقیقات جدید را آغاز و 36 تحقیقات 
قبلی را بسته نمود که تعداد مجموعی تحقیقات را به 324 میرساند. پولهای حفظ شده در نتیجۀ تحقیقات 

ادارۀ سیگار تا فعالً مجموعاً بالغ به 571.6 میلیون دالر میگردد.
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پروگرام تعلیق و جلوگیری ادارۀ سیگار به تعداد 22 شخص و 22 شرکت را از دریافت قراردادهای 
حکومت ایاالت متحده به تعلیق درآورد. چهار نفر از این افراد به اساس اتهامات جرایم مالی که علیه 
آنها در ارتباط به تخطی های مالی درج شده بود و پروسۀ قراردادهای بازسازی افغانستان را متاثر 

میساخت، به پروسۀ تعلیق راجع شدند. با این ارجاع ها، شمار مجموعی افراد و شرکت های که از سال 
2008 تا امروز به تعلیق راجع شده اند را به 608 میرساند که از جمله 326 آنها را اشخاص و 282 

آنرا شرکت ها تشکیل میدهد. عالوتاً، از شروع این ربع، اکثریت این 43 فرد و نهادی که ادارۀ سیگار به 
ارتش راجع نموده است، شامل لست سیستم ادارۀ خدمات عمومی )GSA( برای مدیریت اعطای پروژه 

ها )SAM( گردیده که به صورت آنی و قابل دسترس معلومات آنها به آمرین قراردادها، و قراردادی 
های دست اول در مورد این اشخاص و نهادهای لست شده مبنی بر محدودیت ایشان نسبت به دریافت 

قراردادها، اعطاها، و توافقنامه های همکاری، داده میشود.

تفتیش ها
ادارۀ سیگار، تفتیش های اجرایی، بازرسی ها، و تفتیش های مالی را برای برنامه ها و پروژه های که 

در ارتباط به بازسازی افغانستان اجرا میشوند، انجام میدهد. از زمان گزارش اخیر که به کانگرس تقدیم 
داشته بود تا کنون، ادارۀ سیگار دو تفتیش اجرایی انجام داده است؛ سه بازرسی، پنج گزارش تفتیش 

مالی و یک مکتوب تفتیش. در این ربع، ادارۀ سیگار همچنان دو تفتیش مالی جدید را آغاز کرد که تعداد 
مجموعی تفتیش های درحال انجام را به 14 میرساند. گزارش های نشر شدۀ تفتیش مالی، قابلیت اطمینان 
باالی پرسونل ANA و معلومات معاشات آنها را همزمان با موفقیت و پایداری برنامه های ایاالت متحده 

برای انکشاف صنایع استخراجی افغانستان امتحان نمود. تفتیش های اجرایی در مجموع هفت توصیه 
داشت؛ بازرسی ها سه توصیه داشتند. تفتیش های مالی مبلغ اضافه تر از 135.1 میلیون دالر مصارف 
تحت سوال را که در نتیجۀ کاستی های کنترول داخلی و عدم رعایت شرایط قرارداد، بوجود آمده بودند 

تشخیص نمود.

مکاتیب تفتیش
ادارۀ سیگار مکاتیب تفتیش را برای مطرح ساختن نگرانی ها و در جریان قراردادن مامورین نظامی 

ایاالت متحده و مامورین ملکی استفاده میکند. همزمان با اینکه ادارۀ سیگار در حال ترتیب متن کار 
میباشد، مکاتیب تفتیشی را که خالصۀ کار و مسائل سیستماتیک را که در اداره تشخیص شده است، 

صادر مینماید. بعد از اصدار چهار گزارش جداگانۀ بازرسی و مکاتیب آمادگی را که سیگار در مورد 
زباله سوز ها و چاه های زباله سوز در تمام افغانستان صادر کرد، ادارۀ سیگار یک مکتوب تفتیش را 

نیز صادر کرد که جزئیات ارزیابی آخری را مبنی بر استفاده از زباله سوز ها و چاهای زباله سوز 
بیان مینمود.

مکتوب تفتیش شماره AL-33-15: ارزیابی آخری در مورد زباله سوزها و چاه های 
زباله سوز در افغانستان

به تاریخ 10 فبروری سال 2015 ادارۀ سیگار گزارشی از ارزیابی نهایی خود در مورد آنچه از بازرسی 
زباله سوزها و چاه های زباله سوز در افغانستان آموخته بود نشر کرد. از زمان رسیدن در افغانستان در 

تفتیش های اجرایی: اطمینان یا استنتاج به اساس 
ارزیابی کافی، واندازه گیری شواهد مناسب در 

روشنی معیارهای تعین شده، ارائه میدارد. تفتیش 
های اجرایی تحلیل های هدفمندی ارائه میدارند تا 
مدیرت و آنهای که مسئولیت رهبری را دارند از 

معلومات جهت بهبود اجرای برنامه ها و عملیاتها، 
تقلیل مصارف، و تسهیل تصمیم گیری ها توسط 

اطراف مسئول جهت نظارت یا اقدامات اصالحی 
برای حسابدهی، استفاده نمایند. تفتیش های اجرایی 

به اساس ستاندرهای قبول شدۀ عمومی حکومت 
)GAGAS(، کونسل سرمفتش برای موثریت و 

درستی )CIGIE(، ستاندرد کیفیت برای سرمفتش 
دفاتر فدرال، انجام میشوند. 

بازرسی ها: ارزیابی های سیستماتیک و مستقل از 
دیزاین، تطبیق، و یا نتایج عملیاتها، برنامه ها، یا 

پالیسی های یک اداره میباشد. ادارۀ سیگار بازرسی 
ها را مطابق به ستاندرد کیفیت برای بازرسی و 

ارزیابی CIGIE جهت ارائۀ معلومات به کانگرس 
در ارتباط به کیفیت ساختمان ها و زیربناها در 

سراسر افغانستان انجام میدهد؛ و عموماً از جریان 
ارزیابی اینکه تا چه حد ساختمان ها مطابق به 

شرایط قرارداد و مکلفیت های مربوط به آن اعمار 
شده است، یا به هدف اصلی استفاده میشوند، یا 

بصورت درست از آنها حفظ و مراقبت صورت 
میگیرد، معلومات ارایه میدارد. 

تفتیش های مالی: ارزیابی مستقالنه و اطمینان 
معقول از اینکه آیا وضعیت گزارش شدۀ نهادها، 
نتایج، و استفاده از منابع مطابق معیارات شناخته 

شده انجام شده اند، ارائه میدارد. سیگار تفتیش 
های مالی را مطابق به GAGAS، که مشمول 

هردو، هم مکلفیت های که در بیانات انستیتوت 
محاسبین عامۀ تصدیق شدۀ امریکایی در مورد 

ستاندردهای تفتیش و هم مکلفیت های اضافی که 
توسط GAGAS تعریف شده است، میباشد. ادارۀ 

سیگار همچنان تفتیش های مالی را که توسط 
محاسبین مستقل بین المللی )IPA( انجام میشوند 
بررسی میکند. هنگامیکه یک IPA تفتیش مالی 

انجام میدهد، ادارۀ سیگار پروسیجر های معقولی 
را به خرچ میدهد تا به اساس استفادۀ متوقعه از 
کار IPA و درجۀ مسئولیت پذیری توسط سیگار 

در ارتباط به آن، اطمینان حاصل نماید که 
مطابقت با GAGAS حفظ شود.
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سال 2001 تا کنون، نظامیان ایاالت متحده پیوسته ضرورت به از بین بردن زباله های جامدی که توسط 
پرسونل شان در داخل تاسیسات نظامی در سرتاسر کشور تولید میشد، داشته اند. نظامیان ایاالت متحده 

در سال 2011 بآلخره به بیشترین تعداد پرسونل که تقریباً 110000 نفر میشد رسیدند. به صورت دسته 
جمعی، این افراد تقریباً 440 متریک تن مواد زبالهایی جامد را روزانه که شامل پالستیک، وسایل غذا 

خوری، قطعی ها، وسایل برقی، فرنیچر، قطعی های فلزی، تایرها، و بطری ها میشد، تولید میکردند. در 
چهار سال اول انجام عملیات های مشروط در افغانستان، نظامیان ایاالت متحده به صورت مکمل چاه های 

سرباز را جهت از بین بردن و سوزاندن زباله های جامد استفاده میکردند.
در سال 2004 میالدی، DOD میتود جدید از بین بردن زباله های جامد را به شمول تدفین و زباله 

سوزها در افغانستان معرفی کرد. باوجویدکه DOD از مدت ها قبل از شروع عملیات های آینده در 
افغانستان در مورد خطرات وابسته به سوزاندن زباله ها در هوای آزاد میدانست، تا سال 2009 میالدی 

زمانیکه قوماندانی مرکزی ایاالت متحده )CENTCOM( پالیسی ها و طرزالعمل را جهت مدیریت زباله 
های جامد به شمول ایجاد شرایط برای عملیات ها، دیدهبانی، و کم ساختن استفاده از زباله سوزهای هوای 

آزاد را ترتیب و صادر نکرد، کاری در این قسمت انجام ندادند. 
پرسونل نظامی ایاالت متحده زمانیکه از افغانستان بر میگردیدند، مشکالت صحی را گزارش میدادند 
که در نتیجۀ حضورشان در معرض هوای آزاد و آلودگی میحیطی که وابسته به سوزاندن زباله ها توسط 
زباله سوزهای آزاد در تاسیسات نظامی ایاالت متحده بود، به آن مصاب شده بودند. تحقیقات اخیر صحی 

نگرانی های را مبنی بر موجودیت دود زهری و مواد ذرهایی آلوده همراه با سیماب، دای اکساید، و 
گازهای مخرش نشان میدهد که از سوزاندن زباله ها در هوای آزاد بوجود میآید و به صورت منفی سیستم 
ارگانهای جسم را متاثر میسازد. در ماه اگست 2010 میالدی CENTCOM گزارش داده بود که به تعداد 

251 حلقه چاه ها زباله سوز آزاد در افغانستان وجود داشت که این رقم نشان دهندۀ 36.4 فیصد تزئید را 
در چهار ماه گذشته بود.

در اوایل سال 2010 میالدی، نیروهای ایاالت متحده در افغانستان )USFOR-A( گزارش داده بود 
که آنها به تعداد 20 سیستم سوخت زباله های جامد داشتند و به تعداد 46 سیستم دیگر منتظر نصب بود. به 
جواب یک تقاضا برای معلومات در مورد زباله سوزهای که بوسیلۀ پولهای اختصاص یافته به ساختمان 
های نظامی تمویل شده بودند، CENTCOM تثبیت نمود که کار نصب 9 دستگاه که مشمول 23 سیستم 

زباله سوز بود توسط این پولها تکمیل شده بود. قیمت مجموعی خریداری و نصب این دستگاه ها در 
مجموع حدود 81.9 میلیون دالر بود. 

از ماه اکتوبر 2012 تا اخیر جوالی 2014، ادارۀ سیگار بازرسی های را در چهار کمپ از جمع 
9 کمپی که دارای دستگاه های زباله سوزی بودند و توسط پولهای ساختمانی نظامی اعمار شده بودند، 

 )FOB( انجام داد. این کمپ ها عبارت بودند از کمپ لیدرنیک در والیت هلمند، مرکز پیشروی عملیات
سالیمو در والیت خوست، FOB شرنه در والیت پکتیکا، و مرکز هوایی شندند در والیت هرات. این 

گزارش به اساس گزارشات بازرسی قبلی که در ارتباط به از بین بردن زباله سوزهای جامد در افغانستان 
که به نیت ارزیابی پروسۀ پالنگذاری، مدیریت، و نظارت از قراردادهای زباله سوز و ساختمانی تهیه 

شده است که منجر به عدم فعالیت یا فعالیت محدود زباله سوزهای سربسته شده و سرانجام منتج به ادامۀ 
استفاده از زباله سوزهای فضای آزاد شده بودند، میباشد. 

دو زباله سوزهای با ظرفیت بلند بیکاره انداخته شده در 
FOB سالیرنو. )عکس سیگار توسط آدریل حراری( 

مکتوب تفتیش
• مکتوب تفتیش شماره AL-33-15: ارزیابی 	

آخری زباله سوزها و چاه های زباله سوز در 
افغانستان
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2015 اپریل   30 I ایاالت متحده 23گزارش به کانگرس 

ادارۀ سیگار نتیجه گیری نمود که پالنگذاری و مدیریت بهتر زباله های جامد قبل از فرارسیدن عملیات 
احتمالی آینده ضرورت است. عالوتاً، ادارۀ سیگار معلوم نمود که حسابده بودن قراردادی ها و آمرین 

قراردادها در قسمت تطبیق پروژه ها مطابق شرایط قرارداد میتواند مالیه دهنده گان ایاالت متحده را در 
عملیات های آینده از مصارف گزاف پول جلوگیری نماید. سیگار همچنان اشاره نمود که پیروی از قانون، 

مقررات، و رهنمودهای دیگر مبنی بر استفاده از زباله سوزهای آزاد در قسمت تقلیل خطرات صحی، 
پرسونل ایاالت متحده را کمک خواهد نمود.

برای DOD پالنگذاری، بار مشکالتی را که قرار است در زمان شروع جنگ حمل شود کمتر 
میسازد. برای پرسونل نظامی ایاالت متحده، پالنگذاری، مدت زمانی را که برای زباله سوزهای سرباز 
اختصاص میدهند، محدود ساخته، و بناًء، مدت زمانی را که آنها در معرض تاثیرات منفی که وابسته به 

آلودگی هوا از اثر زباله سوزهای سرباز میباشد، همچنان کاهش میدهد. برای مالیه دهندگان ایاالت متحده، 
پالنگذاری بهتر همچنان خطرات ضیاع پولهای را که باالی تاسیسات نظامی مصرف میشوند و هیچگاهی 

استفاده نمیشوند، نیز کمتر خواهد ساخت. 

گزارش های تفتیش های اجرایی نشر شده 
در این ربع ادارۀ سیگار دو تفتیش اجرایی را نشر کرد که آنها قابلیت اطمینان باالی پرسونل ANA، و 

معلومات معاشات شانرا و همچنان موفقیت و پایداری برنامه های ایاالت متحده را در قسمت انکشاف 
صنایع استخراجی افغانستان، بررسی کرده بود.

تفتیش شماره AR-54-15: اردوی ملی افغانستان 
میلیون ها دالر در معرض خطر بنابر موجودیت کمترین نظارت از پرسونل و معلومات مربوط به معاشات

از سال 2009 تا حال، حکومت ایاالت متحده مبلغ اضافه تر از 2.3 میلیارد دالر را باالی معاشات و پول 
های تشویقی برای پرسونل اردوی ملی افغانستان )ANA( که مشمول قوای هوایی افغان نیز میشود، 

مصرف نموده است. در ماه جنوری 2015، عملکرد الزمی شماره 4 که یکی از بخش های ماموریت 
حمایتی قاطع نیروهای NATO میباشد، گزارش داد که به تعداد 169203 پرسونل را به ANA توظیف 

کرده بودند که 87 فیصد قوۀ 195000 نفری ذیصالح را تا تاریخ 30 سپتمبر 2014 تشکیل میداد. 
MOD و ANA معلومات پرسونل و معاشات را جمع آوری مینمایند، در حالیکه بخش عملکرد الزمی 

شماره 4 ماموریت حمایتی قاطع نیروهای ناتو وظیفه دارد تا MOD را در قسمت حفظ پروسه های 
شفاف جهت جمع آوری و بررسی این معلومات حمایت نماید. CSTC-A که قبل از ماموریت حمایتی 

قاطع این وظیفه را انجام میداد، ایستاده شده و مسئولیت نظارت از کمک های مستقیم ایاالت متحده را که 
به MOD جهت تمویل معاشات ANA صورت میگیرد، به دوش گرفته است. قسمیکه در این گزارش 
ربعوار در بخش 1 بحث شده است، معلومات دقیق از پرسونل ANA و معاشات آنها جهت اطمینان از 

امنیت و ثبات کشور ضروری میباشد. 
هدف این تفتیش عبارت بود از ارزیابی )1( پروسه های بود که CSTC-A، بخش عملکرد الزمی 

شماره 4، و حکومت افغانستان توسط آن معلومات پرسونل و معاشات پرسونل ANA را که توظیف 
و حاضر به وظیفه بودند، جمع آوری میکردند؛ )2( شیوۀ که CSTC-A، بخش عملکرد الزمی 

شماره 4، و حکومت افغانستان توسط آن، این معلومات را ذخیره، دسترسی، انتقال، و استفاده میکردند؛ 
و )3( حدودیکه CSTC-A، بخش عملکرد الزمی شماره 4، و حکومت افغانستان معلومات پرسونل 

و معاشات ANA را جهت تعیین دقت این معلومات بررسی و تدقیق میکردند.
با وجود 13 سال و میلیارد ها دالر سرمایه گذاری در معاشات ANA به حکومت افغانستان، هنوز 

هم هیچ تضمینی وجود ندارد که معلومات پرسونل و معاشات دقیق باشد. اگرچه ایاالت متحده و حکومت 
افغانستان باالی پروسه های موثر پرسونل ANA و معاشات آنها کار کرده اند، ولی این پروسه ها 

پیوسته نشاندهندۀ کاستی های زیادی مبنی بر کنترول های داخلی میباشند.

تفتیشهای اجرایی تکمیل شده
•  تفتیش شماره AR-54-15: اردوی ملی 	

افغانستان: میلیون ها دالر در معرض خطر 
بنابر موجودیت کمترین نظارت از پرسونل و 

معلومات مربوط به معاشات
•  تفتیش شماره AR-55-15: مبلغ 500 میلیون 	

دالر پولهای ایاالت متحده در معرض خطر 
است
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ادارۀ سیگار دریافت نمود که بخش عملکرد شماره 4 )و قبل از جنوری CSTC-A ،2015(، در 
قمست جمع آوری دقیق و درست معلومات پرسونل و معاشات ANA، متکی به MOD و ANA میباشد. 

ولی درعین حال، پروسه های ANA در قسمت جمع آوری معلومات حاضری کارمندان در سطح هر 
واحد، چیزیکه به اساس آن تمام معلومات پرسونل و معاشات محاسبه میگردد، دارای کنترول ضعیف 

و نظارت محدود میباشد و در عین حال در همه موقعیت ها به صورت همسان تطبیق نمیشود. هیچ 
مسئولیت الزمی برای آمرین ارشد در قسمت کنترول حاضری کارمندان شان در سطح واحد ها وجود 
ندارد. مامورین CSTC-A در جریان پروسۀ حاضری حضور ندارند و مامورین قوماندانی به سیگار 

گفتند که ایشان دانش اندکی در قسمت نفوذ به داخل این پروسه دارند. 
تنها سیستم کنترولی که در سطح واحد ها در ANA برای اطمینان از دقت حاضری روزمرۀ 

کارمندان وجود داشت همان ورق حاضری بود که کارمندان ANA به صورت انفرادی امضا میکردند، 
که آن هم به صورت یکنواخت در تمام موقعیت ها تطبیق نمیشد. به گونۀ مثال، مامورین رسمی ورق 
حاضری را استفاده میکردند ولی سربازان داوطلب آنرا استفاده نمیکردند. این عدم موجودیت کنترول 

باالی پرسونل داوطلب، کمترین اطمینان را از این که قوماندانان معلومات حاضری کارمندان را به گونۀ 
دقیق گزارش بدهند، ارائه میدارد. اینگونه ضعف ها در سیستم جمع آوری معلومات پرسونل و معاشات 
ANA باعث آن میشود که پرسونل در روزهای که کار هم نمیکنند معاش بگیرند، با اینکه یا بدون اینکه 

آمرین آنها در مورد شان بدانند.
CSTC-A، بخش عملکرد الزمی شماره 4، و MOD هردو سیستم، هم سیستم های برقی و هم 

 ANA سیستم های دستی را در قسمت حفظ، دسترسی، انتقال و استفاده از معلومات پرسونل و معاشات
به کار میگیرند. با آنهم، ضعف های که در این پروسه ها و سیستم ها موجود است، اطمینان کمی را 
مبنی براینکه پرسونل ANA معاشات خود را به صورت درست حاصل میکنند، ارائه میدارد. ادارۀ 

سیگار دریافت نمود که سیستم مدیریت معلوماتی قوای بشری افغانستان—سیستمی که CSTC-A از 
سال 2010 تا حال برای ANA تطبیق نموده است—بعضی کارآیی ها و کنترول های مشخص سیستم 
معلوماتی را مانند توانایی تفکیک بین کارمندان فعال و غیرفعال، و تعقیب کارمندان به اساس موقف و 

نمبر تشخیصیه، ندارد.
برعالوه، MOD سیستم برقی معاشات برای تثبیت معاشات پرسونل ANA را ندارد و تمام محاسبۀ 

معاشات را با دست انجام میدهند. فراتر از آن، سیستم معلوماتی مدیریت مالی افغانستان، مصارف 
معاشات پرسونل ANA را تنها به صورت مجموعه و نه به صورت فرد به فرد در خود جا داده 

است. ادارۀ سیگار دریافت نمود که CSTC-A ،MOD، و بخش عملکرد الزمی شماره 4 ناتو فاقد 
طرزالعمل های مستند جهت تثبیت دقت معلومات پرسونل و معاشات ANA میباشند. پالیسی حاضری 

و گزارشدهی MOD و ANAطرزالعمل های مشخصی را مبنی بر تائید پرسونل و معاشات آنها 
 MOD در ANA تصدیق نمودند که پروسه های بررسی و تائید معلومات MOD ندارند؛ مامورین
به صورت غیر رسمی و بدون موجودیت پروسیجرها و یا معیارهای کتبی صورت میگیرد. به عین 
ترتیب، سیگار دریافت نمود که بخش عملکرد الزمی شماره 4 ناتو و CSTC-A اقدامات اندکی را 

جهت بررسی دقت ارقام پرسونل که توسط MOD گزارش داده شده بود، انجام داده بودند. تالشهای 
که در این راستا CSTC-A گزارش داد انجام داده اند، موضعی، و اکثراً به اساس آشنایی مشخص و 

غیر مستند مامورینی بوده است که با معلومات و سیستم گزارش دهی MOD بلدیت داشته اند. عالوتاً، 
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CSTC-A کمترین نظارت را از از پول کمک های مستقیم ایاالت متحده به پرسونل ANA دارد، که 
برای قوماندانی حصول اطمینان را در مورد اینکه آیا این پولها جهت پرداخت درست معاشات پرسونل 
ذیصالح ANA استفاده میشود، مشکل میسازد. با وجود شرایط خود CSTC-A جهت حصول اطمینان 
از اینکه آیا کمک های مستقیم که به وزارتخانه ها به شمول MOD پرداخته میشوند دارای سیستم های 

کافی کنترول مالی و سوابق قابل تفتیش هستند یا نه، سیگار دریافت نمود که قوماندانی، تسلیم دهی سوابق 
مالی MOD را که الزم بود دریافت میکرد، دریافت نکرده است و از جنوری 2013 تا کنون تنها دو 

تفتیش از عملیات های MOD را انجام داده است. این تفتیش ها مثال های را در رابطه به پرسونل 
ANA یافته بودند که بدون هویت مشخص و بدون اجرای وظیفه در موقف های ذیصالح شان، برای 

شان معاش پرداخته شده بود.
طوریکه نیروهای ایاالت متحده و نیروهای ائتالف به خروج خود از افغانستان ادامه میدهند، 

حکومت ایاالت متحده به گونۀ روزافزون به محدودیت نظارتی از پروسه های جمع آوری معلومات در 
اردوی ملی مواجه خواهد بود. در نیتجه، حکومت ایاالت متحده حتی بیشتر از این متکی به توانمندی 

MOD در قسمت بررسی و تائید دقت معلومات معاشات و پرسونل ANA که آنها جمع آوری میکنند، 
خواهد شد. الی اینکه MOD ظرفیت الزمه را جهت اطمینان از بررسی و تائید دقت این معلومات در 
خود ایجاد کند، ورنه خطر بزرگی در مورد اینکه معاشات ANA ضایع و حیف و میل شوند، وجود 

دارد. 
ادارۀ سیگار توصیه مینماید که قوماندان، USFOR-A—در هماهنگی با ماموریت حمایتی قاطع 

ناتو و MOD، قسمیکه مناسب است کارهای ذیل را انجام دهند—)1( تطبیق کنترول بیشتر باالی سیستم 
حاضری روزانه در سطح هر واحد تا ماه دسمبر 2015، طوریکه هریک از پرسونل ANA مکلف 

به امضای روزانۀ حاضری خود در آغاز و انجام روز بوده و مکلف به استفاده از نمبرهای تشخیصیه 
در هنگام حاضری باشند. و پرسونل نظارتی جریان حاضری را از شروع تا ختم مشاهده نماید؛ 

)2( تحصیل اطمینان ازینکه MOD الی اپریل 2017 دارای یک سیستم برقی کامالً فعال شده در سطح 
قول اردوها و باالترازآن جهت پیگیری و گزارش پرسونل ANA و معاشات آنها برای اطمینان از اینکه 

این سیستم ها دارای تدابیر کنترولی و نظارت کافی جهت جلوگیری از اشتباهات درونی، ناهمخوانی های 
خارجی، و دستکاری ها در سیستم باشند؛ )3( ایجاد و تطبیق یک پالن تدقیقی که بتواند پروسیجرها ی 

را که MOD توسط آنها معلومات پرسونل و معاشات ANA را بررسی و تدقیق نماید، به جزئیات ارائه 
کند؛ )4( ایجاد طرزالعمل کتبی که اقدامات الزمی را جهت بررسی و تدقیق معلومات ANA انجام دهد 

الی 1 جوالی 2015 انجام شود که این پروسیجرها شامل طرزالعمل خطرمحور برای انجام فعالیتهای 
فزیکی جهت بررسی ها در موقعیت های مختلف ANA، و پروسیجرها برای تدقیق معلومات موجودۀ 
ANA بعد از هر پرداخت، به شمول حاضری، پرسونل، و معلومات پرداخت ها، و تصدیق پرداخت 

معاشات کار گرفته شود. 

تفتیش شماره AR-55-15: صنایع استخراجی افغانستان 
مبلغ 500 میلیون دالر پولهای ایاالت متحده در معرض خطر است

حکومت ایاالت متحده تخمین نموده است که افغانستان دارای ذخایر هنگفت منرال ها، نفت، و گاز 
طبیعی است. منرال های افغانستان به ارزش حدود 900 میلیارد دالر؛ و ذخایر نفتی و گاز طبیعی آن به 

ارزش بیشتر از 220 میلیارد دالر میتواند باشد. بنابر مقدار و اهمیت ذخایر منرال ها و هایدروکاربن )نفت 
و گاز طبیعی( افغانستان، حکومت ایاالت متحده، ابتکارات مختلفه را به خرچ داده است تا زمینۀ انکشاف 

کارمندان ادارۀ سیگار از پرسونل ANA در هرات معلومات 
جمع آوری مینمایند. )عکس سیگار توسط مایک نصرالدین(
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 TFBSO منابع استخراجی افغانستان مساعد شود. اهداف این تفتیش عبارتند از )1( تشریح ابتکارات
و برنامه های USAID که به هدف تقویت انکشاف صنایع استخراجی افغانستان راه اندازی شده بودند، 

)2( تعیین روش ها و استراتیژی های رهنمودی حکومت ایاالت متحده برای حمایت از صنایع استخراجی 
افغانستان از سال 2009 تا کنون، و )3( تثبیت حدود ابتکارات TFBSO و USAID که تا چه اندازه 

روی پالنگذاری پایدار و تشخیص چالش ها جهت تداوم موفقانۀ این صنایع کار کرده بودند، بود. 
از 2009 تا کنون، بخش TFBSO وزارت دفاع امریکا یعنی )DOD( کمک فرآهم نموده است 

تا به صورت مستقیم صنایع استخراجی افغانستان را حمایت نماید. اسناد TFBSO نشان میدهد که آنها 
به تعداد 11 پروژه که به هدف انکشاف صنایع استخراجی افغانستان بوده است مدیریت نموده اند و این 

تالشها از طریق قراردادها، خریداری ها، و موافقتنامه های بین اآلژانسی به مبلغ مجموعی 282 میلیون 
دالر تطبیق شده است. در 2013، به حمایت از انکشاف صنایع معادن در افغانستان، USAID پروگرام 

سرمایه گذاری معادن برای انکشاف پایداری افغانستان )MIDAS( را تطبیق نمود. برای صنایع 
هایدروکاربن، USAID دو ابتکار وسیع را در 2011 آغاز نمود، یکی آن فعالیت تولید گاز در شبرغان 
)SGGA( و دیگر آن برنامۀ انکشاف گاز شبرغان )SGDP( بود. به منظور این تفتیش، ادارۀ سیگار 
 USAID .قرار دارد، بررسی ننمود USAID را که فعالً تحت بررسی دفتر سرمفتش SGDP برنامۀ

این سه پروگرام را از طریق قراردادهای با مکلفیت مشترک به منظور این فعالیت ها به ارزش 206 
میلیون دالر تطبیق نمود. 

ادارۀ سیگار دریافت که ایاالت متحده یک استراتیژی واحد جهت انکشاف صنایع استخراجی افغانستان 
نداشت. در عوض، TFBSO و USAID شیوه های مختلف را تعقیب کردند. TFBSO در ابتکارات 

خود برای انکشاف صنایع استخراجی افغانستان فاقد پالن چندین ساله بود، و نه هم کوشش نمود تا 
رهنمودهای کتبی بخاطر معیارات مربوط به انتخاب پروژه ها، جداول و اسناد پروژه وی، یا تفتیش و 

ارزیابی پروژه ها ایجاد نماید. برخالف، سیگار دریافت که برنامۀ MIDAS ازUSAID، ساحات مربوط 
به منرال های افغانستان که ضرورت به کمک داشتند تشخیص داده و استراتیژی انکشاف سکتور منرالی 

افغانستان را تدوین نموده بود که دارای معیارات واضح برای انتخاب ساحات دارای پوتانسیال سرمایه 
گذاری توسط USAID بود. به هر حال، ادارۀ سیگار دریافت که تیم MIDAS استراتیژی انکشافی و 

 SGGA شریک نساخته بود. پروگرام MOMP اهداف خود را به اندازۀ کافی با تمام اطراف ذیدخل در
به عین شکل رهنمون شده توسط استراتیژی های مستند برای انکشاف سکتور هایدروکاربن افغانستان بود.

برعالوۀ عدم موجودیت یک استراتیژی کلی، سفارت ایاالت متحدۀ امریکا در کابل کار اندکی در 
راستای هماهنگی های بین-سازمانی جهت انکشاف صنایع استخراجی افغانستان انجام داد. مامورین 
سفارت اظهار داشتند که هماهنگنی با TFBSO بسیار چالش زا بوده است، زیرا مامورین سفارت 

فاقد صالحیت پالیسی سازی بودند و به صورت موثر نفوذ بسیار کمی باالی TFBSO داشتند. یکی از 
مامورین عالی رتبۀ TFBSO اظهار داشت که TFBSO اصل هماهنگی با سفارت را یک موضوع 
تشریفاتی دانسته تا اینکه یک مکلفیت، و اینکه آنها جوابگو به سلسلۀ مراتب داخل DOD بودند، نه به 

سفیر ایاالت متحده در کابل. مامورین USAID، وزارت خارجه امریکا، و TFBSO همه اظهار داشتند 
که آنها در گذشته با یکدیگر خود مالقات کرده بودند و در بارۀ فعالیت های حاضر و آینده بحث نموده 

بودند. ولی با آنهم، همه موافق بودند که آن مالقات ها سرسری بوده و همه تالش ها جهت هماهنگی طرف 

USAID کارمندان دیپارتمنت معدن را در MOMP تربیه 
مینمای تا آنها را در بهبود تکنالوجی برای صنعت معدن 

 )USAID MIDAS کمک کند. )عکس
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ها تا زمانیکه فعالیت های TFBSO در افغانستان در دسمبر 2014 به پایان رسید، از بین رفت. بررسی 
های سیگار نشان داد که ضعف های TFBSO در قسمت تالش ها برای شریک ساختن معلومات که 

توسط دفتر حسابدهی حکومت در 2011 مشخص شده بودند، بصورت گسترده غیرقابل تغییر باقی ماندند.
ادارۀ سیگار دریافت که اگرچه مامورین MOMP یک مقدار دانش تخنیکی، حقوقی، و تجارتی 

تحت کمک های TFBSO و USAID بدست آورده اند، نماینده های حکومت ایاالت متحده، حکومت 
افغانستان، و موسسات جامعۀ مدنی همه موافق اند که MOMP هنوز هم فاقد ظرفیت های تخنیکی برای 
انجام تحقیق، اعطا، و مدیریت قراردادهای جدید هست و بدون حمایت خارجی نمیتواند کاری انجام دهد. 

به اساس اظهارات مامورین USAID ،TFBSO، و MOMP، وزارت MOMP ظرفیت تخنیکی برای 
مدیریت شرکت های متوسط و کالن یا توان رقابت برای قرارداد های عامه را، بدون حمایت و مشاورین 

 MOMP بیرونی، ندارد. برعالوه، نمایندگان جامعۀ مدنی افغانستان نگرانی های را اظهار داشتند که گویا
و نهادهای دیگر حکومت افغانستان ظرفیت و صالحیت ایفای مسئولیت های قانونی خود را در قبال 

صنایع استخراجی افغانستان نداشته و شاید که در عدم موجودیت کمک کننده ها پژمرده شوند. 
بخش فرعی شماره )b(1535 قانون آیکی اسکلتن دفاع ملی برای سال مالی 2011 در شمارۀ 

Pub. L. No. 111-383, 124 Stat. 4137, 4427 خود DOD، وزارت خارجه امریکا، و 
USAID را مکلف ساخته تا به صورت مشترک پالن انتقالی فعالیت های TFBSO در افغانستان را به 
وزارت خارجه امریکا یا USAID ترتیب و به کانگرس تقدیم نمایند. اگرچه پالن انتقالی که در ماه می 
 TFBSO سال 2012 به کانگرس تقدیم شد چارچوب اهداف ضروری برای انتقال موفق فعالیت ها از
به USAID را ترتیب داده بود ولی هیچگاهی طرزالعمل مشخصی را برای انتقال موفقانۀ پروژه های 

مشخص تشخیص نداده بود. این عدم هماهنگنی بصورت گسترده بنابر حقیقتی بود که TFBSO تمام 
پروژه های خود را قسمی زمان بندی کرده بود که قبل از خروج شان از افغانستان در ماه دسمبر سال 

2014 تمام آنها را فسخ نماید، و اینکه USAID و وزارت خارجه امریکا عالقمند به گرفتن مسئولیت این 
چنین پروژه ها نبودند. در نتیجه، هیچ یک از ادارات ایاالت متحده که در افغانستان باقی میمانند، پالنی 
مبنی بر انجام تفتیش، ارزیابی یا حمایت از فعالیت های استخراجی TFBSO را در افغانستان ندارند. 

پروگرام های USAID مانند SGGA ،SGDP و MIDAS که باالی منابع منرالی و هایدروکاربن 
تمرکز دارند، هیچکدام پالنهای مبنی بر حصول اطمینان از تداوم این برنامه ها توسط حکومت افغانستان 

را ندارند. در عوض، مامورین USAID به سیگار گفتند که کارمندان MIDAS پالن تداوم MIDAS را 
در اپریل سال 2016 آغاز خواهند نمود. به عین ترتیب، اسناد قرارداد پروژۀ USAID/SGGA هیچ پالنی 

برای بعد از ختم این برنامه را نشان نمیدهد. به اساس گفته های مامورین USAID، این اداره مصروف 
انجام تجدید قرارداد برای تمدید این پروژه بعد از تاریخ ختم آن به تاریخ 31 مارچ 2015 میباشد. 

به منظور حصول اطمینان از پایداری سرمایه گذاری های TFBSO در قسمت انکشاف صنایع 
استخراجی افغانستان، بعد از ختم فعالیت های TFBSO در افغانستان، ادارۀ سیگار توصیه مینماید که 

)1( رئیس عمومی USAID پروژه های ناتکمیل TFBSO که به MOMP انتقال نموده اند مرور نموده 
و مستند سازی نماید و تا جائیکه امکان دارد در تکمیل آنعده از پروژه های که در چارچوب استراتیژی 
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انکشافی و یا برنامه های فعلی این اداره میگنجد، کمک نماید؛ )2( وزیر دفاع ایاالت متحده ارزیابی و 
مستند سازی تاثیرات اقتصادی و وضعیت نهایی هریک از برنامه های TFBSO را که برای انکشاف 

صنایع استخراجی افغانستان ترتیب شده بودند مالحظه نموده، و این ارزیابی ها را به وزارت خارجه 
 ،ECC باید USAID و کمیته های مناسب کانگرس ارائه نماید، و )3( رئیس عمومی ،USAID ،امریکا

همکار تطبیقی MIDAS را مکلف نماید تا پالن مدیریت اجرایی پروژۀ MIDAS را تا تاریخ 1 اگست 
2015 تجدید نماید که مشمول پالن ها برای تداوم و انتقال فعالیت های آن باشد.

تفتیش های اجرایی جدید که در این ربع اعالن شد
در این ربع ادارۀ سیگار دو تفتیش اجرایی را آغاز نمود. این تفتیش ها تالش های USAID مبنی بر حمایت 
آنها از سکتور صحت در افغانستان و تدارکات DOD، حفظ و مراقبت، و نظارت از تجهیزات 

انفرادی و البسۀ ANSF را ارزیابی خواهند نمود. 

تالش های USAID در حمایت از تقویۀ سکتور صحت در افغانستان
از سال 2002 تا کنون، USAID بیشتر از 1.5 میلیارد دالر را در کمک های مستقیم و غیرمستقیم 
جهت بازسازی سکتور صحت افغانستان و رشد کیفیت خدمات صحی به مردم افغانستان اختصاص داده 
است. کمک های مستقیم USAID یعنی )on-budget( به وزارت صحت عامۀ افغانستان شامل پول 
های میشود که جهت پرداخت معاشات پرسونل صحی که در تاسیسات صحی تمویل شده توسط ایاالت 
متحده کار میکردند، خریداری مواد و تجهیزات، برگزاری کورس های داخل خدمت، ترمیم تاسیسات، 
 )off-budget( تفتیش و ارزیابی منابع صحی، به مصرف رسیده است. کمک های غیر مستقیم یعنی
شامل پولهای میشود که جهت تقویت سیستم های صحی، دخیل ساختن سکتور خصوصی، و خریداری 
داروها و دواهای ضد حاملگی به مصرف رسیده است. USAID گزارش داده است که تالشهای آنها 

نتایج هنگفتی در بلند بردن اوسط عمر و کاهش سطح مرگ و میر نوزادان را دربر داشته است. با آنهم، 
ارقام بانک جهانی به صورت گسترده از ارقامی که توسط USAID تهیه گردیده است فرق دارد.

این تفتیش تالش های USAID را در حمایت از رشد خدمات صحی افغانستان بررسی خواهد 
نمود. به صورت مشخص، ادارۀ سیگار پالن دارد تا )1( برنامه ها و ابتکاراتی را که USAID از 
سال 2010 تا کنون در جهت رشد و تقویۀ سکتور صحت در افغانستان داشته است مشخص سازد؛ 

)2( تا حدودیکه USAID تاثیرات نهایی این تالش ها در راستای رشد صحت در افغانستان را ارزیابی 
نموده است؛ و )3( حدودیکه USAID معلومات صحی را جهت حصول اطمینان از دقت آن جمع 

آوری، تدقیق، و مقایسه مینماید. 

ANSFحسابدهی برای البسه و تجهیزات انفرادی
CSTC-A با حکومت افغانستان کار میکند تا البسۀ عملیاتی و تجهیزات انفرادی )OCIE( را برای 

استفادۀ پرسونل ANA و پولیس ملی افغانستان )ANP( تهیه نماید. اینها شامل اقالمی مانند یونیفورم، 
کرتی های ساحوی، بوت، کاله ذرهی، اواسکت ضد مرمی انفرادی، و بستره های چریکی میباشند. تا 

تفتیش های اجرایی جدید
 تالش های USAID در حمایت از تقویۀ سکتور 	•

صحت در افغانستان
•	 ANSF حسابدهی برای البسه و تجهیزات انفرادی 
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اکنون، CSTC-A مبلغ باالتر از 1 میلیارد دالر را برای خریداری اقالم جدید و تعویض اقالمی که استفاده 
شده اند و دیگر قابل استفاده نیستند، تقاضا کرده است. 

 )DCSA( پروسۀ خریداری نظامی خارجی را که توسط ادارۀ همکاری امنیت دفاعی CSTC-A
مدیریت میشود برای خریداری های OCIE استفاده میکند. سرمفتش DOD در سالهای 2009 و 2012 
گزارش داده بود که در داخل ANA عدم حسابدهی در قسمت مواد OCIE و جود دارد که سربازان به 

 CSTC-A قول معروف تجهیزات خود را در ایام رخصتی یا گم میکنند و یا میفروشند، و هم چنان ناکامی
را جهت ایجاد مکلفیت های پرسونل برای حفظ و نگهداشت 15 نوع مختلف تجهیزات انفرادی، به شمول 

کاله ذرهی و اوواسکت ضد مرمی که برای شان داده میشود، بیان داشته بود. حفظ سوابق و حسابدهی 
برای تجهیزات OCIE جدید و قبلی برای حصول اطمینان از اینکه تجهیزات متذکره توسط پرسونل 
ذیصالح برای مقاصد تعین شده استفاده میشود، بسیار مهم میباشد خصوصاً با توجه به تعداد "حمالت 
داخلی" که باالی نیروهای افغان و ائتالف توسط حمله کننده های داخلی در لباس نیروهای امنیتی ملی 

افغان صورت میگیرد. 
 ANSF حفظ و مراقبت، و نظارت از تجهیزات انفرادی توسط ،DOD این تفتیش باالی تدارکات
تمرکز خواهد داشت. ادارۀ سیگار )1( معلوماتی را که CSTC-A جهت تثبیت ضرورت به تجهیزات 

OCIE برای ANA و ANP استفاده نموده است، و سرحدی که ضرورتها نشان دهندۀ تعویض تجهیزات 
از اثر استفادۀ نیروها، تخریب، مفقودی، و یا استهالک باشد؛ )2( موثریت نظارت DOD در جریان 

اعالن، اعطا، و اجرای قراردادها برای تدارک و حفظ OCIE برای ANA و ANP؛ و )3( سرحدی 
که CSTC-A و حکومت افغانستان در ایجاد و تطبیق پروسه های کنترولی جهت حسابدهی در مقابل 

تجهیزات OCIE که به ANA و ANP تهیه شده است؛ را ارزیابی خواهد نمود. 

تفتیش های مالی
ادارۀ سیگار برنامۀ تفتیش مالی خود را در سال 2012 میالدی، بعد از اینکه کانگرس و جامعۀ نظارتی 

نگرانی های خود را مبنی بر موجودیت خالء نظارتی و پس لرزه های تفتیش مالی در قرارداد ها و 
اعطاهای که در حمایت از عملیات های احتمالی بین المللی صورت گرفته بودند اظهار داشتند، آغاز نمود. 

ادارۀ سیگاربه صورت رقابتی شرکت های مستقل تفتیش مالی را جهت انجام تفتیش های مالی انتخاب 
نموده و اطمینان حاصل مینماید که این تفتیش ها مطابق به معیارهای تفتیشی حکومت ایاالت متحده باشد. 

تفتیش های مالی با سرمفتش فدرال هماهنگ شده تا سطح پوشش تفتیش های مالی را به حد اعظمی بلند 
برده و از تکرار عین تالش ها جلوگیری صورت گیرد.

در این ربع، سیگار پنج تفتیش مالی از قراردادهای را که توسط پول ایاالت متحده تمویل گردیده 
بودند، تکمیل نمود. ادارۀ سیگار همچنان 13 تفتیش مالی پروژه های DOD، وزارت خارجه امریکا، 
و USAID را اعالن نمود که قیمت مجموعی آنها بیشتر از 889 میلیون دالر می شد، که با اینها تعداد 

مجموعی تفتیش های در حال جریان به 37 رسیده و ارزش مجموعی آنها به 3.6 میلیارد دالر، قسمیکه در 
جدول 2.1 نشان داده شده است، بالغ میگردد. این تفتیش ها در قسمت دادن اطمینان برای حکومت ایاالت 

متحده و مالیه دهندگان امریکایی کمک میکند تا پولهای فرآهم شده در راستای مواردی که پالن شده اند 
مصرف شوند. این تفتیش ها مصارفی را که با دلیل و مدرک قابل تثبیت نیستند و یا احتماالً غیر مجاز 

میباشند، تحت سوال قرار میدهد.

جدول شماره 2.1

پوشش تفتیش مالی سیگار )میلیارد دالر(
423.3 تفتیش تکمیل شد

373.6 تفتیش در حال انجام 

6.9مجموع 

یادداشت: اعداد اعشاری گرد شده اند. پوشش شامل مصارف قابل تفتیش مصرف شده 
توسط مستفدین قراردادها، اعطاها، و موافقتنامه های همکاری میباشند که در بازسازی 

افغانستان توسط ایاالت متحده تمویل شده اند.

منبع: ریاست تفتیش و بازرسی ادارۀ سیگار
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ادارۀ سیگار هریک از گزارشات این تفتیش های مالی را به ادارۀ تمویل کنندۀ مربوطه که این پروژه 
ها را اعطا نموده است، صادر مینماید. ادارۀ تمویل کننده، مسئولیت تثبیت نهایی را در مورد مبالغ سوال 

شدۀ که در گزارش تفتیش مالی تشخیص شده است، دارد. از زمان آغاز پروگرام تا کنون، تفتیش های 
مالی ادارۀ سیگار مبلغ نزدیک به 241.8 میلیون دالر را در مصارف سوال برانگیز و مبلغ 287,163 

دالر را در باب سودهای تادیه ناشده از پولهای فدرال یا مبالغ دیگر که قابل تادیه به حکومت ایاالت 
متحده اند، تشخیص نموده است. الی تاریخ 30 اپریل 2015، ادارات تمویل کننده از جمع 35 تفتیش 

مالی انجام شده تا حال به این تصمیم دست یافته اند که فعالً در حال جستجو باالی بازیافت مبلغ نزدیک 
به 11.9 میلیون دالر از مبالغ تحت سوال میباشند. برای ادارات تمویل کننده، مالحظۀ محتاطانۀ دریافت 
ها و توصیه های تفتیش های مالی زمانگیر است. در نتیجه، تصمیم رهبری ادارات تمویلگر در مورد 
چندین تفتیش مالی ادارۀ سیگار هنوز هم باقیست تا انجام شود. تفتیش های مالی ادارۀ سیگار به تعداد 

170 دریافت های عدم اجرا مطابق به شرایط قرارداد و به تعداد 202 دریافت های کنترول داخلی را در 
قبال موسسات تفتیش شده و ادارات تمویلگر تشخیص نموده است. 

تفتیش های مالی ادارۀ سیگار چهار هدف مشخص دارد:
•  اظهار نظر در مورد اینکه آیا "اظهارنامۀ مالی با هدف خاص" برای پروژۀ تحت بحث مسائلی را 	

مانند، عواید دریافت شده، مصارف انجام شده، اقالم مستقیماً خریداری شده توسط حکومت ایاالت 
متحده، و بیالنس موجوده در مدت زمان تفتیش در تطابق با شرایط قرارداد و اصول عمومی پذیرفته 

شده یا اساسات دیگر محاسباتی، در همه موارد به گونۀ منصفانه بیان میکند یا خیر.
•  ارزیابی و درک کافی از مفهوم نهاد تفتیش شده در مورد کنترول های داخلی مرتبط به پروژه؛ 	

دسترسی به خطرات کنترولی؛ تشخیص و گزارش از کاستی های هنگفت به شمول ضعف های 
کنترول مواد داخلی.

•  انجام امتحان از اینکه آیا نهاد تفتیش شده، در همه موارد، مانند شرایط الزمی پروژه، قوانین و 	
مقررات قابل تطبیق؛ تشخیص و گزارش از نمونه های عدم تطبیق شرایط قرارداد، قوانین و مقررات 

مربوطه؛ مطابق الزمه های قرارداد کار کرده است یا خیر.
•  تشخیص و گزارش از اینکه آیا نهاد تفتیش شده اقدامات کافی نسبت به تصحیح نقایص دریافت شده و 	

انجام توصیه های صورت گرفته در گذشته روی دست گرفته است یا خیر.
 لست مکمل تفتیش های مالی صورت گرفته، جدید، و در حال انجام را در ضمیمۀ شماره C این گزارش 

ربعوار دریافت کرده میتوانید. 

تفتیش های نشر شده
در این ربع، ادارۀ سیگار پنج تفتیش مالی از قراردادها و موافقتنامه های همکاری را که بمنظور بازسازی 

افغانستان توسط ایاالت متحده تمویل شده بودند، تکمیل نمود. این تفتیش های مالی مبلغ بیشتر از 135.1 
میلیون دالر را تحت مصارف قابل سوال در نتیجۀ کاستی های کنترول داخلی و عدم تطابق با شرایط 

قرارداد، تشخیص نمود. این کاستی ها و مسائل عدم تطابق مشمول ناتوانی در پیشکش اسناد برای مبلغ 
نزدیک به 130 میلیون دالر از مصارف قراردادی های فرعی، نگهداشت پول اضافی باقی مانده بعد از 
ختم موافقتنامۀ همکاری، عدم تطابق با مقررات DOD برای کارمندان اردو، ناکامی در قسمت تعقیب 

مبالغ تحت سوال: مبلغ مجموعی مصارف احتماالً 
غیرمجاز و سودهای پرداخت ناشده از پولهای 

فدرال یا مبالغ دیگری که قابل پرداخت به حکومت 
میباشند.

مصارف تحت سوال: مصارفی که احتماآل غیر 
مجاز تثبیت شده اند. دو نوع مصارف تحت سوال، 

مصارف غیرقابل قبول هستند )تخطی از قانون، 
مقررات، قرارد، اعطا، موافقتنامۀ همکاری، 

و غیره، یا مصارف غیرضروری و نامعقول پول( 
و مصارفات غیر مستند )مصارفاتی که با اسناد کافی 

یا شیوۀ مناسب تائید در زمان تفتیش موجود نباشند(.

"اظهارنامۀ مالی با هدف خاص": عبارت از 
یک اظهارنامۀ مالی است که مشمول تمام عواید 
حاصله، مصارف انجام شده، و بیالنس موجوده 

برای مدت مشخص یک پروژه میباشد.
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قوانین رقابتی تدارکاتی، مصارفی که بعد از تکمیل مدت پروژه صورت گرفته بودند، دالیل ناکافی برای 
خریداری ها از منبع واحد، مصارف غیرقانونی سفرها، و خریداری احتماالً غیرضروری و غیرقابل 

تحمیل بیمه از قانون بیمۀ دفاعی )DBA( )پوشش بیمۀ DBA باالی دریافت کننده های اعطاها و 
موافقتنامه های همکاری قابل تطبیق نیست، به استثناء شرایط مشخصی( میباشند.

تفتیش مالی شماره FA-32-15: پروژۀ آزادی مانور دیپارتمنت اردو
تفتیش مصارف صورت گرفته توسط شرکت A-T سالوشنز ای ان سی.

بتاریخ 28 سپتمبر 2012، قوماندانی قراردادهای اردو یک قرارداد را به ارزش 18.3 میلیون دالر به 
شرکت A-T سالوشنز انک )A-T سالوشنز( جهت تطبیق برنامۀ آزادی مانور )FOM( اعطا نمود. هدف 
پروگرام عبارت از پرنمودن خالءهای آموزش نیروهای امنیتی افغانستان برای خنثی سازی وسایل انفالقی 

تعبیه شده، بود. پروگرام FOM قصد داشت تا توانایی های افغانها را در خنثی سازی وسایل انفالقیه به 
وسیلۀ انجام تحقیقات و ترویج استفاده از میتود های پیشرفته و مفاهیم مانند استفاده از ضبط کننده های 

دستی تا بکارگیری پروسیجرها و تکتیک های جدید، بلند ببرد. تفتیش مالی ادارۀ سیگار، که توسط شرکت 
داویس آسوشییتس و محاسبان تصدیق شدۀ عامه )Davis( انجام شد مبلغ 16,472,668 دالر را در 

مصارفی بررسی نمود که در قرارداد از تاریخ 28 سپتامبر 2012 تا 27 نوامبر 2013 چارج شده بود. 
شرکت Davis هیچ نوع کاستی های هنگفت یا ضعف های موردی، را تشخیص نداده بود. ولی 

یک مورد، عدم تطابق با شرایط قرارداد را دریافت نمود. الیحۀ کار این پروژه کارمندان شرکت 
A-T سالوشنز را مکلف به حمل سالح نساخته بود. A-T سالوشنز اظهار داشت که کارمندان آنها بخاطر 

محافظت شخصی خود سالح حمل میکردند. بند شماره 0001-952.225 قانون قوماندانی مشترک 
دستورات تدارکاتی افغانستان چنین میگوید که مکلفیت به مسلح سازی و طرزالعمل  قراردادها در عراق/

خدمات امنیتی شخصی قراردادی ها و تقاضاها برای محافظت شخصی توسط این قانون اداره میشود. 
قراردادی های DOD که در افغانستان مسلح هستند، باید ازین مکلفیت ها پیروی کنند. ولی با وجود آن، 

A-T سالوشنز تمام مکلفیت های قانونی خود را به دلیل آگاه نبودن ازین مسئولیت که متوجه آنها بود، انجام 
نداده بودند. به طور مثال، A-T سالوشنز تائیدات الزمی را دریافت نکرده و اسناد مورد ضرورت را به 

شمول گزارشات ماهوار از وضعیت تسلیحاتی شان به نمایندۀ آمر قرارداد، نیز راپور نداده بود. 
Davis مجموعاً مبلغ 3,473 دالر را در مصارف قابل سوال تشخیص داده بود، که تمام آن مصارف 

غیرقانونی را تشکیل میداد—مصارفی که توسط قراداد، قوانین مربوطه، یا مقررات ممنوع قرار داده شده 
بود. Davis هیچ مصارفی را که مستند نبوده باشد شناسایی نکرده بود—مصارفی که بدون تائید بوده 

باشند و اسناد کافی نداشته باشند.
Davis هیچ گونه بررسی یا ارزیابی قبلی که بتواند مواد "اظهارنامۀ مالی با هدف خاص" را متاثر 

بسازد شناسایی ننمود. 

تفتیش های مالی تکمیل شده 
•  تفتیش مالی شماره FA-32-15: پروژۀ آزادی 	

مانور دیپارتمنت اردو: تفتیش مصارف 
صورت گرفته توسط شرکت A-T سالوشنز 

انک
•  تفتیش مالی شماره FA-41-15: پروگرام ثبات 	

بخش تطبیق قانون USAID—بخش رسمی: 
تفتیش مصارف انجام شده توسط شرکت 

DPK تیتراتیک
•  تفتیش مالی شماره FA-43-15: پروژۀ میراث 	

شرق از دیپارتمنت اردو عدم موجودیت 
اسناد در موسسۀ ساینسی جورج منجر به 

135 میلیون دالر مصارف قابل سوال گردیده 
است

•  تفتیش مالی شماره FA-52-15: پروژه 	
تحصیالت عالی USAID تفتیش مصارف 

انجام شده توسط پوهنتون ماسیچوسیت
•  تفتیش مالی شماره FA-53-15: اندازه نمودن 	

تاثیرات ابتکار ثبات ادارۀ USAID تفتیش 
مصارفات که توسط شرکت سیستم های 
مدیریت بین المللی صورت گرفته است
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 A-T یک اظهارنامۀ رفع مسئولیت در "اظهارنامۀ مالی با هدف خاص" خود بخاطر اینکه Davis
سالوشنز مکتوب نمایندگی مدیریت را ارائه نکرده بود، صادر کرد. مکتوب نمایندگی مدیریت برای 

حصول اطمینان از کامل بودند و دقیق بودن معلومات که در جریان تفتیش از ساحه تهیه میگردند، الزم 
میباشند. بدون نمایندگی مدیریت، Davis قادر نبود تا تعیین نماید که آیا تمام معلومات برای مفتشین موجود 

بود یا خیر.
 به اساس نتایج تفتیش، ادارۀ سیگار توصیه مینماید که قوماندانی قراردادهای اردو: 

 قابلیت مجاز مبلغ 3,473 دالر را در مصارف تحت سوال، قسمیکه مناسب است، و در گزارش . 1
مشخص شده است، تعیین و در قسمت بازیافت آن اقدام نماید. 

 به A-T سالوشنز توصیه نماید که مسئلۀ عدم تطابق با قوانین را که در گزارش آمده است، . 2
رسیدگی نماید. 

 تفتیش مالی شماره FA-41-15: پروگرام ثبات بخش تطبیق 
قانون USAID— بخش رسمی

DPK تفتیش مصارف اجرا شده توسط شرکت تیتراتیک
به تاریخ 16 جوالی USAID ،2012 یک قرارداد را به ارزش ابتدائی 3 میلیون دالر برای 90 روز، 

میعاد ابتدایی، به تیتراتیک جهت ادامۀ تالشهای USAID برای انکشاف تطبیق قانون در افغانستان 
اعطا نمود. بخش رسمی پروگرام ثبات تطبیق قانون )RLS-F( دو ستون از استراتیژی تطبیق قانون 

حکومت ایاالت متحده را حمایت میکرد: )1( ایجاد ظرفیت و مبارزه علیه فساد در درون سکتور قضائی، 
 RLS-F ،و )2( ایجاد ظرفیت رهبری در سکتور قضائی و جامعۀ مدنی. در حمایت از این اهداف

باالی ظرفیت سازی در قضا، فاکولتۀ حقوق، رشد آگاهی عامه، و آموزش مهارت های عملی متداوم 
و تحصیالت حقوقی تمرکز نمود. بعد از 10 تجدید، مصارف مجموعی تخمین شده به مبلغ 22,581,128 
دالر باال رفت و مدت تطبیق برنامه الی 14 سپتمبر 2014 تمدید شد. تفتیش مالی ادارۀ سیگار، که توسط 
شرکت کروهوروات انجام شد، مبلغ 22,291,592 دالر چارج شده در مصارف را تحت این قرارداد از 

تاریخ 16 جوالی 2012 تا 14 سپتمبر 2014 بررسی نمود.
شرکت کوروهوروات هیچ مورد ضعیف یا کاستی های هنگفتی را در کنترول های داخلی تیتراتیک 

شناسایی ننمود، و نه هیچ نمونۀ از عدم تطابق با قوانین، مقررات، یا شرایط قرارداد را مالحظه نمود. 
شرکت کوروهوروات هیچ مصرف قابل سوال را که غیرمستند بوده باشد—مصارفی که یا اسناد 

نداشته باشد و یا بدون تائید قبلی صورت گرفته باشند—و مصارف غیرقانونی باشند—مصارفی که توسط 
موافقتنامه، قوانین نافذ، یا مقررات ممنوع باشند—شناسایی نکرد.

شرکت کوروهوروات هیچ بررسی یا ارزیابی قبلی را که در رابطه به تطبیق RLS-F تیتراتیک یا 
مواد که به "اظهارنامۀ مالی با هدف خاص" صورت گرفته باشد، شناسایی ننمود. 

شرکت کوروهوروات یک نظر تجدید ناشده را در مورد "اظهارنامۀ مالی با هدف خاص" تیتراتیک 
مبنی بر منصفانه بودن آن در تمام موارد، اعم از عواید حاصله، مصارف انجام شده، و بیالنس در مدت 

زمان تفتیش—صادر نمود. 

قضات و کارمندان محکمه مبارزه با فساد اداری، در حال 
استفاده از کمپیوتر تهیه شده توسط پروگرام آموزش کمپیوتر 

)USAID عکس( .USAID
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شرکت کوروهوروات هیچ دریافتی در ارتباط به بخش رسمی برنامۀ ثبات تطبیق قانون گزارش نداد. 
بناًء، ادارۀ سیگار هیچ توصیۀ به رئیس عمومی USAID در افغانستان ندارد. 

 تفتیش مالی شماره FA-43-15: پروژۀ میراث شرق 
)Legay East( دیپارتمنت اردو 

عدم موجودیت اسناد در موسسۀ ساینسی جورج منجر به 135 میلیون دالر مصارف قابل سوال 
گردیده است.

بتاریخ 21 اکتوبر 2011، قوماندانی قراردادهای اردو، یک قرارداد را به ارزش 50 میلیون دالر به موسسۀ 
ساینسی جورج—که فعالً تحت نام "موسسۀ ایمپراتیس" دوباره سازی شده است—جهت تطبیق پروژۀ 

میراث شرق اعطا نمود. هدف پروژه این بود تا مربی های کارآزموده و متخصص در ساحۀ مبارزه علیه 
دهشت افگنی و مسائل استخباراتی را به ANSF مهیا نماید. پروژه همچنان در قسمت استخدام مترجمین 

دو لسانه و مشاورین فرهنگی و ایجاد دستورالعمل های مخصوص برای افغانستان جهت مبارزه با هراس 
افگنی و رشد ظرفیت افغانستان در مبارزه با گروه های تروریست و شبکه های دهشت افگنی، کار میکرد. 

بعد از تجدیدهای که در قرارداد صورت گرفت، مصارف تخمینی قرارداد الی مبلغ 191,135,945 دالر 
ازدیاد گردید، گرچه مصارف حقیقی پروژه مبلغ 15 میلیون دالر کمتر از مبلغ تخمینی فوق بود. تفتیش مالی 
ادارۀ سیگار، که توسط شرکت کورو هوروات انجام یافت مبلغ 175,873,361 دالر را در مصارفی که در 

این قرارداد از تاریخ 21 اکتوبر 2011 الی 15 مارچ 2014 چارج شده بود، بررسی کرد. 
کورو هوروات دو مورد از ضعف های موادی، یک مورد از کاستی هنگفت، و سه مورد از عدم 

تطابق با شرایط قراداد را شناسایی کرد. جورج ساینتفیک اسناد کافی برای مصارف قراردادفرعی خود 
حفظ نکرده بود؛ و در نتیجه، مفتشین قادر نبودند تا مصارفی را که ادعا میشد بدانند که قابل تخصیص، و 

در تطابق با موارد درستی از پرنسیپ های مصرف بوده است یا خیر. شرکت جورج سانیتفیک همچنان در 
تطابق با پالیسی های تدارکاتی فدرال نیز کار نکرده بود. مشخصاً، جورج ساینتفیک برای سه پروژۀ فرعی 
به ارزش 5 میلیون دالر، از پروسۀ تدارکات رقابتی حمایت نکرده بود. در نتیجه، جورج ساینتفیک نتوانست 
نشان دهد که این مصارف معقول بوده و حکومت ایاالت متحده به بهترین وجه از تولیدات و خدمات تدارک 
شده استفاده برده باشد. عالوتاً، جورج ساینتفیک به صورت نادرست حکومت ایاالت متحده را در مورد حق 
الزحمه های ثابت، اضافه تر از مبالغ که در قرارداد صالحیت داشته است حساب نموده بود. اگرچه جورج 
ساینتفیک مبالغ اضافی را دوباره برگشتاند، ولی حکومت ایاالت متحده مبلغ 36,634 دالر را از باب سود 

این پول ها از دست داد.
در نتیجۀ این کاستی های کنترول داخلی و موارد عدم تطابق به شرایط قرارداد، کوروهوروات مبلغ 
134,552,665 دالر را در مجموع مصارف قابل سوال شناسایی نمود، که تمام آن دارای مصارف غیر 

مستند بودند—مصارفی که توسط اسناد کافی مستند نشده یا تائید قبلی مبنی بر مصرف شان وجود نداشت. 
کوروهوروات هیچ مصارف غیر قانونی را شناسایی ننمود—مصارفی که به اساس قرارداد، قوانین 
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مربوطه، یا مقررات ممنوع باشند. مفتشین همچنان تثبیت نمودند که ایاالت متحده مبلغ 36,634 دالر را در 
باب سود از دست داده بود بخاطریکه جورج ساینتفیک زیادتر از آنچه الزم بود صورت حساب داده بود.

شرکت کوروهوروات هیچ بررسی یا ارزیابی قبلی را که در رابطه به مواد "اظهارنامۀ مالی با هدف 
خاص" بوده باشد، شناسایی ننمود. 

شرکت کوروهوروات اظهار نامۀ رفع مسئولیت خود را در رابطه به "اظهارنامۀ مالی با هدف خاص" 
جورج ساینتفیک که نتوانسته بود اسناد کافی در حمایت از مصارف قراردادی فرعی خود نشان دهد 

صادر نمود. 
در طول مدت این تفتیش، جورج ساینتفیک قرادادی بود. در سال 2013، جورج ساینتفیک تحت نام 

ایمپراتیس دوباره سازی گردید. در نتیجه، توصیه های ادارۀ سیگار به ایمپراتیس راجع میگردد، که فعالً 
برای حل این مشکالت حسابده بوده و مسئولیت دارد تا دریافت های مربوط به کارهای جورج ساینتفیک 

را به دوش بگیرد. به اساس نتیجۀ گزارش تفتیش، ادارۀ سیگار توصیه مینماید که قوماندانی قراردادی اردو:
 قابلیت مجاز را تعیین و قسمیکه مناسب است، مبلغ 134,552,665 دالر را که تحت مصارف تحت . 1

سوال در گزارش تثبیت گردیده است، بازیافت نماید. 
 از شرکت ایمپراتیس مبلغ 36,634 دالر را در باب پولهای تادیه ناشده جمع آوری نماید.. 2
 شرکت ایمپراتیس را توصیه نماید تا سه مورد از دریافت های کنترول داخلی را رسیدگی نماید.. 3
 شرکت ایمپراتیس را توصیه نماید تا سه مورد از دریافت های عدم تطابق با شرایط قرارداد را که . 4

در گزارش تثبیت شده است رسیدگی نماید.

تفتیش مالی شماره FA-52-15: پروژه USAID در بخش تحصیالت عالی
تفتیش مصارف انجام شده توسط پوهنتون ماسیچوسیت

به تاریخ 23 فبروری سال USAID ،2011 موافقتنامۀ همکاری را به ارزش ابتدایی 9.9 میلیون دالر به 
پوهنتون ماسیچوسیت )UMass( جهت ادامۀ کارهای قبلی USAID در حمایت از پروژۀ تحصیالت عالی 

افغانستان )HEP( اعطا نمود. پروژۀ متذکره اهداف ذیل را باید بدست میآورد: )1( آغاز دوباره فعالیت های 
قبالً انجام یافته تحت HEP ؛ )2( ارتقای توانمندی های مدیریتی وزارت تحصیالت؛ )3( تقویه انکشاف 
مسلکی فاکولتهایی در پوهنتون؛ )4( حفظ پروگرام ماستری افغان در پوهنتون تعلیم و تربیه؛ و )5( انجام 

طرح دوباره و انکشاف نصاب درسی برای دورۀ لیسانس و فوق لسانس در رشته های پالیسی عامه و اداره. 
بعد از 14 تجدید، ارزش مجموعی این موافقتنامۀ همکاری مبلغ 18,723,387 دالر افزایش. تفتیش مالی 
سیگار، که توسط شرکت کوروهوروات انجام شد، مبلغ 18,723,387 دالر را در مصارف که باالی این 

موافقتنامه از تاریخ 23 فبروری 2011 الی تاریخ 28 فبروری 2014 موکل شده بود، بررسی نمود. 
شرکت کوروهوروات چهار مورد از ضعف های موادی، یک مورد از کاستی های هنگفت در کنترول 
داخلی، و چهار مورد از نمونه های عدم تطابق با شرایط موافقتنامۀ همکاری را شناسایی نمود. در یکی از 
موارد ضعف های کنترول داخلی، UMass نتوانسته بود اسناد الزمه را برای حمایت از پروسۀ تدارکاتی 

رقابتی برای قراردادی فرعی خود که به ارزش بیشتر از 430,000 دالر بود ارائه نماید. در نتیجه، 
UMass نتوانست نشان دهد که این مصارف معقول بوده اند، و حکومت ایاالت متحده احتماالً زیادتر 

موظف به پرداخت گردیده بود. برعالوۀ آن، UMass حکومت ایاالت متحده را مبلغ اضافه تر از 131,507 
دالر بیشتر از آنچه الزم بود در مصارف برنامه وی به گونۀ نادرست موکل ساخته بود. مورد آخری اینکه، 

UMass بیمۀ قانون اساس دفاعی )DBA( را با استفاده از پول های اعطای USAID خریداری نموده بود. 
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بیمۀ DBA موافقتنامه های همکاری را تحت پوشش نمیگیرد، و کوروهوروات مبلغ 109,664 دالر را در 
مصارف مربوط به DBA در UMass تحت سوال قرار داد.

در نتیجۀ کاستی های کنترول داخلی و موارد عدم تطابق با شرایط موافقتنامه، شرکت کوروهوروات مبلغ 
560,699 دالر را در مجموع مصارف تحت سوال، و مبلغ 519,005 دالر را در مصارف غیر مستند—

مصارفی که اسناد کافی برای مستند سازی نداشتند یا تائید الزمی قبلی را با خود نداشتند—و مبلغ 41,694 
را در مصارف غیرقانونی—مصارفی که توسط موافقتنامه، قوانین مربوطه، یا مقررات، ممنوع بودند—

شناسایی نموده بود. مفتشین هم چنان تثبیت کردند که حکومت ایاالت متحده مبلغ 1,778 دالر را از باب سود 
جویی بنابر اضافه از حد موظف به پرداخت UMass باالی حکومت، از دست داده بود. 

جزء پروسۀ تفتیش، شرکت کوروهوروات، گزارشات و ارزیابی های گذشته را در رابطه به کار 
UMass باالی پروژۀ تحصیالت عالی افغانستان نیز بررسی نمود. شرکت کوروهوروات یک بررسی 

 USAID .توظیف شده بود USAID از مطابقت پروژه با شرایط و قوانین را دریافت نمود که قبالً توسط
بررسی متذکره را طوری مالحظه نموده بود که بدون اقدامات تصحیحی الزمی از UMass بسته شود. به 

عین شکل، کوروهوروات تثبیت نمود که به اساس بررسی گذشته هیچ اقدامات اضافی الزم نبود تا در رابطه 
به دریافت های گذشته انجام شود. 

شرکت کوروهوروات یک نظر متفاوت در مورد "اظهارنامۀ مالی با هدف خاص" UMass بخاطریکه 
UMass مصارف معاشات و امتیازات مبنی بر حقوق اضافی را در یک کتگوری نادرست ثبت نموده 
بودند، داشت. عالوه برآن، UMass قادر نبود تا اسناد جهت نشان دادن مبالغی که اشتباه شده بود، ارائه 

نماید. بنابر همین اشتباهات، کوروهوروات قادر نبود تا مبالغی را که ضرورت به تعدیل در "اظهارنامۀ مالی 
با هدف خاص" داشتند، تثبیت نماید. 

 به اساس نتایج تفتیش، ادارۀ سیگار توصیه مینماید که رئیس عمومی USAID در افغانستان موارد زیر 
را انجام دهد:

 قابلیت مجاز را تعیین و قسمیکه مناسب است، مبلغ 560,699 دالر را که زیر مصارف تحت سوال . 1
در گزارش تثبیت گردیده است، بازیافت نماید. 

 از UMass مبلغ 1,778 دالر را در باب پولهای تادیه ناشده جمع آوری نماید.. 2
 پوهنتون UMass را توصیه نماید تا پنج مورد از دریافت های کنترول داخلی را حل نماید.. 3
 پوهنتون UMass را توصیه نماید تا چهار مورد از دریافت های عدم تطابق با شرایط قرارداد را . 4

که در گزارش تثبیت شده است حل نماید.

 USAID 53-15: اندازه گیری تاثیرات ابتکار ثبات-FA تفتیش مالی شماره
تفتیش مصارف که توسط شرکت سیستم های مدیریت بین المللی صورت گرفته است

بتاریخ 14 مارچ 2012، ادارۀ USAID یک پروژه را به ارزش ابتدائی 5 میلیون دالر به مدت 18 ماه 
به عنوان میعاد ابتدائی به شرکت سیستم های مدیریت بین المللی )MSI( جهت تطبیق پروژۀ اندازه 
 USAID این بود تا برای MISTI صادر نمود. هدف اصلی )MISTI( گیری تاثیرات ابتکار ثبات

پروگرام ثبات افغانستان، تفتیش و بررسی مستقالنۀ اجرائی و ارزیابی آن برنامه را انجام دهد. بعد از 
هشت تجدید، قیمت تخمینی این پروژه به مبلغ نزدیک به 22 میلیون دالر رسید و مدت اجرای آن تا تاریخ 

13 مارچ 2015 تمدید شد. تفتیش مالی ادارۀ سیگار، که توسط شرکت کوروهوروات انجام شد، مبلغ 
7,212,834 دالر را در مصارف که در این پروژه از تاریخ 14 مارچ 2012 الی 13 سپتمبر 2013 

چارج شده بود بررسی نمود.

پروژه تحصیالت عالی USAID در حمایت از استراتیژی 
)USAID انکشافی ملی افغانستان. )عکس
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شرکت کوروهوروات دو مورد از کاستی های هنگفت در کنترول داخلی و دو مورد از نمونه های 
عدم تطابق با شرایط قرارداد تحت پروژه، را شناسایی نمود. مشترکاً، کاستی های کنترول داخلی و نمونه 

های عدم تطابق منتج به دو دریافت در رابطه به پروسه های مدیریت پول و گزارش دهی مالی شدند. 
شرکت کوروهوروات هیچ موردی از نمونه های فساد یا سوء استفاده را در مدت تفتیش یادداشت ننمود.

کوروهوروات هیچ نوع از مصارف تحت سوال را شناسایی ننمود که غیر مستند بوده باشد—
مصارفی که توسط اسناد کافی مستند نشده یا دارای تائید قبلی نبوده باشند—و مصارف غیر قانونی—

مصارفی که توسط موافقتنامه، قوانین مربوطه، یا مقررات ممنوع قرار گرفته بوده باشند. ولی با آنهم، 
کوروهوروات تثبیت نمود که MSI از حد الزمه بیشتر پول کشیده است تا بتواند ضروریات پول نقد خود 

را مرفوع سازند که منتج به 46 زیان به حکومت ایاالت متحده در باب سود میشود.
کوروهوروات هیچ نوع بررسی یا ارزیابی گذشته را در ارتباط به تطبیق پروژۀ اندازه گیری 

تاثیرات ابتکار ثبات یا مواد "اظهارنامۀ مالی با هدف خاص" شناسایی ننمود. 
کوروهوروات یک نظر تجدید ناشده در مورد "اظهارنامۀ مالی با هدف خاص" MSI مبنی بر 

منصفانه بودن آن در تمام موارد اعم از عواید حاصلهُ مصارف انجام شده، و بیالنس نشان داده شده در 
مدت تفتیش، صادر نمود. 

به اساس نتایج تفتیش، ادارۀ سیگار به رئیس USAID در افغانستان توصیه مینماید تا مسائل ذیل 
را انجام دهد:

جمع آوری مبلغ 46 دالر را از باب سود.. 1
MSI توصیه MSI برای رسیدگی به دو مورد از دریافت های کنترول داخلی.. 2
MSI را توصیه نماید تا دو مورد از دریافت های عدم تطابق با شرایط قرارداد را رسیدگی نماید.. 3

بازرسی ها
گزارشات بازرسی های نشر شده

در این ربع ادارۀ سیگار سه گزارش بازرسی را نشر کرد. دو گزارش آن بازرسی ها را با جزئیات پارک 
 USAID های صنتعی، یکی در گورمار و دیگری در شوراندام، هردو به عدم موجودیت دوسیه های

و عدم برق در ساحات متذکره مواجه بودند. بازرسی سومی دریافت نمود که پروژۀ مسلخ ANA که قرار 
بود در پل چرخی اعمار گردد هیچ گاهی اعمار نشد، و قرارداد آن بنابر کار ضعیف شرکت قراردادی 

و تصمیم اینکه مسلخ فعلی ضرورت ANA را رفع مینماید، اوالً به تعلیق درآورده شده بعداً فسخ گردید. 

بازرسی شماره IP-30-15: پارک صنعتی گورمار
عدم دسترسی به برق و آب، این پارک صنعتی 7.7 میلیون دالری تمویل شده با پول ایاالت متحده را 

با کمترین استفاده توسط شرکت های افغانی مواجه ساخته است
بتاریخ 24 ماه می 2004، ادارۀ USAID یک قرارداد 10 میلیون دالری را به شرکت تکنالوجیست انک 
)TI( که در شهر فالس چرچ ایالت ویرجینیا، مستقر است جهت ایجاد سه پارک صنعتی به شمول پارک 
صنعتی گورمار در والیت بلخ، اعطا نمود. این پارک های صنعتی به هدف رشد اقتصاد و ایجاد فرصت 

های کاریابی در افغانستان اعمار گردید. 

بازرسی های تکمیل شده
•  بازرسی شماره IP-30-15: پارک صنعتی 	

گورمار: عدم دسترسی به برق و آب، این 
پارک صنعتی 7.7 میلیون دالری تمویل شده 

با پول ایاالت متحده را با کمترین استفاده 
توسط شرکت های افغانی مواجه ساخته است.

•  بازرسی شماره IP-50-15: پارک صنعتی 	
شوراندام: حفظ ضعیف سوابق و عدم 

موجودیت برق جلوگیری از بازرسی کامل 
ساختمان 7.8 میلیون دالری نمود.

•  بازرسی شماره IP-51-15: مسلخ اردوی ملی 	
افغانستان: پروژۀ ساختمانی تاخیر شده بعد 
از مصرف 1.25 میلیون دالر فسخ گردید.
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قرارداد ابتدائی TI به هدف این صورت گرفته بود که آنها پروسۀ داوطلبی برای دیزاین، ساختمان، 
و حفظ و مراقبت پارک ها را نظارت نمایند. ولی با آنهم، تجدید این قرارداد، TI را وا داشت تا ساختمان 

پارک صنعتی گورمار را، عوض اینکه تنها پروسۀ داوطلبی را نظارت کند، تکمیل نماید.
در ماه جوالی 2008، بعد از تکمیل پروژه، USAID پارک صنعتی گورمار را به ادارۀ حمایت از 
سرمایه گذاری افغانستان )AISA(، ادارۀ حکومتی افغانستان که مسئولیت انکشاف و توسعۀ شرکت ها 
و مدیریت تمام پارک های صنعی افغانستان را داشت، تسلیم نمود. در سند انتقال، USAID بیان داشته 

بود که تمام سیستم های نصب شده توسط TI در پارک صنعتی، امتحان و تثبیت شده اند که فعال میباشند، 
و اینکه کارمندان AISA آموزش های الزم را در قسمت استفاده از آنها دیده اند. AISA تخمین کرده 

بود که کاروبار که در پارک صنعتی گورمار ایجاد میشود، به تعداد 900 شغل را الی اخیر سال 2015 
بوجود خواهد آورد.

بمنظور بازرسی از پارک صنعتی گورمار، ادارۀ سیگار ارزیابی نمود که آیا )1( ساختمان اعمار شده 
مطابق به شرایط الزمی قرارداد و معیارهای مربوطۀ ساختمانی تکمیل گردیده، و )2( آیا پارک صنعتی 

به مقصد اصلی خود مورد استفاده قرار گرفته است یا خیر.
در جریان ماه می سال 2014، ادارۀ سیگار دریافت نمود که ساختمان تمام بخش های عمدۀ ساختاری 

پارک تکمیل شده بود و هیچ مشکل عمدۀ ساختمانی در آن وجود نداشت. با آنهم، بنابرعدم موجودیت 
اسناد توسط USAID و عدم موجودیت برق در پارک صنعتی، ادارۀ سیگار نتوانست ارزیابی کامل را 
از اینکه آیا ساختمان پارک مطابق به تمام شرایط قرارداد و مشخصات تخنیکی صورت گرفته است یا 

خیر، انجام دهد.
ادارۀ سیگار همچنان در ماه می سال 2014، نزدیک به شش سال بعد از اینکه USAID پارک 

صنعتی گورمار را به حکومت افغانستان تسلیم داده بود، دریافت نمود که از جمع 22 شرکت تنها چهار 
شرکت—کمتر از 20 فییصد—در پارک صنعتی جابجا شده بودند. عالوتاً، ادارۀ سیگار تنها ایجاد شغل 

برای 30 تن از کارمندانی که در دو شرکت مصروف کار بودند، تصدیق کرده توانست. گفته میشد که عدم 
موجودیت برق و آب، دو دلیل عمدۀ بود که شرکت ها، عالقمند به آمدن به پارک نشده بودند. 

اگرچه 10 جنراتور مربوط به پارک صنعتی—به ارزش مجموعی 2.5 میلین دالر—که توقع میرفت 
الی زمان وصل شدن پارک به سیستم برق عمومی، منبع اصلی برق برای استفادۀ این شرکتها باشند، 

هیچگاهی فعال نشدند. یکی از مامورین ادارۀ AISA اظهار داشت که ادارۀ وی هیچگاهی پول کافی برای 
فعال ساختن این جنراتور در دست نداشت. به اساس اظهارات نمایندۀ AISA در ماه اکتوبر 2014، ادارۀ 
وی در جریان پروسۀ وصل نمودن پارک به سیستم برق عمومی بود. این مامور رسمی یادداشت نمود که 
پول مورد نیاز برای وصل نموده پارک به شبکۀ عمومی برق مبلغ 700,000 دالر تخمین شده است. وی 

نمیدانست که چه زمانی این پروژه تکمیل خواهد شد. 
برای اینکه پارک صنعتی گورمار به هدف اصلی خود که همانا رشد انکشاف اقتصادی و ایجاد 

فرصت های کاریابی برای مردم محل به وسیلۀ فرآهم آوری امنیت، دسترسی به زمین، و زیربناها به 
شمول انرژی برق، و آب برای شرکت ها و متشبثین خصوصی، میباشد، استفاده شود، ادارۀ سیگار 

جنراتور های تمویل شده توسط USAID در پارک صنعتی 
گورمار )عکس اداره سیگار توسط ران رییا(
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توصیه مینماید تا رئیس عمومی ادارۀ USAID موارد ذیل را انجام دهد: )1( تثبیت وضعیت فعلی در 
تالش های AISA جهت وصل نمودن پارک صنعتی گورمار به شبکۀ برق عمومی، و در صورت 

ضرورت، شناسایی اقدامات بعدی به منظور تکمیل این پروژه؛ )2( در مشوره با AISA، تثبیت عملی 
بودن فعالیت جنراتورهای پارک به عنوان منبع احتیاطی برق؛ و )3( تثبیت اینکه چرا دوسیه های پروژۀ 
پارک صنعتی گورمار اسناد الزمی مربوطه را در خود نداشتند، و حصول اطمینان از اینکه دوسیه های 

پروژه های آینده تمام فایل های ضروری و مهم را در رابطه به دیزان، پالنگذاری، ساختمان، اطمینان از 
کیفیت، و اسنادهای مربوطه که به اساس قانون خریداری فدرال بخش فرعی 4.8 "دوسیه های قراردادهای 

حکومت" الزم اند، در ظرف 90 روز انجام دهد.

بازرسی شماره IP-50-15: پارک صنعتی شوراندام
 حفظ ضعیف سوابق و عدم موجودیت برق جلوگیری از 

بازرسی کامل ساختمان 7.8 میلیون دالری نمود.
بتاریخ 24 ماه می 2004، ادارۀ USAID قراردادی را به ارزش 10 میلیون دالر به شرکت TI جهت 
اعمار سه پارک صنعتی به شمول پارک صنعتی 7.8 میلیون دالری شوراندام در والیت کندهار، اعطا 
نمود. پارک متذکره به هدف رشد اقتصاد و ایجاد فرصت های کاریابی برای مردم محل اعمار گردید.
قرارداد ابتدائی TI به هدف نظارت از پروسۀ داوطلبی برای دیزاین، ساختمان، و حفظ ومراقبت 

پارک ها صورت گرفته بود. ولی با آنهم، تجدید این قرارداد، TI را وا داشت تا ساختمان پارک صنعتی 
شوراندام را، عوض اینکه تنها پروسۀ داوطلبی را نظارت کند، نیز تکمیل نماید.

در ماه سپتمبر 2010، بعد از تکمیل پروژه، USAID پارک صنعتی شوراندام را "طوری که بود" 
به ادارۀ حمایت از سرمایه گذاری افغانستان )AISA(، ادارۀ حکومتی افغانستان که مسئولیت انکشاف 
و توسعۀ شرکت ها و مدیریت تمام پارک های صنعی افغانستان را داشت، تسلیم نمود. در سند انتقال، 

USAID بیان داشته بود که دستگاه تولید برق مشمول 10 جنراتور میشد، نصب نگردیده و بناًء، شامل 
لست تسلیم دهی نشده بود. جنراتورها بخاطری نصب نشده بودند که در 2009 زمانیکه در گدام بودند، 
 ،USAID باالی آنها بمب ریخته بود و تخریب گردیده بودند. باوجود آن، به اساس اظهارات کارمندان

در دسمبر 2012، جنراتورهای خریداری شده با پول USAID، نصب شده بودند و به د افغانستان 
برشنا شرکت )DABS(، در وضع خوب کاری و قابل استفاده جهت تهیۀ انرژی برق به پارک صنعتی 

شوراندام، تسلیم داده شده بودند.
به منظور انجام این بازرسی از پارک صنعتی شوراندام، اهداف ادارۀ سیگار این بود تا ارزیابی نماید 

که آیا )1( ساختمان پارک مطابق به شرایط قرارداد و مشخصات تخنیکی صورت گرفته؛ و آیا )2( پارک 
صنعتی به هدفی که اعمار شده بود، مورد استفاده قرار گرفته است یا خیر.

یک بازدید از ساحه در ماه جون 2014 دریافته بود که تمام بخش های عمدۀ ساختمان پارک اعمار 
شده بودند و هیچ مشکل عمدۀ در آن دیده نمیشد. باوجود آن، بنابر عدم موجودیت اسناد قرارداد در 

USAID، ادارۀ سیگار قادر به آن نشد تا ارزیابی کاملی را مبنی بر اینکه آیا ساختمان اعمار شده مطابق 
به شرایط الزمی قرارداد و مشخصات تخنیکی بود یا خیر. برعالوۀ عدم موجودیت اسناد USAID، ادارۀ 
سیگار تثبیت نمود که تجدید قرارداد که دفتر TI را مکلف به ساختمان سه پارک صنعتی ساخته بود تنها 
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شرایط عمومی و اجمالی را در خود داشتند. هیچ نوع جزئیاتی که مشخصات حقیقی ساختمان را توضیح 
نماید، مانند ضخامت و ترکیب قیر سرکها، نوع بدرفت های اعمار شده، یا ظرفیت و اندازۀ جنراتورهای 

برق که قرار بود تهیه شوند، وجود نداشت. 
بازرسی ادارۀ سیگار همچنان بنابر عدم موجودیت برق قادر نبود تا سیستم های نصب شده، مانند 

سیستم های توزیع برق و توزیع آب که توسط برق فعالیت میکنند، را امتحان کند. در نتیجه، ادارۀ سیگار 
نتوانست امتحان نماید که آیا سیستم توزیع برق و سیستم توزیع آب فعال و ایمن بودند، و آیا این سیستم 
های بسا مهم و سرکها، سیلبرها و ساختمان های دیگر مطابق مشخصات قرارداد اعمار شده بودند یا 

خیر. یکی از مامورین رسمی اتحادیۀ صنعتکاران افغانستان به ادارۀ سیگار گفت که عدم دسترسی به 
 ،USAID برق در زمان بازرسی سیگار، بنابر انجام حفظ و مراقبت از جنراتورهای تمویل شده با پول

یک مسئلۀ موقتی بود. 
عالوتاً، در جریان بازدید ماه جون 2014، اداره سیگار تنها یک شرکت افغان را در پارک دیده 

بود، در حالیکه قرار بود 48 شرکت درآن پارک جابجا شوند. ادارۀ سیگار همچنان سه ساختمان خالی 
را مشاهده نمود، که توسط TFBSO جهت تشویق انکشاف کاروبار، اعمار شده بودند، و به عین ترتیب 

یک مرکز تولید برق که توسط نظامی های ایاالت متحده در ماه دسمبر 2010 اعمار شده بود، نیز 
موجود بود. ساختمان دستگاه تولید برق در پارک صنعتی شوراندام انکشاف کاروبار احتمالی را به دو 

طریق متاثر ساخت. اول، دستگاه تولید برق، یک سوم حصه از ساحۀ پارک را گرفته و آنرا از انکشاف 
خصوصی بیرون کرده بود. دوم، رئیس ادارۀ انکشاف پارک های صنعتی افغانستان گزارش داده بود 
که جابجایی پوسته های امنیتی نیروهای ایاالت متحده در راه ورودی و خروجی پارک جلوگیری از 

عالقمندی شرکت های افغانی به داخل پارک کرده بود.
پارک متذکره بعد از اینکه نیروهای ایاالت متحده از ساحه خارج شدند، زیادتر جلب توجه نمود. 
در ماه فبروری 2015، یا تقریباً 10 ماه بعد از خروج نیروهای ایاالت متحده از ساحۀ پارک، رئیس 

ادارۀ انکشاف پارک های صنعتی افغانستان به سیگار گفت که 13 شرکت تعهد نموده تا به داخل پارک 
نقل مکان نمایند و حد اقل چهار شرکت آنان فعالیت را شروع کرده بود. رئیس گفت که باقی شرکت 

ها مصروف اعمار ساختمانهای خود بودند. بنابر نگرانی های امنیتی در ساحه که وابسته به قید وقیود 
سفرها میباشد، ادارۀ سیگار قادر به بازدید دوبارۀ ساحه جهت تدقیق این معلومات نبود. 

بازرسی شماره IP-51-15: مسلخ اردوی ملی افغانستان 
پروژۀ ساختمانی تاخیر شده بعد از مصرف 1.25 میلیون دالر فسخ گردید.

در ماه فبروری CSTC-A ،2012 از ادارۀ انجینران اردوی ایاالت متحده )USACE( تقاضا نمود 
تا داوطلبی های را جهت ساختمان مسلخ و تاسیسات الحاقیۀ آن برای اردوی ملی افغانستان در ساحۀ 

پلچرخی والیت کابل، اعالن و مدیریت نماید. در ماه اگست USACE ،2012 یک قرارداد را به قیمت 
ثابت، که بالغ به 12 میلیون دالر میشد به یک شرکت افغان که متشکل از ترکیب دو شرکت بود بنام 

AREEB-REC اعطا نمود. 
CSTC-A یادداشت نموده بود که یک مسلخ جدید نه تنها ضرورت روزافزون به تولید گوشت را 

برای اردو حل میسازد، بلکه موارد ایمنی و صحی را نیز در مقایسه با مسلخ موجوده بهتر ساخته میتواند. 
پالن CSTC-A برای مسلخ جدید شامل اعمار تعمیر مسلخ، تعمیر اداری، تعمیر ترازو، تصفیه خانۀ آب 

پارک صنعتی شوراندام، اعمار شده با 7.8 میلیون دالر 
USAID، از حد ظرفیت متوقعه بسیار پائین فعالیت مینماید. 

)عکس سیگار توسط رابرت ریواز(
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فضله، اطاق محافظین، دو کاغوش برای محافظین، دو پناه گاه برای پرسونل، دستگاه تولید برق دیزلی، 
چاه آب، محل گرفتن مواد سوخت، سه ساحۀ پارک عراده جات، و یک دیوار احاطه بود. 

به منظور این بازرسی، ادارۀ سیگار ارزیابی نمود که آیا )1( کار ساختمان مطابق به شرایط قرارداد 
و معیارهای ساختمانی انجام شده بود یا خیر، و )2( ساختمان به هدفی که ساخته شده بود استفاده میشد 

یا خیر.
ادارۀ سیگار ساختمان مسلخ اردوی ملی را در ماه اپریل 2014 بازدید نمود، که در نتیجه به یک ساحۀ 
کالن باز برخورد که خیلی کار اندک در آن صورت گرفته بود و کار بازرسی سیگار را محدود میساخت. 

ادارۀ سیگار دریافت که یک بر چهار قسمت یکی از چهار دیوار احاطه همراه با کانکریت کافی و 
سیخ های تقویتی تکمیل شده بود. سیگار همچنان مشاهده نمود که ساحۀ چاه آب به صورت درست سرپوش 

نگردیده بود تا بتواند از گذشتن اشیای آلوده، مواد زهری، و یا مواد دیگری به داخل آن جلوگیری نماید. 
ادارۀ سیگار یک مکتوب جستجو به DOD در ماه اکتوبر 2014 در مورد چاه آب ارسال نمود؛ مامورین 

USACE جواب دادند که اقدامات ضروری جهت پوشانیدن دهن چاه آب به صورت درست در اکتوبر 
2014 انجام داده بودند.

 AREEB-REC به تعداد 12 مکتوب به شرکت USACE ،در جریان 9 ماه از آغاز ساختمان
ارسال نموده بود؛ بعضی آنها مسائل مربوط به اجرای قراردادی به شمول شروع کار پروژه قبل از تائید و 

 USACE ،2013 عدم تطابق با شرایط قرارداد و کنترول کیفیت، تماس گرفته بودند. بتاریخ 15 سپتمبر
قرارداد را بنابر اجرای نادرست قراردادی، به تعلیق درآورد. در عین زمان نیروهای کمکی امنیتی بین 
 ANSF بررسی تمام پروژه های ساختمانی را که در حال جریان بودند و قرار بود به )ISAF( المللی

 CSTC-A مامورین ،ISAF انتقال داده شوند، شروع کرد. به تاریخ 1 اکتوبر 2013، به اساس بررسی
توصیه نمودند تا پروژۀ مسلخ ANA فسخ گردد. 

به تاریخ 26 ماه اکتوبر CSTC-A ،2013 اظهار داشت که مسلخ موجودۀ ANA دارای ظرفیت 
کافی برای استفادۀ نیروهای ANA بوده و بناًء، به USACE توصیه نمود که قرارداد مسلخ جدید را 

برای تسهیل حکومت ایاالت متحده، فسخ نماید. در نتیجۀ فسخ برای تسهیل، قراردادی حق دارد تا غرامت 
مصارف کارهای انجام شده، آمادگی برای کارهای آینده، و یک مقدار مفاد معقول را تقاضا نماید. در 
زمان فسخ قرارداد، به قراردادی مبلغ 1.25 ملیون دالر پرداخته شده بود. بتاریخ 15 جنوری 2015، 

AREEB-REC تقاضای 4.2 ملیون دالر اضافی را به عنوان غرامت در نتیجۀ فسخ قرارداد از 
USACE نمود. بخش شرق میانۀ ترانس آتلنتیک گروه انجینیران اردوی ایاالت متحده )USACE( در 
حال حاضر این تقاضا را بررسی مینماید و ادارۀ تفتیش قراردادهای دفاعی در حال انجام تفتیش مالی آن 
میباشد. مامورین USACE میگویند که آنها توقع دارند تا ماه دسمبر 2015 به یک توافق جهت ختم این 

مسئله دست پیدا کنند. 

بازرسی های جدید که در این ربع اعالن گردید
در این ربع، ادارۀ سیگار دو بازرسی جدید را آغاز کرد. هر بازرسی ارزیابی خواهد نمود که آیا )1( 

ساختمان مطابق به شرایط قرارداد و معیارهای مربوطۀ ساختمانی اعمار شده؛ و )2( آیا قسمت های از 

بازرسی های جدید
• لیلۀ دخترانۀ پوهنتون هرات	
• پارک صنعتی بگرامی	

ساختمان یک مسلخ برای ANA در پل چرخی، که مشمول 
خصوصاً دیوار اعمار شده، بعد از مصرف 1.25 میلیون 

دالر فسخ شد. )عکس ادارۀ سیگار توسط براین فلین(
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ساختمان، اگر وجود داشته باشد، برای هدفی که درنظرگرفته شده استفاده میشود و به صورت درست از 
آن حفظ و مراقبت صورت میگیرد یا خیر. این بازرسی ها ساختمان های ذیل را ارزیابی خواهد نمود: 

• لیلۀ دخترانۀ پوهنتون هرات	
• پارک صنعتی بگرامی 	

وضعیت توصیه های ادارۀ سیگار 
قانون سرمتفتش سال 1978، و تعدیل آن، ادارۀ سیگار را مکلف میسازد تا از وضعیت توصیه های 

خود گزارش دهد. در این ربع، ادارۀ سیگار به تعداد 23 توصیۀ خود را بسته نمود که حاوی گزارشات 
11 تفتیش و بازرسی بودند. چهار این گزارشات حاوی توصیه های بودند که منتج به بازیافت مبلغ 

77,243 دالر در مصارف غیر قانونی یا مصارف غیر مستند که توسط حکومت ایاالت متحده پرداخته 
شده بود.

از سال 2009 تا ماه مارچ 2014، ادارۀ سیگار به تعداد 169 تفتیش، مکاتیب تفتیش، و گزارشات 
بازرسی؛ و به تعداد 549 توصیه که مشمول بازیافت پول، بهبود نظارت در اداره، و بهبود موثریت 

برنامه ها بودند، نشر کرده است. ادارۀ سیگار 83 فیصد این توصیه ها را تا حال بسته نموده است. بسته 
نمودن توصیه از نظر ارزیابی سیگار نشان دهندۀ این است که ادارۀ تفتیش شده یا توصیه های صورت 
گرفته را تطبیق نموده است و یا به گونۀ مناسب به مسئله رسیدگی نموده است. در بعضی حاالت، یک 

توصیۀ بسته شده مشروط به تفتیش بعدی میباشد.
قانون سرمتفتش سال 1978، و تعدیل آن، ادارۀ سیگار را مکلف میسازد تا وضعیت 

توصیه های مهم از گزارشات قبلی، آنهایی که اقدامات الزمی باالی شان انجام شده 
است را گزارش دهد. در این ربع، سیگار به بررسی اقدامات اداره از توصیه های که 
در 35 تفتیش و 5 بازرسی صورت گرفته بود ادامه داد. در این ربع هیچ توصیۀ نبود 

که کهنه تر از 12 ماه بوده باشد که ادارۀ مسئول هنوز هم مکلف به تهیۀ پالن برای 
اقدامات اصالحی جهت رفع مشکالت آن بود و سیگار به آن باورمند باشد. با آنهم، 

در این ربع 5 توصیه وجود داشت که بیشتر از 12 ماه باالی آنها گذشته است و ادارۀ 
سیگار هنوز هم منتظر ادارات مربوطه جهت اقدامات اصالحی برای رسیدگی به این 

توصیه ها است. 
ادارۀ سیگار اخیراً تفتیش وضعیت توصیه های سیگار را که به DOD، وزارت 

خارجه امریکا، و USAID نموده بود، تکمیل نمود. مشخصاً، این تفتیش ها وضعیت 
توصیه های سیگار را شناسایی و ارزیابی نموده و اقدامات انجام شده یا پالن شده را 
توسط ادارات که به آنها رسیدگی نموده بودند، بررسی کرد. در ماه جنوری 2015، 

سیگار گزارش خود را مبنی بر وضعیت توصیه های خود به DOD، با تشخیص 
بیشتر از 75 فیصد درجۀ تطبیق، صادر کرد. قبل از او، سیگار گزارش نهایی را به 

 USAID وزارت خارجه امریکا )با تشخیص نزدیک به 75 فیصد درجۀ تطبیق( و به
)با تشخیص بیشتر از 80 فیصد درجۀ تطبیق( صادر کرده بود.

پروژه های خاص
دفتر سرمفتش برای پروژه های خاص، جهت امتحان مسائلی درحال بروز و ترتیب گزارشات سریع و 

قابل اجرا به ادارات فدرال و کانگرس، ایجاد گردید. این تیم انواع ارزیابی ها، تولید گزارشات در مورد 
رویدادهای بازسازی افغانستان را انجام میدهد. ریاست آن متشکل از مفتشین، تحلیلگران، محققین، حقوق 
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دان ها، متخصصین، و کارشناسانی است که به صورت سریع و مشترک توانمندی های خود را در 
راستای حل مشکالت و سواالت در حال بروز بکار میگیرند. 

در این ربع، دفتر سیگار برای پروژه های خاص دو حقیقت نامه را صادر نمود. یکی آن معلومات 
قراردادی بود که از طرف DOD تسلیم داده شده بود؛ که مشمول 21 میلیارد دالر از مجموع 66 میلیارد 
دالر پول های اختصاص یافته به DOD بود که از سال مالی 2002 تا سال مالی 2014 برای بازسازی 

افغانستان اختصاص یافته بود. حقیقت نامۀ دوم پروژه های CERP در افغانستان را تحلیل و تجزیه نموده 
بود. 

دفتر پروژه های خاص همچنان به DOD، وزارت خارجه امریکا، و USAID نوشته بود تا ایشان 
در حمایت از بررسی های در حال اجرای TFBSO: در بارۀ تحلیل از تعداد و ساختار فعلی و آیندۀ 

ANSF معلومات جستجو نمایند؛ اظهار نگرانی در بارۀ ظاهراً ساختمانهای که پولهای هنگفتی را در 
تاسیسات فعلی و قبلی نظامی ایاالت متحده در افغانستان مصرف نموده اند، و تاثیرات تقلیل در عواید 

گمرکی افغانستان در ثبات حکومت برای تکمیل مکلفیت های بودیجوی خود؛ تقاضای معلومات نمایند. 
مکاتیب دیگر در بارۀ توانایی های USAID جهت تطبیق، بررسی، و ارزیابی موثرانه و ارزیابی 

 RSM تاثیرات برنامۀ توانمند سازی زنان افغان، ضرورت حکومت افغانستان به بودیجۀ اضافی، شیوۀ که
پیشرفت تالشهای خود جهت حصول اطمینان از موثریت و پایداری ANSF را استفاده مینمود، موجودیت 
 ANSF برق قابل اطمینان و دوامدار در شهر کندهار، و انتقال تاسیسات نظامی ایاالت متحده به نیروهای

را دربر میگرفت. 

 TFBSO 31-15: تقاضای دوم برای اسناد-SP مکتوب جستجوی شماره
به تاریخ 29 جنوری 2015، ادارۀ سیگار مکتوبی به وزیر دفاع ایاالت متحده مبنی بر تقاضای اسناد 
و معلومات برای بررسی در حال انجام TFBSO، فرستاد. این دومین تقاضا برای اسناد است، و در 

نتیجۀ تحلیل و تجزیۀ موادیکه در جواب مکتوب اول که به تاریخ 10 دسامبر 2014 مواصلت ورزیده 
بود، تحریر شده است. )مکتوب جستجوی شماره SP-23-15 را مالحظه کنید(

ANSF 34-15: ساختار قوای-SP مکتوب جستجوی شماره
به تاریخ 19 فبروری 2015، ادارۀ سیگار مکتوبی عنوانی فرماندهان RSM و CSTC-A نوشت که 
طی آن مکتوب در مورد تحلیل و تجزیۀ تعداد و ساختار فعلی و آیندۀ ANSF تقاضای معلومات نموده 

بود. مسئولیت های نظارتی ادارۀ سیگار مشمول نظارت و حساب پولهای میشود که از صندوق نیروهای 
امنیتی افغانستان )ASFF(، تادیه میشود، که تا حال منبع 50 میلیارد دالر مصرف شده در حمایت از 

ANSF بوده است. 
تعداد و ساختار نیرو در ANSF عوامل مهمی در تثبیت مصارف که در حمایت از عساکر و افسران 

افغان صورت میگیرد، میباشد. باوجود آنهم، نظریات مختلفی در مورد قوت ANSF وجود دارد. ادارۀ 
 ANSF سیگار به صورت مشخص در مورد تناقصی که بین ارزیابی ها در مورد قوت الزم نهایی
موجود است، نگران میباشد؛ زیرا سواالتی را در رابطه به توانایی حکومت ایاالت متحده مبنی بر 

پیشبینی مصارف آیندۀ وابسته به حمایت این نیروها خلق میکند.

پروژه های خاص تکمیل شده
• 	 :15-31-SP مکتوب جستجوی شماره 

TFBSO تقاضای دوم برای اسناد
• 	 :15-34-SP مکتوب جستجوی شماره 

ANSF ساختار قوای
•  پروژۀ خاص شماره SP-31-15: مکتوب 	

 TFBSO جستجو: تقاضای دوم برای اسناد
•  پروژۀ خاص شماره SP-34-15: مکتوب 	

ANSF جستجو: ساختار نیروی
•  پروژۀ خاص شماره SP-35-15: مکتوب 	

ارجاع: ساختمانهای تخلیۀ تانکر ترک
•  پروژۀ خاص شماره SP-37-15: مکتوب 	

جستجو: عواید گمرکی افغان
•  پروژۀ خاص شماره SP-38-15: مکتوب 	

جستجو: عواید گمرکی افغان
•  پروژۀ خاص شماره SP-39-15: مکتوب 	

جستجو: عواید گمرکی افغان
•  پروژه خاص شماره SP-40-15: حقیقت 	

DOD نامه: مکلفیت های قرارداد
•  پروژه خاص شماره SP-42-15: مکتوب 	

TFBSO جستجو: اسناد
•  پروژه خاص شماره SP-44-15: مکتوب 	

جستجو: USAID در بهبود مساوات جندر 
در برنامه های دارای اولویت

•  پروژه خاص شماره SP-45-15: مکتوب 	
جسجو: کسر بودیجۀ افغانستان

•  پروژه خاص شماره SP-46-15: مکتوب 	
جسجو: عملکرد الزمی 

•  پروژه خاص شماره SP-47-15: مکتوب 	
جسجو: برق قابل اطمینان و پایدار برای 

شهر کندهار
•  پروژه خاص شماره SP-48-15: مکتوب 	

جسجو: انتقال پایگاه های نظامی به 
نیروهای ملی امنیتی افغانستان 

•  پروژه خاص شماره SP-49-15: مکتوب 	
جسجو: اولویت ها و مصارفات CERP در 

افغانستان برای سال مالی 2004 تا سال 
مالی 2014
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مکتوب ارجاع شماره SP-35-15: ساختمان های تخلیۀ موتر های تانکر
ادارۀ سیگار عنوانی معاون قوماندانی USFOR-A به تاریخ 19 فبروری 2015 نوشت تا وی را در 

مورد یک تعداد از ساختمان های هنگفت ظاهراً اسراف آمیز که در تاسیسات فعلی و قبلی نظامی ایاالت 
متحده در افغانستان اعمار شده بود آگاه نماید. تحقیق ابتدایی ادارۀ سیگار نشان میدهد که USACE مبلغ 
36 میلیون دالر را جهت اعمار سه عدد ساختمان تخلیۀ تان-ترک )TTOFs( که به صورت هنگفت از 
 USFOR-A آنها کمترین استفاده یا هیچ استفاده نشده بود، مصرف کرده است. سیگار این مسئله را به

بخاطری راجع نمود که اینها پروژه های بازسازی افغانستان نبودند، ولی پروژه های بودند که در حمایت 
از نیروهای نظامی ایاالت متحده تطبیق شده بودند. 

جنرال جان موری، معاون قوماندانی تقویت از USFOR-A به جواب سرمفتش خاص آقای اسپوکو 
به تاریخ 10 مارچ چنین جواب داد که "کارمندان من فعالً در جریان انجام یک بررسی کامل ساختمان 

های TTOF’s قرار دارند،" و اضافه نمود که دفتر وی نتیجۀ این بررسی هارا با ما شریک خواهد 
ساخت. اخیرا، ادارۀ سیگار اطالع حاصل نموده است که بررسی های ایشان در حال تکمیل شدن است. 

 :15-37-SP, 15-38-SP, and 15-39-SP مکاتیب شماره 
عواید گمرکی افغانستان 

به تاریخ 5 مارچ 2015، ادارۀ سیگار به DOD، وزارت خارجه امریکا، و USAID جهت شریک 
ساختن نگرانی های که در سفر اخیر سرمفتش خاص آقای اسپوکو توسط بسیاری از مامورین سفارت 

امریکا در کابل مطرح شده بود، مکتوبی نوشته بود. مامورین متذکره در مورد حکومت افغانستان مبنی 
بر ناتوانی اش در انجام مکلفیت های بودیجه وی سال مالی حاضر و آینده بنابر تنزیل عواید گمرکی، 

اخطار داده بودند. نماینده های بخش اقتصادی سفارت یادداشت نموده بودند که یک قسمت بزرگ تنزیل 
عواید میتواند وابسته به نگرانی های باشد که گفته میشود تقریباً نصف عواید گمرکات افغان در سال مالی 

1393 به سرقت رفته است. 
به اساس اظهارنامه های سالهای 1393 و 1394 بودیجۀ ملی افغانستان، برای سالهای مالی 

1390 الی 1393، مالیات در معامالت بین المللی تجارت—یک کتگوری عاید که مشمول عواید 
گمرکات میشود—بین 410 میلیون و 660 میلیون ساالنه تولید کرده بود، که 24 تا 26 فیصد مجموع 

عواید داخلی را تشکیل میدهد. چالش های استمراری حکومت افغانستان در جمع آوری عواید یک 
نگرانی بزرگی، خصوصاً که عواید گمرکی بیشتر از سه حصۀ تمام عواید داخلی حکومت افغانستان را 

تشکیل میدهد. 

DOD 40-15: مکلفیت های قراردادی-SP حقیقت نامۀ شماره
به تاریخ 18 مارچ 2015، ادارۀ سیگار تحلیلی از معلوماتی که DOD به جواب تقاضای سیگار مبنی 

بر ارائۀ معلومات مفصل در مورد تمام قراردادها، اعطاها، و موافقتنامه های همکاری که برای فعالیت 
های بازسازی افغانستان بین سالهای مالی 2002 و ماه می 2014 صورت گرفته بودند، ارسال داشته 

بود، نشر کرد.
تحلیل سیگار دریافت که DOD در حالیکه از سال مالی 2002 الی سال مالی 2014 تقریباً مبلغ 60 

میلیارد دالر را در تخصیصات مربوط به بازسازی افغانستان دریافت کرده بود )و مبلغ مجموعی 56 
میلیارد دالر را تا تاریخ 30 جون 2014 مصرف کرده بود(، معلوماتیکه آنها به سیگار ارائه کردند تنها 

دربرگیرندۀ 21 میلیارد دالر در اعطای قراردادها بود. تفاوت موجوده بنابر شیوۀ استفادۀ DOD از پولها، 

پولیس سرحدی افغان بیک های پسری را در کراچی در 
دروازۀ تورخم در مرز بین افغانستان و پاکستان مشاهده 

میکند. ادارۀ سیگار نگران تاثیرات مشکالت حکومت 
)DOD افغانستان در جمع آوری عواید گمرکی است. )عکس
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و شیوۀ که آنها این پولها را در داخل DOD و سیستم های حسابی فدرال ثبت میکردند، بود. این تفاوت 
همچنان بنابر انتقال بعضی از این پولها میان نهادهای داخل خود DOD و نهادهای دیگر حکومت ایاالت 

متحده یا نهادهای حکومت افغانستان بود، که شامل معلومات ارائه شده نبود.

TFBSO 42-15: اسناد-SP مکتوب جستجوی معلومات شماره
ادارۀ سیگار به تاریخ 18 مارچ 2015 عنوانی وزیر دفاع ایاالت متحده در مورد تقاضای معلومات 

از وضعیت نگهداشت سوابق TFBSO برای بررسی های متداوم آن اداره نوشته بود. مکتوب مورخ 
10 دسامبر 2015 سیگار تقاضا نمود که تمام سواق تا زمان قبل از موجودیت TFBSO نهگداری شوند 

)مکتوب شماره SP-23-15 را مالحظه کنید(.

مکتوب جستجوی شماره SP-44-15: پروگرام رشد مساوات جندر در برنامه های 
USAID دارای اولویت ملی

به تاریخ 27 مارچ 2015، ادارۀ سیگار به USAID جهت تقاضای معلومات اضافی در مورد پالنهای 
USAID برای تطبیق و نظارت از پروگرام رشد مساوات جندر در برنامه های دارای اولویت ملی 
)Promote(، مشخصاً در روشنی کار اخیر ادارۀ سیگار بر تالشهای USAID جهت حمایت از 

زنان افغان، گزارشات مختصری که پرسونل سیگار در مورد برنامه دریافت کرده بود، و معلوماتی که 
سیگار به جواب تقاضاهای گذشتۀ خود دریافت کرده بود؛ مکتوب نوشت. نگرانی ها در مورد توانمندی 

USAID که بتواند به صورت موثر Promote را تطبیق، بررسی، و تاثیرات نهایی آنرا ارزیابی کند، 
وجود دارد. عالوه بر آن، ادارۀ سیگار نگران بعضی مسائل برنامهیی میباشد که شاید زنان ذیدخل افغان 

در این برنامه بعد از تکمیل این برنامه بدون کدام فایدۀ قابل لمس باقی بمانند.
به تاریخ 10 اپریل 2015، ادارۀ سیگار جواب USAID در رابطه به تقاضای صورت گرفته دریافت 

نمود و به بررسی های خود از پیشرفت Promote ادامه خواهد داد. 

مکتوب جستجوی شماره SP-45-15: کسر بودیجۀ افغانستان
به تاریخ 15 اپریل 2015، ادارۀ سیگار مکتوبی عنوانی سفیر ایاالت متحده در افغانستان و نمایندۀ 

خاص در امور افغانستان و پاکستان نوشت که در آن معلومات اضافی در مورد 100 میلیون دالری 
که توسط مالیه دهندگان ایاالت متحده به جواب درخواست حکومت افغانستان برای کمک جهت رسیدگی 
به کسر بودیجه شان کرده بودند، تقاضا نمود. ادارۀ سیگار نگرانی های خود را برای بار اول در سپتمبر 
2014 در مورد این کمک به بودیجه نموده بود )مکتوب شماره SP-101-14 سیگار را مشاهده نمایید(.
ادارۀ سیگار خوشنود است که مبلغ 25 میلیون دالر )از جمع 100 میلیون( به حکومت افغانستان بعد 

از اینکه حکومت افغانستان شرایط گذاشته شده را به شمول تجویز دسترسی پرسونل وزارت خارجه 
به سیستم معلوماتی مدیریت مالی افغانستان را پوره نمودند، پرداخته شد. باوجود آنهم، سیگار یادداشت 

نمود که مشکالت مالی افغانستان معلوم نیست که به این زودی ها حل گردد. بنابرین، سیگار از وزارت 
خارجه امریکا تقاضا نمود که معلومات در مورد 100 میلیون دالر کمک، جهت رسیدگی به کسر بودیجۀ 

سال مالی 1394، و عواقب عدم تهیۀ مکمل 537 میلیون دالر تقاضا شده توسط حکومت افغانستان را 
ارائه بدارد. 
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)NATO( 46-15: بخش عملکرد الزمی سازمان ناتو-SP مکتوب جستجوی شماره
ادارۀ سیگار به تاریخ 15 اپریل 2015 عنوانی قوماندانان USFOR-A و CSTC-A نوشت و تقاضای 

معلومات در مورد اینکه ماموریت حمایتی قاطع ناتو چگونه پیشرفت از تالشهای خود را مبنی بر موثریت 
و پایداری ANSF و نهادهای امنیتی افغان )ASI( اندازه گیری مینماید. به اساس کتاب رهنمای حمایت 

قاطع برای کمک به نیروها، تالش ها جهت انکشاف ANSF و ASI دربرگیرندۀ مسئولیت های "مشوره 
و سنجش،" و تمرکز باالی هشت عملکرد الزمی )EFs( میباشد. این هشت عملکرد الزمی برای موفقیت 

آیندۀ هرتالشی برای پشتیبانی از ANSF و ASI ضروری پنداشته میشود. 

مکتوب جستجوی شماره SP-47-15: برق قابل اطمینان و پایدار برای شهر کندهار
به تاریخ 17 اپریل 2015، طی مکتوبی به DOD ،USAID، و مامورین وزارت خارجه امریکا؛ ادارۀ 

سیگار دوباره در مورد نگرانی های گذشته اش در قسمت موجودیت برق در افغانستان نوشته بود و 
بصورت مشخص در مورد اینکه ایاالت متحده چگونه از موجودیت برق قابل اطمنیان و پایدار در شهر 

کندهار اطمینان حاصل مینماید.

مکتوب جستجوی شماره SP-48-15: انتقال پایگاه های نظامی ایاالت متحده به 
نیروهای امنیتی ملی افغان

به تاریخ 17 اپریل 2015، ادارۀ سیگار مکتوبی عنوانی وزیر دفاع ایاالت متحده در مورد انتقال صدها 
پایگاه نظامی ایاالت متحده در افغانستان به ANSF نوشت. از سال 2010 بدین سو، ایاالت متحده به 

تعداد 813 پایگاه نظامی را به ANSF تسلیم نموده است. بنابر مصارف گزاف وابسته به این ساختمان 
ها و احتمال عدم اسفتادۀ آنها توسط ANSF یا معاملۀ آنها با نیروهای دهشت افگن، ادارۀ سیگار طالب 
معلومات در مورد پروسۀ واگذاری که DOD در جریان انتقال این پایگاه ها استفاده میکند، شده است. 

حقیقت نامۀ شماره SP-49-14: اولویت های CERP و مصارف در افغانستان در 
سالهای مالی 2004 الی 2014

ادارۀ سیگار به تاریخ 17 اپریل 2015 یک حقیقت نامۀ را نشر نمود که در آن جزئیات تحلیل خود را از 
CERP در افغانستان که مبلغ 3.7 میلیارد دالر در تخصیصات خود از سال مالی 2004 الی سال مالی 

2014 گرفته بود، گنجانیده بود. الی ماه جون 2014، نیروهای نظامی ایاالت متحده مبلغ 2.3 میلیارد 
دالر از این پولها را مصرف کرده بودند. حقیقت نامۀ ادارۀ سیگار جزئیات بیشتر در مورد تقلیل فعالیت 
 ،CERP در افغانستان، که در 2012 آغاز شد، و همچنان تنزیل سطح مصارف پولهای CERP های

ارائه میکرد. حقیقت نامه همچنان تحلیل در مورد هدفمندی و موقعیت بسیاری از پروژه های CERP در 
افغانستان را نیز ارائه میکرد. بآلخره، حقیقت نامه تشریح مینمود که DOD مصارف حقیقی را در مورد 

پروژه های CERP نگهداری نمیکرد و معلومات کافی در مورد پرداخت های خود به سیگار ارائه ننمود. 

درسهای آموخته شده
در ربع گذشته ادارۀ سیگار ایجاد برنامۀ جدید درسهای آموخته )LLP( را اعالن نمود. LLP تحلیل های 

مفصل در مورد تالشهای بازسازی افغانستان از سال 2001بدین طرف انجام خواهد داد تا بهترین شیوه ها 
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و درسهای را تشخیص کینم که ما را کمک میکند تا بیآموزیم که چه مسائل سیستماتیکی در مقابل تالشهای 
ایاالت متحده در بازسازی افغانستان قرار داشته است. LLP دو پروژۀ در حال اجرا دارد که هماهنگی 
بیناآلژانسی در مورد استراتیژی و پالنگذاری و هماهنگی ایاالت متحده را با همکاران بیرونی اش در 
ادارۀ کمک ها به افغانستان بررسی مینماید. یک پروژۀ دیگر از درسهای آموخته که در این ربع اعالن 

شد، سودمندی تالشهای ضد مواد مخدر را—در خصوص هماهنگی، برنامه ها، و دستآوردهای نهایی—
در بازسازی افغانستان بررسی خواهد نمود.

در مارچ LLP ،2015 و انستیتیوت صلح ایاالت متحده ورکشاپی را به اشتراک نماینده های 
موسسسات درسهای آموخته از وزارت خارجه امریکا، وزارت دفاع، NATO ،USAID، ملل متحد، 

و کمیسیون یازده سپتمبر دایر نمود. هدف ورکشاپ این بود تا اشتراک کننده گان بحث نمایند و LLP را 
در قسمت یافتن بهترین شیوه ها و راه ها کمک نمایند تا )1( درسهای با معنی از تالشهای بازسازی در 

افغنستان که در جنگ های آینده قابل اجرا باشد شناسایی نماییم؛ و )2( با شرکای ذیدخل به منظور نهادینه 
سازی این درسها کار نماییم. ورکشاپ همچنان مشمول بحثهای بین اشتراک کننده ها در مورد شیوۀ اینکه 
ادارات مختلف چگونه میتوانند با هم کار کنند، بود تا اطمینان حاصل نمایند از درسهای را که در ماحول 

چندین اداره اتفاق میافتد چگونه بیآموزند.

پروژۀ جدید درسهای آموخته 
در این ربع LLP یک پروژۀ را که سودمندی تالشهای ضد مواد مخدر را در بازسازی افغانستان بررسی 

میکرد اعالن نمود.

مبارزه با مواد مخدر در بازسازی افغانستان
حکومت ایاالت متحده بیشتر از 8 میلیارد دالر را از سال 2001 تا کنون طی ابتکارات 

متنوع در راستای مبارزه علیه مواد مخدر به هدف تنزیل مقدار کشت خاشخاش در 
افغانستان؛ تنزیل کمک های که دهشت افگنان از ترافیک مواد مخدره بدست میآورند؛ 

و تنزیل استفاده و صادرات تولیدات مواد مخدر به بیرون مصرف کرده است. ابتکارات 
ضد مواد مخدرمشمول محو کشت کوکنار در مزرعه های دهقانان؛ دستگیری و 

تخریب کوکنارهای کشت شده و هیروئین پروسس شده؛ دستگیری و محاکمۀ قاچاقچیان 
مواد مخدر؛ تهیۀ کشت بدیل و ایجاد منابع عواید به مردم که متکی به کشت کوکنار 

برای زندگی روزمرۀ خود هستند؛ راه اندازی کمپاین جهت تقلیل تقاضا برای 
خاشخاش؛ و ظرفیت سازی افغانستان برای تقلیل کشت کوکنار با کمترین کمک از 

طرف جامعۀ جهانی؛ میباشد. با آنهم، این تالشها اهداف فراگیرباال را در جهت تقلیل 
تهیۀ تریاک در افغانستان بدست نیآورد. در حقیقت، کشت کوکنار در افغانستان به شکل 

سرسام آور از 8000 هکتار در سال 2001 به 224000 هکتار در سال 2014 باال 
رفته است.

این بدین معنی نیست که هر بعد مبارزه با مواد مخدر ناکام مانده است. پیشرفت 
های در بعضی نقاط محلی و ابعاد مشخص معضل مواد مخدر در افغانستان بدست 

آمده است. شکل رشد خاشخاش به مرور زمان تغییر یافته است، بعضی ساحات خالی 
از کوکنار شده در حالیکه ساحات دیگر چندین برابر افزایش داشته است. دستگیری 

های زیادی انجام شد، گرچه به وضاحت دیده میشود که عملیات عمدۀ قاچاق مواد 

پروژۀ جدید درسهای آموخته 
• مبارزه با مواد مخدر در بازسازی افغانستان	
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مخدر هنوز باقی است. خیزش های حکومت داری و درگیری ها همچنان طی 14 سال 
گذشته تغییر کرده است، که سوالهای را در زمینۀ اینکه آیا استراتیژی های مبارزه با 
مواد مخدر در شرایط حاکم کافی بودند یا جوابگو برای تغییراتی که در وضعیت آمد؛ 

بود. این همچنان حایز اهمیت است تا بدانیم که ابتکارات مبارزه با مواد مخدر همزمان 
با فعالیت های عمدۀ بازسازی—که یک تعداد آن کامل کننده و یک تعداد آن با هدف 

مخالف—صورت میگرفت انجام یافت؛ و اولویت داده شده برای کار مبارزه علیه مواد 
مخدر در داخل ایاالت متحده و استراتیژی بین المللی برای ثبات در افغانستان در هر 
زمان متفاوت بوده است. گرفتن درس برای تالشهای آینده در راستای مبارزه با مواد 
مخدر در افغانستان و خیزش های محیطی دیگر در درگیری ها ملزوم یک ارزیابی 

محتاطانه از عوامل که بر ضد معلومات حقیقی کشت کوکنار و تولید تریاک قابل 
مالحظه است، میباشد. 

درس های آموخته، سودمندی تالشهای ایاالت متحد علیه مواد مخدر را در افغانستان 
در سطح استراتیژیک و در سطح عملیاتی امتحان مینماید. این درسها معلوم خواهد 

نمود که آیا توازن درست بین اجزای مختلف تالشهای کنترول مواد مخدر وجود دارد؛ 
آیا این اجزا بصورت درست مطابق به شرایط محلی ارتباط داشتند؛ و آیا این اجزا با هم 

یکجا منحیث یک استراتیژی منطقی و منحیث جزء استراتیژی بزرگتر برای تالشهای 
بازسازی افغانستان بوده اند یا خیر. به اساس دریافت های پروژه، ادارۀ سیگار توصیه 

های را، مبنی بر موفق تر ساختن تالش های مغلق مبارزه با مواد مخدر را در آینده، 
ارائه خواهد داشت. 

مشخصاً، ادارۀ سیگار پالن دارد تا: )1( استراتیژی ها، پالیسی ها، اولویت ها، 
و هدف ها را در مدت زمانیکه سیگار در بازسازی افغانستان دخیل است شناسایی 

و توضیح نماید؛ و چگونه اینها با اولویت های افغانستان و همکاران بین المللی و با 
تالشهای وسیعتر بازسازی حکومت ایاالت متحده در افغانسان در مورد مبارزه علیه 

مواد مخدر مقایسه میشوند؛ )2( تثبیت موثریت برنامه های انکشافی بدیل/روستایی که 
به هدف تقلیل کشت کوکنار انجام میشوند؛ )3( تثبیت موثریت تالشهای محو کوکنار 

جهت تقلیل تهیۀ تریاک و بازداشتن از کشت آیندۀ کوکنار؛ )4( تثبیت موثریت تالشهای 
که به هدف دخیل ساختن مسئولین ملی و والیت در کار کنترول مواد مخدر و چه اندازه 

این تالشها پایدار بوده اند؛ )5( تثبیت تاثیرات امنیتی باالی تالشهای مبارزه بر ضد 
مواد مخدر؛ و )6( تثبیت موثریت تطبیق قانون در درهم شکستن پیوند بین تجارت مواد 

مخدر و دهشت افگنی.

تحقیقات 
در مدت زمان گزارش دهی، ادارۀ سیگار به تعداد 29 تحقیقات جدید را آغاز و 36 تحقیقات گذشته را 

بسته نموده است که تعداد مجموعی تحقیقات در حال انجام را به 324، قسمیکه در شکل شماره 2.1 نشان 
داده شده است، میرساند. تحقیقات ادارۀ سیگار منتج به سه گرفتاری، پنج معلومات جنائی، هفت محاکمه، 
چهار حکم زندان، و بازیافت بیشتر از 1.1 میلییون دالر از درک جریمه ها، جبران خساره و تاوان ها، 

شده است. در افغانستان دو فرد از تاسیسات نظامی ایاالت متحده بیرون رانده شدند. 
دستآوردهای این ربع مبلغ مجموعی جریمه ها، جبران خساره ها، تاوان ها، بازیافت های مدنی، 
و صرفه جویی های حکومت ایاالت متحده را در نتیجۀ انجام تحقیقات استمراری به 571.6 میلیون 

جدول: 324

ديگر/
گوناگون 

65

تقلب در 
تدارک و 
قرارداد 

125

فساد 
عام 
71

پولشويی
سرقت 29

34

منبع: رياست تحقيقات اداره سيگار، 4/8/2015.

تحقيقات اداره سيگار: تعداد تحقيقات باز، تا 
31 مارچ 2015

شکل 2.1
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میرساند. نتایج تحقیقی نهایی مشمول 96 گرفتاری، 120 چارج جرمی، 86 محاکمه، و 64 زندانی 
میگردد. 

عضو نظامی ایاالت متحده به دلیل توطئۀ سرقت تیل، محکوم گردید
به تاریخ 14 جنوری 2015، در حوزۀ شرقی کاروالینای شمالی، عسکر اردوی ایاالت متحده آقای 

آلکساندر سیویم به تحمل مدت 10 ماه زندان فدرال محکوم گردید و مکلف به پرداخت مبلغ 422,303 
دالر به جرم دست داشتن در سرقت نفت که به اردوی نظامی تخصیص داشت، گردید. به تعقیب تکمیل 
مدت حبس، سیویم مدت سه سال اضافی تحت نظارت به شکل آزاد بقید التزام کار خواهد کرد. به تاریخ 
6 اکتوبر 2014، سیویم در سرقت و تبدیل جایداد عامه و پشتیبانی و تشویق از این کار، مظنون سناخته 

شده بود.
از ماه جنوری 2012 تا اکتوبر 2012، سیویم به افغانستان در گروپ رزمی عملیات های خاص 

مشترک در پایگاه پیشروی عملیاتی )FOB( در ولسوالی شرنه به وظیفه گماشته شد. در جریان مدت 
توظیف، سیویم منحیث تخنیک کار پایگاه خاص عملیاتی پیشرفته با مسئولیت نظارت از حفظ و مراقبت 

وسایط و توزیع تیل برای نیروهای عملیاتی خاص ایفای وظیفه مینمود. چندین موارد در جریان توظیف، 
سیویم در توطئۀ سرقت نفت های نیروهای نظامی اشتراک نموده بود قسمیکه تانکرهای افغانی را به داخل 
پایگاه آورده در آنها تیل پر مینمود و دوباره آنها را از داخل پایگاه به بیرون بدرقه میکرد. در نتیجۀ اعمال 

سیویم، حکومت ایاالت متحده مبلغ 400000 دالر خساره مند گردید. 

بریدمل گاردهای ملی اردوی ایاالت متحده متهم به دست داشتن در 
توطئه

به تاریخ 23 مارچ 2015، در حوزۀ مرکزی پنسلوانیا، بریدمل اداری گارد ملی اردوی ایاالت متحده آقای 
تیموتی ایچ آلبرایت متهم به توطئۀ شد که در آن معلومات جنائی را در بدل پول رشوه توطئه کرده بود. 

اتهام در رابطه به تحقیقات رشوه در میدان هوایی بگرام )BAF( است که متمرکز باالی قراردادی های 
افغانی میباشد قسمیکه پرسونل نظامی ایاالت متحده را رشو میدهند و در بدل آن، قراردادها را که وابسته به 
ساحۀ کمک انسانی )HA Yard( است، بدست میآورند. از ساختمان HA Yard به عنوان یک ذخیره گاه 

برای مقادیر زیاد البسه باب، مواد غذایی، وسایل مکتب، و اقالم دیگر که به واحد های نظامی در حمایت از 
کمک های بشردوستانه به مردم افغانستان سپرده میشود، کار گرفته میشود. HA Yard از طریق پروگرام 

واکنش اصظراری قوماندان، فرماندهان نظامی ایاالت متحده قادر میسازد تا به ضروریات عاجل بشردوستانه 
رسیدگی نمایند. 

در موقف خود به حیث کارشناس خدمات قراردادی های تجارتی در BAF، آقای آلبرایت از جنوری 
2008 الی اکتوبر 2008 توطئه نموده و در حدود 25,000 دالر را به گونۀ رشوه از یک مترجم افغانی بخاطر 

اینکه چک پرداخت های مشخصی از شرکتهای افغانی را که در HA Yard کار مینمودند، زودتر و موفقانه 
طی مراحل نماید، میگیرد. آلبرایت پول دریافت شده از این بابت را به خانم اش در کشور لبنان، پنسلوانیا از 
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طریق خدمات پستی ارسال می نمود. وی در حقیقت پول ها را در قوطی های دیویدی )DVD( جابجا مینمود. 
وی با گذاشتن پولها در بین پاکت های خط و داخل نمودن شان در بین DVD ها آنرا از طریق پست به خانمش 

ارسال مینمود. هر کارت به صورت تخمینی حاوی 1000 دالر می بود. 

اعضای نظامی ایاالت متحده متهم به رشوه و پول شویی
به تاریخ 10 فبروی 2015، به تعقیب تسلیمی معلومات جنائی در حوزۀ مرکزی ایاالت جورجیا، بریدمل 
اردوی ایاالت متحده آقای سنیکا هامپتون متهم به یک توطئه مبنی بر ارتکاب رشوه و پول شویی گردید 

و به تاریخ 11 فبروری 2015، به تعقیب تسلیمی معلومات جنائی در حوزۀ مرکزی جورجیا، بریدمل 
اردوی ایاالت متحده آقای جیمز نوریس متهم به یک توطئه مبنی بر ارتکاب رشوت و پول شویی گردید. 

ادارۀ سیگار تحقیقات آقای هامپتون و نوریس را به اساس گزارشات سرقت تیل در FOB گردیز 
آغاز کرد. تحقیقات تثبیت نمود که مقدار 59,000 گیلن تیل به ارزش 600,000 دالر به سرقت رفته است. 

هامپتون و نوریس به عنوان کسانیکه در قضیۀ رشوت در ارتباط به مفقود شدن تیل دخیل بودند شناسایی 
شدند. عساکر متذکره متعاقباً اقرار کردند که آنها در بدل گرفتن 2000 پول نقد به راننده گان افغانی اجازه 
میدادند که هزاران گیلن تیل را از داخل پایگاه گرفته و به بیرون انتقال دهند. هردو شخص پول رشوه را 

با پنهان نمودن آن در حسابات شخصی خود به ایاالت متحده انتقال میدادند. 
فراتر از آن، هامپتون و نوریس اقرار کردند که با این پولها موتر خریده بودند. جزء موافقتنامه، 

هردوی آنها توافق کردند که جریمۀ پولهای بدست آمده را بشمول وسایط خریداری شده توسط این پول ها، 
بپردازند و جبران خساره نیز تادیه کنند. 

حبس هردوی این دو شخص به تاریخ 21 می 2015 قرار است تطبیق میشود. 

تبعۀ افغان به جرم رشوه گرفتار گردید
 )AGO( آقای عبدالمبین شفیق به تاریخ 30 دسمبر 2014، بعد از اینکه از طرف دفتر لوی ځارنوال

احضار گردید توسط ځارنوال عبدالغفور به جرم رشوه تحت نظارت قرار داده شد.
شفیق در سال 2008 در اردوی ایاالت متحده در BAF مترجم بود. شفیق منحیث میانجی از شرکت 

های افغانی پول دریافت میکرد و به اعضای نظامی ایاالت متحده میداد )که آنها تحت تحقیقات دیگری 
سیگار قرار دارند( و در بدل آن شرکت ها قراردادها را بدست میآوردند. 

 BAF با ځارنوال غفور در )CID( ادارۀ سیگار و یپارتمنت تحقیقات جرمی اردوی ایاالت متحده
مالقات نمودند و به وی معلومات در مورد حقایق و ماحولی که در آن شفیق کار میکرد ارائه کرد. اسناد 
و مدارک تحقیقاتی که به ځارنوال غفور داده شد او را وا میداشت تا تصمیم به گرفتاری شفیق اتخاذ کند 

و وی را محاکمه نماید. 
شفیق متعاقباً با تضمین رها گردید و تحقیقات بعدی در مورد این قضیه در حالت تعلیق قرار دارد. 

معین سرمفتش برای تحقیقات آقای شارون وود، به طرف 
راست، و نمایندۀ خاص لیندی ساویل به طرف چپ، در 

مجلسدر قصر ریاست جمهوری در افغانستان در این ربع. 
)عکس سیگار(
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دو نفر به جرم توطئه و ارتکاب پول شویی زندانی شدند
به تاریخ 9 جنوری 2015، در حوزۀ غربی تینیسسی، شخصی بنام جیمی وین دینیس به مدت 41 ماه 
زندانی، و به دنبال آن برای مدت 24 ماه تحت نظارت آزاد، و مکلف به بازپرداخت 115,000 دالر 

بخاطر ارتکاب پول شویی شناخته شد. همچنان، به تاریخ 9 جنوری 2015، جیری دینیس به مدت 
دو سال محکوم به زندان )آزادی بقید التزام(، بشمول شش ماه توقیف خانگی، و مکلف به پرداخت 

110,000 دالر به جرم ارتکاب پول شویی شناخته شد. 
جیمی دینیس و جیری دینیس هردو شامل یک تحقیق رشوت که توسط قراردادی های افغانی 

 HA Yard به پرسونل نظامی ایاالت متحده پول داده میشد و آنها در بدل آن به آن قراردادی ها از بخش
در BAF کوشش میکردند قرارداد بگیرند، بودند. از مارچ 2008 تا مارچ 2009، جیمی دینیس، یکی 

از بریدمل اول اردوی ایاالت متحده که به حیث نمایندۀ پرداخت ها در HA Yard توظیف شده بود، 
شرکت های مشخصی را کمک نموده بود قرارداد بگیرند و در بدل آن 250,000 دالر به صورت نقد به 
عنوان پول رشوت اخذ کرده بود. طی چندین مناسبت، جیمی دینیس این پولهای نقد را داخل باکس ها به 

دو شخص به صورت مشخص، جیری دینیس پدرش، و جیمز سی پاتمن، یک کارمند قبلی اردوی ایاالت 
متحده دوستش، روان کرده بود. جیمی دینیس این پولها را ارسال کرده بود به فکر اینکه در حساب بانکی 

پاتمن در شرکت طراحی زمین وی در چاتانوگا، تینیس گذاشته میشود. پولهای انداخته شده در حساب 
شرکت پاتمن قرار بود بعداً توسط چک به عنوان معاش به جیمی و جیری پرداخته شوند. 

در سپتمبر 2014، پاتمن به مدت 12 ماه زندانی و به مدت 12 ماه زندانی امتحانی، و مکلف به 
پرداخت 25,000 پول جریمه گردید. 

تبعۀ افغان به جرم اختالس بیشتر از 530,000 دالر محکوم شد
به تاریخ 31 دسامبر 2014، به تعقیب یک روز در توقیف، جمهوری اسالمی افغانستان عبدالخلیل قادری 
را محکوم به سرقت بیشتر از نیم میلیون دالر یافت. در عین روز وی محکوم به پنج سال و یکماه زندان 

گردیده و مکلف به پرداخت 539,173 دالر گردید.
قادری قبالً توسط شرکت بدیل انکشاف )DAI(، یک شرکت بین المللی که از بیتیسدۀ ایالت مری لند 
فعالیت میکند و پروگرام رشد قرضه های زراعتی ACE( USAID( را تطبیق مینماید، مقرر گردیده 

بود. هدف اولیۀ ACE کمک به حکومت افغانستان جهت ارتقای ظرفیت شان در قسمت ایجاد و مدیریت 
پروگرام 100 میلیون دالری صندوق انکشافی ز راعت )ADF( تمویل شده توسط USAID میباشد. 

پروگرام متذکره چنین طرح شده است تا وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان را کمک کند تا به 
دهاقین قرضه داده و بعد از جمع آوری حاصالت شان قرضه ها را دو باره جمع آوری نماید.

به حیث محاسب ادارۀ قرضه ها در ACE، قادری مسئولیت داشت تا ورقۀ درخواستی انتقال پول 
 )AIB( و شخص منظور شده به قرضه را به بانک بین المللی افغانستان ACE و موافقتنامۀ قرضه بین
بفرستد. این اسناد برای AIB صالحیت میدهد تا پول موافقتنامه را به حساب شخص منظور شده ارسال 
نماید. قادری مبلغ 539,173 را طوری اختالس کرده بود که یک حساب بانکی به نام یک کمپنی جعلی 
باز کرده بود و تمام اوراق را با استفاده از صالحیت وظیفوی خود طی مراحل نموده و دست به انتقال 
پول به صورت غیرقانونی میزد. و در عین روز تمام پول را به صورت نقدی از بانک خارج میسازد. 
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قادری در مزار شریف توسط پولیس ملی بتاریخ 2 اپریل 2014 گرفتار شد. این محاکمه در نتیجۀ 
همکاری های دراز-مدت که بین ادارۀ سیگار، AGO، و USAID OIG در طول مدت تحقیقات حفظ 

شده است، بوجود آمد. 

تبعۀ افغان گرفتار گردید
به تاریخ 11 مارچ 2015، ځارنوال عبدالغفور از AGO، یک قراردادی افغانی بنام سید عباس شاه 

مارشال را در BAF به ظن فساد گرفتار کرد. 
تحقیق زمانی آغاز شد که نماینده های بخش تفکیک اغالق )CRD( و مرکز قراردادهای حوزهای 

BAF به گروپ کاری بین المللی فساد قراردادها )ICCTF( گزارش داد که مارشال یک ادعای مشکوک 
برای اخذ پول تسلیم نموده است. مارشال یک ایمیل به CRD/BRCC فرستاده بود که در آن ادعا کرده 
بود که وی با شرکت ساختمانی امان هللا احمدزی )AACC( شراکت داشته و AACC هیچ گاهی پول 

خدمات پاک کاری تشناب های سیار را در FOB ولسوالی شرنه که مبلغ 97,500 میشود به وی نپرداخته 
است. تحقیقات نشان داد که مارشال هیچ نوع ارتباطی با AACC نداشته و AACC در بدل تمام خدمات 
خود قبالً پرداخت شده بود. این شناسایی منتج به حفظ بیشتر از 97000 دالر برای حکومت ایاالت متحده 

شد چون از پرداخت مذکور جلوگیری شد. 
به تاریخ 4 مارچ 2015، ادارۀ سیگار ځارنوال غفور را تماس گرفت تا وی را از حقایق مربوط به 

قضیۀ مارشال در جریان بگذارد. به ځارنوال غفور یک کاپی ترجمه شدۀ قضیه تخطی با کاپی های حساب 
بانکی و دستورات پرداخت و چک های پرداخت که مارشال در تالش خود جهت انتقال 97,000 دالر 

به حساب بانکی شخصی خود استفاده نموده بود داده شد. ځارنوال غفور گفت همین که بار دیگر مارشال 
داخل BAF گردید، به وی اطالع دهند تا مارشال را در قید خود بگیرد. 

به تاریخ 11 مارچ 2015 بعد از اینکه از طریق در ورودی BAF به داخل پوستۀ امنیتی میگردد، 
مارشال دستگیر و به ادارۀ سیگار و دیگر نماینده گان ICCTF سپرده میشود. بعد از اطالع موقعیت 

مارشال، ځارنوال غفور مارشال را گرفتار مینماید. تحقیقات جریان دارد. 

تورن قبلی نیروی هوایی ایاالت متحده متهم به جرم میشود 
به تاریخ 10 مارچ 2015 در حوزۀ شمالی الوا، تورن نیروی هوایی ایاالت متحده، آدم جی.جی پودینز، 

متهم به معلومات جرمی شد که وی را محکوم به ارتکاب اظهار نادرست و تخطی از محدودیت های بعد 
از ماموریت در قسمت ارتباطات مکلف میساخت. 

این تحقیقات به اساس شکایت بریدجنرال آمر ارشد قراردادها در افغانستان صورت گرفت. به اساس 
این شکایت، پودینز، به حیث مامور شعبۀ قراردادها در مرکز حوزه وی قراردادها در کابل ایفای وظیفه 

مینمود، و بسیار زود بعد از اینکه نیروی هوایی ایاالت متحده را در کابل ترک گفت شروع کرد به 
نمایندگی کردن از شرکت های خصوصی، به شمول شرکت تجارتی ملی کابل )KMTC(، به منظور 

تعقیب قراردادها در حکومت، جائیکه که قبالً خود او به حیث یکی از مامورین شعبۀ قرارداد ایفای 
وظیفه مینمود. 

برعالوه، در جریان تحقیقات، پودینز به محققین در مورد مدت زمانی که او با KMTC رابطه 
داشت، دروغ گفته بود؛ خاص به منظور اینکه ارتباط نادرست خود را با آنها، که عمدتاً محدودیت کاری 

وی بعد از ختم ماموریت بود، پنهان نماید.
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کشف سرقت نفت منجر به منع ورود تبعۀ افغان از تاسیسات نظامی 
گردید

به تاریخ 12 جنوری 2015، قوماندان اردوی گاریسون ایاالت متحده در BAF مکتوب منع دخول به 
یکی از راننده گان تانکر ازشرکت لوجستیکی افغانستان لیگو )LAL( صادر کرد که وی را از آمدن 

به داخل پایگاه منع ساخت. دریور افغانی با یک تقاضانامۀ فعالیت وسایط که چند ماه از تاریخ آن گذشته 
بود به داخل کمپ آمده و قبل از اخذ تائیدی مقدار 1,713 گیلن تیل را تخلیه نموده بود. تانکر متذکره تنها 

273 گالن تیل داشت و دریور متذکره این تفاوت را توضیح داده نتوانسته بود. دریور مذکور به پولیس 
پروان جهت بازخواست تسلیم داده شده و ادعا گردید که تیل ها را به سرقت برده بود. LAL در قسمت 

پرداخت قیمت تیل گم شده موافقت نمود و مقامات افغان پیگرد قانونی وی را رها کردند. 

تعلیقات و منع ورود 
در این ربع، پروگرام تعلیق و منع ادارۀ سیگار به تعداد 22 نفر و 22 شرکت را به اساس شواهد و 

تحقیقاتی که توسط سیگار در افغانستان و ایاالت متحده انجام شده بود به مقامات ذیصالح راجع نموده 
است. علیه چهار تن از این افراد که به اساس جرم شان به تعلیق راجع شده بودند، دوسیۀ ثبت گردید که 

تخطی های ایشان در پروسۀ قرارداد ها را در افغانستان متاثر ساخته بود. قسمیکه در شکل 2.2 دیده 
میشود با این ها، شمار مجموعی ارجاع های افراد و شرکت های که توسط سیگار از 2008 تا حال راجع 

شده بودند به 608 رسید، که متشکل از 326 نفر و 382 شرکت میباشد.
الی ختم ماه مارچ 2015، تالشهای سیگار جهت اسفتاده از تعلیق و منع ورود برای رسیدگی به 

تخطی، فساد، و اجرای ضعیف در افغانستان منتج به 102 تعلیق، 308 منع ورود، و 28 توظیف خاص 
افراد و شرکت های دخیل در پروژه های بازسازی تمویل شده توسط ایاالت متحده، شده است. توانمندی 
برای استفاده از توظیف خاص نتیجۀ قانون جدید که اخیراً توسط کانگرس پاس شد، توصیه های برآمده 
از تفتیش های ادارۀ سیگار، و هماهنگی بین پروگرام تعلیق و منع ورود سیگار و DOD میباشد. نتیجه 

عبارت از پروسۀ سادۀ کاری است که آگاهی برای جلوگیری و منع ورود به اساس اسنادی که در رابطه 
به دهشت افگنان و تروریست ها میباشند، ایجاد میکند. 

از زمان آغاز پروگرام به تعداد 14 نفر و شرکت های جدید به عوض افراد و شرکت های که از 
سیستم خارج شده اند، داخل سیستم ادارۀ موافقتنامه ها و قرارداد ها گردیده اند. در جریان ربع اول سال 

2015 ارجاع های سیگار منتج به نه تعلیق، 12 منع دخول، و 28 توظیف خاص افراد نهاد و نهادها 
توسط مامورین رسمی منع و تعطیل این اداره و DOD گردیده است. 

تعطیل ها و منع دخول ها، اسباب مهمی برای حصول اطمینان از اینکه قراردادها تنها به نهادهای 
مسئول اعطا گردد، میباشند. پروگرام سیگار به سه چالشی که توسط پالیسی ایاالت متحده و محیط مشروط 

قرارداد در افغانستان مطرح میگردد، رسیدگی مینماید: ضرورت به اقدام سریع؛ حوزۀ قضایی محدود 
ایاالت متحده باالی اتباع افغان و شرکت های افغانی؛ و چالشهای اصلی بررسی در رابطه به استفادۀ 

قراردادیهای فرعی چند الیهیی. ادارۀ سیگار به دریافت راه های حل جهت رشد رسیدگی حکومت به این 

 GSA SAM توظیفات خاص نهادی: اخراج ها در
به اساس تشخیص های که توسط قوماندان 

CENTCOM برای افراد و نهادهای که احتماالً 
در قرارداد و تهیۀ مواد در حمایت از دهشت 
افگنان یا گروپهای تروریست در مطابقت به 

بخش 841 قانون مجوز دفاع ملی 2015 هستند یا 
میباشند، صورت میگیرد. توظیفات خاص نهادی 
برای مدت غیر معین هستند و منحیث یک آگاهی 

عمل میکنند که قراردادها و قراردادهای فرعی 
به افراد و نهادهای تشخیص شده توسط قوماندان 

CENTCOM شاید تحت محدودیت، فسخ، یا منحیث 
یک موضوع پالیسی باطل شوند. برای معلومات 

بیشتر به صفحۀ 54 این گزارش مراجعه نمائید.

منبع: پروگرام تعلیق و منع ورد ادارۀ سیگار
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چالشها از طریق استفادۀ مبتکرانۀ منابع معلومات و وسایل تحقیقاتی در افغانستان و در ایاالت متحده 
ادامه میدهد. ادارۀ سیگار تعلیق ها و منع دخول ها را به ادارات مربوطه راجع میسازد—اقداماتیکه 

توسط ادارات ذیربط در رابطه به تعلیق افراد و منع شرکتها جهت جلوگیری آنها از گرفتن قراردادها و 
یا کمک ها به خاطر تخطی های که انجام داده اند—ارجاع به اساس تحقیقات انجام شده که درآن ادارۀ 

سیگار اشتراک داشته باشد، صورت میگیرد. 
در اکثریت موارد، ارجاع های سیگار در عدم پذیرش ادعا برای پیگرد قضایی یا اقدامات اصالحی 

توسط دفتر قرارداد اتفاق میافتد و بناًء، اولین اصالح جهت رسیدگی به تخطی قراردادی میباشد. در وقت 
انجام ارجاع به ادارات، ادارۀ سیگار اساس تصمیم در تعلیق و منع را به ادارات ذیربط ارائه داشته و 

همچنان تمام اسناد تقویتی را، در صورتیکه توسط آمر قرارداد به چالش گرفته شود، به صورت مستند 
به اختیار ادارات میگذارد. به اساس طبعیت رو به رشد محیط قرارداد در افغانستان و شواهد موجود از 

تخطی و/یا اجراات ضعیف، مناسبتاً ادارۀ سیگار ضروری پنداشته است که افراد و شرکتها را در چندین 
مناسبت جهت مالحظه به مامورین تعلیق و منع در خود ادارات راجع نماید.

تاکید فعلی ادارۀ سیگار باالی تعلیق و منع توسط حقیقتی تمثیل میشود که از مجموع 608 ارجاع 
برای تعلیق و منع که توسط اداره تا حال صورت گرفته است، 581 آن از ربع دوم سال 2011 تا حال 
بوده است. در جریان 12 ماه مدت این پروژه قبل از 1 اپریل 2015، ارجاع ها توسط برنامۀ تعلیق و 

منع سیگار منتج به جلوگیری 208 افراد و شرکتها از گرفتن قرارداد ها از حکومت گردیده است. ارجاع 
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منبع: رياست تحقيقات اداره سيگار، 4/2/2014.

تحقيقات اداره سيگار: راجع نمودن تجمعی برای تعليق يا ممنوع ساختن، 
ربع 3 سال مالی 2011 – ربع 2 سال مالی 2015  

شکل 2.2
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های ادارۀ سیگار در این مدت زمان نگرانی های مبنی به ادعای سرقت، فساد، اجراات ضعیف، حمایت 
مالی از دهشت افگنان، و عدم مدیریت درست جزء قراردادهای بازسازی به ارزش بیشتر از 841 میلیون 

بوده است.

انتصاب نهاد خاص در سیستم مدیریت اعطای پروژه ها، قانون "هیچگاه با دشمن 
قرارداد نکن" را تطبیق میکند

از ماه سپتمبر سال 2012 تا به حال، ادارۀ سیگار برای حصول اطمینان از جلوگیری قراردادی های 
که از هراس افگنی و نهادهای تروریستی حمایت میکنند و مشخص میشوند کار میکند تا آنها را به دلیل 
بسیار واضح که عبارت از محافظت از پول بازسازی افغانستان است، از سیستم خارج نماید. جزء این 

تالشها، به اساس بخش 841 قانون صالحیت دفاع ملی NDAA( 2012(، ادارۀ سیگار به تعداد 43 افراد 
و نهادها را به دیپارتمنت اردو برای ممنوعیت، راجع نموده است. با انجام این کار، ادارۀ سیگار پروسۀ 
تعلیق و ممنوعیت را جهت رسیدن به این جلوگیریها منحیث اسباب محافظت از پروسۀ تدارکات و، در 

عین زمان، بصورت عام برای خروج آنی تمام این افراد و نهادهای که در آینده قرار بود دهشت افگنان و 
نهادهای تروریستی را حمایت کنند، دادخواهی نمود. 

به صورت همزمان، ریاست تفتیش ادارۀ سیگار یک بررسی مفصل از DOD مبنی بر اینکه آنها 
بخش 841 را چگونه تطبیق مینمایند، انجام داد، که منتج به تفتیش شماره 6-13، قرارداد همراه دشمن، 

ادارۀ سیگار گردید DOD امکانات محدود دارد تا مطمئن سازد که قراردادی ها با گروه های دشمن 
ارتباط دارند و بعداً قراردادهای آنها را فسخ نماید، صادر شده بتاریخ 11 اپریل، 2013. تفتیش متذکره 
چندین ضعف ها را در تطبیق بخش 841 شناسایی نمود، به شمول عدم آگاهی به فعالیت های قراردادی 
و قراردادی های دست اول که افراد و نهادهای شان مبنی بر اینکه از دهشت افگنان حمایت میکردند، و 
رهنمود های ناتکمیل در مورد اقداماتیکه فعالیت های قراردادی و قراردادی های دست اول بعد از اینکه 

آگاهی برایشان رسیده بود. DOD در گزارش سپتمبر 2014 خود به بخش متمم DOD برای مقررات 
اکتسابی فدرال، مشخصاً دریافتهای سیگار را اساس تغییراتی مبنی بر اینکه بخش 841 چگونه تطبیق 

گردد، نقل قول کرده بود؛ به شمول بررسی ماهوار توسط آمرین قرارداد برای حصول اطمینان از اینکه 
قراردادها توسط اشخاص یا نهادهای که در بخش 841 شناسایی شده بودند، انجام نشود یا به آنها قرارداد 

اعطا نگردد، بود. )یادداشت پالیسی دفتر معاون وزیر دفاع را در مورد "انحراف کتگوری—جلوگیری از 
قرارداد با دشمن" شمارۀ پیگرد O0020 ،DARS-2014، مورخ 17 سپتامبر 2014، را ببینید.( 

بنابر دادخواهی ادارۀ سیگار، گزارش تفتیش سیگار، و عالقمندی کانگرس در بهبود بخش 841؛ 
تجدید نظرهای در بخشهای NDAA-2014 و NDAA-2015 "قانون هیچگاه با دشمن قرارداد نکن،" 
صورت گرفت که این صالحیت را به تمام فرماندهان جنگی توسعه داد، مشخصاً در بهبود توانایی شان 
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در خروج گروه های که در پی آن بودند که از قراردادها جهت حمایت از موسسات تروریستی استفاده 
کنند. )قانون صالحیت دفاع ملی 2015 را ببینید، نشریۀ شماره Pub. L. No. 113-291، بخش 841، 

مورخ 19 دسامبر 2014.(
جزء تطبیقات در حال اجرای بخش 841 و توصیه های ادارۀ سیگار، شروع از اواخر 2014، 

DOD، از طریق GSA SAM آغاز به لست نمودن افراد و قراردادی های نمود که منوط به محدویت، 
فسخ، یا جلوگیری از اعطای قرارداد بر ایشان در بانک اطالعاتی عامۀ خود بودند، کرد. )سیستم 

مدیریت اعطای قراردادها را در ویب سایت www.sam.gov ببینید.( این لست ها، "توظیف های 
خاص نهادی،" را قسمی توضیح داد که به فعالیت های قراردادی، و قراردادی های دست اول از 
تشخیص های ضروری جهت تطبیق بخش 841 قسمیکه توسط کانگرس و سیگار تصور میشد، 

آگاهی میداد.
در ربع گذشته، ادارۀ سیگار مواد مربوط به SAM را بررسی کرد. از جمع 43 افراد و نهادهای 

که در ماه سپتامبر 2012 راجع شده بودند، 26 تن آنها از سیستم خارج شده بودند، که مشمول اکثریت 
افراد و نهادهای میشدند که در اصل توسط ادارۀ سیگار به دیپارتمنت اردو راجع شده بودند. این توظیفات 

نهادهای خاص از نظر زمانی غیر معین هستند، و به مجردی که آگاهی معادل به تعلیق و ممنوعیت 
در راستای اقدامات گرفته شده توسط قراردادی ها را ارائه بدارند، این کار وسیلۀ رضایتبخشی برای 

رسیدگی به نگرانی های سیگار جهت حفظ پروسۀ تدارکات و ارائۀ آگاهی به آمرین قراردادها و 
قراردادی های دست اول میباشد. در حالیکه این تغییر نمایندگی از پیشرفت میکند، هنوز هم یک بخش 
هنگفتی از قراردادی های را که SIGAR نتیجه گیری نموده است تا به تعلیق آورده شده و یا از لست 
خارج شوند، دست نخورده باقی ماند است. ادارۀ سیگار برای شامل نمودن این افراد و نهادها در لست 

GSA به پافشارهای خود ادامه خواهد داد. 

تعلیق سه شخص و دو شرکت متهم به تالش غیرقانونی به صادر نمودن رادیوهای 
که در وسایط بدون سرنشین هوایی و زمینی استفاده میشوند 

به تاریخ 26 جنوری 2015، مامورین رسمی تعلیق و ممنوعیت، آقای آیمن وازنی، ادیب نجیب صبح، 
و شرکت وازنی، گروپ انجینیری و ساختمانی استالیون، شرکت انکشاف و قراردادهای بین المللی، 

و وازنی گروپ را از قرارداد به حکومت به اساس تالش وازنی و صبح در محکمۀ دیسی به اثر یک 
بار توطئه در تخطی از قانون کنترول صادارات سالح )AECA( و مقررۀ بین المللی ترافیک سالح 
)ITAR( و فریب ایاالت متحده؛ و یک بار تالش غیرقانونی برای صادر نمودن؛ و یک بار کوشش 

به تخطی از AECA و ITAR، به تعلیق درآورد. مشخصاً، وازنی و صبح، از طریق وازنی گروپ، 
کوشش به خریداری رادیوهای FGGR115RC-2، که در وسایط هوایی و زمین بدون سرنشین استفاده 

میشوند، به منظور صادرات به کشور سودان جنوبی از طریق بیروت لبنان، و امارات متحدۀ عربی نموده 
بودند. هردوی آنها در ماه مارچ 2012 در جریان یک تحقیق توسط تطبیق قانون فدرال در شهر دیترایت 

میچیگن، تحت توقیف آورده شدند. 
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برعالوۀ عالقمندی تجارتی وی در دیترآیت، وازنی همچنان مالک گروپ انجینیری و ساختمانی 
استالیون میباشد، یک قراردادی ساختمانی که چندین مراتبه قراردادهای را در میدان هوایی کندهار 

بین سالهای 2009 و 2012 گرفته است. این کارها مشمول ساختمان 3.2 میلیون دالری اپران پارکنگ 
وسایط هوایی ANA، چهار تعمیر کاالشویی و تقویتی به ارزش 750,000، و یک دیوار جدید احاطه 

برای کمپوند USACE به ارزش 336,000 میشود. گروپ انجینیری و ساختمانی استالیون همچنان 
حد اقل یک قرارداد فرعی جهت اعمار واحد های رهایشی وابسته به ساختمانهای چاد برای استفادۀ 

پرسونل کاری افریقای شمالی، را دریافت کرده بود. وازنی، صبح، گروپ انجینیری و ساختمانی 
استالیون، انکشاف قراردادهای بین المللی، و وازنی گروپ، تحت توقیف تا زمان تکمیل قضیه های 

جرمی شان در محکمۀ دیسی باقی خواهند ماند.

فعالیت های دیگر نظارتی ادارۀ سیگار در این ربع
ادارۀ سیگار توصیه نامه ای به کمیتۀ فرعی تخصیصات مجلس 

سـنا ارسال نمود
به تاریخ 24 فبروری، سرمفتش خاص آقای اسپوکو توصیه نامهای به کمیتۀ فرعی تخصیصات مجلس 

ثنا در مورد وزارت خارجه، عملیات های خارجی و پروگرام های مربوطه، نوشت. تصدیق آقای اسپوکو 
خالصۀ از تقاضای بودیجۀ 2016 برای سیگار، موفقیتهای اخیر سیگار از کارهای درحال انجام، چالش 
های که سیگار در مقابل رسیدن با اهدافش به آن مواجه است، و اقدامات که برای رسیدگی به این چالش 

ها برداشته شده است، بود. برعالوه، توصیه نامهچالش های عمدۀ مدیریتی و برنامه یی را که وزارت 
خارجه امریکا و USAID و همچنان DOD به آنها مواجه است، با روشن ساختن ساحات دارای خطر 

باال را که سیگار تشخیص نموده است، توضیح داده بود. 
در خالصۀ دستآوردهای ادارۀ سیگار، اسپوکو اشاره کرد که از 2008 تا کنون، اداره مبلغ بیشتر از 
1.6 میلیارد دالر را تشخیص در پولهای حفظ شده و اینکه تحقیقات سیگار حکومت ایاالت متحده را در 
حدود 550 میلیون دالر حفظ نموده است. در زمانیکه توصیه نامه نوشته شده بود، زیان ها، جریمه ها، 

بازپرداخت های که در نتیجۀ تحقیقات جرمی بدست آمده بود مبلغ 18 میلیون دالر را تشکیل میداد. عالوتاً، 
کارهای تحقیقاتی سیگار منجر به محکومیت بیشتر از 80 موضوع شد، که 64 آن زندانی شدند.

برعالوۀ آن، توصیه نامۀ اسپوکو روشن ساخت که سیگار 188 تفتیش، گزارشات بازرسی، و اضافه 
تر از 540 توصیه را تکمیل نموده که نزدیک به 1.1 میلیارد دالر را در مصارف قابل سوال، پولهای که 

میشود استفادۀ بهتر کرد، و پولهای که برای بازیافت احتمالی تشخیص شده اند، شناسایی نموده است. از 
جمع 1.1 میلیارد دالر شناسایی شده، مبلغ 107 میلیون دالر را برنامۀ تفتیش مالی ادارۀ سیگار به صورت 

تقریبی در مصارف قابل سوال، که 11.5 میلیون آن توسط ادارت تا هنوز حفظ شده اند، تشخیص نموده 
است. از جمع 540 توصیه، وزارت خارجه امریکا، USAID، و DOD 374 دانۀ آنرا یا در حدود 70 

فیصد آنرا تطبیق نمودند. به تعداد 100 توصیه هنوز هم باز است. 

تصدیق کتبی داده شده
•  تصدیق کتبی شماره TY-36-15: اظهاریه 	

برای ریکارد—برای بهبود موثریت 
تالشهای بازسازی ایاالت متحده در 

افغانستان به وسلیۀ تقویۀ نظارت و رسیدگی 
به ساحات کلیدی با خطر بلند
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اسپوکو همچنان توضیح داد که، جهت کمک و رهنمایی ادارۀ سیگار در دورۀ که تغییرات در 
افغانستان به سرعت در حال جریان است، و رسیدگی، در بین دیگر چالش ها، به اینکه این دفتر چگونه 

میتواند ماموریت نظارتی خود را با وجود موجودیت کمترین دسترسی مستقیم به ساحات برنامه ها و 
پروژه ها، ادارۀ سیگار پالن انتقالی 2014 و 2016 را ایجاد نموده است. این پالن مطمئن میسازد که 

فعالیت های انتقالی سیگار در همآهنگی کامل با پالن استراتیژیک سیگار و پالنهای انتقالی ادارات دیگر 
ایاالت متحده میباشد. با گذشت زمان، و قسمیکه مناسب است، ادارۀ سیگار کارآیی، میتودها، تولیدات، 

و فعالیت های فعلی خود را تعدیل، و به عوض آنها میتودهای جدید را جهت ادامۀ نظارت مستقالنه، 
یکپارچه، در تالشهای بازسازی افغانستان، وضع خواهد کرد. عالوه بر آن، سیگار تمام تدابیر ضروری 

برای بکارگیری ستاندرد های حکومت در قسمت کیفیت در جریان کار نظارت خود را روی دست 
خواهد گرفت. 

در توصیه نامه، اسپوکو لست خطرات بلند ادارۀ سیگار را نیز توضیح داد، این لست به ادامۀ هفت 
سوالی است که اداره در 2013 جهت رهنمایی تصمیم گیرندگان مبنی بر اینکه آنها چگونه میتوانند باقی 

پول بازسازی افغانستان را به گونۀ بهتر مصرف کنند، ایجاد شده بود، میباشد. لست خطرات بلند توجه را 
به ساحات و عناصر برناموی تالشهای بازسازی تمویل شده توسط ایاالت متحده در افغانستان مبذول داشته 

بود که به صورت مشخص آسیب پذیر در مقابل فساد و سوء استفاده میباشند. با این لست، سیگار ساحات 
برناموی را روشن نمود که باور دارد اداراتی مانند وزارت خارجه امریکا، USAID، و DOD ضرورت 
به تمرکز و بحث روی اینکه چگونه این ادارات در تخفیف خطرات در ساحات تحت برنامه های شان ناکام 
میمانند، دارند. برعالوۀ تنبیه این ادارات جهت انجام ارزیابی و رسیدگی به عملیات های شان، ادارۀ سیگار 

این لست را جهت استفاده برای پالنگذاری و نظارتهای داخلی خود نیز استفاده خواهد نمود. 
بآلخره، اسپوکو با بیان اینکه کار زیادی در افغانستان باقی مانده است تا اینکه افغانستان به یک 

کشوری تبدیل شود که ثبات، و امینیت را همراه با ظرفیت و خود کفایی ANSF به خودی خود تامین 
کرده، و دارای یک حکومت با ثبات که بتواند خدمات ضروری مانند تطبیق قانون، و معارف را به 

شهروندان خود عرضه کند. موفقیت این تالشها بصورت گسترده وابسته است به توانایی حکومت ایاالت 
متحده در ارائۀ موثرانۀ کمک های بازسازی به افغانستان جهت حصول اطمینان از اینکه این پولها در 
یگانه قیمت ترین برنامۀ بازسازی در طول تاریخ ایاالت متحده برای یک کشور بیرونی میباشد، ضایع 

یا سوء استفاده نشوند. اسپوکو دوباره تاکید نمود که ادارۀ سیگار متعهد به ادامۀ کمک به کانگرس، 
ادارات ایاالت متحده، و دیگر اطراف ذیدخل، از طریق انجام مستقالنۀ نظارت از تالشهای بازسازی در 

افغانستان، میباشد. 

دیپارتمنت تحقیقات امنیت داخلی )HSI( با ادارۀ سیگار همکاری 
مینماید

در این ربع، دیپارتمنت تحقیقات امنیت داخلی )HSI( تالشهای همکارانۀ ادارۀ سیگار را که به صورت 
مشخص متمرکز باالی تحقیقاتی در رابطه به افغانستان و مبنی بر اینکه پرنسیپ های پول شویی را که 

عبارت از "پیگرد پول" میباشد، به رسمیت شناخت. 
بنابر درخواست معاون رئیس، آقای دیریک ان بینر، عملیات داخلی HSI؛ و معاون رئیس، آقای لیو 

جی کوبیاک، عملیات بین المللی HSI؛ پیامی به تمام معاون روسای HSI، معینان معاونین روسا، نماینده 
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های خاص مسئول، و اتچه ها، جهت اطالع ایشان مبنی بر عالقۀ سیگار برای همکاری با HSI برای 
استفاده از توانمندی آن اداره در تحقیقات مسائل مالی غیرقانونی و فساد عامه، فرستاد. 

در پیام، سیگار برای ارسال پیام هایش که در مورد سودهای غیرقانونی از اشکال مختلفۀ نقشه های 
فساد بودند که پولهای ایاالت متحده را در خود شامل میسازد و به ایاالت متحده ارسال میگردد و قاچاق 

میشود، قدردانی گردیده بود. همکاری بین HSI و سیگار به عنوان یک فرصت برای HSI شناخته شده 
بود که با استفاده از آن HSI میتوانست با یکی دیگر از اداراتی در راستای رسیدن به اهداف خود کار 
کند که کامال متمرکز باالی تحقیقاتی بود در رابطه به افغانستان. در پیام، کارمندان تشویق شده بودند تا 

با سیگار به تماس شده و معلومات در رابطه به تحقیقات مربوط به افغانستان، که درآمد های غیرقانونی 
برخاسته از جرایم را به شمول فساد تدارکاتی فدرال، فساد قراردادها، سرقت ها، فساد اداری، رشوه 

ستانی کارمندان دولت، و مسائلی مربوط به ضیا و سوء استفاده از دالرهای مالیه دهندگان ایاالت متحده، 
میشود جویا شوند. 

این همکاری یک نمونهای از سهم گیری سیگار در کار خود با ادارات دیگر جهت انجام موفقانه 
تر ماموریت نظارتی خود. همچنان، این یک نوع قدردانی است که HSI از کارهای سیگار در داخل 

کشور و از توانایی های او در ساحه مینماید. بسیار مهم است که این اولین گزارش ربعوار بعد از انتقال 
به ماموریت جدید نظامی دیده بان آزادی عملیات است؛ و نشان میدهد که سیگار به صورت روزافزون 

به چهرۀ ایاالت متحده در عرصۀ تطبیق قانون در افغانستان مبدل میشود.

اداره سیگار در تجلیل از روز جهانی زن اشتراک کرد
به تاریخ 8 مارچ 2015، نماینده های سیگار از دفتر سفارت امریکا در کابل در مراسم تجلیل از روز 
جهانی زن که از طرف سفارت کانادا برگذار گردیده بود اشتراک کردند. سفیر کانادا، دیبورا لیونز در 

بارۀ تجربه های خود به عنوان یک زنی که در رهبری بود به گروپ سخن گفت. اشتراک کننده ها مشمول 

سه تن از کارمندان طبقۀ اناث ادارۀ سیگار که برای اشتراک در محفل تجلیل از روز جهانی زن توسط سفارت کانادا دعوت 
شده بودند، و تصویر شان با همکاران دیگر شان که نمایندگی از ایاالت متحده، کانادا، ناروی، هسپانیه، و افغانستان میکنند، 

گرفته شده است. )عکس از اداره سیگار(
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نماینده ها از کشورهای کمک کننده و همچنان از افغانستان بودند. تجلیل از روز زن فرصتی را مساعد 
ساخت تا با همکاران طبقۀ اناث رابطه برقرار نموده و تبادل افکار در قسمت تجربه ها، و تجلیل از 

دستآوردهای زنان در سراسر جهان داشته باشیم. در جریان محفل، نماییندۀ خاص لندی ساویل به چندین 
تن از نماینده های سفارت صحبت نمود و آنها را در مورد یک موضوع تحقیقاتی که در جریان بود 

معلومات داد. 

بودجۀ ادارۀ سیگار
ادارۀ سیگار بودیجۀ سال مالی 2015 خود را مبلغ 56.9 دالر تحت قانون تخصیصات توحیدی و دوامدار 
از کانگرس دریافت نمود. بودیجۀ مذکور فعالیت های نظارتی و برنامه های سیگار را تحت پنج ریاست 

حمایت میکند: )1( تفتیش ها و بازرسی ها، )2( پروژه های خاص، )3( تحقیقات، )4( مدیریت 
و حمایت، و )5( تحقیق و تحلیل. 

کارمندان ادارۀ سیگار 
ادارۀ سیگار الی اخیر ربع به تعداد 192 کارمند برحال داشت. سیگار به تعداد 42 موقف برای اتباع 
امریکایی و در چندین موقف اتباع افغانستانی را استخدام نموده است. اکثریت کار در سفارت امریکا 
در کابل و بعضی کارها در چندین نقاط دیگر کشور انجام میشود. سیگار همچنان در دفتر کابل خود 

توسط کارمندان افغانی جهت انجام تفتیش ها و تحقیقات کمک و معاونت میشود. برعالوۀ آن، سیگار کار 
کارمندان افغانی خود را به وسیلۀ توظیف کارمندان امریکایی به گونۀ موقت تکمیل مینماید. در این ربع 

سیگار به تعداد 11 کارمند موقت برای مدت 256 روز در افغانستان داشت. 

نمایندۀ خاص لیندی ساویل )چپ( سفیر فرانسه به افغانستان 
جین میچل مارالد را مالقات کرد )عکس از اداره سیگار 

توسط مایک فوستر(



منبع: کانگرس ایاالت متحده، جلسۀ مشترک استماعیه از جاللتمآب محمد اشرف غنی، رئیس جمهور جمهوری اسالمی افغانستان، مورخ 25 مارچ 2015 میالدی

"قسمیکه مرحلۀ فعلی روابط ما رو به ختم است، 
قدردانی ما از عمق همکاریهای آمریکا به مردم ما 

تنها در قالب کلمات قابل پیمایش نیست، بلکه این یک 
امر قابل مشاهده و بدون کم و کاست در تعداد افغانهای 
است که آیندۀ ایشان رقم خورده است؛ تشکر از آمریکا 

و هم پیمانانش."

— رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی
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فهرست محتویات گزارش بازسازی تایوتحم

مرور کلی  63
67 وضعیت پولی  
83 امنیت 
127 حکومت داری 
159 انکشاف اقتصادی و اجتماعی 

عکس صفحۀ گذشته
گلکارها در حال بازسازی یک دیوار در کابل. )برنامۀ محیط زییست ملل متحد؛ عکس گرفته شده توسط نجیب آزاد(
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گزارش بازسازی
مرور کلی

رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرائیه داکتر عبدهللا عبدهللا از تاریخ 22 الی 25 ماه مارچ سال 
2015 میالدی برای اولین بار از زمان ایجاد حکومت وحدت ملی در سپتامبر سال 2014 میالدی 

در افغانستان، دیداری از واشنگتن دی سی داشتند. مطابق به گفتۀ آقای دانیل فلدمن، نمایندۀ ویژۀ آمریکا 
در امور افغانستان و پاکستان )SRAP(، این دیدار "روی ضرورت تغییر در متن روابط دوجانبۀ ایاالت 

متحده و افغانستان متمرکز بود."40 دیدار منجر به یک سلسله تعهدات از جانب ایاالت متحده به حمایت 
از حکومت افغانستان گردید:

اعالن رئیس جمهور اوباما در قبال حفظ 9800 تن از نیروی ایاالت متحده در افغانستان  	•
الی سال 2016 میالدی.41

تصمیم وزارت دفاع ایاالت متحده )DOD( مبنی بر تدارک پول جهت حفظ  	•
نیروهای امنیتی افغانستان )ANSF( به ظرفیت 352000 نیروی مجهز الی سال 2017 

میالدی.42
تعهد 800 میلیون دالر برای مدت پنج سال تحت عنوان برنامۀ "همکاری جدید  	•

انکشافی"، برنامۀ انگیزه محور جهت حمایت از آجندای اصالحاتی داکتر غنی. این 
برنامه که توسط ادارۀ انکشافی بین المللی ایاالت متحده )USAID( مدیریت میشود، از 
پول های قبالً پالن شده و یا تقاضا شده استفاده نموده و آنرا از طریق صندوق بازسازی 
برای افغانستان )ARTF( که توسط بانک جهانی مدیریت میگردد، تمویل خواهد نمود. 

به نقل از یک مامور ارشد ایاالت متحده، تفاوت این برنامه در این است که "مقاصد 
انگیزه محور این برنامه مانند برنامه های گذشته که گویا این کار را انجام بده، و یا آن" 
اصالحات را تطبیق کن، کوتاه مدت نبوده "بلکه تمرکز روی اصالحات واقعی و نتایج 

انکشافی خواهد بود."43
تمویل 30 میلیون دالر در حمایت از اصالحات انتخاباتی و عمیلیات های مربوط به  	•

آن که از طریق پروگرام انکشافی ملل متحد )UNDP(، پروژۀ رشد ظرفیت حقوقی 
و انتخاباتی برای فردا )ELECT( مرحلۀ دوم، یعنی )UNDP/ELECT II( تطبیق 

خواهد شد.
 )APRP( برنامۀ حمایت از صلح و ادغام مجدد ،UNDP الی 10 میلیون دالر برای 	•

44.)HPC( جهت حمایت از تالش های شورای عالی صلح افغانستان

در حالیکه سفر غنی و عبدهللا به صورت گسترده موفقیت آمیز پنداشته میشود، حکومت وحدت ملی 
هنوز هم تا ختم ربع گذشته کابینۀ مکمل نداشت. همچنان حکومت موفق نشد تا گفتگوهای صلح را با 

طالبان در ختم این ربع آغاز نماید. در اوایل اپریل یک آژانس خبری گزارش داد که عبدهللا گفته است 
که "من به هیچ وجه از اجراات حکومت وحدت ملی راضی نیستم. اجراات با بسیار کوتاهی ها همراه 

بوده است."45
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 در ماه فبروری، سکرتر جنرال ملل متحد گزارش داد که وضعیت امنیتی در افغانستان، با بیشترین 
رقم وقایع و حوادث امنیتی در ماه های دسامبر سال 2014 و جنوری سال 2015 میالدی همراه بوده 

و در مقایسه با عین میعاد در هر سال از 2001 تا به حال؛ همچنان بی ثبات باقی مانده است، حقیقتی که 
به زمستان نسبتاً معتدل نیز رابطه داشت.46 عالوه برآن، سکرتر جنرال پیشبینی نمود که درگیری های 

نظامی در تابستان بیشتر و حادتر خواهند شد.47
همچنان در ماه فبروری، ANSF عملیات ذوالفقار را آغاز کرد، بزرگترین عملیاتی که تا حال به 

صورت مستقالنه بعد از زمان اخذ مسئولیت های امنیتی در سال جاری، جهت پاکسازی گروه های 
دهشت افگن در والیت هلمند انجام یافته است.48 این عملیات 50 روزه در حالی به پایان رسید که 

مامورین حکومتی، مرگ 418 تن دهشت افگن، 93 تن پرسونل امنیتی، و هفت تن از افراد ملکی 
را گزارش دادند.49

در ماه مارچ، یک دختر جوان بنام فرخنده به اتهام اینکه گویا قرآن را سوختانده است، توسط گروهی 
از مردم در کابل تحت لت و کوب کشته شده و بعداً سوزانده شد. این حادثه، مظاهرات گستردهای را 

در کابل به دنبال داشت.50 به اساس یک گزارش حقیقت یاب حکومت افغانستان، اتهامات صورت گرفته 
علیه فرخندۀ 27 ساله همه نادرست بودند. پولیس در ابتدای حادثه خواست مداخله کند، ولی زمانیکه 

گروه مردم بسیار خشمگین شدند، پولیس توقف کرد.51 دفتر لوی ځارنوالی افغانستان )AGO( اعالن 
نمود که 49 تن شخص که 20 تن آنان منسوبین پولیس میباشد در ارتباط به قضیۀ مرگ فرخنده گرفتار 

شده اند.52
افغانستان، سال مالی )FY( 1393 را )22 دسمبر 2013—21 دسمبر 2014( با از دست دادن 
35% بودیجه از درک جمع آوری عواید، به پایان رساند. این رقم نمایندگی از 9.9 فیصد تنزیل از 
عین مدت زمان سال مالی 1392 مینماید، در حالیکه مصارفات به اندازۀ 9.2 فیصد افزایش داشته 

است. عواید داخلی در سال مالی 1393 توانست تنها 33% یا 1.7 میلیارد دالر مصارف را از مجموع 
5.2 میلیارد دالر بودیجه بپردازد؛ باقی همه از مدارک دونرها پرداخته شدند. 

در این ربع، بودیجۀ ملی سال مالی 1394 با مجموع 7.65 میلیارد دالر و 1.8 فیصد افزایش نسبت 
به سال مالی 1393، تصویب شد. حکومت افغانستان و صندوق بین المللی پول به یک موافقتنامۀ نه ماهه 
در سطح کارمندان جهت تفتیش از تطبیق پالیسی های اقتصاد کالن و آجندای اصالحات تشکیالتی، دست 
یافتند. خزانۀ ایاالت متحده موافقت کرد تا کمک های تخنیکی و برنامه های ارتقای ظرفیت را به منظور 

تقویت سیستم های مدیریت مالی عامۀ افغانستان و بررسی سکتور مالی این کشور ایجاد نماید.
اعتبار از تاریخ 31 مارچ 2015، از سال 2002 میالدی تا حال تقریباً 109.8 میلیارد دالر در 

وجه کمک های عاجل و بازسازی افغانستان اختصاص داده شده است. بیشتر از 92.5 میلیارد دالر از 
مجموع این پول ها در هفت صندوق عمدۀ بازسازی تخصیص یافته، و تقریباً 14.9 میلیارد دالر آن در 
کانال پولی جهت پرداخت مصارفات احتمالی باقی مانده است. به تاریخ 2 فبروری سال 2015، رئیس 
جمهور اوباما تقاضای بودیجۀ سال مالی 2016 را انجام نمود. در صورت منظوری، این تقاضا مبلغ 

5.4 میلیارد دالر اضافی را به صندوق های عمدۀ بازسازی آماده خواهد ساخت—به صورت تقریبی این 
همان مبالغی خواهد بود که در سال مالی 2015 این صندوق ها دریافت کرده بودند.
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ایاالت متحده کمک های مستقیم خود در بودیجۀ افغانستان را مستقیماً به نهادهای حکومتی و یا هم 
از طریق سهم گیری در صندوق های چند جانبه برآورده میسازد. از سال 2002 تا به حال، ایاالت متحده 

نزدیک به 8.5 میلیارد دالر کمک های خود را به صورت مستقیم در داخل بودیجۀ افغانستان تهیه کرده 
است. این رقم دربر گیرندۀ 4.4 میلیارد دالر در وزارتخانه ها و انستیتیوت های افغانستان بوده و نزدیک 

به 4.1 میلیارد دالر آن در سه صندوق چند جانبه به شمول ARTF از بانک جهانی، صندوق قانون 
و نظم افغانستان )LOTFA( از UNDP، و صندوق زیربناهای افغانستان از بانک انکشاف آسیایی، 

میباشد. جدول 3.1 کمک های مستقیم ایاالت متحده را به نهادهای دولتی افغانستان نشان میدهد.

جدول 3.1

کمک های مستقیم ایاالت متحده در بودیجه افغانستان 
از 2002 تا کنون )به میلیون دالر(

حکومت به حکومت
)DOD( 2,905$وزارت دفاع

)state( 92وزارت خارجه

ادارۀ انکشافی بین المللی 
)USAID( ایاالت متحده

1,404

صندوق های چند جانبه
LOTFA$1,519

ARTF2,430

AITF105

یادداشت: ارقام حکومت به حکومت انعکاس دهندۀ تعهدات ایاالت متحده به صورت 
مستقیم در داخل بودیجۀ افغانستان میباشد، بدون درنظر داشت تعهداتی که به صندوق 
های چند جانبه صورت گرفته است. ارقام تحت صندوق های چند جانبه نشان دهندۀ 

مبالغی است که ایاالت متحده به هریک از صندوق های متذکره پرداخته است.

منبع: SIGAR، کمک مستقیم: USAID اقدامات مثبت مبنی بر بررسی وزراتخانه های 
افغانستان در قسمت توانمندی آنها جهت مدیریت پول دونر ها )نهاد/کشور های کمک 

کننده( انجام داده است، ولی نقاط ضعف هنوز هم باقیست، گزارش تفتیش شماره 
AR-32-14، 1/2014؛ SIGAR، بررسی همه جانبۀ ریسک در وزارت دفاع و 
وزارت داخله احتماالً ظرفیت مدیریت مالی را در قسمت نظارت بیشتر از 4 میلیارد 

 دالر در کمک های مستقیم بلند خواهد برد، گزارش خاص پروژه شماره 
SP-12-14، 12/2013؛ جواب USAID به تقاضای SIGAR، مورخ 

4/9/2015؛ بانک جهانی، "ARFT: گزارش رئیس مبنی بر وضعیت مالی، 
 ،UNDP ؛p 5 "،)1394 اعتبار از تاریخ 20 مارچ 2015 )پایان ماه سوم سال مالی
"صندوق قانون و نظم برای افغانستان )LOTFA( 2014 گزارش ربع سوم پیشرفت 

پروژه،" مورخ p 47 2015/17/1؛ تحلیل SIGAR از گزارشات ربعوار و ساالنۀ 
LOTFA، مورخ 2015/17/1.
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ها پول  وضعیت 

 ASFF: وجوه نیروهای امنیتی افغانستان
 CERP: پروگرام واکنش اضطراری قوماندان 

 AIF: وجوه زیربناهای افغانستان
TFBSO: نیروی کاری برای عملیات های تجارت 

 و ثبات
DOD CN: مبارزه وزارت دفاع امریکا علیه مواد 

 مخدر 
 ESF: وجوه حمایت اقتصادی 

INCLE: مبارزه علیه مواد مخدر بین المللی و 
 تنفیذ قانون 

دیگر: وجوه های دیگر 

وضعیت وجوه ها )پول ها( 
برای تحقق دستور قانونی که ادارۀ سیگار دارد، این بخش، جزئیات وضعیت پولهای ایاالت متحده را 

که برای فعالیت های بازسازی افغانستان تخصیص، تعهد، و پرداخته شده است، بیان میکند. الی تاریخ 
31 مارچ 2015، ایاالت متحده مبلغ تقریباً 109.78$ میلیارد دالر را برای کمک های رفاه و بازسازی 
در افغانستان از سال مالی 2002 تا کنون تخصیص داده است. این مبلغ در ساحات ذیل تخصیص داده 

شده است:
• 65.17$ میلیارد برای امنیت )4.56$ میلیارد برای ابتکارات مبارزه علیه مواد مخدر(	
•  31.85$ میلیارد دالر برای حکومت داری و توسعه )3.81$ میلیارد برای ابتکارات مبارزه علیه 	

مواد مخدر(
• 2.89$ میلیارد دالر برای کمک های انسانی	
• 9.86$ میلیارد دالر برای عملیات های ملکی	

شکل 3.1 کمک های عمدۀ ایاالت متحده را در جهت تالش های فوق الذکر نشان میدهد.

شکل 3.1
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پول های ایاالت متحده برای بازسازی افغانستان 
طوریکه در شکل 3.2 نشان داده شده است، الی تاریخ 31 مارچ 2015، تخصیصات مجموعی برای 

کمک های رفاه و بازسازی در افغانستان حدود تخمیناً 109.78$ میلیارد دالر میباشد. این مبلغ به چهار 
کتگوری عمدۀ بازسازی تقسیم میگردد: امنیت، حکومت داری و توسعه، کمک های انسانی، و نظارت 
و عملیات ها که تخمیناً 8.37$ میلیارد دالر از این پولها ابتکارات ضد مواد مخدر را حمایت میکند که 
مشمول کتگوری های امنیت )4.56$ میلیارد( و حکومت داری و انکشاف )3.81$ میلیارد( میگردد. 

برای معلومات مکمل در مورد تخصیصات ایاالت متحده به ضمیمۀ B مراجعه کنید. 
طوریکه در شکل 3.3 نشان داده شده است، قانون تخصیصات توحیدشده و متداوم، 2015، مبلغ 

6.54$ میلیارد دالر اضافی را برای سال مالی 2015 تهیه نموده است. قسمت اعظم این مبلغ )%76.6( 
به دو صندوق وجهی تخصیص داده شده است4.11$- میلیارد به ASFF و 900$ میلیون به ESF. امنیت 

به حیث بزرگترین کتگوری تخصیص با یک حاشیۀ وسیع باقی میماند. تخصیصات مربوط به آموزش، 
تجهیز، و حمایت از نیروهای ملی امنیتی افغانستان )ANSF(، پول اضافه تر از مجموع تمام کتگوری 

های دیگر به صورت مشترک را تشکیل میدهد—که نزدیک به 65.1$ پولهای سال مالی 2015 را 
تشکیل میدهد.

شکل 3.2

مبلغی که به هفت وجوه عمدۀ ایاالت متحده مهیا شده 
است نزدیک به 84.3% )بیشتر از 92.5$ میلیارد 
دالر( مجموع کمک های بازسازی در افغانستان را 

 از سال مالی 2002 تا کنون نمایندگی میکند. 
از جمع این مبلغ، نزدیک به 84.7% )بیشتر از 

80.17$ میلیارد( تعهد شده، و بیشتر از %80.0 
)نزدیک به 74.02$ میلیارد( پرداخته شده است. 

مبلغ تخمیناً 3.63$ میلیارد دالر از این پولهای 
تخصیص یافته منقضی شده است. 
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به تاریخ 2 فبروری 2015، رئیس جمهور اوباما تقاضای بودیجه سال مالی 2016 را صادر کرد. 
تقاضای مذکور، در صورتیکه منظور گردد، مبلغ 5.4$ میلیارد دالر اضافی را به وجوه های عمدۀ 

بازسازی تهیه خواهد نمود—تقریباً عین مقداری که در سال مالی 2015 به این وجوه ها تخصیص داده 
شده بود. این مبالغ تقاضا شده برای وجوه های عمدۀ بازسازی در سال مالی 2016 شامل موارد ذیل اند:

• 	 )ASFF( 3.76$ میلیارد دالر برای وجوه نیروهای امنیتی افغانستان
• 	 )ESF( 1.23$ میلیارد دالر برای وجوه حمایت اقتصادی
• 	 )INCLE( 250$ میلیون دالر برای حساب مبارزه علیه مواد مخدر و تنفیذ قانون
•  147.6$ میلیون برای وجوه جلوگیری از مواد مخدر و فعالیت های ضد مواد مخدر وزارت دفاع 	

)DOD CN( امریکا
• 	)CERP( 10$ میلیون دالر برای پروگرام واکنش اضطراری قوماندان

شکل 3.3
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رده تمویل وجوه بازسازی افغانستان 
از آغاز 2002، کانگرس مبلغ نزدیک به 109.78$ میلیارد دالر برای کمک های رفاه و بازسازی 

افغانستان تخصیص داده است. از جمع این مبلغ، 92.50$ میلیارد )84.3%( آن به هفت وجوه عمدۀ 
بازسازی، طوریکه در جدول 3.2 نشان داده شده، اختصاص یافته است.

تا تاریخ 31 مارچ 2015، تقریباً 14.86$ میلیارد دالر از این مبلغ که به هفت وجوه عمدۀ بازسازی 
افغانستان تخصیص یافته بود جهت پرداخت های احتمالی، طوریکه در شکل 3.4 نشان داده شده است، باقی 

مانده است. این پولها برای تکمیل پروژه های در حال اجرا، پروژه های زیربناییی با مقیاس بزرگ مانند 
پروژه های که توسط AIF و ESF تمویل میشوند؛ آموزش، تجهیز، و نگهداشت ANSF؛ مبارزه بر ضد 
تولیدات مواد مخدر و ترافیک آن؛ و رشد تطبیق قانون، تقویت سکتور قضایی، و رشد حقوق بشر استفاده 

خواهند شد. 

به تاریخ 16 دسامبر 2014، رئیس جمهور اوباما قانون تخصیصات توحید شده و ادامه دار 2015 را 
امضا کرد که فعالیت های حکومت ایاالت متحده را برای مدت باقیماندۀ سال مالی تمویل و مبلغ $5.42 

میلیارد دالر اضافی را به پنج وجوه از جمع هفت وجوه عمدۀ بازسازی، طوریکه در جدول 3.3 در حاشیه 
نشان داده شده است، مهیا خواهد ساخت. AIF و TFBSO هیچ پول اضافی برای پروژه های جدید دریافت 
نکردند. تا تاریخ 31 مارچ 2015، تنها مبلغ 214,263$ دالر از پولهای سال مالی 2015، اکثراً از برنامۀ 

CERP، تعهد و پرداخت شده است. 

 جدول 3.2

 مبالغ مجموعی تخصیص یافته، تعهدشده، و پرداخته شده از سال مالی 2002 تا سال مالی 2015 
)به میلیارد دالر(

متباقیپرداختتعهدتخصیص 
 )ASFF( 7.64$ 51.60$ 53.08$ 60.67$ وجوه نیروهای امنیتی افغانستان

)CERP( 0.03 2.26 2.28 3.68 پروگرام واکنش اضطراری قوماندان

 )AIF( 0.53 0.38 0.84 1.04 وجوه بازسازی افغانستان

گروه کاری برای تجارت و عملیات های 
)TFBSO( 0.17 0.61 0.77 0.82 ثبات

فعالیتهای جلوگیری مواد مخدر و مبارزه 
)DOD CN( 0.24 2.75 2.75 2.98 علیه مواد مخدر

)ESF( 4.97 13.09 16.30 18.61 وجوه حمایت اقتصادی

کنترول بین المللی مواد مخدر و تطبیق قانون 
)INCLE(

 4.69 4.16 3.34 1.29

14.86$ 74.02$ 80.17$ 92.50$ مجموع 7 وجوه عمده 

7.41 پولهای دیگر بازسازی 

9.86 عملیات های ملکی 

109.78$ مجموع 

یادداشت: ارقام روندآف شده اند. مبالغ باقیمانده نشاندهندۀ مجموع پرداخت های احتمالی را به هفت وجوه عمدۀ بازسازی بعد از اینکه مبلغ تقریباً 3.6$ میلیارد دالر منقضی شده 
قبل از تخصیص، از آن وضع گردد، میباشد. پولهای تعهد شده و پرداخت شدۀ DOD CN مبالغی را انعکاس میدهند که به ادارات خدمات نظامی و دفاعی جهت مصرف در 

افغانستان انتقال یافته اند. ارقام نشاندهندۀ انتقاالت، ابطال ها، و فعالیت های دوباره برنامه ریزی شده تا اکنون میباشند. 

منبع: تحلیل های ادارۀ سیگار از تخصیصات قانونی و راپورهای ربعوار از تهعدات و پرداخت ها به اساس معلوماتیکه توسط DOD، وزارت خارجه، و USAID مهیا شده 
است، 4/21/2015. 

شکل 3.4

 جدول 3.3

 مبالغ تخصیص یافته در سال مالی 2015 
)به میلیون دالر(

تخصیص 
ASFF$4,109.33

CERP 10.00

DOD CN 147.60

ESF 900.00

INCLE 250.00

5,416.93$مجموع تخصیص به پنج وجوه عمده

یادداشت: ارقام رون آف شده اند. ESF و INCLE مبالغ تخصیص مسوده را برای 
افغانستان نشان میدهند و منوط به تائید آخری کانگرس میباشد. 

منبع: جواب DOD به تقاضای ادارۀ سیگار برای معلومات، 4/10/2015؛ جواب 
وزارت خارجه به تقاضای ادارۀ سیگار برای معلومات، 4/15/2015؛ شمارۀ 

Pub. L. No. 113-235 :ریفرنس
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کانگرس مبلغ اضافه تر از 9.63$ میلیارد دالر را برای بازسازی افغانستان در سال مالی 
2013 تخصیص داده بود. بیشتر از 8.08$ میلیارد دالر آن مبلغ به وجوه های عمده داده شد. الی تاریخ 
31 مارچ 2015، نزدیک به 2.20$ میلیارد دالر از این پولها برای پرداخت های احتمالی، طوریکه در 

جدول 3.4 و شکل 3.5 نشان داده شده، باقی مانده است.

کانگرس مبلغ بیشتر از 6.78$ میلیارد دالر برای بازسازی افغانستان در سال مالی 2014 تخصیص 
داد. نزدیک به 5.61$ میلیارد دالر آن به وجوه های عمدۀ بازسازی داده شدند. طوریکه در جدول 3.5 و 
شکل 3.6 نشان داده شده است، الی تاریخ 31 مارچ 2015، نزدیک به 3.8$ میلیارد دالر این پولها برای 

پرداخت باقی مانده است. 

 جدول 3.4

 مبالغ مجموعی تخصیص یافته، تعهدشده، و پرداخته شده از سال مالی 2013 
)به میلیون دالر(

باقیماندهپرداختتعهدتخصیص 
ASFF$4,946.20$4,824.20$4,604.81 $219.39

CERP 200.00 42.07 37.14 4.93

AIF 145.50 130.31 56.33 73.98

TFBSO 138.20 134.06 79.11 54.95

DOD CN 255.81 255.81 255.81 0.00

ESF 1,802.65 1,719.88 355.03 1,364.85

INCLE 593.81 593.57 115.36 478.21

2,196.31$ 5,503.60$7,699.91$8,082.17$مجموعه هفت وجوه عمده

یادداشت: ارقام روندآف شده اند. مبالغ باقیمانده نشاندهندۀ مجموع پرداخت های احتمالی را به هفت وجوه عمدۀ بازسازی بعد از اینکه مبلغ تقریباً 382$ میلیون دالر منقضی شده 
قبل از تخصیص، از آن وضع گردد، میباشد. پولهای تعهد شده و پرداخت شدۀ DOD CN مبالغی را انعکاس میدهند که به ادارات خدمات نظامی و دفاعی جهت مصرف در 

افغانستان انتقال یافته اند. ارقام نشاندهندۀ انتقاالت، ابطال ها، و فعالیت های دوباره برنامه ریزی شده تا اکنون میباشند. 

منبع: تحلیل های ادارۀ سیگار از تخصیصات قانونی و راپورهای ربعوار از تهعدات و پرداخت ها به اساس معلوماتیکه توسط DOD، وزارت خارجه، و USAID مهیا شده 
است، 4/21/2015. 

 جدول 3.5

 مبالغ مجموعی تخصیص یافته، تعهدشده، و پرداخته شده از سال مالی 2014 
)به میلیون دالر(

باقیماندهپرداختتعهدتخصیص 
ASFF$3,962.34$1,913.94$1,556.85 $2,405.49

CERP 30.00 6.36 5.28 1.08

AIF 199.00 133.98 1.79 197.21

TFBSO 122.24 106.87 82.19 40.05

DOD CN 215.46 127.55 127.55 87.91

ESF 852.00 0.02 0.00 852.00

INCLE 225.00 12.13 10.20 214.80

3,798.54$ 1,783.86$2,300.84$5,606.04$مجموعه هفت وجوه عمده

یادداشت: ارقام روندآف شده اند. مبالغ باقیمانده نشاندهندۀ مجموع پرداخت های احتمالی را به هفت وجوه عمدۀ بازسازی بعد از اینکه مبلغ تقریباً 24$ میلیون دالر منقضی شده 
قبل از تخصیص، از آن وضع گردد، میباشد. پولهای تعهد شده و پرداخت شدۀ DOD CN مبالغی را انعکاس میدهند که به ادارات خدمات نظامی و دفاعی جهت مصرف در 

افغانستان انتقال یافته اند. ارقام نشاندهندۀ انتقاالت، ابطال ها، و فعالیت های دوباره برنامه ریزی شده تا اکنون میباشند. 

منبع: تحلیل های ادارۀ سیگار از تخصیصات قانونی و راپورهای ربعوار از تهعدات و پرداخت ها به اساس معلوماتیکه توسط DOD، وزارت خارجه، و USAID مهیا شده 
است، 4/21/2015. 

شکل 3.5

شکل 3.6
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وجوه نیروهای امنیتی افغانستان 
 وجوه نیروهای ملی امنیتی افغان )ASFF( را کانگرس به منظور تهیۀ تجهیزات، مواد، خدمات، آموزش، 
و پول، و همچنان ترمیم ساختمانها و زیربناها، نوسازی، و ساخت و ساز برای ANSF ایجاد کرد.53 اولین 

موسسۀ مسئول برای ایجاد نیروهای امنیتی ملی افغانستان )ANSF( عبارت از قوماندانی مشترک انتقال 
امنیت - افغانستان میباشد.54 قبل از اینکه پولها به ASFF داده شود، پالن فعالیت و پالن مالی باید از طرف 

شورای نظارت از منابع افغانستان )AROC( منظور گردد.55 
قانون تخصیصات توحید شده و متداوم 2015، نزدیک به 4.11$ میلیارد دالر را برای ASFF در سال 
مالی 2015 تخصیص داده است که مجموع پول را به بیشتر از 60.67$ میلیارد دالر باال میبرد.56 تا تاریخ 

31 مارچ 2015، نزدیک به 53.08$ میلیارد دالر در مجموع به ASFF تعهد شده که از آن جمله، مبلغ 
51.60$ میلیارد دالر آن پرداخت شده است.57 شکل 3.7 مبالغی را که به ASFF مهیا شده است بر اساس 

سال مالی نشان میدهد. 
DOD گزارش داد که مجموع پولهای تعهد شده به مبلغ 722.91$ میلیون دالر در این ربع افزایش یافته 

و مجموع پرداخت ها به مبلغ نزدیک به 858.04$ میلیون دالر رسیده است.58 شکل 3.8 مبالغ مجموعی 
تعهد شده و پرداخت شده را به صورت مقایسوی نشان میدهد. 

 ASFF اصطالحات پول های
پولهای ASFF که توسط DOD به اساس تخصیص، 

تعهد، یا پرداخت شده، گزارش شده است.
تخصیص: مجموعه پولهای که برای تعهد آماده 

میباشد.
تعهد: آماده به پرداخت پول

پرداخت شده: پولهای مصرف شده 

منبع: DOD، جواب به تقاضای ادارۀ سیگار برای معلومات، 4/13/2010.
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گروپ فعالیت بودیجه: کتگوری های در بین هر 
تخصیص یا حساب پولی که اهداف، پروژه ها، 

یا نوع فعالیت های تمویل شده توسط تخصیص یا 
پول را تعیین مینمایند. 

گروپ فرعی فعالیت: گروپ های حسابی که 
پرداخت های قوماندان را به ساحات عملکردی 

تقسیم میکند.

منبع: DOD، "کتاب شماره M-7110.1 کتاب رهنمود دیپارتمنت بودیجه دفاعی،" 
دسترسی شده بتاریخ 9/28/2009؛ دیپارتمنت ناوی، »کتاب مدیران ساختمان های 

صحی،« صفحۀ 5، قابل دسترس بتاریخ 10/2/2009.

)ASFF( فعالیت های بودیجوی وجوه نیروهای ملی امنیتی افغان
DOD به داخل ASFF به سه گروپ از فعالیتها پول اختصاص میدهد:

 	)ANA ،نیروهای دفاعی )اردوی ملی افغانستان
 	)ANP ،نیروهای داخلی )پولیس ملی افغانستان
فعالیت های مرتبط )اولویت به عملیات های توقیفی(	 

پولها برای هر گروپ فعالیت، دوباره به چهار گروپ فرعی فعالیت تقسیم میشوند: زیربنا، تجهیزات 
و ترانسپورت، آموزش و عملیاتها، و پایداری.59 منظوری AROC بصورت حتمی باید در هر پالن 

تدارکات برای هرنوع خدماتی که ساالنه بیشتر از 50$ میلیون دالر باشد و برای هر تجهیز غیر معیاری 
که اضافه تر از 100$ میلیون دالر باشد، گرفته شود.60 

تا تاریخ 31 مارچ DOD ،2015 برای ابتکارات ANSF مبلغ 51.60$ میلیارد را پرداخت نموده 
است. از جمع این مبلغ، 34.45$ میلیارد به ANA، و نزدیک به 16.77$ میلیارد دالر به ANP پرداخته 

شده است؛ باقیمانده مبلغ 379.53$ ملیون دالر به فعالیت های مربوطه هدایت شده است.61 
طوریکه در شکل 3.9 نشان داده شده است، بیشترین قسمت پولها برای ANA—بیشتر از $13.98 

میلیارد دالر—در حمایت از پایداری ANA پرداخت شده است. از جمع پولهای که به ANP پرداخت شده 
است، بیشترین قسمت آن—اضافه تر از 6.67$ میلیارد دالر—همچنان در حمایت از پایداری و تقویت 

ANP، طوریکه در شکل 3.10 نشان داده شده است، مصرف شده است.62

شکل 3.10شکل 3.9
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CERP اصطالحات پول های
پولهای CERP که توسط DOD به اساس تخصیص، 

تعهد، یا پرداخت شده، گزارش شده است.
تخصیص: مجموعه پولهای که برای تعهد آماده 

میباشد.
تعهد: آماده به پرداخت پول

پرداخت شده: پولهای مصرف شده 

منبع: DOD، جواب به تقاضای ادارۀ سیگار برای معلومات، 4/14/2010.

پروگرام واکنش اضطراری قوماندان 
پروگرام CERP، قوماندانان ایاالت متحده را در افغانستان به تهیۀ عاجل کمک ها برای رفاه و بازسازی 
در مناطق دوردست در ساحه های تحت مسئولیت شان توسط برنامه های حمایتی که به صورت آنی برای 

مردم محلی کمک مینماید، قادر میسازد. پولها تحت این برنامه برای پروژه های کوچک اختصاص داده 
شده اند که هرکدام آنها به ارزش کمتر از 500,000$ دالر تخمین شده است.63 هرکدام از پروژه های 

تمویل شده توسط CERP نمیتواند بیشتر از 2$ میلیون دالر باشد.64 
قانون تخصیصات توحید شده و متداوم سال 2015، مبلغ 10$ میلیون دالر را برای CERP تخصیص 
داده که مبلغ مجموعی را نزدیک به 3.68$ میلیارد دالر ساخته است.65 از جمع این مبلغ، DOD گزارش 
داده که 2.28$ میلیارد دالر تعهد گردیده و از آن جمله بیشتر از 2.26$ میلیارد دالر آن تا تاریخ 31 مارچ 
2015 پرداخت شده است.66 شکل 3.11 تخصیصات CERP به اساس سال مالی، و شکل 3.12 به اساس 
مبالغ مجموعی تخصیصات، تعهدات، و پرداخت ها را به صورت مقایسوی در پروژه های CERP نشان 

میدهد. 

3.12 لکش3.11 لکش
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AIF اصطالحات پول های
پول های AIF که توسط DOD به اساس تخصیص، 

تعهد، یا پرداخت شده، گزارش شده است.
تخصیص: مجموعه پولهای که برای تعهد آماده 

میباشد.
تعهد: آماده به پرداخت پول

پرداخت شده: پولهای مصرف شده 

منبع: DOD، جواب به تقاضای ادارۀ سیگار برای معلومات، 4/13/2012.

)AIF( وجوه زیربناهای افغانستان
وجوه زیربناهای افغانستان )AIF( در سال مالی 2011 برای پرداخت پروژه های زیربنایی با مقیاس 

بزرگ، و دارای اولویت باال که تالشهای ملکی-نظامی ایاالت متحده را حمایت کند، ایجاد گردید. کانگرس 
برای پروژه های که توسط AIF تمویل میشد نظر داشت که به صورت مشترک توسط DOD و وزارت 
خارجه امریکا انتخاب و مدیریت شود. AIF از سال مالی 2011 الی سال مالی 2014 تخصیص دریافت 

کرده بود. هر پروژۀ تمویل شده توسط AIF مکلف بود تا پالن پایداری و توضیح اینکه چگونه استراتیژی 
مبارزه علیه تروریسم در افغانستان را حمایت میکرد، ترتیب دهد.67 

AIF تخصیصات مجموعی بیشتر از 1.32$ میلیارد دالر را دریافت کرده بود؛ با آنهم، $280.5 
 USAID برای پروژۀ لین های انتقال سیستم برق شمال شرق اداره ESF میلیون این پولها به حسابات

انتقال یافت که مجموع باقیمانده را مبلغ 1.04$ میلیارد دالر ساخت.68 شکل 3.13 تخصیصات AIF را به 
اساس سال مالی نشان میدهد. 

تا تاریخ 31 مارچ 2015، بیشتر از 838.56$ میلیون دالر از مجموع پولهای AIF تعهد یافته است. 
اگرچه AIF پول اضافی دریافت نخواهد کرد، بسیاری از پروژه های AIF هنوز هم در حال اجراست—

بیشتر از 55 فیصد پولهای تعهد شده به AIF و تمام 280.5$ میلیون پول تعهد شده به ESF باقیست تا 
 AIF پرداخت شود.69 طوریکه در شکل 3.14 نشان داده شده است، تنها 375.93$ میلیون دالر پولهای

پرداخت شده است. 

3.14 لکش3.13 لکش
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TFBSO اصطالحات وجوه های
وجوه های TFBSO که توسط DOD گزارش شده به 

اساس تخصیص، تعهد، یا پرداخت شده.
تخصیص: مجموعه پول های که برای تعهد آماده 

میباشد.
تعهد: آماده به پرداخت پول

پرداخت شده: پولهای مصرف شده 

منبع: DOD، جواب به تقاضای ادارۀ سیگار برای معلومات، 4/13/2010.

نیروی کاری برای تجارت و عملیات های ثبات
در سال TFBSO ،2010 به منظور ایجاد ثبات در کشور و مبارزه با خشونت های تحریک شدۀ اقتصاد 
محور، عملیات های را به راه انداخت که توسط آن بیکاری تقلیل و فرصت های اقتصادی به افغانها ایجاد 

می گردید. صالحیت های TFBSO به تاریخ 31 دسامبر 2014 ختم گردید و TFBSO عملیات های 
خود را به تاریخ 31 مارچ 2015 بسته نمود. پروژه های TFBSO دربرگیرندۀ فعالیت های بود که هدف 
شان از تسهیل سرمایه گذاری های خصوصی، انکشاف صنایع، انکشاف سیستم های مالی و بانکی، احیا 

و تنوع زراعتی، و انکشاف انرژی بودند.70 
اگرچه DOD برای دریافت پول بیشتر برای پروژه های TFBSO صالحیت جذب پول را در 

سال مالی 2015 تحت قانون صالحیت دفاع ملی 2015 نداشت، ولی TFBSO یک مقدار پول جزئی 
را از حساب عملیات و حفظ و مراقبت اردو برای مصارف اداری در ارتباط به بسته نمودن فعالیت 

هایش دریافت کرد.71 الی اخیر 31 مارچ TFBSO ،2015 مبلغ اضافه تر از 822.85$ میلیون دالر 
از تخصیصات سال مالی 2009 را دارد. ازین مبلغ اضافه تر از 765.85$ میلیون دالر تعهد و نزدیک به 
607.85$ میلیون دالر پرداخت شده است.72 شکل 3.15 مبلغ تخصیص یافته برای TFBSO را به اساس 

سال مالی و شکل 3.16 مبالغ تخصیص، تعهد شده، و پرداخت شده را برای پروژه های TFGSO به 
صورت مقایسوی نشان میدهد. 

3.16 لکش3.15 لکش
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DOD CN اصطالحات پول های
پول های DOD CN که توسط DOD به اساس 

تخصیص، تعهد، یا پرداخت شده، گزارش شده است.
تخصیص: مجموعه پول های که برای تعهد آماده 

میباشد.
تعهد: آماده به پرداخت پول

پرداخت شده: پول های مصرف شده 

منبع: DOD، جواب به تقاضای ادارۀ سیگار برای معلومات، 4/13/2010

ممنوعیت مواد مخدر و فعالیت های وزارت دفاع امریکا در مبارزه 
علیه مواد مخدر 

پولهای مبارزه وزارت دفاع امریکا علیه مواد مخدر )DOD CN( تالشها را در راستای ثبات افغانستان 
به وسیلۀ مبارزه علیه تجارت مواد مخدر و فعالیت های مربوط به آن حمایت مینماید. DOD با استفاده 

از DOD CN تالشهای ضد مواد مخدر را به وسیلۀ حمایت نظامی از عملیات های ضد قاچاقچیان 
مواد مخدر؛ توسعۀ عملیات های جلوگیری از مواد مخدر؛ و ایجاد ظرفیت در نهادهای تطبیق قانون در 

افغانستان—به شمول پولیس سرحدی—با آموزشهای خاص، تجهیزات، و سهولتها حمایت مینماید.73 
پولهای DOD CN توسط کانگرس به یک سطر مشخص بودیجه برای تمام خدمات نظامی تخصیص 

میآبد. DOD این پولها را از حساب انتقال مرکزی مبارزه با مواد مخدر )CTA( به خدمات نظامی 
 DOD .و ادارات دفاعی دوباره پروگرام مینماید، که مکلفیت های پولهای تعهد شده را ریکارد میکند

حسابات DOD CN را برای افغانستان تحت یک رقم واحد برای هر سال مالی گزارش میدهد.74 
DOD گزارش داد که DOD CN نزدیک به 147.60$ میلیون دالر برای افغانستان در سال مالی 
2015 دریافت کرده بود که پول مجموعی DOD CN را به اضافه تر از 2.98$ میلیارد از سال مالی 

2004 تا کنون میرساند. ازین مبلغ، نزدیک به 2.75$ میلیارد آن به خدمات نظامی و ادارات دفاعی 
برای پروژه های DOD CN الی تاریخ 31 مارچ 2015 تعهد شده است.75 شکل 3.17 تخصیصات 
DOD CN را به اساس سال مالی، و شکل 3.18 مبالغ تخصیص و تعهد یافته از DOD CN را به 

CTA به صورت مقایسوی نشان میدهد.

شکل 3.18شکل 3.17
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ESF اصطالحات پول های
پولهای ESF که توسط DOD که به اساس تخصیص، 

تعهد، یا پرداخت شده، گزارش شده است.
تخصیص: مجموعه پول های که برای تعهد آماده 

میباشد.
تعهد: آماده به پرداخت پول

پرداخت شده: پول های مصرف شده 

منبع: DOD، جواب به تقاضای ادارۀ سیگار برای معلومات، 4/15/2010.

وجوه حمایت اقتصادی 
برنامه های ESF موضوعات ذیعالقۀ ایاالت متحده را از طریق ارائۀ کمک به کشورها و رسیدگی به 

 ESF ضروریات کوتاه مدت و دراز مدت سیاسی، اقتصادی، و امنیتی شان دنبال میکند. برنامه های
مبارزه علیه تروریزم را حمایت؛ اقتصاد های ملی را تقویت؛ و کمک در انکشاف موثر، قابل دسترس، 

سیستم های حقوقی مستقل برای حکومت های حسابدهتر و شفافتر کار میکند.76 
ESF برای سال مالی 2015 مبلغ 900$ میلیون تخصیص گرفته بود، که پول مجموعی ESF را به 

اضافه تر از 18.61$ میلیارد، به شمول مبالغ انتقال یافته از AIF به ESF برای پروژۀ الین های انتقالی 
سیستم برق شمال شرق، میرساند. از این مبلغ، اضافه تر از 16.30$ میلیارد به برنامه ها تعهد یافته، که 
ازآنجمله نزدیک به 13.09$ میلیارد پرداخت شده است.77 شکل 3.19 تخصیصات را به ESF به اساس 

سال مالی نشان میدهد. 
USAID راپور داده است که تا تاریخ 31 مارچ 2015 پول مجموعی تعهد یافته به مبلغ اضافه تر از 

74.48$ میلیون تنزیل یافته و مجموع پرداخت ها به مبلغ نزدیک به 541.00$ میلیون از مبلغ گزارش 
شده در ربع گذشته افزایش داشته است.78 شکل 3.20 مبالغ تخصیص، تعهد یافته، و پرداخت ها را برای 

ESF به صورت مقایسوی نشان میدهد. 

شکل 3.20شکل 3.19
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INL اصطالحات پول های
 INL که توسط INL ودیگر پول های INCLE پول های
به اساس تخصیص، تعهد، یا پرداخت شده، گزارش 

شده است.
تخصیص: مجموعه پول های که برای تعهد آماده 

میباشد.
تعهد: آماده به پرداخت پول

پرداخت شده: پول های مصرف شده 

منبع: وزارت خارجه، جواب به تقاضای ادارۀ سیگار برای معلومات، 4/9/2010.

کنترول بین المللی مواد مخدر و تنفیذ قانون 
دفتر وزارت خارجه امریکا در امور مواد مخدر بین المللی و تنفیذ قانون )INL( یک حساب را برای 

پیشرفت حاکمیت قانون و مبارزه با تولیدات مواد مخدر و قاچاق آن مدیریت مینماید—این حساب 
INCLE است. INCLE چندین گروپ برنامه های INL را به شمول پولیس، فعالیت های ضد موارد 

مخدر، حاکمیت قانون و عدالت، حمایت مینماید.79 
وزارت خارجه امریکا گزارش داد که INCLE مبلغ 250$ میلیون دالر در سال مالی 

2015 تخصیص دریافت کرده بود که مجموع تخصیصات INCLE را به اضافه تر از 4.69$ میلیارد 
میرساند. از این مبلغ، اضافه تر از 4.16$ میلیارد آن تعهد یافته که از آن جمله نزدیک به 3.34$ میلیارد 

آن پرداخت شده است.80 شکل 3.21 تخصیصات INCLE را به اساس سال مالی نشان میدهد. 
وزارت خارجه امریکا گزارش داده است که مجموع پولهای تعهد یافته الی تاریخ 31 مارچ 2015، به 
مبلغ اضافه تر از 1.91 میلیون در مقایسه به 31 دسامبر 2014 افزایش یافته است. مجموع پول پرداخت 

شده تا تاریخ 31 مارچ 2015 به مبلغ اضافه تر از 49.05$ میلیون در مقایسه به 31 دسامبر 2014 
افزایش داشته است.81 شکل 3.22 مبالغ مجموعی تخصیص یافته، تعهد شده، و پرداخت شده را برای 

INCLE به صورت مقایسوی نشان میدهد. 

شکل 3.22شکل 3.21
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تمویل وجوه های بین المللی برای بازسازی افغانستان
برعالوۀ ایاالت متحده که برای بازسازی افغانستان کمک فرآهم مینماید، جامعۀ بین المللی نیز قسمت 

هنگفتی از پولهای بازسازی و کمک های عاجل و بشردوستانه را به افغانستان مهیا میسازد. طوریکه 
در گزارش های ربعوار گذشته یادداشت شد، قسمت اعظم پولهای فرآهم شده توسط جامعۀ بین المللی از 

طریق »وجوه های اعتبار« مدیریت میگردد. سهم های مهیا شده به صندوقهای وجهی جمع شده و از آنجا 
به پروژه های بازسازی توزیع میگردد. دو وجوه عمدۀ اعتبار عبارت اند از وجوه امانتی برای بازسازی 

 82.)LOTFA( و وجوه قانون و نظم برای افغانستان )ARTF( افغانستان

 )ARTF( سهم گیری در وجوه امانتی بازسازی افغانستان
بیشترین سهم جامعۀ بین المللی به بودیجۀ عملیاتی و انکشافی افغانستان از طریق ARTF سرازیر 

میگردد. از سال 2002 تا 20 مارچ 2015 بانک جهانی گزارش داد که 34 کمک کننده )دونر( نزدیک 
به 8.85$ میلیارد دالر تعهد کردند که از آنجمله مبلغ 8.03$ میلیارد دالر پرداخته شده است.83 مطابق به 

بانک جهانی، کمک کننده ها بیشتر از 913.03$ میلیون دالر به ARTF در سال مالی 1394 تعهد کردند، 
که از تاریخ 22 دسامبر 2014 الی 21 دسامبر 2015 را دربر میگیرد.84 شکل 3.23 ده بزرگترین کمک 
کننده ها به ARTF را برای سال مالی 1394 نشان میدهد. تا تاریخ 20 مارچ 2015، ایاالت متحده اضافه 

تر از 2.68$ میلیارد دالر را تعهد و بیشتر از 2.43$ میلیارد دالر را پرداخته است.85 ایاالت متحده و 
بریتانیا دو بزرگترین کمک کننده به ARTF میباشند که بصورت مشترک 47 فیصد مجموع پولها را، 

طوریکه در شکل 3.24 نشان داده شده است، فرآهم مینمایند.
شکل 3.23



وضعیت پولها

81 2015 گزارش به کانگرس ایاالت متحده I 30 اپریل 

سهم ها به ARTF به دو چینل توزیع میگردند—دریچۀ مصارفات جاری )RC( و دریچۀ سرمایه 
 ARTF گذاری.86 تا تاریخ 20 مارچ 2015، به اساس بانک جهانی، بیشتر از 3.44$ میلیارد دالر پولهای

به حکومت افغانستان از طریق دریچۀ RC برای پرداخت مصارفاتی مانند معاشات کارمندان ملکی مهیا 
شده است.87 دریچۀ RC مصارف عملیاتی حکومت افغانستان را حمایت میکند بخاطریکه عواید داخلی 
افغانستان به آن حدی نیست که مصارف جاری حکومت را تکافه کند. برای حصول اطمینان از اینکه 

دریچۀ RC پول کافی دریافت نماید، کمک کننده ها بیشتر از نصف پول خود را در ARTF برای استفادۀ 
مشخص پروژه های مورد عالقۀ شان اختصاص نمیدهند.88 

دریچۀ سرمایه گذاری مصارف برنامه های انکشافی را حمایت مینماید. تا تاریخ 20 مارچ 2015، 
به اساس بانک جهانی، نزدیک به 3.79$ میلیارد دالر برای پروژه های که از طریق دریچۀ سرمایه 

گذاری تمویل میشوند تعهد شده، که از آنجمله 2.89$ میلیارد دالر پرداخت گردیده است. بانک جهانی به 
تعداد 20  پروژۀ فعال را گزارش داده است که ارزش مجموعی آنها به گونۀ مشترک به بیشتر از $2.46 

میلیارد دالر میرسد، و از آن جمله مبلغ نزدیک به 1.57$ میلیارد دالر پرداخت شده است. 

)LOTFA( سهم گیری در وجوه امانتی قانون و نظم برای افغانستان
پروگرام انکشافی ملل متحد )UNDP( وجوه LOTFA را جهت پرداخت معاشات پولیس ملی و ایجاد 

ظرفیت در وزارت داخله، مدیریت مینماید.90 از سال 2002 تا کنون، کمک کننده ها مبلغ نزدیک به 
3.84$ میلیارد دالر را به LOTFA تعهد نموده اند، که از آنجمله نزدیک به 3.77$ میلیارد دالر تا تاریخ 

30 سپتامبر 2017—قریب ترین معلوماتی که در مورد LOTFA وجود دارد—پرداخته شده است.91 
ششمین دور حمایت LOTFA به تاریخ 1 جنوری 2011 آغاز، و به تاریخ 31 دسامبر 2014 پایان 

 LOTFA نزدیک به 1.90$ میلیارد دالر از UNDP ،2014 یافت.92 از آغاز دورۀ ششم الی 30 سپتامبر
به حکومت افغانستان جهت پوشش ANP و معاشات کارمندان ریاست مرکزی محابس؛ و مبلغ $53.52 

میلیون دالر اضافی را برای ارتقاع ظرفیت و دیگر فعالیت های LOTFA انتقال داده است.93 تا تاریخ 
30 سپتامبر 2014، کمک کننده ها نزدیک به 2.31$ میلیارد دالر به LOTFA برای دورۀ ششم تعهد 

نمودند. از جمع این مبلغ، ایاالت متحده نزدیک به 967.10$ میلیون دالر، و جاپان مبلغ بیشتر از 
746.76$ میلیون دالر تعهد داشتند. تعهدات مشترک هردو 74 فیصد مجموع تعهدات دورۀ ششم را تشکیل 
میدهد. ایاالت متحده از زمان آغاز وجوه الی تاریخ 30 سپتامبر 2014، مبلغ بیشتر از 1.52$ میلیارد دالر 

تعهد نموده و تمام این مبلغ را به استثنای 3.9$ میلیون دالر پرداخته است.94 شکل 3.25 چهار بزرگترین 
کمک کننده های LOTFA را از 2002 تا کنون نشان میدهد. 

دورۀ هفتم LOTFA به تاریخ 1 جنوری 2015 آغاز و قسمی طرح ریزی گردید که در ابتدا از طریق 
یک پالن شش ماهۀ ابتدایی با بودیجۀ تخمینی 296.84$ میلیون دالر فعالیت نماید. در جریان دورۀ ابتدایی 

شش ماهه، فعالیت های LOTFA قرار است به حکومت افغانستان انتقال یابند.95

شکل 3.24

شکل 3.25
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امنیت
از تاریخ 31 ماه مارچ سال 2015 کانگرس ایاالت متحده امریکا مبلغ 65 بیلیون دالر امریکایی را به 

منظور حمایه از نیروهای امنیتی ملی افغانستان اختصاص داده است. این بودجه برای نیروهای امنیتی 
ملی افغانستان توسط کانگرس به منظور ایجاد، تجهیز، آموزش، و تقویه نیروهای امنیتی ملی افغانستان 

که شامل اردوی ملی افغان، و پولیس ملی افغان میباشد، تاسیس گردیده است.
نیروهای ایاالت متحده-افغانستان )USFOR-A( در این دوره سه ماهه به ادارۀ بازرس خاص برای 

بازسازی افغانستان ) ادارۀ سیگار( اطالع داده است که اولویت این دوره برای وزارت دفاع ایاالت 
متحده امریکا، نیروهای دفاع امنیت ملی افغان )ANDSF( میباشد. وزارت دفاع ایاالت متحده گفته 

است منظور از )ANDSF( عبارت از ادارات امنیتی که تحت اثر وزارت دفاع ملی، و وزارت داخله 
افغانستان میباشد، است، که این ادارات مشمول یک تعداد زیاد اداراتی است که از اردوی ملی، و پولیس 

ملی مجزا میباشند.96
با آنهم، توافق نامه امنیتی و دفاعی میان ایاالت متحده امریکا و دولت جمهوری اسالمی افغانستان 

)که به نام توافقنامه دوجانبه امنیتی مسمی است( "ریاست امنیت ملی، و سایر ادارات را قسمیکه هر دو 
جانب توافق نموده اند"، در بر میگیرد.97 در تعریف وزارت دفاع ملی از ANDSF، ریاست امنیت ملی 

شامل آن نمیشود، زیرا ریاست امنیت ملی تحت اثر وزارت دفاع، و وزارت داخله نمیباشد.98 از همین 
لحاظ وزارت دفاع ایاالت متحده ریاست امنیت ملی را تمویل نمینماید. به منظور جلوگیری از اشتباه، 
ادارۀ سیگار در نظر دارد تا تعریف وزارت دفاع ایاالت متحده را در این رابطه در دوره راپور دهی 
سه ماهه بعدی اصالح نماید. با این همه ادارۀ سیگار توانسته است تا این اصطالحات را در گزارشات/

مقاالت خود تغیر بدهد.
مقدار زیاد بودجه تمویل شده توسط ایاالت متحده از طریق ASFF انتقال گردیده، و توسط قومندانی 

انتقال متحده-افغانستان قومندانی امنیت متحد-افغانستان )CSTC-A( و یا توسط ادارۀ همکاری های 
دفاعی، تعهد گردیده است. از مجموع 60.7 بیلیون دالر تخصیص داده شده برای ASSF، حدود 

53.1 بیلیون دالر تعهد گردیده و مبلغ 51.6 بیلیون دالر الی ماه مارچ سال 2015 به مصرف رسیده 
است.99

این بخش اردو ملی افغان، پولیس ملی افغان، وزارت دفاع افغانستان، و وزارت داخله افغانستان را 
ارزیابی نموده، و مروری است در مورد چگونگی مصرف بودجه به منظور ایجاد، تجهیز، آموزش، و 

تقویه نیروهای امنیتی افغان.

 :)ANDSF( نیروهای دفاعی امنیتی ملی افغان
بر اساس تعریف وزارت دفاع شامل اعضای 

نیروهای امنیتی که تحت رهبری وزارت دفاع 
و وزارت داخله افغانستان میباشند، میباشد. 

وزارت دفاع شامل اردوی ملی افغان و نیروهای 
حفاظت ازتأسیسات )FPF( میباشد. اردوی ملی 

 ،)AAF( افغان شامل نیروهای قوایی هوایی افغان
فرماندهی عملیات های خاص اردوی ملی افغان 
 )SMW( و عملیات پرواز خاص ،)ANASOC(

میباشد. وزارت داخله شامل پولیس ملی افغان 
)ANP(، پولیس محلی افغان )ALP(، و نیروهای 

محافظت عامه افغان )APPF( میباشد. پولیس 
 ،)AUP( ملی افغان شامل پولیس امنیه افغان

پولیس سرحدی افغان )ABP(، پولیس نظم 
عامه افغان )ANCOP(، پولیس ضدمواد مخدر 

افغانستان )CNPA(، و فرماندهی کل واحد خاص 
پولیس )GCPSU( میباشد. باآنهم، نه پولیس 

محلی افغان و نه هم APPF شامل تشکیل منظور 
شده 352000 هزار نفری نیروهای دفاعی 

امنیتی ملی افغان میگردد.

منبع: OSD-P، مکاتباط ایمل با ادارۀ سیگار،4/13/2015 
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مسائل	کلیدی	و	رویداد	های	مهم	در	این	دورۀ	سه	ماهه
دیدار	رئیس	جمهور	و	رئیس	اجرائیه	از	ایاالت	متحده	امریکا

 در جریان این هفته به تاریخ 22 مارچ سال 2015 رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرائیه عبدهللا 
عبدهللا از ایاالت متحده امریکا دیدار نمودند. این رهبران با رئیس جمهور اوباما گفتگو کردند، در سنا 

)کانگرس( ایاالت متحده خطابیه داشتند، با وزرای دفاع و خارجه مالقات نمودند، از کمپ دیوید دیدار 
نمودند، و سخنرانی ها در انستیتیوت ها و موسسات مختلف داشتند.

مواد عمده امنیتی این سفر شامل موضوعات زیر است:
• به تاریخ 24 مارچ درجریان یک کنفرانس مطبوعاتی، رئیس جمهور اوباما تصمیم خود به منظور 	

به تقویق انداختن پروگرام اصلی خروج عساکر ایاالت متحده الی ختم سال 2015، و حفظ 9800 تن 
نیرو های نظامی الی سال 2016 را اعالن نمود.100

• درجریان یک کنفرانس مطبوعاتی در کمپ دیوید به تاریخ 23 مارچ، وزیر دفاع ایاالت متحده 	
اقای اشتون کارتر اعالن نمود که وزارت دفاع در نظر دارد که بودجه مورد نیاز به منظور تقویه 

نیروهای امنیتی افغان را با حفظ 352000 تن نیرو الی سال 2017 تدارک ببیند.101
• رئیس جمهور غنی خطاب به جلسه مشترک کنگره به تاریخ 24 مارچ اظهار نمود که مردم افغانستان 	

از خدمتگزاری سربازان مرد و زن ایاالت متحده که در افغانستان خدمت نموده اند، و آنهای که 
در این راه جان های خود را از دست داده اند تا از آزادی افغانستان دفاع نمایند، قدر دانی نموده، و 
آنرا یک دین نامید. او همچنان از امریکائیانیکه به افغانستان آمدند و در قسمت اعمار مکاتب، ارایه 

خدمات صحی، و دست رسی به آب آشامیدنی کار نمودند، تشکر نمود.102
• در جریان سخنرانی، غنی در مورد همکاری های استراتیژیک و توافق نامه امنیتی دو جانبه تآکید 	

نمود، چارجوب ارتباطات افغانستان و ایاالت متحده را تعریف نموده، و تعهد نمود که افغانستان الی 
همین دهه یک کشور متکی به خود گردد.103

• در جریان یک گردهمآیی در مورد چگونگی صلح با طالبان در انستیتوب صلح ایاالت متحده، 	
غنی در مورد اهمیت نقش پاکستان تآکید نمود. او گفت حاال هر دو دولت موقف خود را در مورد 

خصومت نا مشخص و اینکه مشکل بنیادگرائی در مورد صلح با طالبان نیست، اما به جای آن مشکل 
صلح میان پاکستان و افغانستان است، را تائید مینمایند.104

برای معلومات بیشتر در مورد سفر رهبران افغان صفحه 127 این گزارش را ببینید. 

عملیات	های	نظامی	تحت	رهبری	نیروهای	امنیتی	ملی	افغان
زمانیکه نیروهای بین المللی حافظ صلح )ISAF( عملیات های نظامی خود را در ختم سال 2014 به 

پایان رسانیدند و ماموریت پشتیبانی قاطع )RSM( ناتو آموزش ها، مشاوره، و نقش کمکی خود را در 
اول جنوری 2015 آغاز نمودند، نیروهای امنیتی ملی افغان مسؤلیت امنیت افغانستان را به دوش گرفت. 

در اوسط ماه فبروری 2015 نیروهای امنیتی ملی افغان اولین و بزرگترین عملیات نظامی مستقل در 
نوع خود را تحت نام عملیات ذلفقار به منظور پاک سازی والیت هلمند از مخالفین، قبل از شروع فصل 

جنگ های بهاری، آغاز نمودند.105 این عملیات توسط قول اردوی 215 به همکاری و حمایه قول اردوی 
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205 و 207، با اشتراک واحد های قوای هوای افغان، قطعه عملیات های خاص اردوی ملی، و پولیس 
ملی افغان، پالن گذاری و رهبری گردید.106

 به تاریخ 8 اپریل 2015 یک قومندان اردوی ملی ختم عملیان نظامی 50 روزه ذلفقار را اعالن 

نمود، که در نتیجه این عملیات 418 تن از مخالفین دولت، 93 کارمند نظامی، و 7 تن شهروندان ملکی 
کشته شدند.107 در همین روز، مسؤلین رسمی گزارش داند که نیروهای پولیس در حال ترک مواضع خود 
در ولسوالی سنگین میباشند، و گفته میشود بدون حمایه اردوی ملی نیروهای پولیس قادر به حفظ مواضع 
شان نخواهند بود.108 گزارش ها در مورد ترک مناطق توسط نیرو های اردوی ملی و پولیس بعد از پاک 

سازی مناطق در تناقص با گفته های معاون والی هلمند است که میگوید دولت در نظر دارد که پاسگاه 
های اردوی ملی و پلیس را به منظور جلوگیری از بازگشت طالبان در مناطق پاک سازی شده ایجاد 
نماید.109 یک ماه بعد مسؤلین محلی گزارش دادند که طالبان کنترول اکثریت ولسوالی ها را به دست 

گرفته اند و نیروهای دولتی تنها بازار ها و جاده های اسفالت شده را تحت کنترول دارند.110
درجریان مبارزات نظامی از ازدیاد تلفات نظامی در ولسوالی سنگین که یکی از محالت امن برای 

طالبان میباشد، گزارش شده است. از زمان آغاز عملیات، بیمارستان های محلی شاهد ازدیاد %30 بیشتر 
مراجعین نظر به تعداد مراجعین در همین موقع در سال گذشته بوده است. 111 بیمارستان ها گزارش داده 

اند که تعداد زیاد شهروندان ملکی در میان درگیری ها گیر مانده اند. یک مسؤل بیمارستان گفت، "که 
ارقام تلفات در این مناطق عادی نمیباشد، و اینکه هیچگاهی در این مناطق صلح نبوده است".112 جامعه 

فعال مدنی مقیم در هلمند گزارش داده است که 1500 فامیل ولسوالی های خود را به خاطر فرار از 
خشونتها ترک نموده اند.113

به تاریخ 14 اپریل 2015 وزیر داخله برای پارلمان افغان گفت که 11 والیت کشور با تهدیدات 
امنیتی باال و 9 والیت دیگر با تهدیدات امنیتی متوسط روبرو میباشد.114

در گزارش رئیس اطالعات ملی ایاالت متحده اقای جیمز کلوپرکه برای کانگرس ایاالت متحده تقدیم 
گردید، آمده که پیهم به نظر رسیده است اینکه طالبان به شکل متواتر نفوذ خود باالی یک قشر مشخص 

پشتون را در یک بخش کشور در سال 2015 داشته اند، زیرا طالبان خروج نیروهای بین المللی را یک 
نشانه بیروزی غیر قابل اجتناب میدانند.115 کلیپر توقع دارد تا نیروهای امنیتی افغان قادر به حفظ امنیت 

شهر های بزرگ باشند، ولی توقع نمیرود تا نیروهای امنیتی افغان بتوانند بدون کمک های دوامدار 
تمویل کنندگان دوام بیارند.116

گزارش	ملل	متحد	در	مورد	کاهش	موارد	امنیتی	ولی	موجودیت	
شکننده	گی	افغانستان

نظر به گزارش دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان )UNAMA(، وضعیت امنیتی در 
افغانستان هنوز هم شکننده میباشد. نظر به جدول شماره 3.6 در پائین صحفه، تعداد رویداد های امنیتی 
در مقایسه به ماه مارچ سال 2013 کم میباشد. باآنهم، هنوز 9.2% یا 4649 رویداد در مقایسه با همین 

موقع در سال 2013-2014، و 33.2% بیشتر از همین موقع در سال 2012-2013 ثبت گردیده است.117 
ملل متحد بیشترین رویداد های امنیتی را در ماه دسمبر 2014 و ماه جنوری 2015 در مقایسه با همین 

موقع در هر سال شروع ا زسال 2001 گزارش داده است، یکی از نظریات آنرا به زمستان معتدل ربط 
داده است.118

گزارشات ملل متحد نشان دهنده 5075 رویداد امنیتی از 16 نویمبر 2014 الی 15 فبروری 2015 
میباشد، که شامل 191 رویداد ترور و 40 رویداد سوء قصد است، این گزارش افزایش 26.4% و %29 

رویدادهای	امنیتی: گزارشات امنیتی شامل درگیری 
های مسلحانه، تعبیه مواد انفجاری، قتل های هدفمند، 

اختطاف، آدم ربایی، حمالت انتخاری، جرایم و 
ارعاب میباشد. واقعات گزارش شده لزوما رخداد 

های حقیقی نیستند.

منبع: تحلیل اداره سیگار از گزارش ملل متحد، 2014/9/12 
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را در مقایسه به همین موقع سال در 2013-2014 نشان میدهد. درگیری های مصلحانه )%46.8( 
و برتاب راکت )30.9%( حدود 78% فیصد رویداد های امنیتی را تشکیل میدهد. حدود 40 رویداد 
انتخاری روی داده است، که شامل یک واقعه انتحار در مراسع جنازه یک قومندان پولیس محلی در 

والیت لغمان میباشد که از اثر آن تعداد تلفات به 15 تن به شمول کارمندان بلند رتبه پولیس میرسید.119
کاهش فعالیت های مخالفین در جریان فصل خزان در ماه های اکتوبر و نویمبر، انجام عملیات نظامی 
توسط نیروهای امنیتی افغان با حمایه نیروهای ائتالف، سبب کاهش عملیات های بزرگ مخالفین در کابل 

گردید. حمالت انتحاری از 10 به 5 کاهش یافت، در حالیکه رویداد ها از اثر مواد انفجاری تعبیه شده 
)IED( از 18 به 5 رویداد در جریان ماه دیسمبر و جنوری کاهش یافته است.120

درگزارش 27 ماه فبروری 2015 رئیس شورای امنیت سازمان ملل آمده است، پیش بینی عمومی 
نشاندهنده تشدید جنگ fو درگیری های مصلحانه در تابستان سال آینده میباشد.121 او همچنان تآیید کرد 

که صلح منحیث پیش شرط اساسی برای پایداری سیاسی و پیشرفت اقتصادی در افغانستان همچنان باقی 
است.122

در 12 ماه اپریل 2015، در رابطه به تلفات وارد شده باالی غیر نظامیان و تاثیرات آن باالی افراد 
ملکی در جریان جنگ های موسومی، رئیس UNAMA از تمام طرفین درگیر تقاضا نمود تا از آسیب 

رسانیدن به غیر نظامیان جلوگیری نمایند. راپور UNAMA نشان دهنده افزایش 8% تلفات ملکی از اثر 
جنگ های زمینی در مقایسه با همین موقع در سال 2014 میباشد، وی از تمام طرف های دگیر تقاضا 

مینماید که استفاده از خمپاره و موشک در مناطق ملکی را متوقف سازند.123
با وجود گمانه زنی رسانه ها در مورد موجودیت گروه های مخالف مربوط به دولت اسالمی عراق 

و شام )داعش(، ملل متحد گزارش داده است که هیچ نشانه ای از حمایت گسترده از موجودیت داعش در 
افغانستان دیده نمیشود.124 باآنهم، به تاریخ 8 اپریل 2015 رئیس جمهور غنی تائید نمود که حمله انتحاری 

در والیت جالل آباد که باعث کشته شدن 35 تن و زخمی شدن 125 تن گردید، کار داعش بوده است. 
طالبان دخالت خود در این حمله را رد نمودند.125

سازمان ملل متحد از طالبان خواست 
تا حمالت خود باالی افراد ملکی 
و کسانیکه در خصومت ها نقش 

ندارند، را توقف دهند.
 —محترمه جورجیت گگنون 

بخش حقوق بشر یوناما

منبع: خبرنامه یوناما: ارقام اخیر UNAMA نشان دهنده ادامه ثبت تعداد زیاد تلفات 
ملکی است، 4/12/2015 

جدول 3.6

تعداد	واقعات	گزارش	شده	امنیتی

تاریخ
تعداد	واقعات	گزارش	

تعداد	روزهاشده	امنیتی
تعداد	اوسط	واقعات	
امنیتی	در	روز

2/15/2014–11/16/20134,6499250.5

 5/31/2014–3/1/20145,8649263.7

8/15/2014–6/1/20145,4567671.8

11/15/2014–8/16/20145,1999256.5

2/15/2015–11/16/20145,0759255.2

26,24344459.1مجموع	و	اوسط	واقعات	/روز

2014/7/P.5، 3 ،2014/9/P.5، 9 ،2014/9/12 ،P.4 ،منبع: شواری امنیت سازمان ملل متحد، وضعیت در افغانستان و تاثیرات آن بر صلح و امنیت جهانی
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وضعیت	یا	حالت	معلومات	طبقه	بندی	شده	)سری(	نیروهای	خاص	
)ANSF(	افغان	امنیتی

 در این دوره سه ماهه، RSM معلومات طبقه بندی شده در مورد توانایی ها و کاهش توان رزمی 
نیروهای خاص امنیتی افغان، قوای هوایی افغانستان )AAF(، و لوا عملیات های خاص افغان 

)SMW(، میباشد. از همین حاال به بعد، قسمیکه قانون اجازه میدهد، ادارۀ سیگار یک ضمیمه طبقه بندی 
شده که شامل معلومات طبقه بندی شده میباشد، را در این گزارش خود برای معلومات کانگرس امریکا 

نشر مینماید.

نیروهای	امریکایی	در	افغانستان
 به اساس گزارش USFOR-A، بعد از کم شدن 500 تن از نیروهای نظامی امریکا در افغانستان در 
20 دسمبر 2014، تعداد این نیروها که در حال خدمت در افغانستان میباشند بعد از تاریخ 28 فبروری 
سال 2015 در حدود 9000 تن میرسد. همچنان به تعداد 7000 تن دیگر از نیروهای ائتالف از سایر 

کشور ها در عین زمان در افغانستان در حال خدمت میباشند.126
به تاریخ 24 مارچ درجریان یک کنفرانس مطبوعاتی با رئیس جمهور غنی در قصر سفید، رئیس 

جمهور اوباما تصمیم خود به منظور حفظ 9800 تن نیرو های نظامی امریکایی الی سال 2016 را 
اعالن نمود، یعنی به تقویق اندختن پروگرام اصلی خروج نیروها امریکایی از افغانستان در جریان سال 
2015. این تصمیم به نیروهای امریکایی اجازه داد تا در پایگاه های خود باقی بمانند، این موضوع برای 
جمع اوری اطالعات و اجرای عملیات ضدتروریزم، همچنان حمایه هوایی و لوژستیکی از نیروی های 
امنیتی افغان، بسیار حیاتی است.127 از زمان شروع عملیات های نظامی از سال 2001، مجموع تعداد 

کشته شده گان نیروهای نظامی امریکا در افغانستان 2215 تن میباشد که 83% آنها کسانی اند که در 
عملیات های کشته شدند، و 20126 تن دیگر الی 30 مارچ 2015 مجروح گردیده اند.128

هفت رویداد حمله خودی باالی نیروهای نظامی امریکا در جریان سال 2014 که باعث کشته شدن 
4 تن و زخمی شدن 15 تن گردیده، روی داده است. 129این رقم یک رویداد اظافه تر از راپور سه 

ماهه گذشته USFOR-A میباشد. رقم قبلی بعد از یک بررسی نشان دهنده این بود که نیروهای نظامی 
امریکا هدف احتمالی یک حمله دیگر میباشند، به روز/اصالح گردید.130 یک حمله خودی باالی نیروهای 

امریکایی که در سال 2015 صورت گرفت باعث گشته شدن یک تن و زخمی شدن 2 سرباز دیگر 
گردید. این حمله ختم طوالنی ترین دوره تلفات نیرو های امریکایی در جبۀ جنگی بعد از سال 2001 

بود.131 یک حمله دیگر در جریان سال 2015 باعث گشته شدن 3 تن و زخمی شدن یک تن از کارمندان 
قراردادی ایاالت متحده گردید.132

افزایش	اندک	کمیت	نیروهای	امنیتی	ملی	افغان
نظر به گزارش USFOR-A در این گزارش سه ماهه، کمیت نیروهای امنیتی افغان 328805 )به 

شمول کارمندان ملکی( بود. قسمیکه در جدول 3.7 در صفحه پائین نشان داده شده است، این رقم 
91.3% کمیت نیروی های امنیتی ملی افغان را از هدف تعین شده که 360004 میباشد، تشکیل میدهد. 

)هدف تعیین شده نهایی که کارمندان ملکی را شامل نمیگردد 352000 تن میباشد(. رقم کمیت به وظیفه 
گماشته شده نشان دهنده ازدیاد 3163 تن را از ماه نویمبر سال 2014 میباشد.133 قسمیکه در جدول 3.8 

در صفحه پایین نشان داده شده است، تعداد ازدیاد نیرو که در اردوی ملی افغان دیده میشود 4917 تن 
میباشد، در حالیکه پولیس ملی افغان به تعداد 1754 تن کاهش را نشان میدهد.134

در این گزارش سه ماهه، تفصیل کمیت نیروهای امنیتی ملی افغان در سطح نیروها و پائین تر از 
آن به شکل سری باقی مانده است. از همین رو ادارۀ سیگار تفصیل موضوع را توسط یک ضمیمه بسته 

بندی شده )سری( گزارش خواهد داد.

اداره سیگار

در این دوره سه ماهه، سیگار یک بررسی 
جامع در مورد چگونگی نیاز به یک 

نیروی پاسخگو با کمیت مشخص و قابل 
اعتماد برای نیروهای امنیتی ملی افغان 

را انجام داده است. برای مرور این تحلیل 
بخش 1 صفحه 3 را ببینید.
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وزارت	دفاع	ایاالت	متحده	در	سدد	تآمین	بودجه	بیشتر	برای	
نیروهای	امنیتی	ملی	افغان

به تاریخ 23 مارچ 2015 در جریان کنفرانس مطبوعاتی در کمپ دیوید، وزیر دفاع ایاالت متحده اقای 
اشتون کارتر اعالن نمود که وزارت دفاع در سدد تمویل بودجه نیروهای امنیتی ملی افغان الی سال 

2017 میباشد تا کمیت این نیروها را به تعداد مطلوب یعنی رقم 352000 تن برساند. قبآل، در جریان 
کنفرانس شیکاگو در سال 2012 کاهش نیروهای امنیتی ملی افغان الی 228500 تن به منظور کاهش 
مصارف، تثبیت گردیده بود.135 کارتر گفت هر دو، قومندان نیروهای ائتالف و نیروهای نظامی افغان 

رقم 352000 تن نیرو را به منظور ثبات و تآمین دست آورد های امنیتی پیشنهاد نموده اند.136
وزارت دفاع ایاالت متحده مجموع مصارف ساالنه وزارت دفاع، وزارت داخله و نیروهای امنیتی 

ملی افغان را در حد فعلی با کمیت 352000 را مبلغ 5.5 بیلیون دالر گزارش داده است. به منظور 
کمک برای رفع نیازمندی مصارف سال مالی 2015، کانگرس ایاالت متحده مبلغ 4.1 بیلیون دالر را 

برای تمویل نیروهای امنیتی افغان اختصاص داده است. در حالیکه وزارت دفاع ایاالت متحده تنها مبلغ 
3.7 بیلیون دالر را برای سال مالی 2016 پیشنهاد نموده بود، مصارف آینده بستگی به کمیت، ساختار، و 

عملیات های نظامی در آینده دارد.137

وزارت	دفاع	بدون	وزیر	دفاع
نظر به معلومات ادارۀ سیگار از مطبوعات، وزارت دفاع افغانستان بدون وزیر دفاع مانده است. رئیس 
جمهور غنی انتخاب دوم خود برای پست وزارت دفاع را نیر به تاریخ 8 اپریل 2015 عزل نمود. غنی 

جنرال محمد افضل لودین را در جلسه امنیتی در شورای امنیت به تاریخ 6 اپریل نامزد نموده بود.138 

گزارش خاص اداره سیگار

در این دوره سه ماهه، سیگار یک نامه برای 
قومندان های RSM و CSTC-A نگاشته 
و طی آن معلومات در مورد تحلیل ها از 

وضعیت فعلی، کمیت و ساختار نیروی های 
امنیتی ملی افغان، و پیش بینی ایاالت متحده 

به منظور حمایه مصارف مالی این نیروها را 
نموده است.

برای معلومات بیشتر بخش 2 صفحه 42 را 
مرور نماید.

جدول 3.7

کمیت نیروهای ANSF، فبروری 2015

ANSF مندانی
ختم کمیت هدف 
تاریخ هدفتعیین شده

تعداد موجوده الی 
فبروری 2015

فیصدی هدف 
تصویب شده

تفاوت میان تعداد کنونی و 
تفاوت )%(هدف تعیین شده

)December 2014  167,024 %85.7)27,976( )%14.3  195,000 اردوی ملی به شمول نیرو های هوایی افغان

اردوی ملی به شمول افراد ملکی نیروهای هوایی 
)11.3%( )908(88.7% 7,096  8,004 افغان

)14.2%( )28,884(85.8% 174,120  203,004 مجموع اردوی ملی افغان و نیروهای هوایی افغان

)February 2013  154,685 %98.5)2,315( )%1.5  157,000 پولیس ملی افغان

مجموع نیروهای امنیتی ملی افغان و کارمندان 
)8.7%( )31,199(91.3% 328,805  360,004 ملکی

منبع: وزارت دفاع، گزارش در باره انکشاف امنیتت و رفتن به طرف ثبات در افغانستان P. 56، USFOR-A ،12/20/2012، در جواب درخواست معلومات از طرف ادارۀ سیگار، USFOR-A ،3/24/2015، در جواب بررسی ادارۀ سیگار، 4/10/2015 

جدول 3.8

کمیت	نیروهای	موجود	ANSF،	دوره	سه	ماهه	اول	2014،	دوره	سه	ماهه	اول	2015
2/20145/20148/201411/20142/2015

اردوی ملی افغان به 
 174,120 169,203 171,601  177,489  184,839 شمول نیروهوایی افغان

 154,685 156,439 153,317  152,123  153,269 پولیس ملی افغان*

مجموع	نیروهای	
 328,805  325,642  324,918  329,612 338,108 امنیتی	ملی	افغان

یاداشت:تعداد اردو و نیروی هوایی به شمول کارمندان ملکی 7096 تن. معلومات موجوده نشان دهنده اینکه کارمندان ملکی شامل مجموع نیروهای پولیس ملی افغان اند یا خیر، 
نیست. *در گزارش ماه نویمبر 2014 پولیس ملی افغان به نظر میرسد که یکتعداد از پولیس امنیه افغان دو بار محاسبه گردیده است، ارقام درست شاید 151272 تن باشد. 

 ،RSM :2015/24/3 جواب به معلومات درخواست شده ادارۀ سیگار، 2014/31/3، 2014/1/7، 2014/6/10، 2014/28/12، و ،CSTC-A :منبع
جواب به منظور درخواست ادارۀ سگار برای وضاحت، RSM :2015/3/2، ارتباط از طریق ایمیل همراه با جنرال جان اف کمپبل، فرمانده، RSM، برای اداره سیگار، 

USFOR-A :2015/25/2، به جواب بررسی ادارۀ سیگار، 2015/10/4



89

امنیت

2015 I 30 اپریل،  گزارش به کانگرس ایاالت متحده 

با آنهم، جنرال لودین گفت که به منظور جلوگیری از ایجاد تفرقه در کشور وی از نامزدی خود کنار 
رفته است.139 در ماه جنوری، وکالی پارلمان افغانستان جنرال شیرمحمد کریمی سرپرست وزارت دفاع 

و نامزد وزیر پیشنهادی غنی را رای اعتماد نداده و رهبری او از نیروهای امنیتی را رد نمودند. از 
زمان تحلیف غنی به حیث رئیس جمهوربه تاریخ 29 سپتمبر 2014 الی اکنون وزارت دفاع بدون وزیر 

میباشد.140

کاهش	کمیت	نیروهای	امنیتی	ملی	افغان
به اساس گزارشات داده شده توسط وزارت دفاع و وزارت داخله برای RSM، کمیت نیروهای امنیتی 
افغان در حال کاهش است، با آنهم هر دو نهاد یعنی اردوی ملی افغان و پلیس ملی افغان نتوانسته اند تا 

هدف تعیین شده برای حفظ نیروهای امنیتی ملی افغان را در حد 1.40% ماهانه نگهدارند. درصد کاهش 
نیرو ها در اردوی ملی افغان به 2.55% در ماه میرسد و در مقابل کاهش نیرو در پولیس ملی %1.64 
میباشد. 141 این یک کاهش اشکار 1% از حد اوسط ماهانه نیروهای اردوی ملی افغان در سال 2013 

)3.52%( و سال 2014 )3.62%( را نشان میدهد. 142 نرخ کاهش ماهانه نیروهای اردوی ملی افغان در 
پنج ماه گذشته پاینتر از حد اوسط میباشد.143

به منظور کمک به وزارت دفاع و وزارت داخله برای جلوگیری از کاهش نیروها، RSM پنج 
راهکار را برای افغان ها معرفی نموده است تا ارزیابی گردد. 144 تمرکز بیشتر این راهکار ها باالی 

مسایل چون گماشتن مناسب، ترفع )ارتقـأ(، پرداخت امتیاز بیشتر برای عساکر و گزمه ها، تدارک 
زندگی مناسب و با کیفیت بهتر، مانند مرخصی، توجه خاص باالی مجروحین، و مسؤل قراردادن 

فرماندهان )قومندانها(، میباشد.145
سازمان ملل متحد نیروهای امنیتی ملی افغان را در زمینه طرزالعمل های تحقیق به منظور استخدام 

نیروهای امنیتی کمک و حمایه مینماید.146 طرزالعمل های بازبینی شده شامل داشتن تابعیت افغان، حداقل 
سن 18 سال، )در برخی موارد تعیین سن در کشوری که امار دقیق از تولدات را ندارد، مشکل میباشد(، 

گذشتن از آزمایشات پزشکی و شخصیتی، و داشتن سواد کافی، میباشد.147
دراین دوره سه ماهه، مقدار زیاد معلومات در رابطه به کاهش نیروهای امنیتی ملی افغان به شکل 
سری آن باقی مانده است. ادارۀ سیگار این موضوع را در یک ضمیمه سری )طبقه بندی شده( دیگر 

گزارش خواهد داد.
 

گزارش	تحلیلی	ازتصویب	تغیرات	در	کمک	ها/حمایت	ها
از 1 جنوری 2015، پیمان اتالنتیک شمالی )ANTO( تغیراتی را در راهکار ارزیابی نیروهای امنیتی 
ملی افغان به منظور تنظیم آموزشهای جدید، مشاوره، و حمایت از ماموریت، روی دست گرفت. گزارش 
ارزیابی ماهانه نیروهای امنیتی ملی افغان )MAAR( جاگزین راپور ساحوی وضعیت نیروهای امنیتی 
ملی افغان )RASR( گردیده است، این گزارش از ماه اگست سال 2013 مورد استفاده قرارمیگرفت.148 

خالصه گزارش RASR را که ادارۀ سیگار به دست آورده است، نشاندهنده گزارشات به سطح تولی 
)تیپ( است که شامل تجزیه و تحلیل از مشاهدات و کمبود ها، برجسته نمودن مشکالتی که مانع تطبیق 

اولویت های نیروهای امنیتی ملی افغان در درازمدت میگردد، و ارزیابی نیروهای امنیتی ملی افغان 
از وضعیت عملیات ها، و آماده بودن تجهیزات نظامی، میباشد.149 گزارشات MAAR قابلیت نیروهای 
امنیتی ملی افغان و مؤثریت هشت دستورالعمل اساسی در رابطه به ظرفیت و کارایی واحدها به منظور 

پیشبرد این دستورالعمل منحیث یک نیروی پیشبرنده، مدیریت از منابع، پایداری، اطالعاتی، و ارتباطات 
استراتیژیک )راهبردی(، را ارزیابی مینماید. گزارش MAAR توانایی این را فراهم مینماید تا ظرفیت 

وزارت های دفاع، و داخله و ادارات مربوطه آنها ارزیابی گردیده، وچگونگی مؤثریت عمل کرد 
قرارگاه های والیتی آنها از تطبیق دستورالعمل ها در حمایت از نیروها برای شکست مخالفین و تآمین 

امنیت افغانستان، مشخص گردد.150
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قسمیکه در جدول 3.9 نشان داده شده است، اولین گزارش MAAR ظرفیت اردوی ملی افغان 
و پولیس ملی افغان را در جریان سال 2015 ارزیابی نموده است.151 یک MAAR تمام هفت واحد 

اردوی ملی افغان و قول اردوی 111 را در یک گزارش واحد ارزیابی نموده است. یک گزارش دیگر 
MAAR تمام هفت مرکز همآهنگی عملیات- ساحوی )OCC-Rs( را در یک گزارش واحد ارزیابی 

نموده است. دو واحد دیگر اردوی ملی توسط یگ گزارش جداگانه MAAR ارزیابی گردیده است. 
یک گزارش دیگر ارزیابی هفت پولیس امنیه افغانستان )AUP( را شامل است، و گزارش دیگر هفت 

زون سرحدی پولیس)ABP( را ارزیابی نموده است.152 پولیس نظم عامه افغانستان )ANCOP( دیگر 
ارزیابی نمیگردد. شش نوع ارزیابی برای اردوی ملی افغان و پولیس ملی افغان، و هفت نوع ارزیابی 
برای OCC-Rs به منظور بررسی و تقویت مؤثریت عملیات ها، وجود دارد. رهبری و مدیریت هر 
واحد نیروهای امنیتی ملی افغان به شمول اردوی ملی افغان، پولیس امنیه افغانستان، و زون سرحدی 

پولیس ارزیابی گردیده، و همچنان این ارزیابی در برگیرنده بخش های فرماندهی و کنترول، پرسونل و 
آموزشها، و ثبات، را مورد ارزیابی قرار داده است.

 AUP واحد اردوی ملی ارزیابی های بیشتری را در قسمت ترکیب تسلیحات داشته است، در حالیکه
و ABP در مواردی چون ادغام با سایر واحد های نیروهای امنیتی ملی افغان، مورد ارزیابی قرار 
گرفته است. هفت بخش دیگر برای OCC-Rs عبارت از فرماندهی و کنترول نیروی امنیتی خاص 

افغان )intra-ANSF(، توانایی همآهنگی، شریک سازی اطالعات، همآهنگی تدارکاتی و معلوماتی، 
ارتباطات، و فناوری معلوماتی میباشد.153

نتایج ارزیابی های ذکر شده با نتایج RASR مشابهت دار: قادر بودن به شکل مؤثر، قادر بودن، 
قسمآ قادر بودن، در انکشافات از بخش های اند که نظر به عدم حظور مشاورین بخش مربوطه مورد 

ارزیابی قرار نگرفته اند.154
اولین گزارش MAAR %93 بخشهای نیروهای امنیتی ملی افغان را در چند دسته بندی مانند، توانا، 

کامآلتوانا، یا پایدار ارزیابی نموده است.USFOR-A 155 گزارش میدهد درحالیکه پیشرفت های هم 
صورت گرفته است، اما نیروهای امنیتی ملی افغان هنوز هم در زمینه های چون نگهداری، نصب و 

مدیریت وسایل با مشکالت مواجه میباشند.156 بااین حال، با کم شدن نظارت نیروهای امریکایی و ائتالف 
بین المللی، دقیق بودن ارزیابی هایکه توسط نیروی های امنیتی ملی افغان صورت میگیرد قابل اعتبار 

نمیباشد. 
USFOR-A میگوید، که اردوی ملی افغان بیشرفت قابل مالحظه را در قسمت شریک نمودن 

معلومات با OCC-Rs به دست آورده است.157 قومندان USFOR-A جان اف کیم بل در یک جلسه 
کانگرس گفت، من به نیروهای افغان مشوره دادم که در این دوره سه ماه آنها هیچ عملیاتی که شامل 

حمایه هوائی نیروهای ائتالف باشد، را برنامه ریزی نه نمایند، اوگفت "زیرا طالبان نیز حمایه هوائی 
و زره پوش های ضد گلوله با خود ندارند، طالبان با خود توپ های D-30 ندارند، طالبان سالح هاییکه 

شما با خود دارید را ندارند".USFOR-A 158 همچنان گزارش داده است که اردوی ملی هنوزهم 
درقسمت بیش بینی تآمین ضروریات و مطالبات، و پیگرد/کنترول مصارفاتی مشکالت دارد.159

راپور USFOR-A مدیریت مؤثر پولیس ملی افغان در سطح بلند و دست آورد های مثبت در 
عملیات های یکپارچه با اردوی ملی افغان را نشان میدهد، ولی گفته میشود که پولیس با مشکالت چون 

نبود تجهیزات برای جمع آوری شواهد، و نا توانی انتقال شواهد به البراتوار مواجه میباشد. همچنان یکی 
از مشکالت دیگر پولیس که گزارش گردیده است و قابل نگرانی است عدم توانایی استفاده ارتباطات 

امن/مصؤن در جریان عملیاتهای پولیس میباشد.OCC-Rs 160 مانند یک مقام همآهنگ کنند میان 
نیروهای امنیتی ملی افغان، مسؤلین والیتی، و سایر مسؤلین دولتی اجرای وظیفه مینماید.161 واحد های 

مراکز	همآهنگی	عملیات	ها	)OCCS(: مراکز 
همآهنگی منطقوی و والیتی مسؤل همآهنگی 

عملیات های امنیتی و پاسخگویی به غیرنظامیان 
به منظور بهبود اوضاع در مناطق تحت مسؤلیت 
شان، را دارد. تمرکز فعالیت های OCC همآهنگی 

عملیات های نظامی میباشد.

 G-6. رهنمود کمکی نیروی امنیتی آر. اس 3.1 صفحه ISAF/SFA :منبع
2014/1/7
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جدول 3.9

گزارش ارزیابی ماهوار نیروهای امنیتی ملی افغان، جنوری 2015
فراندهی ها در هفت منطقه جغرافیایی در هر طبقه مورد ارزیابی قرار گرفته است

قول اردوی اردوی ملی افغان وفرماندهی بخش 111

lllllllارزیابی فرماندهی
lllllllرهبری

lllllllتسلیحات ترکیبی 
lllllllفرماندهی و کنترول

lllllllپرسنل و آموزشها
lllllllثبات یا پایداری 
پولیس ملی افغان

lllllllارزیابی فرماندهی پولیس امینه افغان
lllllllرهبری پولیس امنیه افغان

lllllllادغام پولیس امنیه افغان
lllllllفرماندهی و کنترول پولیس امنیه افغان

lllllllپرسنل و آموزشها پولیس امنیه افغان
lllllllثبات یا پایداری پولیس امنیه افغان

lllllllپولیس سرحدی افغان ارزیابی فرماندهی
lllllllپولیس سرحدی افغان رهبری

lllllllپولیس سرحدی افغان ثبات یا پایداری
lllllllپولیس سرحدی افغان فرماندهی و کنترول

lllllllپولیس سرحدی افغان پرسنل و آموزشها
lllllllپولیس سرحدی افغان ثبات یا پایداری

OCC-Rs

lllllllارزیابی فرماندهی
lllllllرهبری

فرماندهی و کنترول داخلی نیروهای امنیتی ملی 
lllllllافغان

lllllllتوانمندی همآهنگی
lllllllبه اشتراک گذاری معلومات کمپیوتری

lllllllهمآهنگی لوژستیکی
lllllllتکنالوژی معلوماتی

راهنما

 l حفظ	کردن l کامآل	قادر	بودن l قادر	بودن 
l نسبتآ	قادر	بودن l در	حال	بهبود l ارزیابی	ناشده

یاداشت: ساحه خاص نظر به سری بودن مشخص نگردید. AUP= پولیس یونیفور ملی: ABP= پولیس سرحدی افغان OCC-R= مراکز منطقه ای همآهنگی عملیات: 
ICT= تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات

منبع: USFOR-A، در جواب درخواست معلومات توسط ادارۀ سیگار، 3/11/2015
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نیروهای امنیتی ملی افغان از OCCC-Rs برای شریک سازی ارتباطات میان واحد های ساحوی و 
والیتی OCC-R استفاده مینمایند. با آنهم، USFOR-A گزارش میدهد که حفظ و نگهداری تأسیسات و 

وسایل هنوزهم یک مشکل دوامدار برای رهبری OCC-R میباشد.162

بازداشت	شده	گان	نیروهای	امنیتی	ملی	افغان
نظر به گزارش UNAMA یافته های آنها از مصاحبه با یک سوم از 790 تن بازداشت شده نشان میدهد 
که بازداشت شده گان شکنجه و یا بدرفتاری را در جریان دستگیری و یا در یکی از زندان های نیروهای 

امنیتی تجربه نموده اند. این در حالی است که تعداد واقعات حدود 14% گاهش را در مقایسه با گزارش 
ماه جنوری سال 2013 نشان میدهد، سازمان ملل متحد تأکید بر افزایش تالش های افغانستان به منظور 

رعایت قوانین بین اللملی نموده است. یافته های ملل متحد نشانه های عدم حسابدهی برای عامالن شکنجه 
و ادامه مصؤنیت مجازات کننده گان را شاهد بوده است. در جواب به گزارش سازمان ملل متحد، دولت 
وحدت ملی طرح یک پروگرام ملی به منظور از بین بردن شکنجه که شامل اصالحات قوانین/مقرارت، 

اقدامات بازدارنده، و ارائه پروگرام های آموزشی جامع میباشد، را اعالن نمود.163

ادامه	پروگرام	های	سواد	آموزی	در	وزارت	دفاع	و	وزارت	داخله 
در این دوره سه ماهه، USFOR-A گزارش داده است که وزارت دفاع و وزارت داخله از پروگرام 

آموزش آموزگاران در تمام مراکز آموزش ساحوی مستفید میگردند.164 دو دسته بیرونی یعنی موسسات 
 USFOR-A 165.غیر انتفاعی نیز پروگرام های سواد آموزی را برای پولیس در ساحات ارائه مینمایند

گزارش داده است که وزارت دفاع برای 15000 سرباز در324 صنف در تمام والیات کورس های 
سواد آموزی را براه انداخته است. این در حالی است که ظرفیت آموزگاران کمتر از آموزگاران 

قراردادی میباشد، وزارت دفاع و وزارت داخله در حال ایجاد منابع داخلی برای تطبیق پروگرام های 
سواد آموزی میباشند. زمانیکه یک صنف سواد آموزی توسط قراردادی افغان تدویر میگردد، آموزگاران 

افغان منحیث دستیار آموزگار جهت بلند بردن ظرفیت شان سهم میگیرند.166

ارزیابی	وزارت	دفاع	و	وزارت	داخله
تمرکزRSM باالی آموزشها، مشاوره، و کمک نمودن وزارت دفاع و وزارت داخله در سطح وزارت، 

موسسات، و در سطح عملیاتی میباشد. با تمرکز به هفت ساحه، RSM یک چهارچوب همکاری 
نیروهای امنیتی را ایجاد نموده است تا به این وسیله تالش های نیروهای افغان و نیروهای ائتالف را به 
منظور ارتقأ دوامدار ظرفیت در وزارت ها تقویه بخشد.167 ریاست کارکرد اساسی )EF( هشتم رهبری 

کارکردهای RSM به منظور شناخت راهکارها و ایجاد چهارچوب ارزیابی که بنام طرح عملیاتی و 
نقاط عطف )POAM( شناخته میشود، را به عهده دارد.168 فرایند مربوطه کارکرد اساسی، نقاط عطف 
 POAM و اقدامات مربوطه برای دفاتر وزارت و سایر دیپارتمنت ها در یک ،)MILESTONES(

جداگانه گنجانیده شده است.169 هر مرحله میتواند دارای چندین نقاط عطف و هر نقطه عطف دارای یک 
یا چندین طرزالعمل باشد.

در این دوره سه ماهه، EF1، و ریاست RSM برای ارزیابی هر دو وزارت دفاع و وزارت داخله 
در بخش های پالن گذاری، برنامه ریزی، بودجه، و تطبیق پروگرام ها یک نقطه عطف دیگر را اظافه 
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نموده است. به این طریق تعداد نقاط عطفی که به وسیله آن وزارت دفاع ارزیابی میگردد به 49 میرسد. 
وزرات داخله مطابق به 43 نقطه عطف/مایلستون ارزیابی گردیده است.170

یکی از مثال های عملکرد جامع، طرزالعمل، و نقطه عطف میتواند ترتیب یک لستی ازضروریات 
منحیث حد وسط چهارجوب ساخت و روند بودجه برای وزارت دفاع باشد. نقطه عطف برای یک 
وزارت باید قادر به شناسایی ضروریات، پروگرام ها، و تمویل سه ساله مطابق به رهنمایی های 

راهبردی/استراتیژیک باشد.171
هرریاست EF از POAM به منظور ارزیابی توانایی واحدهای-اساسی تمام دفاتر یک وزارت 
استفاده مینماید.172 دفاتر در پنج مرحله قسمیکه در جدول 3.10 در صفحه پائین نشان داده شده است 

ارزیابی میگردد.173 بعدآ نتایج ارزیابی هر دفتر با هم یکجا میگردد تا ارزیابی عمومی یک دیپارتمنت 
به دست بیاید. نتایج ارزیابی تمام دیپارتمنت ها یکجا میگردد تا ارزیابی یک وزارت به شکل مکمل 

مشخص گردد.174
نتیجه به دست آمده در حد پنج نشان دهنده آن است که سیستم ها توسط افغانها اداره میشود، فعال 

میباشد، و مؤثر میباشد. بلندترین شماره "توانایی ثبات" است و نشان دهنده آنست که یک وزارت میتواند 
بدون حمایه، مشوره و یا دخالت نیروهای ائتالف یک ماموریت را اجرا نماید. 175 الی همین دوره سه 

ماهه، قسمیکه در جدول 3.10 نشان داده شده است، هیچ یکی از واحد های وزارت دفاع و وزارت داخله 
نتوانسته اند که شماره "توانایی ثبات" )که بلند ترین شماره میباشد( و یا "ثبات کامل" )که درجه دوم 

میباشد( را به دست بیاورند. در ارزیابی های قبلی، سنجش شماره نقطه عطف برای توانایی )CM( که 
کارکنان وزارت و کارمندان عمومی را مورد ارزیابی قرارداده بود )بدون در نظر گرفتن واحد اساسی

EF(، تعداد زیاد دفاتر شماره بلند "مسقل" ویا "توانا با موجدیت نظارت" را به دست آورده بودند. برای 
معلومات بیشتر در باره سیستم نمره دهی واحد اساسی )EF( صفحه 97 گزارش سه ماهه ماه اکتوبر 

2014 ادارٔە سیگار به کانگرس امریکا را ببینید.176
مطابق به ارزیابی فعلی، وضعیت انکشافی وزارت دفاع و وزارت داخله حداقل در مرحله "ابتکاری/
ابتدایی" میباشند. وزارت دفاع توانسته است که فیصدی وضعیت انکشافی "قسمآ توانا" خود را از %15 

وزارت	داخله،	نورالحق	علومی
28 جنوری 2015تائید

)EUPOL عکس از(

پشتونملیت
بارکزیقوم

حزب متحد ملیحزب	سیاسی
رئیس اجرائیه عبدهللا عبدهللانامزد	شده	توسط

عضو شورای ملی از والیت کندهار،  yتجارب
y  رئیس کمیته دفاعی و والی کندهار )در زمان

حکومت تحت حمایت شوروی(
y  قومندان عمومی قول اردوی دوم کندهار)در

زمان حکومت تحت حمایه شوروی( 

منبع: عکاس افغان، نورالحق علومی، 2015/29/1: رویترز، بکس حقایق: نگاهی به نامزد های اصلی کابینه افغانستان 2015/12/1: 
والستریت ژورنال، افغانستان اعضای کابینه را اعالن نمود، 2015/15/1: گاردین، رئیس جمهور افغانستان نام های کابینه را سه ماه پس از تصدی مقام ریاست 

جمهوری اعالن نمود، 2015/15/1 

پروژه خاص ادارۀ سیگار:
در این دوره سه ماهه، ادارۀ سیگار به 

فرماندهان USFOR-A و CSTC-A به منظور 
دریافت معلومات در مورد اینکه ماموریت 

قاطع چگونه پیشرفتها و تالشهای خود را به 
منظور اطمینان از مؤثریت و ثبات نیروهای 

امنیتی ملی افغان و ادارات امنیتی افغان 
)ASI(، اندازه گیری مینماید، نامه نوشت. 
مطابق به کتاب رهنمای نیروهای امنیتی 

پشتیبانی قاطع، تالش ها به منظور توسعه 
نیروهای امنیتی ملی افغان و ASI در هشت 

واحد اساسی )EF( تمرکز دارد. برای معلومات 
بیشتر بخش 2، صفحه 45 را ببینید.
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به 28.5% بلند ببرد. برای وزارت داخله، دربخش وضعیت انکشافی "قسمآ توانا" فیصدی 27.9% را 
نشان میدهد، که یک رقم بلند نسبت به دوره سه ماهه قبلی که 10% بود، میباشد.177 با ختم سال مالی 

2016، نظر به پیش بینی RSM دست آورد های وزارت دفاع و وزارت داخله در بخش توانایی ثبات 
تقریباَ 50% نقاط عطف )MILESTONS( شان خواهد بود. درضمن، آنها پیش بینی نموده اند که دست 
آورد های وزارت دفاع به شکل جمعی در قسمت توانایی ثبات 90%، و وزارت داخله میتواند الی %86 
را به دست بیاورد.178 واحد صحی یکی از بخش های است که به نظر نمیرسد بتواند به توانایی ثبات تا 

سال های متمادی نظر به نبود کدرهای مسلکی و آموزش دیده افغان در بخش های تخصصی صحی، 
برسد.179

جدول 3.10

ارزیابی	وزارت	با	استفاده	از	روش	ناتو،	الی	فبروری	2015
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ارزیابی	وزارت	دفاع

درجه 5: ثبات
000000000 توانایی و مؤثریت

000000000درجه 4: کامال توانا و مؤثر

1020620314درجه 3: قسماَ توانا و مؤثر

3215725328درجه 2: تالش )برای ارتقا(

231100007درجه 1: محدوده خاص/قابل قبول

000000000درجه 0: غیرقابل قبول

EF Total65461345649

ارزیابی	وزارت	داخله

درجه 5: ثبات
000000000 توانایی و مؤثریت

000000000درجه 4: کامال توانا و مؤثر

1001640012درجه 3: قسماَ توانا و مؤثر

3023704019درجه 2: تالش )برای ارتقا(

2421000312درجه 1: محدوده خاص/قابل قبول

000000000درجه 0: غیرقابل قبول

64451344343مجموع

یاداشت: ارزیابی EF1 و EF2 از تاریخ EF2 :2015/1/3 و EF3 :2015/26/2 EF5 و EF8 :2015/17/2 – EF4 :2015/12/2 – EF6 – 2015/20/2. قابلیت نگهدارنده گی/مؤثریت: شرایط به شکل کامل به دست آمد. دادن مشاوره در 
صورت درخواست نیروهای امنیتی ملی افغان در صورتیکه فرصت و منابع کافی به دست رس میبود. کامالَ توانا/مؤثر: وضعیت انکشاف تقریباَ به دست آمده است: نیرو های امنیتی ملی افغان کامالَ توانایی دارند ولی تا هنوز هم به توجه ضرورت دارند: در مسیر 

به دست آوردن هدف الی ختم ماموریت ماموریت پشتیبانی قاطع: دادن مشوره ادامه خواهد یافت. قسماَ توانا/مؤثر: شرایط توسعه در حال انجام. عناصر نیروهای امنیتی ملی افغان قسماَ توانا/مؤثر. شرایط میتواند الی ختم ماموریت پشتیبانی قاطع به دست بیاید: مشاوره 
ادامه خواهد یافت. در حال انجام )در حال انکشاف(: توانایی و اقدامات کامل نیست. غیر قابل قبول: وظایف انکشاف نیافته است )وضعیت( تعیین نگردیده است و یا تا حال موافقه نگردیده است.

منبع: USFOR-A، در جواب به درخواست معلومات توسط ادارۀ سیگار، 2015/11/3 
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311 کارمند ایاالت متحده و 111 تن دیگر مشاورین نیروهای ائتالف برای وزارت دفاع و وزارت 
داخله خدمات مشاوره و یا نظارت را ارایه مینمایند.180

نظر به گزارش CSTC-A تازمانیکه یک قرارداد دیگر درجریان سه ماه اول سال مالی 2016 عقد 
گردد، آنها سه قرارداد به قیمت 183.4 ملیون دالر موجود بخش آموزش و نظارت را در سال 2015 

حفظ مینمایند.181 نیروهای ائتالف ارزیابی نموده است که نیروی امنیتی ملی افغان در بخش های چون 
انکشاف مدیریت وزارت ها، لوژستیک/تدارکات، بخش های حرفه وی/تخصصی، مدیریت پروگرام ها، 

الی سال 2017 به حمایه و کمک ضرورت دارند.182

پولیس	محلی	افغان
پولیس محلی افغان تحت اثر وزارت داخله و تابع امر پولیس امینه افغانستان )AUP( میباشد. اعضای 

پولیس ملی افغان که به نام باغبانان شناخته میشوند، توسط بزرگان قریه ویا توسط افرادیکه قدرت محلی 
دارند انتخاب میشوند تا از حمالت طالبان بر اجتماع و مردم خود دفاع نمایند، از تأسیسات نگهبانی 

نمایند، و عملیات های ضد هراس افگنی را انجام بدهند.183 مطابق به گزارش واحدهمآهنگی عملیات 
های خاص-افغانستان )NSOCC-A( ناتو، الی تاریخ 4 اپریل 2015 تعداد مجموعی پولیس محلی به 

28376 تن میرسد.184 این کمیت یک رقم نسبتاَ پائین را بعد از 28 فبروری نشان میدهد، در حالیکه تعداد 
پولیس محلی افغان در آن زمان به 28450 تن میرسید، که از جمله 4000 تن آنها کامآل آموزش دیده 
بودند.185 تعداد افراد آموزش دیده نظر به مشکالت چون تلفات در نبردها، کم شدن تشکیالت، و کناره 

گیری سربازان، کاهش پیدا نموده است.186 هدف تعیین شده این بود تا 30000 کارمند در29 والیت، در 
154 ولسوالی، و در 1320 پوسته امنیتی گماشته شوند.187

مطابق به پیش بینی NSOCC-A، پولیس ملی در صورتیکه به حد تعیین شده خود برسد، مصارف 
ساالنه آن بالغ بر 121 ملیون دالر میشود.188 ایاالت متحده به منظور حمایه از پولیس محلی مبلغ 
469.7 ملیون دالر را الی 1 اپریل 2015 هزینه نموده است.189 ایاالت متحده برای پولیس محلی 

تجهیزاتی چون سالح، ماشیندارها، موترهای غیرزرهی، موترسایکل ها، و دستگاه های مخابره مهیا 
نموده است.190

مطابق به گزارش NSOCC-A، میزان حفظ کارمندان در پولیس محلی 93% میباشد. در جریان 
سال گذشته، NSOCC-A یک میزان پایین حفظ کارمند 1-2% در ماه، را گزارش نموده بود. در 

دوره سه ماهه قبلی سال 2014، 1.82% نیروهای پولیس محلی در جریان عملیات ها کشته ویا زخمی 
گردیدند، که این رقم 2.05% کاهش در مقایسه با همین موقع را در سال 2013 نشان میدهد.191 

دولت افغانستان تا حال وضعیت/سرنوشت نهایی پولیس محلی و منابع تمویل آنرا مشخص نه نموده 
است.192 وزارت دفاع میگوید که تاحال پالیسی ایاالت متحده در مورد تمویل بودجه پولیس محلی 

مشخص نگردیده است.193 نظر به یک سروی انجام شده مستقل توسط NSOCC-A بر اساس معلومات 
داده شده توسط موسسه "Eureka Research and Evolution" از نتایج سروی انجام شده در 

ولسوالی هایکه که در آن پولیس محلی حضور دارد، نشاندهنده آنست که تعداد زیاد افغان هایکه شامل 
این سروی بوده اند، درک شان از نقش پولیس محلی در آوردن امنیت و ثبات در مناطق شان مثبت 

ارزیابی گردیده است.194 این یافته ها در مطابقت به نتایج سروی انجام شده در مارچ 2014 میباشد که 
در آن برداشت عمومی مردم از نقش پولیس محلی در آوردن ثبات درمناطق به صورت عموم مثبت 
ارزیابی گردیده بود.195 برای دیدن تفصیل نتایج سروی به صفحه 98 گزارش سه ماهه ماه جنوری 

2015 ادارۀ سیگار به کانگرس امریکا مراجعه نمایید.196

تشکیل: لست کارمندان و وسایل مورد ضرورت 
میباشد که توسط وزارت دفاع و وزارت داخله 

استفاده میشود. این کلمه به دری "موسسه" معنی 
میدهد

منبع: GAO، امنیت افغانستان، GAO-08-661, 6/2008، صفحه 18 

تفتیش	توسط	سیگار
در یک تفتیش در حال اجرا، سیگار در حال 

مرور پروگرام حمایت وزارت دفاع از پولیس 
محلی به منظور دست یابی پولیس محلی به 

اهداف امنیتی، نظارت از پرداخت معاشات، و 
پالن های آینده پولیس محلی، میباشد. 
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مرحله	گذار	نیروهای	نظم	عامه	افغان	منتظر	اقدام	ریاست	
جمهوری	

نیرو های محافظت عامه افغان )APPF(، یک تصدی خودکفا تحت اثر وزارت داخله میباشد، و به 
منظور ارائه خدمات امنیتی به شکل قراردادی در افغانستان بعد از لغو واحد های محافظتی خصوصی 
در سال 2013 در چوکات وزارت داخله تأسیس گردید.197 باآنهم، USFOR-A گزارش داده است که 
نیروهای محافظت عامه خدمات محدود در قسمت محافظت از کاروان ها ارائه مینمایند. قبل از اینکه 

نیروهای محافظت عامه به شورای وزیران معرفی گردد، منتظر فرمان ریاست جمهوری میباشد.198 به 
منظور دریافت توضیحات بیشتر در مورد آخرین پیشرفت ها در رابطه با تغیر ساختار ارائه خدمات 
امنیتی در سه بخش، به صفحه 88 گزارش سه ماهه اکتوبر 2014 ادارٔە سیگار به کانگرس ایاالت 

متحده مراجعه نمایید.199

نیروی	حفاظت	از	تأسیسات
به تاریخ 13 سپتمبر 2014، قومندان ISAF جنرال جان اف کیم بل و مشاور امنیت ملی افغانستان 

یاداشت تفاهم )MOU( را در مورد امنیت افغانستان و تأسیسات امنیتی ایاالت متحده/ناتو به امضاء 
 )FPF( رسانیدند. بر اساس این یاداشت تفاهم، وزارت دفاع یک واحد را به نام نیروی محافظت تأسسات

که دارای تشکیالت 5030 نفری میباشد، را به منظور ارائه خدمات امنیتی برای تامین امنیت تأسیسات/
بیز های از قبل پالن شده که قرار است تحویل وزارت دفاع گردد، ایجاد مینماید.200 نیروی محافظت 

تأسیسات )FPF( تحت اثر وزارت داخله بوده، ولی بخشی از اردوی ملی نمیباشد. USFOR-A بودجه 
مورد نیاز نیروی محافظت تأسیسات را برای یک سال که بالغ بر 13.7 ملیون دالرمیگردد، تدارک 

میبیند، با در نظر داشت احتمال تمویل مصارف آن برای یک سال دیگر.201
براساس این یاداشت تفاهم، وزارت دفاع CSTC-A را اجازه میدهد تا "اسناد های مالی را تفتیش 

نماید" و اینکه " بودجه متذکره توسط تمام ادارات مربوطه دولت ایاالت متحده به شمول CSTC-A و 
U.S.Forces-Afghanistan قابل تفتیش و نظارت میباشد".202

همچنان یاداشت تفاهم برای U.S/NATO صالحیت میدهد تا در تأسیسات واگذارشده به نیروی محافظت 
افغان از قراردادی های وابسته به NATO/US کاربگیرند.203

اردوی	ملی	افغان
الی تاریخ 31 مارچ 2015 ایاالت متحده امریکا مبلغ 35.5 بیلیون دالر را تخصیص و مبلغ 34.4 بیلیون 

دالر را از بودجه ASFF به منظور ایجاد، آموزش، تجهیز، و تقویت اردوی ملی هزینه نموده است.204

	تعداد	نیرو	های	اردوی	ملی	افغان	اندکی	کم	گردیده	است. 
 AAF الی تاریخ 20 فبروری 2015 کمیت تمام نیروهای اردوی ملی به شمول RSM به اساس گزارش
و کارمندان ملکی به 174120 تن میرسید.205 این یک افزایش 4917 تن کارمند اردوی ملی را از دوره 
سه ماهه قبلی نشان میدهد، در حالیکه نظر به اخرین ارقام در ماه نویمبر 2014 کمیت نیرو های اردوی 

ملی 169203 تن گزارش گردیده بود، به اینگونه این یک روند کاهش نیرو را از فبروری 2014 

تفتیش ادارۀ سیگار
یافته های یک تفتیش سیگار که در این دوره 

سه ماهه نشر گردیده است نشان میدهد که 
اطمینان و مؤثریت پرسونل اردوی ملی و 

معلوماتیکه در باره حواله جات به دست آمده 
است هیچ تضمینی وجود ندارد که اعتبار 
این معلومات را ثابت نماید، زیرا نظارت 

و بررسی ها ضعیف بوده و هم سیستم های 
کمپیوتری دارای ضعف بوده و یکپارچه گی 
کامل را ندارد. بخش 2 صفحه 23 را ببینید.
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نشان میدهد.USFOR-A 206 گزارش داده است که وزارت دفاع معلومات کارمندان اردوی ملی را با 
آنها شریک نموده است. تا زمانیکه افغانستان سیستم معلوماتی منابع بشری خود را فعال و معلومات را 
داخل آن سیستم مینماید، RSM قادر نخواهد بود که معلومات در مورد کمیت کارمندان وزارت دفاع را 
تائید نماید.207 حتی پس از آنهم ادارٔە سیگار به این باور است که بعید به نظر میرسد که RSM منابع و 

کارمندان کافی برای تحلیل راپور های که توسط سیستم جدید افغانی ارائه میگردد، را داشته باشد. در این 
دوره سه ماهه یک مقدار معلومات در باره کمیت نیروهای اردوی ملی سری نگهداشته شده است.

ادارٔە سیگار یک ضمیمه محرم/سری را در این رابطه برای کانگرس امریکا شامل این گزارش 
خواهد نمود.

کاهش	نیروهای	اردوی	ملی 
در گزارش سه ماهه قبلی ادارٔە سیگار در باره کاهش نیروهای اردوی ملی ابراز نگرانی نموده بود. در 

جریان ماه سپتمبر 2013 و ماه اگست 2014 اضافه تر از 36000 تن از پرسونل اردوی ملی از وظایف 
شان کنار رفته بودند.208 که حد اوسط 3000 تن در یک ماه میباشد. در این دوره سه ماهه 2225 تن از 

نیروهای اردوی ملی از وظایف شان کنار رفته اند.209 اما USFOR-A گزارش داده است که موج جدید 
از فارغان اردوی ملی در ماه اپریل 2015 سبب جذب حدود 5000 تن نیروی جدید در صفوف اردوی 

ملی خواهد گردید.210
در این دوره سه ماهه، تفصیل کمیت اردوی ملی به شکل سری باقی مانده است. ادارۀ سیگار در این 

باره یک ضمیمه سری دیگر را شامل این گزارش خواهد نمود.

ثبات	یا	پایه	داری	اردوی	ملی	افغان
الی 31 مارچ 2015 ایاالت متحده امریکا مبلغ 14.3 بیلیون دالر را تخصیص و مبلغ 14.0 بیلیون دالر 

را از طریق ASFF به منظور تقویت اردوی ملی افغان به مصرف رسانیده است.211 مقدار بیشتر هزینه 
های تقویتی ASSF صرف معاشات و پرداخت سایر امتیازات گردیده، موارد دیگر مصارف شامل تهیه 
مهمات و خریداری روغنیات/سوخت میباشد. بودجه برای تهیه مواد غذایی در 21 دسمبر 2013 زمانی 

توقف گردید که CSTC-A مشکوک به فساد گسترده توسط مقامات وزارت دفاع گردید.212
کانگرس ایاالت متحده بودجه مورد نیاز برای ASSF را به منظور آموزشها، تهیه وسایل، تقویت، 

و تمویل نیروهای امنیتی ملی افغان به شمول فراهم نمودن بودجه برای ترمیم تأسیسات و ساختمانها، 
را اختصاص داده است. وزارت دفاع صالحیت دارد تا با استفاده از بودجه ASFF به شکل مستقیم 

)مصرف بودجه ازمجرای دولت( برای دولت افغانستان بودجه فراهم نماید.213 برای اطمینان از مصرف 
بودجه تمویل شده توسط ایاالت متحده قسمیکه در نظر گرفته شده است، CSTC-A، وزارت دفاع، و 

وزارت مالیه یک تعهد نامه مالی دوطرفه به امضاء رسانیده اند.214 تعهد نامه مالی وزارت دفاع را 
مستلزم ساخته است تا اسناد مصارف سوخت و انتقال مواد سوختی برای سال مالی 1394 را آماده نماید. 
CSTC-A مستلزم است تا سهمیه مواد سوختی ماه آینده را بر اساس اسناد و مدارک کافی مواد سوختی 

آماده نماید. در صورتیکه در کیفیت اسناد ارائه شده بهبود رونما نگردد، تفتیش مورد نیاز و اقدامات 
اصالحی در مدت زمان تعیین شده صورت نگیرد، کاهش بیشتر در تخصیص سوخت رونما خواهد 

گردید.215 برای معلومات بیشتر در باره رسیدگی مصرف مواد سوختی، صفحه 135-136 این گزارش 
را ببینید. 

معاشات	و	امتیازات	اردوی	ملی
الی 31 مارچ CSTC-A ،2015 گزارش داده است که ایاالت متحده مبلغ 2.6 بیلیون دالر را از سال 

 ASSF مالی 2009 تا حال به منظور تأمین معاشات، تهیه غذا، و مشوقهای نقدی اردوی ملی از طریقه
هزینه نموده است.216 همچنان CSTC-A مجموع بودجه یک ساله مورد نیاز اردوی ملی را که شامل 

تفتیش سیگار
یک تفتیش سیگار در این دوره سه ماهه 

باالی بخش های وزارت دفاع چون تدارکات، 
حفظ ومراقبت، نظارت از تهیه لباس ها 
و خریداری وسایلی که توسط نیروهای 

امنیتی ملی افغان صورت میگیرد، تمرکز 
نموده است. برای معلومات بیشتر بخش دوم 

صفحه 28 را ببینید. 
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معاشات، مشوق های نقدی، و پرداخت های اضافی/حق االمتیاز میباشد، بالغ بر 710.4 ملیون دالر 
تخمین نموده است. CSTC-A میگوید که بودجه مورد نیاز دریک سال مبلغ حداکثر 741.7 ملیون دالر 
و حداقل 613.6 ملیون دالر است که حد اوسط آن بالغ بر 690 ملیون دالر در سال میگردد، و این مبلغ 

برای پنج سال آینده مورد نیاز است.217
مشوقها نقدی به منظور نگهداشت کیفیت سربازان و منصوبین قوای هوای استفاده میگردد. پرسونل 

اردوی ملی بر عالوه معاشات شان مستحق امتیازات مالی مختلف میباشند. مانند امتیازات وظیفوی 
)مصارف سفرهای هوایی، طبابت، انجینیری/خنثی سازی مواد انفجاری(، امتیازات خطر، و امتیازات 

برای ادامه هر دوره خدمت سه ساله در صفوف اردوی ملی.218
CSTC-A یاداشت نموده است که اردوی ملی باالی بودجه داده شده بدون کدام شرط یا موانع %100 
صالحیت دارد.219 به منظور تشویق وزارت دفاع برای استفاده از سیستم پرداخت الکترونیک، از شروع 

ماه جوالی CSTC-A ،2015 در نظر دارد تا بودجه مورد ضرورت آن بخش های داخل تشکیل که 
معاشات شان از طریق سیستم الکترونیک پرداخت گردیده است، را به شکل مکمل یا100% تمویل 

نماید. و 80% ضروریات بخش های دیگر که شامل سیستم پرداخت الکترونیک نمیباشند، تمویل خواهد 
گردید.220 برعالوه، از 1 جون 2015 معلومات تمام پرسونل اردوی ملی باید داخل سیستم معلوماتی 

منابع بشری گردد و تمام پرسونل باید شامل بست های تشکیالتی باشند.221

تجهیزات	و	انتقاالت	اردوی	ملی
الی 31 مارچ 2015 ایاالت متحده از طریق ASFF مبلغ 11.7 بیلیون دالر را تعهد و مبلغ 11.6 بیلیون 
دالر را برای تهیه وسایل و انتقاالت اردوی ملی به مصرف رسانیده است.222 مقدار زیاد این مبلغ صرف 

خرید موتر، هواپیما، وسایل ارتباطی، سالح، و وسایل مربوطه گردیده است. قسمیکه در جدول 3.11 
نشان داده شده است، تقریباَ 50% بودجه در این بخش مربوط وسایط، انتقاالت و وسایل مربوطه انها 

میباشد.223
بخاطریکه CSTC-A فرم جدید را در گزارش سه ماهه قبلی خود استفاده نموده بود، ادارٔە سیگار 
نتوانست گزارش مقایسه وی سه ماهه را نشر نماید. در این دوره سه ماهه، CSTC-A از افزایش 

جدول 3.11

مصارف	وسایل	اردوی	ملی	از	بودجه	تمویل	شده	ایاالت	متحده	امریکا

خریداری	شدهنوعیت	وسایل
خریداری	وتسلیم	داده	شده	به	
بقیه	که	باید	خریداری	گردداردوی	ملی

1,700,000$522,336,282$613,581,608$اسلحه

5,405,890,6834,767,803,280TBDعراده جات

709,157,101688,157,101TBDارتباطات

1,091,376,104649,861,508441,514,596هواپیما

1,699,431,2991,563,013,160TBDمهمات

40,000,00013,459,56926,540,431خدمات انتقاالتی

330,656,219296,489,8712,700,000مواد منفجره

883,546,190773,658,6821,005,377سایر مصارف

473,460,404$9,274,779,453$10,773,639,204$مجموع

یاداشت: Couter-IED= وسایل ضد مواد منفجره. TBD = که باید مشخص گردد: مقدار هزینه بسته گی به میزان مقدار تخریب و یا صدمه تجهیزات که برای تعویض است، 
دارد

منبع: CSTC-A، در جواب درخواست ادارۀ سیگار برای معلومات، 3/24/2015 

تفتیش ادارۀ سیگار
یک تفتیش ادارۀ سیگار پروگرام ترمیم و 

حفظ و مراقبت تجهیزات اردوی ملی افغان 
که توسط وزارت دفاع صورت میگرد، 

را مرور مینماید )A-TEMP(. ادارۀ سیگار 
مشخصاَ در نظر دارد تا معلوم نماید که، 
)1( تا کدام حد پروگرام ترمیم و حفظ و 

مراقبت تجهیزات اردوی ملی افغان اهداف 
تعیین شده را به دست آورده، و )2( آیا 

مقررات/شرایط کلیدی قرارداد پروگرام 
ترمیم حفظ و مراقبت تجهیزات اردوی ملی 

 افغان به دست آمده است.

بازرسی ادارۀ سیگار
در یک گزارش بازرسی منتشر شده در این 

دوره سه ماهه، ادارۀ سیگار یک پروژه 
ساختمان کشتارگاه اردوی ملی افغان را که 

بعد از مصرف 1.25 ملیون دالر فسخ گردیده 
است، مرور نموده است. برای معلومات 

بیشتر بخش 2 صفحه 39 را ببینید.



99

امنیت

2015 I 30 اپریل،  گزارش به کانگرس ایاالت متحده 

نوعیت وسایل گزارش داده است، و ارقام گزارش قبلی را اصالح نموده است.224 جدول 3.12 نشان 
دهنده یک ازدیاد 879.3 ملیون دالری در سه قلم وسایل گزارش شده از ماه سپتمبر 2014 میباشد.225 

CSTC-A گزارش داده است که بیشتر از 426000 قبضه اسلحه، 104000 قطعه وسایل ارتباطات، و 
56000 عراده موتر برای اردوی ملی افغان خریداری گردیده است.226 بخش دیگر وسایلی چون البسه، 

مانند یونیفورم و وسایل شخصی میباشد. 
CSTC-A کانگرس را گوشزد نمود که صالحیت خریداری وسایل اردوی ملی افغان نظر به قانون 
صالحیت های دفاع ملی سال مالی NDAA( 2014( برای وزارت دفاع داده خواهد شد. جدول 3.13 

معلومات بیشتر را در باره این انتقال صالحیت ارائه مینماید. 
USFOR-A رهبری یک گروه از متخصصین موتر را در وزارت دفاع به عهده دارد، آنها وظیفه 
دارند تا مشکالت تدارکات را قبل از اقدام به عمل شناسایی نمایند. در این دوره سه ماهه این گروه یک 

تفاوت دیگر را شناسائی و حل نمودند:227
• انکشاف نیاز های قرارداد به منظور تهیه آموزش ها در رابطه به مدیریت حفظ ومراقبت در تمام 	

مراکز حفظ و مراقبت. اردوی ملی 
• تشکیل بست های مدیریتی را به خاطر کمبود پرسونل به تصویب رسانیده است. RSM EF5 در 	

حال طرح یک پروگرام آموزش مدیریت حفظ و مراقبت میباشد، که استخدام فارغ تحصیالن پوهنتون 
ها، آموزش آنها در بخش های تهیه و 

• تدارکات، سیستم های کمپوتری، و گماشتن آنها در بخش های حساس تدارکاتی، را شامل میباشد. 	
تعهد نامه مالی که بودجه مورد نیاز را برای سال مالی 1394فراهم مینماید، وزارت دفاع را مستلزم 

نموده است که نوعیت و مقدار موترها/عراده جات مورد نیاز خود را قبل از اینکه CSTC-A بودجه 
اضافی برای وسایط را تمویل نماید، مشخص بسازد. تا از حفظ و مراقبت آنها به شیوه های معیاری 
اطمینان حاصل گردد، و اطمینان حاصل شود که وسایط مربوطه مطابق به ضروریات مورد استفاده 

قرار گرفته است.228

زیربنا	های	اردوی	ملی
الی 31 مارچ 2014 ایاالت متحده مبلغ 6.2 بیلیون دالر را تعهد و مبلغ 5.6 بیلیون دالر ASFF را باالی 

زیربناهای اردوی ملی به مصرف رسانیده است.229

جدول 3.12

مجموع	تجهیزات	خریداری	شده	اردوی	ملی	افغان	توسط	ایاالت	متحده	)به	ملیون	دالر( 
مجموعارتباطاطعراده	جاتتسلیحات

5,011.5$ 609.3$ 3,955.0$ 447.2$ سپتمبر 2013

439.24,385.8612.25,437.2دسمبر2013

461.24,385.8670.35,517.3مارچ 2014

461.24,385.8670.35,517.3جون 2014

522.34,638.9688.25,849.4سپتمبر 2014

537.84,767.8688.25,993.8دسمبر 2014

613.65,405.9709.26,728.7مارچ 2015

منبع: CSTC-A، در جواب به درخواست معلومات توسط ادارۀ سیگار، 10/1/2013، 12/30/2013، 3/31/2014، 3/31/2014، 7/1/2014، 
9/29/2014، 2/6/2015، و 3/24/2015. 

 جدول 3.13

بودجه	انتقال	شده	تجهیزات	ASFF )به	ملیون	دالر(
استفاده	شده/

مستعمل
در	ستاک	وزارت	

دفاع
5.4$7.9$عراده جات

9.0محافظ پرسنل

HMMWVs2.9

136.03.1هواپیما

1.7تجهیزات دفتری

1.1کرن /لفترک

0.2تانکرهای آب

0.3زره بدنی

1.1تسلیحات

سیستم موقعیت یاب 
جهانی و عینک های 

شب بین

0.1

11.7$157.1$مجموع

یاداشت: ارقام دالر به شکل کامل نشان داده شده است )یعنی بدون اعشاری متوالی(. در 
حال حاضر هواپیمای C-208S جاگزین مناسب برای آموزشها تبدیل گردیده است، 
و در نتیجه باعث انتقال 6 هواپیمای C-182 در استاک وزارت دفاع گردید. محافظ 
پرسنل یک وسیله محافظتی میباشد که باالی سقف HMMWV ویا دیگر عراده جات 
جابجا گردیده و برای سرباز اجازه میدهد تا از دریچه بام عراده با فراهم نمودن یک 
مقدار محافظت ایستاده شود. HMMWV= با تحرک باال، یک عراده چند منظوره: 

GPS/NVG = سیستم موقعیت یاب جهانی و عینک های شب بین. 

منبع: CSTC-A، در جواب درخواست معلومات توسط ادارۀ سیگار، 1/14/2015 
و RSM :3/24/2015و در جواب درخواست ادارۀ سیگار برا ی وضاحت، 

OSD-P :2/3/2015، در جواب درخواست معلومات توسط ادارۀ سیگار، 
 .3/27/2015
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نظر به گزارش CSTC-A، در آن زمان، ایاالت متحده 357 پروژه ساختمانی را )به ارزش 
4.8 بیلیون دالر( تکمیل نموده، و 24 پروژه ساختمانی در حال اجرا )به ارزش 512 ملیون دالر(، و دو 

پروژه دیگر تحت پالن )به ارزش 81 ملیون دالر(داشته است.230
بزرگترین پروژه های ساختمانی اردوی ملی در این دوره سه ماهه یعنی آخرین دوره سه ماهه این 
سال، پروژه اعمارقسمت دوم پل قول اردوی 201 کنر )به قیمت 115.7 ملیون دالر(، پل دومی قول 
اردوی 215 در نیمروز )به قیمت 78.7 ملیون دالر(، و اعمار فاز/بخش سوم قرارگاه وزارت دفاع 

)قیمت 58.6 ملیون دالر( میباشد. توقع میرود تا تمام این پروژه ها الی ختم ماه تابستان تکمیل گردد.231 
در ضمن، در این دوره سه ماهه یک پروژه به قیمت 7 ملیون دالرعقد قرارداد گردید، و 14 پروژه 

دیگر به قیمت مجموعی 156.3 ملیون دالر، به شمول پروژه بخش دوم قول اردوی 209 کندز )به قیمت 
25.8 ملیون دالر( تکمیل گردید.CSTC-A 232 گزارش داد که یک تعمیر به نیروهای امنیتی ملی افغان 

در ماه دیسمبر تسلیم گردیده است. تسلیم دهی 19 تأسیسات دیگر وابسته به آمادگی کارمندان نیروهای 
امنیتی ملی افغان برای گرفتن آموزشها و توانائی استفاده مؤثر از تأسیسات میباشد.233

مطابق به گزارشات CSTC-A، طرح عملیاتی و حفظ مراقبت )O&M(، تقویت، بازنگری، و 
مصارف کوچک ساختمانی برای پروژه های ساختمانی اردوی ملی افغان در سال مالی 2015 تا سال 
مالی 2019 بالغ بر 168 ملیون دالر در هر سال میگردد، که مجموع آن مبلغ 840 ملیون دالر میشود. 

اردوی ملی افغان 3100 پست را ایجاد نموده است تا حفظ و مراقبط این تأسیسات را انجام بدهند.234
تعهد نامه مالی 1394 دولت افغانستان را مستلزم نموده است تا پالن انتقال و نگهداری تأسیسات که 

شامل پالن امنیت ساختمانها میباشد، را الی ختم سال 2015 برای CSTC-A تسلیم نماید.235

عملیات	ها	و	آموزش	های	اردوی	ملی	افغان	و	وزارت	دفاع
الی تاریخ 31 مارچ 2015 ایاالت متحده امریکا مبلغ 3.3 بیلیون دالر ASSF را برای راه اندازی 

عملیات ها و آموزش های اردوی ملی افغان و وزارت دفاع به مصرف رسانیده است.236
CSTC-A از راه اندازی 18 پروگرام آموزشی تخصصی که توسط ایاالت متحده تمویل گردیده است 

گزارش داده است. 237 در ضمن، USFOR-A از دو قرار داد آموزش، مشاوره و همکاری با اردوی ملی 
افغان در رابطه به آموزش و تدریس فرماندهی در پوهنتون دفاع ملی مارشال فهیم گزارش داده است، که 

RSM را مستلزم میسازد تا مشاهدات خود از کارکرد قراردادی را به شکل ماهوار گزارش دهد.238 قرارداد 
تمویل شده توسط ایاالت متحده شامل آموزش عملیات های خاص، مقابله با دستگاه های مواد انفجاری و خنثی 

سازی مواد منفجره، و آموزش های اطالعاتی میباشد.239

نیروی	هوایی	افغان	و	ماموریت	خاص	پرواز
 ایاالت متحده امریکا به مقدار قابل مالحظه باالی نیرو هوایی افغان )AAF( سرمایه گذاری نموده 
است. بین سال مالی 2010 و سال مالی 2015 ایاالت متحده بیشتر از 6.8 بیلیون دالر برای حمایه، 

و ارتقأ ظرفیت 7800 تن کارمندان نیروی هوایی افغان، ازن جمله مبلغ بیشتر از 3.3 بیلیون دالر را 
برای خریداری وسایل و طیارات، پرداخت نموده است. 240 برعالوه، وزارت دفاع مبلغ اضافه تر از 

548 ملیون دالر دیگر را برای سال مالی 2016 برای نیروی هوایی افغان تقاضا نموده است، که مبلغ 
22 ملیون دالر آن برای وسایل و طیارات میباشد. با آنهم، مقدار بیشتر بودجه تقاضا شده برای تقویه 

نیروها و آموزش ها درنظر گرفته شده است.241

بازرسی ادارۀ سیگار
سیگار یک بازرسی در حال اجرا از یک 

ساختمان در مقرفرماندهی وزارت دفاع که 
توسط ایاالت متحده تمویل گردیده است، 

میباشد. منظور این تفتیش مشخص ساختن 
این که آیا این ساختمان مطابق به الزامات 

قرارداد تکمیل گردیده است، و اینکه آیا 
هر کدام بخش ساختمان مقرفرماندهی که 

اشغال گردیده است، آیا به قسم شاید و باید آن 
استفاده و مراقبت گردیده است یاخیر.

تفتیش ادارۀ سیگار
در یک تفتیش مالی تکمیل شده در این دوره 

سه ماهه، ادارۀ سیگار نبود اسناد کافی در 
یک قرارداد آموزش ضد هراس افگنی و 
اطالعاتی را به قیمت 134.6 ملیون دالر 
و هزینه های سوال برانگیز دیگر و سایر 

یافتها، را دریافته است. برای معلومات 
بیشتر، بخش 2، صفحه 33 را ببینید. 
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بر اساس معلومات CSTC-A در این دوره سه ماهه، نیروی هوایی افغان ضرورت به 136 فروند 
هواپیما دارد که باید شامل نیروی هوایی گردد.242

y Mi-17 چرخ بال های ترابری
y C-208 هواپیماهای سبک ترابری
y  MD-530 چرخ بال های
y  Mi-35 چرخ بال های محاربوی
y  C-130H هواپیمای ترابری متوسط
y  A-29 Super Tucanos هواپیمای محاربوی

در ماه گذشته اولین چرخ بال های MD-530 برای نیروهای هوایی افغان تحویل داده شد.243 در دوره 
سه ماهه اخیر سال 2015، مرحله اول واگذاری 20 فروند هواپیمای سبک محاربوی و ضد جاسوسی 
A-29 Super Tucanos، حمایه نزدیک هوایی، و دستگاه راه دار/شناسائی هوایی برای افغانستان 

صورت خواهد گرفت.244 در نظر است تا این هواپیما ها جاگزین چرخ بال های محاربوی Mi-35 کهنه 
گردند.245

RSM گزارش داده است که با نیروی هوایی افغان در زمینه های آموزش، مشاوره، و همکاری با 
قومندانی هوایی )TAAC-Air( کار مینماید تا زمینه رشد انجینیران پرواز و مهمات را از طریق آموزش 
ها در داخل کشور مهیا نماید. یک تعداد زیاد پیلوتان در حال سپری نمودن آموزش های شان میباشند. نظر 

به گزارشات TAAC-Air توقع میرود که تعداد کافی از پیلوتان در سال 2016 و 2017 به نیروهای هوایی 
افغان بپیوندند.246

بر اساس گزارشات TAAC-Air، توقع میرود که نیروی هوایی افغان بتواند به توانایی کامل انجام 
ماموریت های هوایی الی اوایل سال 2016، و بتوانند به توانایی کامل انجام عملیات های محاربوی الی 

اوایل سال 2017 برسند.247 هواپیمای C-130 قابلیت جدید را به میان میاورد، با آنهم نیروی هوایی 
افغان به وقت نیاز دارد تا بتواند به ظرفیت کامل هوایی برسد. 248 توقع نمیرود که نیروی هوایی افغان به 

هواپیمای	A-29 SUPER Tucano در خط پرواز در میدان هوایی مودی، جورجیا، ایاالت متحده آمریکا )تصویر از 
ادارۀ سیگار توسط نیکی هیون(
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ظرفیت کامل جهت حفظ و مراقبت الی ختم سال 2023 برسند. تا زمانیکه ظرفیت نیرو های هوای افغان 
برای هر نوع از هواپیما به وجود بیاید، این نیرو ها وابسته به حمایه قراردادی های لوژستیکی برای 

اکثریت کار های حفاظتی، خواهند بود.249
در جریان سه سال گذشته ظرفیت نیروی هوایی افغان در قسمت عملیات ها جهت انتقال مجروحین 

 CASEVAC به شکل پیوسته افزایش یافته است. با خروج نیرو های ائتالف، عملیات های )CASEVAC(
نیروی هوایی افغان تا 45% نظر به سال گذشته افزایش یافته است.250 حدود 140 تن از کارمندا صحی هوایی 

 CASEVAC اردوی ملی افغان، و نیروی هوایی افغان توسط نیرو های ائتالف در رابطه به روش های
ظرفیت و توانایی شان بلند رفته است.251 نیروی ضربت نهم اعزامی هوا فضایی ایاالت متحده- افغانستان 
)AETF-A( ارزیابی نموده است، در صورتیکه نیروی هوایی افغان از هواپیماهای C-208 در میدان 

های هوایی انکشاف نایافته استفاده اعظمی نماید، و نیروهای امنیتی ملی افغان همگامی تطبیق عملیات ها، 
اولویت بندی، و دستورات منظم و نظارت از عملیات ها را داشته باشند، این نیرو ها میتواند فعالیت های 

CASEVAC کافی را انجام بدهند.252
رهبران وزارت دفاع و وزارت داخله و ریاست امنیت ملی امتیاز هوایی SMW را به تاریخ 14 

ماه می 2014 به امضاء رسانیدند، که در طرح ایجاد یک مرکز نظارت، همآهنگی و قومندانی مشترک 
)JCCC( را به منظور فراهم نمودن اولویت ها برای عملیات های SMW در بردارد. نیروهای عملیاتی 
خاص هر دو وزارت یعنی وزارت دفاع و وزارت داخله یک کارمند ارتباطی در JCCC خواهند داشت. 

 SMW نیروی هوایی افغان خدماتی چون کارمند، استخدام، و سایر امورات اداری )نه عملیاتی( را به
فراهم خواهد نمود. قومندان SMW به منظور بحث روی عملیات های باقی مانده، زمان بندی عملیات ها، 
و اولویت ها، جلسات هفته وار با رهبران واحد عملیات های خاص خواهد داشت.253 در جریان سال مالی 

2015، طی دو عملیات از شش یورش به منظور محو مواد مخدر، و طی 68 عملیات دیگر از 115 یورش 
به منظور مبارزه با تروریزم حمایه هوایی صورت گرفته است.254 مشاور امنیت ملی افغان فعآل پیشنهادی/

پروپوزل را مرور مینماید که طی آن SMW به وزارت دفاع واگزار میگردد.255
ایاالت متحده از بودجه بازسازی مبلغ 1.75 بیلیون دالری را برای SMW، و مبلغ 920 ملیون دالر 

را برای خرید هوپیما و وسایل تعهد نموده است.SMW 256 به تمویل بودجه توسط نیروهای ائتالف برای 
تمام مصارف خود الی سال 2020 نیاز دارد.NSOCC-A 257 گزارش میدهد که، SMW متشکل از 

450 عضو است، که 224 تن آنها مربوط وزارت داخله و 226 تن آنها مربوط وزارت دفاع میباشد. در 
میان اعضای SMW پانزده تن آنها خدمه های پرواز الیق و شایسته استند، یعنی نزدیک به هدف تعیین 

شده برای سال 258.2015 هواپیماهای SMW متشکل از چرخبال های Mi-17 و هواپیماهای مسافربری 
PC-12 میباشد.259 

مطابق به معلومات داده شده توسط NSOCC-A، انتظار میرود که حمایه و پشتیبانی توسط قرارداد 
ها برای حفظ و مراقبت و خدمات لوژستیک الی سال 2020 ضرورت باشد.260 در حال حاضر افغان ها 
حدود 10% ترمیمات پالن شده را برای چرخبال های Mi-17 فراهم مینمایند. حدود 60 ماه نیاز است تا 

یک میخانیک Mi-17 یا PC-12 آموزش داده شود.261 
در این دوره سه ماهه، مقدار زیاد معلومات در باره نیروی هوایی افغان و SMW به شکل سری 
باقی مانده است. ادارٔە سیگار این موارد را طی یک گزارش سری ضمیمه این گزارش خواهد نمود. 

پولیس	ملی	افغان	
 الی 31 مارچ 2015 ایاالت متحده امریکا به منظور تجهیز، آموزش، و تقویه پولیس ملی مبلغ 

17.2 بیلیون دالر تعهد، و مبلغ 16.8 بیلیون دالر را از طریق ASFF به مصرف رسانیده است.262

پروگرام خاص ادارۀ سیگار

در 12 فبروری 2015 ادارۀ سیگار یک 
دیدار به منظور حقیقت یابی از پروگرام 

 ،A-29 آموزشی هواپیمای سبک حمایه وی
در پایگاه هوایی مودی جورجیا داشت. این 
دیدار به منظور پیگیری سوالنامه پروگرام 

خاص که در دوره سه ماهه قبلی صارد 
گردیده بود، انجام شد. 
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گزارش	در	مورد	تغیرات	در	کمیت	پولیس	ملی	افغان
در این دوره سه ماهه، USFOR-A گزارش داده است که مجموع کمیت نیرو های پولیس ملی افغان به 

154685 تن میرسد، که کاهش 1745 تن را از دوره سه ماهه قبلی نشان میدهد. قسمیکه در جدول 3.14 
نشان داده شده است.263

بآنهم، یک تغیر دیگر در قسمت چگونه گی نوعیت شمارش تعداد نیروها همچنان سوال برانگیز 
است. در دوره سه ماهه قبلی، تعداد پرسونل گزارش داده شده AUP با تعداد پرسونل موجود مطابقت 

نداشت، در حالیکه پرسونل ترافیک، آتش نشانی-نجات دوبار گزارش شده بودند. در این دوره سه ماهه، 
هیچ گزارشی در مورد کارمندان توظیف شده در مقر وزارت داخله داده نه شده است. اما، تعداد پرسونل 

AUP به تعداد 11854 تن ازدیاد گردیده است. در گذشته کارمندان مقر وزارت داخله بعضی وقت در 
جمع کارمندان AUP محاسبه میگردید.264 در این دوره سه ماهه، تعداد پرسونل گزارش شده پولیس ملی 
با مجموع عمومی کمیت ارائه شده تطابقت ندارد. در بخش توضیحات USFOR-A تعداد کمیت عمومی 
را تنظیم نموده است، لذا تعداد پرسونل پولیس ملی افغان نظر به گزارش اولیه ازدیاد را نشان میدهد. 265 
ادارٔە سیگار نامتوازن بودن تعداد مجموعی پرسونل نیروی امنیتی ملی افغان را در گزارشات سه ماهه 

قبلی و تفتیش های خود گزارش داده است.
USFOR-A گزارش داده است که پولیس ملی افغان مجموعاَ یک کاهش 19.72% را در جریان 

21 فبروری 2014 و 20 فبروری 2015 داشته اشت، این در حالیست که بیشترین کاهش در بخش 
پولیس گشتی صورت گرفته است.266 به صورت مجموع کاهش کمیت نیروهای پولیس ملی به پاینتر 

از 2% درماه، در جریان یازده ماه سال میباشد.267 در مجموع 1844 تن از پرسونل پولیس ملی افغان از 

جدول 3.14

توانایی	پولیس	ملی	افغان،	تغیرات	در	یک	دوره	سه	ماهه
تعیین	شدهتعداد	مجاز

بخش	های	پولیس	ملی	
Q4 2014Q1 2015افغان

تغیرات	در	
دوره	سه	
Q4 2014Q1 2015ماهه

تغیرات	در	
دوره	سه	
ماهه

 11,854  100,034  88,180  11,963  104,695  92,732 پولیس یونیفور افغان

 187  21,953  21,766  35  22,990  22,955 پولیس سرحدی افغان

 237  15,010  14,773  -  15,223  15,223 پولیس نظم عامه افغان

 10,847  10,847  -  11,592  11,592  - دیپارتمنت تحقیقات جنایی

 117  3,539  3,422  )500( 2,500  3,000 آموزشهای خارج از خدمت
a41( 850  891  -  -  - ریاست کدر و پرسنل ذخیره( 

کارمندان بدون اعشاشه باالتر از 
 2,452  2,452  -  -  -  - تشکیل

مرکز فرماندهی وزارت 
)22,240( -  22,240 )24,161( -  24,161 داخله و نهاد حمایه کارمندان 

ضرورت به تطابق دادن با مجموع 
 )5,167( -  5,167  -  -  - پرسنل پولیس ملی افغان

مجموع	پولیس	ملی	افغان 
)قسمیکه	گزارش	شده	است(

 158,071  157,000 )1,071(  156,439  154,685 )1,754(

یاداشت: دوره های سه ماهه )Quarters( سال مالی است، Q4 2014 معلومات الی Q1 :11/2014 2015 معلومات الی AUP .2/2015 پولیس یونیفور افغان : ABP = پولیس 
سرحدی افغان: ANCOP = پولیس نظم عامه افغان: CID = دیپارتمنت تحقات جنایی: NISTA = آموزشهای خارج خدمت: GDoP = ریاست عمومی کدر و پرسنل: IS = نهاد 

حمایه کارمندان. 
الف: بر اساس گزارش دوره سه ماه چهارم 2014 مجموع کارمندان تعیین شده پولیس ملی افغان معلوم میگردید که یکتعداد از پولیس امنیه افغان دو بار محاسبه گردیده بود. 

ارقام حقیقی شاید 151272 باشد. 

منبع: RSM، در جواب در خواست ادارۀ سیگار برای وضاحت، USFOR-A :2/3/2015، در جواب معلومات درخواستی توسط ادارۀ سیگار، USFOR-A :3/2/2015، در 
جواب درخواست بررسی ادارۀ سیگار، 4/10/2015
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وظایف شان در جریان ماه فبروری 2015 برکنار گردیده اند. همچنان، درجریان همین مدت، پولیس ملی 
افغان شاهد کشته شدن 208 تن از پرسونل خود در جریان عملیات ها بوده است.268

همزمان با گزارش از توانایی پولیس ملی افغان، USFOR-A گزارش داد که تا زمانیکه دولت 
افغانستان تعبیه سیستم معلوماتی منابع بشری و داخل نمودن معلومات در سیستم را تکمیل نه نماید، 

RSM قادر نخواهد بود که کمیت ارقام را بررسی و تائید نماید.269 بآنهم، در صورتیکه سیستم معلوماتی 
جدید تعبیه هم گردد، ادارٔە سیگار به این باور است که بعید به نظر میرسد که RSM کارمندان و منابع 

کافی را به دسترس داشته باشد تا این معلومات را بررسی و تائید نماید، به غیر از اینکه معلومات بدست 
آمده از گزارشاتی که توسط سیستم افغانها تهیه گردیده است، را تحلیل نماید.

تقویه	پولیس	ملی	افغان
الی 31 مارچ 2015، ایاالت متحده برای تقویه پولیس ملی افغان مبلغ 6.8 بیلیون دالر را تعهد و مبلغ 
6.7 بیلیون دالر را از طریق ASSF به مصرف رسانیده است.270 این مبلغ شامل 1.5 بیلیون دالر از 

کمک های ایاالت متحده به صندوق وجهی ادارۀ حمایت از حاکمیت قانون در افغانستان )LOTFA( که 
معاشات پولیس ملی افغان را میپردازد، میباشد. از شروع سال مالی 1393 )شروع از 22 ماه دسمبر 

2013( به بعد ایاالت متحده مصارف غذایی را بعد از این که CSTC-A مشکوک به فساد و تقلب 
گسترده در وزارت داخله گردید، را تمویل نکرده است.271

معاشات	پولیس	ملی	افغان
به اساس گزارشات CSTC-A، از سال 2008 الی 31 دسمبر 2014 دولت ایاالت متحده مبلغ 1.24 بیلیون 
دالر را از طریق صندوق وجهی LOTFA به منظور پرداخت معاشات پولیس ملی افغان، غذا، و امتیازات 

)حقوق اضافی برای پرسونل که در محاربه سهم میگیرند و یا در ساحات مخصوص گمارده میشوند(، 
هزینه نموده است.272

پروگرام انکشافی ملل متحد )UNDP( 4% از مجموع سهم بودجه تمویل شده که بالغ بر 20 ملیون 
دالر میشود، را برای مصارف ساالنه خود به منظور مدیریت از پروگرام LOTFA اخذ نموده است. دولت 

افغانستان و یک تعداد تمویل کننده گان بین المللی ترجیح میدهند تا هزینه متذکره صرف معاشات پولیس 
گردد.273

مطابق به معلومات CSTC-A، برای تعداد 157000 تن پرسونل رسمی، پروگرام انکشافی ملل متحد 
مصارف ساالنه کمک های بین المللی را 508.4 ملیون دالر برای پولیس ملی افغان پیش بینی نموده است، 

این ارقام به اساس تبادله یک دالر امریکایی به قیمت 56 افغانی میباشد. سهم ایاالت متحده در پروگرام 
LOTFA برای سال مالی 2015 مبلغ 114.4 ملیون به منظور پرداخت معاشات و امتیازات میباشد.274 
مجله تایمز لندن در ماه اپریل گزارش داده است که دولت انگلستان بنابر نگرانی آن کشور از موجودیت 

فساد، تصمیم بر قطع مبلغ 70 ملیون یورویی از تعهدات خود به پروگرام LOTFA را دارد.275
تعهد نامه مالی CSTC-A برای وزارت داخله در سال مالی 1394 به شمول کمیته راهبردی پروگرام 

LOTFA و وزارت داخله را موظف نموده است تا معاشات پولیس ملی را الی 31 مارچ 2015 به قسم 
100% از طریق سیستم الکترونیک پرداخت نماید.276 

به منظور تشویق وزارت داخله برای پرداخت امتیازات از طریق الکترونیک، CSTC-A در نظر 
دارد تا شروع از ماه جوالی 2015 تنها بودجه آن پست های رسمی داخل تشکیل را تمویل نماید که از 

امتیازات شان از طریق سیستم الکترونیک پرداخت گردیده است.277

تفتیش ادارۀ سیگار

یافته های یک تفتیش سیگار که در این دوره 
سه ماهه نشر گردیده است نشان میدهد که 
اطمینان و موثریت پرسونل پولیس ملی و 

معلوماتیکه در باره حواله جات به دست آمده 
است، هیچ تضمینی وجود ندارد که اعتبار 
این معلومات را ثابت نماید، زیرا نظارت 

و بررسی ها ضعیف بوده، سیستم های 
کمپیوتری دارای ضعف بوده و یکپارچه گی 

کامل را ندارد. برای معلومات بیشتر گزارش 
سه ماهه ماه جنوری 2015 ادارۀ سیگار را 

ببینید. 
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تجهیزات	و	انتقاالت	پولیس	ملی	افغان
الی 31 مارچ 2015 ایاالت متحده مبلغ 3.6 بیلیون دالر را از طریق بودجه ASFF به منظور تجهیز 
و انتقاالت پولیس ملی تعهد و به مصرف رسانیده است.278 مقدار زیاد این بودجه به منظور خریداری 
وسایط، هواپیما، مهمات، تسلیحات، و تجهیزات مخابرات به مصرف رسیده است. قسمیکه در جدول 
3.15 نشان داده شده است. مقدار بیشتر بودجه در این بخش، بیشتر از 49.5%، به منظور خریداری 

وسایط وخریداری تجهیزات مربوطه برای وسایط، به مصرف رسیده است.

نمونه های تجهیزات خریداری شده برای پولیس ملی افغان شامل اقالم پیشرفته مانند دوربین ها، 
وسایط چندین کاره )HMMWV(، دستگاه های شب بین، سیستم های موقعیت یاب جهانی، تجهیزات 

خنثی سازی مواد منفجره، همچنان خریداری اقالم معمولی مانند امبوالنس ها، پرژه جات، تفنگچه ها، 
ماشیندارها، مخابره، البسه، تجهیزات طبی و طب دندان، و خدمات انتقاالتی، میباشد.279

تعهد نامه مالی ASFF که بودجه سال مالی 1394 را برای وزارت داخله تهیه مینماید وزارت داخله 
را ملزم نموده است تا نوعیت و تعداد عراده جاتی را که ضرورت دارند، مشخص نماید.

تعهد نامه مالی که بودجه مورد نیاز را برای سال مالی 1394 فراهم مینماید، وزارت داخله را مستلزم 
نموده است که نوعیت و مقدار عراده جات مورد نیاز خود را قبل از اینکه CSTC-A بودجه اضافی 
برای وسایط را تمویل نماید، مشخص بسازد. تا از حفظ و مراقبت آنها به شیوه های معیاری اطمینان 

حاصل گردد، و اطمینان حاصل شود که وسایط مربوطه مطابق به ضروریات مورد استفاده قرار گرفته 
است.280

CSTC-A کانگرس را گوشزد نمود که صالحیت خریداری وسایل برای پولیس ملی افغان نظر به 
قانون "صالحیت های دفاع ملی در سال مالی NDAA( 2014(" برای وزارت داخله داده خواهد شد. 

جدول 3.16 معلومات بیشتر را در باره این انتقال صالحیت معلومات ارائه مینماید. 

زیربنا	های	پولیس	ملی
الی 31 مارچ 2014 ایاالت متحده مبلغ 3.2 بیلیون دالر را تعهد و مبلغ 2.9 بیلیون دالر ASFF را باالی 

زیربناهای پولیس ملی به مصرف رسانیده است.281

جدول 3.15

قیمت	تجهیزات	تمویل	شده	پولیس	ملی	توسط	ایاالت	متحده

خریداری	شدهنوع	تجهیزات
خریداری	و	تسلیم	داده	شده	به	
پولیس	ملی	افغان

مقدار	باقی	ماند	که	بای	
خریداری	شود

208,805$205,607,238$224,603,779$تسلیحات

2,205,856,1272,048,056,127TBDعراده جات

212,294,780212,294,780TBDارتباطات

766,950,000692,950,00074,000,000هواپیما

667,741,562324,984,471TBDمهمات

20,026,2637,770,47112,255,792خدمات انتقاالت

119,980,50886,305,6260وسایل ضد مواد منفجره

243,088,34791,438,30014,412,160دیگر

100,876,757$3,669,407,013$4,460,541,366$مجموع

یاداشت: Counter-IED= وسایل ضد مواد منفجره. TBD= که باید مشخص گردد. مقدار هزینه بسته گی به میزان مقدار تخریب و یا صدمه تجهیزات که برای تعویض است، 
دارد.

منبع: CSTC-A، در جواب ادارۀ سیگار برای درخواست معلومات، 3/24/2015. 

 جدول 3.16

 ASSF تجهیزات تسلیم داده شده از بودجه
)به	ملیون	دالر(

استفاده شده 
/مستعمل

به استاک 
وزارت دفاع

RHIB 8$1.9 کشتی گشتی

1.4دیگر

1.3$عراده جات

3.3$1.3$مجموع

یاداشت: RHIB= قایق بادی سخت. قیمت های دالر تکمیل شده است )یعنی عشاری 
متوالی خذف گردیده(

منبع: OSD-P، جواب برای ادارۀ سیگار برای درخواست معلومات، 
CSTC-A :12/30/2014 جواب برای ادارۀ سیگار برای درخواست معلومات، 

3/24/2015
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نظر به گزارش CSTC-A، در آن زمان، ایاالت متحده 719 پروژه ساختمانی را )به ارزش 3.5 
بیلیون دالر( تکمیل نموده، و 11 پروژه ساختمانی در حال اجرا )به ارزش 101.7 ملیون دالر( دارد.282

در این دوره سه ماهه، یک پروژه به ارزش 4 ملیون دالر عقد قرار داد گردید و 12 پروژه به 
ارزش 106.7 ملیون دالر تکمیل گردید، که شامل پروژه انبار/ذخیره گاه مهمات و ذخیره مواد نفتی )به 

قیمت 17.5 ملیون دالر و 13.9 ملیون دالر به ترتیب( میباشد.283 پروژه دیگر، یک تعمیر و تأسیسات 
مربوطه )به قیمت 35 ملیون دالر( که در قرارگاه وزارت داخله موقعیت دارد، گزارش داده شد که بعد 

از پرداخت غرامت و اعمار دوباره، آماده بهره برداری گردیده است.284 بزرگترین پروژه ساختمانی 
پولیس ملی افغان، پروژه اعمار قرار گاه قومندانی والیتی در پکتیکا )به قیمت 25 ملیون دالر(، و 

پروژه قومندانی مرکزی پولیس ملی افغان و بارک ها در مقر وزارت داخله )به قیمت 24.1 ملیون دالر( 
میباشد.CSTC-A 285 گزارش داده است که خدمات حفظ و مراقبت برای تأسیسات پولیس ملی برای سال 

2014 تمویل گردیده است.286
مطابق به گزارشات CSTC-A، طرح عملیاتی و حفظ مراقبت )O&M(، تقویت، بازنگری، و 
مصارف کوچک ساختمانی )کمتر از 750،000 دالر برای هر پروژه( برای پروژه های ساختمانی 

پولیس ملی افغان در سال مالی 2015 تا سال مالی 2019 بالغ بر 147 ملیون دالر در هر سال میگردد، 
که مجموع بودجه تمویل شده توسط ایاالت متحده مبلغ 131 ملیون دالر میشود) 655 ملیون دالر طی پنج 

سال(، همراه با نیازمندی به 2184 تن پرسونل به منظورحفظ و مراقبت این تأسیسات.287
CSTC-A گزارش داده است در حالیکه حفظ و مراقبت هیج یکی از تأسیسات اضافی به نیروهای 

امنیتی ملی افغان در جریان این دوره گزارش دهی انتقال نگردیده است، تسلیم دهی دو باب تأسیسات 
دیگر وابسته به آمادگی کارمندان نیروهای امنیتی ملی افغان برای گرفتن آموزشها و توانائی استفاده مؤثر 

از تأسیسات، میباشد.288

آموزش	ها	و	عملیات	های	پولیس	ملی
الی تاریخ 31 مارچ 2015 ایاالت متحده امریکا مبلغ 3.6 بیلیون دالر ASSF را برای راه اندازی 

عملیات ها و آموزش های پولیس ملی افغان و وزارت داخله به مصرف رسانیده است.289
CSTC-A از راه اندازی هفت پروگرام آموزشی تخصصی که توسط ایاالت متحده تمویل گردیده 

است گزارش داده است.290 آموزش های تمویل شده توسط ایاالت متحده شامل آموزش عملیات های 
خاص، مانند اطالعات پولیسی، خنثی سازی دستگاه های انفجاری و خنثی سازی مواد انفجاری، دستگاه 

مخابره و حفظ و مراقبت میباشد.291

وضعیت	زنان	در	صفوف	نیرو	های	امنیتی	ملی	افغان
در این دوره سه ماهه، سرانجام تعداد زن ها در صفوف نیروهای امنیتی ملی افغان به 1% رسید، این 

مقدار کم است، ولی به مشکل به دست آمده است، این یکی از نقاط عطف به منظور تالش ها برای 
 RSM ،استخدام و تجهیز خانم ها در صفوف نیروهای امنیتی ملی افغان بود.292 در این دوره سه ماهه
گزارش داده است که به تعداد 3325 تن از خانم ها در صفوف نیروهای امنیتی ملی افغان در اردوی 

ملی افغان و پولیس ملی افغان گماشته شده اند که مشمول شاگردان در حال آموزش و فارغین دوره های 
آموزشی میباشند. از مجموع این تعداد، 910 تن آنها را افسران، 1249 تن آنها را خرد ضابطان، و 

1166 تن آنها را عساکر تشکیل میدهد.293
استخدام در حال انجام، تعداد خانم هایکه جذب نیروهای امنیتی ملی افغان میشوند، را در تمام 

افغانستان اندکی افزایش داده است. 294 هدف تعیین شده برای جذب خانم ها در صفوف نیروهای امنیتی 
ملی افغان الی 10% شامل یک پروگرام ده ساله گردیده است. در ماه مارچ، وزارت دفاع برنامه ریزی 
نموده بود تا طرح الحاقی که شامل اهداف تعیین شده به منظور استخدام در سال مالی 1394 میشد، را 

منتشر نماید.295 به منظور رسیدن به این هدف، اردوی ملی افغان یکی از شرایط را که بر مبنای آن 
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استخدام باید بر اساس در نظر گرفتن توازن اقوام مختلف افغانستان صورت بگیرد، را برای استخدام 
خانم لغو نمود. مانند دوره سه ماهه قبلی، تعداد خانم ها در صفوف پولیس ملی افغان ازدیاد گردیده است، 

ولی پولیس ملی به منظور به دست آوردن هدف تعیین شده که استخدام 5000 تن زن الی ماه مارچ 
2015 میباشد، بسیار فاصله دارد. هنوز هم خانم ها تنها 1.4% نیرو را تشکیل میدهند. تعداد افسران 

پولیس ملی افغان از طبقه خانم ها که از اکادمی پولیس به رتبه دوهم سارن/دوهم بریدمن در ماه فبروری 
فارغ گردیده اند به 190 تن میرسد.296 مراسم فراغت در کابل و مزارشریف برگذار گردید. در شروع 

ماه می، دوره آموزش ابتدایی پولیس به هدف فارغ دادن 400 تن پولیس زن در کشور ترکیه تدویر 
گردیده است.297

در حالیکه حساسیت در مقابل زنان در میان نیرو های افغان در داخل وزارت دفاع و وزارت داخله 
به مدت طوالنی وجود داشت، رئیس جمهور و بانوی اول افغانستان، رهبران وزارت دفاع و وزارت 

داخله، حمایت شان را از حضور خانم ها در صفوف نیروهای امنیتی ملی افغان اظهار داشتند.298 اردوی 
ملی افغان و پولیس ملی افغان تالشهای شان را به برای جلب و جذب هر چه بیشتر خانم ها در صفوف 

نیرو های امنیتی به منظور ادغام بهتر نیروها، را به خرچ میدهند.299
پولیس ملی افغان در تالش فراهم نمودن محل کار امن در تأسیسات مناسب برای خانم ها میباشد، 

و در حال تهیه راهکارهای است تا بتواند توجه خانم های شایسته را جلب و آنهای را که دارای حد اقل 
تحصیالت فارغ صنف دوازدهم اند، جذب نماید. 300 هدف تعیین شده ده ساله برای پولیس ملی افغان 

داشتن 15700 تن پولیس زن در صفوف این نیرو ها میباشد.301
هم پولیس ملی افغان و هم اردوی ملی افغان به قسم دوامدار تالش دارند تا فرصت های آموزشی و 
تأسیسات مناسب را برای خانم ها فراهم نمایند. اردوی ملی افغان 45 واحد را برای خانم ها در اکادمی 

ملی نظامی چهار ساله، به تعداد 90 واحد در اکادمی یکساله خورد ضابطان، و 150 واحد را برای 
کاندید افسران در مکتب افسران، فراهم نموده است.302 در جریان آموزش محاربوی 12 هفته ایی که هر 

سربازان آنرا سپری مینماید، یک صنف درسی در باره رفتار و توقعات سربازان مرد که با سربازان زن 
در صفوف اردوی ملی افغان کار مینمایند، را شامل میباشد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک 

سمینار دو روزه را برای نیروهای امنیتی ملی افغان که شامل آموزش ها در مورد از بین بردن خشونت 
علیه زنان بود، را تدویر نمود.303 پولیس ملی افغان 51 کارگاه آموزشی را در رابطه به تحقیقات و 

بررسی طرزالعمل ها درمورد مجرمین خشونت علیه زن ها، در جریان سال گذشته تدویر نموده، و تعهد 
به تدویر آنها در دو سال آینده نموده است.304

NDAA برای سال مالی 2014 مبلغ 25 ملیون دالر را هزینه نموده است تا در پروگرام ها، سهولت 
ها، استخدام، و ادغام خانم ها در صفوف نیروهای امنیتی ملی افغان به مصرف برسد. ازجمله 25 ملیون 
دالر، مبلغ 1.05 ملیون دالر برای امتیازات و سفرهای داخلی تخصیص یافته است.CSTC-A 305 همراه 
با مشاورین جندر هر دو وزارت مالقات نموده است تا ضروریات آنها را اولویت بندی و بررسی نماید. 

آنها پیش بینی میکنند که ضروریات اولیه عبارت از ترمیم و نوسازی تأسیسات و مراکز، و تبلغات برای 
استخدام خواهد بود. 306در ضمن، NATO مبلغ 10 ملیون دالر را از صندوق وجهی اردوی ملی افغان 

برای پروگرام های پرسونل زن در اردوی ملی افغان اختصاص داده است.307

مراقبت	های	صحی	نیروهای	امنیتی	ملی	افغان
ااز سال 2006، ایاالت متحده امریکا اعمار 184 باب تأسیسات طبی نیروهای امنیتی ملی افغان 

را به ارزش 188.2 میلیون دالر تمویل نموده است.308 اردوی ملی افغان دارای هشت شفاخانه مرکزی 
ساحوی میباشد، AAF دارای 5 کلینیک و 5 بخش کوچک صحی میباشد، و پولیس ملی افغان یک 

افسر	فارغ	شده	از	اکادمی آموزشی مزارشریف )تصویر از 
RS نیوز، فلپ هوفمن(
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شفاخانه در کابل دارد، و هم یک قرارداد با اردوی ملی به منظور تداوی پولیس دارد.309 در حال حاضر 
اعمارهیچ تعمیر صحی در پروگرام وجود ندارد.310

دراین دوره سه ماهه، USFOR-A گزارش داده است که در حال حاضر به تعداد 950 تن داکتران 
در سیستم مراقبت های صحی نیروهای امنیتی ملی افغان استخدام استند. تعداد مجموعی بست های 

رسمی 1144 بست است، از جمله به تعداد 574 داکتر در بست های اردوی ملی افغان و 331 تن داکتر 
در یکی از بست های پولیس ملی تقرر یافته اند. اردوی ملی افغان و پولیس ملی افغان به ترتیب به تعداد 

166 و 73 تن داکتر کمبود دارند.311 این کمبودی ها در ولسوالی های دور دست و مناطق نزدیک به 
محالت درگیری بسیار حیاتی میباشد زیرا در آن مناطق کمک های صحی بسیار ضرورت میباشد.312

نیروهای امنیتی ملی افغان همچنان دارای 2440 تن نرس، معاونین داکتر، و سایر پرسونل، و 773 
بست خالی صحی میباشد.313 این در حالی است که تعداد بست های خالی نظر به دوره سه ماهه قبلی 
به تعداد 236 بست تقلیل یافته است، و تعداد بست های رسمی نیز به 785 بست کاهش یافته است.314 

برای جبران کمبودی، قوماندان صحی اردوی ملی کارمندان صحی را در جریان عملیات های احتمالی 
به نزدیکترین شفاخانه های ساحوی انتقال میدهد.315 آموزش داکتران، نرس ها، کارمندان صحی با 

موسسات بین المللی و غیردولتی آغاز گردیده است تا ضرورت به کارمندان صحی را رفع نماید.316
USFOR-A گزارش داده است که تالش ها برای رفع کمبود خدمات صحی و عملیات های مربوطه 

لوجستیکی برای اردوی ملی افغان و پولیس ملی افغان جریان دارد. قوماندانی صحی اردوی ملی 
افغان اولین پالن استراتیژیک پنج ساله خود را ترتیب نموده است. پولیس ملی افغان لست مشخصات 

ضروریات صحی را به منظور بهبود تدارکات، استفاده، و پیش بینی تقاضا، ترتیب داده است.317 
مشاورین جراحی عمومی RSM TAAC-Air 80 تن کارمندان صحی AAF را در سه بخش مختلف 

 C-208 و یا طیاره Mi-17 و 336 تن از کارمندان صحی اردوی ملی افغان را در مورد هلی کوپتر
آموزش داده است.318 هدف از تالش های مشاوریت TAAC-Air ارتقأ ظرفیت قوای هوایی افغان 

در بخش قابلیت های تخلیه صحی است تا کارمندان صحی طیاره ها قادر به ارائه خدمات صحی 
درمسیر راه پرواز باشند. با عین هدف کارمندان صحی باید آموزش ببینند تا بتوانند خدمات صحی را 
در امبوالنس های مسیر راه ارائه نمایند.319 قوماندان صحی اردوی ملی افغان و جراح عمومی پولیس 
ملی افغان برای پرسونل شان بر ضرورت پوشیدن وسایل حفاظتی و اینکه آنها کوشش دارند تا تعداد 

کارمندان مسلکی و آموزش دیده در محاربات را ازدیاد دهند، تاکید نمود.320

پاکسازی	مهمات	منفجر	ناشده
با انکه 80% ساحات الوده با ماین از سال 1989 پاک سازی گردیده است، اما هنوز هم افغانستان یکی 
از کشور های است که الوده با ماین و مواد منفجرناشده از زمان جنگ )ERW(، باقی مانده است. در 
ماه جنوری 2015 مرکز همآهنگی آمور ماین پاکی افغانستان )MACCA( گزارش داده است که حد 
اوسط 38 تن در یک ماه تلفات وجود دارد، که این رقم کاهش را از سال 2001 نشان میدهد که تعداد 

تلفات در آن زمان 16 تن در یک روز بود.321 مهمات منفجر ناشده در 1609 ساحه، 253 ولسوالی، و 
33 والیت به شکل مستقیم باالی زندگی 774000 تن تاثیر گذار است.322 کشور با مشکالت اخیر که 

عبارت از موجودیت مهمات منفجره در محدوده تیرس و اطراف پایگاه های ISAF و NATO کشت 
گردیده است، روبرو میباشد. از سال 2010 الی ختم ماه مارچ MACCA 82 2015 روی داد تلفات 

را از اثر واقعات مربوط به انفجار مهمات تعبیه شده از زمان جنگ در اطراف و محدوده تیرس پایگاه 
های ISAF و NATO، گزارش داده است. در اثر این واقعات 23 تن کشته و 59 تن زخم برداشته 
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 ISAF اند، و 83% تلفات را اطفال تشکیل میدهد. تعداد تلفات در اطراف و محدوده تیرس پایگاه های
و NATO زمانی افزایش یافت که در نتیجه کاهش نیروهای بین المللی دسترسی به این ساحات بیشتر 

گردید.323
در دوره سه ماهه قبلی، ادارۀ سیگار گزارش داد که وزارت دفاع مبلغ 901،511 دالر را برای دفتر 
بیروی امور سیاسی-نظامی در بخش پاکسازی سالح و مهمات وزارت خارجه )PM/WRA( به منظور 

حمایه از تالش های یک موسسه بین المللی غیر دولتی در بخش پاک سازی مهمات منفجر ناشده که در 
این اواخر در محدوده تیرس پایگاه های نظامی ایاالت متحده صورت میدهد، انتقال داده است.324 بآنهم، 
این شاید یک مقدار کوچک بودجه مورد ضرورت در این بخش باشد. یک مقاله ماه اپریل سال 2014 
واشنگتن پوست نگاشته است که نظر به گزارشات، نیرو های ایاالت متحده در حدود 800 متر مربع 

مایل ساحات الوده به مواد منفجره را از خود بجا گذاشته اند و توقع میرود که پاک سازی آن 250 ملیون 
دالر هزینه نیاز داشته باشد.325

PM/WRA مدیریت پروگرام انهدام سالح های کشتار در افغانستان را که حمایت از قربانیان جنگ، 
ارائه خدمات بشردوستانه، و بلند بردن امنیت و ایمنی مردم افغانستان را دارند، به عهده دارد. از سال 
2000 تا حاال وزارت خارجه ایاالت متحده اضافه تر از 299.3 ملیون دالر را در بخش تخریب سالح 
و کمک های بشردوستانه برای پاک سازی ماین در افغانستان، فراهم نموده است.326 تمام بودجه سال 

مالی PM/WRA 2014 الی همین دوره سه ماهه به مصرف نه رسیده است، و اینکه PM/WRA برای 
دوسال دیگر بودجه به دسترس دارد، و مابقی بودجه سال 2014 در گزارشات ادارۀ سیگار تحت پوشش 

قرار خواهد گرفت.327
وزارت خارجه به شکل مستقیم پنج موسسه غیردولتی افغانی، پنج موسسه غیر دولتی بین المللی، و 

یک قراردادی دولت ایاالت متحده، را تمویل مینماید. این بودجه توانایی میبخشد تا ساحات ملوث شده 
توسط ERW پاک سازی گردیده، و پاک سازی مهمات منفجره و یا مهمات متعارف دیگر و مهمات 

منفجره تعبیه شده توسط مخالفین دولت که شامل بمب های کنار جاده یی و وسایل منفجره انکشاف یافته 
که اهداف شان نیروهای ائتالف، افراد ملکی افغان، کارمندان موسسات خیریه بین المللی میباشد، را 

حمایه مینماید.328 الی 31 دسمبر سال 2014 موسسات تمویل شده توسط وزارت خارجه، ساحه بیشتر 
از 166.5 ملیون میتر مربع را )نزدیک به 64.3 مایل مربع( پاک سازی نموده، و در حدود 7.9 ملیون 
ماین های زیرزمینی، سایر انواع ERW مانند مواد منفجرناشده، مهمات بجاگذاشته شده، انبار مهمات، 

و مواد انفجاری خود سازی شده، را انفجار و یا از ساحات پاک سازی و دور نموده اند )جدول 3.17 را 
در صفحه بعدی ببینید(.329

تمام ساحات الوده شده که ثبت گردیده اند در حال نوسان است و فعالیت برای پاکسازی ساحات 
خطرناک کاهش یافته است، در حالیکه بررسی و سروی های در حال انجام نشاندهنده ساحات جدید 

ملوث در سیستم معلوماتی موسسات ماین پاکی میباشد. در شروع این دوره سه ماهه، مجموع ساحات 
ملوث شده با ماین و ساحات جنگی 511.6 کیلومتر مربغ )197.5 مایل مربع( را تشکیل میداد. در 
جریان این دوره سه ماهه، 16.8 کیلومترمربع )6.5 مایل مبربع( پاکسازی گردیده است. بآنهم در 

این دوره سه ماهه یک سروی در حال انجام مساحت 29.8 کیلومترمربع )11.5 مایل مربع( دیگر را 
مشخص نموده است که الوده میباشد، که این رقم ساحات الوده شناخته شده را به 524.6 کیلومترمربع 
)202.5 مایل مربع( الی ختم این دوره سه ماهه رسانیده است.PM/WRA 330 تعریف نموده است که 
یک ساحه الوده عبارت از ساحه الوده شده با ماین های زمینی است، در حالیکه ساحات الوده میتواند 

شامل ماین های زمینی و سایر ERW باشد.331
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مبارزه	با	مواد	مخدر
از سال 2002 الی 31 مارچ 2015 ایاالت متحده امریکا 8.4 بلیون دالر را به منظور تالشها برای 
مبارزه با مواد مخدر در افغانستان به تصویب رسانیده است. کانگرس بیشترین مقدار این بودجه را 

)3.0 بلیون دالر( از طریق دیپارتمنت جلوگیری مواد مخدر و فعالیت های مبارزه با مواد مخدر 
)DOD CN( اختصاص داده است، از طریق بودجه نیروهای امنیتی افغان )ASFF( )1.6 بلیون 

دالر(، از طریق بودجه حمایه اقتصادی )ESF( )1.5 بلیون دالر( را به منظور تشویق دهاقین تا بجای 
خشخاش محصوالت دیگر را زرع نمایند، و بخشی از این بودجه را از طریق حساب کنترول بین المللی 

مواد مخدر و تطبیق قانون وزارت خارجه )INCLE( )2.1 بلیون دالر( به مصرف رسیده است.332
پروگرام حمایه توسعه انکشافی بدیل پروگرام توسعه وی ایاالت متحده امریکا )USAID( با حمایه از 

اهداف مبارزه با مواد مخدر ایاالت متحده، کشور ها را کمک مینماید تا بدیل های اقتصادی را به منظور 
 )DEA( کاهش تولید مواد مخدر ترتیب نمایند.333 برعالوه بودجه بازسازی، اداره تطبیق قانون دوایی

ایاالت متحده امریکا از طریق تخصیص مستقیم بودجه به منظور انجام عملیات در افغانستان را به دست 
میاورد. )ضمیمه B را ببینید(. 

افغانستان رهبر جهانی در کشت و تولید تریاک د ر جهان میباشد.334 دفتر مواد مخدر و جرایم ملل 
متحد )UNODC( و دولت ایاالت متحده معلومات در مورد کشت خشخاش در افغانستان ارائه مینمایند. 

در اوایل تخمین های این دو مرجع تفاوت زیاد دشتند، مثال در سال 2004، به اندازه 80000 هکتار 
تفاوت میان سروی انجام شده توسط ایاالت متحده و UNODC بود.335 از سال 2005 سروی های 

انجام شده بیشتر متجانس میباشند، تشکر از استفاده بهتر UNODC و دولت ایاالت متحده از تصاویر 
با وضاحت باال. زمانیکه معلومات ملی کشت خشخاش بیشتر همسان گردید، تفاوت ها در سطح والیتی 

باقی میماند. در سال 2014 دولت ایاالت متحده تخمین نموده است که کشت خشخاش در 211000 
هکتار زمین و تولید تریاک خام به مقدار 6300 متریک تن )MT( صورت گرفته است. سروی انجام 

جدول 3.17

	معیارهای	پروگرام	تسلیحات	تخریب	متعارف،	1	جنوری،	2013 – 31	دسمبر	2014

قطعات	پاکسازی	شدهSAA	تخریب	شدهUXO	تخریب	شدهAT/AP	تخریب	شدهتاریخ
ساحات	پاک	شده	از	

)m2(	ماین
تخمین	مناطق	که	الوده	باقی	

*)m2(	است	مانده
3/31/2013–1/1 1,984  100,648  105,553  3,722,289  7,978,836  552,000,000 

6/30/2013–4/1 1,058  18,735  49,465  1,079,807  5,586,198  537,000,000 

9/30/2013–7/1 1,243  21,192  98,306  1,673,926  4,229,143  521,000,000 

12/31/2013–10/1 8,211  2,460  54,240  3,064,570  5,729,023  518,000,000 

3/31/2014–1/1 1,780  254,734  245,380  262,750  5,473,170  638,400,000 

6/30/2014–4/1 1,077  3,264  25,362  3,227,697  5,163,035  519,000,000 

9/30/2014–7/1 1,329  26,873  21,502  2,860,695  5,705,984  511,600,000 

12/31/2014–10/1 465  20,274  58,369  538,499  1,604,410  524,600,000 

 524,600,000  41,469,799  16,430,233  658,177  448,180  17,147 مجموع

یاداشت: AT/AP = مهمات ضد تانک و ضد پرسنل. UXO = مهمان منفلق ناشده . SAA= مهمات تسلیحات کوچک. قطعات مواد نیز گزارش گردیده است، زیرا پاکسازی آنها نیز همان اندازه توجه را نیاز دارد که اشیایی دیگر دارند. در حدود 4047 متر مربع به یک 
 .)IMSMA( هکتار است. * مجموع ساحات الوده نظر به انجام فعالیت ها برای پاکسازی محالت و کاهش ساحات خطرناک در جریان سروی تشخیص گردید، و ساحات جدید الوده شده در سیستم معلوماتی ماین اکشن اظافه گردید

منبع: PM/WRA، در جواب درخواست ادارۀ سیگار برای معلومات، 2015/1/4، 2014/03/21. و 2014/7/01

پروژه آموخته های ادارۀ سیگار

در این دوره سه ماهه پروژه آموخته ها 
اعالن کرد که که در حال مرور تاثیرات 

تالش های یک پروژه مبارزه با مواد مخدر 
در بازسازی افغانستان است. برای معلومات 

بیشتر بخش دوم صفحه 46 را ببینید. 
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شده توسط UNODC در نویمبر 2014 تخمین نموده است که کشت خشخاش در 224000 هکتار 
زمین صورت گرفته است.336 یک هکتار زمین حدود 2.5 جریب زمین میباشد، یک متریک تن حدود 

2200 پوند است.
ارقام ارائه شده ایاالت متحده در سال 2014 ازدیاد 6.6% را در کشت خشخاش نظربه تخمین ایاالت 
متحده از کشت خشخاش در 198،000 هکتار زمین در سال 2013 نشان میدهد، و 14.5% ازدیاد را بر 

اساس تخمین از تولید 5500 متریک تن تریاک خام در سال 2013 را نشان میدهد.337
دفتر امور مبارزه با مواد مخدر و تطبیق قانون )INL( وزارت خارجه فعالیت های مبارزه با مواد 

مخدر مانند، اختالل در تولید و قاچاق مواد مخدر غیرقانونی، و انکشاف پولیس و تقویه نظام قوی 
قضایی، را انجام میدهد.INL 338 رئیس جمهور ایاالت متحده، دیپارتمنت ها و ادارات مسؤل برای ترتیب 
پالیسی ها و پروگرام های ایاالت متحده را توصیه نموده است تا در مقابل مواد مخدر بین المللی و جرایم 

مبارزه نمایند. پروگرام INL در افغانستان دو هدف استراتیژیک یا راهبردی ایاالت متحده را حمایت 
میکند:
• کاهش از دخول مواد مخدر غیر قانونی در ایاالت متحده	
• کاهش تاثر جرایم و جنایات بین المللی در ایاالت متحده و باالی شهروندان ایاالت متحده339	

INL ستراتیژی مبارزه با مواد مخدر ایاالت متحده برای افغانستان که در دسمبر 2012 به تصویب 
رسید، و اولویت های کلیدی استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر افغانستان که در اکتوبر 2013 به 

تصویب رسید، را حمایت مینماید.340 وزارت خارجه در آماده نمودن یک ستراتیژی جدید برای مبارزه با 
مواد مخدر است که تا اواخر همین سال نهایی خواهد شد.341

وزارت دفاع ایاالت متحده از بودجه مبارزه با مواد مخدر در راستای ارتقأظرفیت پولیس مبارزه 
با مواد مخدر افغانستان )CNPA(، بهبود امنیت سرحدات، شریک سازی معلومات، و همکاری های 

منطقوی و بین المللی به منظور کاهش تاثیرات تجارت و شبکه های مواد مخدرغیر قانونی باالی امنیت 
ملی، استفاده مینماید. ستراتیژی مبارزه با مواد مخدر سال 2014 وزارت دفاع برای افغانستان و منطقه 
که در اکتوبر 2013 به نشر رسید، اهداف وزارت دفاع به منظور حمایه دوامدار از تالش های افغانها 

برای مبارزه با مواد مخدر، انتقال مسؤلیت های مبارزه با مواد مخدر برای افغانها، و ایجاد همکاری 
های منطقوی به منظور مبارزه با جریانات مواد مخدر، را فراهم مینماید.342

استفاده	مواد	مخدر	در	داخل:	یک	بحران	صحی	بزرگ 
همراه با انشعابات دراز مدت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، مصرف سؤ مواد مخدر در افغانستان 

نیز در حال گسترش است.343 سروی سال 2012 مبارزه با مواد مخدر که توسط INL حمایت گردید، 
تخمین مینماید که تعداد افغان هایکه مواد مخدر مصرف مینمایند به 1.3 1.6- ملیون تن در میان تقریباَ 

31 ملیون نفوس میرسد، که این رقم یکی از بلندترین نرخ سرانه در جهان را نشان میدهد.344 آمار 
ستراتیژی انکشافی ملی دولت افغانستان: " تعداد استفاده کننده گان مواد مخدر در داخلی افغانستان به 
طور قابل توجه افزایش یافته، مواد مخدر غیرقانونی و فساد گسترده در حال از هم پاشیدن نسل جوان 

آینده افغان میباشد."345 در آخرین گزارش استراتیژی بین المللی کنترول مواد مخدر، INL یاداشت نموده 
 INL که مطالعات اخیر شیوع استفاده از مواد مخدر منجمله اطفال افغان را نشان داده است.346 همچنان
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یک سروی را در مناطق دور دست و روستا نشین در سال 2014 انجام داده است، یافته های ابتدایی 
نشان میدهد که استفاده کننده گان مواد مخدر شاید از حد 10% نفوس بیشتر شوند، یعنی بیشتر از دو 

برابر نرخ جهانی که توسط UNODC گزارش داده شده است.347
افغانستان 113 مرکز تداوی معتادان که توسط ایاالت متحده تمویل میگردد، را دارا میباشد که در 

حال حاضر توانایی تداوی حدود 30000 تن را در یک سال دارند.348 به قسم واضح، تقاضا برای 
خدمات درمانی نظر به ظرفیت دولت افغانستان زیاد است. INL به ادارۀ سیگار گفت که آنها 97 

پروگرام درمانی معتادان را از طریق کولمبو پالن حمایه مینمایند. آموزش 75% از 500 یا باالتر از 
500 تن کارمند صحی درمانی در داخل کشور، یکی از اهداف INL در جریان سال های 2015 و 

2016، و اینکه 50% کارآموزان بتوانند امتحان اساسی در سطح گواهینامه تصدیق شده بین المللی در 
رشته تخصص اعتیاد درجه دوم را بگذرانند، میباشد.349 در ماه اکتوبر INL 2014 مبلغ 7،609،541 

 INL .ملیون دالر را به پروگرام کاهش تقاضا مواد مخدر کولمبو پالن در سال مالی 2013، کمک نمود
تا اکنون تمویل بودجه سال مالی 2014 و سال مالی 2015 کولمبو پالن را کمک ویا تعهد نموده است.350 
زمانیکه INL اولین مرکز تداوی معتادان را ایجاد نمود، آموزشها قبل از سال 2008 اندک بود. میان 

سال های 2008 و INL 2015 حمایت خود را تا تمویل 97 پروگرام گسترش داد. در دو سال گذشته، 
INL آموزش ها را تشدید نمود در حالیکه این آموزش ها مطابق به کریکولم درمانی جهانی اصالح و 

ترجمه گردیده است، و تاکید آموزش ها باالی استراتیژی انتقالی کنترول مواد مخدر میباشد.351 بین سال 
های 2003 و 2012، 506 تن در قسمت درمان معتادان آموزش دیده اند، و 580 تن دیگر تنها در سال 

های 2013-2014 آموزش دیده اند.352 بآنهم، ازدیاد آموزش کارمندان حرفوی معتادین در این اواخر 
احتماالَ مشکل در حال رشد معتادین را جوابگو نه میباشد، خصوصاَ با ظرفیت فعلی که توانایی تداوی 
تنها 30000 تن معتاد را در یک سال دارد. در حالیکه بیشتر مراکز تداوی مریضان سراپا تمویل شده 

توسط ایاالت متحده امریکا به سطح ملی، فهرستی از منتظرین مریضان جدید را دارد.353
 INL جنوری 2015 شروع انتقال اولین گروپ که شامل 13 پروگرام تداوی معتادین که توسط

حمایت میگردد، به وزارت صحت عامه )MOPH( به شمول انتقال کارمندان کلینیک ها به تشکیل 
رسمی دولت افغانستان، تعیین گردیده است.INL 354 به منظور مطمین شدن از اینکه کارمندان کلینیک 
ها به شکل کامل به تشکیل دولت افغانستان انتقال نمایند، با وزارت صحت عامه از نزدیک کار نموده 
است. نظر به گزارش INL، تمام گام های ضروری برای شروع انتقال در ماه جنوری 2015 تکمیل 

گردیده است، ولی دولت افغانستان به یک مقدار مشکل در پرداخت حقوق کارمندان جدید خود رو به رو 
گردیده است. INL جریانات را از نزدیک بررسی مینماید و به ادارۀ سیگار گزارش داده است که دولت 
مشکل داخلی خود را مرفوع و کارمندان در حال گرفتن حقوق خود به شمول حقوقی که به تعویق افتاده 
بود، میباشند.355 در جریان این دوره سه ماهه، INL به آموزش کارمندان کلینک ها، خدمات درمانی، و 

خدمات برای مریضان سراپا و گاهش تقاضا به سطح قریه جات، ادامه داده است.356
پروگرام کاهش تقاضأ مواد مخدر INL خدمات مستقیم را برای مردان، زنها، و کودکان که بر اعتیاد 
خود غلبه نموده اند، ارائه مینماید. پروگرام های آموزشی وادارنده/جلوگیری کننده آموزش های ضد مواد 
مخدر برای جوانان در مکاتب را ارائه مینماید، و نسل جدید را به منظور جلوگیری آنها از استفاده مواد 

مخدر هدف قرارداده است.357
تاثیرات اقتصادی منفی استفاده کننده گان مواد مخدر به طور فزاینده زمانی احساس خواهد شد که 
اقتصاد جامعه افغانی در حال رشد قرار داشته باشد. مسؤلیت فراهم نمودن سرپناه و تداوی برای یک 

تعداد زیاد جمعیت که با اختالالت مصرف مواد مخدر مواجه اند به طور سنگین از مسؤلیت های ادارات 
والیتی میباشد.358

کولمبو	پالن: یک نهاد منطقه ایی بین دولتی به 
منظور انکشاف اقتصادی و اجتماعی است. این نهاد 
در جریان یک کنفرانس در کولمبو سریالنکا )بعداَ 
سیلون( در سال 1950 با تمویل توسط هفت کشور 

عضو، که بعداَ به 26 عضو افزایش یافت، ایجاد 
گردید. INL به صورت دوامدار مرکز آسیایی کولمبو 
پالن را به منظور تائید تحصیالت حرفه ای معتادین، 

یک واحد آموزشی درمانی برای کمک حکومت ها 
در تهیه فرایند صدور گواهینامه برای کارمندان حرفه 

وی اعتیاد در آسیا و افریقا، حمایت نموده است . 

منبع: وبسات سکرتریت کولمبو پالن، تاریخ www.colombo-plan.org، بدست 
آمده 2014/7/4: ایاالت متحده، INL گزارش ستراتیژی کنترول مواد مخدر بین 

المللی: بخش 1، کنترول دوا و مواد کیمیایی 2013/3، صفحه 20
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)CNCE(	مخدر	مواد	با	مبارزه	اجتماعی	تعهدات
INL همچنان پروگرام CNCE را به سطح ملی که مرکز توجه آن دلسرد نمودن از کشت خشخاش، 

جلوگیری استفاده از مواد مخدر به وسیله فراهم نمودن اگاهی عامه، و تشویق کشت بدیل میباشد، تمویل 
مینماید.359 از سال INL 2003 مبلغ 8.2 ملیون دالر را تعهد و مبلغ 6.6 ملیون دالر را تا حال به 

مصرف رسانیده است.360 به عنوان بخشی از پروگرام، موسسه ارتباطات رسانه ای سیاره از مؤثریت 
کمپاین های رسانه ها به وسیله تحلیل و گزارشات شنونده گان، شامل گزارشات اولیه به منظور شناخت 
قاچاقچیان والیتی، کشت مواد مخدر، و احساسات مردمی در رابطه با مواد مخدر، را بررسی مینماید. 

همچنان موسسه سیاره 42 گزارش دیگری را در بخش های مختلف والیاتی به شکل ردیف)تایر( به 
نشر رسانیده است. والیت ها از ردیف 1 الی ردیف 4 بر اساس درجه کشت مواد مخدر، با در نظر 

داشت اینکه ردیف 1 دارای بیشترین مقدار گشت است، درجه بندی گردیده است. این گزارشات معلومات 
را جمع آوری و اندازه برداشت ها/تخمین ها را در مطابقت با پالیسی های مبارزه با مواد مخدر و پیام 

رسانی، تعیین مینماید. 
موسسه سیاره رسانه ها را نظارت مینماید، و بررسی ابتدایی را از تولیدات و چشم انداز رسانه ها 
و اینکه چگونه با وضعیت فعلی افغانستان تطابقت دارد انجام داده، و همچنان در مورد مقدار و نوعیت 

موضوعات مرتبط به مبارزه با مواد مخدر و تغیرات )تغیرات مثبت و منفی( در مقایسه با بررسی 
ابتدایی، انجام میدهد. در مورد رسیدگی به مؤثریت کمپاین رسانه ها INL به ادارۀ سیگار گفت که 

بعضی از مناطق در معرض مواد مخدر تجربه کم شدن کشت خشخاش را داشته اند، در حالیکه ارقام 
کشت خشخاش بلند ویا مانند ساحات دیگر که امنیت و حکومتداری در آنجا با چالش گسترده تر روبرو 

است، یکسان میباشد.361 بآنهم، باید به یاد داشت که سطح کشت خشخاش به شکل مستقیم با موجودیت و یا 
عدم موجودیت پیام های مواد مخدر ارتباط دارد. افزایش سریع سطح کشت در سال های اخیر مربوط به 

ناتوانی کمپاین رسانه ها در قسمت دلسرد نمودن مردم از کشت خشخاش و تریاک میباشد. 
مطابق به گزارش UNODC، کاهش در کشت بین سال های 2013 و 2014 در مرکز، مناطق 

شرقی، مناطق غربی، و مناطق شمالی در والیاتی چون نیمروز، هرات، دایکندی، کابل، لغمان، کاپیسا، 
و کنر، رونما گردیده است.INL 362 در دوره سه ماهه قبلی به ادارۀ سیگار گفت، در والیاتی که دارای 
بیشترین مقدار کشت تریاک اند، پروگرام آنها افزایش یک رقم قابل توجه را در فیصدی جواب سوالیکه 

که "مردم فکر میکنند خشخاش باعث اعتیاد دهقان و یا فامیل دهقان میشود"، را نشان میدهد، که این 
موضوع یکی از پیام های کلیدی INL است.363

در جریان همین مرحله، پیامهای رادیو و تلویزیون در باره مبارزه با مواد مخدر ازدیاد ماهانه حد 
اوسط 15.4 قطعات بخش شده را در مقایسه با رقم 5.4 در دوره سه ماهه قبلی، و 147.7 را در مقایسه 

با رقم 5.8 در دوره سه ماهه قبلی در تلویزیون های والیات، نشان داده است.364 لیگ برتر فوتبال 
افغانستان، که انتقال دهنده پیام ضد مواد مخدر سپانسر شده توسط دولت ایاالت متحده میباشد، حاال یکی 

 ،INL از پروگرام های است که بیشترین بیننده را در تلویزیون افغانستان دارد.365 مطابق به گزارش
نظر سنجی عمومی نشان میدهد که اکثر مردم افغانستان پیام ضد خشخاش و ضد کشت مواد مخدر را 

شنیده و حمایت نموده اند.366 پروگرام CNCE در اپریل سال 2015 ختم میگردد، و احتمال دارد که این 
پروگرام تمدید شود تا مانند یک تمویل کننده دومی برای جامعه مدنی بوده، و یکی از پر اهمیت ترین 

کمپاین های ضد مواد مخدر INL را در سال حمایت نماید، یعنی کمپاین قبل از کشت.367 یک ارزیابی 
مستقل از پیام های تمویل شده توسط INL تا حال صورت نه گرفته است، ولی در سال 2008 ارزیابی 
یک کمپاین مشابه به این نتیجه رسید که "کمپاین های آگاهی دهی در باره مواد مخدر نمیتواند در حالت 
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انزوا مفید باشد، و به منظور بلند بردن فرصت های موفقیت، ضرورت است تا )1) همآهنگی با توسعه 
اقتصاد مشروع روستایی برای فراهم نمودن بدیل برای کشت خشخاش و تریاک، صورت گیرد، و )2( 
این فعالیت ها توسط قوانین رسمی معتبر برای مجازات عاملین همراهی یا حمایت گردد )به شمول محو 

مواد مخدر(.368

ارتقأ	ظرفیت	وزارت	مبارزه	با	مواد	مخدر
 وزارت مبارزه با مود مخدر همآهنگی عملکرد وزارت های دیگر در مقابله با مواد مخدر، و رهبری 
ساخت و انکشاف پالیسی های مبارزه با مواد مخدر را به عهده دارد.369 وزارت مبارزه با مواد مخدر 

یک یاداشت تفاهم را با INL در فبروری 2014 به منظور تجدید پروگرام ارتقأ ظرفیت برای 18 
ماه و فراهم نمودن بودجه برای تمویل 24 پست مشاورین ملی به منظور کمک برای ارتقأظرفیت در 

وزارت مبارزه با مواد مخدر، به امضاء رسانید.INL 370 پروگرام اندازه گیری-عملکرد را که به منظور 
ارزیابی بیشرفت پروگرام ارتقأظرفیت وزارت مبارزه با مواد مخدر طرح گردیده بود، در فبروی 2015 

تکمیل نمود.371
این طرحه ارتقأظرفیت وزارت مبارزه با مواد مخدر را توسط برنامه اندازه گیری خود-مدیریتی، 

مؤثریت مشاورین ایاالت متحده و مشاورین ملی، و کارایی عملکرد، را ارزیابی مینماید. یکتعداد شاخص 
ها که باید در دورهای سه ماهه جمع آوری گردد، شامل پروگرام های است که توسط وزارت مبارزه با 

مواد مخدر به شکل مستقل رهبری میگردد، منجمله: تعداد کارمندان مستعد وزارت مبارزه با مواد مخدر 
که توانایی برنامه ریزی کارگاه ها/ورکشاپ ها، آموزشها، و سایر پروگرام ها را بدون کمک دارند، و 
تعداد کارمندان مستعد وزارت مبارزه با مواد مخدر که توانایی تهیه پیش نویس اسناد و پیشنهادات را به 

منظور تمویل توسط تمویل کننده دارند، را در برمیگیرد.372 در طول دوره گزارش دهی، وزارت مبارزه 
با مواد مخدر پیشنهادات برای یک تعداد از پروگرام های آموزشی کوتاه مدت و دراز مدت را که توسط 

پوهنتون دنیا به منظور ارتقأ توانایی های کاری و ارتقأ عمومی ظرفیت کارمندان وزارت مبارزه با مواد 
مخدر تدریس خواهد گردید، را تکمیل و ارسال نموده است.373

)GLE(	والیان	رهبری	به	مخدر	مواد	محو	پروگرام
INL پروگرام GLE را که در والیات نظر به فصل محصوالت در اوقات مختلف سال فعالیت مینماید، 

را تمویل مینماید. وزارت مبارزه با مواد مخدر نتایج جمعی را بعد از اینکه توسط UNODC تائید 
میگردد، پیگیری مینماید.374 نتایج معلومات تائید شده در باره محو گشت مواد مخدر در سال 2014 

وزیر	مبارزه	با	مواد	مخدر،	سالمت	عظیمی
April 18, 2015تائید

)عکس از وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان(

تاجکملیت
رئیس جمهور اشرف غنینامزد	شده	توسط

پروفیسور و معاون پوهنتون بلخ yتجربه	
y رئیس دیپارتمنت قانون والیت عدلیه
y  رئیس واحد حقوق اطفال در دفتر مستقل حقوق

بشر در مزار شریف
y  رئیس موسسه حقوقی اریانی در مزار شریف

منبع: شبکه تحلیل افغان، بالخره به طرف یک کابینه تکمیل شده؟ 16 نامزد وزیر و خالص سوانح شان )اصالح شده(، "3/24/2015: پژواک افغان نیوز، 
"شورای ملی برای 16 نامزد وزیر رائی اعتماد داد"، 4/18/2015
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نشان دهنده گاهش در سه سال پیهم به 2692 هکتار میباشد، یعنی 63% کمتر از 7348 هکتار در سال 
2013.375 با توجه به گزارش INL، مسؤلین دولت افغانستان کاهش اخیر نیروهای امنیتی را از بخش 

تالش برای محو مواد مخدر، به بخش امنیت انتخابات، نسبت داده اند.376
در اواخر جنوری INL ،2015 و کمیسیون عالی بریتانیا یک کنفرانس دو روزه را که به اشتراک 

وزرای وزارت مبارزه با مواد مخدر، وزارت داخله، ریاست امنیت ملی، وزارت دفاع، والیان، و 
موسسات بین المللی برگزار گردیده بود، حمایت نمودند. این کنفرانس پالن های ملی، والیتی، و ولسوالی 
را برای پروگرام های محو کشت کوکنار که از تاریخ 27 فبروری الی 31 جوالی 2015 برنامه ریزی 

شده است، را طرحه و انکشاف داد.377 با توجه به گزارش INL، نشانه ها اولیه نشاندهنده آنست که 
تالش های محو کشت خشخاش دست آورد های بیشتر از سال 2014 را خواهد داشت.378 الی ماه مارچ 

2015، 1753 هکتار زمین در مقایسه با 793 هکتار زمین در همین موقع درسال گذشته، 2721 هکتار 
در مقایسه با سال 2013 و 2637 هکتار در مقایسه با سال 2012، تخریب گردیده است.379 تالش ها 

به منظور کاهش کشت در پروگرام سال پیش رو به منظور متوقف کردن تجارت مواد مخدر به وسیله 
جاگزینی تمرکز بیشتر باالی تطبیق پروگرام محو کشت در ولسوالی هایکه بیشترین مقدار کشت را 
دارند، طراحی گردیده است. نظر به گزارش INL، این رویکرد باید منجر به محو کشت در سطوح 

بلند گردیده و سبب به وجود آمدن یک خطر بزرگ برای دهاقین که پروگرام کشت مواد مخدر در سال 
2016 را دارند، باشد.380

در دوره سه ماهه قبلی، INL ادارۀ سیگار را مطلع نمود که آنها به تعداد 47 عراده تراکتور را 
برای وزارت مبارزه با مواد مخدر برای محو کشت خشخاش در والیات، اهدا نموده است.381 بر اساس 

معلومات ارائه شده INL در این دوره سه ماهه، قیمت مجموع این تراکتور ها بیشتر از 600000 
دالر میباشد.382 در سال 2013، وزارت مبارزه با مواد مخدر 55 عراده تراکتور جدید دریافت نموده 

است،383 و تا اکنون نتایج محو کشت 24% کاهش در مقایسه با سال 2012 که سطح آن به 9672 
هکتار و در سال 2013 به 7348 هکتار میرسید، را نشان میدهد.384 مطابق به معلومات INL تراکتور 

های جدید توانایی مشابه به 210 تراکتور فعلی را دارد که از منابع مختلف خریداری گردیده است.385 
وزارت مبارزه با مواد مخدر و دفتر INL در کابل جابجای تراکتور های جدید را بر اساس سطح کشت، 
عراضی، و ذخیره تجهیزات قبلی، مرور و همآهنگ نموده اند.386 بآنهم، یک تعداد زیاد از والیات قرار 
است تراکتور های جدید دریافت نمایند زیرا نتایج کشت آنها یاداشت شده بود، در حالیکه یکتعداد دیگر 

والیات با مقدار بیشتر کشت از این لست خذف شده اند. به طور مثال، قسیکه در جدول 3.18 صفحه 
بعدی نشان داده شده است، والیت کنر و سرپل دو عراده تراکتور دریافت خواهند کرد در حالیکه نتایج 

کشت خشخاش در سال 2014 به مقدار 754 و 195 هکتار میباشد. والیت سرپل در سال 2013 به 
حیث والیت عاری از کشت مواد مخدر معرفی گردید.387 از سوی دیگر بادغیس، ارزگان، و لغمان هیچ 

تراکتور دریافت نه نمودند در حالیکه ساحات کشت خشخاش به هزارها هکتار میرسد.388
محو کشت در والیات مشخص در دست اجرا است.389 کمپاین های محو کشت، قسمیکه در 

جدول 3.26 صفحه 117 نشان داده شده، در قسمت کاهش عمومی کشت تریاک که در سال های اخیر در 
حال افزایش است، غیر مؤثر بوده است. محو کشت و یا تهدید برای محو کشت در سطح محلی مؤثر بوده 

است، ولی تنها در جاهایکه که موقعیت های مناسب موجود بوده است.
بر اساس گزارش INL، نتایج به دست آمده اخیر نشان دهنده همکاری های بهتر میان وزارت مبارزه 

با مواد مخدر، وزرات داخله، و دفاتر والیان در والیات، میباشد. در صورتیکه والیان به همین منوال 
تقویت رهبری خود را ادامه دهند، افغانستان به یقین میتواند کاهش کشت را نظر به سال های گذشته و 
با افزایش بزرگ کاهش در تعداد زیاد والیات شاهد باشد.390 با این حال، فصل کشت در جنوب و شرق 
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جدول 3.18

نتایج	کشت	و	تراکتور	های	جدید	GLE	اهدا	شده	برای	والیات 

والیت
2014	اهدا	
تراکتور

2015	اهدا	
تراکتور	
)فبروری(

تراکتورهای	در	حال	کار	
بر	اساس	پروگرام	محو	
کشت	وزارت	مبازه	با	

مواد	مخدردر سال	2015
کشت	تریاک	در	سال 
2013	)هکتار(

کشت	تریاک	در	سال	
2014	)هکتار(

 4,204  2,374  9  2 بدخشان

 5,721  3,596  0  - بادغیس

 168  141  0  - بغالن

 عاری از خشخاش  410  4  - بلخ

 عاری از خشخاش عاری از خشخاش  0  - بامیان

 587  1,536  0  - دایکندی

 27,513  24,492  19  5 فراه

 211  158  3  1 فاریاب

عاری از خشخاش  عاری از خشخاش  0  - غزنی

 493  264  3  3 غور

 103,240  100,693  39  14  - هلمند

 738  952  6  6 هرات

 عاری از خشخاش  عاری از خشخاش  0  - جوزجان

 233  298  0  - کابل

 33,713  28,335  20  - کندهار

 472  583  0  - کاپیسا

 عاری از خشخاش عاری از خشخاش  0  - خوست

 754  1,127  2  2  - کنر

 عاری از خشخاش  عاری از خشخاش  0  - کندز

 901  1,236  0  - لغمان

 عاری از خشخاش  عاری از خشخاش  0  - لوگر

 18,227  15,719  5  3 ننگرهار

 14,584  16,252  7  7 نیمروز

 عاری از خشخاش عاری از خشخاش  0  - نورستان

عاری از خشخاش  عاری از خشخاش  0  - پکتیکا

 عاری از خشخاش عاری از خشخاش  0  - پکتیا

عاری از خشخاش  عاری از خشخاش  0  - پنج شیر

 عاری از خشخاش عاری از خشخاش  0  - پروان

عاری از خشخاش  عاری از خشخاش  0  - سمنگان

 195 عاری از خشخاش  2  2 سرپل

عاری از خشخاش عاری از خشخاش  1  - تخار

 9,277  9,880  5  - ارزگان

عاری از خشخاش  عاری از خشخاش 0  - وردک

 2,894  1,335  5  2 زابل

 224,125  209,381  130  16  31 مجموع

یاداشت: الف " " نشان میدهد که معلومات ارائه نشده. مجموع کشت کوکنار از گزارش نشر شده UNODC اندکی تفاوت دارد زیرا ارقام عشاری حذف گردیده است. 

منبع: INL، در جواب درخواست ادارۀ سیگار برای معلومات، INL :3/27/2015، در جواب درخواست ادارۀ سیگار برای بررسی، UNODC :5102/61/4، سروی 
P.60 ،11/2014 ،تریاک افغانستان 2014: کشت و تولید
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یعنی در مناطقی که بیشترین مقدار کشت صورت میگیرد تقریباَ در حال ختم است، و شروع برداشت 
فصل در والیت هلمند به تاریخ 7 اپریل 2015 میباشد.391

)GPI(	خوب	مجری	ابتکار
INL تالش های وزارت مبارزه با مواد مخدر در راستای رسیدن و حفظ والیات عاری از کوکنار را از 
طریق پروگرام GPI حمایت مینماید. تحت شرایط پروگرام GPI، یک والیت در صورتیکه بتواند سطح 

کشت کوکنار را به صفر تقرب دهد و توسط دفتر UNODC تائید گردد، واجد شرایط برای حمایت 
مالی پروگرام های انکشافی GPI در هر سال میباشد. در ماه اگست INL 2014 و وزارت مبارزه با 

مواد مخدر GPI II را اعالن نمودند، این پروگرام انواع جایزه های "عملکرد خوب" را که شامل امداد 
رسانی و اجری قانون میباشد، را از شروع کشت کوکنار در سال 2014 - 2015 اعالن کرد، و مقدار 

مبلغی که یک والیت در صورت کاهش کشت به صفر به دست میاورد، را به مبلغ 500000 دالر کاهش 
داد. )مبلغ جایزه قبلی 1 ملیون دالر بود.(392

به تعقیب نگرانی ها در مورد اینکه پروگرام اولی اهداف را به شکل نامناسب تعیین نموده بود، کمک 
های انکشافی در پروگرام GPI II متناسب خواهد بود تا اینکه بتواند نیاز های جوامع روستایی را به 

وسیله در نظر گرفتن پروگرام های اولویت بندی راه های معیشت بدیل به منظور حمایت از دهاقین در 
زمانیکه آنها از کشت کوکنار به کشت محصوالت مشروع رو میاورند، را به دست بیاورد.393 یاداشت 
تفاهم GPI II در حال حاضر تحت گفتگو میباشد و مطالعه قابلیت اجرأ آن تحت پروگرام GPI II در 
سطح پروگرام ای صورت خواهد گرفت. با نهایی شدن اسناد، تطبیق این پروگرام به سطح ملی آغاز 

خواهد گردید.394

جدول 3.26
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بر اساس بررسی انجام شده توسط وزارت مبارزه با مواد مخدر، پروگرام GPI با یکتعداد چالش 
ها و مشکالت مواجه گردیده است. در سال 2014، پروسه تدارکات پروگرام GPI برای چندین ماه به 

 GPI تعویق افتاد، تاحدی که سبب دوباره برنامه ریزی آن گردید. یک تعداد از پروگرام های تطبیق شده
در سال 2014 که شرایط الزم تدارکات در سال 2013 را تکمیل نموده بودند، قرار داد های شان تا هم 
اکنون یعنی سال 2014 اعطأ نگردیده است. پروگرام های GPI به خاطر پروسه آهسته تدارکات بیشتر 
بر اثر کار غیر مسلکی کارمندان وزارت مبارزه با مواد مخدر در جریان پروسه تدارکات و کمیته های 
ارزیابی، معطل شدند. در نتیجه، وزارت مبارزه با مواد مخدر تمام پروژه های که در پروسه تدارکات 

سال 2014 قرار داشت، را به اعالن مجدد سپرد.395 مشکالت دیگر چون تأخیر در پرداخت ها و ناامنی 
شرایط سبب مانع تطبیق پروژه ها گردید. 

الی 28 فبروری 2015، به تعداد 222 پروژه GPI به ارزش 108.6 ملیون دالر با هزینه صرف 
شده 80.5 ملیون دالر به تصویب رسیده است: ازجمله 166 پروژه تکمیل گردیده، 55 پروژه در حال 

اجرا میباشد، و یک پروژه نزدیک به تکمیل شدن است.INL 396 پروژه های پیشنهاد شده تحت پروگرام 
GPI را با سایر کارهای دولت ایاالت متحده بوسیله مشاوره بین سازمانی بر اساس تجارب در هر 
والیت، از حالت تضاد خارج نموده است. INL و موسسات تطبیق کننده آن با USAID به منظور 

جلوگیری از مشکالت مانند کار نمودن با عین مستفید شونده گان یا پیشکش فعالیت های رقابتی، و به 
منظور انکشاف فعالیت های متمم در هر زمان ممکنه، مشاوره نموده است. نماینده خاص ایاالت متحده 

در امور افغانستان و پاکستان جلسات گروپ کاری مبارزه علیه مواد مخدر را به منظور یکجا نمودن 
کارمندان از اداراتی چون وزارت خارجه، وزارت دفاع، ادارۀ تطبیق قانون دوایی، USAID، و سایر 

ادارات مربوطه به منظور حفظ همآهنگی در برنامه های مختلف، تدویر مینماید.397

توسعه	بدیل	/	معیشت	بدیل
پروگرام های توسعه بدیل USAID اهداف مبارزه با مواد مخدر ایاالت متحده امریکا به وسیله کمک 

نمودن برای کشور ها جهت ارائه پروگرام های اقتصادی بدیل برای تولید مواد مخدر، را حمایت میکند. 
398 بودجه تمویل شده توسط INL پروگرام های مختلف را در ساحات مختلف که شامل بخش کاهش 

عرضه و انکشاف بدیل میبباشد، را حمایت مینماید.INL 399 به ادارۀ سیگار گفت که آنها همآهنگی 
دوامدار با USAID به منظورمطمین شدن از اینکه تالشها و کمک های انکشاف بدیل INL در تطابقت 
به سرمایه گزاری های قبلی و در حال اجرای USAID در بخش معیشت مشروع و توسعه روستایی در 

افغانستان دارد، را دارند.400

)SAGAL( بدیل	معیشت	و	افغانستان	دولت	تقویه
INL به عنوان بخشی از تالش های خود برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر، پروگرام های معیشت بدیل 

 SAGAL را حمایت مینماید.401 موسسه غیر انتفاعی آقاخان و شرکای آن پروگرام 12 ملیون دالری
تمویل شده توسط INL را تطبیق مینماید.402 پنج هدف ذیل فعالیت های دلخواه تطبیق کننده گان، ترجیحاَ 

بیشتر از پروژه های مستقل، میباشد.
y بهبود محصوالت زراعتی با سیستم تولیدات بیشتر محصوالت مشروع
y  افزایش منفعت اقتصادی از برداشت محصوالت مشروع
y بهبود زمینه های دسترسی دهقانان به تأمینات مالی
y کاهش آسیب پذیری جمعیت در معرض خطر، به شرکت در اقتصاد نامشروع
y ارتقأ سیستم حکومتداری محلی
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فعالیت های SAGAL در 16 والیت افغانستان تطبیق گردیده است: بدخشان، بغالن، تخار، بامیان، 
 INL 403.کندز، پروان، فاریاب، کابل، بلخ، جوزجان، کندهار، ننگرهار، هلمند، لغمان، ارزگان و کنر

ادارۀ سیگار را مطلع نمود که تا هم اکنون مبلغ 3.9 ملیون دالر به مصرف رسیده است.404
بر اساس معلومات INL، فعالیت های SAGAL متمم سرمایه گذاری های گذشته و در حال اجرای 

دولت امریکا در بخش معیشت مشروع و انکشاف دهات میباشد. به طور مشخص، SAGAL یک سیستم 
حمایتی برای GPI II فراهم مینماید. در ساحاتی که ساختار برنامه ریزی شده توسعه ولسوالی وجود 

دارد، SAGAL از پروسه غیر مرکزی انتخاب-پروژه، و انکشاف شناخت نیازهای جامعه روستایی در 
پروسه انتخاب پروژه های والیتی GPI II، را حمایت خواهد کرد.405

جدول 3.11 خالصه معلومات مالی SAGAL و پروگرام های دیگر بدیل مشروع، را نشان میدهد. 

 )KFZ(	کندهار	غذایی	حوزه
KFZ یک پروژه دوساله است با هزینه 18.7 ملیون دالر که توسط USAID تحت یک ستراتیژی 

مشترک و همآهنگی نزدیک با INL تطبیق گردیده است. KFZ به منظور شناخت انتقال دهندگان و 
قاچاقچیان مواد مخدر در ولسوالی های مورد نظر کندهار، طرحه گردیده بود.406

 IRD )International توسط KFZ تطبیق پروگرام USAID ،در اوایل این دوره سه ماهه
Relief and Development Inc.( را به دلیل یک سلسله خالف کاری ها به تعلیق در آورد.407 

دفتر بازرس کل USAID در حال حاضر در حال بررسی دفتر IRD به منظور تفتیش مصارف و 
هزینه های سرانه اضافی که باالی دولت امریکا محاسبه نموده بودند، میباشد.408 در نتیجه، قرار داد 

فعلی IRD نه تنها که بعد از این تاریخ تمدید نخواهد شد، بلکه در آینده هیچ پروژه ای جدید برای شان 

جدول 3.19

پروگرام	های	معیشت	بدیل

قیمت	تخمینی )$(تاریخ	ختمتاریخ	شروععنوان	پروژهادارۀ
مصارف	مجموعی	الی 

)$( 3/31/2015

وزارت 
خارجه 
امریکا 

)SAGAL( 3,926,198$ 11,884,816$ 7/21/20141/20/2016تقویه دولت افغانستان و معیشت بدیل

USAID)CHAMP( 42,438,854 45,296,184 2/1/201012/30/2016پروگرام باغداری تجارتی و بازاریابی زراعتی

USAID
مشوقهای محرک اقتصادی بدیل برای شمال، شرق، و غرب 

)IDEA-NEW(
3/2/20099/30/2015 159,878,589 150,702,887

USAID)KFZ( 12,544,000 18,695,804 7/31/20137/30/2015زون غذایی کندهار

USAIDSouth-)RADP( 22,279,151 125,075,172 10/7/201310/6/2018پروگرام انکشاف منطقه ای زراعت جنوب

USAIDNorth-)RADP( 4,177,911 78,429,714 5/21/20145/20/2019پروگرام انکشاف منطقه ای زراعت شمال

USAIDWest-)RADP( 3,532,601 69,973,376 8/10/20148/9/2019پروگرام انکشاف منطقه ای زراعت غرب

منبع: USAID، در جواب درخواست ادارۀ سیگار برای معلومات، INL :2015/9/4، در جواب درخواست ادارۀ سیگار برای معلومات، INL :2015/72/3، در جواب درخواست اداره سیگار برای بررسی 2015/14/1 
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اعطأ نخواهد گردید. USAID در حال گسترش یک ضمیمه یک ساله دیگر پروگرام KFZ میباشد که 
به عیوض IRD، توسط موسسه public international organization( PIO( تطبیق خواهد 
گردید. حالیکه USAID پروسه دیزاین و تدارکات یک پروگرام تعقیبی فعالیت های انکشاف بدیل در 

والیات را، تکمیل نموده است، الی شروع تطبیق آن پروگرام، این ضمیمه یک ساله KFZ مانند یک پل 
ارتباطی عمل خواهد کرد. به منظور انتقال آرام پروژه فعلی KFZ به ضمیمه یک ساله و کاهش اختالل 

ایجاد شده از اثر تعلیق IRD، قرارداد پیشنهاد شده PIO باید الی 31 جوالی 2015 اعطا گردد.409 
USAID دریافته است که تعلیق IRD میتواند سرعت فعالیت ها و تالش های پروژه KFZ را مختل 

نموده و کاهش دهد. با ختم قرارداد کارمندان در ماه جوالی 2015، نگهداشتن کارمندان یک چالش 
خواهد بود.410 در حدود بیشتر از 100 تن از کارمندان تمام وقت )متخصصین و کارمندان محلی( در 
فعالیت های پروژه KFZ کار مینمایند.411 به منظور رسیدگی به حل این مشکالت، USAID در یافته 

است که باید فراهم آوری تطبیق و تکمیل قرارداد جدید را هر چه زود تر فراهم نماید.412
از تاریخ 25 فبروی الی 1 مارچ 2015، تمام فعالیت های ساختمان کانال ها و فعالیت های عمرانی 

در ولسوالی ژری که یکی از اقدامات پیشگیرانه در جواب به شروع فعالیت های محو کشت کوکنار 
توسط نیروهای امنیتی افغان در آن ولسوالی میباشد، به تعلیق در آمده بود.413 معموالَ تالش های محو 

کشت کوکنار با مقاومت مصلحانه در مناطق نا امن همراه میباشد.414 از آن زمان تا حاال، ساختمان 
کانال ها و فعالیت های عمرانی در ولسوالی ژری از سر گرفته شده است. الی تاریخ 9 اپریل، از 5 

پروژه 4 پروژه آن تکمیل گردیده است، این در حالی است که کار یک پروژه باقی مانده 81% تکمیل 
گردیده است.415 سایر فعالیت های انکشاف بدیل مانند آموزش های بازار یابی قبل و بعد از برداشت 
محصول، پروژه های خشک کردن خورشیدی میوه جات و سبزی جات، آموزش های حرفوی، سبز 

خانه ها یا پروژه های تولید و پروسسه سبزیجات توسط خانم ها، در زیاد تر ولسوالی های دیگر ادامه 
 KFZ مبلغ 12.5 ملیون دالر را در مجموع باالی پروژه USAID ،2015 یافته است.416 الی 31 مارچ

مصرف نموده است.417

)RADP(	زراعت	ای	منطقه	انکشاف	پروگرام
هدف RADP کمک دهاقین افغان به منظور به دست آوردن دست آوردهای بیشتر و رشد اقتصادی 

پایدار میباشد. شروع سه پروژه RADP در ساحات شرقی، غربی، و شمالی افغانستان در راه است. این 
پروژه ها شریک سازی اهدافی که تمرکز باالی تقویت ظرفیت دهاقین در بخش انکشاف تولیدات گندم، 

محصوالت با ارزش زراعتی )محصوالت باغی چند ساله و محصوالت یک ساله( و مالداری دارد، 
را انجام میدهد.418 با استفاده از روش ارزش-زنجیره ای، این پروژه ها با دهاقین و تجاران محصوالت 
زراعتی به منظور نایل آمدن به پیشگیری موانع که باعث کاهش تولید، پروسس، فروش محصوالت، و 

انکشاف عمومی ارزش زنجیره ای تولیدات زراعتی میگردد، کار مینماید.419
پروگرام 5 ساله RADP جنوب، با مبلغ 125 ملیون دالر در والیات هلمند، کندهار، زابل، و ارزگان 

فعالیت دارد. این پروگرام در ماه اکتوبر سال 2013 آغاز و قرار است الی ماه اکتوبر سال 2019 ادامه 
پیدانماید.420

تمرکز پروگرام RADP جنوب باالی تقویت ظرفیت تولید کننده گان، موسسات، تجاران و تجارت 
های که به خواسته های بازار جوابگو میباشد و سبب فراهم آوری اتصال مارکیت با حامیان ارزش 

زنجیره	با	ارزش: عبارت از حدود معیین 
محصوالت و خدمات ضروری برای یک 

محصول زراعتی از فارم الی مشتری اخیر یا 
مصرف کننده میباشد. که مشتکل از داده ها، تولید 

واقعی در فارم، ذخیره سازی پس از برداشت و 
پروسس، بازاریابی و انتقاالت، فروش در عمده 

فروشی و پرچون فروشی.

منبع: USAID، در جواب درخواست ادارۀ سیگار برای بازرسی 4/12/2015 
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زنجیره ای421 مانند خرده فروشان، تامین کننده گان مواد، کارخانه ها تولید و انبار های تجارتی است، 
میباشد. در جریان این دوره سه ماهه، RADP جنوب تطبیق کورس های آموزش آموزگاران را انجام 

داده است تا این آموزگاران دانش خود را به منظور هدایت دهاقین و سایر مستفید شوندگان انتقال دهند.422 
این پروگرام همچنان با یک کمپنی محلی به نام انجمن میوه خشک کندهار، کار نموده است تا ظرفیت 
کارمندان این کمپنی در مورد تکنیک های پس ازبرداشت محصول و سرد خانه ها، را ارتقأ دهد. در 

 RADP 423.نتیجه، این کمپنی توانست برای اولین بار انار را به کشور های اروپای غربی صادر نماید
جنوب همچنان آموزش ها را برای وترنران /دامپزشکان فراهم نمود تا آنها خدمات صحی برای حیوانات 
را انجام بدهند.424 کاهش وضعیت امنیتی در جریان این دوره سه ماهه ممکن است فعالیت های پروگرام 

را کاهش دهد.425 
پروژه 78 ملیون دالری RADP شمال در ماه می 2014 آغاز گردیده است. این پروژه در والیات 
بلخ، جوزجان، سمنگان، بغالن، کندز، و بدخشان فعالیت مینماید.426 فعالیت های RADP شمال برای 

مدت چند ماه در سال 2014 متمرکز به نحوه آغاز فعالیت پروگرام بود.427 در ضمن، تحلیل ها و فعالیت 
های تطبیقی در مورد گندم، محصوالت با ارزش زراعتی )خربوز، میوه خشک، خسته، و انگور/

کشمش( و ارزش-زنجیره ای در جوزجان، سمنگان، و بغالن، آغاز گردیده است.RADP 428 شمال 
یک تعداد زیاد تجارت های که در نمایشگاه های کشاورزی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در ماه 

سپتمبر 2014 حصه گرفته بودند و سبب موفقیت های اقتصادی گردیده بودند، را حمایت نموده است. 
نماینده محصوالت کشاورزی، فروش بیشتر از 80% محصوالت خود را و شروع مذاکرات را به 

منظور عقد قراردادها پر منفعت در آینده با تشکر از اینکه تماس ها را طی نمایشگاه کشاورزی به دست 
آورده اند، تائید نمود.429

RADP غرب، که در والیات هرات، فراه، و بادغیس با مبلغ تخمینی 70 ملیون دالر کار خود را در 
ماه اگست 2014 آغاز نموده، و در حال تکمیل تحلیل ارزش-زنجیره ای به منظور شناخت محدودیت ها 

و نقاط قوت برای اقدامت RADP غرب است، میباشد.430
USAID ادارۀ سیگار را مطلع نمود که، بعد از ختم پروگرام IDEA-NEW در اخیر همین سال، 

در نظر است تا RADP غرب والیت ننگرهار و تعداد زیاد والیات دیگر را تحت پوشش قرار بدهد. این 
پروگرام زیادتر باالی تقویت ارزش زنجیره ایی )کار با تامین کننده گان مواد خام، میانجی های مارکیت 
/شرکت های رهنما، و سایر تجاران محصوالت کشاورزی، به صورت مشخص در ساحات جالل آباد( 

و به مقدار کم به شکل مستقیم با دهاقین کار مینماید.431
الی 31 مارچ USAID ،2015 مبلغ مجموعی 4.2 ملیون دالر را برای RADP شمال، مبلغ 

22.3 ملیون دالر را برای RADP جنوب و مبلغ 3.5 ملیون دالر را برای RADP غرب پرداخت نموده 
است.432 برای دیدن خالصه گزارش در مورد این پروگرام معیشت بدیل، جدول 3.19 را در صفحه 

119 این گزارش ببینید. 

 )CHAMP(	زراعتی	بازاریابی	و	تجارتی	باغداری	پروگرام
 CHAMP یک پروگرام USAID است که با هزینه 45 ملیون دالر به منظور افزایش تولیدات زراعتی 

و امنیت غذایی، فراهم آوری فرصت بازاریابی، و کاهش تولید خشخاش در کشور، طرحه و دیزاین 
گردیده است. CHAMP کار مینماید تا فقر را در میان دهاقین افغان در قریه جات به وسیله کمک نمودن 

آنها برای تغیراز کشت محصوالت نسبتاَ کم ارزش مانند گندم و جواری، به کشت محصوالت با ارزش 
بلند تر مانند میوه جات و ترکاری، کاهش دهد.433
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CHAMP آموزش ها را در مورد بهترین شیوه های کشاورزی، اعمار انبار خانه مانند سرد خانه 
ها و تاسیسات برای خشک نمودن انگور و تولید کشمش، و کمک برای دهاقین که انگور را از شکل 
تاکستان های زمینی سنتی به سیستم داربست بلند تبدیل نمایند، فراهم مینماید. همچنان CHAMP در 

تحریک صادرات کشاورزی از طریق ایجاد ارتباطات کشاورزان با تجاران، و پرداخت قیمت بلند تر 
توسط تجاران، همکاری میکند. CHAMP خانم ها را نیز طی یک تالش در یک تعداد زیاد از فعالیت 

های خود به منظور ادغام آنها در سکتور زراعت، شامل نموده است.434 این پروگرام برای مدت دو سال 
دیگر الی دسمبر 2016، به منظور تمرکز بیشتر منابع و فعالیت ها باالی عملکرد ارزش زنجیره ای که 

تأکید بر بررسی پس از برداشت محصول و فعالیت های بازاریابی دارد، تمدید گردیده است.435
بر اساس عملکرد جدید، CHAMP در حال انجام فعالیت ها از طریق شش ارزش زنجیره ای 

)انگور، بادام، انار، زردالو، سیب، و خربوزه( اساسی میباشد.436 این پروگرام باالی انکشاف باغداری و 
شیوه های بازار یابی به منظور تولید میوه با کیفیب برای بازار های با ارزش بلند، مانند عمارات متحده 
عربی، عربستان سعودی، استرالیا، روسیه، و کانادا، تمرکز دارد.437 در سابق، تاجران افغانی تولیدات 

خود را برای بازار های عمده فروشی در کشور مربوطه که شامل مصارف اخذ کمیشن برای نماینده 
های فروش به منظور فروش تولیدات می شد، فراهم مینمودند. حاال CHAMP برای تاجران افغان این 

توانایی را فراهم نموده است تا آنها دیگر برای نماینده های فروش کمیشن پراخت نه نموده و به شکل 
مستقیم با سوپر مارکیت های پرچون فروش در ممالک مربوطه ارتباط برقرار نمایند.438

در جریان سالهای 2010 الی 2014، دست آوردهای CHAMP شامل آموزش 105000 تن دهقان، 
به شمول 2700 تن خانم ها به منظور انکشاف مهارت های زراعتی، غرس نزدیک به سه ملیون نهال 

و 19500 قلمه ریشه ای، و صادرات 29500 تن از تولیدات به ارزش 33 ملیون دالر در مارکیت های 
بین المللی، میباشد. CHAMP موفق گردیده است که ساختمان 230 انبار را تکمیل نماید)سرد خانه 
و تاسیسات برای نمودن کشمش( و ایجاد 7500 شغل جدید در بخش تجارت محصوالت زراعتی را 

به وجود بیاورد.439 در جریان این دوره سه ماهه، CHAMP برای 264 تن دهقان به شمول 32 خانم 
آموزش فراهم نموده، و مکاتب ساحوی برای دهاقین در والیات کندهار، کاپیسا، پروان، لوگر، و وردک 
ایجاد نموده است. در مکاتب ساحوی دهاقین CHAMP، اشتراک کننده گان فعالیت های کشاورزی جدید 
مانند مدیریت باغداری به شکل داربست را میاموزند و وسایل پیشرفته زراعتی را به دست میاورند. در 
 )Gulfood Exhibition( آماده گی برای نمایشگاه محصوالت زراعتی CHAMP ،2015 جنوری

در دوبی را گرفته است، در این نمایشگاه محصوالت افغانی نیز برای خریدارانیکه از اطرف دنیا 
 CHAMP ،اشتراک نموده بود ند، به نمایش گذاشته شد.440 در جریان نمایشگاه به تاریخ 8-12 فبروری

همراه با سایر پروگرام های USAID زمینه را برای اشتراک هفت بازرگان افغان فراهم نمود.441
طبق گزارش USAID، غرس تاکستانها و بلند نمودن تاک های انگوری عاید دهاقین را تقریباَ دو 
برابر نموده است. از همین رو، پروژه CHAMP یک جایگزین خوب را برای کشت خشخاش فراهم 
نموده، و یک نقش حیاتی را در کاهش کشت خشخاش بازی نموده است.442 برعالوه، SUAID گفت 

که تغیر زمین زراعتی به باغستانها/ تاکها ایستاده )وقتی که تاک ها به ثمر برسد و محصوالت مدیریت 
خوب گردد( از بازگشت کشاورزان ذینفع به کشت کوکنار جلوگیری مینماید، اگرچه یک ارزیابی 

IDEA-NEW در جالل آباد اشاره نموده است که موضوع در تمام ساحات چونین نیست و شاید باغ ها 
از بین برده شده و دوباره خشخاش کشت گردد.443 با آنهم، USAID به این نتیجه رسیده است که خطر 
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اینکه فعالیت های CHAMP سبب بازگشت یا نتیجه معکوس و ازدیاد کشت خشخاش میگردد، بسیار 
جزئی است.444 الی تاریخ 31 مارچ USAID ،2015 مبلغ 42.4 ملیون دالر را به مصرف رسانیده 
است. برای تفصیل معلومات مالی در باره این پروگرام جدول 3.19 را در صفحه 119 این گزارش 

ببینید. 

مشوقهای	محرک	اقتصادی	بدیل	برای	شمال،	شرق،	و	غرب	
)IDEA‑NEW(

این پروگرام در ماه مارچ 2009 آغاز گردید، هدف پروگرام 160 ملیون دالری USAID زیر 
نام IDEA-NEW گسترش اقتصاد کشاورزی مشروع در ساحات شمالی، شرقی، و غربی کشور 

میباشد.446 در جریان این دوره سه ماهه، فعالیت های این پروژه به شمول حسابداری، بازاریابی و دوره 
های آماده سازی برای تأمین کننده گان، مولدین مواد غذایی در مرکز و والیات غربی، بوده است. کارگاه 

های آموزشی در کابل و جالآباد با اشتراک نماینده گان از کارخانه های تولید مواد غذایی و نماینده های 
دولت، برگزار گردیده است.IDEA-NEW 447 جلسات همآهنگی ماهوار را با SAGAL و سایر پروژه 

های اقتصادی USAID به منظور ایجاد همآهنگی و جلوگیری از تکرار عین فعالیت، برگزار مینماید. 
الی 31 مارچ USDIA ،2015 مبلغ 150.7 ملیون دالر را در این پروژه به مصرف رسانیده است.448 

برای دریافت معلومات مالی در باره IDEA-NEW و سایر پروگرام های معیشت بدیل، جدول 3.19 را 
در صفحه 119 این گزارش ببینید. 

عملیات	های	ممانعتی	و	نتایج	آن
وزارت دفاع گزارش داده است که از تاریخ 1 جنوری 2015 الی 17 مارچ 2015، نیروهای امنیتی و 

نیروهای تطبیق قانون افغان 89 عملیات ممانعتی مواد مخدر را که سبب بازداشت 126 تن گردید، انجام 
داده اند.449 این عملیات ها شامل انجام گزمه ها، عملیات های محاصروی و تالشی، بازرسی عراده 

جات، و عملیات های بازداشتی، بود. 

خشخاش	در شگوفه )عکس توسط داوید مانس فیلد( 
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نیروهای نظامی ایاالت متحده حمایه عمومی لوژستیکی و اطالعاتی خود را خاتمه داده اند، در حالیکه 
DEA ارائه آموزش ها و حمایه واحد های تخصصی تحقیقاتی افغان را ادامه داده است. جامعه 
اطالعاتی ایاالت متحده حمایه های تحلیلی را برای مربیان نیروهای ائتالف ادامه داده است.450 

اکثر فعالیت های ممانعتی در ساحات شرقی و مرکزی صورت گرفته است. قبآل فعالیت های ممانعتی 
در ساحات جنوبی، جایی که بیشترین مقدار خشخاش کشت، پروسس، و به خارج از کشور قاچاق 

میگردید، تمرکز داشت. وزارت دفاع گفت که کاهش دوامدار فعالیت های ممانعتی احتمالَ در نتیجه 
خروج نیروهای ائتالف، که نیروهای امنیتی افغانستان را با امکانات کم گشت و گذار در ساحات جنوبی 

و جنوب غربی افغانستان رها نمودند، متصور میباشد.451 تحت ماموریت پیشتیبانی مصمم، نیروهای 
ائتالف به جز از عملیات های ضد هراس آفگنی هیچ عملیات دیگر را انجام نمیدهند.452 عناصر داخلی، 

به شمول مرکز همآهنگی عملیاتها داخلی )IOCC(، به حمایت از تالش های مشترک افغان و ائتالف در 
زمینه فعالیت های ممانعتی، ادامه داده است. IOCC معلومات اطالعاتی را از منابع نظامی و نیروهای 

تطبیق قانون به منظور توانمند سازی عملیات های ضد مواد مخدر و عناصرشورشی، فراهم نموده 
است.453

INL حمایت های عملیاتی و حفظ و مراقبت را برای ستاد مرکزی و واحد خاص پولیس مبارزه با 
مواد مخدر افغانستان )CNPA( فراهم نموده است. این حمایت ها شامل واحد جلوگیری ملی )NIU( و 
واحد تحقیقات تخنیکی )TIU( تنها در کابل میباشد، نه در CNPA والیتی.454 وزارت دفاع آموزش ها، 
 CNPA فراهم نموده است.455 کارمندان CNPA تجهیزات، و زیربنا را برای واحد جلوگیری در داخل
که آموزش های خاص دیده اند همراه با کندک NIU که خارج از ساحه مرکز اجرای قانون کندهار مقر 

دارند، به عملیات های خود در کندهار ادامه داده است. NIU به تنهای حداقل دو عملیات را که سبب 
دستگیری سه تن قاچاقچی و توقیف مقادیر کمی از مواد مخدر گردید، را انجام داده است. یکی از قضیه 
های توقیف شامل گرفتاری یک تن از قاچاقچیان مواد مخدر که ازجمله کارمندان دولت بود، گردید. این 

عملیات که توسط افسران NIU بدون همکاری ایاالت متحده به پیش برده شده بود، باعث ایجاد حساسیت 
های سیاسی گردید. در هلمند، واحد های پولیس وزارت داخله همراه با وزارت دفاع ملی عملیات 

محوکشت مواد مخدر را در ساحات دیگر این والیت انجام داده اند.456
در اثرعملیات نیرو های افغان در این جریان که باعث ضبط مواد مخدرگردیده، در ذیل نشان داده 

شده است.
y تریاک 8077 کیلوگرام
y هیروئین 415 کیلوگرام
y چرس 961 کیلوگرام
y 457مواد کیمیاوی 1027 کیلوگرام

ضبط و گرفتاری های دیگر نیز روی داده است که در این گزارش نشان داده نشده است.458
از سال 2014 به اینسو، دولت افغانستان اقدام برای جلوگیری از واردات تمام اسید نتریک که مواد 

اصلی برای تولید هیروئین میباشد، را گرفته است. ایاالت متحده، کشور های منطقه و سایر همکاران بین 
المللی نیز در پی کاهش صادرات این ماده کیمیاوی به افغانستان میباشند.459

قسمیکه در جدول 3.20 نشان داده شده است، نتایج ممانعتی از سال 2012 در حال کاهش است.

تولید  در  است  موادی  از  عبارت  کیمیاوی:  مواد	
ترکیبات دواهای  آماده ساختن مواد مخدر و  یا  و 

مخدر استفاده میگردد.

viii 2009 ،دکشنری چند زبانه مواد کیمیاوی ،UNODC :منبع
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مطابق به گزارش وزارت دفاع، واحد ممانعتی افغان عملیات ها و تحقیقات پیچیده ضد مواد مخدر را 
بدون همکاری نیروهای ائتالف انجام داده اند. باآنهم، کاهش نیروهای ائتالف از افغانستان سبب کم شدن 

توانایی افغانستان در براه اندازی عملیات های ممانعتی، مخصوصاَ در والیات هلمند و کندهار گردیده 
است.460 به صورت عموم، عملیات های ضدمواد مخدر کاهش 46.6%، را از 624 در سال مالی 2011 
یعنی زمان اوج حضور نیروهای ISAF، را به 333 در سال مالی 2014 نشان میدهد، در حالیکه کشف 
و ضبط هیروئین 72% کاهش را از 10982 کیلوگرام در سال مالی 2011، به 3052 کیلوگرام در سال 

مالی 2014، و کاهش کشف و ضبط تریاک را به 61% از 98327 کیلوگرام در سال مالی 2011 به 
38307 کیلوگرام در سال مالی 2014 نظر به معلومات گرفته شده از بانک اطالعاتی مبارزه با مواد 

مخدر، نشان میدهد.461
توافق نامه دوجانبه امنیتی تاثیری باالی پروسه آموزش دهی، مشاوره، و حمایت ماموریت های 

مبارزه با مواد مخدر توسط نیروهای ائتالف نداشته است. CNPA با داشتن نظارت و حمایه نیروهای 
ائتالف در حال اجرای عملیات ها در سراسر افغانستان میباشند.462

حمایت	از	هوانوردی
 ،DEA پروگرام حمایه مبارزه با مواد مخدر وزارت خارجه ایاالت متحده از ،INL مطابق به گزارش

شامل 116.6 ساعت پرواز همراه با 60.4 ساعت پرواز برای حمایت های ممانعتی، 37.3 ساعت پرواز 
جهت حمایت از تحرکات کارمندان افغان NIU DEA، و 18.9 ساعت پرواز های آموزشی، میباشد.463 

جدول 3.20

معرفی	نتایج،	سال	مالی	2008	–	سال	مالی	2015
مجموع2015*2008200920102011201220132014

 2,969  144  333  518  669  624  263  282  136 تعداد عملیات ها

 3,173  226  441  386  535  862  484  190  49 بازداشت شده گان

 762,244  14,267  19,088  37,826  183,776  182,213  25,044  58,677  241,353 مقدار چرس به کیلوگرام

 30,139  930  3,052  2,489  3,441  10,982  8,392  576  277 مقدار هیروئین به کیلوگرام

 53,452  495  5,925  11,067  10,042  18,040  2,279  5,195  409 مقدار مورفین به کیلوگرام

 410,973  17,954  38,307  41,350  70,814  98,327  49,750  79,110  15,361 مقدار تریاک به کیلوگرام

 464,824  4,257  53,184  36,250  130,846  122,150  20,397  93,031  4,709 مقدار مواد کیمیاوی به کیلو گرام

یاداشت: یک کیلوگرام )KG( = تقریبا 2.2 پوند. * نتایج دوره سه ماهه اول و دوم.

منبع: وزارت دفاع، در جواب درخواست ادارۀ سیگار برای معلومات 2015/31/3
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حکومتداری
ایاالت متحده آمریکا حدود 31.9 میلیارد دالر کمک مالی را در راستای حمایت از توسعه حکومتداری 

و رشد اقتصادی در افغانستان الی 31 مارچ 2015، کمک نموده است که بیشتر از 18.6 میلیارد از این 
کمک ها به صندوق حمایت اقتصادی )ESF( که توسط اداره انکشاف بین المللی ایاالت متحده آمریکا 
)USAID( اداره میگردد، تخصیص داده شد. و 4.7 میلیارد آن به حساب صندوق بین المللی کنترول 

مواد مخدر و اعمال قانون )INCLE( که توسط ریاست مبارزه علیه مواد مخدر و تتنفیذ قانون وزارت 
خارجه )INL(، اداره میگردد، تخصیص داده شد. هر دو ESF و INCLE از مصرف 73.2 فیصد از 
بودیجه متذکره در ساحات حکومتداری و رشد اقتصادی در افغانستان، حسابده بوده اند. جهت معلومات 
بیشتر، لطفاً به ضمیمه B که شامل بودیجه های مختص برای بازسازی و رفاه افغانستان به اساس سال 

مالی میباشد، مراجعه نمائید. 

رویداد های مهم
از تاریخ 22 الی 25 مارچ 2015، رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرائیه عبدهللا عبدهللا جهت اشتراک 

در یک عده جلسات فوق العاده و سخنرانی ها، به واشنگتن دی سی سفر نمودند.464 به نقل قول از دانیل فیلدمن 
Daniel Feldman نماینده خاص ایاالت متحده آمریکا در امور افغانستان و پاکستان، هدف از این سفر تمرکز 

روی "نیاز برای تغئیر متن رابطه دوجانبه بین افغانستان و ایاالت متحده آمریکا" بوده است.456 این سفر منجر به 
ایجاد تعهدات متعدد مالی توسط ایاالت متحده آمریکا به حکومت افغانستان قرار ذیل گردید:

)Spoko( مالقات مسوؤلین ادارۀ سیگار و سرمفتش خاص 
با رئیس جمهور غنی در قصر ریاست جمهوری )عکس توسط 

دولت جمهوری اسالمی افغانستان( 

مالقات سرمتفش خاص )Sopko( و مسوؤلین ادارۀ سیگار 
با عبدهللا عبدهللا رئیس اجرائیه و همکاران اشت در کابل در 

ماه آپریل )عکس توسط دولت جمهوری اسالمی افغانستان(
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• یک هزینه 800 میلیون دالری برای برنامه جدید توسعه وی مشارکتی د رحمایت ازبرنامه اصالحات 	
و ریفورم رئیس جمهور غنی برای مدت پنجسال: این برنامه که توسط USAID اداره میگردد، 

هزینه های پیشنهادی و قبالً پیشبنی شده در بودیجه را به مصرف رسانیده و از طریق صندوق وجوه 
امانت برای بازسازی افغانستان ) ARTF( پرداخته خواهد شد. قرارنقل قول از یکی از مقامات ارشد 
آمریکائی، این برنامه با برنامه های قبلی که کوتاه مدت، منحصر به انجام فعالیت های کوچک، مقطع 
ئی و اصلالحات محدود بود، متفاوت میباشد. بر عکس برنامه متذکره شامل ریفورم و اصالحات به 

شکل متداوم که منجر به انکشاف و توسعه دراز مدت گردد، خواهد بود.466
• 	 UNDP( کمک 30 میلیون دالری که از طریق مرحله دوم برنامه رشد ظرفیت های حقوقی و انتخاباتی

UNDP/ELECT II( در راستای حمایت از روند تطبیق اصالحات انتخاباتی، به مصرف خواهد 
رسید. و

• اختصاص الی 10 میلیون دالر هزینه برای برنامه روند صلح و ادغام مجدد افغانستان از طریق 	
764.)HPC( در حمایت از تالش های شورای عالی صلح افغانستان UNDP

اگر چه سفر غنی و عبدهللا پر دستآورد خوانده شده، اما حکومت وحدت ملی الی آخرهمین ربع سال 
موفق به ایجاد کابینه بصورت مکمل و آغاز مذاکرات صلح با طالبان نگردید. در اوایل اپریل، به مبنی 

گزارش یکی از رسانه های خبری افغانستان، عبدهللا چنین اظهار داشته است" من اصالً از اجراآت 
حکومت وحدت ملی راضی نیستم و این حکومت موفق نبوده است".468

در ماه مارچ، دختر خانم به اسم فرخنده از طرف یک جمعیت خشمگین به اتهام سوزاندن قرآن تا سرحد 
مرگ مورد لت و کوب قرار گرفت. این قتل منجر به برگزاری اعتراضات گسترده در کابل گردید.469 بر 
اساس گزارش کمیسیون دولتی حقیقت یاب قضیه فرخنده، اتهامات علیه دختر 27 ساله فرخنده نادرست 
بوده است. با آنکه پولیس درابتدا تالش نمود تا مداخله نماید، اما با خشمگینتر شدن جمعیت، پولیس هم 

ذیدخل گردید.470 اداره لوی ځارنوالی افغانستان اعالم نمود که 49 تن که از جمله 20 آن پولیس بودند، به 
اتهام قتل فرخنده بازداشت گردیدند.471

رویداد دیگر اعتراض اعضای شورا های والیتی نسبت به تصمیم در حذف صالحیت نظارت آنها از 
کارکرد های ارگان های دولت افغانستان در جریان این ربع سال بود. حد اقل 22 شورا های والیتی دفاتر 

خویش را در اعتراض به این تصمیم بستند. اعتراضات مذکور با صدور فرمان رئیس جمهور غنی در 
اعطای مجدد این صالحیت به آنها، خاتمه پیدا نمود.472

حکومت جدید افغانستان:
تعئینات اولیه:

با وجود وعده رئیس جمهور غنی در ایجاد کابینه حکومت وحدت ملی تا 45 روز بعد از مراسم تحلیف 
در سپتامبر بعنوان رئیس جمهور473، و وعده وی در کنفرانس لندن به تاریخ 4 دسامبر در رابطه به ایجاد 

کابینه در مدت یکماه474، رئیس جمهور غنی موفق به معرفی نامزد وزیران و پست های مهم حکومتی الی 
12 جنوری که بیشتر از سه ماه از تشکیل حکومت وحدت ملی میگذشت، نگردید.475

سفارت ایاالت متحده در کابل، در مراسم یادبود از قتل فجیع 
یک خانم جوان در کابل )عکس از وزارت خارجه ایاالت 

متحده(، 26 مارچ 
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ولسی جرگه یا مجلس نمایندگان در 28 جنوری، از جمله 19 نامزد وزیر معرفی شده، 9 آنرا مورد تائید 
قرارداد و بقیه نامزد وزیران را نظر به اتهامات مختلف از قبیل داشتن تابعیت دو گانه، تحت تقعیب عدلی 

بودن، و یا هم نا تکمیل بودن اسناد تحصیلی، اجازه ورود به مجلس را ندادند.476
به همین ترتیب در اول آپریل، معاون دوم رئیس جمهور، محمد سرور دانش نامزد وزیران برای 

سایر وزارت ها را، به استثنای قابل مالحظه نامزد وزیر دفاع ملی و لوی ځارنوال جهت اخد رآی تائید به 
شورای ملی معرفی نمود.477 متعاقباً جنرال محمد افضل لودین یکی از فرماندهان اسبق نظام کمونیستی، 

بتاریخ 6 آپریل بعنوان نامزد وزیر وزارت دفاع ملی از جانب رئیس جمهوری غنی معرفی گردید، اما وی 
بتاریخ 8 آپریل، از نامزدی خویش به مقام وزارت دفاع به زعم آنکه مبادا نامزدی وی بدین وزارت منجر 
به ایجاد" نفاق میان مردم "بشکل نا معلوم آن گردد، منصرف گردید. به تاریخ 18 آپریل، مجلس نمایندگان 
تمام 16 نامزد وزیران را که بتاریخ اول اپریل معرفی گردیده بودند، رآی اعتماد دادند. چندین بست کلیدی 

بشمول وزیر دفاع، رئیس ستره محکمه، لوی ځارنوال، و رئیس بانک مرکزی هنوزهم دارای کاندیدان 
نبودند. به هر صورت، بتاریخ 20 آپریل، معاون دوم مجلس نمایندگان اعالم نمود که وی با هر دو رهبران 

حکومت وحدت ملی مالقات نموده و و نامزدان این وزارت ها به زودی معرفی خواهند گردید.478

چالش ها در برابر اصالحات انتخاباتی
چنانکه در ربع گذشته تذکر گردید، انتخابات سال 2014 ضرورت مبرم برای اصالحات انتخاباتی را ایجاد 
نمود.479 توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی که در سپتامبر 2014 به امضاء رسید، شامل چندین مواردی 

در رابطه به ریفورم انتخاباتی قرار ذیل بود: )1( ایجاد فوری کمیسیون خاص اصالحات انتخاباتی به 
منظور تطبیق ریفورم قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی 2015 و )2( توزیع هر چه سریعتر تذکره های 

الکترونیکی به تمام اتباع افغانستان .480 به اساس گزارش وزارت خارجه ایاالت متحده آمریکا، حکومت 
افغانستان هیچ گونه پیشرفت قابل مالحظه ئی در عرصه اصالح نظام انتخاباتی در جریان این ربع سال، 

داشته است.481 رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان که یک نهاد غیر دولتی انتخاباتی در افغانستان میباشد، 
تقریباً نظر مشابه را در اخیر ماه مارچ چنین ارائه نمود: "هیچ گونه اراده سیاسی در قسمت اصالح نظام 

انتخاباتی از جانب حکومت وجود ندارد".482 
ناظرین ملی و بین المللی خواهان اصالح نظام انتخاباتی قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی آینده 

میباشند. چنانکه در ماه اپریل، رئیس مؤسسه انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان )FEFA( نتایج نظر سنجی 
از 125 تن اعضای شورای ملی را، اعالن نمود. بر اساس یافته های این نظر سنجی، 92 فیصد از اشتراک 

کنندگان خواهان آوردن اصالحات در قوانین انتخابات و ساختار نهاد های انتخاباتی بودند.483
دوره کار پارلمان فعلی قرار است بتاریخ 21 جون 2015 خاتمه یابد. قانون اساسی افغانستان برگزاری 

انتخابات مجلس نمایندگان را 30 الی 60 روز قبل از انقضای دور ه کار پارلمان، ملزم دانسته است.484 
درماه فبروری سفیر برتانیا در افغانستان آقای ریچارد ستاگ از طریق یک مصاحبه، برگزاری انتخابات 

پارلمانی را قبل از ریفورم نظام انتخاباتی، )یک اشتباه بزرگ( خواند.485 در یک مصاحبه که با عبدهللا 
در اواخر مارچ صورت گرفت ایشان چنین اظهار داشتند: "تا هنگام که نظام انتخاباتی اصالح نگردد، 
انتخاباتی برگزار نخواهد شد."486 در اول اپریل، معاون دوم رئیس جمهور آقای دانش حضور پارلمان 

گفتند که در صورت عدم نهائی شدن اصالحات انتخاباتی در موقع معینه آن، برگزاری انتخابات پارلمانی 
ممکن برای یکسال به تعویق بیافتد.487
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توافقنامه ماه سپتامبر 2014 پیرامون تشکیل حکومت وحدت ملی تعهد را در قسمت تشکیل یک کمیسیون 
اصالحات انتخاباتی ایجاد نمود. در 21 مارچ، دفتر رئیس جمهور غنی از تشکیل کمیسیون اصالحات 
روند انتخابات خبر داد. به اساس این اعالمیه، رئیس جمهور غنی از کمیسیون متذکره خواهان آوردن 
اصالحات بنیادی در روند و نظام انتخاباتی افغانستان، تقویه حاکمیت قانون و فرایند های دموکراسی، 

و جلوگیری از تخطی از قوانین و مقررات انتخاباتی، گردیده است. برعالوه در اعالمیه ذکر گردید که 
کمیسیون متذکره دارای 15 عضو خواهند بود.488 در ماه آپریل، کمیسیون اصالحات انتخاباتی، چنانکه نقل 

قول گردیده است، نظر به اختالفات نظر بین عبدهللا و غنی، نتوانست کار خویش را آغاز نماید. معاون 
کمیسیون همچنان مکرراً اظهار داشت که بحث در میان اعضای کمیسیون روی چگونه گی نقش کمیسیون 
ادامه داشته، و تصمیم در مورد اینکه آیا کمیسیون نقش نهاد مشورتی را داشته باشد و یاهم تصمیم گیرنده 

مربوط به رئیس جمهور غنی میگردد.489 
از سال 2009 به اینطرف، پالن های برای معرفی تذکره های الکترونیک و دارای نشان شصت 

در جهت کاهش فرصت های ایجاد تقلبات انتخاباتی وجود داشته است. این برنامه ها نسبت به مشکالت 
لوجستیکی و اختالف نظر روی استفاده کلمات جهت شناسائی ملیت های مختلف، به تعویق افتاده 

است.490 قرار گزارش USAID، معرفی تذکره های الکترونیکی بعنوان یک اولویت شامل توافقنامه 
حکومت وحدت ملی بوده است، و هر دو رئیس جمهور و رئیس اجرائیه از آن حمایت کرده اند. 

USAID و اتحادیه اروپا فعالً روی یک برنامه آزمایشی 90 روزه در کابل کار مینمایند که بر مبنی 
آن، وزارت داخله معلومات در مورد ماموران خدمات ملکی و اعضای خانواده ایشان را جهت ایجاد 
تذکره الکترونیکی، جمع آوری مینماید.491 برنامه UNDP ELECT II هم روی یک پروژه مؤقتی 
در یکی از ناحیه های شهر کابل در رابطه به ایجاد تذکره های الکترونیکی برای برگزاری انتخابات 

بعدی، فعالیت مینماید. پروژه تذکره های التکرونیکی میتواند در نهائی سازی تعداد نفوس کمک 
نموده که این خود کمیسیون مستقل انتخابات را در تهیه لست دقیق از رای دهندگان بر مبنی تذکرهای 

الکترونیکی، کمک خواهد کرد.492
اداره انکشاف بین المللی ایاالت متحده آمریکا و سایرتمویل کنندگان روی نهائی سازی پالن کاری 

و بودیجه برنامه UNDP ELECT II کار مینمایند. به گزارش از USAID، این اداره و سایر تمویل 
کنندگان از برنامه ELECT II بشکل واضح خواسته اند تا در زمان همکاری در روند انتخابات، در 
قسمت بهبود ثبت رآی دهندگان و چهارچوب آن، همگرائی انتخاباتی، تداوم، نظارت از امور مالی، و 
استراتیژی در راستای جلوگیری از تقلب، از آنجائیکه از عناصر اساسی میباشند، توجه جدی نمایند. 

UNDP ELECT II به نگرانی تمویل کنندگان، جواب مثبت داده و با نهاد های انتخاباتی افغانستان در 
ایجاد یک پالن کاری بهتر کار مینماید.493 

 نهاد دیموکراسی انترنشنل )Democracy International( در ماه فبروری نتایج نظر سنجی 
را که در اکتبر و نوامبر 2014 با 4020 تن از اتباع افغانستان در مورد انتخابات صورت گرفته بوده، 
اعالم نمود. به اساس این نتایج، 62.1 فیصد از اشتراک کنندگان به این موافق بودند که نتایج انتخابات 

2014 منعکس کننده اراده مردم میباشد. جمع کثیری از اشتراک کنندگان )92.3%( معتقد به نیاز برای 
اصالح نظام انتخاباتی قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی در افغانستان بودند. صرف 19.5% از اشتراک 
کنندگان اعتماد کامل باالی کمیسیون مستقل انتخابات و 14.9% اعتماد باالی کمیسیون مستقل سمع شکایات 
داشتند. میزان اعتماد اشتراک کنندگان این نظر سنجی نسبت به کمیسیون مستقل انتخابات، 13.5% و نسبت 

به کمیسیون مسقل سمع شکایات 10.9% کاهش را نشان میدهد.494
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کمیسیون سمع شکایات در ماه مارچ نتایج بازرسی سه ماهه خویش را در مورد اتهامات تقلب علیه 
کمیسیون مسقل انتخابات در جریان برگزاری انتخابات 2014، اعالم کرد. به نقل قول از کمیسیون سمع 
شکایات، حدوداً 13000 از کارمندان مؤقتی و 20 تن از کارمند دایمی کمیسیون مستقل انتخابات متهم به 
تقلب و سایر تخطی های انتخاباتی شناخته شده اند.495 کمیسیون سمع شکایات بعداً اعالم کرد که مقامات 
ارشد کمیسیون مسقل انتخابات در والیات فاریاب، خوست، و پکتیکا، از موقف های خویش بنابر انجام 

تقلب در انتخابات، برای 10 سال عزل گردیدند. در حدود 10000 کارکنان مؤقتی کمیسیون مسقل انتخابات 
نیزشامل لست سیاه متقلبین و تخطی کنندگان گردیدند.496

در اواخر مارچ، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس نمایندگان بنابر عدم حمایت پارلمان و 
کمیسیون مستقل انتخابات از طرح تعدیل قانون انتخابات، ایشان را متهم به موافقت قبلی روی پیروزی 

نمایندگان موجود پارلمان در انتخابات بعدی پارلمانی نمود.497 

کمک ایاالت متحده آمریکا از طریق بودیجه حکومت افغانستان
فشرده توافقنامه های بودیجوی: 

جهت بهبود حکومتداری و تالش ها در رشدحمایت از اولویت های افغانستان، تمویل کنندگان بین المللی 
در کنفرانس کابل در سال 2010 متعهد به مصرف 50 فیصد از کمک های مالی توسعوی مستقیماً از 

طریق بودیجه دولت افغانستان، گردیدند.498 بعداً تمویل کنندگان به شمول ایاالت متحده، در کنفرانس توکیو 
در 2012 و کنفرانس لندن در2014 روی این تعهد تآکید دوباره کردند.499

چنانکه در جدول 3.21 نیز به مشاهده میرسد، اداره انکشاف بین المللی آمریکا توقع میرود که 
1.32 میلیارد دالر را در عملی ساختن برنامه های همکاری دو جانبه، به مصرف برساند. همچنان توقع 
میرود که سهم USAID با صندوق وجهی بازسازی برای افغانستان 1.9 میلیارد بوده که این رقم عالوه 
بر 1.37 میلیارد دالر پرداخت های که تحت موافقتنامه بالعوض بین USAID و بانک جهانی، صورت 
گرفته است، میباشد.500 اداره انکشاف بین المللی آمریکا 105 میلیارد دالر را به AITF پرداخته است.501

جامعه بین المللی در کنفرانس شیکاگو )2012( متعهد به کمک مالی در حدود 4.1 میلیارد دالر 
بصورت ساالنه ذریعه میکانیزم های جداگانه به اردوی ملی و پولیس ملی گردید. البته این رقم شامل 

حمایت از 228000 تن از اعضای هر دو نهاد میباشد.502 اعضا و شرکای سازمان پیمان اتالنتیک 
شمالی در اجالس ویلز سپتامبر 2014، تعهد خود را در عرصه حمایت مالی دوامدار از نیرو های امنیتی 
افغانستان الی آخر سال 2017 و همچنان کمک مالی تا 10 سال آینده به این نیرو ها، تجدید نمودند. جامعه 

بین المللی متعهد به پرداخت حدود یک میلیارد دالر، د رحدود 1.29 503 میلیارد دالر ساالنه جهت تداوم 
نیرو های امنیتی افغانستان از 2015-2017، گردیده است. به اثر درخواست وزارت دفاع ملی، در حدود 

4.1 میلیارد دالر به این وزارت در سال مالی 2015، پرداخته شده است.504 این رقم در تقویه نیرو های 
امنیت افغانستان و همچنان افزایش تعداد نیرو ها به 352000 در جریان سال 2015 به مصرف خواهد 

رسید. همچنان وزارت دفاع ملی خواهان کمک 3.8 میلیارد دالر به سال مالی 2016 نیز گردیده است.505 
دولت آمریکا در ماه مارچ اعالم کرد که قصد دارد کمک های مالی را به نیروهای امنیتی افغانستان را 

حداقل تا سال 2017 فراهم نماید که در زمینه افزایش تعداد پرسونل نیرو های امنیتی به 352000 تن به 
مصرف برسد.506

کمک های بودیجوی: شامل آنعده کمک های 
مالی میگردد که همگام با برنامه های حکومت 

افغانستان و شامل اسناد بودیجوی حکومت 
افغانستان بوده، توسط پارلمان تصویب، و از 
طریق سیستم مالی حکومت افغانستان، اداره 

میگردد. کمک های بودیجوی اساساً از طریق 
توافقنامه های مستقیم دوجانبه بین دونر و نهادهای 

حکومتی افغانستان، و یا هم از طریق وجوع 
امانت چندین تمویل کننده، صورت میگیرد. 

منبع: سیگار، گزارش ربعوار به کانگرس ایاالت متحده آمریکا، 7/30/2014، 
صفحه: 130، وزارت مالیه، "پالیسی مدیریت کمک ها برای انتقال و فراتر از آن" 

12/10/2012، صفحه 8
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در سال 2015، قرار است وزارت دفاع 112 میلیون دالر را از طریق صندوق وجوه امانت نظم و 
قانون افغانستان )LOTFA( به وزارت داخله کمک نماید.507 سایر تمویل کنندگان بین المللی سهم خویش 

را به LOTFA، نیز افزایش دادند 507 که منجر به کاهش قابل مالحظه در سهمیه ایاالت متحده گردید، 
چنانکه سال قبل این سهم ایاالت متحده به 308 میلیون دالر میرسید.509 همچنان وزارت دفاع آمریکا قرار 

است در سال جاری 1.579 میلیارد دالر را برای وزارت دفاع ملی و 553 میلیون دالر را به وزارت 
داخله، بشکل مستقیم، کمک نماید.510

 بر اساس گزارش روزنامه لندن تایمز )The Times of London(، دولت برتانیا یک کمک
70 میلیون پوندی )معادل 105 میلیون دالر( را برای LOTFA، نظر به نگرانی های شان در رابطه به 

موجودیت فساد مالی، به حالت تعلیق در آوردند.511 

جدول 3.21

USAID پروگرام های بودیجوی

پروژه/عنوان وجوه امانت 
اداره همتا دریافت کننده کمک 

در حکومت 

حساب 
بانک 
تاریخ ختمتاریخ آغازخاص؟

مجموع هزینه تخمینی 
)$(

افزایش پرداخت 
هاالی, 3/31/2015 

)$(

پروژه های دوجانبه حکومت به حکومت
)PTEC( پروژه توسعه و وصل انتقال برق)DABS( 28,049,353$ 670,000,000$1/1/201312/31/2016بلیدافغانستان برشنا شرکت

 )PCH( برنامه پیمان های مشارکت خدمات صحی)MOPH( 210,034,769 7/20/200812/31/2015259,663,247بلیوزارت صحت عامه

)SGDP( پروژه توسعه گاز شبرغان)MOMP( 5/15/20124/30/201590,000,0000بلیوزارت معادن ونفت

پروژه بخش دوم کجکی )نصب بخش دوم توربین های 
18,424,853 12/31/201575,000,000 4/22/2013بلیDABSجنراتور در بند کجکی قوه محرکه مولد برق( 

)ADF( وزارت زراعت، آبیاری، و بودیجه انکشافی زراعتی
)MAIL( 12/31/201474,407,66254,000,000*7/18/2010بلیمالداری

برنامه تعلیمات ابتدائی و سوادآموزی و تعلیم و آموزش 
10/29/201310/28/201756,000,0000بلیوزارت معارف )MOE(حرفوی )BELT( – تعلیم به سطح جوامع محلی

)AWDP( پروژه توسعه قوای بشری افغانستانMOE664,275 9/18/20134/3/201630,000,000بلی

برنامه تعلیمات ابتدائی و سوادآموزی و تعلیم و آموزش 
24,436,268 11/16/201112/31/201857,000,000بلیMOEحرفوی )BELT( – چاپ و توزیع کتب درسی 

)EGRC( وزارت مخابرات و تکنالوژی مرکز معلوماتی حکومتداری الکترونیکی
)MOCIT( 8/28/20136/1/20163,900,00030,000بلیمعلوماتی

وجوه امانت از طرف چندین تمویل کننده 
 **)ARTF( )3/31/20123/31/20171,900,000,0001,033,302,620نخیرادارات متعددوجوه امانت بازسازی افغانستان )اوارد فعلی

***)AITF( 3/7/20133/6/2018105,670,184105,000,000نخیرادارات متعددوجوه امانت زیربناهای افغانستان

***یادداشت: *روند تمدید در جریان است. ** اداره USAID یک اوارد دیگری نیز به، ARTF در سال 2012 داشت که مجموعه پرداخت های آن به 1.37.991.195 دالر میرسید. افزایش پرداخت ها از دو اوارد ARTF فعالً به 2.405.293.815 دالر 
میرسد. در نهم اکتبر USAID 179,500,000 ،2014 دالر را از برنامه AITF مسترد نمود. 

منبع: USAID ،OPPD، در پاسخ به معلومات خواسته شده توسط ادارۀ سیگار، 3/26/2015 و USAID ،4/9/2015، در پاسخ به تفتیش ادارۀ سیگار، 4/12/2015 
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کمک ها در عرصه بودیجه ملکی
همکاری های مالی USAID در عرصه های غیر نظامی شامل دو بخش میباشد: )1( قرارداد های 
دو جانبه با هفت نهاد دولتی، و )2( سهم گیری در دو صندوق وجوه امانت با سایر تمویل کنندگان، 

صندوق وجوه امانت برای بازسازی افغانستان )ARTF( و صندوق وجوه امانت زیر بنا های 
افغانستان AITF(.512( به گفته USAID، تمام کمک های مالی دوجانبه در حساب های بانکی جداگانه 

برای هر برنامه، کهتوسط وزارت امور خارجه ایجاد گردیده است، انتقال میآبد.513
نهاد ARTF که توسط بانک جهانی اداره میگردد، وجوه مالی را به دولت افغانستان بعنوان بودیجه 

انکشافی و تطبیقی فراهم نموده که از آن در اصالح پالیسی ها، و راه اندازی برنامه های اولویت ملی، استفاده 
به عمل میآید.514 صندوق وجوه امانت زیر بنا های افغانستان )AITF( شامل چندین تمویل کننده میباشد که 
توسط بانک انکشاف اسیا یا )ADB( اداره میگردد. هدف آن همآهنگی کمک ها در عرصه تمویل پروژه 

های زیر بنائی در افغانستان، میباشد.515 به گفته USAID بخش کثیری از کمک های مالی از طریق صندوق 
های مشترک میان چندین تمویل کننده، به خصوص ARTF به مصرف خواهد رسید.516

بانک جهانی، بعنوان اداره کننده ARTF، از میکانیزم های منظم در قسمت به حد اقل رساندن استفاده 
شخصی از کمک های مالی، کار میگیرد. این میکانیزم ها شامل پالیسی ها، طرزالعمل ها، و عملکر های 

میگردد که در تحلیل، ارزیابی، و رسیدگی به چالش ها، از آن استفاده صورت میگیرد. بانک جهانی در 
زمینه تقویه این میکانیزم ها، همکاری های تخنیکی را به دولت افغانستان فراهم مینماید.517

به گفته USAID بانک جهانی برعالوه سیستم های نظارتی دولت افغانستان، خود نیز از روند 
مصرف بودیجه ARTF، نظارت مینماید. بانک جهانی یک میکانیزم کنترول را در سیستم نظارتی خویش 

اضافه نموده است که بنام های نماینده نظارتی )MA( و نماینده سرپرستی از ARTF، یاد میگردد. تمام 
پرداخت های مالی به دولت افغانستان تنها جهت مصارف برنامه های که تحت چتر دریچه هزینه های 
اداره پروژه ها ) Recurrent Cost Window( باشند، صورت میگیرد. بانک نماینده نظارتی را 
جهت بررسی و نظارت برهزینه اداره پروژه ها استخدام نموده است. هدف نماینده نظارتی این است 
که تمام مصارفات که صورت میگرد مطلوب بوده و آنعده مخارج که واجد شرایط نیستند، باید از آن 

جلوگیری گردد. این نظارت در دو مرحله صورت میگیرد: اول بررسی مصارف روی میز و دوم نظارت 
از چگونه گی مصرف پول در ساحات منتخب کاری جهت مستند ساختن آن.518

ادارٔە سیگار )SIGAR( در جریان سه ربع گذشته از USAID خواهان معلومات در مورد 
ARTF MA برای مخارج اجرائی گردید. در مقابل USAID در مورد اینکه نماینده نظارتی چند 

مراتبه از والیات بازدید نموده و یا اینکه یافته های این بازدید ها چی بوده اظهار به اطالعی نمود. اداره 
مذکور عالوه کرد در حالیکه بانک جهانی ممکن گزارشات در مورد نماینده نظارتی را به خواست 

خود با تمویل کنندگان در میان بگذارد، اما بشکل متداوم چنین نکرده است.519 با وجود درخواست ادارٔە 
سیگار، USAID قادر به نمایان ساختن نمونه های از چنین گزارشات، نگردید. برای معلومات بیشتر، 

USAID خواهان توجه ادارٔە سیگار به گزارش عمومی بانک جهانی گردیده، 520 که جدیدترین نسخه این 
گزارش نشان میدهد که نماینده نظارتی و بانک جهانی 100 فیصد معاشات، و مصارف مراقبتی و عملیاتی 

را که در سال مالی 1393 )22 دسامبر، 2013 الی 21 دسامبر 2014( به مصرف رسیده بود، تصویب 
نموده است. 
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در سال های گذشته، نماینده نظارتی برهزینه اداره پروژه ها و بانک جهانی یک فیصدی کم از پرداخت 
معاشات یعنی 73% در سال هجری شمسی 1391 )مطابق 21 مارچ 2012 الی 20 دسامبر 2012، )و 

13.89% مصارف عملیاتی و مراقبتی سال مالی هجری شمسی 1382 )مطابق 21 مارچ 2003 الی 
مارچ 19، 2004( را مورد تائید قرار داده بود.521

در این ربع، USAID چنین اظهار داشت که اعتماد این اداره در مورد اداره برنامه هزینه اداره 
پروژه ها و تمام برنامه ARTF ناشی میشود از تشخیص بانک جهانی از طرف دولت ایاالت متحده 

آمریکا بعنوان یک ارگان شماره 1 بین المللی بین الدولتی. قرار گزارش USAID، پالیسی ها و قوانین 
ایاالت متحده آمریکا چنین افاده میکنند که USAID میتواند روی نقش بانک جهانی در نظارت مالی از 
ARTF که حاوی معیار های قبول شده بین المللی میباشد، اعتماد نماید.522 به هر صورت، ادارٔە سیگار 
 LOTFA نگرانی های خویش را در رابطه به تطبیق یکی از دیگر صندوق های وجوه امانت تحت نام

که از طریق یکی دیگر از ارگان های بین المللی بین الدولتی شماره 1 یعنی UNDP اداره میگردد، 
اظهار داشته است.523 در یکی از تفتیش های ربع گذشته، ادارٔە سیگار دریافت که یکی از نمایندگان 

نظارتی )MA( که از طرف UNDP جهت تثبیت مصار ف از قبیل معاشات استخدام گردیده بود، از یک 
میکانیزم استفاده نموده بود که افزایش تقلبی 84% را در تعداد پرسول پولیس استخدام شده نشان میداد، در 

حالیکه این فیصدی به 59 میرسید.524

 ANSF همکاری های بودیجوی با نیرو های امنیتی افغانستان
یک بخش بزرگ از همکاری های بودیجوی برای نیرو های امنیتی افغانستان یا ANSF میباشد. 

وزارت دفاع ایالت متحده )DOD( چنین کمک های مالی را با دولت افغانستان از دو طریق انجام 
میدهد. )1( سهم گیری مستقیم از صندوق نیرو های امنیتی افغانستان ASFF به وزارت های دفاع و 

داخله، و )2( کمک های ASFF به برنامه LOTFA که تحت حمایت چندین تمویل کننده بوده و وتوسط 
UNDP اداره میگردد. این پروگرام اساساً معاشات افسران پولیس را احتواء مینماید.525 کمک مسقیم 
مالی که به وزارت مالیه )MOF( صورت میگیرد، بیشتر آن به وزارت های دفاع و داخله، نظر به 

ضرورت، اختصاص داده میشود.526
در فبروی 2011، نماینده خاص وزیر دفاع آمریکا، قومندانی مشترک انتقال امنیت افغانستان 

CSTC-A را صالحیت داد تا کمک های مالی مستقیم را از ASFF به دولت افغانستان فراهم نماید تا در 
راستای انکشاف و مصرف بودیجه، برنامه ریزی برای اکماالت و تدارکات، به مصرف برسد. قومندانی 

مشترک انتقال امنیت افغانستان کمک های ASFF را به وزارت های داخله و دفاع افغانستان، اداره و 
عملی مینماید. این قومندانی عملی شدن این کمک ها را در مطابقت با اسناد و طرزالعمل های محاسبوی، 

و مطابقت با مواد ناشی از تعهدنامه های ساالنه، بصورت مشخص نظارت و کنترول مینماید. البته این 
نظارت از طریق ارزیابی ظرفیت ها در وزارت های مربوطه صورت میگیرد.CSTC-A 527 دارای یک 

دیپارتمنت نظارتی بوده که متشکل از 8 عضو مفتش میباشد. این مفتشین امور مالی دولت افغانستان را 
بشکل مستقالنه ارزیابی مینمایند.CSTC-A 528 معلومات هفته وار در رابطه به سیستم مدیریت معلومات 

مالی افغانستان ) AFMIS( بررسی نموده تا از کافی بودن پول جهت مصارف و همچنان مصارفات 
موجود را یا )burn rate( مطمئن گردد.529 
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 AFMIS تمام مصارف را که در برنامه ،CSTC-A قومندانی مشترک انتقال امنیت افغانستان
صورت میگیرد، به منظور دریافت موارد غیر عادی تحلیل و تجزیه مینماید. این موارد غیر عادی شامل 

آنعده مصارف AFMIS میگردد که از طرف CSTC A تحت پوشش قرار نمیگیرد. همچنان دولت 
افغانستان میکوشد تا این موارد غیرعادی را در مصارف که از طرف وزارت دفاع صورت میگیرد، 

کاهش داده تا مصارف مذکور مورد پرسش قرار نگیرند . زمانیکه چنین موارد غیر عادی در کودگذاری 
از طرف CSTC A شناسائی گردند، به وزارت های داخله و دفاع، جهت تصحیح راجع میگردند.530 

قرار گزارش CSTC A، چنین آمده است: "میزان تصحیح کود گذاری ها ) در مخارج وزارت دفاع( در 
AFMIS بشکل قابل مالحظه آن، یعنی از 50% در سال مالی 1392 )دسامبر 21، 2012 الی ِدسامبر 
21 2013( و به 99 فیصد در سال مالی 1393 )دسامبر 22، 2013 الی دسامبر 21 2014، افزایش 

یافته است". قومندانی مشترک انتقال امنیت افغانستان می افزاید که چنین به نظر میخورد که وزارت دفاع 
"یک تغئیر مهم در روند" را در پیش گرفته که "منجر به افزایش آگاهی )دولت افغانستان( در رابطه به 
کودگذاری نادرست CSTC-A، گردیده است." بدین مفهوم که هر نوع کمک مالی CSTC-A که کود 

گذاری نادرست شده باشد و تا 30 روز تصحیح نگردد، در آینده پرداخت نخواهند گردید.531
قومندانی مشترک انتقال امنیت افغانستان اعتراف مینماید که معلومات AFMIS که توسط کارمندان 

وزارت به سیستم داخل میگردند، در حقیقت اعتبار این معلومات هم بر میگردد به همان کارمندان. بطور 
مثال، در صورت حذف یکی از معامالت پولی، CSTC-A ضرورتاً آگاه نمیگردد. اگر چه قومندانی 
مشترک انتقال امنیت افغانستان از اعتبار معامالت پولی و کیفیت معلومات AFMIS، بشکل منظم آن 

آگاهی ندارد، 532 اما می افزاید که این اداره معلومات در مورد AFMIS را بشکل هفته وار تا حد اکثر 
امکان، جهت تثبیت صحت آن، بررسی مینماید.533

در ربع گذشته CSTC-A توافقنامه های جدید را تحت عنوان تعهدنامه ها ایجاد نمود که این 
تعهدنامه ها کمک های مستقیم به وزارت های دفاع و داخله را تنظیم مینمایند. هزینه مجموعی کمک 

های CSTC-A به وزارت دفاع ملی در ارتباط به بودیجه سال مالی 1394، به 89.47 میلیارد افغانی 
میرسد که معادل 1.6 میلیارد دالر میگردد )نرخ تبادل اسعار یک دالر مساوی به 56 افغانی(.534 به همین 
ترتیب، این کمک ها به وزارت داخله در ارتباط به سال مالی 1394، به 30.99 میلیارد افغانی که معادل 

550 میلیون دالر )به عین نرخ تبادل اسعار( میگردد، میرسد.535
تعهدنامه های سال 1394 نمایانگر انتقال مسؤلیت مدیریت کمک های مالی خارج از چهارچوب 

بودیجه )مثالً تمویل مواد سوخت( به نیرو های امنیتی افغانستان از طرف CSTC-A میباشد. بر مبنی این 
تعهدنامه ها، هزینه تخمینی ساالنه برای مواد سوخت وزارت دفاع به 262 میلیون دالر536، و از وزارت 
داخله به 150 میلیون دالرمیرسد. با آنهم، قومندانی مشترک انتقال امنیت افغانستان میتواند حق تدارکات 

مواد سوخت خارج از چهارچوب بودیجه را دوباره بدست آرد.537 به همین دلیل CSTC-A یکی از مواد 
که در تعهدنامه گنجانیده است عبارت از ابراز نگرانی با وزارت های دفاع و داخله در قسمت خطر فساد 

اداری در خریداری و انتقال مواد سوخت، میباشد.538
چنانکه در ربع گذشته به آن اشاره گردید، ادارٔە سیگار د رمورد اتهامات جدی فساد اداری علیه 

کمپنی قراردادی تدارک دهنده مواد سوخت وزارت دفاع ملی، یک تحقیق عدلی را انجام داد تا چگونه گی 
پرداخت رشوه و تغئیر در هزینه ها را دریابد.539 در این ربع سال، غنی، پیمان حدوداً 1 میلیارد دالری 

فراهم آوری مواد سوخت به اردوی ملی افغانستان را برای مدت سه سال، به اتهام فساد در امور تدارکاتی 
آن، لغو کرد. غنی همچنان بعد از آگاهی از یک تفاوت بزرگ 214 میلیون دالری بین کمپنی برنده و یکی 
از مزائیده کنندگان احتمالی، دستور بازرسی در این مورد را صادر نمود.540 قرار نقل قول از وال ستریت 

جورنال )Wall Street Journal(، منظور از این تحقیق این بوده تا دریابد که گویا مقامات افغانی با 
کمپنی مزایئده کننده همدست بوده و پروژه را با یک نرخ بسیار باال برای این کمپنی سپرده باشند. چنانکه 

نمایندگان کمپنی های با نرخ پائین برای مزائیده ادعاء نمودند که پولیس مانع تسلیمی پروپوزل شان گردیده 
بود. به اساس گزارش ها، پروپوزل این کمپنی به دلیل رسیدن شان 15 دقیقه دیرتر، رد گردیده بودند. 

بست های پنج تن از افسران نظامی و یک مقام ملکی وزارت تا روشن شدن نتایج تحقیق، به حالت تعلیق 

کمک های مالی خارج از بودیجه: شامل کمک 
های مالی میگردند که خارج از چهارچوب 

بودیجه ملی افغانستان بوده و توسط سیستم های 
مالی حکومت افغانستان، اداره نمیگردند. 

منبع: سیگار، گزارش ربعوار به کانگرس ایاالت متحده آمریکا، 7/30/2014، 
صفحه: 130، وزارت مالیه، "پالیسی مدیریت کمک ها برای انتقال و فراتر از آن" 

12/10/2012، صفحه 8
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قرار گرفتند.541 در ماه آپریل، کمیته نظارت بر پیمان های وزارت دفاع دریافت که یکعده از مزائیده 
کنندگان احتمالی و ریاست های انکشاف و احیای مجدد و کمیسیون خاص تدارکاتی وزارت دفاع، در 
همکاری با هم، 100 میلیون دالر بیشتر از نرخ مارکیت را در خریداری مواد سوخت، محاسبه نموده 

بودند. به گزارش کمیته مذکور، یکی از مقامات افغانی در برابر امضاء قرارداد با یکی از کمپنی ها، تا 
5 میلیون دالر را بعنوان رشوه، دریافت نموده است. کمیته پیشنهاد نمود که مقامات حکومتی ذیدخل در این 

قضیه باید از موقف های شان برکنار و تحت تعقیب عدلی و قضائی قرار بگیرند.542 یکی از سخنگویان 
رئیس جمهور اظهار داشت که غنی بر مبنی پیشنهادات کمیته مذکور، تصمیم خواهد گرفت.543

به گزار CSTC –A نتیجه تحقیق در مورد روند تدارکات مواد سوخت باعث گردیده است که خود 
CSTC-A و دولت افغانستان روند تدارکات خارج از چهارچوب بودیجه و عقد قرارداد در این رابطه 
را تجدید نظر، و حتی در بعضی موارد در حالت تعلیق قرار دهند. فعالً قومندانی مشترک انتقال امنیت 

افغانستان روند تدارکاتی دولت افغانستان را جهت رسیدگی به چالش های تطبیقی، عدم ظرفیت، و ناتوانی 
در تطابق روند تدارکاتی با قوانین تدارکات و بشکل سیستماتیک آن، تجدید نظر مینماید.544 تعهدنامه 

های سال 1394 خواهان بررسی مستندسازی پیمان های تدارکات مواد سوخت، در هر دو هفته، یکجا 
با وزارت های دفاع و داخله، فراهم کنندگان قراردادی، و نمایندگان ائتالف، میباشد. قومندانی مشترک 

انتقال امنیت افغانستان قصد دارد تا در صورت عدم مطابقت روند تدارکاتی با مواد تعهدنامه، کمک های 
مالی آینده را کاهش دهند. این نهاد توجه خویش را در پهلوی سایر اولویت ها از قبیل معاشات و تجهیزات 

نظامی، روی کوشش های در راستای تفتیش مواد سوخت نیز، متمرکز خواهد ساخت.545
برنامه LOTFA در دسامبر 2014، درست بعد از عقد توافقنامه بین تمویل کنندگان و وزارت داخله، 
برنامه پرداخت معاشات سیار از طریق تیلفون همراه به افسران پول را، متوقف نمود. هدف از پرداخت 

معاشات از طریق تیلفون همراه، کاهش فساد در روند اداری پرداخت معاشات، بخصوص در ساحات که 
خدمات بانکداری وجود نداشت، بود. )معموالً در این ساحات، معاشات بشکل نقد توسط یک نماینده مورد 

اعتماد، پرداخته میشود(.546 برنامه آزمایشی پرداخت معاشات از طریق تیلفون همراه در ساحات که خدمات 
بانکی هم وجود داشت، عملی میگردید، اما از آنجائیکه گرانتر از پروسه پرداخت از طریق بانک های 
تجارتی بود، غیر قابل تطبیق شناخته شد. آخرین افسران پولیس که معاشات خویش را از طریق تیلفون 

همراه دریافت نمودند شامل 79 تن از والیت غور و 221 تن از والیت بدخشان بودند.547
با وجود خاتمه یافتن برنامه آزمایشی پرداخت معاش از طریق تیلفون همراه، اخیراً وزارت مالیه یک 

برنامه پرداخت معاشات از طریق تیلفون همراه را برای 50 تن از کارمندان خویش، آغاز نموده است. 
این وزارت مصمم است تا بعد از اکمال این برنامه آزمایشی، آنرا به سطح ملی وسعت ببخشد. چنانکه 

CSTC-A اظهار داشته، این برنامه به شکل تدریجی معاشات تمام پرسونل پولیس ملی افغانستان را احتوا 
خواهد نمود. رئیس جمهور غنی به مشاورین CSTC-A گفته است که وی خواسته است تا تمام معاشات 

پولیس از طریق تیلفون همراه پرداخت شوند، اما مشاورین تا الحال کدام سند تحریری در رابطه را دریافت 
ننموده اند. به گفته CSTC-A، تمویل کنندگان برنامه LOTFA از برنامه آزمائشی حمایت مینمایند.548
مبنی بر یک گزارش تفتیش که در ربع موجود نشر گردید، سر مفتش وزارت دفاع ایاالت متحده 

آمریکا )DOD IG( نگرانی های خود را در مورد یافته های ادارٔە سیگار در رابطه به وزارت های دفاع 
و داخله افغانستان اظهار نمود. به اساس این یافته ها، هر دو وزارت دارای میکانیزم های کنترول کننده 

مؤثر بر مدیریریت قرارداد های مربوط به دریافت کمک های مستقیم مالی ایاالت متحده آمریکا، نمیباشند. 
بخصوص، هر دو وزارت میکانیزم های کافی برای طرح، اعطاء، اجراء و یا نظارت از قراداد های 

 کمیسیون تدارکاتی خاص
)SPC(: یک نهاد دولتی افغانستان که در امور 

تدارکاتی پروژه های ذیدخل هستند که از حد 
تصویب شده برای تدارکات، فراتر میباشند )که 

نظر به نوع تدارکات، فرق میکند(. این کمیسیون 
یکی از نهاد های بود که متهم به اجراآت غیر 
مناسب در روند ننگین تدارکات مواد سوخت 

وزارت دفاع، گردیده بود. این کمیسیون متشکل 
از وزرای مالیه، عدلیه، و اقتصاد بود. ریاست 

کمیسیون متذکره در زمان تدارکات مواد سوخت 
وزارت دفاع، مربوط به وزیر مالیه، عمر ذاخیل 
وال میگردید که وی فعالً مشاور اقتصادی غنی 

میبباشد. 

قبل ازصدوراعالمیه غنی در فبروری 2015 
در رابطه به در حالت تعلیق درآوردن مقامات 

وزارت دفاع به اتهام فساد در تدارکات مواد 
سوخت، وزارت مالیه در نوامبر 2014 اعالم 

داشت که این وزارت در نظر دارد تا یک سیستم 
مرکزی برای بررسی تدارکات بزرگ را ایجاد 
نموده که بر اساس آن رئیس جمهور غنی خود 
آنرا مستقیماً اداره نماید. در ماه فبروری، غنی 

فرمان ریاست جمهوری را صادر نمود که 
برمبنی آن قانون تدارکات افغانستان تعدیل، و 
 SPC جاگزین )NPC( کمیسیون ملی تدارکات
گردید. قرار نقل قول از غنی، هدف از این 

پالن متمرکز ساختن روند تدارکاتی پیمان های 
بزرگ برای "دوسال" تحت یک کمیسیون ریاست 

جمهوری متشکل از یک هئیت عمده از مقامات 
دولتی، میباشد. االبته اعضای این کمیته "دارای 
سابقه پاک صداقتکاری" باشند. بعد از دوسال، 

صالحیت رسیدگی به امور تدارکاتی به نهاد های 
دیگر دولتی سپرده خواهد شد. ریاست کمیسیون 
NPC مربوط به غنی بوده و متشکل از معاونین 

اول و دوم ریاست جمهوری، وزیر عدلیه، وزیر 
مالیه، و وزیر اقتصاد، بعنوان اعضاء میباشند. 

هر دو غنی و عبدهللا بشکل فعاالنه آن در جلسات 
NPC اشتراک نموده اند. 

منبع: طلوع نیوز، "ایجاد دفتر تدارکات نظارت بر پیمان ها" 11/9/2014، طلوع 
نیوز "افشاگری 100 میلیون دالر اختالص در پیمان های مواد سوخت وزارت دفاع" 
4/9/2015، رادیو ملی، "متن مصاحبه رادیو ملی با رئیس جمهور اشرف غنی" 

3/23/2015، پژواک، "مقامات وزارت دفاع در پیوند به اتهامات، در حالت 
تعلیق در آمدند" 2/1/2015، دولت جمهوری اسالمی افغانستان، قانون تدارکات 
سال 2008 با تعدیالت سال USAID، OEGI ،1/2009 ،2009، در جواب به 

درخواست معلومات توسط ادارۀ سیگار، 3/26/2015، پژواک، "نظارت بر پیمان 
های وزارت ها توسط رئیس جمهور"، 4/12/2015
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مربوط به کمک های مالی مستقیم ایاالت متحده را ایجاد نکرده اند. قرار گزارش DOD IG، وزارت مالیه 
افغانستان از برنامه ریزی، حسابدهی، و مصارف کمک های مالی ایاالت متحده آمریکا توسط وزارت دفاع 

و داخله )افغانستان(، نظارت کافی نداشته است. برعالوه نه وزارت دفاع و نه وزارت داخله سیستم های 
نظارتی داخلی را ایجاد کردند که بتواند از موافق بودن تعهدنامه ها با قوانین تدارکاتی افغانستان، اطمینان 

دهند.549 
بر مبنی مصاحبه های که DOD IG با مقامات CSTC-A داشتند، این مقامات اظهار داشتند که یکی 

از دالیل که چرا وزارت های حکومتی افغانستان نتوانستند ظرفیت هال الزم را ایجاد نمایند عبارت از 
"موجودیت فشار های داخلی در جهت جلوگیری از ناکام شدن دولت افغانستان" بوده است. برعالوه مقامات 

CSTC-A گفتند که فشارآوردن باالی نیرو های امنیتی افغانستان به گرفتن مسؤلیت اداره درگیری های 
مسلحانه دشوار، منجر به آن گردید که نیروهای ائتالف نارسائی های وزارت ها را بررسی مجدد نمایند. 

در نتیجه، مقامات CSTC-A بیشتر وظایف وزارت ها را انجام داده اند تا آن که مواد تعهدنامه هارا عملی 
نمایند و این باعث گردید که ناظرین خارج از وزارت مالیه باقی بمانند.550 به گفته CSTC-A، دیدگاه که 

از طرف DOD IG ارائه گردیده منعکس کننده موقف CSTC-A نبوده، زیرا کارمندان آن نه اجازه انجام 
وظایف وزارت خانه ها را دارند، و نه تشویق به انجام آن میگردند.551

حکومتداری به سطح ملی
ایاالت متحده آمریکا نهاد های حکومتی افغانستان را در باال بردن ظرفیت های شان، همکاری مینماید تا 

بتوانند خدمات اساسی را انجام داده که این منجر به افزایش مشروعیت شان نزد مردم افغانستان گردد. 
این کمک ها به دو طریق صورت میگیرد: )1( عقد قرارداد ها، کمک های بالعوض، و توافقنامه 

های همکاری و )2( بشکل چشمگیر از طریق بودیجه خود دولت افغانستان. دولت آمریکا ازطریق راه 
اندازه برنامه های ارتقای ظرفیت و برنامه های بودیجوی، در افزایش توانائی های های مالی و مدیریتی 

حکومت افغانستان، تمرکز مینماید.552 
چهارچوب پاسخگوئی متقابل توکیو )TMAF( بعنوان رکن اساسی در ارائه کمک های جامعه بین 
المللی و همچنان یک سند قبول شده در راستای تعئین حسابدهی دو جانبه، بشمار میرود.553 جامعه بین 

المللی و دولت افغانستان در کنفرانس توکیو ) جوالی 2012( روی TMAF به توافق رسیدند. بعداً 
TMAF با تعئین اهداف میان مدت برای دولت افغانستان و جامعه بین المللی تحت عنوان "دستآورد 

های مشکل" وسعت داده شد. مثالً تصویب قانون معادن بعنوان یکی از این شاخص ها میباشد.554 چنانکه 
وزارت خارجه ایاالت متحده نیز اظهار داشته است، هدف از TMAF و شاخص های مربوطه آن مهیا 

ساختن میکانیزم های تعئین شده برای اتباع افغانستان، تمویل کنندگان بین المللی، و سایر ناظرین بین 
المللی بوده تا آنها بتوانند با استفاده از این میکانیزم ها، کارکرد ها و تعهدات دولت افغانستان را در آوردن 
اصالحات نظارت نمایند. همچنان TMAF میتواند بعنوان یک توجیه برای کمک های هنگفت مالی توسط 

تمویل کنندگان به دولت افغانستان، به حساب رود. بدین مفهوم که عدم انجام وظایف و مسؤلیت ها یک 
توجیه ضعیف برای دوام کمک ها خواهد بود.555
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به گزارش از اداره انکشاف بین المللی ایاالت متحده آمریکا USAID، سفارت آمریکا در کابل نظر 
به پالیسی خویش، مسؤلیت ارزیابی و تجدید "دستآورد های مشکل" را، از این به بعد نخواهد گرفت. به 
گفته USAID لست از "دستآورد های مشکل" دیگر شامل بحث نخواهد بود.556 چنانکه وزارت خارجه 

ایاالت متحده نیز بدان اشاره نموده است، تمویل کنندگان بین المللی و دولت افغانستان روی ضرورت 
تجدید نظر بر TMAF، بحث و توافق نموده اند تا هر نوع تغئیر در این سند بر بنیاد پیشنهادات که توسط 

دولت افغانستان در کنفرانس لندن )دسامبر 2014( صورت گرفته، به وجود آید. اساس طرح لندن را 
شناسائی اعتماد به نفس یعنی تعهد برای اصالح و تجدید همکاری تشکیل میدهد. فعالً دولت افغانستان 

مسؤل ترجمه این سند بعنوان یک پالن عملی مبنی بر اولویت ها بوده که این پالن با یک سلسله برنامه 
های دارای اولویت ملی ) NPPs( همگام گردیده اند. جلسه مقامات ارشد در زمینه قرار است در سپتامبر 

2015 برگزار گردد.557 

برنامه های ارتقای ظرفیت
هدف از برنامه های ارتقای ظرفیت USAID رشد توانائی های وزارت های دولت افغانستان در فراهم 

آوری، مدیریت، و حسابدهی کمک های بودیجوی میباشد. همچنان این برنامه ها شامل فراهم آوری کمک 
ها در حمایت از ارتقای ظرفیت های بشری و سازمانی نهاد های دولتی افغانستان، میگردند.558 چنانکه در 
جدول 3.22 نیز آمده است، USAID 31 میلیون دالر را در پروژه های رهبری، مدیریت، و حکومتداری 

که هدف آنها تقویه سیستم های مدیریت مالی افغانستان و ارتقای ظرفیت وزارت های صحت عامه و 
معارف در برآورده شدن شرایط الزم کنفرانس بین المللی کابل )2010( بوده است، کمک بودیجوی 

نموده است.559 برعالوه USAID یک برنامه 15 میلیون دالری تحت عنوان پروژه اصالحات سازمانی 
و توانمندی وزارت امور زنان را کمک مالی نموده که در پهلوی سایر ابعاد، وزارت امور زنان را در 

بهبود مدیریت مالی که الزمه همکاری های بودیجوی میباشد، تمویل مینماید.560
 جهت تشویق وزارت های حکومت افغانستان در اتکاء به کارمندان خدمات ملکی خویش و کاهش وابسته 

گان شان به خدمات موازی از طریق برنامه های تمویل کنندگان با معاشات بلند برای مامورین واجد 
شرایط، اداره انکشاف بین المللی ایاالت متحده آمریکا USAID تصمیم گرفت تا کمک های خویش را از 
برنامه های انفرادی مستقل به برنامه ارتقای ظرفیت ARTF در چهارچوب برنامه ظرفیت سازی برای 
کسب نتایج Capacity Building For Result )CBR( 561، عیار بسازد. هدف CBR حمایت از 
اصالحات سکتور اداره عامه در ارگان های حکومتی افغانستان بوده که بر مبنی آن، مامورین خدمات 

عامه مورد آموزش قرار میگیرند و باعث میگردد که به کمک های تخنیکی بیرونی در اصالحات وزارت 
ها، کمتر نیاز گردد.562

در ماه جنوری، بانک جهانی دریافت که برنامه CBR به دلیل کندی در تطبیق برنامه مختص به 
استخدام مامورین خدمات ملکی، پیشرفت های بطی داشته است که این منجر به پیشرفت محدودی در 

بدست آوردن نتایج شاخص ها، گردیده است. بانک مذکور اضافه نمود که CBR نمیتواند بدون آوردن 
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تغئیرات ژرف در تطبیق وطرز العمل ها، به اهداف متوقعه خویش دست یابد. حکومت جدید افغانستان 
برنامه CBR را بعنوان یک وسیله خوبی برای عملی ساختن NPPs )برنامه های دارای اولویت ملی(، 

میشناسد. بصورت عموم، پیشرفت در عرصه افزایش دستآورد ها و رسیدن به اهداف، به دلیل ابعاد طرح 
پروژه، مشکالت ظرفیتی، و عوامل سیاسی/اقتصادی، به کندی مواجه گردیده است.563

به گزارش بانک جهانی، ایجاد یک برنامه همه جانبه برای اصالحات و آموزش با چهارچوب های 
اصولی برای استخدام، یک سیستم معاشات مناسب، و سیستم های الزم مدیریتی همه مسؤلیت های پیچیده 

تحت برنامه فوق بشمار میروند. بناًء تطبیق پروژه، الزمه تسریع هر چه بیشتر برای رسیدن به اهداف 
پروژه در یک چهارچوب زمانی مشخص میباشد.564

به گفته بانک جهانی پیشرفت کمی در پروژه صورت گرفته است. تا الحال برنامه CBR برای چهار 
وزارت مورد تصویب قرار گرفته اند که از جمله دو آن در جوالی 2014 مورد تآئید قرار گرفتند. این 

چهار وزارت شامل وزارت های زراعت، آبیاری و مالداری، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، 
وزارت معادن و نفت، و وزارت کار،امور اجتماعی، شهداء و معلولین میگردند. این وزارت ها خواستار 
استخدام بیش از 600 تن از مامورین خدمات ملکی از طریق برنامه CBR گردیده اند. بانک جهانی توقع 

داشت تا سرعت استخدام، با گماشتن یک شرکت منابع بشری توسط برنامه CBR در جهت حمایت از 
کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی، افزیش خواهد یافت، اما از آنجائیکه حکومت افغانستان 

در سپتامبر 2014 یک توقف را در استخدام مامورین خدمات ملکی اعالن نمود، پروسه دوباره به کندی 
مواجه گردید.565 در 6 آپریل عبدهللا اعالم کرد که به وزیران که از پارلمان رآی اعتماد بدست آوردند، 

صالحیت داده شده اند تا کارمندان وزارت ها را در صورت نیاز استخدام نمایند.566

شورای ملی
از نظر وزارت خارجه ایاالت متحده، ظرفیت و بلوغ سیاسی پارلمان افغانستان رو به رشد است. با وجود 
موجودیت شکایات، پارلمان توانائی انجام وظایف تقنینی متوازن را با قوه اجرائیه داشته و همچنان توانسته 

بعنوان یک ناظر عامه در برابر وزارت های حکومتی، عمل نماید. با وجودیکه قوه تقنینیه نسبت به قوه 
اجرائیه ضعیفتر باقی مانده، اما اعضای پارلمان چنین به نظر میآید که در توانمندی خویش کوشش نموده اند. 

به هر حال، موجودیت فساد، و سطح پائین تعلیمات و تجربه، صدمه را به این نهاد وارد کرده است.567 

جدول 3.22

برنامه های ارتقای ظرفیت USAID در سطح ملی 

تاریخ انقضاءتاریخ شروعاداره تطبیق کننده در حکومتعنوان پروژه
مجموعه هزینه 
تخمینی به دالر

 افزایش پرداخت ها به دالر
 الی 3/31/2015 

 وزارت معارف ورهبری، مدیریت، و پروژه های حکومتداری 
 32,007,979$ 37,853,384$ 9/25/20126/30/2015 وزارت صحت عامه 

)ALBA( 8,342,392 3/28/20133/27/201824,990,827پارلمانمساعدت به سازمان های تقنینی افغانستان 

پروژه تقویت و بازسازی سازمانی وزارت امور زنان 
)MORE(

 5,268,555 12/20/201212/19/201514,182,944وزارت امور زنان

منبع: USAID در پاسخ به ارائه معلومات به ادار ه سیکار، 4/9/2015
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ولسی جرگه )مجلس نمایندگان( و مشرانو جرگه )مجلس سنا ( بیشتر اوقات مشغول تعطیالت 
زمستانی خویش در جریان این ربع بودند که این تعطیالت از 30 جنوری الی 6 مارچ دوام نمود.568

قبل از آغاز تعطیالت زمستانی، ولسی جرگه نه تن از 19 نامزد وزیران پیشنهاد شده توسط غنی 
و عبدهللا را، راًی اعتماد دادند که قرار ذیل میباشند: 

• وزیر مالیه: اکلیل حکیمی )برگزیده شده توسط غنی(، سفیر اسبق افغانستان در ایاالت متحده آمریکا 	
و معین اسبق وزارت امور خارجه

• وزیر حج و اوقاف: فیض محمد عثمانی )برگزیده شده توسط غنی( استادسابقه پوهنتون	
• وزیر معادن و نفت: داود شاه صبا )برگزیده شده توسط غنی(، والی سابق هرات	
• وزیر امور خارجه: صالح الدین ربانی )برگزیده شده توسط عبدهللا(، رئیس سابق شورای عالی صلح	
• وزیر داخله: نور الحق علومی )برگزیده شده توسط عبدهللا(، والی سابق والیت کندهار، و عضو سابق 	

ولسی جرگه
• وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان: سید حسین عالمی بلخی )برگزیده شده توسط عبدهللا(، عضو 	

سابق مجلس ولسی جرگه
• وزیر احیاء و انکشاف دهات: نصیر درانی )برگزیده توسط عبدهللا(	
• وزیر صحت عامه: فیروزالدین فیروز )برگزیده توسط عبدهلل( معین سابق وزارت صحت عامه	
• رئیس امنیت ملی: رحمت هللا نبیل )مستقل(، رئیس سابق امنیت ملی.569	

 
قرار گزارش USAID، در حالیکه عدم تکمیل بودن نصاب یک چالش برای پارلمان در گذشته 

بوده، اما در این ربع هر دو مجلس در زمان رسیدگی به اسناد تقنینی مهم، دارای نصاب کامل بودند. در 
این ربع، ولسی جرگه هیچ نوع مشکل در تکمیل بودن نصاب خویش در جریان استماع وزیران نداشته 

است.570
در جریان این ربع، پارلمان یک تعداد از جلسات استماعیه و احضارئیه های مقامات حکومتی را 

قرار ذیل داشتند:
• در 15 مارچ، مشرانو جرگه وزیرامور خارجه و وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان را در مورد 	

مشکالت مهاجرین افغان در پاکستان، احضار نمود. وزیر مهاجرین، به تاریخ 16 مارچ نزد ولسی 
جرگه نیز محضور گردید.

• در 18 مارچ، ولسی جرگه، وزیر امور خارجه، اعضای شورای عالی صلح، و معاون شورای امنیت 	
ملی را به منظور پاسخدهی در رابطه به روندصلح، احضار نمود

• در مارچ 23، ولسی جرگه، وزیر داخله، معین وزارت دفاع، و معاون امنیت ملی را در رابطه به 	
پاسخگوئی به وضعیتی امنیتی در کشور، فرا خواند.571 
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اداره انکشافی ایاالت متحده آمریکا USAID 23.5 میلیون دالر را از طریق برنامه مساعدت به 
سازمان های تقنینی افغانستان )ALBA(، در جهت همکاری با پارلمان در اجرای وظایف آن بعنوان 

یک نهاد تقنینی مؤثر و مستقل، نماینده مردم، و نهاد نظارتی، کمک مینماید.572
در ربع گذشته، برنامه ALBA کمیسیون های ذیل پارلمانی را در سفر های والیتی شان، همکاری 

نموده است:
• ننگرهار: کمیسیون امور معیوبین و مهاجرین مشرانو جرگه	
• کندز: کمیسیون امور اقتصادی و بودیجوی مشرانو جرگه، و	
• ننگرهار، کنر، و لغمان: سفر های مشترک نظارتی کمیسیون های مشرانو جرگه در امور رفاه 	

عامه، منابع طبیعی و محیط زیست و امور مذهبی، تحصیالت عالی، تعلیم، و امور فرهنگی.573

حکومتداری به سطح محلی
دولت ایاالت متحده آمریکا برنامه های را به سطح محلی بمنظور اشتراک افغانان د رحکومت خودشان، 

حمایت مینماید. هدف آن این است تا حکومت محلی مطرح، حسابده، و جوابگو نزد مردم افغانستان باشند.574

برنامه های ثبات منطقوی
اداره انکشاف بین المللی ایاالت متحده آمریکا USAID چندین برنامه را در زمینه همکاری با حکومت 

افغانستان در راستای توسعه دسترسی آن به ساحات بی ثبات، و ساختار حکومتداری محلی، دارد. این برنامه 
ها عبارتند از: چهار برنامه ثبات سازی در چهار پروژه های اساسی )SIKA(، دو برنامه های همگرائی 
منطقه ئی ) CCI(، فیز دوم پروگرام مساعدت مدنی برای مردم افغانستان )ACAP II(، و برنامه همبسته 

گی ملی صندوق وجوه امانت افغانستان )NSP(. ایاالت متحده خواهان سهم 865 میلیون دالری این کشور 
از طریق ARTF در حمایت از برنامه NSP گردیده است، اما از 2012 به اینطرف سهمگیری بیشتری از 
طریق ARTF نداشته است.575 جدول 3.23 شامل فشرده مجموع هزینه ها، و پرداخت های به روز شده در 

این مورد میباشد. 

تفتیش ادارۀ سیگار 
ادارۀ سیگار بشکل مسلسل اثرات پروژه های 

ثبات سازی )MISTI( را مورد تفتیش قرار میدهد. 
این تفیش شامل موارد ذیل میگردند: )1( بررسی 

بعد فراهم آوری خدمات نظارتی که توسط 
قرارداد کننده MISTI به جانب ثالث، به تآسی 
از مواد قرارداد، سپرده میشود. )2( بررسی 
اینکه تا چی حد، USAID نتایج بدست آمده از 
برنامه MISTI را در راستای برنامه ریزی و 

تطبیق برنامه های ثبات سازی، استفاده مینماید. 
و )3( شناسائی چالش های ممکنه MISTI، در 

روند بکار گیری USAID از جانب ثالث درجهت 
نظارت و ارزیابی برنامه های ثبات سازی 

و احیای مجدد، و بعد رسیدگی به چنین چالش 
 USAID ها توسط

جدول 3.23

برنامه های USAID درسطح منطقه ئی )دهات(

مجموع هزینه تخمینی به دالرتاریخ انقضاءتاریخ شروععنوان پروژه
افزایش پرداخت ها به دالر الی 

 3/31/2015

*ARTF 865,000,000$865,000,000$20042012پروگرام همبسته گی ملی توسط صندوق وجوه امانت

)SIKA( 107,849,917 12/7/20119/6/2015177,054,663ثبات در ساحات کلیدی زون شرق 

**SIKA South4/10/20124/9/2015116,888,83667,472,586

طرح ابتکاری پیوسته گی اجتماعی زون های )شرق، جنوب، و جنوب 
 )CCI 3/1/20122/28/2015161,499,42280,516,780غرب

)ACAP II( 9/27/20112/15/201564,000,00052,219,722پروگرام مساعدت مددنی برای مردم افغانستان

SIKA West1/29/20128/31/2015 54,000,000  42,837,673 

SIKA North3/15/20124/30/2015 38,000,000  33,061,508 

 CCI 9/10/20139/9/201536,221,64013,859,275طرح ابتکاری پیوسته گی اجتماعی زون های شال و غرب

یادداشت: *این رقم شامل سهم USAID به ARTF بوده که ترجیحاً به NSP اختصاص یافته است. بر مبنی توافقنامه با بانک جهانی، تمویل کنندگان گزینه ارجحیت به مصرف کمک های مالی شان را صرف تا 50 فیصد از کمک های شان دارند. کمک های باقیمانده که 
تمویل کنندگان صالحیت مشخص کردن مصرف آنرا ندارند، امکان دارد تا در حمایت از NSP استفاده گردند. 

** این معلومات در موردپرداخت ها شامل مجموعه هر در برنامه SIKA درزون جنوب میگردد. 

منبع: USAIDو در جواب به ارائه معلومات به ادارۀ سیگار. 4/1/2015 و 4/9/2015
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برنامه های اندازه گیری تآثیرات برنامه های ثبات سازی )MISTI( یک برنامه ارزیابی توسط یک 
ارگان ثالث است، که اثرات برنامه های ثبات سازی USAID را مورد ارزیابی قرار میدهد. در این 

ربع، ادارٔە سیگار از USAID خواست تا معلومات را پیرامون MISTI در رابطه به اینکه چگونه این 
اداره، باالخص با استفاده از نظر سنجی های سپانسر شده MISTI خویش، میتواند اثرات برنامه های 
ثبات سازی USAID را مورد سنجش قرار دهد. به گفته MISTI، هدف اساسی نظر سنجی های ان 
اداره، انجام بررسی های به سطح قریه جات بوده تا ابعاد مختلف ثبات سازی را در سطح قریه جات 

و چگونه گی تغئیر آن را به مرور زمان، شناسائی نمایند.576 به هر حال، یکی از شعبات USAID که 
مسؤل نظارت از برنامه MISTI میباشد، چنین جوابی را ارائه نمود:

اینکه این اداره )USAID- Afghanistan( از چه نوع روش های ارزیابی در 
های ثبات سازی خویش استفاده مینماید، بهترین پاسخ را  شناسائی اثرات پروژه 
نماینده آفسر قرارداد مرتبط به هر پروگرام مشخص یعنی CORs که برای هر 

اینکه  در   MISTI همچنان نمایند.  ارائه  میتوانند  اند،  گردیده  تعئین   MISTI برنامه
چگونه USAID-Afghanistan از نتایج بدست آمده در راستای آوردن تغئیرات 

 MISTI در جواب به معلومات COR و یا هم پیگیری تصحیحات که توسط هر
صورت میگیرد، سهمی ندارند. جهت فهم اینکه چگونه هر برنامه از معلومات و 

ارقام MISTI استفاده مینماید، فقط COR همان برنامه میتواند به این پرسش، پاسخ 
ارائه نماید. خود MISTI به تآسی از قرارداد مربوطه، مسؤۀیت پیگیری استفاده از 

معلومات ارائه شده را ندارد.577

ادارٔە سیگار پاسخ های ارائه شده از طرف MISTI را ضد و نقیض یافته، زیرا MISTI نشست های 
زیادی را با اشتراک USAID و شرکای اجرائی آن در رابطه به برنامه های ثبات سازی ودرس های 
 ،MISTI اظهار داشت که با وجودیکه USAID ،آموخته شده از آن، برگزار نموده است. به هر حال
یافته های خویش را در جریان مجالس به آنها ارائه مینمایند، اما آنها هیچ نوع سهمی در روند تصمیم 

گیریUSAID با استفاده از معلومات بدست آمده، ندارند.578

 )SIKA( ثبات در ساحات کلیدی
هدف از SIKA همکاری با مقامات حکومتی افغانستان به سطح ولسوالی ها و والیات بوده تا آنها بتوانند 

جوابگوی معضالت حکومتداری وخدمات توسعه وی مردم محل باشند. در نتیجه، این پاسخگوئی منجر به 
ایجاد اعتماد مردم باالی حکومت و رشد ثبات، میگردد.579 اداره انکشاف بین المللی ایاالت متحده آمریکا 

USAID، برنامه های سیکا را بعنوان حضور گسترده خارجی ها نه، بلکه بعنوان "توسعه حکومت 
افغانستان"، میداند. برعالوه این اداره موافق است تا سیکا باید در چهارچوب افغانی، در جهت ایجاد 

مشارکت با وزارت احیاء و انکشاف دهات )MRRD(، فعالیت نماید.580
نمایندگان همه برنامه های سیکا، یکجا با ریاست مستقل ارگان های محل )IDLG(، وزارت انکشاف 

دهات، و USAID درسه ورکشاب تداوم و انتقال از اکتبر 2014 الی جنوری 2015، اشتراک نمودند. هر 
نهاد تطبیق کننده SIKA یک بسته انتقال مسؤلیت ها را که پالن اختتام هر برنامه را مشخص میسازد، تهیه 

نمودند.581 
قرار پاسخ که توسط USAID در این ربع ارائه گردید، "هیچ یک از برنامه های SIKA معلومات همه 

جانبه را که منعکس کننده نتایج شاخص ها باشد، جمع آوری نمی نمایند". نقش واحد های نظارتی و 
ارزیابی SIKA بیشتر بعنوان مراکز معلوماتی بوده که با استفاده از آزمایشات ماقبل و مابعد با گروه های 

مشخص، یکعده بررسی های را در جهت شناسائی اثرات برنامه ها، انجام میدهند. 
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از نظرMISTI، تالش های SIKA هرگز بقدر کافی پیچیده و سیستماتیک نبوده تا در شناسائی نتایج برنامه 
ها، کمک کرده باشند"582 در پاسخ، شعبه نظارت ازبرنامه SIKA اداره USAID اظهار داشتند که به باور 
آنها، به تآسی از پالن های نظارت از اجراآت هر برنامه چهارگانه SIKA، جمع آوری معلومات در مورد 

فرایند، نتایج، واثرات برنامه ها از مسؤلیت های خود برنامه های SIKA میباشند.583

)CCI( طرح ابتکاری پیوسته گی اجتماعی
برنامه طرح پیوسته گی اجتماعی )CCI USAID( بدو بخش تقسیم میگردد. بخش اول زون های شرق، 
جنوب، و جنوب غرب، و دومی زون های شامل و غرب را تحت پوشش قرار میدهند.هدف این برنامه، 

ایجاد "مقاومت" )چنانکه USAIDآنرا بدین اسم یاد میکنند( د رساحات که در برابر سوء استفاده و خشونت 
مخالفین، آسیب پذیر میباشد. برنامه مذکور یکعده ابتکارات را از قبیل دخیل ساختن رهبران جوامع و 

مقامات دولتی در شناسائی و نظارت بر پروژه های توسعه وی به سطح محل، انجام میدهند. همچنان این 
برنامه با استفاده از برگزاری مسابقات ورزشی، یکعده کمپاین های دادخواهی برای صلح را راه اندازی 

مینماید.584 

در ربع جاری، برنامه CCI واقع زون های شرق، جنوب، و جنوب غربی به تاریخ 28 فبروری خاتمه 
یافت.585

واحد مستقل نظارتی CCI یا )IMU( یک قضیه را در رابطه به جوانان و مقاومت جهت بررسی 
اثرات پروژه های CCI در بهبود روابط میان جوانان و همچنان بهبود روابط جوانان با جوامع شان و 
حکومت محلی، به نشر رساند. به اساس این گزارش، سطح خشونت و پیوسته گی جوامع نظر به هر 

ولسوالی که توسط برنامه CCI، حمایت میگردند، متفاوت میباشد.586 به هر صورت، اینکه چی نقش را  
CCI در شکل گیری این شاخص ها دارد، در گزارش مذکور واضح نیست. اهداف برنامه CCI تقویه 
ظرفیت های محل در انتقال صلح آمیز و مبارزه با تهدید خشونت و انتقال صلح آمیز است.587 به هر 
حال، با وجود آنهم به گفته USAID برنامه CCI "قصد و یا هم ادعای این را ندارد تا باالی سکتور 

امنیتی درساحات متذکره، تآثیرگذار باشد".588 چنانکه واحد مستقل نظارتی )IMU( نیز اظهار داشته، 
"تمام پروژه هادر سکتور جوانان، مفید خوانده شده اند"و باالخص این پروژه ها در آموزش مهارت های 

الزم در جهت ایجاد فرصت های کاری، کمک زیاد کرده اند.589

مقاومت: "توانائی مردم، خانواده ها، جوامع، 
کشور ها و سیستم ها، در تخفیف،به حد اقل 
رساندن و یا هم تطابق دادن ایشان با شرایط 

ناگوار بعد از ضربات آسیب پذیری شدید 
وزمینه سازی رشد همه جانبه گردد، میباشد." 

از آنجائیکه USAID نیز گفته است" این تعریف 
نمایانگر آن است که مفهوم مقاومت و سنجش آن 

یک پدیده مغلق میباشد." 

2013/6" ،USAID آجندای مقاومت: سنجش مقاومت در ،USAID :منبع

 )USAID/SIKA یکی از میدان های بازی برای یکی از مکاتب در والیت یکی از کانال های 220 متری پروژه سیکا زون غرب در شهر هرات. )عکس توسط
وردک به کمک پروژه سیکا زون شرق )عکس توسط 

)USAID/SIKA
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 CCI به هر حال، گزارش واحد مستقل نظارتی، اسناد و شواهد کافی را، که گویا پروژه های جوانان
توانسته اند مشکالت امنیتی و اوضاع سیاسی را از طریق ایجاد مقاومت و پیوسته گی، حل و فصل نموده 

باشند، ارائه نمی نماید. 
در یکی از قضایای که در گزارش آمده، واحد مستقل نظارتی، مشکالت متدوام را که یکی از انجمن های 

جوانان در جریان حمایت شان توسط یکی از برنامه گذشته CCI( ASI-E( تجربه کرده بودند، برمال 
ساخته است. آن هم اینکه برنامه ASI-E بعد از خاتمه یافتن کمک های مالی خارجی، فسخ گردید. حتی 
در زمان دریافت کمک های خارجی نیز اشتراک کنندگان از انجمن جوانان گفته بودند که بی امنیتی در 

سراسر ولسوالی مانع فعالیت شان در سایر قریه جات گردیده، و دسترسی شانرا به سایر جوانان در سراسر 
ولسوالی، محدود ساخته است. عضویت انجمن جوانان محدود به یک قریه ئی گردیده بود که نیرو های 

امنیتی افغانستان در آن حضور داشتند.590
گزارش مذکور در بخش درس های آموخته شده خویش به یک مشکل دیگری اشاره نموده است که 

آن عبارت از عدم توانائی بعضی از جوامع در حمایت و یا هم اشتراک برنامه های جوانان، به دلیل 
زندگی کردن در مناطق تحت کنترول طالبان و متوجه بودن خطرات از طرف آنها، بوده است.591

)ACAP II( پروگرام مساعدت مدنی برای مردم افغانستان
پروگرام MISTI آخرین گزارش ارزیابی پروگرام ACAP II را در این ربع نشر نمود. پروگرام 

)ACAP II( کمک های بشری رابه خانواده های که در نتیجه درگیری های مسلحانه بین قوای ائتالف و 
طالبان، صدمه دیده بودند، فراهم نمود.592 کمک های ACAP II شامل موارد ذیل میگردد: همکاری های 

عاجل )مواد اولیه و مؤثر تا ارزش 50 دالر در سال اول و به ارزش400 دالر در سال های دوم و سوم 
برنامه(، کمک های طبی و ارجاع مریضان، کمک های اضافه )ترمیم زیربنا های تخریب شده، لوازم 

ضرورت خانواده ها، فرنیچر، و سایر ملکیت های که در اثر حوادث، مفقود و یا هم تخریب گردیده بودند(، 
و کمک های تنظیم شده )4000 الی 7000 دالر در فراهم آوری مواد و براه اندازی برنامه های آموزشی 

در راستای آغاز کار های کوچک(.593 به تآئید MISTI، پروگرام ACAP II قادر به نیل به اهداف و 
مقاصد از قبل تعئین شده خویش، گردید. نتایج بدست آمده از نظر سنجی ها و گروه های متمرکز نشان 

میدهد که کمک های تنظیم شده مردم را در احیای مجدد زندگی شان، کمک نموده است.594 
با وجود پوشش ملی پروگرام ACAP II، تمرکز بیش از 80% فیصد از کمک ها در زون های جنوب، 

جنوب شرق، و شرق بود. به گزارش از MISTI، پروگرام ACAP II یگانه پروگرام تمول کننده بین 
المللی بود که برنامه های کوتاه مدت را با فراهم آوری همکاری های جنسی)غیر پولی( به افراد و خانواده 

 ACAP II ها در جهت مرفوع ساختن نیازمندی های شان در شرایط بخصوص ،عملی نمود. پروگرام
یک برنامه متمرکز به جبران خساره نبوده و نه قصد فراهم آوری کمک های پولی را در برگزاری مراسم 
سوگواری، داشته است. کمک های مالی بر مبنی نیازمندی های خانواده ها، نه بر اساس تعداد زخمیان ویا 
هم متوفیان، ارائه گردیده است. تشخیص علت و مقصر حوادث بعنوان یک پیش شرط برای انجام کمک با 

شهروندان متضرر افغان، توسط ACAP II، پنداشته نمیشود.595
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به پیشنهاد MISTI، چهارچوب واجد شرایط بودن حوادث برای برنامه های آینده باید منعکس کننده 
نقش بیشتر شهروندان افغان در تآمین امنیت خود شان باشد، که این از طریق همکاری و حمایت شان از 
نیرو های امنیتی افغانستان و نیرو های نظامی بین المللی، میتواند عملی باشد. یکی از پیشنهادات دیگر 

MISTI این بوده که پروگرام ACAP II باید روی موارد ذیل تآکید نماید: ارتقای ظرفیت، ایجاد مدیریت 
بانک معلوماتی و شریک ساختن معلومات، آموزش چگونه گی تثبیت مستفدین و واجدین شرایط، و شبکه 
سازی میان کارمندان وزارت خانه ها، خود پروگرام ACAP II، مؤسسات بین المللی و غیر دولتی فعال 

596 .ACAP II در محل در راستای بهبود و تداوم روش های کاری

پروگرام های والیتی و شهرداری 
اداره انکشاف بین المللی ایاالت متحده آمریکا جدیداً دو برنامه مهم را در راستای حمایت از مراکز والیات 

و شاروالی ها، آغاز نموده است. اول برنامه تقویه نهاد های محلی )ISLA( و مراکز قدرتمند برای امید 
و بهبود افغانستان )SHAHAR(. جدول 3.24 هزینه های مجموعی و مصارف این برنامه ها را واضح 

میسازد. 

)ISLA( برنامه تقویه نهاد های محلی
برنامه ISLA به معنی توانمند ساختن دولت افغانستان در بهبود حکومتداری به سطح والیات در عرصه 

های مالی و برنامه ریزی توسعه وی، نمایندگی از شهروندان، و توسعه ارائه خدمات عامه، میباشد. هدف 
از این برنامه، تقویه سیستم های برنامه ریزی، عملیاتی، ارتباطات، نمایندگی از مردم، و دخیل ساختن 
شهروندان، در سطح منطقه وی و محلی میباشد. چنین توقع میرود که این هدفت منجر به جوابگوئی به 

نیازمندی های شهروندان در امور صحی، تعلیمی، امنیت، عدلی، و خدمات شهری، گردد.597
برنامه ISLA خارج از پنج والیات مرکزی یعنی کابل، مزار شریف، جالل آباد، کندهار، و هرات 

فعالیت نموده و 16 والیت را در صورت توافق دولت افغانستان، قرار ذیل تحت پوشش قرار خواهد داد: 
بادغیس، بغالن، بلخ، فراه، فاریاب، غزنی، غور، هرات، کندهار، کنر، لغمان، لوگر، ننگرهار، پروان، 

وردک، و زابل.598
این پروگرام تا الحال در حالت بسیج قرار داشته، بناًء این گزارش حاوی پیشرفت های مهمی در این 

پروگرام نمیباشد.599

 
)SHAHAR( مراکز قدرتمند برای امید و بهبود افغانستان

هدف از برنامه SHAHAR ایجاد شهرداری های دارای اداره خوب و منابع مالی متدوام بوده تا توانائی 
رفع نیازمندی های نفوس رو به رشد شهری را داشته باشند، میباشد. مقصد از ارائه کمک های هدفمند 

به شهرداری ها و ریاست امور شهرداری و بورد های مشورتی شهرداری، بهبود مهارت های شان در 
عرصه مدیریت مالی، ارائه خدمات شهری، و انجام مشوره ها با شهروندان، میگردد. 

جدول 3.24

برنامه های USAID درسطح منطقه ئی )دهات(

مجموع هزینه تخمینی به دالرتاریخ انقضاءتاریخ شروععنوان پروژه
افزایش پرداخت ها به دالر الی 

 3/31/2015

)SHAHAR( 865,000,000$865,000,000$20042012مراکز قدرتمند برای امید و بهبود افغانستان

)ISLA( 12/7/20119/6/2015177,054,663107,849,917برنامه تقویه نهاد های محلی 

منبع: USAIDو در جواب به ارائه معلومات به ادارۀ سیگار. 4/1/2015 و 4/9/2015
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این برنامه 16مراکز والیات کوچک و متوسط )از لحاظ وسعت( را که در سه زون های اقتصادی 
منطقوی )REZ( تعئین شده از طرف USAID واقع هستند، تحت پوشش قرار داده و هچنان مراکز 
چهار والیات دیگر را که عبارتند از کندهار، هرات، مزار شریف، و جالل آباد بوده و بعنوان مراکز 

منطقه وی محسوب میگردند، در بر خواهد گرفت.600
برنامه SHAHAR در حالت بسیج قرار داشته، بناًء این گزارش حاوی پیشرفت های مهمی در این 

زمینه نمیباشد.601

مصالحه و ادغام مجدد
حکومت افغانستان به تآمین مصالح ملی از طریق یک روند رسمی به رهبری افغانان، تآکید داشته 

است.602 به نقل قول ازسر منشی سازمان ملل متحد، "یکجا شدن چندین عوامل ]که[ منجر به ایجاد فرصت 
های جدید ]مصالحه[ است که شامل کاهش نیروهای بین المللی، یک اداره جدید در کابل، افزائش نقش 

منطقه ئی بشمول کشور چین، و بهبود روابط دو جانبه با پاکستان، میگردند."603
در ماه جنوری، طالبان یک بیانیه را نشر نمودند که بر بنیاد آن آنها اظهار داشتند که پیش شرط های 

شان در روند "صلح خواسته شده"، برآورده گردیده اند. این پیش شرط ها شامل خاتمه یافتن حضور 
نظامی خارجی ها، ایجاد حکومت اسالمی، و تطبیق شریعت اسالمی، بودند.604 به هر صورت، با 

وجود اعالن مذکرات قریب الوقع، پیشرفت کمی در رابطه صورت گرفته است.605 در اخیر مارچ، 
)SRAP Feldman( گفت که" هیچ نوع مذاکره ]بین دولت افغانستان و طالبان[ تا الحال صورت 

نگرفته است."606 در 3 اپریل، سخنگوی غنی سر و صدا ها در رابطه به مجالس حکومت افغانستان با 
طالبان را رد نمود."607

در ماه آپریل، معاون اول رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی، آقای محمد خان گفت از آنجائیکه که 
به حضور شورایی عالی صلح )HPC( در روند صلح ضرورت نبود، بناًء این شورا از بدو تآسیس 

حکومت، در مذاکرات ذیدخل نبوده و غنی تالش های خویش را بشکل مستقالنه جدا از HPC، انجام داده 
است.608 

مصالحه
چنین به نظر میخورد که در این ربع سال، افغانستان و پاکستان بعد از حادثه حمله طالبان بر یک مکتب 
در پاکستان در دسامبر که منجر به قتل 132 تن از اطفال گردید، روابط خویش را بهبود بخشیده اند.609 
آقای سفیر فریدمن اظهار داشت که به عقیده وی "تالش صادقانه" توسط پاکستان در تسهیل روند صلح 

وجود دارد. وی اضافه نمود" من به کثرت شندیم که در پاکستان، قتل گروهی در پشاور را بعنوان حادثه 
9/11 پاکستان، یاد مینمایند".610

غنی در صحبت که با انستیوت صلح ایاالت متحده داشت، به اهمیت پاکستان در روند صلح، تآکید 
کرد. وی گفت که چالش اصلی 

زون های اقتصادی منطقوی: عبارت از آنعده 
از مناطق افغانستان هستند که ظرفیت رشد 

بعنوان مراکز جغرافیائی برای افزائش تولیدات 
و تجارت را داشته، و رشد اقتصادی باال و 

وسیع را شاهد خواهند بود. چنین متوقعه است 
که زون های متذکره بعنوان عناصر فعال در 
راستای امنیت غذائی، رشد اقتصادی، ایجاد 
زمینه کار، و افزایش تجارت منطقه ئی، با 

سرمایه گذاری های در سکتور های مهم 
که بعنوان محرکین رشد اقتصادی محسوب 

میگردند، عمل نمایند. 

.2014/3/REZ، 12 ستراتیژی یش نویس ،USAID :منبع
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نه در مورد صلح با طالبان، بلکه مشکل بنیادی در رابطه با صلح بین پاکستان و 
افغانستان میباشد. ما برای 13 سال، با هم منازعات مخفی داشتیم که ما این تعریف را 

با همتا های پاکستانی شریک ساخته و آنها این تعریف از مشکل را نیز پذیرفته اند. این 
پیشرفت عظیم است...من بشکل محتاطانه آن خوشبین هستم و منتظر نتایج ]مذاکرات با 

مقامات ملکی و امنیتی پاکستان[ هستم.

غنی در همین سخنرانی خویش، طالبان را به عناوین مختلف "اتباع افغانستان" و" مخالفین سیاسی" 
نامید که آنها تا حدی مشروعیت سیاسی داشته و نمایندگی از نارضایتی های مشروع مینمایند.611 

خبرگزاری وال ستریت جورنال )The Wall Street Journal( در ربع گذشته گزارش داد که 
کشور چین میزبانی هئیت از مقامات طالبان افغانی را در دسامبر داشت. به اساس گزارش ها، هئیت 
متذکره خواهان بحث روی احتمال آغاز مذاکرات با حکومت افغانستان، بوده اند.612 در 27 جنوری، 

طالبان اعالمیه را صادر نمودند که بر بنیاد آن وضاحت داده بودند که سفر جدید نمایندگان آنها به 
Beijing در تالش به خواستار نقش چین بعنوان یک میانجی نبوده است.613

پالن صلح و آشتی ملی افغانستان
پالن صلح و آشتی ملی افغانستان )APRP(، یک برنامه به رهبری افغانان در راستای ادغام مجدد 

جنگجویان سطح پائین مخالفین و قومندانان شان به جامعه مدنی افغانستان بوده و دارای بودیجه 
182.3 میلیون دالری به کمک 12 کشور تمویل کننده میباشد. کمک های هفت کشور تمویل کننده که 
توسط جاپان و جرمنی اداره میگردد، مصارف عملیاتی را برای پروگرام مذکور مهیا مینماید. ایاالت 

متحده آمریکا کمک ها مالی خویش را در رابطه به تالش ها در جهت ادغام مجدد به جوامع، فراهم نموده 
که توسط بانک جهانی اداره میگردد.614 برای معلومات بیشتر، لطفاً به گزارش ربعوار اکتبر 2014 که به 

کانگرس ایاالت متحده ارائه گردیده است، مراجعه نمائید "صفحات 149-151".
وزارت دفاع و وزارت خارجه آمریکا هیج گونه معلومات جدیدی را در ربع موجود و گذشته در 

رابطه به تعداد اشخاص که به این روند تحت برنامه APRP، پیوسته اند، ارائه نکرده اند. باآنهم، حکومت 
ایاالت متحده اخیراً کمک 10 میلیون دالری را در حمایت از برنامه APRP و شورای عالی صلح، وعده 

نموده است.615 از این 10 میلیون، چنانکه وزارت خارجه آمریکا نیز بدان اشاره نموده است، 5 میلیون 
آن قرار است در راستای حمایت از بودیجه عملیاتی دار االنشاء پروگرام APRP در چهارچوب کمک 

مستقیم از طریق بودیجه به مصرف برسد که از طریق UNDP اداره خواهد گردید.616 
به نقل قول از وزارت خارجه آمریکا، پروگرام APRP اگرچه در بازگشت تعداد نا مشخصی از 

جنگجویان مخالف به جامعه افغانی، موفق بودند اما اثرات این برنامه روی مخالفین تا چندین سال دیگر هم 
واضح نخواهد بود. حکومت جدید افغانستان قصد دارد تا از APRP بعنوان یک وسیله ابتدائی در فعالیت 

های تآمین صلح و مصالحه، استفاده نماید.617

حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری 
فشرده پروژه

ایاالت متحده با استفاده از چندین میکانیزم، با سکتور های عدلی و قضائی رسمی و غیر رسمی کمک 
نموده است. اینها شامل برنامه حمایت از سکتور عدلی وزارت خارجه )JSSP(، و پروگرام انتقال 

مسؤلیت تریننگ عدلیه وزارت خارجه )JTTP( میباشند. این برنامه ها و همچنان پروگرام های مبارزه 
علیه فساد اداری ذریعه جدول 3.25 در صفحه بعدی، واضح گردیده است. 
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اداره انکشاف بین المللی ایاالت متحده روی طرح پروگرام منحصر به مبارزه علیه فساد اداری برای 
افغانستان کار مینماید. به نقل قول از USAID، تحت این پروگرام، تالش خواهد شد تا میزان شفافیت و 

حسابدهی در نهاد های دولتی افزایش یافته، و در عین حال ظرفیت ها و توانائی نهاد های جامعه مدنی و 
سکتور خصوصی در نظارت، تحقیق، و دادخواهی برای مسائل مبارزه علیه فساد اداری، افزایش یابد.618 

این برنامه فعالً در مرحله تدوین قرار دارد.619
هدف پروگرام JSSP وزارت خارجه شامل ایجاد یک سیستم مدیریت قضایا )CMS( جهت 
مدیریت قضایای سسیستم عدلی افغانستان، ارتقای ظرفیت، و رشد مهارت های اداری کارمندان 

وزارت، میگردد.620
از CMS در نظارت بر قضایای جزائی بشکل فردی و یا هم گروهی از زمان گرفتاری الی قطعیت 
حکم، استفاده میگردد. تمام وزارت های شامل در سکتور عدلی جزائی به CMS دسترسی دارند. سیستم 
مدیریت قضایا یا CMS در تثبیت نارسائی های سیستم عدلی جزائی مورد استفاده قرار گرفته که این از 

طریق شناسائی آنعده قضایای که مطابق مقررات نافذه به آنها رسیدگی صورت نمیگیرد، انجام میشود. 
قرار نقل قول از وزارت خارجه آمریکا، وزارت های مختلف از CMS در راستای آماده ساختن گزارش 
های مختلف معلوماتی استفاده بعمل میآورند، چنانکه لوی ځارنوالی افغانستان )AGO( با استفاده از آن، 

گزارشی را برای حکومت جدید افغانستان، تهیه نمود. همچنان بر عالوه استفاده از CMS در بررسی 
سوابق جرمی اشخاص به هدف استخدام پرسونل داخلی و خارجی، وزارت داخله افغانستان از این سیستم 

در تهیه نمودن گزارشات هفته وار خویش در رابطه به گرفتاری های شهر کابل بر مبنی نوعیت جرم، 
استفاده بعمل میاورد.621

اضافه از این، وزارت ها از CMS در شناسائی وظایف ارگان های سکتور رسمی عدلی و قضائی 
نیز استفاده مینمایند. مثالً CMS کمک مینماید تا در مورد تعداد قضایا و میزان محکومیت ها ی را که 
توسط یک ځارنوال پیشبرده میشود، معلومات بدست آمده و از آن در تشخیص واجد شرایط بودن برای 
ترفیع آنها، استفاده صورت گیرد. باوجود عدم دسترسی مستقیم CMS توسط مردم عامه، وکالی مدافع 

و اعضای خانواده های متهمین به CMS، آنها به بعضی از معلومات آن دسترسی میداشته باشند. وکالی 
مدافع میتوانند با استفاده از این سیستم وضعیت قضایای مؤکلین خویش را تعقیب و در پهلوی سایر سهولت 
های دیگر، ازتاریخ مجالس محکمه و نوع اتهامات نیز آگاهی حاصل نمایند. اعضای خانواده های متهمین 
نیز اجازه دارند تا جویای معلومات در مورد اعضای متهم خانواده خود، ذریعه تماس با دفاتر CMS در 

یکی از وزارت های مربوطه، گردند.622

تفتیش ادارٔە سیگار
ادارٔە سیگار مسوؤلیت تفتیش تالش های 

حکومت ایاالت متحده را درراستای همکاری 
و بهبود حاکمیت قانون در افغانستان، بعهده 

دارد. قرار پالن ادارٔە سیگار، این اداره 
مشخص مینماید که تا کدام حد موارد ذیل 

عملی گردیده اند. )1( استراتیژی ها و 
اهداف حکومت آمریکا در روند حمایت این 

حکومت، تا چه حد برقرار بوده وتعریف 
مشخصی ازتآمین حاکمیت قانون دارند. 

)2( شناخت و حسابدهی کامل توسط نهاد های 
ایاالت متحده آمریکا در رابطه به برنامه ها 

و کمک های مالی حکومت ایاالت متحده. 
)3( سیستم های مدیریت موجوده دربرنامه 

های حاکمیت قانون آیا پیشرفت های الزمی 
را در رسیدن به مقاصد پروگرام ها وو 

اهداف استراتیژیک ایاالت متحده آمریکا 
را سنجش کرده میتواند یا خیر و )4( اینکه 

حکومت ایاالت متحده آمریکا به چالش ها در 
برابر رسیدن به اهداف خویش، توانسته فایق 
آید و یا هم تاچه حد توانسته به این چالش ها 

رسیدگی نماید. 

جدول 3.25

پروگرام های حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری وزارت امور خارجه 

هزینه تخمینی به دالرتاریخ ختمتاریخ آغازعنوان پروژه
 مجموعه پرداخت ها به دالر

 الی 3/26/2015 
)JSSP II( 190,078,391$200,552,518$6/16/20106/30/2015برنامه حمایت از سکتور عدلی

)CSSP III( 1/1/20158/1/201512,000,0002,010,605پروگرام حمایتی سیستم محابس

)JTTP( 1/2/20139/30/201526,500,00026,500,000پروگرام انتقال مسوولیت تریننگ عدلیه

منبع: وزارت خارجه ایاالت متحده درجواب به ارائه معلومات توسط ادارۀ سیگار 3/27/2015. 
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پروگرام انتقال مسؤلیت تریننگ عدلیه وزارت خارجه )JTTP(، برنامه های آموزشی را برای 
 JTTP کارمندان سکتور عدلی در رابطه به موضوعات متعدد عدلی جزائی، برگزار مینماید.623 هدف از

افزایش اعتماد اتباع افغانستان نسبت به سکتور عدلی بوده و در راستای رسیدن به دو نتیجه، فعالیت 
مینماید. )1( ارتقای ظرفیت و مهارت های کارمندان مسلکی سکتور عدلی افغانستان جهت تامین عدالت 

در مطابقت با قوانین افغانستان، و )2( اطمینان از توانائی های ارگان های عدلی در مدیریت و تطبیق 
برنامه های آموزشی دوامدار.624

پروگرام JTTP کمتر به بازدید از جریان محاکمه می پردازد، چنانکه فقط این بازدید را منحصر به 
قضایای دیوان جزائی والیات و ولسوالی ها، ساخته است. این برنامه جریان رسیدگی و استیناف خواهی 

قضایای را مورد مشاهده قرار میدهند که بر مبنی قانون اجراآت جزائی، رسیدگی میگردند. مشاهده 
و گزارش دهی JTTP محدود بر تمرکز به جمع آوری معلومات مقایسوی بی طرفانه، بر اساس یک 
محاکمه عادالنه میباشد. طور مثال یکی از اصول محاکمه عادالنه، محاکمه باز در مطابقت به قانون 
اجراآت جزائی )CPC( میباشد. قرار گزارش که JTTP به ریاست مبارزه علیه مواد مخدر و تنفیذ 

قوانین ایاالت متحده )INL( ارائه نموده است، در اجراآت سکتور عدلی، بسیاری از مواردی وجود دارند 
که در آن ځارنواالن و قضات قوانین مرتبط ودرست را به کثرت مورد اجراء گذاشته و شرایط محکومیت 

را عملی نموده اند.625
مشاورین حقوقی JTTP از آنعده محاکم دیدن مینمایند که قضات آن از کورس های JTTP یا فارغ 
و یا هم در حالت فراغت باشند. در صورت اجازه مشاورین حقوقی برای دخول در محکمه جهت بازدید 

از جریان محاکمه، محاکمه بعنوان یک محاکمه "باز" و در صورت عدم اجازه آنها، و در صورتیکه کدام 
محدودیت های مجاز وجود نداشته باشد، محاکمه "بسته" گزارش داده میشوند.626

از جوالی 2013 الی فبروری JTTP 754 ،2015 جریان محاکمه را مورد مشاهده قرار داده اند که 
93 فیصد آن محاکم باز بوده اند. در سال 2015، تمام 46 محاکمه که توسط JTTP مشاهده گردیده بودند، 
باز بودند . از جمع والیات، والیت ننگرهارفیصدی کمی از جریان محاکمه های باز را داشته است، که به 

38 فیصد میرسد.627

ستره محکمه و سکتور رسمی عدلی
به نقل قول از سر منشی سازمان ملل متحد، رئیس دادگاه عالی ستره محکمه اقای رشید راشد یکعده 
اصالحات را در محاکم، بشمول بررسی همه جانبه سوانح پرسونل قضائی به هدف اطمینان از واجد 

شرایط بودن ایشان، آغاز نموده است. ستره محکمه همچنان محکمه خاص برای وزیران را در مطابق به 

 )USAID اشتراک محصلین حقوق درمراسم اختتامیه رقابت محاکمه تمثیلی در داوری تجارتی، فبروری )عکس توسط
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قانون اساسی افغانستان تاسیس نمود ه است تا اتهامات علیه هفت وزیر سابق را که دوسیه های شان توسط 
لوی ځارنوالی به اتهام فساد و جرایم مالی ارائه گردیده بود، رسیدگی نمایند.628

سیستم محابس افغانستان 
به گزارش وزارت خارجه ایاالت متحده، تعداد محبوسین محابس افغانستان که تحت اداره ریاست عمومی 

محابس و توقیف خانه ها )GDPDC( قرار دارند افزایش 16.7 فیصدی را بطور ساالنه در پنج سال 
گذشته نشان میدهد. از 31 جنوری بدین سو، ریاست عمومی محابس و توقیف خانه ها به تعداد 28.598 
تن از ذکور، وریاست اصالح و تربیه اطفال وزارت عدلیه )JRD( به تعداد 1021 ذکور و 110 اناث 

اطفال را زندانی ساخته اند. این رقم محبوسین شامل افراد که توسط سایر نهاد های دولتی افغانستان توقیف 
شده اند، نبوده و INL به معلومات سایر نهاد های دولتی، دسترسی ندارد.629

ازدحام در محابس یکی از مشکالت بزرگ، مهم، و وسیع در تسهیالت GDPDC، محسوب میگردد. 
با آنهم ساختمان های محابس تمویل شده توسط دولت چندین بستر های خواب جدید را اضافه نموده و 
همچنان فرامین عفو ریاست جمهوری تعداد محبوسین را بشکل چشم گیری کاهش داده است. از 31 

جنوری به این طرف، تعداد مجموعی زندانیان ذکور در محابس والیات 214 فیصد بوده که کاهش را 
از ربع گذشته )290%( نشان میدهد. این ارقام بر بنیاد 3.4 متر مربع فی محبوس که بعنوان یک معیار 

توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ )ICRC( تعئین گردیده است، بدست آمده است. تعداد مجموعی 
محبوسین اناث در سطح والیات بر مبنی معیار پیشنهاد شده توسط ICRC 66 فیصد بود که کاهش را 
نسبت به ربع گذشته )123 فیصد( نشان میدهد. معلومات در مورد ظرفیت محابس و توقیف خانه های 

GDPDC و همچنان مراکز اصالح و تربیه اطفال در سطح ولسوالی ها قابل دسترس نیست. به هر 
صورت مشاهدات مشاورین INL چنین نشان میدهد که ازدحام بیش از حد یکی از مشکالت اساسی در 

بسیاری از والیات میباشد.630

مبارزه علیه فساد
در جریان سخنرانی به مجلس مشترک سنای آمریکا، رئیس جمهور غنی فساد را بعنوان کتله "سرطان" 

یاد کرد که منجر به ضعف اعتماد افغان ها و مالیه دهندگان آمریکائی نسبت به حکومت افغانستان گردید ه 
است. وی وعده "محو فساد" را نمود.631 کوشش ها در قسمت اعاده دوباره وام های قضیه ننگین کابل 

بانک و فسخ و براه اندازی تحقیقات در مورد پیمان فراهم آوری مواد سوخت وزارت دفاع دو اقدام 
بزرگی بود که توسط حکومت افغانستان در جریان این ربع بدان پرداخته شد. 

در ربع گذشته،محکمه استیناف افغانستان حکمه محکومیت دو تن از مقامات ارشد و نه تن از 
کارمندان سطح پائین ذیدخل در قضیه کابل بانک )2010( را صادر نمود. دو تن از مقامات کابل بانک 
هر یک به 10 سال حبس متواترمحکوم گردیدند. برعالوه، یکی از این مقامات به پرداخت جریمه نقدی 

513 میلیون دالر و دومی به پرداخت 278 میلیون دالر، محکوم گردیدند. نه تن از کارمندان کابل بانک به 
پرداخت جریمه های نقدی کم و حبس یکسال هرکدام، محکوم گردیدند. اضافه از آن، به اساس گزارشات 
جدید، محکمه حکم رکود دارائی های 19 تن از افراد و شرکت های را که محکوم به اخذ وام های غیر 

قانونی از بانک بودند و منجر به فروپاشی کابل بانک گردیده بودند، صادر نمود البته الی پرداخت دوباره 
وام ها.632
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در 4 دسامبر 2014، محکمه عالی و دیوان امنیت عامه ستره محکمه افغانستان فیصله های محکمه 
استیناف را در مورد قضیه فوق مورد تآئید قرار داد. لوی ځارنوالی گزارش داد که فیصله تآئید ستره 

محکمه را عملی خواهد ساخت و در حدود 12 میلیون دالر را از زمان گشایش دوباره قضیه ازماه اکتبر 
بدین طرف توانسته دوباره بدست آورد.633

در اخیر ماه مارچ، به گزارش از مسؤلین رسیدگی به قضیه کابل بانک، دو تن از وام داران کابل 
بانک وعده پرداخت مکمل وام های شان را که 72 میلیون دالر میرسید، داده بودند.634 با وجود گشایش 

دوباره قضیه کابل بانک توسط حکومت وحدت ملی، رئیس واحد مبارزه علیه فساد نهاد غیر دولتی 
افغانستان تحت نام Integrity Watch Afghanistan اظهار داشت که حکومت افغانستان در حل و 
فصل قضیه کابل بانک پیشرفت های کافی نداشته، چنانکه از 977 میلیون دالر پول به سرقت برده شده 

تنها 228 میلیون دالر آن دوباره بدست آمده است.635 جهت معلومات بیشتر دراین رابطه لطفاً به صفحات 
168-169 این گزارش، مراجعه نمائید. 

در ربع موجود، غنی پیمان فراهم آوری مواد سوخت اردوی ملی افغانستان را که به ارزش 1 میلیارد 
دالر میرسید، به اتهام فساد در روند تدارکاتی آن، فسخ نمود.636 غنی همچنان فرمان تحقیق در مورد تفاوت 
214 میلیون دالری را بین مزائیده کننده برنده و یکی از مزائیده کنندگان احتمالی دیگر را که گزارش داده 
شد، را صادر نمود.637 در رابطه،بست های پنج تن از مقامات نظامی و یکتن از مقامات یکی از وزارت 

های دیگر افغانستان الی روشن شدن نتیجه تحقیق، به حالت تعلیق درآمده اند.638 
در یک مصاحبه با طلوع نیوز، رئیس دفتر عالی نظارت بر پیاده سازی ستراتیژی فساد اداری 

)HOO( گفت که با وجود وعده های مکرر اداره جدید در مبارزه علیه فساد، "فساد در حال گسترش 
است". یکی از سخنگویان اتاق های تجارت و صنایع نیز گزارش داده است که در ماه فبروری،" فساد به 

همان شکل که در حکومت گذشته وجود داشت، هنوز هم ادامه دارد"639 
در جریان یک سخنرانی به شواری روابط خارجی، غنی گفت که "فساد یک سیستم است" و باالخص 

از چالش در اصالح سیستم های گمرکی، یاد کرد. با نامیدن وظایف ترانسپورتی گمرکی بعنوان "گاو 
نقد"، غنی معلومات کمیتی را در رابطه به این چالش ها ارائه کرد که بر مبنی آن 1.7 میلیارد دالر تفاوت 

را بین ارزش واردات از پاکستان )بنابر گزارش وزارت های مربوطه( )800 میلیون دالر( و ارزش 
صادرات پاکستان به افغانستان قرار گزارش پاکستان )2.5 میلیارد دالر( را نشان میدهد.640 

)AGO( لوی ځارنوالی افغانستان
در جریان این ربع، غنی لوی ځارنوال را عزل و معاون این اداره را بعنوان سرپرست لوی ځارنوالی 

جاگزین وی ساخت.641 به نقل قول از وزارت عدلیه ایاالت متحده )DOJ( چنین به نظر میآید که در 
لوی ځارنوالی اراده سیاسی در رسیدگی به جرایم بزرگ و قضایای فساد اداری وجود ندارد. با آنهم این 

وضعیت با تعئین یک لوی ځارنوال توانمند و جدی با قضایای فساد، ممکن تغئیر نماید.642 با اشاره به ربع 
های گذشته، سرپرست لوی ځارنوالی از )DOJ( خواسته است تا برنامه آموزش- آموزگاران را برای 

50 تن از ځارنواالن، تدویر نماید.643
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به نقل قول از وزارت خارجه ایاالت متحده، واحد ضد فساد اداری )ACU( لوی ځارنوالی توانائی 
تعقیب عدلی قضایای فساد در سطوح پائین را داشته، اما در تعقیب عدلی قضایای فساد به سطوح باال، 
به دلیل عدم موجودیت اراده سیاسی، به موانع متقابل است. واحد )ACU( با آنکه از یک مورال پائین 
 )DOJ( برخوردار است، اما این واحد اخیراً عالقمندی خویش را دررابطه به فرصت های آموزشی

برای ځارنواالن، نشان داده است.644

نیروی کاری جرایم عمده 
نیروی کاری جرایم عمده یا )MCTF( یک همکاری در عرصه بازجوئی با وزارت داخله )MOI( و 
ریاست امنیت ملی )NDS( بشمار میرود.645 به نقل قول از DOD، از تشکیل حکومت وحدت ملی به 

این طرف، MCTF شدیداً رسیدگی به قضایای فساد در رده های باال را، آغاز نموده است. این واحد در 
جریان هفته های گذشته، پنچ قضیه فساد را که شامل یک معین وزارت و مقامات ارشد وزارت داخله و 
معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی )APPF( افغانستان میگردند، به لوی ځارنوالی افغانستان جهت 

بررسی و تعقیب عدلی، ارجاع نموده است. با وجود افزایش در ارجاع قضایا، واحد MCTF پیشرفت را 
در رسیدگی قضایا توسط لوی ځارنوالی، شاهد نبوده است.646

لوی ځارنوالی افغانستان نتوانسته تا نیروی کاری جرایم عمده را دررابطه به پیشرفت در قضایای 
راجع شده، در جریان بگذارند. در اگست 2014، رئیس عمومی واحد MCTF با ارسال مکتوب رسمی 

به لوی ځارنوالی، از آن اداره خواهان معلومات جدید در رابطه به این قضایا گردید که تا الحال کدام 
پاسخی دریافت نکرده است. رئیس امنیت ملی نیز یک مکتوب مشابه را در رابطه به وضعیت رسیدگی 

به قضایای فساد پنچ تن از مقامات بلند پایه، در ربع چهارم سال 2014 فرستاده است و پاسخ دریافت 
نکرده است. به نقل قول از DOD، واحد MCTF به مدارک ضمنی در رابطه به موجودیت فساد در بین 

ځارنواالن دست میآبد که نشان میدهد که ځارنواالن با استفاده از اخذ رشوه، مظنونین را بدون تعقیب عدلی 
آزاد میسازند.647

در جریان دو ربع گذشته، MCTF 10 قضیه جداگانه فساد اداری را که در آنها یک وزیر، دو 
معین وزارت، دو والی، سه تن از مسؤلین بلندپایه وزارت داخله، یک مقام ارشدمعینیت محافظت عامه 
و تصدی امنیتی افغانستان، و کارمندان یکی از وزارت ها،به لوی ځارنوالی افغانستان جهت رسیدگی 
و تعقیب عدلی بیشتر، ارجاع نموده است. بر مبنی قانون اجراآت جرائی، قضایای جنایت باید در مدت 

75 روز بعد از گرفتاری به محکمه محول گردد. از جمله 10 قضیه، در هفت آن، هیچ نوع گرفتاری قبل 
از ارجاع قضیه به لوی ځارنوالی صورت نگرفته بود. بدین مفهوم که لوی ځارنوالی هیچ نوع محدودیتی 
در رسیدگی، تعقیب عدلی، و اتخاذ تصمیم، نداشته است. از زمان ارجاع پنج قضیه از جمله 10 قضایای 

مذکور، 90 روز گذشته است. فیصله در مورد یک قضیه صادر گردید که بر مبنی آن، والی پل علم 
محکوم به اخذ رشوه گردیده و فعالً برای مدت هفت ماه محبوس میباشد.648

در جریان ربع گذشته،افسران MCTF خود مسوؤلیت تمام برنامه های آموزشی را گرفته و نقش 
مربی های خارجی فقط نظارت بوده نه انجام برنامه های آموزشی.649 

)MEC( کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری افغانستان
به نقل قول از وزارت خارجه آمریکا، اگر چه کمیته )MEC( دارای ظرفیت و قابلیت های اداری تخنیکی 
میباشد، اما چنانکه وزارت خارجه آمریکا بدان اشاره نموده است، صالحیت های MEC بیشتر محدود به 

نمایان ساختن عملکرد های ضعیف یا مملو از فساد بوده نه انجام کار های بیشتر از آن.650
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در جریان ربع، کمیته مشترک نظارت و ارزیابی پیشنهادات را د ررابطه به ارزیابی که اداره عالی نظارت 
بر استراتیژی فساد اداری )HOO( در رابطه به مطابقت خویش با کنوانسیون مبارزه علیه فساد سازمان 
ملل متحد )UNCAC( ارائه نموده بود، به نشر رساند. افغانستان این کنوانسیون را در 2004 امضاء و 
در2008 آنرا تصویب نمود. دولت افغانستان مکلف به رعایت مواد این کنوانسیون و همچنان انجام یک 

بررسی دو مرحله ئی در راستای تطبیق آن میباشد. به نقل قول از MEC، HOO نتوانسته تا سیستم های 
مبارزه علیه فساد اداری افغانستان را در مطابقت به با کنوانسیون مبارزه علیه فساد سازمان ملل متحد، 
 HOO بشکل مناسب آن، بررسی نماید. کمیته مشترک نظارت و ارزیابی با خواندن تالش های اداره

بعنوان تالش های "سطحی، ناقص، و گمراه کننده"، پیشنهادات ذیل را به حکومت غنی ارائه نموده است: 
)1( انجام یک بررسی همه جانبه روی مرحله اول ارزیابی- خودی جهت ارزیابی دقیق خالء ها و نقاط 

ضعف و )2( گماشتن یک نهاد با صالحیت تر در جهت سرپرستی از مرحله دوم ارزیابی- خودی.651
اداره عالی نظارت بر استراتیژی فساد اداری بعد از گزارش MEC، بیان داشت که تام مقامات سابق 
حکومت افغانستان در مطابقت به قانون اساسی مکلف به ثبت دارائی های شان قبل و بعد از اشغال موقف 
دولتی خویش بودند و تنها رئیس جمهور سابق حامد کرزی و وزیر سابق فواید عامه آقای نجیب هللا اوژن، 

از دارائی های خویش بشکل درست آن، حسابده بودند. به نقل قول از HOO، از جمله 9457 فورم ثبت 
شده که در اداره کرزی توسط مقامات حکومتی ارائه گردیده بودند، فقط 5358 آن ثبت دوسیه های نهاد 

مبارزه علیه فساد گردیده بودند. بیش از 900 فورم از جمله 1378 فورم که توسط HOO بازبینی گردیده 
بود، نادرست بودند. در اخیر ماه مارچ، اداره عالی نظارت بر استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری گزارش 

داد که صرف دو عضو حکومت جدید دارائی های خویش را ثبت نموده اند که شامل وزرای امور خارجه و 
معادن میگردند.652

خدمات امنیتی 
 )CSTC-A( قومندان قومندانی مشترک انتقال امنیت افغانستان Todd Semonite جنرال تاد سیمونایت

در یکی از مصاحبه های اخیر خویش گفت:"میزان فساد ] از تشکیل حکومت وحدت ملی بدین طرف[ 
روشن نبوده، بناًء من نمیتوانم تا یک عدد را که منکعس کننده کمیت آن باشد، ارائه نمایم." وی اضافه نمود 

که حکومت افغانستان میکانیزم های کنترولی بیشتری را در محدود ساختن فساد، پیاده نموده است.653 به 
نقل قول از DOD، هر دو وزارت های دفاع و داخله افغانستان نهاد های رسیدگی به فساد را ایجاد نموده 
اند، اما به نظر میرسد که این نهاد ها اثرات مثبت زیادی نداشته اند.DOD 654 افزود که تعداد از نهاد هاد 
های داخلی گماشته شده در عوض ایجاد سهولت ها در راستای مبارزه علیه فساد اداری، تالش ها در این 

زمینه را، با وضع "اصالحات گمراه کننده" به کندی مواجه ساخته اند.655

وزارت دفاع ملی
به نقل قول از DOD، وزارت دفاع ملی از بدو تاسیس حکومت غنی، توجه خود را روی فساد اداری و 

تالش ها در عرصه مبارزه علیه فساد اداری، بیشتر متمرکز نموده است. وزارت دفاع ایاالت متحده 
)DOD( اقدامات ذیل را بعنوان مواردی یاد کرده است که توجه وزارت دفاع ملی را در پاسخگوئی به 

فساد اداری، نشان میدهد. معرفی نامزد وزیران دفاع و لوی درستیز بر بنیاد شایسته ساالری، رد نامزدان 
قبلی این دو بست به اتهام فساد و یا هم حمایت از فساد، و فسخ سریع قرارداد ها وبه تعلیق درآوردن 

مقامات ذیددخل در قضیه فساد امور تدارکاتی وزارت دفاع توسط غنی بر مبنی مدارک موجود. به تعلیق 
درآوردن مقامات دولتی، قرارداد کنندگان صادق را جسور ساخته تا صحبت کنند و "فشار و اضطراب" 

را در میان مقامات که در فساد آغشته بودند، سبب گردند.656

جلوگیری از فساد اداری: اقدامات که به منظور 
محدود سازی فرصت های پرداختن به فساد، 

بکار میروند. این اقدامات عبارت از وضع معیار 
های کنترول بر پاسخگوئی و شفافیت، بازرسی 

ها، تفتیش، و فعالیت ها در جهت نفوذ سلوک 
فردی، میباشند.

مبارزه علیه فساد اداری: اقدامات که ذاتاً 
اصالحی بوده، روی وضع تاضیرات باالی 

افراد آغشته به فساد تمرکز نموده و موانع را 
علیه فساد، ایجاد مینمایند. اقدامات مبارزه علیه 

فساد اداری شدیداً متکی به سیستم حقوقی مؤثر، 
باالخص نظام قضائی مستقل، میباشند. 

 Joint and Coalition Operational( منبع:تحلیل عملیاتی مشترک ائتالف
Analysis(، بخش ستاد مشترک )J-7 JointForce Development(، نهادینه 

ساختن مطالعات در زمینه مبارزه علیه فساد اداری، 2/28/2014، صفحه 3



حکومتداری

افغانستان  خاص I بازسازی  سرمتفتش  154

فعالً در چهارچوب وزارت دفاع ملی، دو نهاد در راستای رسیدگی به مسائل فساد اداری وجود 
 .)SHCAC( و کمیته عالی ارشد مبارزه علیه فساد )CCWG( دارند: گروه کاری مبارزه علیه فساد

هر دو مرجع، در گرفتن تدابیر خاص در جلوگیری از فساد اداری و مبارزه علیه فساد اداری، مؤثر نبوده 
اند. رهبری، کنترول، و سوق این دو مرجع، بدست آن مقامات عالیرتبه است که خود در فساد ذیدخل 

میباشند. قرار نقل قول DOD، مقامات ارشد آغشته به فساد، از این دو مرجع در توقف ساختن و یا هم 
تغئیر جهت بررسی ها، سوء استفاده نموده اند. کارمندان وزارت دفاع ایاالت متحده DOD، شاهد حل و 

فصل چالش های فساد اداری توسط CCWG و SHCAC به استثنای چند مورد کوچک، نبوده اند.657
با وجود که هر یک از قطعات ششگانه اردوی ملی )ANA( عضویت کمیته شفافیت حسابدهی 

)TAC( را دارند، تمام اعضای کمیته شفافیت و حسابدهی شامل اعضای قطعه که )توسط معاون قومندانی 
قطعات اداره میگردند( بوده و هیچ وقت معلومات مهم در مورد قومندان قطعه را ارائه نمی نماید.658 این 
ساختارهمچنان معاون قطعه را )که آمر تدارکاتی قطعه نیز است( از نظارت بر امور تدارکاتی، منزوی 
 )GS IG( میسازد.659 بنابر همین عدم استقاللیت کمیته های شفافیت و حسابدهی، سرمفتش وزارت دفاع

این کمیته ها را غیر مؤثر ارزیابی نموده است.660 وزارت دفاع ایاالت متحده بدین عقیده است که یگانه راه 
بهبود شفافیت و حسابدهی سپردن ریاست هر یک از کمیته های شفافیت و حسابدهی به سرمتفش عمومی 

کارمندان وزارت دفاع بوده نه عضو قومندانی قطعات. با آنکه این نظره با CCWGو SHCAC، در 
جریان 9 ماه گذشته، درمیان گذاشته شده است، اما نه رهبری وزارت دفاع و نه قومندانان قطعات، به این 
پیشنهادات تن داده اندکه البته به نظر DOD، آنها از وضعیت فعلی عدم موجودیت شفافیت و حسابدهی، 

مفاد میبرند.661

وزارت داخله 
به نقل قول از وزارت دفاع ایاالت متحده، چنین به نظر میرسد که غنی انتخاب نورالحق علومی بعنوان 
وزیر امور داخله را بر بنیاد اصل شایسته ساالری، انجام داده است. با آنهم وزارت دفاع ایاالت متحده 
خاطر نشان میسازد که هنوز هم تصامیم مهمی باید در مورد پاک شدن وزارت داخله از مسؤلین فساد 

پیشه گرفته شود. وزیر امور داخله آقای علومی به کرات اظهار داشته است که وی مهارت ها و توانائی 
رهبری کاندیدان به بست های مختلف داخل وزارت داخله را نخست بررسی نموده و سپس تصمامیم مهم 

را در رابطه بست های بلند-ربته، خواهد گرفت.662
کمیته شفافیت و حسابدهی وزارت داخله )TAC( قبالً بشکل هفته وار جلسات خویش را در رابطه به 
مشکالت فساد اداری، تدویر میکرد، اما کمیته مذکوریکسال قبل با گماشته شدن سرمفتش وزارت داخله، 

منحل گردید. فعالً با روی کار آمدن علومی بعنوان وزیر داخله، ایجاد گروه کاری شفافیت و گروه 
رهبری شفافیت بعنوان برنامه های همه شمول آغاز گردیده که وزارت دفاع ایاالت متحده امیدوار است 

تا این گروه ها منجر به افزایش شفافیت، حسابدهی، و نظارت در وزارت داخله گردند.663

گزارش جدید در رابطه به روند رسیدگی به 
شکایات فساد در وزارت داخله 

یافته های یکی از بررسی های جدید توسط یکی از 
کمیسیون های UNDP نشان میدهد که سطح میزان 

فساد در دفتر سر مفتش وزارت داخله افغانستان 
باعث میگردد که آموزش های تخنیکی غیرمفید به 
وارسی کنندگان و مدیران ذیدخل درروند رسیدگی 

به شکایات علیه فساد اداری، تدویر گردند. گزارش 
مذکور همچنان پیشنهاد میکند تا سرمتفش وزارت 

امور داخله افغانستان و کارمندان ماتحت آن، برکنار 
گردند. گزارش بیان میدارد که:"یگانه بزرگترین 

عامل رو به رشد که منجر به ایجاد فساد در وزارت 
داخله میگردد، عبارت از عدم موفقیت رهبری 

وزارت در تمامیت، esprit de corps، و دسپلین 
میباشد. دلیل موجودیت فساد بشکل سیستماتیک آن، 
نه تنها اینکه رهبری وزارت آنرا متحمل میگردد، 

بلکه آنرا تسهیل بخشیده، و حتی در بعضی حاالت، 
در آن اشتراک مینماید".گزارش متذکره اداره 

سرمفتش وزارت داخله افغانستان را مورد انتقاد قرار 
داده و توضیح میدهد که این اداره "ازخالء های شدید 

اصولی که ناشی از رهبری دوگانه میگردد، رنج 
میکشد. این دوگانه گی مقامات بلند رتبه را به حدی 

تحت نفوذ قرار داده است که یکی از آفسران عمومی 
میگوید که واررسی ها چیزی بیشتر از یک چانس 
برای نوشیدن چای و جمع آوری پول برای سبوتاژ 

کردن وارسی ها، نیست." 

منبع: Jeffrey Coonjohn، گزارش نهائی مؤقت، ارزیابی روند رسیدگی 
به شکایات در مورد فساد اداری: وزارت داخله افغانستان، 1/23/2015، 

i، 1-2، 10 ،صفحات
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حقوق بشر
مهاجرین و بیجاشدگان داخلی 

به تخمین کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در مورد پناهندگان )UNHCR(، الی 15 مارچ، بیش از 
254.537 تن از سرحد پاکستان-افغانستان عبور نموده و به والیات خوست و پکتیکای افغانستان، به دلیل 
موجودیت عملیات نظامی ارتش پاکستان در وزیرستان شمالی )از جون 2014 بدین طرف(، پناهنده شده 

اند. قرار نقل وزارت خارجه ایاالت متحده، مهاجرین مذکور فعالً جهت تشخیص تعدادمجموعی نفوس 
شان و تشخص نیازمندی های شان، ثبت میگردند.664

به گزارش از وزارت خارجه ایاالت متحده آمریک، هیچ نوع کاهش یا افزایشی بزرگی در تعداد 
مهاجرین که افغانستان را ترک کرده اند، دیده نشده است. اداره UNHCR تعداد مهاجرین افغان را که از 
پاکستان و ایران در جنوری و فبروری 2015 به کشور عودت کرده اند، 7045 تن ثبت کرده است . این 

تعداد از اکتبر الی دسامبر 2014 به 3025 تن میرسد.665
اداره UNHCR گزارش داد که به دنبال حمله که در یکی از مکاتب در شهر پشاور در دسامبر 

2014 صورت گرفت و جواب نیرو های امنیت پاکستان بدان، تعداد مهاجرین عودت کننده از پاکستان 
به افغانستان سریعاً یعنی با تفاوت 6762 تن، بیشتر گردید. میزان بازگشت از پاکستان از جنوری 2015 

نسبت به 2014، بشکل بشکل بی نظیر آن بیشتر گردیده است. چنانکه در همین ماه 2014 این تعداد به 
995 تن میرسید. به نقل قول از وزارت خارجه ایاالت متحده آمریکا، بسیاری از مهاجرین افغان به دلیل 

احساس فشار، گرفتاری ها، توقیف، رد مرز، و یا هم سؤاستفاده از جانب مقامات پاکستانی، دوباره به 
افغانستان عودت کردند.666

حکومت پاکستان، افغانستان و UNHCR بیست و پنجمین جلسه کمیسیون سه جانبه را در ماه مارچ 
جهت بحث پیرامون مشکالت مهاجرین که هر دو کشور بدان مواجه اند، تدویر نمودند. اشتراک کنندگان 
یکباردیگر تعهد خویش را در مورد اصل بازگشت داوطلبانه،اظهار داشته و از ادغام مجدد کامل و مؤثر 

بشکل تدریجی آن، و حل مشکالت ناشی از آن، اطمینان دادند. همچنان موافقه نمودند تا در راستای عودت 
داوطلبانه، یک پالن جامع را با تعئین چهارچوب زمانی واقعگرایانه، تدوین نمایند.667

اداره UNHCR تعداد بیجاشدگان داخلی متاثر از منازعات را در 28 فبروری به 829295 تن خواند 
که درمقایسه این تعداداز اکتبر الی 31 دسامبر 2014 به 782162 تن میرسید. به نقل قول از وزارت 
خارجه ایاالت متحده، تعداد واقعی بیجاشدگان داخلی بیشتر از این بوده وتشخیص آن مشکل است. به 

گزارش از UNHCR، عوامل عمده بیجاشدن در جریان این ربع عبارت از درگیری منازعات بین گروه 
های مسلحانه و نیروهای امنیتی افغانستان، و سوءاستفاده توسط گروه های مسلحانه، بوده است.668

قرار گزارش UNHCR 10 والیات که بیشترین بیجاشدگان بدانجا کوچیده اند عبارتند از والیات 
کابل، کندز، ننگرهار، وردک، پکتیا، هرات، کنر، لوگر، فاریاب و بدخشان. والیات مسکونه این بیجاشده 

گان هم همین والیات که از آنها نام گرفته شد، میباشند.669
قرار نقل قول از وزارت خارجه ایاالت متحده امریکا، غنی و وزیر جدید امور مهاجرین و عودت 

کنندکان آقای سید بلخی، پالیسی تطبیقی بیجاشدگان داخلی را بعنوان یکی از موارد عمده آجندای خویش، 
شناخته اند. آقای بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان از وزارت خویش خواسته است تا با اداره 

UNHCR یکجا در تسوید برنامه های تطبیقی والیتی با ریاست های والیتی این وزارت کار نموده تا این 
پالن ها در مطابقت به پالیسی بیجاشدگان داخلی، شامل بودیجه سال 2015 گردد.670

تفتیش ادارۀ سیگار
ادارۀ سیگار بشکل متداوم، تالش های 

وزارت خارجه ایاالت متحده را در همکاری 
با مهاجرین افغان در پاکستان و ایران، و 

مهاجرین عودت کننده، تفتیش مینماید. هدف 
از این تفتیش ارزیابی امور ذیل میباشد. 

)1( بررسی تعداد مهاجرین افغان در 
پاکستان و ایران توسط وزارت خارجه و 

UNHCR، و )2( ارزیابی اینکه تا کدام حد 
دولت افغانستان توانسته استراتیژی حل و 

فصل مهاجرین افغان را در راستای عودت 
دواطلبانه و ادغام متدوام آنها عملی نموده و 

با کشور های میزبان همکاری مینماید. 

یک خانم در حالت نشان دادن کارت غذای خویش 
از عقب یک پنجره یکی از ساحات توزیعی در شهر 

کابل.عکس از اداره USAID/افغانستان
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 )Gender( تساوی جنسیتی
 Promote در تاریخ این اداره در رابطه به تساوی جنسیتی یا جندر برنامه USAID بزرگترین برنامه

بوده که در بیش از پنج سال، این برنامه با 75000 زنان افغان همکاری خواهد نمود تا نقش های رهبری را 
در ابعاد مختلف جامعه، از سکتور تجارت الی علوم، عرصه سیاست تا پالیسی های عامه، بعهده بگیرند.671 

اداره USAID متعهد به پرداخت 216 میلیون دالر به این برنامه گردیده و امیداوار است تمویل کنندگان 
دیگر حدود 200 میلیون دالر بیشتر را بدان اضافه نمایند.672 تا الحال اداره USAID فقط یکی از بخش های 
چهارگانه برنامه Promote را که )توسعه رهبری زنان( میباشد، با پرداخت حدود 42 میلیون دالر، تمویل 

نموده است.673
اداره USAIDهنوز هم با سایر تمویل کنندگان در رابطه به جستجوی همکاری های مشترک با آنها 

در ارتباط به برنامه های فعلی و آینده توانمندی زنان، در مذاکره میباشد. به پیشبینی USAID، سهم گیری 
تمویل کنندگان به دو شیوه صورت گرفته میتواند. )1( تمویل کنندگان سهمیه خود را در چهارچوب برنامه که 
توسط USAID مدیریت میگردد، میتوانند بپردازند، یا )2( تمویل کنندگان برنامه های خویش را مستقیماً به 

همپیمانان اجرائی خویش واگذار کرده و تحت اهداف برنامه Promote فعالیت، و از یک brand مشترک 
استفاده نمایند.674

اداره USAID "اکیداً مطمئین" است که برنامه Promote مستفید شوندگان برنامه را یا در انجام 
وظایف شان و یا هم در ایجاد وظایف جدید و فرصت های اقتصادی و اجتماعی، کمک خواهد نمود. اداره 
USAID از تجربه این اداره در پروگرام توسعه ئی قوای بشری افغانستان )AWDP( بعنوان نمونه از 

این اطمینان، یاد نمود.675 پروگرام AWDP تا آپریل 2015 حدود 2100 زنان را دراشغال وظیفه و یا 
هم ارتقای وظیفه وی،از 2012 بدین طرف، همکاری نموده است. هدف این برنامه افزایش فرصت های 

وظیفوی ومعاشات به حد اقل 6250 زنان در چهار سال پروژه میباشد.676
اداره USAID پروگرام Promote را بعنوان "پروگرام غیر عرفی" میداند که بایدجوابگوی تغئیر در 

اولویت های پروژه، استفاده مؤثر از فعالیت های آزمایشی، و بکارگیری یک راهکار تدریجی در بهبود 
متداوم استفاده روش ها، باشد.677

اداره USAID در یک جلسه که با تطبیق کنندگان پروژه در اکتبر 2014 داشت، به موجودیت 
حساسیت های سیاسی عمده در رابطه به پروگرام Promote، اشاره نمود. بدلیل همین حساسیت ها، 

تطبیق کنندگان برنامه در همآهنگی و تنظیم جلسات بین مقامات حکومتی افغانستان و USAID به مشکل 
مواجه گردیده بودند. در جلسه مذکور، USAID تآکید نمود که منعکس نمودن اهمیت جایگاه حکومت 

ایاالت متحده در برنامه Promote باعث میگردد که برنامه Promote مشروعیت خویش را بعنوان یک 
پروگرام مهم توسعه ئی در افغانستان، در یابد 678

بحث روی آینده قانون محوه خشونت علیه زنان )EVAW( در این ربع ادامه داشته است. در اکتبر 
2014، گروه کاری اصالح قوانین جزائی وزارت عدلیه )CLRWG(، مصمم گردید تا قانون محو 

خشونت علیه زنان را بشکل ضمنی شامل مسوده قانون جزا نماید. قانون محو خشونت علیه زنان 
خشونت ها علیه زنان را از قبیل سوء استفاده فزیکی، تجاوز جنسی، ازدواج اطفال، ازدواج اجباری، 

خشونت های خانوادگی، و تبادل زنان در حل و فصل اختالفات )که بعنوان "به بد دادن" مشهور است(، 
جرم می پندارد. قانون مذکور مجازات حبس دوامدار را به بسیاری از این جرایم، پیشبنی مینماید.679

پروژه خاص سیگار
در این ربع، سیگاریک تحلیل را در 

رابطه به پروگرام PROMOTE ارائه نمود 
که برنامه متذکره را بعنوان بزرگترین 

پروگرامUSAID در عرصه توانمندی 
زنان در سراسر جهان، نامیده است. این 
تحلیل می افزاید که توضیح USAID از 

PROMOTE یکعده نگرانی ها و سواالت 
را برای سیگار خلق نموده است. جهت 

معلومات بیشتر به فصل دوم، صفحه 
44 مراجعه گردد.

قانون محو خشونت علیه زنان: در سال 2008 
تسویده گردیده و با صدور فرمان ریاست 

جمهوری نافذ گردید. البته سواالت در رابطه به 
مطابقت این قانون با قانون اساسی افغانستان، 

وجود دارد. در ماه می 2013 حامیان این قانون 
کوشش کردند تا این قانون توسط پارلمان تصویب 
گردد، اما قانون مذکور بعد از اظهار نظر بعضی 

از محافظه کاران در پارلمان در مورد غیر 
اسالمی بودن آن، به رای گیری گذاشته نشد 

منبع: برنامه حمایت از سکتور عدلی افغانستان "گزارش ماهانه ریفورم تقنینی توسط 
JSSP" 10/2014 صفحه 3
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در یکی از جلسات CLRWG در ماه فبروری، اختالف نظر بین نهاد های جامعه مدنی و سرپرست 
وزیر عدلیه در مورد چگونه گی ادغام مواد جزائی قانون محو خشونت علیه زنان به مسوده قانون جزا، 

وجود داشت.نمایندگان جامعه مدنی از غنی خواسته اند تا از گنجانیدن مواد قانون محو خشونت علیه 
زنانبه مسوده قانون جزا، جلوگیری نماید. به زعم این نمایندگان جامعه مدنی، در صورت ادغام مواد این 

قانون به مسوده قانون جزا، دولت افغانستان فوراً قانون محو خشونت علیه زنان را نادیده خواهدگرفت. 
قرار اظهارات سرپرست وزارت عدلیه، نهاد های عدلی افغانستان، بشمول محاکم، این قانون را منحیث 
یک فرمان تقنینی توسط رئیس جمهور دانسته، در نتیجه آنها آنرا بشکل مناسب آن تطبیق نمی نمایند.680

در ماه اپریل، سازمان عفو بین الملل گزارش را به نشر رساند که شامل فشرده نظریات 50 تن 
از فعالین و مدافعین حقوق زن از 13 والیات افغانستان بود.681 بر مبنی مصاحبات که با آنها صورت 

گرفته، مدافعین حقوق زن بدین معتقد هستند که موجودیت نمونه های مختلف سوء استفاده از زنان ناشی 
میشود از شکست سیستماتیک حکومت افغانستان در فراهم سازی یک محیط حمایوی برای زنان و یا 

هم به عدالت کشیدن مرتکبین سوءاستفاده. به مبنی این گزارش، طالبان و سایر گروه های مخالف مسلح 
مسؤولیت بیشترین موارد سوءاستفاده از مدافعین حقوق زن را داشته، اما مقامات حکومتی و کسانیکه 

مورد حمایت نهاد های حکومتی محلی قرار دارند، نیز در ارتکاب تخلفات حقوق بشری بر علیه زنان، 
ذیدخل بوده اند.682 به گفته متخصصین که توسط عفو بین الملل مصاحبه گردیدند، سیستم فعلی حقوقی 
افغانستان حمایت الزم را برای مدافعین حقوق زن فراهم مینماید، اما "دولت افغانستان از تطبیق این 

قوانین بشکل سیستماتیک آن، کوتاه آمده است."683 به نقل قول از غنی، یکی ازچالش های تآمین حاکمیت 
قانون در کشور، خاصتاً در قسمت حمایت از زنان، ذیدخل بودن "90 فیصد از افسران پولیس در جنگ 

علیه تروریست ها" میباشد.684
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انکشاف اقتصادی واجتماعی 

انکشاف اقتصادی واجتماعی
از تاریخ 31 مارچ 2015، دولت ایاالت متحده نزدیک به 31.9 بیلیون دالر را برای حمایه حکومتداری 
و انکشاف اقتصادی و اجتماعی به افغانستان فراهم نموده است. بیشتر این پول به وجوه حمایه اقتصادی 

)ESF( ادارٔە انکشاف بین المللی ایاالت متحده )USAID( اختصاص یافته بود. قانون اختصاص واحد و 
مسلسل 2015 رقم بیشتر را که بالغ به 900 میلون دالر میرسد برای )ESF( فراهم نمود و مجموعه این 
مبلغ را به 18.6 بیلیون رساند. از این مقدار پول، مبلغ 16.3 میلیون دالر آن تعهد گردیده و13.1 بیلیون 

دالر آن پرداخت شده است. مبلغ 900 میلیون دالر برای ESF در سال مالی 2015 تخصیص یافته بود که 
در برابر 852 میلیون دالر تخصیص یافته سال مالی 2014، افزایش را نشان میدهد اما نشان دهنده کاهش 

قابل توجه در3.3 بیلیون دالر تخصیص یافته سال مالی 2010 میباشد.685

رویدادهای	کلیدی
این ربع شاهد پیشرفت های متعدد بود که در وضعیت اقتصادی و اجتماعی افغانستان میتواند تاثیر گذار 

باشد:
• وزیر خارجه امریکا، آقای جان کری و رئیس جمهور غنی "مشارکت جدید انکشافی" که شامل یک 	

پالن پنچ-ساله برای ترویج خود کفایی افغانستان است با استفاده از 800 میلیون دالر در چوکات 
مساعدت ایاالت متحده، اعالن نمود تا راه های حل از جانب افغانستان را در برابر چالش های 
انکشافی تشویق نماید و اصالحات و فعالیت های انکشافی که توسط افغانها رهبری میشوند را 

مقیاس نماید.686
• وزارت خزانه ایاالت متحده امریکا یک موافقتنامه چارچوب همکاری-اقتصادی را جهت ایجاد 	

پروگرام های کمک تخنیکی و ارتقاع ظرفیت وزارت مالیه افغانستان به منظور تقویت سیستم 
های مدیریت مالی عامه افغانستان و نظارت اش از سکتور مالی، به امضاء رسانید.687 این اولین 

پروگرام مساعی از جانب وزارت خزانه امریکا در افغانستان از ماه اگست سال 2013 می 
باشد.688

• عواید داخلی در سال مالی افغانستان 1393 )22 دسمبر 2013 الی 20 دسمبر 2014( 35% فیصد 	
پایین تر از هدف تعیین شده بودجه وزارت مالیه افغانستان و 9.9% فیصد پایین تر از جمع آوری 

عواید در سال مالی 1392 بود.689
• ولسی جرگه افغانستان بودجۀ ملی سال مالی 1397 )22 دسمبر 2014 الی 21 دسمبر 2015( را 	

به تصویب رساند690 که مجموعه این بودجه مبلغ 7.65 بیلیون دالر امریکایی است و 1.8% فیصد 
در مقایسه به بودجۀ ملی سال مالی 1393 افزایش داشت.691

• حکومت افغانستان و صندوق بین المللی پول روی یک موافقتنامۀ نه ماهه در سطح کارمندان جهت 	
تفتیش تطبیق پالیسی های اقتصاد کالن و آجندای اصالحات تشکیالتی، دست یافتند.692 
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 نمای	اقتصادی
رشد واقعی در تولیدات ناخالص داخلی )GDP( افغانستان به استثنای تریاک بطور قابل مالحظه ای در 
یک سال گذشته کند شده است که در اثر افزایش بی ثباتی های سیاسی و امنیتی در همان سال تخمینآ از 
3%-4% فیصد ای که توسط بانک جهانی برای سال 2013 پیش بینی شده بود به 1.5% فیصد در سال 

2014 رسید. این همه منجر به رکود در سرمایه گذاری سرمایه گذاران و اعتماد مشتریان گردیده است 
که انتظار میرود حداقل الی نصف سال 2015 چنین وضعیت ادامه یابد. کاهش سرمایه گذاری خارجی، 

ناامنی دوامدار، بی ثباتی و فساد اداری سیستماتیک، سرمایه گذاری خصوصی را بطور منفی متاثر 
ساخته و رشد آنرا مرطوب خواهد ساخت.693 

بحران	مالی	افغانستان
دو ماه بعد از گزارش کمبود 537 میلیون دالر در بودجۀ مالی سال 1393 694 دولت افغانستان در ماه 

دسمبر سال 2014 از بحران مالی خبر داد.695 وزارت مالیه افغانستان در سال مالی 1393 گزارش داد 
که عواید داخلی )که شامل عواید مالیات و غیرمالیات و محصوالت گمرکی است( هدف تعیین شده خود 
را که مبلغ 602 میلون دالر )-35%( بود، بدست آورده نتوانسته و تقریبآ 187 میلیون دالر نسبت به سال 

مالی 1392 )-9.9%( کاهش یافته است.696 عواید داخلی فقط 33% فیصد یا 1.7 بیلیون دالر مصارف 
مجموعی بودجۀ افغانستان را از 5.2 بیلیون دالر در سال مالی 1393 پرداخت کرده که با تفاوت انرا سهیم 

شدن تمویل کننده گان جبران کرد. مصارف دولت افغانستان در سال مالی 1393 در مقایسه با سال مالی 
1392، 9.2% فیصد افزاش یافته است.697

 وزارت خارجه امریکا بیان داشت که دولت افغانستان بعضی عقب افتادگی ها را از سال مالی 1393 

به این سال انتقال داده است که ممکن عین کمبودی بودجه را در سال مالی 1394 نیز روبرو شود. 
698افغانستان دارای پایین ترین میزان عواید داخلی در سطح جهان است که حد اوسط 9% فیصد تولیدات 

ناخالص داخلی اش از 2006 الی 2013 در مقایسه با حد اوسط 21% فیصد کشورهای دارای عواید پایین 
به اساس صندوق بین المللی پول، است.699 

 انتظار میرود که مصارف به 30.5% فیصد تولیدات ناخالص داخلی در سال مالی 1395 )2016( در 
مقایسه با 27.3% فیصد در سال مالی 1393 به اساس پیش بینی بانک جهانی، باال رود که این موضوع 

 تاحد زیادی بنابر افزایش مصارف در بخش امنیت، ارایه خدمات، زیربناهای ضروری و کاربرد 
و نگهداشت )O&M( می باشد.700 این تفاوت مالی وسیع بوده و طوریکه در جدول شماره 3.27 به 

تصویر کشیده شده، وسیع تر می شود. مساعدت های تمویل کننده گان این تفاوت را کمتر میسازد اما 
بطور کامل مرفوع نمیسازد.

عواید	گمرکی	گم	شده
وزارت مالیه افغانستان مبلغ 396.7 میلون دالر را در سال مالی 1393 ثپت و جمع آوری کرده است؛ مبلغ 
91.3 میلیون دالر کمتر از سال مالی 1392 و مبلغ 255.3 میلیون دالر کمتر از هدف بودجۀ 622 میلیون 
دالری است.701 ادارٔە انکشاف بین المللی ایاالت متحده )USAID( بیان داشت که موضوع گم شدن عواید 

گمرکی بنابر فساد اداری بدون هیچ گونه تخمین موثق، نامعلوم میباشد.702 وزارت خارجه امریکا بیان 
 داشت که دولت ایاالت متحده بنابر کاهش پرسونل ملکی و نظامی ایاالت متحده، تا حد زیاد توان نظارت 

و ارزیابی خودر را از پروسه جمع آوری عواید گمرکات افغانستان از دست داده است. سفارت ایاالت 
متحده درکابل نیز هیچ نظارت مستقیم باالی تاسیسات آموزشی گمرکات افغانستان و یا آموزش وعملیات 

ها در اکادمی ملی گمرکات افغانستان ندارد.703

تلویزیون خبری طلوع نیوز گزارش داد که اطالعات ریاست گمرکات افغانستان ممکن تا 1 بیلیون دالر 
دور باشد704 -که تقریبآ 4.8% فیصد تولیدات ناخالص داخلی کشور میباشد.705 و مشکل نهادهای دولت 
افغانستان را در نداشتن اطالعات تجارتی توضیح نمود. رئیس جمهور غنی برای یکی از دیدار کننده 

"فساد اداری در ریاست عمومی 
گمرکات افغانستان )ACD( گسترده 

است. با آنکه جامعه تجاری یک 
قسمت آنرا ایفا میکند، چنین فساد 
اداری را بدون سازش )در عین 

سطح( با مقامات ریاست گمرکات 
افغانستان نمیتوان موفقانه مرتکب 

گردید."

AID- :پروژه تجارت و عواید افغانستان، شماره قرارداد ،USAID :منبع
OAA-I-12-00035، گزارش ساالنه، نومبر 7، 2013 - نومبر 6، 2014، 

2/1/2015
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ایاالت متحده در ماه مارچ 2015 گفت که سازمان احصائیه مرکزی افغانستان )CSO( واردات از 
پاکستان را 800 میلیون دالر گزارش داده است در حالیکه پاکستان برای مقامات افغانستان گفتند که ارزش 
صادرات آنها به افغانستان 2.5 بیلیون دالر بوده است.706 پروژه تجارت و عواید )ATA R( ادارٔە انکشاف 

بین المللی ایاالت متحده )USAID( در افغانستان تطبیق موافقتنامه بین CSO، ACD و نهاد ترویج 
صادرات افغانستان را حمایت میکند تا تفاوت دراحصائیه های تجارت کاهش یابد.707

در این ربع، اطاق تجارت والیت هرات واحدهای سیار نظارت بر فساد اداری و قاچاق دفتر گمرک 
والیتی را مورد اتهام قرار داد که گویا آنها وارد نمودن تولیدات غیرقانونی را اجازه میدهند که این کار 
شرکت های محلی را مجبور به بستن ساخته است. به اساس گزارش تلویزیون خبری طلوع نیوز دفتر 
څارنوالی والیت هرات گفته است که اسناد تحقیقی پنج دوسیه قاچاق ناپدید شده است.708 در ماه دسمبر 

2014 رئیس جمهور غنی رئیس ریاست گمرک والیت هرات را منفک ساخت و امر تحقیق را در رابطه 
به وی و کارمندان بخش کاالهای تجارتی وی، صادر نمود.709

شکل 3.27

اخبارضدونقیض در مورد جمع آوری عواید دولت 
در ربع اول سال مالی 1394 پخش گردید. در یکی 
از این اخبار، وزارت مالیه افغانستان افزایش %4 
فیصدی عواید را نسبت به عین مدت در سال مالی 

1393 اعالن کرد. در خبر دیگر، مقامات این وزارت 
گفت، جمع آوری عواید 7% فیصد از هدف خود 

عقب مانده است. الی 17 اپریل 2015 وزارت مالیه 
افغانستان هیچ خبری را برای تأیید این ادعاها در سال 

مالی 1394 نشر نکرده است.

منبع" سرویس خبری خامه، "عاید مالی دولت 4% افزایش یافت"، 2014/1/4؛ 
تلویزیون خبری طلوع، "وزارت مالیه از عقب مانی هفت فیصد در جمع آوری عواید 

خبر میدهد،" 2015/2/3.
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پول	های	تمویل	کننده	گان	کمبودی	مالی	سال 1393	را	کم	می	سازد.
با وجود گزارش وزارت خارجه امریکا مبنی بر اینکه افغانستان هیچ گونه پیشرفت قابل توجه در عرصه 

بدست آوردن نیازمندی حداقلی شفافیت مالی در سال 2014 نکرده است و اطالعات از عواید افغانستان 
غیر موثق اند،710 ایاالت متحده برای دولت افغانستان 100 میلیون دالر فراهم نمود که این مبلغ بطور نسبی 

کمبودی 537 میلیون دالری گزارش شده سال مالی 1393 را کم ساخت. از این 100 میلیون دالر، مبلغ 
75 میلیون دالر آن برای کارکردهای که از طرف افغان ها اتخاذ شده بود مانند: امضاء توافقننامه دوجانبه 

امنیتی و توافقنامه وضعیت نیروها و تصمیم رئیس جمهور غنی برای از سر گرفتن دوسیه کابل بانک، 
پرداخت گردید.711 مبلغ 25 میلیون دالر باقیمانده آن با وجود ارایه ای پاسخ محدود به درخواست سفیر پی 
مایکل مکینی در مورد "ارایه اسناد و مستند سازی مناست و درست برای نشان دادن چگونگی مصرف 

75 میلیون دالر فوق الذکر" پرداخت گردید.712
وزارت خارجه امریکا اداره سیگار را اطالع داد که دو شرطی که اداره سیگار در مورد 25 میلیون 
دالر در گزارش ربع وار ماه جنوری 2015 به کانگرس ایاالت متحده گزارش داد – تصویب یک بودجۀ 
واقع بینانه از سوی پارلمان و ایجاد رسمی یک پروگرام نظارت توسط کارمندان صندوق بین المللی پول 
تنها مسایل مقدماتی بودند.713 وزارت خارجه امریکا گفت که افغانستان دو شرط نهایی را برای پرداخت 
پول انجام داد و این شرایط عبارت اند از: )1( دسترسی کارمندان کلیدی سفارت ایاالت متحده در کابل 

به سیستم معلومات مدیریت مالی افغانستان )AFMIS(، سیستم حسابداری دولتی این کشور و )2( 
تصدیق تحریری بر اینکه دولت افغانستان در راستای اعطای قرارداد جدید برای وسعت باند ماهواره ای 

هوانوردی ملکی، اقدام می نماید.714

تأیید	و	تصویب	بودجۀ	سال	مالی	1394
ولسی جرگه افغانستان بودجۀ ملی سال مالی 1394 )22 دسمبر 2014 الی 21 دسمبر 2015( را بتاریخ 

28 جنوری 2015 مورد تأیید و تصویب قرار داد.715 این بودجۀ 7.65 میلیون دالری – دارای %1.8 
فیصد افزایش نسبت به سال مالی 1393 است – شامل 4.97 بیلیون دالر بودجۀ عملیاتی و 2.68 بیلیون 

دالر بودجۀ انکشافی بود. مصارف این بودجه باالی امنیت متمرکز خواهد بود )44% فیصد مجموعه 
بودجه(، زیربنا ها )16%(، تعلیم و تربیه )13%(، زراعت )10%( و صحت )%4.2(.716

پیش بینی در بودجۀ سال مالی 1394 اینست تا عواید داخلی تقریبآ به 2.2 بیلیون دالر برسد که تفریبآ %30 
بیشتر از عواید بدست آمده در سال 1393خواهد بود. برای حصول این هدف، اسناد این بودجه چنین بیان 

داشت که نیاز است تا مالیات و محصوالت گمرکی بلند برده شود و نیاز به تعدیل قوانین نیز خواهد داشت. 
برعالوه، این بودجه 9% نرخ رشد را در تولیدات ناخالص داخلی سال مالی 1394 پیش بینی میکند، 

اگرچه رشد در سال مالی 1393 به 1.9% پایین تجدید نظر گردید.717 افغانستان مکررآ اهداف بودیجوی 
خود را بدست نیاورده است و تحقق بخشیدن به این ارقام تخمینی ممکن دشوار باشد.718 بانک جهانی پیش 

بینی های عواید در بودجۀ پیشنهاد شده قبلی را "جاه طلب" خواند و روی پیش بینی های معتبر و دقیق 
تاکید ورزید، که "با اقدامات کافی پشتیبانی شود".719

پروژه خاص اداره سیگار
در این ربع، اداره سیگار نگرانی های مطرح 
شده از سوی چندین مقام سفارت ایاالت متحده 
در کابل در جریان سفر آقای سپوکو سرمفتش 

خاص به افغانستان در ماه فبروی 2015، 
در مورد ناتوانایی دولت افغانستان در رسیدن 

به تعهدات بودیجوی اش بنابر کاهش پیش 
بینی شده در عواید، طی نامه به وزارت 

دفاع امریکا، وزارت خارجه امریکا و اداره 
USAID این نگرانی ها را شریک ساخت. 
مقامات ایاالت متحده چنین مالحظه نمودند 

که یک قسمت بزرگ کاهش عواید ممکن به 
نگرانی های نسبت داده شود که تقریبآ نصف 
از محصوالت گمرکی در سال مالی 1393 

به گمان اغلب به سرقت برده شده است. 
برای معلومات بیشتر به بخش 2، صفحه 43 

 مراجعه نمایید.

پروژه خاص اداره سیگار
اداره سیگار در جریان این ربع در مورد 

تصمیم پرداخت 100 میلیون دالر برای 
کمبود بودیجوی افغانستان در سال مالی 

1393 به سفیر مکینی نامه تحریر نمود. این 
مکتوب تحریری در بین دیگر موضوعات، 
موارد ذیل را پرسش نمود: چگونه وزارت 

خارجه امریکا مبلغ این تمویل را معیین 
ساخت، پیامدهای دیگر از بابت کمبود 

بودجه به دولت افغانستان در صورت تمویل 
نامکمل کمبود بودجه، و اینکه آیا ایاالت 

متحده با بانک جهانی تأیید نموده است که 
این 100 میلیون دالر چگونه به مصرف 
رسید. برای معلومات بیشتر به بخش 2، 

صحفه 44 مراجعه نمایید.
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کسر بودجۀ سال مالی 1394 قسمت از بودجۀ اختیاری انکشافی را 43% در مقایسه با سال مالی 
1393 کاهش داد. وزارت خارجه امریکا گفت که مقامات افغان مکررآ مقامات ایاالت متحده اطمینان 

داده اند که هیچ مصارف اختیاری انکشافی جدید در این سال مالی ارائه نخواهد شد.720 اما با وجود 
خودداری در مصارف و تمویل مالی فوری تمویل کننده گان، بانک جهانی کمبود رسوبی مالی را در 

سال مالی 1393 قابل انتظار دانسته است که دولت را در پس مانی برده و با خالی ساختن پول ذخیره، 
نیاز به کمک بیشتر مالی برای سال مالی 1394 دارد.721

تأیید	پروگرام	نظارت	کارمندان	صندوق	بین	المللی	پول 
در 20 مارچ 2015، صندوق بین المللی پول رسیدن به توافق با دولت افغانستان روی شرایط پروگرام نه-
ماهه نظارت توسط کارمندان )SMP( را اعالن نمود. این توافق غیررسمی که جزیات آن باوجود اعالن 
آن هنوز هم تحت مذاکره است، کارمندان IMF را قادر خواهد ساخت تا تطبیق پالیسی های اقتصاد کالن 

افغانستان و آجندای اصالحات تشکیالتی در سال 2015 را نظارت کنند.722 وزارت خزانه امریکا گفت که 
پروگرام SMP انعکاس دهنده اعتماد محدود IMF به تمایل ویا توانایی افغانستان برای انجام دادن تعهدات 
اش طی یک پروگرام رسمی، میباشد.723 سفیر مکینی در سپتمبر سال 2014 برای وزارت مالیه افغانستان 
نوشت و اشاره نمود که یک SMP تصدیق شده، دولت ایاالت متحده را کمک خواهد کرد تا بتواند در آینده 

پول را پرداخت نماید.724 پروگرام SMP روی پالیسی سال مالی مانند بسیج سازی عواید و بازپرداخت 
پس مانی ها؛ پالیسی پولی مانند حفظ تورم پایین و یک پالیسی نرخ تبادل اسعار برای حفاظت از ذخایر 
بین المللی و رقابت؛ اصالحات در سکتور مالی مانند معامله با بانک های ضعیف، وضع نمودن قانون 

جدید بانکداری و تقویت نظارت بر بانکداری؛ و همچنان حکومتداری خوب اقتصادی مانند تقویت کردن 
 قوانین مبارزه علیه فساد اداری و مبارزه علیه پولشویی/مبارزه علیه تمویل تروریست 

)AML/CFT( تمرکز خواهد کرد.725
وزارت خزانه امریکا گفت که هدف نهایی پروگرام SMP اینست تا افغانستان به یک پروگرام رسمی 

IMF با دسترسی به تامین مالی بالقوه واجد شرایط گردد. پروگرام SMP مساعدت مالی و یا تأیید و 
ستایش هیئت اجرایی را مستلزم نمی نماید بلکه فرصت را برای کارمندان IMF فراهم ساخته تا با مقامات 

یک کشور کار کنند و مشاهده کنند که این مقامات به پروگرام تعیین شده IMF تمایل و توانایی دارند و 
تعهدات شانرا بر انجام آن ادامه داده و بتوانند ثوابق مثبت را ایجاد نمایند. وزارت خزانه امریکا توانایی 
پالیسی ها و توانایی مدیریت افغانستان را در سپری نمودن آزمون کیفیت IMF بیشتر از هرگونه تامین 

مالی دیگری که از IMF بدست میاید، مهم میداند. تکمیل موفقانه SMP، کارمندان IMF را معتقد به این 
خواهد ساخت که مقامات ملی تعهدات شانرا تحت یک پروگرام رسمی میتوانند انجام دهند.726

با درنظرداشت سابقه ضعیف که افغانستان با IMF در پروگرام سه-ساله 129 میلیون دالر توافقنامه 
قرضه تسهیالت اعتباری مدید که در ماه نومبر سال 2014 منقضی شد، دارد؛ وزارت خزانه امریکا گفت 

IMF به این عقیده است تا قبل از آغاز پروگرام جدید رسمی، افغانستان باید اعتبار خود را مجددآ احیا 
نماید.727 وزارت خزانه امریکا اضافه نمود که دولت ایاالت متحده و دیگر تمویل کننده گان قصد دارند با 

حکومت جدید وحدت ملی کار کنند و آرزو دارند توانایی افغانستان را منحیث یک شریک ستراتیژیک 
بهبود بخشند.728

 انتظار میرود تا کمک تمویل کننده گان تقریبآ 
5.3 بیلیون دالر را از 7.65 بیلیون دالر بودیجه 

مالی سال مالی 1394 افغانستان، تمویل کند. تقریبآ 
2.8 بیلیون دالر این کمک تمویل کننده گان در 

بودیجه عملیاتی و 2.5 بیلیون دالر آن در بودیجه 
انشکافی خواهد رفت.

منبع: وزارت مالیه افغانستان، اسناد بودیجه ملی، سال مالی 1394، 
2015/28/1
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تجارت
در جریان مالقات رئیس جمهور غنی و رئیس اجراییه عبدهللا از واشنگتن دی. سی در مارچ 2015، دفتر 

نماینده تجارت ایاالت متحده و دولت افغانستان قصد خویش را برای دایر نمودن جلسه شورای توافقنامه 
چارچوب تجارت و سرمایه گذاری در همین سال اعالن نمودند تا همکاری ها را بهبود بخشند و فرصت 

 های بیشتر را در تجارت و سرمایه گذاری بوجود بیاورندد.729 ایاالت متحده در سال 2014 به ارزش 
63 میلیون دالر محصوالت افغانستان را وارد نموده است و تقریبآ 782 میلیون دالر محصوالت را به 

افغانستان صادر نموده است.730
هنگام این مالقات، رئیس جمهور غنی گفت که هدف وی اینست تا فغانستان مرکز حمل و نقل و تجارت 

برای ائتالف اقتصادی منطقوی مبدل گردد.731 مطابق این دیدگاه، افغانستان به تالش های خود جهت 
توسعه همکاری های اقتصادی و تجارتی منطقوی در این ربع ادامه داده است. مقامات افغان و تاجک 

بتاریخ 10-11 مارچ سال 2015 برای مرور پیش نویس توافقنامه حمل و نقل تجارت با پاکستان مالقات 
نمودند؛ یک گروپ کاری سه جانبه در شهر دوشنبه بتاریخ 9 اپریل برای نهایی ساختن جزییات این 

توافقنامه مالقات نمودند.732 برعالوه، صادرات معاف از گمرک جهت دسترسی به مارکیت های هند تحت 
ساحه آزاد تجارت آسیای جنوبی برای افغانستان ارائه شد.733 در این ربع، به اساس گزارش ها افغانستان 

در راهرو حمل و نقل اروپای قفقاز آسیا نیر منحیث جز از تالش های اش در وسعت دادن تجارت و 
انکشاف اقتصادی این کشور، شرکت خواهد نمود. افغانستان در سال 2015 برای پیوستن به آن دعوت 

گردیده بود اما پذیرش خود را برای مدت 10 سال عقب انداخت.734 در اخیر یک توافقنامه جدید سه جانبه 
حمل و نقل که بندر چابهار ایران را برای تجارت افغانستان و هند باز میسازد به اساس گزارش ها در 

مراحل اخیر مرور قرار دارد.735

اطالعات	واردات	و	صادرات
مالیات مربوط به تجارت 45% فیصد عواید مالیاتی افغانستان را از سال 2006 الی 2013 رقم زد.736 

اگرچه افغانستان طبق معمول کمبود زیاد تجارت دارد، مساعدت های تمویل کننده گان به این کشور کمک 
کرده تا میزان حساب 4.1% فیصد تولیدات ناخالص داخلی را حفظ کند.737 که بدون آن به اساس تخمین 

IMF افغانستان کمبودی برابر به 41% فیصد تولیدات ناخالص داخلی خود را خواهد داشت.738
در جریان سال های 2011 الی 2014 به اساس تخمین IMF افغانستان ساالنه به ارزش 3 تا 3.3 بیلیون 

دالر محصوالت و خدمات را وارد کرده است که مواد مخدر غیرقانونی شامل آن نمی باشد.739 بانک 
جهانی گفت، افغانستان فقط بعضی تعداد محدود تولیدات را صادر نموده است و دارای شرکای کم تجارتی 

می باشد، 740 که به حد زیاد این کشور را وابسته به چند کاالهای محدود برای درآمد میسازد و نتیجتآ در 
قبال قیمت های نا ثابت و ضربه های تجارتی این کشور را بیشتر آسیب پذیر می سازد.741

سازمان IMF واردات افغانستان را در سال 2014 بیشتر از 11 بیلیون دالر از بابت محصوالت و 
خدمات با بیشتر از 8 بیلیون دالر پرداخت رسمی قراردادها از سوی تمویل کننده گان، پیش بینی نموده 

بود. وزارت خزانه امریکا ظرفیت واقعی واردات افغانستان را بدون حضور تقاضای محرک قابل 
مالحظه خارجی حداقل به 2 بیلیون دالر در سال بدون عواید مواد مخدر غیرقانونی، پیش بینی نمود. 

وزارت خزانه امریکا گفت، بدون کمک خارجی به سطح باال، سطح واردرات کاهش خواهد یافت اما 
این اندازه وابسته به تقاضاهای حضور خارجی خواهد بود. زمانیکه تقاضای محرک خارجی کاهش میابد 

نیازمندی واردات افغانستان نیاز به کار دارد چون سطح ضروری کمک خارجی برای حفظ فعالیت و رشد 
اقتصادی سالم ضروری میباشد. واردات کم لزومآ اقتصاد را بطور منفی متاثر نمی سازد.742
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تاریخ ختمتاریخ شروعنام پروژه
هزینه مجموعی 

تادیات تجمعی از 2015/31/3 تخمینی )$(
ATAR11/7/201311/6/2017$77،754،267 $21،775،243 

منبع: USAID، جواب به درخواست اطالعات به اداره سیگار، 4/9/2015

پروژه	تجارت	و	عواید	افغانستان
اولویت اساسی اداره USAID در این ربع همان پروگرام تجارت و عواید افغانستان )ATAR( بوده و این 

پروگرام تسهیل سازی تجارت برای )1( بهبود آزاد ساختن پالیسی های تجارتی بشمول حمایت 
از دسترسی افغانستان به سازمان تجارت جهانی )WTO(؛ )2( بهبود و ساده ساختن قابلیت دولت در 
بوجود آوردن عواید بواسطه مدرن سازی نهادها و عملکردهای گمرکی افغانستان و )3( تسهیل سازی 

در توافقنامه های دو جانبه و چند جانبه تجارت منطقوی، می باشد.743
در این ربع، پروژه ATAR بطور ابتدایی اطالعات سال 2014 مربوط به واردات، صادرات و عواید را 

از ریاست گمرکات افغانستان جمع آوری نمود؛ این اطالعات نشان دهنده بلند رفتن 2 الی 3 فیصد واردات 
بو ولی عوایدی که توسط ریاست گمرکات افغانستان جمع آوری شده بود 8.3 فیصد کاهش را نشان میداد. 
این ریاست صادر نمودن دوباره اموال خارجی را در ارزیابی های صادرات داخلی خود ثپت کرده اند که 

این مسله باید برداشته شود و دوباره محسابه گردد. پروژه ATAR تجار را نیز کمک کرد تا3.6 میلیون 
دالر در معامالت نمایشگاه قالین در جرمنی، تامین کنند.و همچنان این پروژه تجار را کمک نموده تا 

معامالت 12 میلیون دالر بالقوه رادر سنگ مرمر، عقیق و سنگ الجورد طی یک محفل در هند، تامین 
سازند.744 پروژه ATAR نیز یک ورکشاپ آموزشی در باره آگاهی از عالمه تجارتی را برای تجار افغان 

و کارمندان وزارت تجارت و صنایع حمایت نمود. هدف این بوده تا فضای همکاری بیشتر بین دولت و 
تجار را جهت بحث و حل و فصل مشکالت مرتبط به تجارت ایجاد نماید.745

بانکداری	و	امور	مالی 
کمتر از 10% فیصد نفوس افغان ها از بانک استفاده می کنند؛ تقریبآ 90% فیصد داد و ستدهای مالی 

از طریق سیستم غیررسمی بنام حواله انجام میابد. وزارت خارجه امریکا بیان داشت که هیچ گونه فرق 
واضح بین حواله و سیستم های رسمی بانکداری وجود ندارد. – حواله دارها حساب بانکی دارند و از 

خدمات سیستم انتقال وایر )Wire( استفاده میکنند درحالیکه بانک ها حواله را برای انتقال پول به ساحات 
دوردست افغانستان استفاده میکنند. به اساس بخش اطالعات مالی افغانستان تا امروز هیچ کار خدمات 

پولی افغانی و یا حواله دار کدام گزارش از انتقال مشکوک را طوریکه قوانین افغانستان الزم دیده است، 
به دولت افغانستان ارائه نکرده اند.746 
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امضاء	توافقنامه	مساعدت	وزارت	خزانه	امریکا
بتاریخ 23 مارچ 2015 وزیر وزارت خزانه ایاالت متحده، آقای جاک لیو توافق نمود که پروگرام های 
کمک تخنیکی و ارتقای ظرفیت را برای وزارت مالیه افغانستان ایجاد میکند. هدف دفتر کمک تخنیکی 

وزارت خزانه امریکا این خواهد بود تا سیستم های مدیریت مالی عامه افغانستان )بودجه ها، پول، عواید، 
حقوق تقاعدی، مسئولیت و خطر، ارتباطات ملی و والیتی( را تقویت نموده و افغانستان نظارت باالی 

سکتور مالی خود )بانکداری، تفتیش، ظرفیت، مقررات( را وسعت دهد. وزارت خزانه امریکا همچنان 
کمک های تخنیکی برای بخش اطالعات مالی افغانستان جهت ساختن ظرفیت عملکرد و بلند بردن 

آگاهی مسئولیت های AML/CFT ارائه خواهد نمود.747 این وزارت قصد دارد تا چنین فعالیت ها را در 
ماموریت های متناوب و مختلف مانند حمایت از راه دور و آموزش در کشور سومی، به افغانستان انجام 

دهد.748

پولشویی
وزارت خارجه امریکا، افغانستان را منحیث کشوری که به حد زیاد پولشویی در نهادهای مالی اش وجود 

دارد لست نموده که در نهاد های مالی اینک شور داد و ستدهای وجود دارد و چنین داد و ستدها شامل 
عواید قابل مالحظه جرمی بوده و یا هم از آن آسیب پذیر است، همه اینها "تهدیدات جدی را در امنیت 

و انکشاف افغانستان" قرار میدهد. مواد مخدر، فساد اداری و تقلب در قراردادها منابع اصلی عواید 
غیرقانونی این کشور و پول های شسته می باشد. افغانستان رژیم های اجرأ و تمایل ضعیف سیاسی در 

برابر فساد اداری داشته و یا هم هیچ رژیم اجرایی و تمایل سیاسی وجود ندارد.749 وزارت خزانه امریکا 
هشدار میدهد که اگر افغانستان در تنفیذ جدی قوانین مبارزه علیه پولشویی/قوانین ضد تمویل تروریست 

ها ناکام بماند، سیستم بانکداری این کشور از سایر جهان منزوی خواهد شد و این کشور نخواهد توانست 
خدمات کلیدی مالی را انجام دهد.750

کاستی	های	قانونی	در	امر	ضد	پولشویی/مقابله	با	تمویل	تروریست	ها.
 به اساس بانک مرکزی افغانستان تقریبآ 3.7 میلیون دالر پول نقد از طریق میدان هوایی کابل در سال 

2014 و تقریبآ 83200 دالر از طریق میدان هوایی مزار شریف از کشور خارج شده است. در حالیکه 
خارج ساختن بیشتر از 20000 دالر امریکایی از کشور غیرقانونی میباشد. قوانین افغانستان شهروندان 

خود را مستلزم به گزارش دادن نقل پول نساخته است. به اساس گزارش وزارت خارجه امریکا بنابر 
موجودیت فساد اداری، محموله ها در بندرهای مرزی رسمی که انبارهای گمرکی از آن می گذرد اکثر 
اوقات از معاینه و تفتیش معاف می گردند؛ اکثر ساحات سرحدی زیر اداره کم پولیس و یا هم هیچ تحت 

اداره پولیس نیست. همچنان میدان هوایی بین المللی کابل فاقد کنترول های بازرسی دقیق برای همه 
مسافران است و یک قطار برای افراد رجال برجسته وجود دارد که چنین مسافران را مستلزم به متحمل 

شدن بازرسی و یا کنترول نمیسازد.751
با اینکه افغانستان جهت بهبود بخشیدن رژیم AML/CFT خود اقدامات را روی دست گرفته است، مطابق 
قوانین، این کشور هنوز هم با میعارهای بین المللی عیار نیست و دارای عدم وضاحت و موثریت می باشد 

)مطابق یک گزارش وزارت خارجه امریکا(. وزارت خارجه امریکا گفت، در حالیکه دولت افغانستان 
حسابات بانکی مربوط به شبکه های حواله را مسدود ساخته است ولی هیچ حساب بانکی تاهنوز مسدود 

نگردیده و کدام میکانیزم حقوقی برای تسهیم دارایی وجود ندارد. این گزارش توصیه داشت که افغانستان 
به کار خود جهت جرم دانستن پولشویی و تمویل تروریست ها ادامه میدهد و چارچوب تشخیص، تعقیب، 

مصادره و مسدود ساختن دارایی های مرتبط به پولشویی و تروریستها را تطبیق می نماید؛ مقامات حقوقی 
را آموزش داده و منابع را برای آنها فراهم میسازد تا به شیوه بهتر وظایف نظارتی و تحقیقاتی خود را 

فهمیده و انجام دهند؛ بخش اطالعات مالی، مرکز تحلیل و تجزیه راپور و داد و ستدهای مالی افغانستان را 
توسعه داده و کنترول خود را باالی داد و ستدهای پول نقد در عبور و مرور سرحدی تقویت می بخشد.762 

وزارت عدلیه ایاالت متحده )DOJ( سه کورس آموزشی دارد که روی قوانین AML/CFT و ردیابی 

پروژه خاص اداره سیگار
اداره سیگار در سال 2012 گزارش پروژه 
خاص خود را در مورد تالش های ایاالت 

متحده جهت ردیابی و محفوظ نمودن پول نقد 
ایاالت متحده در افغانستان بشمول شمارنده 

های ارز حجمی در میدان هوایی بین المللی 
کابل و دیگر اقداماتی که برای نظارت خروج 

ارز طرح شده بود، به نشر سپرد. اداره 
سیگار دریافت که شمارنده های پول نقد در 

میدان هوایی بین المللی کابل به مقصد که 
ایجاد شده اند مورد استفاده قرار نمیگیرند 

و رجال برجسته به گذشتن از کنترول های 
کلیدی ادامه میدهند. معلومات بیشتر در: 

سیگار-اس پی13--1، اقدامات فساد اداری: 
مشکالت مداوم در نظارت از جریان پول نقد 

در میدان هوایی بین المللی کابل وجود دارد.
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دارایی بین المللی متمرکز است. این کورس ها در ابتدا برای نماینده گان افغان در ماه نومبر سال 2014 
پیشکش گردید و بعدآ برای مخاطبان بیشتر در داخل دفتر لوی څارنوالی در ماه فبروری سال 2015 

پیشکش گردید. در ماه مارچ 2015 سرپرست لوی څارنوالی درخواست نمود که این آموزش برای 
څارنواالن افغان نیز پیشکش گردد که به گفته وزارت عدلیه امریکا این څارنواالن دانش محدود در مورد 

چنین قوانین دارند.753

نیروی	کاری	اقدام	مالی
گروپ آسیا/اوقیانوس در مورد پولشویی )APG( که افغانستان عضو آن میباشد با مقامات بانک مرکزی 
افغانستان در شهر سدنی استرالیا بتاریخ 12-14 جنوری سال 2015 مالقات نمودند تا روی تطبیق پالن 

کاری نیروی کاری اقدام مالی افغانستان )FATF( بحث نمایند که شامل موارد ذیل میباشد: 
جرم ساختن کافی عمل پولشویی و تطبیق طرزالعمل ها برای مصادره دارایی های مرتبط به پولشویی؛ 
ایجاد و تطبیق چارچوب تکافو کننده برای تشخیص، تعقیب و مسدود ساختن دارایی های تروریست ها؛ 

تطبیق یک پروگرام کافی نظارت بر AML/CFT برای تمام سکتورهای مالی و ایجاد و تطبیق کنترول 
موثر باالی داد و ستدهای پول نقد مرزی.

APG یک عضو هم پیوند FATF است. این مالقات روی تحریم های مالی، نظارت بر نهادهای ملی، 
عملکرد بخش اطالعات مالی و تحت پیگرد قانونی قرار دادن عمل پولشویی و تمویل تروریست ها، 

تمرکز داشت. APG ترقی افغانستان را ستایش نمود.754
افغانستان نیز بطور جداگانه با بعضی اعضای FATFA بتاریخ 14 جنوری مالقات نموده تا پیشرف 
هایش را بحث نماید. نتیجه مالقات های شهر سدنی کمک نمود تا FATF راپور افغانستان را منحیث 

اشتراک در فبروی سال 2015 خود تعیین نمود.FATF 755 تا افغانستان را درسند بهبودی با انطباق جهانی 
AML/CFT حفظ نماید که بنام "لست خاکستری" نیز مسمی است. این بدین معنی است که افغانستان با 
وجود اینکه دارای کاستی های ستراتیژیک AML/CFT است ولی دولت این کشور پالن اقدام را ایجاد 
نموده و برای رسیدگی به این کاستی ها تعهد سیاسی به سطح باال را تحریر داشته است و در این راستا 
پیشرفت می نماید. این سومین اشتراک متوالی است که در آن افغانستان این وضعیت را از زمان پایین 

آمدن به لست "خاکستری تیره" در ماه فبروی 2014، نگهداشته است.756
وزارت خزانه امریکا گفت، افغانستان با رسیدگی به بعضی مقررات تخنیکی FATF در پالن کاری 

خود توانست از رفتن به "لست سیاه" جلوگیری کند. بطور مثال: وضع نمودن قوانین مانند قانون ضد 
پولشویی و قانون مبارزه علیه تمویل تروریست ها که FATF آنها را به حد زیاد کافی دانست، با آنهم 

در مورد دامنه های بیرون مرزی جرم پولشویی سواالتی باقی مانده است. )مقررات FATF برای جرم 
دانستن پولشویی میخواهد که مسند جرم باید به اعمالی برسد که خارج از کشور بوقوع می پیوندد(. 

افغانستان مقررات باالی پروسه های چارچوب حقوقی برای مسدود ساختن دارایی های تروریست ها، را 
صادر نمود اما تا هنوز نیاز به نهایی ساختن سند طرزالعمل داشته تا نشان دهنده کافی تطبیق قطعنامه های 

شماره 1267 و 1373 سازمان ملل متحد باشد و خواستار انسداد دارایی های افراد تعیین شده گردد.757

 FATF افغانستان تحت پروسه ارزیابی و نظارت عامه
از ماه جون سال 2012 بدینسو قرار داشته است.

منبع: وزارت خزانه امریکا، جواب به درخواست معلومات به اداره سیگار، 
.2015/27/3

 FATF	و	امریکا	خزانه	وزارت
 وزارت خزانه امریکا، نماینده گان ایاالت متحده را

 رهبری نموده و در تمام مباحث گروپ FATF در
 کاری، مشخصآ در گروپ مرور کننده همکاری

 که با معاونیت FATF در خود )ICRG( های بین المللی
 ایاالت متحده و ایتالیا رهبری شده و و ظیفه این

 گروپ رهبری پروسه تشخیص و نظارت کشورهای
 بطور فعال اشتراک ،AML/CFT دارای کاستی های
 میورزد. افغانستان یکی از 20 کشوری بود که از

 در جلسه اخیر اش در ماه فبروری ICRG سوی
 2015 مورد بررسی قرار گرفت. قبل از هر جلسه
 وزارت خزانه امریکا معلومات تهیه ،ICRG گروپ
 شده توسط کشورهای نظارت شده، بشمول قوانین و
 مقررات، دیگر وسیله های حقوقی و مواد حمایوی،

 را مرور میکنند و بعدآ با دیگر نهادها در هیت
 ایاالت متحده بحث می نمایند تا کدام اقدام یا اقدامات

.باید باالی کشورهای مشخص شده، اتخاذ گردد

منبع: وزارت خزانه امریکا، جواب به درخواست اطالعات به اداره سیگار، 
.2015/27/3
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مسائل دیگری که وزارت خزانه امریکا بیان داشت نیاز به جبران دارد مانند مقررات در پیش نویس 
قانون بانکداری افغانستان که مالکین بانک ها در آینده باید "مناسب و درست" تلقی گردند. این قانون یک 

ماده مبهم در باره اینکه هرکسیکه "توسط محکمه باصالحیت محکوم به ارتکاب جرم شده باشد و به 
حبس محکوم شده باشد مگر اینکه چنین محکومیت بنابر انگیزه فعالیت ها و دیدگاه مذهبی یا سیاسی او 

باشد" )تاکید ورزیده است(. 
برای کشف حمل و نقل پول نقد مرتبط به پولشویی و تمویل تروریست در مرز ها نیاز است تا 

افغانستان یک چارچوب قانونی را نیز قرار دهد. بخش اطالعات مالی افغانستان با ریاست گمرکات 
افغانستان برای بهبود بیشتر میکانیزم گزارش دهی، کار میکند. وزارت خزانه امریکا افزود که افغانستان 

تحت مرور FATF )در لست خاکستری( الی رسیدگی کافی به اقدامات باقیمانده توسط این کشور، باقی 
خواهد ماند و FATF یک مرور محلی ارزیابی از آغاز تطبیق این اصالحات را انجام میدهد.758

مسئولیت	سرقت	کابل	بانک
رئیس جمهور غنی در اولین اقدام رسمی بعد از یاد کردن سوگند در ماه اکتوبر سال 2014، مقامات 

دولت افغانستان را دستور داد تا فورآ دوسیه کابل بانک را دوباره باز کرده، پول های گم شده را دریافت 
و کسانیکه در سرقت مبلغ 982.6 میلیون دالر شامل بودند، مسئول بگیرند.759 اما در این ربع یک "کمیته 
عفو" که بواسطه فرمان محصول جانبی رئیس جمهور اسبق آقای حامد کرزی تاسیس گردیده بود تالش 

نمود تا حکم زندان رئیس اسبق کابل بانک آقای شیرخان فرنود و رئیس اجراییه اسبق کابل بانک آقای خلیل 
هللا فیروزی را کاهش دهد.760 طی یک جلسه با وزارت عدلیه امریکا در این ربع، سرپرست لوی څارنوالی 
افغانستان طوری وانمود ساخت که وی این عفو را همین که از آن باخبر شد متوقف ساخته و این عفو دیگر 
مدار اعتبار نیست. لوی څارنوال به وزارت عدلیه امریکا گفت که هیچ مجرم حکم زندان کوتاه تر نخواهد 

یافت و وی رئیس کمیته عفو را برکنار کرده است و تحقیق را در مورد دیگر اعضای این کمیته جهت 
دریافت اینکه بنابر غلط فهمی مشروع از حکم رئیس جمهور عمل کرده اند و یا پول دریافت نموده اند، را 

آغاز کرده است. این تحقیق باز بوده و تا هنوز هیچ گونه اتهام درج نشده است.761
بتاریخ 3 مارچ 2015، اداره لوی څارنوالی از دستگیری صوفی احمد معیین اسبق بانک مرکزی 

افغانستان و مالک 1.7% فیصد سهم در کابل بانک خبر داد. صوفی احمد بعد از اینکه بنابر نقش وی در 
سرقت پول ها و سقوط کابل بانک به مدت یک سال زندان محکوم گردید ازافغانستان فرار نمود. وی در 

این ربع برای بحث در مورد اقدامات علیه وی در دفتر لوی څارنوالی ظاهر شد. فراتر از دوسیه این فرد، 
لوی څارنوالی برای وزارت عدلیه امریکا گفت که تمام حسابات بانکی و دارایی های مقروضین توسط 

مقامات کابل بانک نو مشخص شده است – و برای دریافت قروض فاسد تالش و مزایده میکنند و بعضی 
دارایی های دیگر مسدود و یا ظبط شده اند.762 برای معلومات بیشتر در مورد فعالیت های مبارزه علیه 

فساد اداری و کابل بانک، به صفحه 151 در بخش حکومتداری این گزارش مراجعه نمایید.
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بازیافت	پول	نقد	و	دارایی
در ماه فبروری 2015 مالکین کابل بانک نو جمع آوری 40 میلیون دالر دیگر را به وزارت عدلیه امریکا 

اطالع دادند اما مشخص نساختند که این پول ها از کجا بدست آمد یا در جریان کدام مدت زمان، این پول 
 ها جمع آوری گردید. مجموعه بازیافت ها – پول نقد که دوباره پرداخت گردیده، قروض بخشیده شده، 

و دارایی هایکه بازیافت و یا ظبط شده – به اساس گزارش ها تا ماه دسمبر 2014 به 227.9 میلیون دالر 
میرسد.763 این مبلغ 52.7 میلیون دالر بیشتر از 175.2 میلیون دالر ای است که کمیتۀ مستقل مشترک 

نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری در ماه اپریل سال 2014 گزارش داده بود.764به اساس گزارش 
ها، طی یک جلسه با تحقیق کننده گان کابل بانک در ماه مارچ سال 2015 به رئیس جمهور غنی گفته شده 

بود که از حکم محکمه در ماه نومبر 2014 تا به حال به تعداد شش مقروض برای پرداخت قروض شان 
موافقه نموده اند که مجموعه آن 72 میلیون دالر میشود. وزارت عدلیه امریکا گفت، نمیتواند بدون یک 

تفتیش مستقل این امار و ارقام را تأیید نماید و مالکین کابل بانک نو ارایه معلومات مشخص تر را در ا ین 
مورد رد کردند.765

مالکین نو گفتن، آنها برای تشخیص بیشتر ملکیت ها و دارایی ها نیاز به پشتیبانی سیاسی بیشتر نیاز 
دارند و برای انسداد و ظبط این دارایی ها به کمک بین المللی نیاز دارند. مالکین نو گفتند، چالش عمده در 

برابر بازیافت پول نقد و دارایی ها فشار ناکافی است که مقروضین بخاطر دوباره پرداخت قروض شان 
احساس میکنند. به اساس وزارت عدلیه امریکا، به احتمال زیاد این موضوع به علت داشتن بستگی های 

سیاسی و متحدین سیاسی بعضی از این اشخاص و همچنان بست های پرنشده کابینه که مقامات بحیث 
"سرپرست" کار میکنند و انها نفوذ یا صالحیت اعمال فشار را ندارند، میباشد. مالکین کابل بانک نو به 
این عقیده اند که زمانیکه توافقنامه میانجیگری-کاخ برای دوباره پرداخت و شرایط تصفیه نهایی گردد، 

مقروضین دوباره پرداخت قرض های شانرا شروع خواهند نمود.766

سرقت	در	شعبه	بانک	مرکزی
شعبه بانک مرکزی افغانستان در سپین بولدک والیت کندهار در جریان این ربع به سرقت برده شد. گفته 

میشود یک مدیر و دو کارمند این شعبه بین 872000 تا 1.4 میلیون دالر را قبل از فرار به پاکستان دزدی 
نمودند، به اساس گزارش تلویزون خبری طلوع نیوز، مقامات بانک مرکزی این موضوع را تأیید نکرده 
اند.767 طلوع نیوز خبر داد که به تعداد پنچ مقام شعبه این بانک که گفته میشود در این سرقت کمک کرده 

اند دستگیر شده اند.768

استراتیژی	های	حمایت-اقتصادی	ایاالت	متحده	
بتاریخ 23 مارچ 2015، وزیر خارجه امریکا، آقای جان کری و رئیس جمهور غنی "مشارکت جدید 

انکشاف" )NDP( را اعالن نمودند که در مدت پنج سال پالن اتکاء به خود افغانها را ترویج کرده تا راه 
های حل افغانها در مورد چالش های مشخص انکشافی را تشویق نماید و فعالیت های اصالحاتی که توسط 

افغان ها رهبری میشوند، را اندازه نماید. هدف این پروگرام اینست تا "نهادهای افغانستان، پایداری و 
شفافیت مالی را تقویت کند و برای حکومت جدید وحدت ملی فرصت بیشتر دهد تا مسیر انکشافی خودش 

را رهبری کند".769 این پول از پول های قبآل بودجه شده یا درخواست شده خواهد آمد.770
وزارت خارجه امریکا گفت، این مشارکت مساعدت های ایاالت متحده را جهت وسعت دادن و 

بلندبردن قابل توجه تاثیرات ستراتیژیک پروگرام مشوق دوجانبه موجود ایاالت متحده تحت چارچوب 
مسئولیت پذیزی متقابل توکیو، استفاده خواهد نمود که روی اقدامات پالیسی کوتاه مدت متمرکز است. 

مشوق ها باید هنوز هم با دولت افغانستان مذاکره گردد. دفتر USAID تمویل NDP را نظارت خواهد 
 کرد که از طریق ARTF 'فقط بعد از اینکه نتایج اصالحات یا نتایج انکشافی با شاخص های واضح 

و مقصود موفق مقیاس گردد" پرداخت خواهد شد.771

کابل بانک قبل از سقوط در سال 2010 بزرگترین 
بانک خصوصی افغانستان بود که معاشات اکثریت 

کارمندان ملکی را به نماینده گی دولت افغانستان 
توزیع می نمود. بیشتر از 92 فیصد از 935 میلیون 

دالر که در همان وقت از این بانک سرقت دانسته شده 
بود به 19 فرد و کمپنی که با این بانک مرتبط بودند، 

رفته است. بانک مرکزی افغانستان این زیان را معادل 
5-6 فیصد تولید ناخالص داخلی افغانستان در آن زمان 

دانست.

منبع: کمیته مشترک مستقل ارزیابی و نظارت مبارزه علیه فساد اداری، گزارش تحقیق 
.9 عمومی در مورد بحران کابل بانک، 2012/15/11، صفحه 2، 
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مساعدت	های	انکشافی	ادارۀ	انکشاف	بین	المللی	ایاالت	متحده 
)USAID(

اکثر مساعدت ها از پول حمایت اقتصادی )ESF( در پروگرام های انکشافی USAID میروند. جدول 3.28 
مساعدت های USAID را به اساس سکتور نشان میدهد.

جدول 3.28

انکشاف	منابع	طبیعی
داکتر داوود صبا، وزیر معادن و پطرولیم که به تازه گی تقرر یافته است، در این ربع اعالم داشت که 

اکثریت قراردادهای استخراج معادن بنابر عدم شفافیت در پروسه اعطای قراردادها دوباره بررسی خواهد 
شد.772 واضح نیست که باالی قراردادهای که قبآل مذاکره صورت گرفته است چگونه تاثیر خواهد انداخت 

ولی قراردادهای که تاهنوز به امضاء نرسیده است را متاثر خواهد ساخت که ممکن سبب تردید بیشتر 
 سرمایه گذار خواهد شد. برای لست قراردادهای که در انتظار تأییدی نهایی کابینه قرار دارند به 

صفحه 161 گزارش ربعوار به کانگرس ایاالت متحده جنوری سال 2015، مراجعه نمایید.
بانک جهانی به این عقیده است که با در نظرداشت مساعدت های خارجی د رحال کاهش، انکشاف 
و توسعه منابع طبیعی افغانستان میتواند رشد اقتصادی آینده این کشور را پشتیبانی کند، اگرچه تا هنوز 

استخراج معادن فقط یک قسمت کوچک تولید ناخالص داخلی این کشور را رقم میزند.773 اما معلوم نیست 
که چی وقت عوایدی که از این سکتور بوجود آید بنابر عدم تمویل زیربنا و همچنان پیشرفت ضیعف 

افغانستان در چارچوب های قانونی و مقرراتی، میتواند تحقق یابد.774 
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با اینکه بودجۀ افغانستان عواید ساالنه استخراج معادن را 13 میلیون دالر در سال مالی 1393 پیش بینی 
نمود اما دریافت واقعی فقط تقریبآ 7 میلیون دالر از بابت حق امتیاز و فیس ها بود.775 بودجۀ سال مالی 

1394 توقوعات دولت افغانستان را 35 میلیون دالر از عواید استخراج معادن پیش بینی میکند در حالیکه 
هیچ گونه پیشرفت که نشان دهنده افزایش عواید نسبت به سال گذشته باشد، وجود ندارد.776

موانع	در	سرمایه	گذاری
به اساس بانک جهانی، عدم موجودیت امنیت در افغانستان تمام دیگر محدودیت ها را تحت الشعاع قرار 

میدهد.777 اداره USAID گفت، مناطق استخراج معادن در ساحات دوردست و اکثرآ در مناطق ناامن 
موقعیت دارند و مملو از ماین های زمینی و مهمات منفلق ناشده میتواند باشد. فساد اداری و قوه کاری 

بیسواد، عدم عملکردهای مصونیت در کار، و شیوه های استخراج خام نیز فکتورهای مانع شونده اند.778 
اداره USAID مسایل دیگری را که تردید در سرمایه گذار را بوجود میاورد بیان داشت مانند: مقررات 
حمایه از تطبیق قانون جدید معادن که در ماه نومبر 2014 تصویب گردید هنوز هم تحت کار قرار دارد؛ 

تعدیالت در این قانون بدون امضاء رئیس جمهور غنی باقی مانده است که چندین مناقصه معادن مطابق آن 
انجام میابد و ترکیب مالیات بر عایدات شرکت های بزرگ، محصوالت از وراردات و صادرات، امتیاز 
تولید و دیگر مصارف که تقریبآ 80% فیصد مالیات غیررقابتی را باالی تولیدات معادن تشکیل میدهد.779

استخراج	غیرقانونی	معادن 
استفاده از خشونت توسط طالبان و دیگر گروپ های شورشی برای بوجود آوردن عواید از طریق 

استخراج غیرقانونی یا بدست آوردن غیرقانونی منابع طبیعی افغانستان، سهم عواید مردم افغان از این 
منابع دزدی شده را تکذیب میکند. سازمان ملل متحد در ماه فبروری 2015 چنین گزارش داد، "نفوذ کاوش 

طالبان در سکتور منابع طبیعی عمیق بوده و اخاذی در این سکتور نسبتآ فراگیر میباشد". در یک رویداد، 
یکی از عملیات های استخراج معدن که از دولت مجوز داشت بعد ازینکه بطورمداوم توسط طالبان، شبکه 

حقانی و حزب اسالمی )به رهبری گلبدالدین حکمتیار( در صورت عدم پرداخت پول تهدید به خشونت 
گردید، فعالیت اش را متوقف ساخت. طالبان در استخراج غیرقانونی معادن از سه طریق شامل اند: 

استخراج )آنها باالی حداقل 35 عملیات سنگ مرمر عقیق کنترول دارند(؛ اخذ اخاذی )تهدید و یا ارتکاب 
خشونت در صورت عدم پرداخت پول برای شان( و ارایه خدمات )امنیت، حمل و نقل و قاچاق(.780

سرمایه	گذاری	و	انکشاف	استخراج	معادن	برای	پایداری	افغانستان
در این ربع، پروگرام پنج ساله، 50 میلیون دالری اداره USAID در سرمایه گذاری و انکشاف استخراج 

معادن برای پایداری افغانستان )MIDAS( به کمک های تخنیکی خود به وزارت معادن و پطرولیم افغانستان 
 ،MIDAS در پروسه های مناقصه و مزایده، مذاکرات قرارداد و مدیریت قرارداد، ادامه داده است. پروگرام

وزارت معادن و پطرولیم و پارلمان افغانستان را در باره پذیرش سرمایه گذار و وضع قوانین دارای محیط 
مساعد برای سرمایه گذاران در مطابقت با عملکردهای خوب بین المللی نیز رهنمایی میکند.781

پروگرام MIDAS، وزارت معادن و پطرولیم افغانستان و کارمندان سروی جیولوژی افغانستان را 

تفتیش اداره سیگار
در یک تفتیش ای که در این ربع به نشر 

رسید، اداره سیگار میزان اهداف بدست آورده 
 USAID و TFBSO در پروگرام های
را مورد بررسی قرار داده و به چالشها 

در رابطه به انکشاف صنعت استخراجی 
افغانستان، رسیدگی نمودند.

این تفتیش دریافت که دولت ایاالت متحده 
ستراتیژی واحد جهت انکشاف صنعت 

استخراجی ندارد و سفارت ایاالت متحده 
در کابل کار بسیار اندکی را در هماهنگ 

سازی فعالیت های بین-سازمانی انجام داده 
است. این تفتیش ظرفیت ناکارا را در وزارت 

معادن و پطرولیم افغانستان برای اداره 
نمودن پروسه قرارداد بدون کمک خارجی، 
و عدم پالنگذاری برای نگهداشتن ابتکارات 

استخراجی TFBSO، را دریافت نمود. همچنان 
مشخص ساخت که پروگرام MIDAS اداره 

USAID ساحاتی را مشخص ساخته است 
که نیاز به کمک دارند و یک ستراتیژی 

برای انکشاف سکتور معادن مفصل ساخته 
و معیارهای واضح برای انتخاب ساحات 

بالقوه سرمایه گذاری توسط اداره USAID را 
میسازد. نتایج دریافت شده این تفتیش تمرکز 

گزارش بعدی خواهد بود. برای معلومات 
بیشتر به بخش 2، صفحه 25 مراجعه نمایید.
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نیز در مورد شناسایی مواد معدنی و حفر کمک میکند و توانایی آنها را برای تهیه گزارشات تخنیکی 
و مدل های سنگ ته نشین بصورت 3 بعدی، و همچنان در رابطه به ارائه قرارداد های آماده معدنی به 

وزارت معادن و پطرولیم افغانستان؛ افزایش میدهد. پروگرام MIDAS در این ربع مبلغ 10 میلیون دالر 
کمک مشمول-بودجه را به یک قرارداد خارج-بودجه برای خدمات اساسی حفر در سه ساحه )تانتالوم در 

دره سالنگ، مولیبدینوم در سیغان و گرانت در بامیان( که دارای ارزش بلند معدنی اند انتقال داد.782
در این ربع، مشاورین پروگرام MIDAS ترجمه انگلیسی قانون جدید معادن را نیز تکمیل نمود و در 

 عین حال تالش های وزارت معادن و پطرولیم افغانستان را در ساختن پیش نویس مقررات تخنیکی 
و مالی تطبیق این قانون جدید بشمول مالکیت مواد معدنی، مناقصه و مزایده ها، جوازها، حق امتیاز، فیس 

و جریمه ها، حمایه می نمود.783
اداره USAID منتظر رئیس دایمی خریداری وزارت معادن و پطرولیم افغانستان است تا وی تأیید 
نماید که ریاست خریداری قادر به اجرأ فعالیت های قرادادی دارای ارزش زیاد دالری، بوده و ارزیابی 

جدید موضوعات مانند مدیریت مالی و کنترول داخلی وزارت معادن و پطرولیم را تایید نماید. آخرین 
ارزیابی که اداره USAID بر آن تکیه میکند از سال 2011 است. تا زمانیکه بازرسی جدید تکمیل 

میگردد )ماه می 2015 قرار دانسته شده است( اداره USAID قبل از فراهم نمودن پول مشمول-بودجه، 
شرایط اضافی را تعیین خواهد نمود.784کمک های دیگر MIDAS و اداره USAID در عرصه استخراج 

در جدول 3.26 لست شده است.

هایروکاربن	ها
تالش های افغانستان در راستای انکشاف ذخایر تیل و گاز این کشور در حوزه دریای آمو و حوزه افغان-
تاجک که هردو در شمال افغانستان موقعیت دارند، متمرکز است.785افغانستان تنها کارخانه های باشکوه 
به مقیاس کوچک دارد - تصفیه خانه ها در مراحل ابتدایی اند که بطور محدود میتواند اجزاء پطرولیم و 
تیل خام را طی مراحل کند و این کشور تا حد زیادی به واردات مواد سوخت وابسته باقی میماند.786 این 

کشوربطور روزانه 10000 تن تولیدات تیل را از ترکمنستان، ازبکستان، روسیه، پاکستان و ایران وارد 
می نماید.787

پروگرام	های	شبرغان
به اساس بانک جهانی، شبرغان دارای ذخایر زیاد بالقوه برای انرژی تولید شده-گاز طبیعی میباشد 
که ممکن در رقابت با انرژی وارداتی از ازبکستان باشد.788 اداره USAID پروژه شبرغان را مورد 

حمایه قرار داده تا افغانستان را در راستای تشخیص و اداره نمودن منابع گازی اش کمک کند تا این منابع 
به منظور تولید انرژی بواسطه دو میکانیزم استفاده گردد: )1( پروژه 90 میلیون دالری مشمول-بودجه 
انکشاف گاز شبرغان )SGDP( برای احیاء دوباره و حفر چاه ها در حوزه دریای آمو، و تمویل یک 

سیستم جمع آوری-گاز و کارخانه طی مراحل کننده-گاز؛ و )2( فعالیت 35 میلیون دالری خارج-بودجه 
تولید گاز شبرغان )SGGA( برای ارتقاع ظرفیت و کمک تخنیکی برای وزارت معادن و پطرولیم 

افغانستان.789
در ربع گذشته، اداره سیگار گزارش داد که برای وزارت معادن و پطرولیم افغانستان اطالع داده که 

قراردادی حفرکاری پروگرام SGDP که بنام شرکت پطرولیم ترکیه است، از تقسیم اوقات کاری خود 
عقب مانده است و حفرکاری را الی ماه می 2015 آغاز نخواهد کرد که تقریبآ دو برابر زمان تصریح 

شده در قرارداد را دربر میگیرد.790 اداره USAID در این ربع گفت، این اداره روی تاریخ تکمیلی 
)ماه اگست 2015( بدون کدام تمدید دوباره، موافقت نموده است. هیچ پرداخت برای این قسمت پروگرام 
)مشمول-بودجه( صورت نگرفته است چون قراردادی هنوز هم در حال منسجم ساختن و انتقال وسایل 

خود به کشور می باشد. قسمت ارتقاع ظرفیت )خارج-بودجه( ادامه داشت ولی در این ربع مواجه به 
چالش ها بوده است. وزیر تازه وزارت معادن و پطرولیم کارمندان جدید را استخدام می نمود که شامل 
ایجاد یک کمیته جدید انکشاف سکتور گاز است و اداره USAID آرزوی موثریت بیشتر را نسبت به 

وزیر قبلی دارد.791

آموزش گوگل ایرت )زمین( در سروی زمین شناسی 
)USAID MIDA افغانستان )عکس
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 زراعت
 زراعت بطور همیشه منبع عمده استخدام و امرار معاش برای افغان ها بوده و می باشد، به اساس بانک 
جهانی، زراعت افغانستان 30% فیصد عواید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل میدهد و تقریبآ %59 

فیصد نیروی کاری را استخدام میکند.792 بین سال های مالی 2002 الی 2013، اداره USAID برای 
 بهبود تولیدات زراعتی و افزایش دسترسی به مارکیت ها مبلغ 1.25 میلیون دالر تعهد نمود و مبلغ 

1.38 بیلیون دالر جهت بهبود معیشت بدیل زرع خشخاش تعهد نمود.793 صفحات 118 الی125 این 
گزارش ربعوار، پروگرام های بدیل اداره USAID را مورد بحث قرار میدهد.

اداره USAID گزارش داد که این اداره در حال تمدید پروگرام بازاریابی باغبانی و زراعتی 
)CHAMP( و پروگرام بلند بردن اعتبار زراعت )ACE( است و همچنان دو پروگرام وزارت زراعت 

امریکا را که هر یک پروگرام گسترش زراعت افغانستان )AAEP( و پروگرام ارتقاع ظرفیت و تغیر 
مدیریت )CBCMP( است را تسلیم میگیرد که هدف این پروگرام ها ارتقاع ظرفیت در وزارت زراعت، 

آبیاری ومالداری افغانستان )MAIL( است.794 لست تمام پروگرام های فعال اداره USAID در بخش 
زراعت در جدول 3.27 صفحه بعدی است.

اداره USAID گفت، دفتر قرارداد این اداره )OAA( در توظیف نامه های مامورین نماینده قرارداد 
 COR تجدید نظر کرده و روی نیاز برای ایفای نقش مرکزی در روش نظارت چند-ردیفه توسط )COR(
ها تاکید ورزیده و این اطمیان را میدهد که پرسونل دولت ایاالت متحده فعالیت ها را در هر زمان بازبینی 

میکنند و درتامین موثریت نظارت کمک خواهد نمود. در این ربع، دفتر OAA اداره USAID برای 
منیجران فعالیت جهت تقویت بخشیدن تالش های نظارتی دولت ایاالت متحده، مکتوب ها نیز صادر نمود. 

 AOR ها و COR نظارت کننده گان سومی را مورد استفاده قرار میدهد که USAID برعالوه، اداره
های پروژه ها برای خدمات مانند نظارت ساحوی، ارزیابی، گزارش دهی و معلومات مدیریتی و توسعه 

محتوای ویب در میان دیگر خدمات، خود را در آنها ثپت نام می نمایند.795

)ACE( زراعت	اعتبار	گسترش
پروگرام 55 ماهه، 75 میلیون دالری ACE که در ماه فبروری 2015 ختم گردید وجوه انکشاف زراعت 

افغانستان )ADF( را حمایت نمود ، اعتبار زراعت را در سراسر زنجیره ارزش زراعت از طریق بانک 
ها، مغازه های فارم، اجاره شرکت ها و وسایل طی مراحل کننده مواد غذایی، تهیه نمود. بسیاری از این 

اعتبارها بعدآ برای دهاقین توسعه یافت. پروگرام ACE جز کمک تخنیکی بود که تمام فعالیت های قرض 
دهی ADF را اداره کرده و MAIL را در ارتقاع ظرفیت یاری میکرد.796

جدول 3.26

 USAID	اداره	استخراجی	کمک	های	پروگرام

تاریخ ختمتاریخ شروعنام	پروژه
هزینه مجموعی
 تخمینی )$( 

پرداخت های تجمعی الی 
 )$( 2015/31/3

19،400،618$30،440،958$12/21/20117/31/2016فعالیت تولید گاز شبرغان

5/15/20124/30/201590،000،0000پروژه انکشاف گاز شبرغان

15،818،556 50،096،175 3/31/20133/20/2016سرمایه گذاری و انکشاف استخراج معادن برای پایداری افغانستان

منبع: USAID، جواب به درخواست اطالعات به اداره سیگار، 4/9/2014.
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بیشتر از 234 قرضه به ارزش 106 میلیون دالر برای بیشتر از 31000 خانواده که مزرع دارند 
داده شده وتجارت کشت در 33 والیت از 34 والیت افغانستان با پرداخت تقریبآ 60 میلیون دالر انجام شده 

است. پروگرام ACE به اساس گزارش ها 16 هدف عملکرد خود را از 19 هدف انجام داده و بعدآ آنرا 
به MAIL انتقال و سپرده است، این وزارت یک نهاد کامآل فعال مالی با فعالیت های روز افزون بوده اما 

با عدم تمایل نهادهای بانکداری جهت عمل نمودن منحیث واسطه برای وجوه ADF، تاخیر در بررسی 
اداره USAID و عدم موجودیت تسهیالت راجع کننده فعال انکشاف اعتبار نیز مواجه گردید. نرخ تجمعی 

فرضی فعالیت چهار ساله ADF، 4.5 فیصد بود.797

)CBCMP-II( مدیریت	تغیر	و	ظرفیت	ارتقای	II	پروگرام
پروگرام سه ساله CBCMP-II اداره USAID با 20 میلیون دالر که در ماه جوالی 2014 به کار آغاز 

نمود و در راستای ساختن ظرفیت مدیریتی و نهادی در دفاتر مرکزی، والیتی و ولسوالی وزارت زراعت، 
آبیاری و مالداری افغانستان )MAIL( فعالیت دارد. هدف این پروگرام بوجود آوردن حمایت رهبری 

بهتر و موثر دولتی را در سکتور زراعت افغانستان بوجود بیاورد بخصوص حمایت از دفاتر ولسوالی ها 
که مستقیمآ با دهاقین و چوپانان کار میکنند. پروگرام CBCMP-II روی ریاست های مالی و محاسبه، 

 CBCMP-II تمرکز خواهد نمود. پروگرام MAIL نظارت و ارزیابی و خریداری و قراردادها در مرکز
همچنان دفاتر ساحوی را در امور مانند اولویت بندی، پالن گذاری، بودجه سازی و در امان ساختن منابع 

جهت دسترسی دهاقین به تکنالوژی مدرن زراعت، کمک می نماید . این پروگام، دفاتر ساحوی را در 
 MAIL نیز USAID کمک می نماید. اداره MAIL راستای تهیه گزارش دهی مالی به دولت مرکزی و

را کمک خواهد نمود تا تالش های ارتقای ظرفیت اش را به پروگرام ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج 

جدول 3.27

USAIS زراعت	بخش	در	فعال	های	پروگرام

تاریخ ختمتاریخ شروعنام پروژه
هزینه مجموعی

 تخمینی )$(
 پرداخت های تجمعی الی

 )$( 2015/31/3 

)AAEP-II( انکشاف زراعت افغانستان II 1،147،103$19،814،702$10/1/20149/30/2017 پروژه

*)ACE( 7/15/20102/25/201575،175،29672،346،632توسعه اعتبار زراعت

7/10/20147/9/201719،999،9893،961،994 پروگرام II ارتقاع ظرفیت و تغیر مدیریت

)DIAAEA( 11/30/201411/29/2015391،0000ادغام دیجیتال برای تقویت انکشاف زراعت در افغانستان

III مرحله )FEWSNET( 12/29/201112/28/201678،011،6302،420،553شبکه سیستم هشدار زودهنگام قحطی

)IDEA-NEW( 3/2/20099/30/2015159،878،589150،702،887مشوق های اقتصادی جاگزین-شمال، شرق و غرب

)SAAF( 3/25/201112/31/20167،824،2096،236،596تقویت مراکز زراعتی افغان

10/7/201310/6/2018125،075،17222،279،151پروگرام انکشاف زراعت منطقوی )RADP(-جنوب

5/21/20145/20/201978،429،7144،177،911پروگرام انکشاف زراعت منطقوی )RADP(-شمال

8/10/20148/9/201969،973،3763،532،601پروگرام انکشاف زراغت منطقوی )RADP(-شرق

9/12/20139/30/20184،950،6920]نام پروزه مشخص نیست[

10/1/20139/30/201826،606،5140]نام پروزه مشخص نیست[

12/16/201412/31/20165،000،0005،000،000]نام پروزه مشخص نیست[

معیین خواهد شد

یادداشت: *پروزه ACE در 2015/25/2 ختم گردید.

منبع: USAID، جواب به درخواست اطالعات به اداره سیگار، 2015/9/4.
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)CBR( که توسط بانک جهانی تمویل میگردد، عوض کند.798 تا تاریخ 12 مارچ 2015 این پروگرام به 
تعداد 66 تا 81 متخصص تغیر مدیریت را استخدام نموده و وسایل تکنالوژی معلوماتی استفاده شده را از 

پروگرام های اختتام یافته اداره USAID دریافت نموده است.799

توسعه	و	خدمات	ضروری
از سال 2002، ایاالت متحده هزینه های بازسازی را برای افزایش برق، اعمار سرک ها و پل ها، و 

بهبود صحت و تعلیم و تربیه در افغانستان فراهم ساخته است. این بخش گزارش به انکشافات کلیدی ناشی 
از تالش های ایاالت متحده در عرصه بهبود توانایی دولت افغانستان برای عرضه خدمات ضروری مانند 

برق، حمل و نقل، صحت و تعلیم و تربیه، می پردازد.

رساندن/تهیه	انرژی
افغانستان در پایین ترین رده جهانی برای رساندن برق قرار دارد که تنها 25 فیصد افغان ها به شبکه برق 
وصل اند – تقریبآ به عین تناسب کسانیکه در شهرها زندگی میکنند.800 افغانستان تقریبآ 73% فیصد برق 

مجموعی خود را از خارج وارد می کند. به اساس گزارش بانک جهانی، توقوع میرود تا واردات برق 
در مدت زمان نزدیک افزایش یابد، این گزارش همچنان یادآور شد که دسترسی محدود به برق یکی از 

بزرگترین موانع افغانستان در انکشاف سکتور خصوصی است.801

گروپ	کاری	مشترک	انرژی	منطقوی	ایاالت	متحده	–	افغان 
بتاریخ 23 مارچ 2015، وزیر خارجه امریکا آقای جان کری تاسیس گروپ کاری مشترک انرژی 

منطقوی ایاالت متحده – افغان را اعالن نمود تا راه ها را برای حمایت انضمام افغانستان در مارکیت های 
منطقوی انرژی بررسی نماید. وزارت خارجه امریکا، اداره USAID، وزارت خزانه امریکا و دیگر 

نهادهای مرتبط ایاالت متحده در این سعی اشتراک خواهند کرد. رئیس جمهور غنی پیش بین است که این 
ابتکار، افغانستان را مبدل به یک قطب خواهد ساخت که انرژی تولید شده از مرکز آسیا و همچنان بطور 

فزاینده از افغانستان بداخل آسیای جنوبی جریان پیدا خواهد کرد.802
 اداره USAID یک نشست درونی-ایاالت متحده ]بین نهادها[ انرژی منطقوی را بتاریخ 31 مارچ الی 
1 اپریل سال 2015 در شهر دبی میزبانی نمود. دو مقصد این نشست داخلی عبارت بود از: )1( بهبود 

درک وضعیت فعلی انرژی منطقوی راه ابریشم، سرمایه گذاری فعلی دولت ایاالت متحده روی انرژی در 
سراسر منطقه، تالش های دیپلماتیک ایاالت متحده و دیگر ابتکارات کلیدی؛ و )2( بدست آوردن رضایت 
در کاهش هزینه دولت ایاالت متحده به منظور نتایج موثرتر، و آیا اینکه یک تغیر ستراتیژیک نیاز است یا 

خیر.803

ابتکارات	انرژی	منطقوی	فعلی	که	افغانستان	در	آن	
دخیل	است	شامل	انتقال	لین	ترکمنستان-ازبکستان-
تاجکستان-افغانستان-پاکستان	میباشد	که	در	اعزام	
انرژی	از	ترکمنستان	به	پاکستان	کمک	خواهد	کرد.	

پروژه	انتقال	لین	CASA-1000	برق	را	بین	قزاقستان	
و	تاجکستان	و	از	تاجکستان	به	افغانستان	و	پاکستان	

حرکت	خواهد	داد	و	پیپ	گاز	طبیعی	ترکمنستان-
افغانستان-پاکستان-هند )TAPI( که	گاز	طبیعی	را	از	

ترکمنستان	به	این	کشورها	انتقال	خواهد	داد.

منبع: ADB، 44463-013: مرحله 3 پیپ گاز طبیعی ترکمنستان-افغانستان-
CASA-1000، http://www.casa- پاکستان-هند، قابل دسترس 2015/8/4؛

org/MainPages/CASAAbout.php.1000، جواب اداره USAID به بررسی 
اداره سیگار، 2015/12/4

http://www.casa-1000.org/MainPages/CASAAbout.php
http://www.casa-1000.org/MainPages/CASAAbout.php
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از سال 2002 الی 2014، اداره USAID به تنهایی بیشتر از 2.7 بیلیون دالر را برای ساختن 
جنراتورها، ستیشن های فرعی و لین های انتقال، و کمک تخنیکی به این سکتور، تعهد نموده است.804 

برعالوه، وزارت دفاع امریکا تقریبآ 292 میلیون دالر برای پروژه برق از طریق پروگرام واکنش عاجل 
قوماندان تهیه نموده و تقریبآ 1.1 بیلیون دالر دیگر از طریق وجوه زیربنای افغانستان )AIF( که بطور 
مشترک از سوی وزارت دفاع امریکا و وزارت خارجه امریکا اداره میشود، تهیه نموده است.805 برای 
معلومات بیشتر در مورد پروگرام های AIF به صفحات 165-166 گزارش ربعوار به کانگرس ایاالت 

متحده، ماه جنوری 2015 مراجعه نمایید.
دو سیستم عمده انرژی افغانستان همان سیستم انرژی شمال-شرق )NEPS( و سیستم انرژی جنوب-
شرق )SEPS( می باشد. اداره USAID برای وصل نمودن و افزایش رساندن برق در هردو سیستم، به 

تعداد سه پروژه دارد که عبارت اند از: )1( پروژه وصل و وسعت انتقال انرژی )PTEC( اعمار یک 
لین انتقالی که کابل را با کندهار وصل میسازد و ارتقای ظرفیت کاربرد برق ملی افغانستان- د افغانستان 
برشنا شرکت )DABS(، حفظ سرمایه گذاری های زیربنایی انرژی؛ )2( پروژه انرژی کندهار-هلمند 

)KHPP( که شامل نصب توربین سومی در بند کجکی و بهبود سیستم انتقال انرژی که کجکی را با کندهار 
وصل میسازد.806 تمام پروژه های فعال اداره USAID در عرصه زیربنای انرژی در جدول شماره 3.28 

لست شده است.
	پروژه	انرژی	کندهار	–	هلمند

 پروژه انرژی کندهار – هلمند )KHPP( به این مقصد است تا در والیات کندهار و هلمند رساندن برق و 
قابلیت اعتماد انرژی برق را افزایش دهد.807 تمام مولفه های این پروژه بسته شده اند بجز از یک قرارداد 

خدمات حمایت-تخنیکی اداره USAID که با کمپنی بلک است وDABS را در تالش هایش برای افزایش 
انرژی آبی ثابت دراز-مدت از بند کجکی با نصب توربین سوم در موتورخانه، کمک نماید.808

اداره USAID دراین ربع گفت، تاریخ تکمیل نصب توربین که31 دسمبر 2015 است باید تمدید 
گردد.انتقال وسایل و مواد در جریان عملیات های جاری نظامی مطابق تقسیم اوقات قرارداد پیش نرفت؛ 
 GFA برای مدیریت تقاضاها در مرحله نصب ناکافی است؛ و شرکت مشورتی DABS تعداد کارمندان
که یک شرکت مشاور مدیریت ساختمانی برای DABS است، مدیریت پروژه وی ضعیف را نشان داد 

ولی هنوز هم قرارداد GFA برای 15 ماه الی ماه الی 29 فبروری 2016 از سوی DABS تمدید گردید 
و بودجه این قرارداد را از 21 میلیون دالر به 36 میلیون دالر افزایش داده شد. پرداخت پول به قرادادی 

ها در زمان معیین اش صورت نگرفته و DABS در ایجاد ظرفیت برای اداره کردن قرارداد های 
بزرگ تخنیکی با مشکالت روبرو است. اداره USAID تأیید نمود که این اداره نیاز دارد تا حمایت خود 

را در ارتقای ظرفیت ادامه دهد. 809

NEPS: برق را از جمهوری های آسیای مرکزی 
بخاطر تهیه برق کابل و عوام در شمال کابل، 

وارد می نماید.

SEPS: بیشترین برق خود را از بند کجکی و 
جنراتورهای دیزلی شهر کندهار اخذ میکند تا 

انرژی را در ساحات والیت هلمند و کندهار تهیه 
نماید.

منبع: وزارت دفاع امریکا، گزارش در مورد پیشرفت در امنیت و ثبات در افغانستان، 
2013/11، قابل دسترس 2013/29/12 
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وزارت دفاع امریکا از سال مالی 2011 مبلغ 136 میلیون دالر برای تیل دیزل جهت فعالیت جنراتورها 
در شهر کندهار از طریق راه حل وفصل کندهار، پرداخت نموده است در حالیکه کار نصب توربین در بند 

کجکی جریان دارد. کمک های مالی مواد سوخت )20 میلیون دالر تنها در وجوه سال مالی 2014 تعهد 
 DABS شرکت ،USAID گردید( قرار است در ماه سپتمبر سال 2015 انقضا گردد.810 قرار گفته اداره
بلند بردن تحرفه های نرخ را زیر مالحظه دارد تا بعد از ختم کمک هال مالی وزارت دفاع امریکا برای 

مواد سوخت دیزل بتواند پرداخت نماید و سال گذشته این موضوع را به والی و اهالی کندهار ابالغ نمود اما 
در متقاعد و قانع ساختن آنها به مشکالت روبرو گردید.811

پروگرام	توسعه	و	وصل	انتقال	انرژی
پروگرام تمویل شده ایاالت متحده )PTEC( برای تقویت و وسعت انتقال تولید برق و سیستم های توزیع 

برق بشمول تمویل انتقال لین بین کابل و کندهار برای وصل NEPS به SEPS طراحی گردیده است.812 
هدف مولفه های تجارتی سازی و ارتقای ظرفیت پروگرام PTEC کاهش دادن ضایعات تخنیکی و تجارتی 
است.813 کار اعمار باالی انتقال لین و ستیشن های فرعی بین ارغندی و غزنی آغاز گردیده است که اولین 

قسمت وصل کننده NEPS –SEPS میباشد. تا امروز مبلغ 17 میلیون دالر از طریق وزارت مالیه/DABS به 
قراردادی های PTEC در این تالش پرداخت شده است.814

برای حمایه قسمت دوم غزنی به کندهار، مبلغ 179.5 میلیون دالر از AIF به اداره USAID انتقال 
گردید.815 برعالوه، مبلغ 300 میلیون دالر از وجوه زیربنایی افغانستان که توسط بانک انکشاف آسیایی 
 ADB طوری احساس نمود که USAID تعهد گردید چون اداره PTEC اداره می شود به )ADB(

 DABS برای USAID همانگونه که توافق گردیده بود به این پروژه اولویت نمیدهد.816 به عوض آن اداره
یک قرارداد مساعدت-مستقیم فراهم نمود و مدت اعمار انتقال لین NEPS-SEPS را ممکن یک سال کاهش 

دهد. اداره USAID کار طرح این قسمت )انتقال لین و پنج ستیشن فرعی( را تکمیل کرده است که شامل آماده 
ساختن اسناد مزایده میباشد و در مزایده که بتاریخ 9 فبروری 2015 اعالن گردید کمک نمود.817

 )NPC( از سوی کمیسیون ملی تدارکات افغانستان PTEC هشدار داد که اینکه قرارداد USAID اداره

تفتیش اداره سیگار
یک تفتیش جاری اداره سیگار روی پیشرفت 

وزارت خارجه امریکا در تکمیل نمودن 
تمویل سال مالی 2011 پروژه های زیربنایی 
افغانستان، تاثیرات باالی اولویت های دیگر 

زیربنایی و مقاصد ضد شورشی و چالش های 
 پایدار، متمرکز می باشد.

پروژه خاص اداره سیگار
اداره سیگار در این ربع یک مکتوب 

استعالمی را به وزارت خارجه امریکا، 
 USAID و USFOR-A ،وزارت دفاع امریکا
در مورد وضعیت تالش های دولت ایاالت 

متحده جهت ایجاد یک منبع انرژی برق پایدار 
و قابل اعتماد در شهر کندهار بعد از ماه 

سپتمبر 2015، صادر نمود. برای معلومات 
بیشتر به بخش 2، صفحه 45 مراجعه نمایید.

جدول 3.28

 USAID انرژی	زیربنای	درعرصه	فعال	های	پروژه

تاریخ ختمتاریخ شروعنام پروژه
هزینه مجموعی
 تخمینی )$( 

پرداخت های تجمعی الی 
 )$( 2015/31/3

224،010،474$226،669،100$12/9/201011/30/2015پروژه انرژی کندهار - هلمند

1/1/201312/31/2016670،000،00028،049،353توسعه و وصل انتقال انرژی 

3/7/20133/6/2018285،170،184105،000،000سهیم شدن در وجوه امانتی زیربنای افغانستان 

4/22/201312/31/201575،000،00018،424،853قسمت 2 بند کجکی

2/1/20141/31/20161،789،224929،863کمپاین آگاهی عامه جهت بلندبردن دانش افغانها از پروگرام های انکشاف انرژی

9/30/20079/30/2017698،555698،555تبادل اجرایی کاربرد

11/9/200911/8/201572،000،00062،706،294پروگرام حمایت از انجینیری افغان 

PEER 7/25/20117/24/2016133،492،1385،440،647اعطا قراردادهای

یادداشت: پروگرام های فعالیت تولید گاز شبرغان )SGGA(، پروژه انکشاف گاز شبرغان )SGDP( و سرمایه گذاری و انکشاف استخراج معادن برای پایداری افغانستان )MIDAS( که همه اینها تحت سکتور انرژی در گزارش تمویل اداره USAID کتگوری شده اند در 
بخش فرعی پروگرام های سکتور استخراجی در صفحات 170-103 لست گردیده اند.

منبع: USAID، جواب به درخواست اطالعات به اداره سیگار، 9/4/.2015
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 منظور میشود یا خیر نامعلوم است. این کمیسیون بواسطه فرمان شماره 60 ریاست جمهوری بتاریخ 
20 فبروری 2015 تاسیس گردید و جاگزین کمیسیون خاص تدارکات شد که قرارداد های مشمول-بودجه 

 USAID قبلی برای منظوری دولت افغانستان از طریق همین کمیسیون طی مراحل میگردید. بنابر این، اداره
گفت، تأخیر درپروگرام ها امکان پذیر است. 818 برای معلومات بیشتر در مورد این کمیسیون به صفحه 136 

در بخش حکومتداری این گزارش مراجعه نمایید.
 NEPS-SEPS برای دور ساختن فاصله بین ظرفیت تولید برق کندهار و تقاضا تا زمانیکه انتقال لین
تکمیل میگردد، اداره USAID گفت، PTEC فروش معکوس را تمویل میکند که به موجب آن تولید کننده 
گان مستقل انرژی برای ساختن و فروختن انرژی دستگاه انرژی آفتابی با DABS رقابت خواهند کرد. این 

دستگاه قرار است در نصف سال 2016 فعال گردد و ممکن قادر به تولید 10 میگاوات برق باشد.819

حمل	ونقل
عدم موجودیت زیربناهای حمل و نقل در افغانستان مانع تجارت داخلی، تجارت خارجی و رشد اقتصادی 

شده است. بانک جهانی بیان داشت که ساختن سکتور حمل و نقل برای انکشاف اقتصاد ملی یک امر حتمی 
است.820 کمبودی ها در زیربنای حمل و نقل افغانستان سکتورهای خدمات و زراعت که در حال حاضر بخش 
بزرگ از تولیدات ناخالص داخلی را تشکیل میدهند؛ متاثر میسازد.821 همچنان سبب وقفه در صنعت استخراج 

معدن میگردد که دولت افغانستان و جامعه تمویل کندده گان بین المللی روی عواید آینده این صنعت برای 
جبران کاهش کمک ها، حساب میکنند.822 ایاالت متحده دراین ربع همچنان به تالش هایش در راستای کمک 

نمودن افغانستان در ساختن ظرفیت وزارت ترانسپورت و عملیات و نگهداری پایدار، ادامه داده است.823

سرک 
در حالیکه ایاالت متحده مبلغ تجمعی 2.36 بیلیون دالر را جهت اعمار سرک، بررسی و نظارت فراهم 
نموده و مبلغ 5 میلیون دالر دیگر را جهت بررسی و نظارت دراین سال به مصرف خواهد رساند، 824 

بانک جهانی گفته است، 85% فیصد سرک های افغانستان در حالت خراب قرار دارند و اکثریت سرک ها 
را نمیتوان برای وسایل نقلیه موتر استفاده کرد.825 افغانستان در حال حاضر پول کافی و ظرفیت تخنیکی 

برای نگهداری سرک ها و شاهراه ها را قرار گفته اداره USAID ندارد.826 پروگرام های فعال اداره 
USAID در بخش اعمار سرک و بررسی و نظارت در جدول شماره 3.29 لست شده است.

پروژه	پایداری	سکتور	سرک
پروژه پایداری سکتور سرک )RSSP( اداره USAID به وزارت فواید کمک نموده تا ظرفیت این 

وزارت را جهت تمویل و نگهداری بهتر زیربنای سرک تقویت کند. این پروژه دارای چهار فعالیت عمده 
ذیل میباشد: 827

• فعالیت 1: بررسی و نظارت حاالت عاجل؛ که مبلغ 5 میلیون دالر در 12 ماه هزینه دارد. تا 	
فعآل مبلغ 8000 دالر در پاکسازی ریزش گل به مصرف رسیده است.

جدول 3.29

پروگرام	های	فعال	USAID	در	بخش	اعمار،	عملیات	ها	و	نگهداری	سرک	ها

تاریخ ختمتاریخ شروعنام پروژه
هزینه مجموعی
 تخمینی )$( 

پرداخت های تجمعی الی 
 )$( 2015/31/3

2،339،998$21،366،222$8/3/20148/2/2017مساعدت تخنیکی به وزارت فواعد عامه

IV 6/26/201412/31/201631،963،73614،554،611سرک گردیز الی خوست، مرحله

4/1/20133/30/20163،533،9501،469،001نگهداری تونل سالنگ

)EQUALS( 4/18/20114/17/2016126،307،645102،069،140حمایت از انجینیری، اطمینان کیفیت و لوژستیک

USAID 1/19/20087/31/201557،160،74956،355،660حمایت از پروگرام اعمار مراکز صحی و تعلیمی

یادداشت: مساعدت تخنیکی به وزارت فواعد عامه جز پروژه پایداری سکتور سرک USAID است.

منبع: USAID، جواب به درخواست اطالعات به اداره سیگار، 2015/26/3 و 2015/9/4.
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• فعالیت 2: کمک تخنیکی به وزارت فواعد عامه برای ایجاد یک ریاست و هزینه برای سرک 	
که 21.4 میلیون دالر در مرحله اول و 14 میلیون دالر در مرحله دوم هزینه برمیدارد. قرارداد 

سه ساله برای مرحله اول در ماه اگست 2014 آغاز گردید. نهادهای افغانی ایجاد شده در 
مرحله اول، قبل از آغاز مرحله دوم )تعمیرات، وسایل، آموزش( نیاز به تأییدی پارلمانی دارد.

• فعالیت 3: ارتقای ظرفیت وزارت فواعد عامه افغانستان که 38 میلیون دالر هزینه برمیدارد؛ 	
و ساختن دستور عمل به اساس ارزیابی نیازمندی ها. تأییدی پارلمان از فعالیت 2؛ مرحله اول 

قبل از آغاز فعالیت 3 نیاز می باشد. 
• فعالیت 4: وجوه مالی تشویقی انتقالی برای ارزیابی و نظارت سرک که 33 میلیون دالر هزینه 	

خواهد برداشت. زمانیکه بانک انکشاف آسیاه )ADB( دریچه تشویقی ارزیابی و نظارت را 
 )AITF( تمویل اش را از طریق وجوه امانتی زیربنای افغانستان USAID ایجاد نمود، اداره

که توسط ADB اداره میگردد؛ فراهم خواهد کرد.

مرحله	چهارم	احیای	مجدد	سرک	گردیز-خوست
پروژه چهار مرحله ایی با هزینه 233 میلیون دالر برای قیر ریزی 63 مایل شاهراه، دسترسی والیات 

خوست و پکتیا را به مسیر بزرگ تجارت به پاکستان و کابل، و سرک حلقوی که کابل، کندهار و هرات 
را وصل میسازد، فراهم میسازد.828 این پروژه شامل پل ها، گذرگاه ها، ساختارهای خشک کننده، 

حفرکاری، ساختارهای "آموزش دریا" جهت کنترول نمودن گردش و رسوب، و قیرریزی است. از چهار 
مرحله، سه مرحله آن در 55 مایل که تا فعآل قیر شده است تکمیل میگردد. ساختمان سرک و پل های 

باقیمانده بزودی آغاز خواهد شد )یک پل دیگر مرحله چهارم در حال انجام است(.829

رشد	اقتصادی
تا 31 مارچ 2015، اداره USAID تقریبآ 977 میلیون دالر برای پروگرام های رشد اقتصادی در 

افغانستان پرداخت نموده است.830
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پروگرام	انکشاف	نیروی	کاری	افغانستان
 پروگرام انکشاف نیروی کاری افغانستان )AWDP( اداره USAID که برای چهار سال با هزینه 

62.6 میلیون دالر هدف دارد تا سترسی 25000 تن طبقه ذکور )75 فیصد هدف( و اناث )25 فیصد 
هدف( را به بازار کاراز طریق آموزش و تعلیم حرفوی، حمایت انکشاف کار، پروگرام های آموزش اداره 
تجارت، اعتبار مالی و خدمات تقرر در وظیفه، ارائه نماید. این پروگرام سطح بیکاری و کم یابی کارکنان 

ماهر تخنیکی و مدیران تجارت افغان آموزش دیده، را کاهش میدهد. هدف این پروگرام ایجاد کار، ایجاد 
نیروی کاری ماهر و نیمه ماهر، افزایش کار شخصی و ترویج بازیافت اقتصادی در افغانستان میباشد.831
پروگرام AWDP تالش های ارتقای ظرفیت مربی ها و آموزش دهنده گان تخنیکی/حرفوی را نیز 

مورد حمایت قرار میدهد. پروگرام AWDP سعی دارد تا کیفیت این پروگرام های آموزشی را از طریق 
مشارکت خصوصی-عامه بلند ببرد و این پروگرام ها را بیشتر قابل دسترس بسازد. الی تاریخ 31 دسمبر 

2014، اداره USAID گزارش داد که بیشتر از 11000 افغان آموزش دیده اند و 6700 تن یا در کار تقرر 
 یافته و یا در وظایف نیمه مسلکی ترفیع کرده اند. معلوم نیست که اهداف این پروگرام در آموزش 

21000 تن و تقرر یا ترفیع 17500 تن دیگر الی تاریخ معیین شده آن )ماه اپریل 2015( تحقق میابد یا 
خیر. اما تا حال این پروگرام از هدف خو)د داشتن 25 فیصد زنان برای آموزش، 31 فیصد برای تقرر و 
34 فیصد برای ترفیع( پیشتاز است.832 پروگرام AWDP تقریبآ 18.3 میلیون دالر را تا تاریخ 31 مارچ 

2015 پرداخت نموده است.833

 تعلیم	و	تربیه	)معارف(
هدف ایاالت متحده این بوده تا دسترسی افغانستان را به معارف با کیفیت از طریق ارتقای ظرفیت؛ رسیدگی 

به نیازمندی های عاجل مواد درسی، مکاتب و انکشاف معلم؛ و افزایش دادن فرصت ها برای سواد جوانان، 
مهارت های کاری و انکشاف نوجوانان، بهبود بخشد.834 الی 31 مارچ 2015، اداره USAID بیشتر از 768 

میلیون دالر را برای پروگرام های تعلیم و تربیه در افغانستان پرداخت نموده است.835
به اساس کامل ترین اطالعات موجود درسیستم معلومات معارف )EMIS( وزارت معارف افغانستان، 

 این کشور مجموعآ 14226 باب مکتب دولتی با دروس عمومی در سال 1393 )2014( با داشتن 
8.35 میلیون شاگرد ثپت نام شده، داشت.836 از 8.12 میلیون شاگرد که در سال 1392 ثپت نام شده بودند همین 

کامل ترین اطالعات این رقم را به اساس چگونگی حاضری تقسیم میکند که 6.6 میلیون شاگرد در کتگوری 
حاضر و 1.55 شاگرد منحیث غیرحاضر مالحظه میگردد.837 سیستم EMIS در هیچ زمانی مکاتب مسدود و 

باز و حاضری معلم و شاگر را تعقیب نمی میکند. ارقام بطور مستقالنه تصدیق نشده است. 838
پروگرام های اولویت معارف USAID که از طریق ESF تمویل میگردد در این ربع وجود دارند: 839 

آموزش و و تریننگ تعلیمات ابتدایی، باسوادی و حرفوی-تخنیکی )BELT(: هدف این پروگرام 
افزایش دسترسی به تعلیمات ابتدایی برای مردم که دولت به آنها رسیدگی کرده نمیتواند، میباشد. 

در این ربع، اداره USAID درخواست پروپوزل را برای ارزیابی ملی در مورد خوانش 
شاگردان صنف دوم و سوم، اعالن نمود.

• تعلیم و تربیه BELT مستقر در جامعه: دسترسی به تعلیمات ابتدایی را در 10 والیت فراهم 	
میسازد.

• پوهنتون امریکایی در افغانستان )AUAF(: اداره USAID با این پوهنتون موافقتنامه 	

تفتیش اداره سیگار
یک تفتیش از سوی اداره سیگار در مورد 

تالش های ایاالت متحده جهت افزایش 
دسترسی به و کیفیت سیستم های معارف 

ابتدایی و ثانوی افغانستان، متمرکز میباشد.
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امضاء نمود و هشت شاگرد را به درجه لسانس و پنج شاگرد را به درجه ماستری مورد حمایت 
قرار میدهد.

• پروگرام حمایه پوهنتون ها و ایجاد نیروی کاری	)USWDP(: این پروگرام نصاب تعلیمی 	
را به اساس نیازمندی های مارکیت میسازد.

• پروژه بهبود کیفیت معارف )EQUIP(: این پروژه روی آموزش معلم تمرکز دارد. بیشتر از 	
84000 معلم با مساعدت دولت ایاالت متحده آموزش دیده اند.

لست مکمل پروگرام های فعال اداره USAID در بخش معارف در جدول شماره 3.30 درج است.

پروگرام	حمایت	از	پوهنتون	ها	و	ایجاد	نیروی	کاری
هدف پروگرام پنج ساله USWDP که هزینه آن 92 میلیون دالر است این بوده تا ظرفیت مدیریتی وزارت 

تحصیالت عالی افغانستان و 10 پوهنتون را بلند ببرد و تعداد افغان های مسلکی باکفایت اعم از مردان و 
زنان را در سکتورهای عامه و خصوصی افزایش دهد. این پروگرام همچنان پوهنتون ها را با استخدام 

کننده گان وصل میسازد که میتواند در آماده ساختن نصاب تحصیلی مطابق تقاضای مارکیت کمک نماید و 
کوشش میکند تا درجه تحصیالت نو و یا پیشرفته را در هر پوهنتون ایجاد کند.840

در حال حاضر یک پروگرام درجه معاونی تحصیلی )Associate degree( در بخش تکنالوژی 
معلوماتی در پوهنتون پولی تخنیک کابل با داشتن 38 محصل )هشت تن آنها اناث اند( در یک صنف، 

براه انداخته شده است. در پوهنتون کابل به تعداد 28 محصل )شامل هشت اناث( در دوره دوم پروگرام 
ماستری در بخش اداره و پالیسی عامه ثپت نام اند، و پروگرام های درجه لسانس و ماستری در بخش 

اداره تجارت براه انداخته شده است. اداره USAID هشدار داد که ایجاد پروگرام های جدید درجه 
تحصیلی با درنظرداشت کار مهم پالیسی که از سوی وزارت تحصالت عالی افغانستان و رهبری پوهنتون 

الزم دانسته میشود، پرچالش است. 841

جدول 3.30

پروگرام	های	فعال USAID در	بخش	تعلیم	و	تربیه

تاریخ ختمتاریخ شروعنام پروژه

هزینه مجموعی
 تخمینی
 )$( 

پرداخت های تجمعی الی 
 )$( 2015/31/3

1،009،674$ 3،108،580$ 10/11/20123/31/2015مشارکت جهانی برای تحصیالت

12،075،066 40،000،000 8/1/20137/31/2018پوهنتون امریکایی در افغانستان، انستیتوت انکشاف مسلکی

700،000 1،000،000 6/15/20136/14/2015انستیتوت حرفوی تخنیکی افغانستان

2،076،818 29،835،920 5/19/20145/18/2019تقویت بخشیدن تحصیالت در افغانستان

6،398،771 7،384،665 8/21/20117/31/2017پروگرام اسکالرشپ فیس افغان

699،801 7،262،016 1/1/201412/31/2017ارزیابی نتایج یادگیری و اثرات اجتماعی در تحصیالت مبتنی بر جامعه

11،224،116 91،927،769 1/1/201412/31/2018پروگرام انکشاف پوهنتون های افغانستان و توسعه نیروی کار

54،027،000 54،027،000 9/17/20149/16/2019افزایش دسترسی به تعلیمات ابتدایی و تساوی جنسیتی

BELT – 0 56،000،000 10/29/201310/28/2017تعلیمات مبتنی بر جامعه

منبع: USAID، جواب به درخواست اطالعات به اداره سیگار، 2015/9/4.
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صحت
افغانستان در بخش صحت از سال 2002 تا به حال پیشرفت های را تجربه نموده است، با آنهم این کشور 
پایین تر از حد اوسط در بین کشورهای دارای عواید پایین قرار دارد و به اساس بانک جهانی این کشور 

بلندترین سطح سوء تغذی اطفال را در جهان دارد.842 مساعدت ایاالت متحده به وزارت صحت عامه 
افغانستان شامل ارتقای ظرفیت، آموزش و فعالیت های اطمینان کیفیت به سطح مرکز و محل بخصوص 

در والیات جنوبی و شرقی که در آن بطور گسترده خدمات وجود ندارد، می باشد.843
در سال 2015 ریاست احصائیه مرکزی افغانستان و وزارت صحت عامه افغانستان در مشارکت با 

ادارهUSAID اولین سروی امار نفوس و صحت را انجام خواهند داد و این سروی در ایجاد پروگرام 
های مدرن صحی و اجتماعی، دولت افغانستان را کمک میکند. اداره USAID گفت، این اداره از:معیار 

طالیی"در تحقیق این سروی استفاده خواهد نمود که اطالعات خیلی دقیق در مورد موضوعات مانند: 
میزان ازدواج، سطح حامله گی و ترجیحت، پالن فامیلی، تغذیه مادر و طفل، مرگ و میر، صحت و 
همچنان شاخص های اجتماعی، را ارائه میکند. نتایج این سروی در مطابقت با معیارهای بین المللی 

گرداوری و تالیف خواهد شد و به ساده گی با نتایج که از کشورهای دیگر جمع آوری گردیده قابل مقایسه 
خواهد بود.844

 USAID اداره	سوی	از	تمویل
از سال مالی 2002 الی سال مالی 2013 مساعدت های خارج-بودجه و مشمول-بودجه ایاالت متحده 

مجموعآ بیشتر از 913 میلیون دالر به سکتور صحت افغانستان پرداخت نموده است. 845 از سال مالی 
2014 الی سال مالی 2018 مساعدت اداره USAID مجموعآ به 383 میلیون دالر خواهد رسید.846 

مساعدت مشمول-بودجه برای وزارت صحت عامه افغانستان شامل پرداخت معاشات کارمندان مراکز 
تمویل شده از سوی ایاالت متحده، تدارکات و وسایل، آموزش داخل خدمت، نوسازی جزئی مراکز و 
نظارت و ارزیابی می باشد. مساعدت های خارج-بودجه شامل فعالیت های تقویت سیستم صحی، کار 

گرفتن از سکتور خصوصی و خریداری ادویه جات و ادویه جات ضد حاملگی میباشد.847 پروگرام های 
فعال اداره USAID در بخش صحت در جدول شماره 3.31 لست گردیده است.

 
قراردادهای	مشارکت	برای	خدمات	صحی

پروگرام قراردادهای مشارکت کشور- میزبان برای خدمات صحی )PCH( تالش های وزارت صحت 
عامه افغانستان را در فراهم سازی بسته خدمات ابتدایی صحی – صحت مادر و نوزاد، صحت طفل و 

واکسین ها، تغدیه عامه، جلوگیری از امراض ساری، صحت روانی، خدمات معلولیت، و تدارک ادویه 
جات ضروری – در 13 والیت و بسته خدمات ضروری شفاخانه در 5 والیت، را مورد حمایت قرار 
میدهد.848 پروگرام PCH مراقبت صحی را در بیشتر از 6000 محل صحی که مراقبت محدود تداوی 

را انجام میدهند و بیشتراز 600 مرکز بشمول شفاخانه ها و مراکز صحی را حمایت میکند. این پروگرام 
خدمات مراقبت صحی ثالث را نیز در 5 شفاخانه های والیتی و 1 شفاخانه ملی حمایت میکند. برعالوه، 
پروگرام PCH پروگرام تعلیمات قابله گی عمومی را بنمظور کاهش مرگ و میر مادر و طفل، حمایت 

میکند.849

تفتیش اداره سیگار
یک تفتیش که از سوی اداره سیگار در این 

ربع از تالش های اداره USAID در حمایه و 
بهبود خدمات مراقبت های صحی افغانستان، 
 USAID آغاز گردید که روی حوزه که اداره
تاثیرات همه جانبه تالش هایش و حوزه که 
USAID اطالعات مراقبت صحی را بخاطر 

درست بودن آن، جمع آوری، تصدیق و وفق 
میدهد، متمرکز است. برای معلومات بیشتر 

به صفحه 28 در بخش 2 مراجعه نمایید.
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اداره USAID گفت، اولویت سکتور صحی این اداره اینست تا از طریق سیستم نظارت این اداره 
چگونگی حمایت های PCH از ارایه خدمات صحی، شریک ساختن دروس آموخته شده با وزارت 

صحت عامه افغانستان و بانک جهانی، را مسند سازد و انتقال مالیم PCH را به انکشاف سیستم عملکرد 
صحی در حال انتقال را که از سوی بانک جهانی اداره میگردد، مطمین سازد. پروگرام PCH قرار است 

در ماه دسمبر 2015 انقضا گردد.850

جدول 3.31

در	بخش	صحت USAID پروگرام	های	فعال

تاریخ ختمتاریخ شروعنام پروژه

هزینه مجموعی
 تخمینی
 )$( 

پرداخت های تجمعی الی 
 )$( 2015/31/3

19،320،374$24،499،936$8/28/20118/27/2015تقویت سیستم های ادویه ایی

9/30/19969/30/202210،830،6159،265،102فعالیت های محو پولیو

9/29/20109/28/20155،600،0004،600،000مراقبت توبرکلوز

9/25/20116/30/201529،732،65226،475،988پروژه پالیسی صحت

6/1/20099/26/2015894،402394،402مشارکت برای مدیریت تامین تدارک

7/20/200812/31/2015259،663،247210،034،769قراردادهای مشارکت برای صحت

11/7/201412/31/20175،610،0125،408،826بهبود تغذیه از طرق چند-سکتوری

9/1/20086/30/20178،500،0008،500،000سیستم هشدار بوقت مرض

1/7/20151/6/202060،000،00084،213پروژه پالن فامیلی و صحت مادر، نوزاد و طفل

9/30/20109/29/201513،535،57111،720،015تحویل

9/9/20139/8/20185،453،731293،586سروی های احصائیه وی و صحی

9/25/20126/30/201537،853،38432،007،979مدیریت رهبری و حمایت ساحوی حکومتداری

منبع: USAID، جواب به درخواست اطالعات به اداره سیگار، 4/9/2015.
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 نظارت سایر سازمان ها محتویات
محتویات

 تعیین سرمفتش عالی برای 
187 ماموریت نگهبان آزادی 
188 فعالیت های نظارتی تکمیل شده 

194 فعالیت های متداوم نظارتی 

عکس در صفحه قبلی
نمای از شهر کندهار در حالت نشست هواپیما عکس توسط Ales Bronstein-Moffly از ادارۀ سیگار 
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نظارت سایر سازمان ها
طبق قوانین نافذه، ادارٔە سیگار مکلف است تا وزیر خارجه و وزیر دفاع ایاالت متحده را د رمورد مشکالت 

مرتبط به پیشبرد برنامه های بازسازی، کامالً آگاه ساخته و گزارش از امور نظارتی خویش در رابطه به 
اقدامات ایاالت متحده در امور باسازی را الی 30 روز بعد از پایان هر سال مالی، به کانگرس، ارائه نماید. 
در هر ربع سال، ادارٔە سیگار خواهان دریافت معلومات تجدید شده در مورد فعالیت های نظارتی متداوم از 
سایرسازمان ها میگردد. این بخش از گزارش شامل این معلومات میباشد. نسخه های از گزارشات کامل در 

ویب سایت های خود سازمان های مربوطه وجود داشته که برای همه قابل دسترس میباشند.
تشریحات همانوطوریکه تحویل داده شده اند، به نظر میرسند، صرفاً تغئیرات جزئی در آن در جهت 

مطابقت با سایر بخش های از گزارش در موارد ذیل ایجاد گردیده است: استفاده از اختصارات و مخففات به 
عوض اسامی مکمل، تبعیت از رویه استندارد نوشتن حرف نخست اسامی با حروف بزرگ، فاصله گذاری، 

نشانه گذاری، و امالی ترجیحی بعضی کلمات، و استفاده از نقل قول از اشخاص ثالث. 
اشخاص اول ادارات ذیل که فعالیت های نظارتی را در افغانستان انجام داده ونتایج آنرا به ادارٔە 

سیگارارائه مینمایند:
• 	 )DOD OIG( دفتر سرمفتش وزارت دفاع آمریکا
• 	)State OIG( دفتر سرمفتش وزارت خارجه آمریکا
• 	)GAO( دفتر حسابدهی دولت
• 	)USAAA( ادار ٔە مفتش ارتش ایاالت متحده آمریکا
• 	 )USAID OIG( دفتر مفتش خاص ادارٔە انکشاف بین المللی ایاالت متحده

تعیین سرمفتش عالی برای ماموریت نگهبان آزادی 
در این ربع، رئیس شورای سرمفتشان برای صداقت کاری و مؤثریت )CIGIE(، سرمفتش وزارت دفاع 

)DOD IG( آقای جان تی. رایمر )Jon T. Rymer( را بعنوان سرمفتش عالی نگهبان بر ماموریت 
آزادی )OFS( که نام جدیدی برای ماموریت اردوی آمریکا در افغانستان میباشد، تعیین نمود. 

ماموریت نگهبان آزادی )OFS( در اول جنوری 2015 بعد از خاتمه یافتن عملیات نظامی ایاالت 
متحده در افغانستان بشکل رسمی آن در ماه دسمبر 2014، آغاز گردید. وزارت دفاع ایاالت متحده 
آمریکا، OFS را بعنوان یک عملیات احتمالی نظارتی برگزید که منجر به اضافه نمودن یک ماده 

در اصول حاکم بر قرارداد در حالت جنگ )Wartime contracting( گردید. بر مبنی این ماده، 
سرمفتشان وزارت دفاع، وزارت خارجه، و ادارٔە انکشاف بین المللی ایاالت متحده، ملزم دانسته میشوند 
تا فعالیت های نظارتی خویش را در جریان عملیات های احتمالی، همآهنگ بسازند. قانون متذکره رئیس 
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شورای سرمفتشان صحت و مؤثریت )CIGIE( را صالحیت میدهد تا یکی از این سرمتفشان را بعنوان 
"سر مفتش عالی" در نظارت برعملیات احتمالی، معرفی نماید. بر اساس این قانون، سرمفتش عالی برای 

دو عملیات احتمالی ذیل قبالً تعیین گردیده اند: ماموریت حل وفصل بنیادی در مقابله با دولت اسالمی 
د رعراق و لیوانت )Levant )ISIL، و ماموریت همکاری متفقانه درجواب به ویروس ساری ایبوال 

)Ebola( در افریقا.
تعیین سرمفتش عالی برای OFS و عملیات های جدید برای نظارت از عملیات های احتمالی کدام 

تغییری را در صالحیت های ادارٔە سیگار دررابطه به کمک های مالی و برنامه ها در افغانستان بوجود 
نمی آورد. چنانکه در رابطه رئیس شورای سرمتفشان صحت و مؤثریت در نامه ئی به سرمتفش وزارت 

دفاع آقای Rymer چنین تحریر داشته است: "تعیین این نقش جدید نه قصد محدود سازی و نه هم متآثر 
ساختن صالحیت ها و مسؤلیت های ادارٔە سیگار را دارد". آقای Rymer مشابهاً مکتوبی را به سناتور 

)Claire McCaskill )D-MO فرستاد که در آن تحریر نموده بود که وی وظایف خویش را در 
همآهنگی با ادارٔە سیگار در راستای جلوگیری از دوگانه گی فعالیت ها و تآمین مطابقت با قوانین با استفاده 
از مؤثرترین شیوه، به انجام خواهد رساند". هر دو مکتوب در ضمیمه E این گزارش قابل دسترس است. 

فعالیت های نظارتی تکمیل شده
جدول 4.1 لست از پروژه های هشتگانه بازسازی را ارائه مینماید که ادارات ذیدخل آنها را در این ربع، 

به اکمال رسانده اند. 

دفتر سر مفتش وزارت دفاع ایاالت متحده آمریکا
در جریان این ربع، DOD IG سه گزارش را در رابطه به بازسازی افغانستان قرار ذیل، ارائه نمود است. 

جدول 4.1

فعالیت های نظارتی جدیًد تکمیل شده توسط سایر ادارات ایاالت متحده آمریکا، مارچ 31، 2015
عنوان پروژهتاریخ نشر شماره گزارشاداره

DOD IGDODIG-2015-1013/31/2015 2015 -انعقاد قرارداد در عملیات های احتمالی: چارچوب اصالحاتی

DOD IGDODIG-2015-0933/31/2015
فشرده از درس های آموخته شده- بررسی نظارت سرمفتش وزارت دفاع در برنامه های آموزش، مشوره دهی، همکاری، و تجهیز در 

جریان عملیات نظامی ایاالت متحده و قوای ائتالف در عراق و افغانستان

DOD IGDODIG-2015-0822/26/2015
کنترول دولت جمهوری اسالمی افغانستان بر مدیریت قراردادهای حاکم بر کمک های مستقیم ایاالت متحد آمریکا و نیاز به بهبود این 

قرارداد ها 
DOD IGDODIG-2015-0671/30/2015 ارزیابی مساعی آمریکا و قوای ائتالف برای انشکاف قابلیت مراقبتی و حفظ ثبات لوژستیکی پولیس ملی افغانستان

DOD IGDODIG-2015-0591/9/2015
ایجاد ساختمان های نظامی در یک محیط عملیات احتمالی: مختصری از نکات ضعف گنجانیده شده د گزارشات اول جنوری 2008 الی 

31 مارچ 2014

GAOGAO-15-2502/18/2015قرارداد در عملیات احتمالی: سیستم مدیریت پرسونل قرارداد ها نیاز به پالن های بهتر و رهنمائی دارند 

GAOGAO-15-2851/29/2015فرصت های ممکنه برای افزایش استفاده از امورغیر انکشافی پروگرام آزمایشی
GAOGAO-15-20012/22/2014 نیاز به فعالیت های بیشتر در بهبود نظارت ازجریان قرارداد های موجود

منبع: سرمفتش وزارت دفاع، درجواب به درخواست معلومات توسط ادارۀ سیگار، 3/19/2015، دفتر سرمفتش وزارت خارجه در جواب به درخواست معلومات توسط ادارۀ سیگار بتاریخ 3/17/2015، دفتر حسابدهی دولت، درجواب به درخواست معلومات توسط 
ادارۀ سیگار بتاریخ USAAA، 3/19/2015 درجواب به درخواست معلومات توسط ادارۀ سیگار بتاریخ 3/10/2015، دفتر سرمفتش USAID در جواب به درخواست معلومات توسط ادارۀ سیگار بتاریخ 3/24/2015
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انعقاد قرارداد در عملیات های احتمالی: چارچوب اصالحاتی- 2015
)گزارش شماره DODIG-2015-101، تاریخ آغاز 31 مارچ، 2015(

سر مفتش وزارت دفاع DOD IG تاکید دوباره را باالی مشکالت متدوام که در گزارشات قبلی سرمفتش 
وزارت دفاع نیز ذکر گردیده بود، نموده است: گزارش شماره DODIG-2012-134 "انعقاد قرارداد در 
 ،D-2010-059 عملیات احتمالی: چارچوب اصالحاتی -2012"، 18 سپتامبر، 2012، و گزارش شماره

"انعقاد قرارداد در عملیات احتمالی چارچوب اصالحاتی" در 14 می 2010. این گزارش چارچوب و 
وسیله را برای پرسونل قرارداد آماده ساخته تا از آن در ارزیابی عملیات های قراردادی شان استفاده 

نموده، و از تطبیق بهترین روش ها توسط وزارت دفاع اطمینان داده، و آسیب پذیری ها را از ناحیه تقلب، 
ضایعات، و سوء استفاده، شناسایی نماید. این گزارش از ادغام 40 گزارش ارائه شده توسط پرسونل ادارٔە 

سرمفتش وزارت دفاع و نشر اعالمیه های مطبوعاتی در رابطه به بررسی 21 قضیه تقلب در قراردادهای 
عملیات احتمالی وزارت دفاع از اول اپریل 2012 الی 31 ماه دسمبر 2014، تهیه گردیده است. بر مبنی 

این گزارشات، یکعده مشکالت مختلفی در رابطه به اعطا، اداره، و مدیریت قراداد های عملیات های 
احتمالی بر خالف پالیسی های دولت فدرال و پالیسی های وزارت دفاع، وجود داشته است. 

فشرده از درس های آموخته شده- بررسی نظارت سرمفتش وزارت دفاع در برنامه 
های "آموزش، مشوره دهی، همکاری، و تجهیز" در جریان عملیات نظامی ایاالت 

متحده و قوای ائتالف در عراق و افغانستان
)گزارش شماره DODIG-2015-093، تا ریخ آغاز 31 مارچ، 2015(

گزارش سر مفتش وزارت دفاع مواردی را بعنوان درس های آموخته شده بیان داشته که میتواند در 
عملیات های احتمالی و همچنان عملیات های تصفیوی از آن استفاده بعمل آید. این گزارش کوتاه، درس 

های آموخته شده را برای فرمانده های نظامی وزارت دفاع و سایر جوانب ذیدخل مسؤل برای ماموریت 
های تصفیوی، بیان میدارد. البته این درس ها در جریان بررسی و نظارت وزارت دفاع از قوای ایاالت 
متحده و ائتالف در رابطه به "آموزش، مشوره دهی، همکاری، و تجهیز" در جریان عملیات های آزادی 

عراق و تآمین استقالل، جمع آوری گردیده است. سرمفتش وزارت دفاع، 30 گزارش های ارزیابی را 
که توسط این اداره بین جوالی 2008 الی جنوری 2015، تهیه گردیده بود، بررسی نمود. این گزارشات 
دارای 342 مالحظه در مورد تالش های قوای ائتالف و ایاالت متحده در راستای ایجاد نیرو های امنیتی 

ملی عراق و افغانستان، میباشد. گزارش سر مفتش وزارت دفاع پنچ چالش و مشکل سیستماتیک را در 
رابطه به درس های آموخته شده درجریان تالش های قوای ائتالف و ایاالت متحده درایجاد نیرو های 

امنیتی کشور های همکار، از قبیل عراق و افغانستان، قرار ذیل بیان میدارد:
• آموزش و تجهیز نیروها و وزارت های امنیتی کشور های همکار	
• ارائه مشوره ها در حمایت از نیروها و وزارت های امنیتی کشور های همکار	
• توسعه و تداوم امور لوژستیکی	
• حسابدهی و کنترول تجهیزات کمک شده توسط ایاالت متحده آمریکا	
• مدیریت پیمان های ایاالت متحده آمریکا 	
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کنترول دولت جمهوری اسالمی افغانستان بر مدیریت قرارداد های حاکم بر کمک های 
مستقیم ایاالت متحده آمریکا و نیازبه بهبود این قرارداد ها 

) گزارش شماره DODIG-2015-082، تاریخ آغاز 26 ماه فبروری 2015(
این گزارش صرف به منظور استفاده رسمی میباشد. یک نسخه مرتب آن در ویبسایت ذیل ادارٔە مربوطه 

http://www.dodig.mil/pubs/documents/DODIG-2015-082.pdf :موجود است

ارزیابی مساعی آمریکا و قوای ائتالف برای انکشاف قابلیت مراقبتی و حفظ ثبات 
لوژستیکی پولیس ملی افغانستان 

)گزارش شماره DODIG-2015-067 تاریخ آغاز 30 جنوری 2015(
به اساس یافته های سرمفتش وزارت دفاع، قوای ائتالف و رهبران پولیس ملی افغانستان بهبود امور 

لوژستیکی، بشمول توانائی های اکماالت و اداری را در موفقیت پولیس ملی در دراز مدت، مهم دانسته 
اند. مشاورین قوای ائتالف نیاز برای تجدید بعضی از پالیسی های مشخص را در حمایت از انتقال 

امور لوژستیکی شناسائی نموده و وزارت داخله و مسؤولین پولیس ملی افغانستان را در تطبیق و عملی 
ساختن این پالیسی های لوژستیکی، تشویق نموده اند. قوای ائتالف، وزارت داخله و مسؤولین پولیس 

ملی افغانستان نظریات و تحلیل خویش را در رابطه به توسعه امور لوژستیکی وزارت داخله و پولیس 
ملی افغانستان و اهمیت تطبیق یک نظام لوژستیکی، اکماالت، و اداره بر بنیاد تقاضا را برای موفقیت 

ماموریت پولیس ملی افغانستان، مهم دانسته اند. 
سر مفتش وزارت دفاع مسائل لوژستیکی را در سه موارد ذیل شناسائی نموده است- منابع، عملی 

سازی و تطبیق پالیسی، وانکشاف پروسه های لوژستیکی. 

ایجاد ساختمان های نظامی در یک محیط عملیات احتمالی: مختصری از نکات ضعف 
گنجانیده شده د گزارشات اول جنوری 2008 الی 31 مارچ 2014

)گزارش شماره DODIG-2015-059، صادر شده بتاریخ 9 جنوری 2015(
سرمفتش وزارت دفاع گزارشات ادارٔە تفتیش قوای هوائی و سرمفتش وزارت دفاع را خالصه ساخته 

و نکات ضعف را در ارتباط به امور ساخت و ساز در عملیات احتمالی در افغانستان و عراق شناسائی 
نموده است. بخصوص، سرمفتش وزارت دفاع خالصه 11 گزارشی را که در رابطه به نظارت از 

قرارداد های ساخت و ساز در عملیات احتمالی به ارزش 738 میلیون دالر، تهیه گریده بودند، ارائه داشته 
است. این نکات ضعف عبارت اند از ناکافی بودن اطمینان از کیفیت و نظارت بر قرارداد، غیرکافی بودن 

شرایط الزمه، اکتفاء کردن به نورم های پایین ساختمانی، رهنمود های مبهم، عدم همآهنگی بین اوامر، 
عدم موجودیت اسناد ساختمانی، و روند تصویب بودیجه. 

در مجموع، مشکل عدم اطمینان از کیفیت 15 بار در هفت گزارش ذکر گردیده که این مشکل 
مصؤونیت افراد و ساختمان ها را به خطر مواجه ساخته است. نکات ضعف از ناحیه عدم اطمینان در 

کیفیت ساختمان ها، قرار ذیل بدان اشاره گردیده است: ناکافی بودن نظارت از قراردادها و عدم موجودیت 
اسناد و طرزالعمل های اطمینان از کیفیت. سایر نکات ضعف باعث گردید تا کار بیشتری در استندارد 
سازی ساختمان ها صورت گیرد. تعدد نکات ضعف ثابت میسازد که هنوز هم فرصت وجود دارد تا با 

استفاده از این درس های آموخته شده، تکرار آنها در محیط های عملیات های احتمالی، کاهش یابد.
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سر مفتش وزارت خارجه ایاالت متحده در عملیات ها- شرق میانه 
در جریان این ربع، سرمفتش وزارت خارجه هیچ گزارشی را در ارتباط به بازسازی افغانستان ارائه 

نداشته است. 

 )GAO( دفتر حسابدهی دولت
درجریان این ربع، دفتر حسابدهی دولت سه گزارش را در مورد بازسازی افغانستان ارائه داشت:

قرارداد در عملیات احتمالی: سیستم مدیریت پرسونل قرارداد ها نیاز به پالن های 
بهتر و رهنمائی دارند 

)گزارش شماره GAO-15-250، تاریخ آغاز 18 فبروی، 2015(
ادارٔە انکشاف بین المللی ایاالت متحده )USAID( منابع مورد نیز در ارتباط به تداوم سیستم های 

معلوماتی قرارداد های خویش را که بنام سیستم قرارداد و مساعدت جهانی یا )GLAAS( یاد میگردد، 
ارزیابی نموده اما وزارت دفاع منابع مورد نیاز برای تداوم سیستم مدیریت همآهنگی سازی امور عملیاتی 

و فرستادن پرسونل یا )SPOT-ES( خویش را ارزیابی نکرده است . وزارت دفاع، وزارت خارجه، 
و USAID از سیستم SPOT-ES بعنوان یک ذخیره گاه معلوماتی در مورد قرارداد ها و قراردادی ها 

دخیل در عملیات احتمالی، استفاده مینمایند. ادارٔە USAID همچنان از سیستم GLAAS در ثبت معلومات 
قرارداد ها استفاده بعمل میآورد. وزارت دفاع در جریان تعئین بودیجه خویش، منابع را پیشبنی مینماید تا 

از آن در سال بعدی درمدرن سازی و پیشبرد سیستم های معلوماتی خویش، استفاده نماید. اما وزارت دفاع 
هزینه تخمینی برای پیشبرد همیشه گی سیستم را نسنجیده و یا هم برنامه های الزم را در زمینه تشخیص 

تمام منابع مورد ضرورت سیستم SPOT-ES، مشخص نساخته است. مثالً، وزارت دفاع، هزینه های 
تخمینی برای پیشبرد همیشه گی را از 2010 بدین طرف، با وجود تغئیرات که در هزینه ها نظر به به 

تعویق اندازی های پالن شده بوجود آمده، تجدید نکرده است. همچنان وزارت دفاع بعضی از برنامه های 
خویش را که شامل هزینه های تخمینی میباشد و نیاز به شامل ساختن آنها در رقم تخمین شده دیده میشود، 
مشخص نساخته است. دلیل آن هم این بوده که وزارت دفاع قرار گزارش که در رهنمود تخمین هزینه و 

ارزیابی GAO بدان اشاره گردیده، هزینه های تخمین شده گذشته را پذیرفته است. 
وزارت دفاع تابع اصولی است که برمبنی آن معلومات در مورد قرارداد ها و قراردادی ها را در 
سیستم SPOT داخل ساخته که بخش از دیتابیس SPOT ES میباشد- اما از آنجائیکه این وزارت از 
میکانیزم ها قابل دسترس برای ارزیابی فعالیت های قراردادی ها در روند دخیل ساختن معلومات د 
رمطابقت به این اصول، استفاده نمی نماید، بناًء نمیتواند بصورت متواتر از صحت، زمان مشخص 

معلومات که در موردپرسونل از طریق سیستم SPOT ارائه میگردد، اطمینان حاصل نمایند. اصول 
کاری، رهنمود وزارت دفاع، و "مقرره اکتساب فدرال" در رابطه به اینکه چگونه قراردادی ها و مسؤلین 

قرارداد ها معلومات را در سیستم دخیل سازند، مواردی را پیشبنی کرده اند. استفاده از میکانیزم های 
موجوده برای مدیریت فعالیت های قراردادی ها، وزارت دفاع را اطمینان خواهد داد که این قراردادی ها 
اصول کاری را در جریان داخل ساختن معلومات و فراهم آوری معلومات دقیق و به وقت و زمان آن، در 

نظر گرفته که این خود هزینه های تخمینی را دقیق و همه جانبه میسازد. بدون تجدید کردن هزینه های 
پیشبرد همیشه گی و همچنان تعریف و ارزیابی برنامه ها در مطابقت با هزینه ها، مسؤلین برنامه ریزی 

برای وضع شرایط الزم در استفاده از منابع و در تصمیم گیری، به مشکالت مواجه خواهند شد. 
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وزارت دفاع پروسه قابلیت SPOT-ES را تکمیل نموده است، اما معلومات سیستم متذکره را کامالً 
ثبت و تآئید نکرده است. دستورالعمل 8320.02 وزارت دفاع مسؤلین تمام دیپارتمنت ها را مکلف 

میسازد تا منبع اعتبار معلومات و توضیح معلومات )metadata( راثبت محل خدمات معلوماتی یا 
)Data Services Environment )DSE نمایند که بعنوان یک منبع ابتدائی جهت ذخیره معلومات 

تخنیکی مرتبط به تکنالوژی معلومات و سیستم هابرای تمام استفاده کنندگان با صالحیت، محسوب 
میگردد. و همچنان این دستورالعمل پالیسی را در مورد واضح بودن و قابل اعتبار بودن معلومات، 

پیشبینی مینماید.، باآنکه مسؤلین این برنامه چنین باور داشتند که آنها تمام مراحل ثبت معلومات در سیستم 
را به مرحله اکمال رسانده اند، اما یافته های دفتر حسابدهی دولت )GAO( نشان میدهد که ثبت معلومات 

در سیستم SPOT-ES تکمیل نشده اند. ثبت کامل و تائید معلومات در DSE میتواند از واضح بودن و 
صحت معلومات، اطمینان دهد.

دفتر حسابدهی دولت، در پهلوی سایر موارد پیشنهاد ات ذیل را برای وزارت دفاع ارائه مینماید: 
تجدید هزینه های تخمینی پیشبرد همیشه گی بشکل متداوم آن در سیستم SPOT-ES، شامل ساختن تعریف 

و ارزیابی مشخصی برنامه های این وزارت در SPOT-ES، استفاده از میکانیزم های مدیریت عملکرد 
 .DSE در SPOT-ES و تکمیل ثبت ،SPOT-ES های قراردادی ها در جریان ثبت معلومات به سیستم

وزارت دفاع با این پیشنهادات توافق نموده و در مورد پالن اقدامات بعدی در زمینه، توضیح داد. 

فرصت های ممکنه برای افزایش استفاده از امورغیر انکشافی پروگرام آزمایشی 
 )گزارش شماره GAO-15-285، صادر شده بتاریخ 29 جنوری 2015(

از زمانیکه وزارت دفاع برنامه آزمایشی اعطای قرارداد های امور نظامی در امور غیر انکشافی 
)MPNDI( را در 2011 آغاز کرده است، این وزارت تا الحال هیچ قراردادی را بر مبنی این پروگرام، 
اعطاء کرده است. یک MPNDI معموالً شامل مورد است که یکی از نیاز های تعئین شده ارتش را رفع 

نموده و کامالً به مصرف سکتور خصوصی ایجاد گردیده باشد. تحلیل که توسط GAO صورت گرفته 
یکعده مسائل را که ناشی از عدم استفاده پروگرام آموزشی میباشد، قرار ذیل معرفی نموده است: در 

بسیاری از موارد، مقامات بخش های قومندانی و فعالیت های قراردادی وزارت دفاع، نظر به مصاحبات 
که با GAO داشتند، از موجودیت چنین برنامه های آموزشی قبل از بررسی GAO، آگاهی نداشتند. 

همچنان نیرو های شان متوجه گردیدند که آگاهی دهی در مورد برنامه به شکل الزم آن در بین وزارت، 
صورت نگرفته بود، مسولین پروگرام و ذیدخل در قرارداد وزارت دفاع در تماس که GAO با آنها 

داشت، چنین اظهار داشتند که شناخت شرایط که بتواند با چارچوب استفاده از پروگرام آزمایشی وفق 
نماید مشکل بوده است. از جمله این شرایط یکی اینکه موارد مذکور باید به مصرف سکتور خصوصی 

صورت گیرید، و قسمت اول از لوازم مورد ضرورت در جریان 9 ماه بعد از اعطای قرار داد انتقال یابد، 
قرادادی ها باید قراردادی های غیر عرفی دفاعی باشند، از طرزالعمل های رقابتی استفاده صورت گیرد، 
و قرارداد ها باید به ارزش 50 میلیون و یا هم کمتر از آن باشند، مسوؤلین قرارداد ها از دپیارتمنت های 
مختلف ارتش که GAO با آنها صحبت نموده بود یکعده صالحیت های دیگر موجوده را شناسائی نموده 

بودند – مثالً طرزالعمل حصول اقالم تجارتی – که با استفاده از آن، آنها میتوانند اقالم را که بعنوان موارد 
مورد پوشش پروگرام آزمایشی ید گردیده اند، فراهم نمایند .



ها  سازمان  سایر  نظارت 

2015 آمریکا I 30 اپریل،  متحده  ایاالت  کانگرس  به  شده  ارائه  193گزارش 

دفتر حسابدهی دولت به وزارت دفاع پیشنهاد کرد تا دریابد که چگونه پروگرام آموزشی میتواند در 
جلب و جذب قراردادی های غیر عرفی، این وزارت را کمک نموده، و انعطاف پذیری ها و یا ساده 

سازی طرزالعمل ها را که فعالً شامل صالحیت های این وزارت نمیگردد، آزمایش نموده، و چالش های 
که این پروگرام آموزشی بدان مواجه است، همه و همه را در گزارش ساالنه خویش به کانگرس ایاالت 

متحده، ارائه نماید. وزارت دفاع با این پیشنهادات GAO توافق نمود. 

نیاز به فعالیت های بیشتر در بهبود نظارت ازجریان قرارداد های موجود 
)گزارش شماره GAO-15-200 صادر شده بتاریخ 22 دسمبر 2014(

کانگرس ایاالت متحده، وزرای دفاع، خارجه، و ادارٔە انکشاف بین المللی ایاالت متحده را ملزم دانسته 
تا در صورت ضرورت مقررات و رهنمود های را وضع نمایند که بر بنیاد آن، مسؤلین قرارداد قبل 

از اعطای قرارداد های جاری، قرارداد ها را مورد تحلیل و ارزیابی بیشتر قراردهند. برعالوه مسؤلین 
قرارداد ها باید اطمینان حاصل نمایند که عقد قرارداد های فرعی الی 70 فیصد در جوالی 2013 مطابق 

به چارچوب های معینی صورت میگیرند. 
وزات دفاع، وزارت خارجه، و ادارٔە انکشاف بین المللی ایاالت متحده فصل 802 را به اشکال مختلف 

تطبیق نموده اند. مشخصاً GAO بعد از تحلیل پالیسی ها و مقررات این ادارات موارد ذیل را شناسائی 
نمود: ادارٔە انکشاف بین المللی یک پالیسی را در ارتباط به شامل ساختن شرایط فصل 802، در جون 

2013 وضع نموده و همچنان لست از چنین شرایط مربوط به قراداد ها راتجدید مینماید. وزارت خارجه 
در جوالی 2014، فشرده ئی از امور تدارکاتی را در رابطه به بیان مجدد شرایط الزمی فصل•802، 

تهیه نموده، اما قدم های بعدی را در زمینه نه برداشته است. نه USAID و نه وزارت خارجه معلومات 
بیشتری را برای کارمندان امور قراردادی خویش در زمینه تطبیق این شرایط، ارائه نموده اند.این 

معلومات میتواند شامل موارد ذیل گردد: چگونه گی شناسائی و ارزیابی ترتیبات بدیل برای قرارداد و 
یا هم چگونه گی مستند سازی تصامیم. وزارت دفاع هیچ گونه اقدامی را در زمینه انجام نداده و منتظر 

تصویب مقرره اکتساب فدرال که توقع میرود تا در مارچ 2015 تصویب گردد، بوده و میخواهد تا با 
تصویب این مقرره تغئیرات الزم را در مطابقت به آن، وضع نماید.

از ماه نومبر 2014 بدین طرف، هیچ یک از ادارات متذکره روند بررسی مدیریت خویش را در 
راستای منعکس ساختن الزمه های فصل 802، تجدید نکرده اند. 

به منظور مطابقت کارمندان قرارداد با شرایط فصل GAO ،802 به وزاری دفاع، خارجه، و 
USAID پیشنهاد نموده تا به انجام دو مورد ذیل مبادرت ورزند: صدور رهنمود ها جهت همکاری با 

کارمندان قراردادی در انجام کار های الزمی بیشتر، و تجدید روند بررسی مدیریت و رهنمود ها جهت 
اطمینان از تطبیق آنها. 

)USAAA( ادارۀ تفتیش ارتش ایاالت متحده آمریکا
ادارٔە USAAA در این ربع، هیچ نوع تفتیشی را در رابطه به بازسازی افغانستان تکمیل نکرده است. 

)USAID OIG( دفتر مفتش خاص ادارۀ انکشاف بین المللی ایاالت متحده
در این ربع، USAID OIGT هیچ نوع گزارش از تفتیش خود را در رابطه به فعالیت های بازسازی، 

نشر نکرده است. 
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فعالیت های متداوم نظارتی
الی 31 مارچ، 2015 ادارات ذیربط سیزده فعالیت های نظارتی متداوم را در رابطه به بازسازی 

افغانستان، گزارش دادند. فعالیت های گزارش شده در جدول 4.2 گنجانیده شده و توسط ادارٔە مربوطه 
قرار ذیل، تشریح گردیده اند. 

دفترسرمفتش وزارت دفاع ایاالت متحده آمریکا
وزارت دفاع بصورت متواتربا چالش های در انجام عملیات های احتمالی خارجی )OCO( خویش، 
مواجه است. دفتر سر مفتش وزارت دفاع )DOD IG( بر بنیاد این چالش ها وخطرات کثیر، یکعده 
اولویت های را شناسائی نموده است. نظارت این دفتر در سال مالی 2015 تمرکز دارد بر نظارت و 

مشاهده پروسه تدارکات و قرارداد ها در حمایت از براه اندازی برنامه های آموزشی، تجهیز، و تداوم 
نیرو های امنیتی افغانستان . ادارٔە DOD IG همچنان بررسی و ارزیابی تالش های خویش را درعرصه 

آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان، ادامه خواهد داد. 
گروه پالنگذاری مشترک جنوب غرب آسیا به رهبری DOD IG، در همآهنگی و هموار سازی 

فعالیت های نظارتی مرتبط به DOD OCO کمک مینماید. دفتر سرمفتش وزارت دفاع DOD IG که با 
ادارٔە سیگار و سایرسرمفتشان و اعضای نظارتی دفاعی کار مینماید، پالن نظارتی همه جانبه سال مالی 

2015 را برای اسیای جنوب غربی در اکتبر 2014، به نشر رساند. یکی از موارد عمده پالن انکشافی 
سال مالی 2015، ساختار مجدد/وکاهش عملیات ها در افغانستان میباشد. 

نظارت متداوم و مرتبط به OEF دفترسرمتفش وزارت دفاع ایاالت متحده، شامل موارد ذیل میگردد: 
حسابدهی از ملکیت ها، پرداخت های نادرست، مدیریت و اداره قرارداد بشمول پروژه های ساختمانی، 
برنامه انتقال، توزیعات لوژستیکی در داخل افغانستان، و برنامه تدارکاتی و کنترول برارائه کمک های 

مالی به نیرو های امنیتی افغانستان 

بررسی اجرای احکام اهدای کمک از سوی صندوق وجه امانت اردوی ملی افغانستان 
به صندوق نیرو های امنیت ملی افغانستان

)پروژه شماره. D2015-D000FL-0026.000، تاریخ آغاز 24 اکتبر، 2014(
معاون حسابرس )برنامه/بودیجه( و دفتر معین وزیر دفاع )حسابرس( درخواست انجام 
این بررسی را ارائه کرد. معاون حسابرس چنین اظهار داشت که: رسید ها و مخارج، 

الی 30 جون، 2014، برای پروژه های که بطور که از محل اعانات صندوق وجه امانت 
ANA "سازمان پیمان اتالنتیک شمالی" )NATO( تمویل می شدند و در صندوق نیرو های 

امنیت ملی افغانستان در سال مالی 2013 یا پیش ازآن دریافت میشدند، بطور عادالنه در تمام 
مواد مربوطه ارائه گردیده اند. The Deputy دفتر سرمفتش وزارت دفاع قرار است مشخص 

بسازد که معاون حسابرس مصارف و رسیدات صندوق وجه امانت NATO ANA را بشکل عادالنه 
آن ارائه داشته است و یا خیر. برعالوه، تا آنجائیکه مربوط به هدف نقش دفتر سرمفتش وزارت دفاع 

میگردد، این اداره کنترول های داخلی روی گزارش دهی مالی و مطابقت این گزارش ها را با مقررات و 
قوانین مربوطه را نیز بررسی مینماید. مسؤلیت DOD IG این است تا نظریه خویش را بر مبنی بررسی 

خویش، ارائه نماید. 
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تفتیش کنترول های داخلی دولت جمهوری اسالمی افغانستان برای حسابدهی نسبت 
به دارائی ها

)پروژه شماره D2014-D000JB-0219.000، صادر شده بتاریخ 4 سپتامبر 2014(
دفتر سرمتفش وزارت دفاع این تفتیش را به رعایت از مکلفیت قانونی، انجام میدهد. این اداره مشخص 
میسازد که آیا قومندانی مشترک انتقال امنیت افغانستان )CSTC-A( و وزارت های دفاع و امور داخله 
جمهوری اسالمی افغانستان دارای میکانیزم های کنترول که بتوانند بشکل مؤثر آن حسابدهی در دارائی 

ها را از قبیل وسایط و ساختمان ها را مدیریت نمایند، میباشند و یا خیر. بخصوص، دفتر سرمفتش وزارت 
دفاع موارد ذیل را ارزیابی مینماید. کافی بودن پالیسی ها و طرزالعمل ها برای تآئید موجودیت دارائی 

های تمویل شده، پیشبینی نیاز های مراقبت و طرزالعمل های جاگزینی دارائی ها، و شناسائی موارد الزم 
برای اکمال مجدد دارائی ها. 

ارزیابی کفایت پالیسی ها، پروسه ها، و طرزالعمل های قوای امنیتی ملی افغانستان 
برای مدیریت و حسابدهی نسبت به مهمات، مواد منفجره، و مواد سوخت 

)پروژه شماره D2014-D00SPO-0129.001، 2 جوالی 2014(
بر مبنی فرمان صادر شده در مورد این نوع تعقیب و بررسی، DOD IG کافی بودن پالیسی ها و طرزالعمل 
های مدیریت و حسابدهی از مواد سوخت، مهمات نظامی معمولی، و مواد منفجره نیرو های امنیتی افغانستان 

را )Class III Bulk( بررسی مینماید. بخصوص، DOD IG موارد ذیل را بررسی مینماید:

جدول 4.2

فعالیت های نظارتی متداوم سایر ادارات ایاالت متحده آمریکا، 31 مارچ، 2015
عنوان پروژهتاریخ آغازشماره پروژهاداره

DOD IGD2015-D000FL-0026.00010/24/2014
بررسی از: عملی سازی انتقال کمک های صندوق های وجه امانت اردوی مالی افغانستان به صندوق نیرو های امنیت 

افغانستان 
DOD IGD2014-D000JB-0219.0009/4/2014 تفتیش کنترول امور داخلی دولت جمهوری اسالمی افغانستان در حسابدهی از دارائی ها
DOD IGD2014-D00SPO-0129.0017/2/2014 ارزیابی از کافی بودن پالیسی ها و طرزالعمل ها، و پروسه مدیریت و حسابدهی از مهمات، مواد منفجره، و مواد سوخت

DOD IGD2013-D00SPO-0181.0006/13/2013
ارزیابی تالش های حکومت ایاالت متحده در روند انتقال امنیتی و فعالیت های همکاری درحمایت از دولت جمهوری 

اسالمی افغانستان از طریق وزارت دفاع به وزارت خارجه
DOS OIG14AUD0342/11/2014تفتیش مسؤلیت های انتخاب، تعیئن، آموزش و نظارت نمایندگان کمک های بالعوض توسط وزارت خارجه آمریکا

GAO3210592/5/2015 SIV پروگرام ویزه خاص مهاجرت به افغان ها
GAO35199111/21/2014عمار ساختمان های نظامی در حاالت اضطراری
GAO3210347/23/2014II اقدامات ساحت و ساز در سفارت ایاالت متحده در کابل، بخش
GAO3519517/16/2014مصارف و الزامات "مسؤلیت اعاده تجهیزات پرزه شده" اردو و قوای بحری
GAO3210317/9/2014 تاًمین امنیت مناطق دیپلومات-نشین و سایر اهداف نرم مستقر در خارج از کشور
GAO1000032/13/2014 به حد اقل رساندن تهدیدات بر علیه کارمندان محلی

USAID OIGFF1003152/9/2015بخش افغانستان درایجاد برنامه تصدی ها برای اعمار افغانستان USAID تفتیش
USAID OIGFF1010148/26/2014افغانستان در رابطه به برنامه های این اداره درسراسر افغانستان USAID تفتیش استراتیِژی نظارت و ارزیابی

منبع: سرمفتش وزارت دفاع، درجواب به درخواست معلومات توسط ادارۀ سیگار، 3/19/2015، دفتر سرمفتش وزارت خارجه در جواب به درخواست معلومات توسط ادارۀ سیگار بتاریخ 3/17/2015، دفتر حسابدهی دولت، درجواب به درخواست معلومات توسط 
ادارۀ سیگار بتاریخ USAAA ،3/19/2015 درجواب به درخواست معلومات توسط ادارۀ سیگار بتاریخ 3/10/2015، دفتر سرمفتش USAIDدر جواب به درخواست معلومات توسط ادارۀ سیگار بتاریخ 3/24/2015
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• •رابطه بین قوای همکاری بین المللی امنیتی یا ISAF با وزارت های دفاع و داخله افغانستان در ارتباط 	
به مقررات و طرزالعمل های تدارکات، دریافت، حسابدهی، و مصرف مهمات و مواد سوخت 

• •مطابقت نیرو های امنیتی افغانستان )ANSF( با طرزالعمل ها و میکانیزم های کنترول های داخلی 	
نافذه بر مهمات، مواد منفجره، و مواد سوخت به سطح ملی و و یا هم منطقه ئی

• •توزیع مهمات، مواد منفجره و مواد سوخت نیرو های امنیتی افغانستان و سیستم های حسابدهی در 	
حاالت ایجاد خالء ها و آسیب پذیری های مهم

• •تسهیالت برای ایجاد ذخیره گاه مهمات، مواد منفجره، و مواد سوخت نیرو های امنیت یافغانستان در 	
حاالت ایجاد خالء ها و آسیب پذیری ها

ارزیابی اقدامات دولت ایاالت متحده برای انتقال صالحیت فعالیت های همکاری 
و مساعدت امنیتی درپشتیبانی از دولت جمهوری اسالمی افغانستان از وزارت دفاع 

به وزارت خارجه 
 )پروژه شماره D00SPO-0181.0001-2013، 13 جون 2013(

دفتر سرمفتش وزارت دفاع DOD IG پالن ها و فعالیت های را که تاالحال در عرصه همکاری در انتقال 
همکاری های امنیتی افغانستان از وزارت دفاع و به وزارت خارجه ایاالت متحده آمریکا صورت گرفته، 
بررسی مینماید. همچنان پیشنهادات را در تسهیل و بهبود انتقال این وظایف به وزارت خارجه در مطابقت 
با رهنمود های موجوده همکاری- امنیتی و مقررات همکاری های امنیتی مربوطه، ارائه مینماید. اهداف 

مشخص عبارت از تشخیص موارد ذیل میباشد: 
• •اهداف، مقاصد، پالن ها، و رهنمود های حکومت ایاالت متحده آمریکا کافی بوده، و در انتقال فعالیت 	

های امنیتی CSTC-A در افغانستان از ورارت دفاع ایاالت متحده به یک نهاد همتا تحت نظر وزارت 
خارجه ایاالت متحده آمریکا، در نظر گرفته شده باشند. 

• •تشخیص اثرات منفی تطبیق روند کاهش نیرو های نظامی آمریکا در افغانستان )USFOR-A( و انتقال 	
قوای بین المللی کمک به امنیت )ISAF( و قومندانی مشترک ISAF به یک قومندانی واحد تحت 

NATO، باالی تالش های متداوم اردوی آمریکا در همکاری با دولت جمهوری اسالمی افغانستان.

دفتر سرمفتش وزارت خارجه ایاالت متحده آمریکا- در امور شرق 
میانه 

دفتر سرمفتش وزارت خارجه آمریکا )State OIG(، یک پروژه مرتبط به بازسازی افغانستان دارد. 
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تفتیش ازانتخاب،انتصاب، تریننگ و نظارت بر مسؤلیت های مامورین نماینده 
قرادادها در وزارت خارجه آمریکا 

)پروژه شماره 14AUD034، 11 فبروری 2014(
هدف: تعیین گسترده انتخاب، انتصاب، و آموزش نماینده های مامورین اعانات وزارت برای اجرای 

موفقیت آمیز مسؤلیت های تعئین شده آنها در رابطه با اداره اعانات و نظارت. 

)GAO( دفتر حسابدهی دولت
دفتر حسابدهی دولتی شش پروژه در حالت اجرا را در عرصه بازسازی افغانستان در این ربع دارد. 

)SIV( پروگرام ویزه خاص مهاجرت به افغان ها
 )پروژه شماره 321059، 5 فبروری 2015(

پروگرام ویزه خاص مهاجرت به افغان ها )SIV( ویزه را برای اتباع افغان و اعضای خانواده های 
شان که نظر به انجام وظیفه با وزارت خارجه ایاالت متحده، USAID و یا هم سایر نهاد های امریکایی 

مورد تهدید قرار دارند، اعطاء مینماید. تعداد درخواست کنندگان پروگرام SIV که با سفر های کوتاه مدت 
مقامات وزارت خارجه و ادارٔە USAID به افغانستان، به دو برابر رسیده، میتواند به کاهش دانش نهادی، 

ارتباط محلی، و فهم کلتوری و فرهنگی مقامات امریکایی در رابطه به افغانستان، بیانجامد. سواالت مهم 
در زمینه اینها هستند: )1( رفتن افراد از طریق پروسه ویزه SIV از افغانستان چه تاثیری باالی قوای 
بشری برای وزارت خارجه و USAID در افغانستان خواهد داشت؟ )2( تا چی حد، وزارت خارجه 

و USAID پالن های ممکنه را در کاهش تعداد افغانان دریافت کننده ویزه SIV طرح نموده اند؟ )3( چی 
گام های ممکنه را وزارت خارجه و USAID در زمینه کاهش ترک افغانستان توسط افغان های دارای 

ویزه SIV، برداشته اند؟

ساخت و ساز نظامی در یک محیط عملیات احتمالی 
)پروژه شماره 351991، 21 نومبر 2014(

این تفتیش موارد ذیل را بررسی مینماید: )1( پروسه که مقامات DOD بر بنیاد آن، دررابطه به اعمار 
ساختمان در عراق و افغانستان، تصمیم گیری نموده و همچنان طرزالعمل ها برای تصمیم در مورد دایمی 
بودن و یا هم مؤقتی بودن ساختمان ها )2( مصارف مربوطه به تصامیم اتخاذ شده در باره ساخت و ساز 

نظامی در عراق و افغانستان بشمول تعئین منبع تمویل آن، )3( درس های آموخته شده توسط وزارت دفاع 
در جریان اعمار ساختمان ها درجریان عملیات های نظامی در عراق و افغانستان، و )4( سایر مسائل 

مرتبط به ساخت و ساز نظامی در عملیات های احتمالی که ممکن در جریان تفتیش برمال گردند. 

II اقدامات ساخت و ساز در سفارت ایاالت متحده در کابل، بخش
)پروژه شماره 321034، تاریخ آغاز 23 جوالی 2014(

از 2009 بدین طرف، وزارت خارجه ایاالت متحده آمریکا دو قرارداد را به ارزش 700 میلیون دالر 
در راستای اعمار ساختمان های بیشتر رهایشی و دفاتر برای سفارت ایاالت متحده در آمریکا در 

کابل-افغانستان، اعطاء نموده است. تا الحال وزارت خارجه قرارداد اول را فسخ و چارچوب، ارزش، 
و•چارچوب زمانی قراداد دومی را گسترش داده است. سواالت عمده در مورد اینها هستند: )1( چه 

پیشرفتی را وزارت خارجه در زمینه اعمار ساختمان های جدید برای سفارت آمریکا در کابل از 
2009 بدین طرف داشته و چه عواملی در تغئیر چارچوب، هزینه، و چارچوب زمانی آن، نقش داشته اند؟ 

)2( تا کدام حد گسترش قرارداد همگام با با نیازمندی های پیشبنی شده میباشند؟ 
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مصارف و الزامات "مسؤلیت اعاده تجهیزات پرزه شده" اردو و قوای بحری
)پروژه شماره351951، تاریخ آغاز 23 جوالی، 2014(

زمانیکه یک دستگاه از افغانستان بازگردانده میشود، اردو و نیروی بحری با یک اقدام چندین ساله و 
چند میلیارد دالری برای بازگرداندن این دستگاه به وضعیت آماده برای جنگ مواجه میشوند، پروسه ئی 

که بنام "اعاده" یاد میشود. کمیته های دفاع کانگرس در باره مصارف این اقدام- مسولیت اعاده- اظهار 
تشویش کرده اند و از GAO خواسته اند تا در این مورد تحقیق کند و گزارش دهد. اهداف: )1( تا چه 

میزان نیروی بحری و اردو از یک تعریف منسجم از اعاده در برآورد مسولیت های اعاده خود، استفاده 
میکنند، )2( انواع و مصارف شامل در برآورد های مسئولیت اعاده نیروی بحری و اردوی ایاالت متحده، 

)3( تحیلیی از هر نوع فرضیه بکار رفته در تخمین های انکشافی قول اردوی اردو و نیروی دریائی، 
بشمول منابع تمویل پالن شده، )4( هر موضوع دیگری که GAO بنابر صالحدید خود تعئین کند. 

تاًمین امنیت مناطق دیپلومات-نشین و سایر اهداف نرم مستقر در خارج از کشور 
)پروژه شماره321031، تاریخ آغاز 9 جوالی 2014( 

پرسونل ایاالت متحده که در تاًسیسات دیپلوماتیک در خارج از کشور منصوب شده اند، همچنان با چالش 
های امنیتی و مصونیتی، بشمول حمالت متعدد در ساحات پرخطر در سال های اخیر مواجه اند. مشخصاً، 

محل های سکونت، تاًسیسات تفریحی، و مکاتب مورد استفاده این پرسونل و خانواده های آنها ممکن 
"اهداف نرم" جذابی باشند. سواالت کلیدی: )1( وزارت خارجه چگونه تهدیدات و خطراتی که باشندگان 

و سایر اهداف نرم تحت صالحیت رئیس هئیت در خارج از کشور با آنها مواحه هستند را مدیریت میکند؟ 
)2( استندرد های وزارت خارجه برای محل های سکونت و سایر اهداف نرم تا چه میزان به تهدیدات و 
خطرات فراوری این تاًسیسات رسیدگی میکند؟ )3( پالیسی ها و طرزاالعمل های وزارت خارجه تا چه 

میزان به نقاط آسیب پذیری های احتمالی در محل های سکونت و یا هم سایر اهداف نرم رسیدگی میکنند؟ 
 

به حد اقل رساندن تهدیدات علیه کارمندان محلی
)پروژه شماره 100003، تاریخ آغاز 13 فبروری، 2014(

سازمان های امریکایی بیش از 44000 کارمند محلی )LES(- اتباع خارجی و اتباع آمریکا- در بیش 
از 270 شغل در سراسر جهان دارند. کارمندان محلی یکی از اجزای مهم حضور آمریکا دراین ساحات 

هستند که معموالً وظایف برنامه ئی، امنیتی، نظارتی، مراقبتی و سایر وظایف را انجام میدهند. ولی 
کارمندان محلی به علت ارتباط وظیفوی شان با آمریکا معموالً در معرض آزار، ارعاب و تهدید به مرگ 

قرار دارند. تهدید کارمندان محلی معموالً در کشور های مثل افغانستان، عراق، پاکستان و یمن انجام 
میشود که شبکه های تروریستی و گروه های خشن و بنیاد گرا در آن فعال هستند.چنین تهدیدات میتوانند 

مساعی آمریکا برای استخدام و حفظ کارمندان محلی ها را تضعیف کند. 
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از دفتر حسابدهی دولت خواسته شده تا مساعی دولت آمریکا برای نظارت، به اشتراک گذاری 
معلومات و رفع تهدیدات علیه کارمندان محلی در ساحات خطرناک را ارزیابی نماید. سواالت مهم در 

زمینه: )1( ماهیت و وسعت تهدیدی که شبکه های تروریستی و سایر گروه های خشونت-طلب افراطی 
برای کارمندان محلی به همراه دارند، بشمول تعداد تهدیدات و خطرات به چه ترتیب است؟ )2( ادارات 

ایاالت متحده تا چه میزان میکانیزم های برای جمع آوری و پخش مؤثر و بهنگام معلومات در باره 
تهدیدات کارمندان محلی وضع کرده اند؟ )3( ادارات ایاالت متحده آمریکا برای کاهش تهدیدات علیه 

کارمندان محلی در مناصب پرخطر، در صورت اقدام، چه اقداماتی را اتخاذ کرده اند، و چه موانع در 
صورت وجود، برای کاهش این تهدیدات وجود دارند؟ )4( این تهدیدات و حمالت چه تآثیری بر استخدام 

و حفظ وظایف پرخطر کارمندان محلی داشته است؟ 
 

ادارۀ تفتیش اردوی ایاالت متحده آمریکا
در این ربع، ادارٔە تفتیش اردوی ایاالت متحده آمریکا )USAAA( کدام تفتیشی را در ارتباط به با فعالیت 

های بازسازی، انجام نداده اند. 

دفتر سرمفتش خاص ادارۀ انکشاف بین المللی ایاالت متحده 
دراین ربع، USAID OIG دو تفتیش را در رابطه به برنامه های باسازی روی دست دارد. 

تفتیش USAID/بخش افغانستان درایجاد برنامه تصدی ها برای بازسازی افغانستان
)پروژه شماره FF100315، تاریخ آغاز 9 فبروری، 2015( 

هدف تفتیش:
•  آیا همکاری های USAID/افغانستان با ایجاد پروگرام های تصدی ها در اعمار افغانستان، منجر 	

به افزایش سرمایه گذاری در سکتور خصوصی، ایجاد وظایف جدید، و رشد محیط تجارتی 
چنانکه پالن شده بود، میگردد؟ 

تفتیش استراتیِژی نظارت و ارزیابی USAID/افغانستان در رابطه به برنامه های 
این اداره درسراسر افغانستان 

)پروژه شماره FF101014، تاریخ آغاز 26 اگست، 2014(
هدف تفتیش:

• 	 USAID افغانستان پوشش مؤثری از برنامه های/USAID آیا استراتیژی نظارت و ارزیابی•
در افغانستان ارائه می کنند یا خیر؟
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مهر رسمی ادارۀ سیگار 
 مهر رسمی ادارۀ سیگار نشان دهنده هماهنگی تالش ها 

بین ایاالت متحده و افغانستان برای فراهم کردن پاسخگویی و نظارت بر فعالیت های 
 The phrase along the top .بازسازی است 

 side of the seal’s center is in Dari and, translated into English,
 means “SIGAR.” The phrase along the bottom side of the seal’s

 center is in Pashtu and, when translated into English, has the same
.meaning
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مهر رسمی ادارۀ سیگار
مهر رسمی سیگار نشان دهنده هماهنگی تالش ها بین ایاالت متحده و افغانستان برای فراهم کردن پاسخگویی و نظارت بر فعالیت های 

بازسازی است. عبارات روی مهر به زبان دری )فوقانی( و پشتو )تحتانی( ترجمه اسم سیگار هستند.
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A ضمیمه
 مرجع متقابل راپور به 

الزامات قانونی 
این ضمیمه به صفحات این راپور رجعت متقابل دارد و این کار برای برآورده کردن الزامات راپور دهی ربع 

وار و سایر الزامات مربوطه براساس قانون توانمندسازی ادارۀ سیگار، قانون اختیار دفاع ملی برای سال 
مالی 2008، نشریه. L. شماره 181-110, § 1229 )جدولA.1(، و برای الزامات راپور دهی شش ماهه 

 )U.S.C. App. 3 5( توصیه شده به سرمفتشین خاص براساس قانون 1978 سرمفتش خاص، اصالح شده
.)A.2 جدول(

A.1 جدول

رجعت متقابل به الزامات راپور دهی ربع وار SIGAR براساس نشریه L. شماره 110-181، § 1229
بخش راپوراقدام ادارۀ سیگارزبان توانمندساز ادارۀ سیگاربخش قانون عامه

هدف
 )3()a(1229 به منظور فراهم کردن ظرفیت مستقل و عینی به منظور آگاه نگهداشتن کامل بخش

وزیر امور خارجه و وزیر دفاع از مشکالت و کمبودی های مربوط به مدیریت 
برنامه ها و عملیات مذکور و ضرورت و پیشرفت اقدامات اصالحی.

راپور کاملدر حال انجام؛ راپور ربع وار

نظارت
)1()e(1229 سرمفتش خاص باید مستقیماً به وزیر امور خارجه و وزیر دفاع راپور داده و بخش

تحت نظارت عمومی آنها باشد
راپور دهی به وزیر امور خارجه و 

وزیر دفاع
راپور کامل

وظایف
)1()f(1229 نظارت بر بازسازی افغانستان -بخش 

 وظیفه سرمفتش خاص عبارت از انجام، نظارت و هماهنگی تفتیش ها و 
تحقیقات درمورد تدبیر، رسیده گی و مصرف مبالغ تخصیص یافته یا در 

دسترس قرار گرفته به شکل دیگر برای بازسازی افغانستان، و برنامه ها، 
عملیات و قراردادهای تطبیق شده با استفاده از بودیجه مذکور، شامل بخش های 

فرعی )A( تا )G( زیر است.

 بررسی بودیجه
تخصیص یافته/موجود

بررسی برنامه ها، عملیات، 
 قراردادها با استفاده از بودیجه

تخصیص یافته/موجود

راپور کامل

 )A()1()f(1229 بررسی تعهدات و مصرف بودیجه نظارت و محاسبه تعهدات و مصرف چنین بودیجه ها بخش
تخصیص یافته/موجود

نظارت ادارۀ سیگار
تأمین بودیجه

 )B()1()f(1229 نظارت و بررسی فعالیت های بازسازی تمویل مالی شده توسط بودیجه های بخش
مذکور

بررسی فعالیت های بازسازی تأمین 
بودیجه توسط بودیجه های تخصیصی 

و کمک های تمویلی

SIGAR نظارت

 )C()1()f(1229 بررسی قراردادها با استفاده از نظارت و بررسی قراردادهای تأمین مالی توسط بودیجه های مذکور بخش
بودیجه تخصیص یافته/موجود

تبصره 1 

 )D()1()f(1229 نظارت و بررسی انتقال بودیجه و معلومات مربوطه بین ادارات، سازمان ها و بخش
نهادهای ایاالت متحده و نهادهای خصوصی و غیردولتی 

بررسی انتقال بودیجه تخصیص 
یافته/موجود در داخل و خارج

B ضمیمه

 )E()1()f(1229 نگهداری سوابق مربوط به استفاده از این بودیجه ها به منظور تسهیل تفتیش و بخش
بررسی ها آینده درمورد نحوه استفاده از این بودیجه ها 

نظارت ادارۀ سیگارحفظ سوابق تفتیش
C ضمیمه
D ضمیمه
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جدول A.1 )ادامه(

رجعت متقابل به الزامات راپور دهی ربع وار SIGAR براساس نشریه L. شماره 110-181، § 1229
بخش راپوراقدام ادارۀ سیگارزبان توانمندساز ادارۀ سیگاربخش قانون عامه

 )F()1()f(1229 نظارت و بررسی موثریت هماهنگی ایاالت متحده با دولت افغانستان و دیگر بخش
کشور های کمک کننده در تطبیق توافق نامه افغانستان و استراتیژی انکشاف ملی 

افغانستان 

تفتیش هانظارت و بررسی بنابر شرح

 )G()1()f(1229 بررسی پرداخت های اضافی مانند پرداخت های تکراری یا جعلی یا پرداخت بل بخش
تکراری یا جعلی و هرگونه اقدامات بالقوه غیراخالقی یا غیرقانونی کارمندان 

فدرال، قراردادیان یا نهادهای وابسته و در صورت لزوم ارجاع راپور های 
مربوطه به وزارت عدلیه جهت اطمینان از تحقیقات بیشتر، تعقیب، برگرداندن 

منابع مالی اضافی، یا اقدامات اصالحی دیگر

تحقیقات انجام راپور دهی تحقیقات طبق شرح

 )2()f(1229 دیگر وظایف مربوط به نظارت -بخش 
سرمفتش خاص باید نسبت به ایجاد، حفظ و نظارت بر سیستم ها، روش ها و 

کنترول های که سرمفتش خاص مناسب بداند جهت انجام وظایف طبق پرگراف )1( 

ایجاد، حفظ و نظارت بر سیستم ها، 
روش ها و کنترول ها

راپور کامل

 )3()f(1229 وظایف و مسئولیت های مربوط به قانون 1978 سرمفتش خاص -بخش 
بر عالوه. . .سرمفتش خاص باید دارای وظایف و مسئولیت های سرمفتشین 

خاص براساس قانون 1978 سرمفتش خاص باشد 

وظایف تعیین شده بر اساس قانون 
سرمفتش خاص

راپور کامل

)4()f(1229 هماهنگی تالش ها -بخش 
سرمفتش خاص باید نسبت به هماهنگی و همکاری با هر یک از مقامات ذیل 

اقدام نماید: )الف( سرمفتش خاص وزارت دفاع، )ب( سرمفتش خاص وزارت 
امور خارجه، و )پ( سرمفتش خاص آژانس انکشاف بین المللی ایاالت متحده 

هماهنگی با سرمفتش خاص وزارت 
دفاع، وزارت امور خارجه و آژانس 

انکشاف بین المللی ایاالت متحده

نظارت دیگر 
سازمان ها

حمایت فدرال و دیگر منابع
 )A()5()h(1229 دریافت کمک از سازمان های فدرال -بخش 

بنابر درخواست سرمفتش خاص جهت دریافت معلومات یا کمک از هر اداره، 
سازمان، یا نهاد دیگر دولت فدرال، رئیس نهاد مذکور باید تا حد ممکن و 
به شرط رعایت تمام قوانین موجود، در ارائه معلومات یا کمک مذکور به 

سرمفتش خاص، یا افراد مجاز منصوب شده توسط او اقدام نماید 

راپور کاملتوقع حمایت بنابر درخواست

)B()5()h(1229 راپور امتناع از کمک -بخش
هرگاه از ارائه معلومات یا کمک درخواست شده توسط سرمفتش خاص - بنابر 
قضاوت سرمفتش خاص - به طور نامعقول امتناع شده یا ارائه نگردد، سرمفتش 
خاص باید بدون تأخیر شرایط را بنابر ضرورت به وزیر امور خارجه یا وزیر 

دفاع و همچنین به کمیسیون های مربوطه در کانگریس راپور دهد

غیرقابل تطبیقکدام راپور ترتیب نشده

راپور ها
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بخش راپوراقدام ادارۀ سیگارزبان توانمندساز ادارۀ سیگاربخش قانون عامه
 )1()i(1229 راپور های ربع وار -بخش 

سرمفتش خاص باید حداکثر 30 روز بعد از پایان هر ربع سال مالی، راپور 
خلص مربوط به دوره ربع مذکور و همچنین تا حد امکان مربوط به زمان که 

از مدت زمان ربع تا هنگام ارائه راپور گذشته است را به کمیسیون های مناسب 
در کانگریس ارسال نماید که شامل فعالیت های سرمفتش خاص در طی آن مدت 
و همچنین فعالیت های مربوط به برنامه ها و عملیات تأمین بودیجه از طریق پول 
تخصیص یافته یا به شکل دیگر برای بازسازی افغانستان در دسترس باشد. هر 
راپور باید برای مدت زمان تحت پوشش راپور مذکور، شامل یک بیان مفصل 
همه تعهدات، مصارف و عواید مرتبط با فعالیت های بازسازی و نوسازی در 

افغانستان باشد، بشمول موارد ذیل - 

راپور – ظرف 30 روز بعد از پایان 
 هر ربع تقویمی

خالصه  از فعالیت های سرمفتش 
 خاص

بیانیه مفصل همه تعهدات، مصارف 
و عواید 

راپور کامل
B ضمیمه

)A()1()i(1229 تعهدات و مصرف بودیجه اختصاص تعهدات و مصرف بودیجه اختصاص یافته/تمویل شدهبخش
یافته/تمویل شده

B ضمیمه

)B()1()i(1229 برای هر یک از پروژه ها و هر یک از برنامه ها، محاسبه مصرف متحمل شده بخش
برای بازسازی افغانستان تا به امروز همراه با تخمین وزارت دفاع، وزارت 

امور خارجه و آژانس ایاالت متحده برای انکشاف بین المللی )بنابر ضرورت( 
درمورد مصارف مربوط به تکمیل هر پروژه و هر برنامه 

محاسبه مصارف هر یک از 
پروژه ها و برنامه ها. فهرست 

بودیجه های مصرف نشده برای هر 
پروژه یا برنامه 

تأمین بودیجه
یادداشت 1

 )C()1()i(1229 عواید قابل انتساب یا مشتمل بر بودیجه های ارائه شده توسط کشورهای خارجی بخش
یا سازمان های بین المللی برای برنامه ها و پروژه های تمویل شده توسط هر 

وزارت یا سازمان دولت ایاالت متحده و هر گونه تعهدات یا مصرف عواید 
مذکور 

عواید، تعهدات و مصارف کمک 
های مالی تمویل کننده گان 

  تأمین بودیجه

 )D()1()i(1229 عواید قابل انتساب یا مشتمل بر امالک ضبط شده یا مسدود شده خارجی که بخش
صرف برنامه ها و پروژه های تمویل شده توسط هر وزارت یا سازمان دولت 

ایاالت متحده شده و هر گونه تعهدات یا مصرف عواید مذکور 

عواید، تعهدات و مصارف امالک 
ضبط شده یا مسدود شده خارجی

تأمین بودیجه

 )E()i()1(1229 مصارف عملیاتی سازمان ها یا نهاد ها دریافت کننده پول تخصیص یا دیگر پول بخش
های در دسترس برای بازسازی افغانستان 

مصارف عملیاتی سازمان ها یا هر 
سازمان دیگر دریافت کننده پول 

تخصیص

تأمین بودیجه 
B ضمیمه 

 )F()1()i(1229 درمورد هرگونه قرارداد، کمک مالی، توافق نامه یا دیگر مکانیزم های تأمین بخش
 بودیجه شرح داده شده در پراگراف )2(* - 

 )1( مبلغ قرارداد یا دیگر مکانیزم های تأمین بودیجه؛
 )2( یک خالصه  از شرح هدف قرارداد یا دیگر مکانیزم های تأمین بودیجه؛

)3( بحث در این مورد که اداره یا سازمان دولت ایاالت متحده دخیل در 
قرارداد، کمک مالی، توافق نامه، یا دیگر مکانیزم های تأمین بودیجه چگونه در 

شناسایی و پذیرفتن پیشنهاد از قراردادیان بالقوه برای تطبیق قرارداد، کمک 
مالی، توافق نامه، یا دیگر مکانیزم های تأمین بودیجه اقدام میکند، همراه با یک 
 فهرست از افراد یا نهادهای بالقوه که درخواست پیشنهاد را صادر کرده اند؛ و

)4( توجیه و تأیید اسناد که تصمیم استفاده از پروسیجر های بجز پروسیجر های 
مربوط به رقابت کامل و آزادانه بر اساس آنها گرفته شده است

تبصره 1شرح جزئیات قرارداد 

جدول A.1 )ادامه(

رجعت متقابل به الزامات راپور دهی ربع وار SIGAR براساس نشریه L. شماره 110-181، § 1229
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بخش راپوراقدام ادارۀ سیگارزبان توانمندساز ادارۀ سیگاربخش قانون عامه
 )3()i(1229 در دسترس عامه -بخش 

سرمفتش خاص باید هر یک از راپور های منتشر شده طبق پرگراف )1( این 
بخش فرعی را به زبان انگلیسی و به زبان های دیگر که بنابر نظر سرمفتش 

خاص به طور گسترده در افغانستان استفاده و فهمیده میشود، در یک ویب  سایت 
انترنیتی به دسترس عامه منتشر نماید 

انتشار راپور بنابر دستور در ویب 
www.sigar.mil سایت

ترجمه دری و پشتو در حال انجام 
است 

 راپور کامل

 )4()i(1229 شکل -بخش 
هر راپور که انتشار آن براساس این بخش فرعی الزامی است باید به  صورت 
غیرمحرم ارائه شود، اما اگر سرمفتش خاص الزم بداند میتواند شامل ضمیمه 

محرم باشد

راپور کاملانتشار راپور بنابر دستور

)j()1(1229 را به بخش )سرمفتش خاص همچنین باید هر راپور الزامی براساس بخش فرعی )1
وزیر امور خارجه و وزیر دفاع نیز ارسال نماید.

راپور کاملارسال راپور ربع وار

تبصره 1: اگرچه این معلومات به  طور معمول در ویب سایت SIGAR )به آدرس: www.sigar.mil( در دسترس قرار میگیرند، اما معلومات دریافتی به شکل نسبتاً خام است و در حال حاضر در حال بررسی، تجزیه و تحلیل، و سازماندهی 
برای استفاده و انتشار در آینده از طرف SIGAR است.

* تعریف "قراردادها، کمک های مالی، توافق نامه ها و مکانیزم های تأمین بودیجه" تحت پوشش در قسمت ذیل آمده است: پراگراف )2( بخش 1229)i( نشریه L. 110-181 با این مضمون -

"هرگونه قرارداد، کمک مالی، توافق نامه، یا دیگر مکانیزم های تأمین بودیجه که هر یک از وزارت  ها یا سازمان های دولت ایاالت متحده در آنها مشارکت دارد و شامل استفاده از پول تخصیص یافته یا به شکل دیگر برای بازسازی افغانستان 
در دسترس قرار گرفته با هر نهاد سکتور عامه یا خصوصی برای هر یک از اهداف ذیل است: 

ایجاد یا بازسازی زیربنا های فیزیکی افغانستان.

ایجاد یا ایجاد مجدد نهاد سیاسی یا اجتماعی افغانستان.

ارائه محصوالت یا خدمات به مردم افغانستان."

جدول A.1 )ادامه(

رجعت متقابل به الزامات راپور دهی ربع وار SIGAR براساس نشریه L. شماره 110-181، § 1229
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 رجعت متقابل به الزامات راپور دهی شش ماهه براساس 
بخش 5 قانون 1978 سرمفتش خاص، اصالح شده )U.S.C. App. 3 5( )"قانون سرمفتش خاص"(

بخشاقدام ادارۀ سیگارزبان قانون سرمفتش خاصبخش قانون سرمفتش خاص
 )1()a(5 شرح مشکالت، سوءاستفاده ها و کمبود ی های بخش 

قابل توجه
 استخراج معلومات مربوطه از راپور های اعضای 

SWA/JPG
فهرست مشکالت، سوء استفاده ها و کمبودی ها در 

SIGAR راپور های تفتیش، تحقیقات و معاینات

 نظارت بر دیگر سازمان ها

نامه های درخواست در آدرس 
www.sigar.mil را ببینید

)2()a(5 شرح پیشنهادات برای اقدامات اصالحی... با توجه به بخش
مشکالت، سوءاستفاده ها یا کمبودی های قابل توجه

 استخراج معلومات مربوطه از راپور های اعضای 
SWA/JPG 

فهرست پیشنهادات راپور های تفتیش ادارۀ سیگار

 نظارت بر دیگر سازمان ها

نامه های درخواست را در 
آدرس www.sigar.mil ببینید

)3()a(5 شناسایی هر پیشنهاد قابل توجه شرح داده شده در بخش
راپور های شش ماهه قبلی که اقدامات اصالحی مربوط 

به آنها انجام نشده باشد

فهرست تمام موارد اقدامات اصالحی ناقص از راپور 
شش ماهه قبلی

در حال انجام

)4()a(5 یک خالصه  از مسائل ارجاع شده به مقامات څارنوالی بخش
و پیگرد های قانونی و محکومیت های ناشی از آن

 استخراج معلومات مربوطه از راپور های اعضای 
SWA/JPG 

SIGAR فهرست تحقیقات مورد ارجاع

نظارت دیگر سازمان ها 

)5()a(5 یک خالصه از هر راپور ارائه شده به ]وزیر دفاع[ بخش
براساس بخش b()2(6( )نمونه های از موارد که ارائه 
معلومات درخواستی رد شد یا معلومات ارائه نگردیده(

 استخراج معلومات مربوطه از راپور های اعضای 
SWA/JPG 

فهرست موارد که از ارائه معلومات به محاسبین، مسولین 
تحقیق و مفتشین SIGAR امتناع ورزیده شده است

نظارت دیگر سازمان ها 

)6()a(5 یک فهرست سازی هر راپور تفتیش، راپور معاینه بخش
و راپور ارزیابی منتشره و دسته بندی شده براساس 

موضوع... نشان دهنده ارزش دالری مصارف مورد 
نظر و پیشنهادات برای استفاده بهتر از بودیجه ها

 استخراج معلومات مربوطه از راپور های اعضای 
SWA/JPG 

SIGAR فهرست راپور های

نظارت دیگر سازمان ها 

)7()a(5 استخراج معلومات مربوطه از راپور های اعضای یک خالصه  هر راپور بسیار قابل توجهبخش 
SWA/JPG 

SIGAR ارائه یک خالصه مربوط به راپور های قابل توجه

نظارت دیگر سازمان ها 
فهرست کامل راپور های قبال 

 www.sigar.mil توجه در آدرس
موجود است

)8()a(5 جداول ارقامی نشان دهنده کل تعداد راپور های تفتیش بخش
و مجموع ارزش دالری مصارف مورد نظر

 استخراج معلومات مربوطه از راپور های اعضای 
SWA/JPG 

 تهیه جداول ارقامی نشان دهنده ارزش دالری
SIGAR مصرف مورد نظر از راپور های

SWA/ به راپور های اعضای
 JPG رجوع کنید

در حال انجام

)9()a(5 جداول ارقامی نشان دهنده کل تعداد راپور های تفتیش، بخش
راپور های معاینه و راپور های ارزیابی و ارزش 

دالری پیشنهادات مربوط به استفاده بهتر بودیجه ها از 
طریق مدیریت

 استخراج معلومات مربوطه از راپور های اعضای 
SWA/JPG

ترتیب جداول ارقامی نشان دهنده ارزش دالری بودیجه ها 
برای استفاده بهتر آنها توسط مدیریت مستخرج از 

راپور های ادارۀ سیگار

SWA/ به راپور های اعضای
 JPG رجوع کنید

در حال انجام

)10()a(5 یک خالصه  هر راپور تفتیش، راپور معاینه و راپور بخش
ارزیابی منتشره قبل از شروع دوره راپور دهی که تا پایان 

دوره راپور دهی هیچ تصمیم مدیریتی در مورد آن گرفته 
نشده است، توضیح دالیل مربوط به اینکه چرا تصمیم 
مدیریتی مذکور گرفته نشده است و یک بیان در مورد 

جدول زمانی مورد نظر برای دستیابی به تصمیم مدیریتی

 استخراج معلومات مربوطه از راپور های اعضای 
SWA/JPG 

ارائه یک خالصه مربوط به راپور های قابل توجه ادارۀ 
 سیگار که

پیشنهادات ارائه شده توسط ادارۀ سیگار تا هنوز باز هستند

SWA/ به راپور های اعضای
 JPG رجوع کنید

فاقد

A.2 جدول
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 رجعت متقابل به الزامات راپور دهی شش ماهه براساس 
بخش 5 قانون 1978 سرمفتش خاص، اصالح شده )U.S.C. App. 3 5( )"قانون سرمفتش خاص"(

بخشاقدام ادارۀ سیگارزبان قانون سرمفتش خاصبخش قانون سرمفتش خاص
)11()a(5 یک تشریح و توضیح دالیل مربوط به هر تصمیم بخش 

مدیریتی  تجدید نظر شده قابل توجه
 استخراج معلومات مربوطه از راپور های اعضای 

SWA/JPG 

توضیح راپور های تفتیش SIGAR که در آنها تجدیدنظر قابل 
توجه در مورد تصامیم مدیریتی صورت گرفته است

SWA/ به راپور های اعضای
 JPG رجوع کنید

فاقد

)12()a(5 معلومات مربوط به هر تصمیم قابل توجه مدیریتی که بخش
سرمفتش خاص با آن مخالف است

 استخراج معلومات مربوطه از راپور های اعضای 
SWA/JPG 

توضیح راپور های تفتیش ادارۀ سیگار که ادارۀ سیگار 
با تصمیم مدیریت مخالف بوده است

SWA/ به راپور های اعضای
 JPG رجوع کنید

 هیچ تصمیم مورد اختالفی 
در حین دوره راپور دهی وجود 

ندارد
)13()a(5 قانون بخش ])b(804 معلومات شرح داده شده تحت ]بخش

فدرال بهبود مدیریت مالی 1996 )نمونه ها و دالیل 
در صورت که سازمان مهلت های تعیین شده در پالن 

اصالحی را برآورده نکرده باشد(

 استخراج معلومات مربوطه از راپور های اعضای 
SWA/JPG 

ارائه معلومات در موارد که مدیریت قادر به تحقق 
اهداف پالن اصالحی نبوده است

SWA/ به راپور های اعضای
 JPG رجوع کنید

 هیچ تصمیم
مورد اختالفی در حین دوره 

راپور دهی وجود ندارد
)A()14()a(5 یک ضمیمه شامل نتایج حاصل از هر بررسی همکار، بخش

انجام شده توسط یک دفتر دیگر سرمفتش خاص در 
جریان دوره راپور دهی؛ یا

SIGAR نتایج و راپور کامل بررسی های اخیر همکار 
SIGAR )انجام شده در جوالی 2010، قبل از دوره 

راپور دهی فعلی( را در ویب  سایت خود منتشر کرده است

 انتشار کامل در آدرس
www.sigar.mil

)B()14()a(5 اگر بررسی همکار در دوره راپور دهی انجام نشده باشد، بخش
یک بیان شامل تاریخ و زمان آخرین بررسی همکار 

انجام شده توسط یک دفتر دیگر سرمفتش خاص

 انتشار کامل در آدرس 15 جوالی 2010
www.sigar.mil

)15()a(5 یک فهرست از هر گونه پیشنهاد قابل توجه مربوط به بخش
بررسی همکار انجام شده توسط یک دفتر دیگر سرمفتش 

خاص که به طور کامل پیاده سازی نشده باشد، از جمله 
یک بیان در توصیف وضعیت انجام و دلیل انجام نشدن 

آن به طور کامل

فاقد - به تمام پیشنهادات بررسی همکار به طور مؤثر 
پرداخته شده است و اقدامات اصالحی تا 30 سپتمبر 2010 

انجام گرفته است

پیشنهاد ات و مواد مرتبط با آن 
 به طور کامل در آدرس 

www.sigar.mil منتشر شده 
است

)16()a(5 که توسط یک دفتر بخش SIGAR تمام بررسی های همکار
دیگر سرمفتش خاص در حین دوره راپور دهی انجام 

شده است از جمله فهرست تمام پیشنهادات عمده از 
بررسی قبلی توسط همکار . . . که هنوز به قوت خود 

باقی است یا به طور کامل اجرا نشده است

غیرقابل تطبیق )SIGAR نسبت به انجام یا شرکت در 
انجام بررسی همکار از سوی یک دفتر دیگر سرمفتش 

خاص در دوره راپور دهی اقدام نکرده است(

نظارت ادارۀ سیگار

جدول A.2 )ادامه(
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جدول B.1 توجه: اعداد صحیح شده اند. مقادیر اختصاص یافته سال مالی 2015 
در مورد بیشتر حسابهای وزارت امور خارجه و USAID نشاندهنده تخصیص اولیه 

برای افغانستان بوده و باید مورد تأیید نهایی کانگریس قرار گیرد. وزارت دفاع 1 
میلیارد دالر را از سال مالی ASFF 2011 مجدداً برنامهریزی کرد. وزارت دفاع 1 

 میلیارد دالر را از سال مالی ASFF 2012 مجدداً برنامهریزی کرد. 
Pub. L. 113-6 1 میلیارد دالر را از سال مالی ASFF 2012 لغو کرد. وزارت 

 دفاع 178 میلیون دالر را از سال مالی ASFF 2013 مجدداً برنامهریزی کرد. 
Pub. L. 113-235 764.38 میلیون دالر را از سال مالی ASFF 2014 لغو 

کرد. وزارت دفاع 101 میلیون دالر را از سال مالی AIF 2011 و 179.5 میلیون 
دالر را از سال مالی AIF 2013 به ESF و به منظور تأمین بودیجه پروژههای 

زیربنایی تطبیق توسط USAID انتقال داد.

جدول B.1 منبع: وزارت دفاع، پاسخ به درخواست معلومات توسط SIGAR به 
تاریخ 2015/21/4، 2015/17/4، 2015/10/4، 2012/22/10، 

2009/14/10، و 2009/1/10؛ وزارت امور خارجه، پاسخ به 
درخواست معلومات توسط SIGAR به تاریخ 2015/15/4, 2015/30/3، 

2015/16/1، 2014/15/4، 2013/27/6، 2012/5/10 و 
 SIGAR 2012/27/6؛ وزارت خزانه داری، پاسخ به درخواست معلومات توسط

به تاریخ 2015/6/4؛ سازمان مدیریت و بودیجه، پاسخ به درخواست معلومات 
توسط SIGAR به تاریخ 2015/16/4، 2014/14/7، 2013/19/7 و 
2013/4/1؛ USAID، پاسخ به درخواست معلومات توسط SIGAR به تاریخ 

2015/9/4، 2010/15/10، 2010/15/1، و 2009/9/10؛ وزارت 
عدلیه، پاسخ به درخواست معلومات توسط SIGAR به تاریخ 2015/9/4 و 

2009/7/7؛ USDA، پاسخ به درخواست معلومات توسط SIGAR به تاریخ 
2009/4؛ DFAS، "وضعیت تخصیص AR(M) 1002 براساس برنامه سال مالی و 

 ،Pub. L. Nos. 113-235 حسابهای فرعی در مارچ 2015" 2015/17/4؛
.118-111 ،212-111 ،10-112 ،74-112 ،6-113 ،76-113

 B ضمیمه
بودیجههای ایاالت متحده برای بازسازی افغانستان )میلیون دالر( 

جدول B.1 فهرست پول تخصیص یافته برای بازسازی افغانستان را براساس برنامه در هر سال تا 31 مارچ 2015 
نشان میدهد. جدول B.2 پول تخصیص یافته به پروژههای مبارزه با مواد مخدر از سال 2002 را ارائه میدهد.

B.1 جدول B.2 جدول

مبارزه با مواد مخدر، مبلغ تخصیص یافته 
مجموعی، از سال 2002 )میلیون دالر(

ASFF$1,574.29

DOD CN2,982.18

ESF1,493.04

INCLE2,092.35

DEA226.05

8,367.92 $مجموع

جدول B.2 توجه: اعداد صحیح شده اند. پول مبارزه با مواد مخدر هر دو کتگوری 
مصارف امنیت و حکومتداری و انکشافی را دربر میگیرد؛ این پول همچنین در 

کتگوریهای مذکور در جدول B.1 ذکر شدهاند. اعداد نشاندهنده مقادیر مجموعی 
تخصیص یافته برای پروژههای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان از سال 2002 

است. این پروژهها شامل ریشهکن کردن، ممنوعیت، حمایت از لوا هوایی عملیات های 
خاص افغانستان، ظرفیتسازی مربوط به مبارزه با مواد مخدر و تالشهای مربوط به 

انکشاف زراعت بدیل است. ارقام ASFF، ESF، و INCLE مبالغ مجموعی تخصیص 
یافته برای پروژههای مبارزه با مواد مخدر از این بودیجهها را نشان میدهد.

جدول B.2 منبع: تحلیل SIGAR از بودیجههای مبارزه با مواد مخدر. وزارت امور 
خارجه، دفتر مبارزه با مواد مخدر، پاسخ به درخواست معلومات توسط SIGAR به 

تاریخ 2015/15/4؛ وزارت دفاع، پاسخ به درخواست معلومات توسط SIGAR به 
تاریخ 2015/10/4 و 2014/15/10؛ USAID، پاسخ به درخواست معلومات 
توسط SIGAR به تاریخ 2015/9/4؛ وزارت عدلیه، پاسخ به درخواست معلومات 

s.2015/9/4 به تاریخ SIGAR توسط

سال مالی مجموعسازمانمنابع بودیجوی ایاالت متحده
 30–2002

سال مالی 
2004

سال مالی 
2005

سال مالی 
2006

سال مالی 
2007

سال مالی 
2008

سال مالی 
2009

سال مالی 
2010

سال مالی 
2011

سال مالی 
2012

سال مالی 
2013

سال مالی 
2014

سال مالی 
2015

امنیت
)ASFF( 60,670.400.000.00995.001,908.137,406.402,750.005,606.949,166.7710,619.289,200.004,946.203,962.344,109.33وزارت دفاعصندوق نیروهای امنیتی افغانستان

)DOD( 440.000.00150.00290.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00وزارت دفاعتعلیم و تربیه و تجهیز

)FMF( وزارت امور تأمین مالی نظامی خارجی
1,059.14248.26414.08396.800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00خارجه

)IMET( وزارت امور تعلیم و تربیه نظامی بینالمللی
16.220.560.670.950.981.191.661.401.761.561.181.421.501.40خارجه

)DOD CN( 2,982.180.0071.80224.54108.05290.97192.81230.06392.27379.83472.99255.81215.46147.60وزارت دفاعفعالیتهای ممنوعیت و مبارزه با مواد مخدر

65,167.94248.82636.551,907.282,017.177,698.572,944.475,838.409,560.8011,000.679,674.165,203.444,179.304,258.33مجموع - امنیت
0.00حکومتداری و انکشاف

)CERP( 3,679.000.0040.00136.00215.00209.00488.33550.671,000.00400.00400.00200.0030.0010.00وزارت دفاعبرنامه واکنش اضطراری قوماندان
)AIF( 1,043.500.000.000.000.000.000.000.000.00299.00400.00145.50199.000.00وزارت دفاعصندوق زیربناء افغانستان

)TFBSO( 822.850.000.000.000.000.000.0014.4459.26239.24245.76138.20122.243.72وزارت دفاعگروه ضربتی فعالیت های تجارتی و ثبات وزارت دفاع
)ESF( صندوق حمایت اقتصادیUSAID18,612.11341.51906.551,283.00473.391,224.751,399.512,077.493,346.002,168.511,836.761,802.65852.00900.00

)DA( کمک انکشافیUSAID885.5560.84153.14169.21185.08166.81149.430.400.300.000.000.350.000.00
)AFSA( 550.00300.00150.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00وزارت دفاعقانون حمایت از آزادی افغانستان

)CSH + GHAI( نجات و صحت اطفالUSAID554.5557.2033.4038.0041.45100.7763.0458.2392.3069.910.000.250.000.00
)CCC( بخش امتیاز اجناسUSAID31.658.800.000.000.000.0010.774.224.223.090.550.000.000.00

USAIDUSAID52.070.505.000.000.000.0021.962.814.906.267.181.840.800.82 )دیگر(
منع گسترش تسلیحات، مبارزه با تروریزم، ماین پاکی و امور 

 )NADR( مربوطه
وزارت امور 

692.9978.7066.9040.6535.7236.7229.7259.9270.7469.3065.3252.6043.2043.50خارجه

USDA5.700.000.000.000.000.000.005.700.000.000.000.000.000.00مشاورین تیم بازسازی والیتی

وزارت خزانه کمک تخنیکی خزانه داری
4.451.900.060.950.190.130.750.470.000.000.000.000.000.00داری

)INCLE( وزارت امور کنترول بینالمللی مواد مخدر و تنفیذ قانون
4,690.8660.00220.00709.28232.65251.74307.56493.90589.00400.00357.92593.81225.00250.00خارجه

)DEA( اداره مبارزه با مواد مخدرDOJ226.053.453.7216.7723.6620.3840.5918.8019.2018.7018.7017.0018.706.38

31,851.34912.911,578.762,493.851,207.142,010.302,511.663,287.065,185.923,674.003,332.192,952.191,490.941,214.42مجموع - حکومتداری و انکشاف
0.00بشردوستانه

I عنوان P.L. 480USDA5.005.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
II عنوان P.L. 480USAID891.28159.5046.1049.2056.6060.0060.00177.0058.13112.550.0046.2066.000.00

)IDA( کمک آفات طبیعیUSAID549.64282.6211.394.230.040.0316.8727.1329.7166.3956.1121.5128.225.40
)TI( پروژههای انتقال مسولیتUSAID37.3919.7611.221.600.000.000.000.750.851.080.630.320.880.31

)MRA( وزارت امور کمک به امور مهاجرین و پناهنده گی
1037.66196.9763.3047.1041.8053.8044.2576.7980.9364.6599.5676.07107.4485.00خارجه

)PKO( وزارت امور حافظ صلح داوطلب
69.3333.8320.0015.500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00خارجه

)ERMA( وزارت امور کمک اضطراری پناهنده گان و مهاجرین
25.2025.000.000.000.000.000.000.200.000.000.000.000.000.00خارجه

USDA109.494.969.0830.1023.249.4720.5512.090.000.000.000.000.000.00غذا برای پیشرفت
b(416USDA95.1860.6034.580.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00( کمک غذایی

USDA50.499.276.1210.0225.080.000.000.000.000.000.000.000.000.00غذا برای تحصیل
USDA22.400.000.000.000.000.0022.400.000.000.000.000.000.000.00صندوق امرسون

2,893.06797.50201.79157.75146.76123.30164.07293.96169.62244.66156.30144.09202.5490.71مجموع - بشردوستانه
0.00فعالیتهای امور بین المللی

362.550.000.000.000.002.5014.3025.2034.4037.2059.0058.7062.6568.60نظارت
9,500.81190.90212.44136.29131.90207.80435.511,065.861,761.70905.101,425.371,273.64844.80909.50دیگر

9,863.36190.90212.44136.29131.90210.30449.811,091.061,796.10942.301,484.371,332.34907.45978.10مجموع - فعالیتهای امور بین المللی
109,775.702,150.142,629.544,695.173,502.9710,042.476,070.0010,510.4816,712.4415,861.6314,647.029,632.066,780.236,541.56بودیجه مجموعی
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سال مالی مجموعسازمانمنابع بودیجوی ایاالت متحده
 30–2002

سال مالی 
2004

سال مالی 
2005

سال مالی 
2006

سال مالی 
2007

سال مالی 
2008

سال مالی 
2009

سال مالی 
2010

سال مالی 
2011

سال مالی 
2012

سال مالی 
2013

سال مالی 
2014

سال مالی 
2015

امنیت
)ASFF( 60,670.400.000.00995.001,908.137,406.402,750.005,606.949,166.7710,619.289,200.004,946.203,962.344,109.33وزارت دفاعصندوق نیروهای امنیتی افغانستان

)DOD( 440.000.00150.00290.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00وزارت دفاعتعلیم و تربیه و تجهیز

)FMF( وزارت امور تأمین مالی نظامی خارجی
1,059.14248.26414.08396.800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00خارجه

)IMET( وزارت امور تعلیم و تربیه نظامی بینالمللی
16.220.560.670.950.981.191.661.401.761.561.181.421.501.40خارجه

)DOD CN( 2,982.180.0071.80224.54108.05290.97192.81230.06392.27379.83472.99255.81215.46147.60وزارت دفاعفعالیتهای ممنوعیت و مبارزه با مواد مخدر

65,167.94248.82636.551,907.282,017.177,698.572,944.475,838.409,560.8011,000.679,674.165,203.444,179.304,258.33مجموع - امنیت
0.00حکومتداری و انکشاف

)CERP( 3,679.000.0040.00136.00215.00209.00488.33550.671,000.00400.00400.00200.0030.0010.00وزارت دفاعبرنامه واکنش اضطراری قوماندان
)AIF( 1,043.500.000.000.000.000.000.000.000.00299.00400.00145.50199.000.00وزارت دفاعصندوق زیربناء افغانستان

)TFBSO( 822.850.000.000.000.000.000.0014.4459.26239.24245.76138.20122.243.72وزارت دفاعگروه ضربتی فعالیت های تجارتی و ثبات وزارت دفاع
)ESF( صندوق حمایت اقتصادیUSAID18,612.11341.51906.551,283.00473.391,224.751,399.512,077.493,346.002,168.511,836.761,802.65852.00900.00

)DA( کمک انکشافیUSAID885.5560.84153.14169.21185.08166.81149.430.400.300.000.000.350.000.00
)AFSA( 550.00300.00150.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00وزارت دفاعقانون حمایت از آزادی افغانستان

)CSH + GHAI( نجات و صحت اطفالUSAID554.5557.2033.4038.0041.45100.7763.0458.2392.3069.910.000.250.000.00
)CCC( بخش امتیاز اجناسUSAID31.658.800.000.000.000.0010.774.224.223.090.550.000.000.00

USAIDUSAID52.070.505.000.000.000.0021.962.814.906.267.181.840.800.82 )دیگر(
منع گسترش تسلیحات، مبارزه با تروریزم، ماین پاکی و امور 

 )NADR( مربوطه
وزارت امور 

692.9978.7066.9040.6535.7236.7229.7259.9270.7469.3065.3252.6043.2043.50خارجه

USDA5.700.000.000.000.000.000.005.700.000.000.000.000.000.00مشاورین تیم بازسازی والیتی

وزارت خزانه کمک تخنیکی خزانه داری
4.451.900.060.950.190.130.750.470.000.000.000.000.000.00داری

)INCLE( وزارت امور کنترول بینالمللی مواد مخدر و تنفیذ قانون
4,690.8660.00220.00709.28232.65251.74307.56493.90589.00400.00357.92593.81225.00250.00خارجه

)DEA( اداره مبارزه با مواد مخدرDOJ226.053.453.7216.7723.6620.3840.5918.8019.2018.7018.7017.0018.706.38

31,851.34912.911,578.762,493.851,207.142,010.302,511.663,287.065,185.923,674.003,332.192,952.191,490.941,214.42مجموع - حکومتداری و انکشاف
0.00بشردوستانه

I عنوان P.L. 480USDA5.005.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
II عنوان P.L. 480USAID891.28159.5046.1049.2056.6060.0060.00177.0058.13112.550.0046.2066.000.00

)IDA( کمک آفات طبیعیUSAID549.64282.6211.394.230.040.0316.8727.1329.7166.3956.1121.5128.225.40
)TI( پروژههای انتقال مسولیتUSAID37.3919.7611.221.600.000.000.000.750.851.080.630.320.880.31

)MRA( وزارت امور کمک به امور مهاجرین و پناهنده گی
1037.66196.9763.3047.1041.8053.8044.2576.7980.9364.6599.5676.07107.4485.00خارجه

)PKO( وزارت امور حافظ صلح داوطلب
69.3333.8320.0015.500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00خارجه

)ERMA( وزارت امور کمک اضطراری پناهنده گان و مهاجرین
25.2025.000.000.000.000.000.000.200.000.000.000.000.000.00خارجه

USDA109.494.969.0830.1023.249.4720.5512.090.000.000.000.000.000.00غذا برای پیشرفت
b(416USDA95.1860.6034.580.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00( کمک غذایی

USDA50.499.276.1210.0225.080.000.000.000.000.000.000.000.000.00غذا برای تحصیل
USDA22.400.000.000.000.000.0022.400.000.000.000.000.000.000.00صندوق امرسون

2,893.06797.50201.79157.75146.76123.30164.07293.96169.62244.66156.30144.09202.5490.71مجموع - بشردوستانه
0.00فعالیتهای امور بین المللی

362.550.000.000.000.002.5014.3025.2034.4037.2059.0058.7062.6568.60نظارت
9,500.81190.90212.44136.29131.90207.80435.511,065.861,761.70905.101,425.371,273.64844.80909.50دیگر

9,863.36190.90212.44136.29131.90210.30449.811,091.061,796.10942.301,484.371,332.34907.45978.10مجموع - فعالیتهای امور بین المللی
109,775.702,150.142,629.544,695.173,502.9710,042.476,070.0010,510.4816,712.4415,861.6314,647.029,632.066,780.236,541.56بودیجه مجموعی
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C ضميمه
محصوالت کتبی اداره سیگار

تفتیش های اداره سیگار
نامه تفتیش

در این دوره راپوردهی اداره سیگار یک نامه تفتیش را صادر کرد.

نامههای جدید تفتیش صادر شده اداره سیگار تا تاریخ 30 اپریل 2015
تاریخ انتشارعنوان راپورشناسایی کننده راپور

 نامه تفتیش
SIGAR 15-33-AL

2/2015ارزیابی نهایی کورهها و گودالهای سوزاندن زبالهدر افغانستان

تفتیش های اجرات تکمیل شده
اداره سیگار در این دوره راپوردهی دو تفتیش عملکرد را انجام داده است. 

تفتیشهای عملکرد تکمیل شده اداره سیگار تا تاریخ 30 اپریل 2015
تاریخ انتشارعنوان راپورشناسایی کننده راپور

SIGAR 15-55-AR صنعت استخراج افغانستان: 500 ميليون دالر بوديجه اياالت متحده در معرض تفتیش
4/2015خطر است

SIGAR 15-54-AR اردو ملی افغانستان: به دلیل کمترین نظارت بر معلومات معاشات و پرسونل تفتیش
4/2015ميليونها دالر در معرض خطر است

تفتیش های اجرات جدید 
اداره سیگار در این دوره راپوردهی دو تفتیش عملکرد را آغاز کرده است. 

تفتیشهای عملکرد جدید اداره سیگار تا تاریخ 30 اپریل 2015
    تاریخ آغازعنوان پروژهشناسایی کننده تفتیش

SIGAR 106AANSF 12/2014   پاسخگویی البسه و تجهیزات منظم انفرادی

SIGAR 105Aبرای حمایت و بهبود بخش صحت افغانستان USAID 11/2014تالشهای

تفتیش های اجرات در حال جریان
اداره سیگار در این دوره راپوردهی 12 تفتیش در حال جریان دارد. 

تفتیشهای عملکرد در حال جریان اداره سیگار تا تاریخ 30 اپریل 2015
  تاریخ آغازعنوان پروژهشناسایی کننده تفتیش

SIGAR 104A
تالشهای اياالت متحده برای کمک و بهبود نظامهای تحصيالت ابتدايی و 

12/2014متوسطه افغانستان

SIGAR 103AUSAID 11/2014برنامه اندازهگيری تاثيرات برنامه ابتکارات

SIGAR 102A11/2014پيگيری صندوق زيربناء افغانستان

SIGAR 101A
برنامه حفظ و مراقبت تجهیزات تخنيکی افغانستان )A-TEMP( برای حفظ و 

10/2014مراقبت و ارتقاع ظرفيت وسايط اردو ملی افغانستان

ادامه در صفحه بعد
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تفتیش های مالی تکمیل شده
اداره سیگار در این دوره راپوردهی پنج تفتیش مالی را انجام داده است.

تفتیش های مالی تکمیل شده سیگار در تا تاریخ 30 اپریل 2015
تاریخ انتشارعنوان راپورشناسایی کننده راپور

-SIGAR 15 تفتیش مالی
53-FA

اندازهگيری تاثيرات برنامه ابتکار ثبات USAID: تفتيش مصارف متحمل شده 
Management Systems International 4/2015توسط

-SIGAR 15 تفتیش مالی
52-FA

پروژه تحصيالت عالی USAID: تفتيش مصرف متحمل شده توسط پوهنتون 
4/2015ماساچوست

-SIGAR 15 تفتیش مالی
43-FA

 Jorge Scientific پروژه ميراث شرق قوای پياده: فقدان مستندات الزم توسط
Corporation منجر به تقريباً 135 ميليون دالر مصارف مشکوک پروژه شده 

است
4/2015

-SIGAR 15 تفتیش مالی
41-FA

برنامه ثبات حاکمیت قانون USAID - بخش رسمی: بررسی مصارف تحميل شده 
Tetra Tech DPK 3/2015به

-SIGAR 15 تفتیش مالی
32-FA

 پروژه آزادی مانور قوای پياده: مصارف متحمل شده توسط شرکت
A-T Solutions 2/2015

تفتیش های جدید مالی 
اداره سیگار در این دوره راپوردهی 13 تفتیش مالی را آغاز کرده است. 

تفتیش های جدید مالی اداره سیگار تا تاریخ 30 اپریل 2015
  تاریخ آغازعنوان پروژهشناسایی کننده تفتیش

F-081
 قرارداد کمکهای مالی وزارت امور خارجه به مرکز سگهای ماين پاکی

3/2015پروژه ماين پاکی اجتماعی

F-080
 کمکهای مالی وزارت امور خارجه به شرکت The Halo Trust برای

ماين پاکی و سروی در افغانستان 

F-079
قرارداد وزارت دفاع با PRI DJI، پ مشارکت ساختمانی است برای ساخت 

3/2015قرارگاه پوليس امنيه، ولسوالی مارجه 

F-078
 قرارداد وزارت دفاع با PRI DJI، که یک گروپ مشارکت ساختمانی است

3/2015برای ساخت تاسيسات کندک چهارم قوای خاص، ولسوالی شیندند

F-077
 قرارداد وزارت دفاع با AMEC Earth & Environmental Inc. به منظور

3/2015ساخت پوهنتون دفاعی افغانستان¡ قرغه

تفتیش های اجرات در حال جریان اداره سیگار تا تاریخ 30 اپریل 2015 )ادامه(
  تاریخ آغازعنوان پروژهشناسایی کننده تفتیش

SIGAR 100A.بر پروژه های زيربنايی منتقل شده به دولت افغانستان DOD 8/2014نظارت

SIGAR 099A7/2014تالش های اياالت متحده برای توسعه امکانات هوانوردی ملکی افغانستان

SIGAR 098ADOD "7/2014برنامه "پوليس محلی افغانستان

)II بخش( SIGAR 097A2/2014تالش های اياالت متحده برای انکشاف صنعت استخراج افغانستان

SIGAR 096A2/2014تالشهای اياالت متحده برای کمک به پناهنده گان افغان و آواره گان داخلی

SIGAR 095A2/2014تالش های اياالت متحده برای انکشاف تنفيذ قانون در افغانستان

SIGAR 090A11/2013تفتيش تجهيزات انجنيری لوای انجنيری اردو ملی افغانستان

SIGAR 088A
تالش دولت اياالت متحده برای کمک در بازسازی و تجارتی سازی بخش 

11/2013تکنالوژی معلوماتی و مخابرات افغانستان

ادامه در صفحه بعد
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  تاریخ آغازعنوان پروژهشناسایی کننده تفتیش

F-076
 قرارداد وزارت دفاع با PRI/DJI، پ مشارکت ساختمانی است برای ترميم

3/2015خط پالسه ميدان هوايی شيندند! ولسوالی شيندند

F-075
 قرارداد وزارت دفاع با Gilbane Federal برای ساخت تاسيسات قرارگاه 

ÒیÑÏ ،3/2015لوای اول کماندو و کندک انتقاالت

F-074
قرارداد وزارت دفاع با Gilbane Federal برای ساخت قرارگاه کندک و 

3/2015لوای پوليس نظم عامه ملی افغانستان! ولسوالی مارجه

F-073
قرارداد وزارت دفاع با Environmental Chemical Corp. برای ساخت 

ÞäÏåÇÑ ،3/2015تاسيسات کندک دوم قوای خاص

F-072
قرارداد وزارت دفاع با Mission Essential Personnel LLC برای ارائه 

3/2015خدمات ترجمه/مترجم

F-071
قرارداد USAID با .Perini Management Services Inc برای تطبيق 

2/2015پروژه آبياری و کانالسيسون

F-070
قرارداد USAID با University Research Company LLC برای حمايه 

2/2015پروژه رشد مراقبت صحی

F-069
قرارداد مشارکت USAID با پوهنتون افغان-امريکا برای انکشاف برنامه 

2/2015علمی و حمايت عملياتی

تفتیش های مالی در حال جریان 
اداره سیگار در این دوره راپوردهی 24 تفتیش مالی در حال جریان دارد.

تفتیشهای مالی در حال جریان اداره سیگار تا تاریخ 30 اپریل 2015
تاریخ آغازعنوان پروژهشناسایی کننده تفتیش

F-068
قرارداد DOD TFBSO با .Zantech IT Services Inc برای ارائه خدمات 

11/2014پشتيبانی تحليلی در سکتورهای انرژی سنتی و بديل

F-067
قرارداد DOD TFBSO با .Zantech IT Services Inc برای خدمات 

11/2014پشتيبانی انرژی

F-066
قرارداد مشارکت USDA با انجمن سويای امريکا برای ارائه محصوالت 

8/2014زراعتی به افغانستان از طريق قانون غذا برای پيشرفت

F-064
Raytheon Technical Services Company LLC قرارداد وزارت دفاع با 

4/2014جهت پشتيبانی از ديپوی اردو ملی افغانستان

F-063
قرارداد وزارت دفاع با .DRS Technical Services Inc برای مشوره خدمات 

 تجهيزات مخابراتی، انجنيری سيستم ها، ˜ã˜åÇی تخنيکی، تعليم و تربيه 
و حفظ و مراقبت اردو ملی افغانستان

4/2014

F-062
قرارداد وزارت دفاع با )Engility Corporation )L-3 MPRI برای ارائه 

4/2014خدمات حمايوی به وزارت داخله و پوليس ملی افغانستان

F-061
قرارداد وزارت دفاع با Dyncorp, International LLC برای خدمات مشوره 

4/2014و تعليم و تربيه جهت حمايت از نيروهای امنيت ملی افغانستان

F-060
 PAE Government Services Incorporated قرارداد وزارت امور خارجه با

)JSSP( 3/2014برای حمايت تخنيکی از برنامه حمايت از بخش قضايی

F-058
کمکهای مالی وزارت امور خارجه به اداره امور زنان برای زنان افغان 

3/2014جهت حمايت تخنيکی از ترويج و حفاظت از حقوق زنان افغان

F-057
 Clear Path International )CPI( کمکهای مالی وزارت امور خارجه به

3/2014جهت حمايت تخنيکی از برنامه متحد کمک به قربانی و ظرفيتسازی

F-056
کمکهای مالی وزارت امور خارجه به ماين پاکی و بازسازی افغانستان 

)OMAR( برای پاکسازی ماين ها و مهمات منفجرناشده
3/2014

F-053
 )CEPPS( با کنسرسيوم انتخابات و روند سياسی USAID قرارداد مشارکت

برای حمايت از نهادهای دولت محلی در قوماندانی ساحوی شرق و 
قوماندانی ساحوی جنوب

3/2014

تفتیش های جدید مالی اداره سیگار تا تاریخ 30 اپریل 2015 )ادامه(

ادامه در صفحه بعد
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تاریخ آغازعنوان پروژهشناسایی کننده تفتیش

F-052
 قرارداد USAID با .AECOM International Development Inc برای 

3/2014حمايت تخنيکی جهت ثبات در مناطق کليدی )SIKA( - غرب

F-051
 قرارداد USAID با .AECOM International Development Inc برای 

3/2014حمايت تخنيکی جهت ثبات در مناطق کلیدی )SIKA( - شرق

F-049
قرارداد USAID با International Relief and Development Inc. IRD برای 

)EQUALS( حمايت لوژستيکی Ê æیÝی˜ äیÊÖã ،3/2014خدمات انجنيری

F-048
قرارداد مشارکت USAID با انجمن حفاظت از حيات وحش )WCS( برای 
 حمايت تخنيکی جهت بهبود معيشت و حکومت از طريق پروژه مديريت 

 )ILG-NRMP( منابع طبيعی
3/2014

F-047
قرارداد مشارکت USAID با Democracy International برای حمايت 

)AERCA( 3/2014تخنيکی جهت اصالحات انتخاباتی و دفاع مدنی

F-046
قرارداد USAID با .AECOM International Development Inc برای حمايت 

3/2014تخنيکی جهت ثبات در مناطق کليدی )SIKA( - جنوب

F-045
 )CEPPS( با کنسرسيوم انتخابات و روند سياسی USAID قرارداد مشارکت

3/2014برای حمايت از افزايش مشارکت در انتخابات افغانستان

F-044
قرارداد مشارکت USAID با Internews Network برای حمايت از پروژه 

)AMDEP( 3/2014انکشاف و توانمندسازی مطبوعات افغانستان

F-043
قرارداد USAID با Tetra Tech برای حمايت از اصالحات ارضی در 

3/2014افغانستان

F-042
 International Relief and Development Inc. با USAID قرارداد مشارکت

)ACAP II( 3/2014برای حمايت تخنيکی از برنامه کمکهای ملکی افغانستان

F-041
 International Relief and Development Inc. با USAID قرارداد مشارکت

)SRADP( 3/2014برای حمايت تخنيکی از برنامه انکشاف زراعتی منطقه جنوب

F-038
قرارداد وزارت دفاع با .CACI Technologies Inc جهت اقدامات انجنيری 

12/2013تخنيکی، انجنيری تدارکات فعاليتهای ساحوی

تفتیشهای مالی در حال جریان اداره سیگار تا تاریخ 30 اپریل 2015 )ادامه(
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بازرسی های اداره سیگار
 بازرسی های تکمیل شده

اداره سیگار در این دوره راپوردهی سه بازرسی را انجام داده است.

معاینات تکمیل شده اداره سیگار تا تاریخ 30 اپریل 2015
تاریخ انتشارعنوان راپورشناسایی کننده راپور

51-IP-SIGAR 15 مسلخ اردو ملی افغانستان: پروژه ساختمانی تعليق شده پس از مصرفبازرسی 
1.25 ميليون دالر خاتمه پيدا کرد

4/2015

50-IP-SIGAR 15 پارک صنعتی شوراندام: ضعف حفظ سوابق و نبود برق مانع معاينه کامل اين بازرسی
4/2015تأسيسات 7.8 ميليون دالری شد

30-IP-SIGAR 15 بازرسی
پارک صنعتی گوری مار: نبود برق و آب باعث شده است اين پارک صنعتی 

7.7 ميليون دالری با بوديجه اياالت متحده به خوبی توسط شرکتهای افغان 
مورد استفاده قرار نگيرد

1/2015

پروژههای خاص اداره سیگار
 پروژههای خاص تکمیل شده

اداره سیگار در این دوره راپورýدهی 14 محصول پروژه خاص را به اتمام رسانده است. 

پروژههای خاص تکمیل شده اداره سیگار تا تاریخ 30 اپریل 2015
تاریخ انتشارعنوان راپورشناسایی کننده راپور

15-49-SP در افغانستان در سال مالی 2004 پروژه خاص CERP ورق معلوماتی: اولويتها و مصارف
4/2015- سال مالی 2014

15-48-SP نامه استعالم: انتقال پايگاههای نظامی اياالت متحده به نيروهای امنيتی پروژه خاص
4/2015افغانستان

15-47-SP 4/2015نامه استعالم: برق قابل اعتماد و مداوم برای شهر قندهارپروژه خاص

15-46-SP 4/2015نامه استعالم: عملکردهای اصلیپروژه خاص

15-45-SP 4/2015نامه استعالم: کسری بوديجوی افغانستانپروژه خاص

15-44-SP در برنامههای دارای اولويت ملیپروژه خاص USAID 3/2015نامه استعالم: ترويج مساوات جنسی

15-42-SP پروژه خاصTFBSO 3/2015نامه استعالم: اسناد

15-40-SP 3/2015ورق معلوماتی: تعهدات قرارداد وزارت دفاعپروژه خاص

15-39-SP پروژه خاصUSAID 3/2015نامه استعالم: عوايد گمرکات افغانستان: سؤاالت مربوط به

15-38-SP نامه استعالم: عوايد گمرکات افغانستان: سؤاالت مربوط به سفارت اياالت پروژه خاص
3/2015متحده در کابل

15-37-SP و پروژه خاص CENTCOM نامه استعالم: عوايد گمرکات افغانستان: سؤاالت مربوط به
CSTC-A

3/2015

15-35-SP 2/2015معرفينامه: تأسيسات تخليه تانکرپروژه خاص

15-34-SP پروژه خاصANSF 2/2015نامه استعالم: تشکيل نيروی

15-31-SP پروژه خاصTFBSO 1/2015نامه استعالم: درخواست دوم اسناد
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پروژههای دروس آموخته شده اداره سیگار
پروژههای دروس آموخته شده در حال جریان

اداره سیگار در این دوره راپوردهی دو پروژه دروس آموخته شده در حال جریان دارد. 

پروژههای در حال جریان دروس آموخته شده اداره سیگار تا تاریخ 30 اپریل 2015
تاریخ آغازعنوان پروژهشناسایی کننده پروژه

SIGAR-LL-02 12/2014هماهنگی اياالت متحده با شرکای خارجی در مديريت کمکها

SIGAR-LL-0112/2014هماهنگی متحد در زمينه استراتيژی و پالنگذاری

پروژههای دروس آموخته شده جدید
اداره سیگار در این دوره راپوردهی یک پروژه دروس آموخته شده را آغاز کرده است. 

پروژههای جدید دروس آموخته شده اداره سیگار تا تاریخ 30 اپریل 2015
تاریخ آغازعنوان پروژهشناسایی کننده پروژه

SIGAR-LL-044/2015مبارزه با مواد مخدر در بازسازی افغانستان

دیگر محصوالت کتبی اداره سیگار
در این دوره راپوردهی! جان اف سوپکو! سرمفتش خاص در امور بازسازی افغانستان یک شهادت نامه 

کتبی را جهت درج سوابق ارائه کرده است.

شهادت نامه جدید اداره سیگار تا تاریخ 30 اپریل 2015

عنوان شهادتنامهشناسایی کننده شهادتنامه
شهادتنامه 

ارسالی

SIGAR 15-36-TY
اظهارات مربوط به بهبود سوابق موثريت تالشهای بازسازی ایاالت متحده در 

4/2015افغانستان با افزایش نظارت و پرداختن به ساحات کلیدی خطرناک
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D ضميمه
تحقیقات و خط تماس اداره سیگار

تحقیقات اداره سیگار
در این فصل اداره سیگار 29 دوسیه تحقیقات جدید را گشوده و 36 دوسیه را بسته کرد در نتیجه تعداد 

دوسیههای باز اداره سیگار به 324 مورد رسیده است. از بین تحقیقات جدید¡ بیشتر آنها به تقلب در 
خریداری و قرارداد مربوط است¡ چنانکه در شکل D.1 نشان داده شده است. از بین تحقیقات تکمیل شده¡ 

بیشتر آنها به دلیل بی اساس بودن اتهامات بسته شده است¡ چنانکه در شکل D.2 نشان داده شده است.

مجموعه: 29  

تقلب در تدارک/
قرارداد

12

پولشويی
2

سرقت
6

فساد 
اداری

5

ديگر/گوناگون
4

�نبع: رياست تحقيقات اداره سيگار، 4/8/2015.

تحقيقات اداره سيگار: تحقيقات جديد، 
جنوری 1 – 31 مارچ 2015

مجموعه: 36

ادعاهای يافت نشده

عدم شايستگی تحقيقاتی

اداری

راجع شده

18

10

7

1

منبع: رياست تحقيقات اداره سيگار، 4/8/2015.

تحقيقات اداره سيگار: تحقيقات بسته شده، جنوری 1 – 31 مارچ 2015

05101520

D.2 شکل

D.1 شکل
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خط تماس اداره سیگار
از بین 94 شکایت خط تماس دریافتی در این ربع، اکثر آنها به  طور الکترونیکی دریافت شده ند، چنانکه در 

شکل D.3 نیز مشخص است. اداره تحقیقات در این ربع عالوه بر کار بر روی شکایات جدید، به کار بر 
روی شکایات دریافتی قبل از 1 اکتوبر 2014 نیز ادامه داد. در این ربع، اداره مذکور به 122 شکایت رسیده 

گی کرد که اکثر آنها مکمل شدند، چنانکه در شکل D.4 نشان داده شده است.

ارجاع اداره سیگار برای تعلیق و تحریم
موارد ارجاعی اداره سیگار برای تعلیق و تحریم به تاریخ 31 مارچ 2015 به ترتیب زمانی در جدول 

D.1 نشان داده شدهاند. 
موارد که هم در بخش تعلیق و هم در بخش تحریم ذکر شدهاند براساس وضعیت تعلیق آنها مطابق 

با اتهام جنایی یا براساس حکم عدم مسولیت صادر شده توسط مسئول تعلیق و تحریم اداره هستند. تحریم 
نهایی اعمال شده براساس محکومیت جنایی در محاکم ابتدایی فدرال و/یا حکم نهایی صادر شده توسط 

مسئول تعلیق و تحریم اداره در مورد شرط تحریم است. اداره سیگار فهرست موارد تعلیق¡ تحریم و احکام 
خاص را صرف جهت درج در سوابق ارائه میکند. لطفاً برای مشاهده وضعیت فعلی هر فرد یا نهاد ذکر 

شده در اینجا به سیستم مکافات در آدرس www.sam.gov مراجعه کنید.

020406080100

منبع: رياست تحقيقات اداره سيگار، 4/6/2015.

يادداشت: به تعداد 94 شکايت در جريان ربع دريافت گرديد؛ مجموعه شکايات شامل موضوعات است که در دوره های قبلی درج گرديده و به شکايت مبدل گرديده اند.

وضعيت شماره تليفون مشخص شکايات اداره سيگار: جنوری 1 – 31 مارچ 2015

مجموعه: 122

تحت مرور (باز)

تحت تحقيق (باز)

بسته شده اداری

راجع شده (بسته)

بسته شده بعد از تحقيق

2

27

82

3

8

D.4 : 94شکل�مجموع

الکترونيکی
(ايمل، ويب، يا فکس)

93

تليفون
1

منبع: رياست تحقيقات اداره سيگار، 4/6/2015.

منبع: شماره تليفون مشخص اداره سيگار برای 
شکايات، جنور� 1 – 31 مارچ 2015

D.3 شکل
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شرکت ساختمانی آروين کام
گروپ آروين کام با مسئوليت محدود، همچنين موسوم به 
"گروپ امنيتی آروين کام با مسئوليت محدود"، همچنين 
موسوم به "بنياد گروپ آروين کام با مسئوليت محدود"، 

همچنين موسوم به "شرکت خدمات لوژستيک جهانی آروين"
محمد ايوب

حاجی خليل فيروز
حاجی امير محمد

شرکت ساختمانی حاجی دوست محمد زرمت
نورهللا جان

حاجی محمد الماس خان

شرکت حفر معدن نوح صفی
شرکت نور رحمان

شرکت ساختمانی نور رحمان
گروپ نور رحمان، همچنين موسوم به "شرکت ساختمانی 

NUCCL"، همچنين موسوم به "شرکت ساختمانی رحمان عمر 
RUCCL"، همچنين موسوم به "شرکت لوژستيکی عمومی و 

تجارتی رحمان با مسئوليت محدود
نور رحمان ، معروف به "نور رحمان، معروف به "نور 

رحمان صفا"
محمد رحمان
وکيل سعادت

تراينگل تکنالوژيز
عبدالوکيل وسيم

يوسف ځالند
شرکت ساختمانی زرمت

بنياد زرمت
تجارت عمومی زرمت

گروپ شرکتهای زرمت، همچنين موسوم به "زرمت با 
مسئوليت محدود"

البراتوار معاينه مواد ساختمانی زرمت

شرکت ساختمانی الوطن
شرکت ساختمانی بصيرت

بورفی، کنت
نقيباهلل، نديم

رحمان، عبيدور
کمپبل، نيل پاتريک
بورکاتا، رائول ای.

کلوز، جراد لی
عمليات لوژستيک جهانی
رابينسون، فرانتس مارتين

تيلور، زاخاری داستين 
شرکت ساختمانی گروپ آريا

گروپ آريا
تجارت عمومی آريا هرايی

آريا ام. ای. تجارت عمومی با مسئوليت محدود
آريا شرق ميانه

شرکت آريا شرق ميانه با مسئوليت محدود
شرکت آريا شرق ميانه با مسئوليت محدود - هرات

شرکت تجهيزات آريا با مسئوليت محدود
خدمات اکمال و مشوره آريا

آفتک بينالمللی
آفتک بينالمللی با مسئوليت محدود

احمد فرزاد علم
البهار لوژستيک

شرکت آريا امريکا با مسئوليت محدود
آريا امريکا با مسئوليت محدود

ننگيالی بارکزی
اکمال و خدمات فرميد

تجارت عمومی گريناليت

شرکت لوژستيک کابل هکل
لوژستيک شارپ وی

شرکت لوژستيک کلفورنيا اياالت متحده 
نجيب هللا يوسف

محمد ادريس رحيمی
ووتن، فيليپ استيون
دومنيک، الوته کای

کارکويت، جيمز
شرکت توزيعکننده گان بينالمللی ال پواينتز 

کيپوال، جيمز
لوژستيک جهانی هرکول

شرودر، رابرت
AISC با مسئوليت محدود

شرکت امنيتی بينالمللی امريکا
برادران، ريچارد اس.

شرکت ساختمانی و نوسازی ديويد ای. يانگ
فورس ديرکت سالوشنز با مسئوليت محدود

هريس، کريستوفر
هولدينگ بخش هرناندو با مسئوليت محدود

هايد-ا-رک با مسئوليت محدود
پنترز با مسئوليت محدود
شرکت کاغذسازی ويلج

شرود الين با مسئوليت محدود
اسپادا، کارول
تيلور، مايکل

ولونچر با مسئوليت محدود
مربيون جهانی با مسئوليت محدود

يانگ، ديويد
اسپينوزا، موريسيو

النگ، تونيا
بورفی، کنت مايکل

ريورا-مدينا، فرانکلين دالنو
صلح از طريق تجارت

پودنز، آدم جف جولياس
ياسر الهام، معروف به "نجيب هللا سعدهللا"

خدمات لوژستيک ايورست فيضی
برادران الهام فيضی با مسئوليت محدود

روح هللا فيضی
شرکت تجارت عمومی حکمت شادمان با مسئوليت محدود

حکمت شادمان، با مسئوليت محدود، همچنين موسوم به 
"حکمت شادمان با مسئوليت محدود"

شرکت ساختمانی و لوژستيکی حکمت شادمان
شرکت خدمات لوژستيک حکمت شادمان، همچنين موسوم به 
"شرکت تجارت ساختمانی و اکمال حکمت شادمان"، همچنين 

موسوم به "خدمات ساختمانی تجارتی حکمت شادمان"
شرکت خدمات لوژستيک و اکمال ساختمانی سيف حکمت

شادمان، حکمتاهلل، معروف به "حکمت شادمان"، معروف به 
"حاجی حکمتاهلل شادمان"، معروف به "حکمتاهلل سعدهللا"

تراويس، جيمز ادوارد
 اکبر احمد شيرزی

برتولينی، رابرت ال.
خان، هارون شمس، معروف به "هارون شمس"

شرکت ساختمانی شمس با مسئوليت محدود
خدمات عمومی و لوژستيکی شمس با مسئوليت نامحدود

گروپ بينالمللی شمس، همچنين موسوم به "گروپ بينالمللی 
"FZE شمس

آکادمی شمس لندن
توليد شمس )پرودکشن(

بنياد خيريه شمس

جدول D.1 )ادامه(

تصامیم خاص نهادی¡ تعلیقها و تحریمها تا تاریخ 31 مارچ 2015
تصامیم خاص نهادی

تعلیقها
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جدول D.1 )ادامه(

تصامیم خاص نهادی¡ تعلیقها و تحریمها تا تاریخ 31 مارچ 2015 )ادامه(
تعلیقها )ادامه(

حشمت هللا فاروقی
شرکت ساختمانی حميد لياس

گروپ حميد الياس
روح هللا فاروقی لودين

بنت و همکاران فوچ با مسئوليت محدود
براندون، گری

K5 جهانی

نور احمد
شرکت ساختمانی نور احمد يوسفزی

آينی، شريل آدنيک
کانن، جاستين

کنستانتينو، اپريل آن
کنستانتينو، دی

کنستانتينو، راميل پالمز
کريلی، برام

دروتلف، کريستوفر
شرکت انجنيری و ساختمانی فيل-تک

هاندا، سيدارتا
جابک، عماد

روح هللا جمالی
محمد خالد
دارو خان

ماريانو، اپريل آن پرز
مککبه، التون موريس

ميهالچو، جان
محمد ادريس قاسمی

محمد خالد راضی
فضل احمد صافی

شين گل شاهين، معروف به "شين گل شاهين"
اسپينوزا-لور، پدرو آلفردو

کمپبل، نيل پاتريک
ناوارو، وسلی

آرش حضرتی
ميدفيلد بينالمللی

مور، رابرت جی.
نور علم نوری، معروف به "نور علم"

سازمان بازسازی شمالی
شرکت ساختمای و سرک هسازی شمال پامير

ويد، دسی دی.
خدمات لوژستيکی بلو پالنت

پادرس محمودی
شکيب محمودی

محمد صابر
واتسون، برايان اريک

شاهپور، عباسی
وحيدهللا اميری

وحيد اتل
عبيدهللا داود

عبدالمجيد دهاتی
قيس فضلی

محمد يوسف همدرد
حاجی پير محمد کنری

محمد جعفر مشفق
عبدالمطلب

نصرت، سامی
شرکت ساختمانی عمومی ملی

احمد سليم پسرلی
فضل الربيع
عطاالرحمان

فضل الرحمان
محمد اجمل روشندل

محمد صابر
عزيز الرحمان صافی

مطيع هللا صافی

شيرخان سهاک
شهيد، مراد

دولت خان شيرزاد
محراب الدين

واتسون، برايان اريک
ووتن، فيليپ استيون
اسپينوزا، موريسيو

احمد فرزاد علم
تجارت عمومی گريناليت

شرکت آريا شرق ميانه با مسئوليت محدود
شرکت آريا شرقميانه با مسئوليت محدود - هرات

آريا ام. ای. تجارت عمومی با مسئوليت محدود
آريا شرقميانه

ننگيالی بارکزی
اکمال و خدمات فرميد

خدمات اکمال و مشوره آريا
شرکت لوژستيک کابل هکل

نجيب هللا يوسف
گروپ آريا

شرکت ساختمانی گروپ آريا
شرکت تجهيزات آريا با مسئوليت محدود

محمد ادريس رحيمی
شرکت توزيعکننده گان بينالمللی ال پواينتز

لوژستيک جهانی هرکول
رابرت شرودر

شرکت ساختمانی هلمند توينکل
هيوارد عمر وزيری

محمد ځدران
شرکت ساختمانی مرکوری افغان، همچنين موسوم به "شرکت 

لوژستيکی و ساختمانی مرکوری افغان"
شرکت ساختمانی ميرزعلی نصيب

مونتس، ديانا

آتوری، سلو برايان
چمبرلين، ويليام تاد

کوک، جفری آرتور
هارپر، دريک تيرون

سويم، الکساندر
والز، بری لی، جونيور

کيامپا، کريستوفر
کاسالس، لوئيس رامون

قرارداد و انکشاف بينالمللی
صبح، اديب نقيب، معروف به "علی صبح"

گروپ ساختمانی و انجنيری استاليون
شرکت گروپ وزنه، همچنين موسوم به "عمده فروشی وزنه"

ايمن وزنه، معروف به "ايمن ابراهيم وزنه"
همپتون، سنکا دارنل

گرين، جورج ای.

تحریمها
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ميرزعلی نصيب
رابينسون، فرانتس مارتين

اسميت، نانسی
عبداالنس سلطانی معروف به "عبداالنس"

 شير فقيری

حاجی حشمت
شرکت ساختمانی جيم بلک

شرکت لوژستيکی آريا آريانا آريايی، همچنين موسوم به 
"شرکت لوژستيکی AAA"، همچنين موسوم به "سومو 

لوژستيک"
گرست، دونالد

عبدالمختار معروف به "عبدال کبار"
شرکت ساختمانی نوری مهگير 

شيرين آغا نوری
النگ، تونيا

برهان الدين اسرانالدين
نويدهللا متون، معروف به "جاويد احمد"

وحيدهللا متون
شرکت ساختمانی نويد بصير

شرکت ساختمانی نويد بصير و گاگر بابا
GBCC و NBCC گروپ مشارکت

نويد نوری 
عصمتاهلل محمود، معروف به "محمود"

خان، گل
سليمان شيرداد خان، معروف به "سليمان"

اکراماهلل مصرالدين، معروف به "اکراماهلل"
نسيم مسافر، معروف به "نسيم"

اصرار علی
غزنی گل

شرکت ساختمانی لقمان، همچنين موسوم به "لقمان انجنيری"
صفی هللا، معروف به "آقای صفی هللا"
سرافراز، معروف به "آقای سرافراز"

خان وزير
اکبر، علی

"شرکت ساختمانی کريستال"، همچنين موسوم به "شرکت 
سرک سازی صميتاهلل"

صميتاهلل )فرد تنها از يک نام استفاده ميکند(
محمد ابراهيم آشنا ، معروف به "ابراهيم"

گورنيوندر، سينگ
شاه جهان

ذاکرهللا شهيم معروف به "ذکرهللا شهيم"، معروف به "ذکرهللا 
شهيم"

ميوند انسوناهلل الياس معروف به "انجنير ميوند الياس"
BMCSC

شرکت ساختمانی و اکماالتی ميوند حقمل
شرکت ساختمانی نيو رايدرز، همچنين موسوم به "شرکت 

ساختمانی رايدرز"، همچنين موسوم به "شرکت ساختمانی و 
خدمات نيورايدرز"

شرکت ساختمانی، خدمات، لوژستيکی و ترانسپورت رايدرز
گروپ شرکتهای رايدرز

دومنيک، الوته کای
مارکويت، جيمز

مارتينز، رنه
عبدالمعروف
 يوسف قره

شرکت ساختمانی رويال پاالس
بردشاو، کريستوفر چيس

محصوالت زهره
زهره، نيازی

بولور کندايس معروف به "کندايس جوی داوکينز"
داوکينز، جان

گروپ بينالنهرين با مسئوليت محدود
نوردلوه، جفری

کيفر، جری
جانسون، آنجال

شرکت انکشافی CNH با مسئوليت محدود
جانسون، کيت

حمايه لوژستيک نظامی با مسئوليت محدود
آيزنر، جان

هلدينگ تائوروس با مسئوليت محدود
بورفی، کنت مايکل

بنياد عبدالحق
آجار، آدونيس

کالهون، جاش دابليو
شرکت خدمات لوژستيک کالرک، همچنين موسوم به "شرکت 

ساختمانی کالرک"
فورکوش، يانوش

فلوردليز، الکس اف.
نايت، مايکل تی.، دوم

لوزادو، گری
ميارس، آرماندو ان.، جونيور

ودير عبدهللا متين مالخيل
شرکت ساختمانی رينبو

حسن سردار، معروف به "حسن سردار انقالب"
محمد نادر شاه، معروف به "نادر شاه"

تيتو، روجر
براون، چارلز فيليپ

 فاصله شيرين، معروف به "شيرين فاصله"
اندرسون، جسی مونتل

چاربونو، استفانی، معروف به "استفانی شنکل"
هايتاور، جاناتان

نورزعلی خان، معروف به "ولی خان نور"
سهيد، معروف به "آقای سهيد"؛ معروف به "ساحل"؛ معروف 

به "غازی عبدالرحمان"
ويور، کريستوفر

خدمات واحه الکاهل
خدمات تخنيکی الکاهل
CLC شرکت ساختمانی

مشوره CLC با مسئوليت محدود
خدمات کامل نيروی بشری

محمد، مسيحالدين، معروف به "مسيح محمد"
رودن، برادلی ال.، معروف به "براد ال. رودن"

رودن، لورن سرنا
تجارت رويال سوپر جت با مسئوليت محدود

شرکت ساختمانی سوپر جت
خدمات نفتی سوپر جت

گروپ سوپر جت
تور سوپر جت با مسئوليت محدود، همچنين موسوم به "سفر و 

تعطيالت سوپر جت با مسئوليت محدود"
سوپر سالوشنز با مسئوليت محدود

عبدهللا، بالل
فارمر، رابرت اسکات

مديانسالژ، اليور
کلی، آلبرت، سوم

اتريج، جيمز
شرکای استراتژيک فرنريج

AISC با مسئوليت محدود

شرکت امنيتی بينالمللی امريکا
شرکت ساختمانی و نوسازی ديويد ای. يانگ

فورس ديرکت سالوشنز با مسئوليت محدود
هريس، کريستوفر

هولدينگ بخش هرناندو با مسئوليت محدود

جدول D.1 )ادامه(

تصامیم خاص نهادی¡ تعلیقها و تحریمها تا تاریخ 31 مارچ 2015 )ادامه(
تحریمها )ادامه(
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ضمايم

هايد-ا-رک با مسئوليت محدود
پنترز با مسئوليت محدود
شرکت کاغذسازی ويلج

شرود الين با مسئوليت محدود
اسپادا، کارول

ولونچر با مسئوليت محدود
مربيون جهانی با مسئوليت محدود

يانگ، ديويد اندرو
وودراف و شرکا

تراويس، جيمز ادوارد
گل آغا خيرهللا

شرکت ساختمانی خليل رحيمی
 جهانزيب مومند ، معروف به "انجنير جهانزيب مومند"

حضرت نبی يار محمد
وليزاده، عبدال مسعود، معروف به "مسعود وليزاده"

زرغونه علی زی
عبدال امان
ليال انوری

مژگان انوری
رفيع انوری

زهرا ارغنديوال، معروف به "سارا ارغنديوال"
 فرواد عزيزی ، معروف به "فرواد محمد عزيزی"

راضيه باشيزاده
کوتس، کنت

گيبانی، ماريکا
محبوب حيدری

عبدال لطيفی
مککامون، کريستينا

احمدهللا محبزاده، معروف به "احمدهللا محبزاده"
مصطفی نگهت

عبدال قريشی
حشمتاهلل روف

شاه، ديويد
طوبی، کجيم

خالد ظاهر
محمد رضا صميم آريوبی

شرکت ساختمانی اطلس ساحل

باب الجزيره با مسئوليت محدود
شرکت ساختمانی عمار ساری

پاينده محمد
سامبروس بينالمللی، همچنين موسوم به "سامبروس بينالمللی 

با مسئوليت محدود"، همچنين موسوم به "گروپ مشارکت 
سامبروس-بريتانيا"

گروپ مشارکت سامبروس و شرکت ساختمانی عمار ساری، 
"ESCC همچنين موسوم به "گروپ مشارکت سامبروس

آنتس، برادلی الف.
شرکت انجنيری و ساختمانی ليکشر افغانستان، همچنين 

موسوم به "شرکت قراردادی عمومی ليکشر"
شرکت خدمات انجنيری ليکشر

مشارکت خدمات انجنيری ليکشر/تولتست با مسئوليت محدود
گروپ مشارکت ليکشر تولتست، رنتنباخ با مسئوليت محدود
شرکت ليکشر تولتست، همچنين موسوم به "گروپ ليکشر"، 

 LTC CORP" نيوکو همچنين موسوم به LTC" همچنين موسوم به
"KK ميشيگن"، همچنين موسوم به "ليکشر تولست

ليکشر تولست گوام با مسئوليت محدود
گروپ مشارکت ليکشر تولست با مسئوليت محدود

گروپ مشارکت ليکشر تولست RRCC با مسئوليت محدود
گروپ مشارکت ليکشر/والش با مسئوليت محدود

گروپ مشارکت ليکشرتولست METAG با مسئوليت محدود
گروپ مشارکت LTC و متاواتر با مسئوليت محدود

LTC شرکت هلدينگ
SRL ايتاليا LTC

قرارداديان عمومی LTC تاور با مسئوليت محدود
تجارت LTCCORP با مسئوليت محدود

LTCCORP E&C شرکت
LTCCORP - OH شرکت خدمات دولتی

LTCCORP شرکت خدمات دولتی
LTCCORP-MI شرکت خدمات دولتی
LTCCORP O&G با مسئوليت محدود

LTCCORP قابل تجديد با مسئوليت محدود

LTCCORP شرکت
LTCCORP/کايا جيبوتی با مسئوليت محدود

LTCCORP/کايا شرق افريقا با مسئوليت محدود

LTCCORP/کايا رومانيا با مسئوليت محدود

LTCCORP/کايا روآندا با مسئوليت محدود

LTCORP تکنالوژی با مسئوليت محدود

شرکت تولست، همچنين موسوم به "تست و انجنيری ولورين"، 
همچنين موسوم به "البراتوار تست تولدو"، همچنين موسوم 

به "LTC" همچنين موسوم به "LTC Corp" همچنين موسوم به 
"LTC Corp اوهايو" همچنين موسوم به "LTC اوهايو"

گروپ مشارکت تولست/دزبيلد آلمان با مسئوليت محدود
گروپ مشارکت ساختمانی وترنز/ليکشر با مسئوليت محدود

رويال لوژستيک اول افغان، همچنين موسوم به "رويال افغان"
امريکن بريرز

اعالنات آراکوزيا افغان
وسايط زرهی دوبی

عنايت هللا، فرزند حفيظ هللا
فرهاس، احمد

شرکت هلدينگ اينلند
FZE ،اينترمکس

شرکت اينترمکس
 شاه ولی کرکر

خدمات امنيتی سندمن
عطا صديقی

تخصص سوخترسانی
اسپيدل، کريس کالوين

شرکت ولکان آمپز
کارگومسترز جهانی

حاجی عبدالعزيز، معروف به "عبدالعزيز شاه جان،" معروف 
به "عزيز"

کاستيلو، آلفردو، جونيور
عاصم عباسی

موتوری، ساموئل
مواکيو، شانل
احمد، جاويد

احمد، مسعود
A & J توتال لنداسکيپز

خدمات حمايوی گرين اليت آريانا
محمد، سردار، معروف به "سردار محمد بارکزی"

پيتمن، جيمز سی.، معروف به "کارل پيتمن"
پوايپونی، کليتون

ويلی، پاتريک 

جدول D.1 )ادامه(

تصامیم خاص نهادی¡ تعلیقها و تحریمها تا تاریخ 31 مارچ 2015 )ادامه(
تحریمها )ادامه(
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F ضمیمه
اختصارات و مخفف ها

مخفف ها
تعریفیا اختصارات

AAEPپروگرام انکشاف زراعت افغان
AAFقوای هوایی افغان

ABADEمساعدت در اعمار افغانستان با انکشاف تصدی ها
ABPپولیس سرحدات افغان

ACAPپروگرام کمک به غیر نظامیان افغان
ACEبهبودبخشی اعتبار زراعی
ACUیونت ضد فساد اداری
ADانکشاف جایگزین

ADBبانک انکشاف آسیایی
ADFصندوق انکشاف زراعی

AECAقانون نظارت بر صادرات سالح
AETF-A)نهمین قوای وظیفوی اعزامی هوا فضا، افغانستان- )ایاالت متحده
AFMISسیستم معلوماتی مدیریت مالی افغان

AFN)افغانی )اسعار-اسعار ملی افغان افغانی می باشد
AGOدفتر لوی څارنوالی
AGSسروی جئولوجیکی افغان
AIBبانک بین المللی افغانستان
AIFصندوق زیربناهای افغانستان

AIHRCکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
AISAاداره حمایت از سرمایه گذاری افغان
AITFصندوق وجه امانت زیربناهای افغانستان

ALBAمساعدت به سازمان های تقنینی افغانستان
ALPپولیس محلی افغان

AML/CFTضد پولشوئی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم
ANAاردوی ملی افغان

ANASOC)ANA( قوماندانی عملیات خاص اردوی ملی افغانستان
ANCOPپولیس نظم عامه ملی افغان

ANPپولیس ملی افغان
ANSFنیروهای امنیت ملی افغان

ANUDUSمطالعه ملی شهری استفاده از مواد مخدر افغانستان
APAاداره نفت افغانستان
APGگروه آسیا/اقیانوسیه درباره پولشوئی

APPFقوای محافظت عمومی افغان
APRPپالن صلح و آشتی ملی افغان
ARPپروگرام ادغام مجدد افغانستان

ARTFصندوق وجه امانت برای بازسازی افغانستان
ASFFصندوق نیروهای امنیتی افغانستان

ASIنهادهای امنیتی افغان
ATARپروژه درآمد و تجارت افغانستان
AUAFپوهنتون آمریکایی افغانستان
AUPپولیس یونیفورم افغان

AWDPپروگرام انکشاف قوای کار افغانستان
BAFمیدان هوایی بگرام

ا ادامه در صفحه بعد
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مخفف ها
تعریفیا اختصارات

BELTتعلیمات اساسی، سوادآموزی، و تعلیمات و دوره های آموزشی تخنیکی-مسلکی
BRCCBAF مرکز قراردادی ساحوی

CASEVAC توانایی انجام تخلیه تلفات
CBEتعلیم و تربیه مبتنی بر جامعه
CBRظرفیت سازی نتیجه محور
CCIابتکار انسجام جامعه

CCWGکار گروه مبارزه با فساد
CENTCOMقوماندانی مرکزی امریکا

CEOمدیر ارشد اجرایی
CERPپروگرام پاسخ عاجل فرماندهان

CHAMPپروگرام بازاریابی تجاری زراعت و مالداری
CIGIEشورای مفتشان صحت و مؤثریت

CLRWGکار گروه اصالحات قانون جزاء
CMدرجه قابلیت

CMSسیستم مدیریت دوسیه
CNCEشمول اجتماعی برای مبارزه با مواد مخدر
CNPAپولیس مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان
CORنماینده آفسر قرارداد
CRDبخش حل و فصل پیچیده
CSO)اداره احصاییه مرکزی )افغان

CSTC-A قوماندانی مشترک انتقال مسئولیت های امنیتی- افغانستان
CUATسامان ارزیابی یونت قوماندان
DABد افغانستان بانک

DABSد افغانستان برشنا شرکت
DAIشرکت جایگزین های انکشافی

DBAقانون پایه ای دفاعی
DCIS)خدمات تحقیقات جنایی وزارت دفاع )امریکا
DEA)اداره مقابله با مواد مخدر )امریکا

DIدموکراسی بین المللی
DIA)اداره استخبارات دفاعی )ایاالت متحده
DLA)اداره لوژستیک دفاعی )ایاالت متحده
DOD)وزارت دفاع )امریکا

DOD CN)صندوق مبارزه علیه مواد مخدر وزارت دفاع )امریکا
DOD OIGدفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا

DOJ)وزارت عدلیه )امریکا
DOT)وزارت حمل ونقل )ایاالت متحده

DSCAاداره همکاری امنیتی دفاعی
ECCکمیسیون شکایات انتخاباتی
ECFپروگرام تمدید اعتبار

EFعملکرد ضروری
ELECTتقویت ظرفیت قانونی و انتخاباتی برای فردا
EMIS)سیستم مدیریت معلومات وزارت معارف )افغان
ERWمواد منفجره باقیمانده از جنگ
ESFصندوق حمایت اقتصادی

EVAW)قانون رفع خشونت علیه زنان )افغان
FATFنیروی کاری اجراآت مالی
FEFAانجمن انتخابات عادالنه افغانستان

ا ادامه در صفحه بعد
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مخفف ها
تعریفیا اختصارات

FOBپایگاه عملیاتی اصلی
FOMآزادی پروگرام مانور
FPF)قوای حفاظت از تأسیسات )افغان
FYسال مالی

GAGASاستندردهای ممیزی مورد قبول دولت
GAO)دفتر حسابدهی دولت )امریکا

GCPSUقوماندانی عمومی جزوتام های خاص پولیس
GDPتولید ناخالص داخلی

GDPDCقوماندانی عمومی محابس و توقیف خانه ها
GIROAدولت جمهوری اسالمی افغانستان

GLEمبارزه علیه کشت توسط والیان
GPIپروگرام زراعت خوب

GSAاداره خدمات عمومی
HA Yardذخیره گاه کمک های بشر دوستانه

HMISسیستم معلومات مدیریت صحی
HMMWVوسیله نقلیه چرخ دار چند منظوره با تحرک باال

HOO)افغان( )aka "HOOAC"( دفتر اعلی نظارت بر ضد فساد اداری
HPCشورای عالی صلح
HSI)بخش تحقیقات وزارت امنیت ملی )آمریکا

ICCTFقوای وظیفوی فساد قرادادهای بین المللی
ICMSسیستم مدیریت تحقیقات دوسیه
ICRCکمیته بین المللی صلیب سرخ

IDEA-NEWمشوق های اقتصادی متبادل برای شمال، شر ق و غرب
IDLG)ریاست مستقل حکومتداری محلی )افغان
IDLOسازمان حقوقی انکشاف بین المللی
IDPبیجاشدگان داخلی
IEC)کمیسیون مستقل انتخابات )افغان
IEDدستگاه انفجاری تعبیه شده
IJCقوماندانی مشترک نیروهای بین المللی کمک به امنیت

IMFصندوق بین المللی پول
IMUبخش نظارت مستقل

INCLE)صندوق بین المللی کنترول مواد مخدر و اعمال قانون )امریکا
INLدفتر مواد مخدر بین المللی و اعمال قانون امریکا

IOCCمرکز هماهنگی عملیات بین سازمانی
IPAحسابدار عامه مستقل
IRD)کمپنی احیا و انکشاف بین المللی )سازمان غیر دولتی

ISAF)آیساف )نیروهای بین المللی کمک به امنیت
ISILکشور اسالمی در عراق و خاور مدیترانه

ISLAابتکاری برای تقویت ادارات محلی
ISRجاسوسی، نظارت و کشف

ITARعبور و مرور بین المللی در قوانین سالح
JCCCقوماندانی مشترک و مرکز هماهنگی کنترول
JCMBهیئت مدیره هماهنگی و نظارت مشترک

JRDریاست احیاء مجدد اطفال
JSSP)پروگرام حمایت از بخش قضایی )وزارت خارجه آمریکا
JTTP)پروگرام انتقال مسئولیت تعلیمات قضایی )وزارت خارجه آمریکا
KAFمیدان هوایی قندهار

ا ادامه در صفحه بعد



یم ضما

افغانستان 230 خاص I بازسازی  سرمفتش 

مخفف ها
تعریفیا اختصارات

KFZزون غذایی قندهار
KHPPپروژه برق قندهار-هلمند

KIAکشته شده در عملیات
LASحمایه هوایی سبک

LGCDانکشاف اجتماعی و حکومتداری محلی
LLPپروگرام دروس آموخته شده

LMGپروژه رهبری ، مدیریت، حکومتداری
LOTFAصندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان

MAمامور نظارت کننده
MAAR)ANSF( گزارش ارزیابی ماهانه قوای امنیتی افغان

MACCAمرکز هماهنگی ماین روبی افغانستان
MAIL)وزارت زراعت، آبیاری و مالداری )افغان
MCN)وزارت مبارزه علیه مواد مخدر )افغان

MCPAاداره پالنگذاری پاکاری ماین
MCTFقوای وظیفوی جرائم عمده
MECکمیته نظارت و ارزیابی افغان

MIDASسرمایه گذاری و انکشاف معدنی جهت انکشاف پایدار در افغانستان
MISTIتاثیر اندازه گیری طرح تثبیت
MOD)وزارت دفاع )افغان
MOE)وزارت معارف )افغان
MOF)وزارت مالیه )افغان
MOI)وزارت داخله )افغان

MOMP)وزارت معادن و پطرولیم )افغان
MOPH)وزارت صحت عامه )افغان
MOPW)وزارت فواید عامه )افغان
MORE)پروژه تقویت و بازسازی سازمانی وزارت امور زنان )افغان
MOUیادداشت تفاهم

MRRDوزارت احیاء و انکشاف دهات
MSIسیستم های مدیریتی بین المللی
MTتن هزار کیلویی

NATOسازمان پیمان اتالنتیک شمالی
NCOضابط درجه دار

NDAAقانون اجازه دفاع ملی
NDIانستیتوت دموکراتیک ملی

NDS)ریاست امنیت ملی )افغان
NEPSسیستم برق شمال شرق
NGOسازمان غیر دولتی
NIUجزوتام ممنوعیت ملی
NPC)کمیسیون تدارکات ملی )افغان
NPPپروگرام اولویت افغان

NSOCC-Aقوماندانی بخش عملیات های خاص ناتو- افغانستان
NSPپروگرام همبستگی ملی

O&Mعملیات و حفظ و مراقبت
OAA)USAID( دفتر اکتساب و مساعدت

OCC-Rمرکز هماهنگی عملیات ها- ساحوی
OCIEلباس عملیاتی و تجهیزات فردی
OCOعملیات نظامی خارجی
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مخفف ها
تعریفیا اختصارات

OEFعملیات آزادی مداوم
OFSآزادی عمل دیده بان
OIGدفتر مفتش عمومی

OPPD)USAID( دفتر انکشاف پروگرام ها و پروژه ها
PASRگزارش حسابدهی و تقویت پرسونل
PCHقراردادهای همکاری برای خدمات صحی
PEFقوای محو سازی خشخاش
PIOسازمان بین المللی عمومی

PM/WRA)اداره امور سیاسی-نظامی-دفتر محو و کاهش تسلیحات )ایاالت متحده
POAMپالن اجرایی و مراحل

Promote )USAID( انکشاف برابری جنسیتی در پروگرام اولویت ملی
PTECانتقال، انکشاف و اتصال برق
RADPپروگرام ساحوی انکشاف زراعت
RASRراپور ارزیابی قوماندانی ساحوی نیروهای امنیت ملی افغانستان

RCمصارف تکرار شونده
REZساحات اقتصادی منطقوی

RLS-Fتثبیت حاکمیت قانون-رسمی
RLS-Iتثبیت حاکمیت قانون-غیر رسمی
RSMمأموریت پشتیبانی قاطع

RSSP)USAID( پروگرام ثبات بخش سرک ها
SAGALتقویت حکومتداری افغان و وسیله معاش جایگزین

SAMسیستم مدیریت مکافات ها
SEPSسیستم برق جنوب شرق
SERCکمیسیون خاص اصالحات انتخاباتی

SGسر جراح
SGDPپروگرام استخراج گاز شبرغان
SGGAفعالیت تولید گاز شبرغان

SHAHARقطب های قوی برای امید و انعطاف پذیری افغان
SHCACکمیسیون سطح باالی ارشد مبارزه با فساد
SIGARسر مفتش خاص برای بازسازی افغانستان

SIKAثبات در ساحات کلیدی
SIUجزوتام تحقیقات حساس

SMPپروگرام نظارت بر کارکنان
SMW)بخش هوایی مأموریت های خاص )افغان
SOFقوای عملیات های خاص
SPC)کمیسیون تدارکات خاص )افغان

SRAP)نماینده خاص در امور افغانستان و پاکستان )ایاالت متحده
State OIGدفتر مفتش عمومی وزارت خارجه امریکا

SYسال شمسی
TAAC-AirRSM قوماندنی تعلیم، مشاوره و کمک

TACکمیسیون حسابدهی شفافیت
TAFAترویج و تسهیل تجارت برای افغانستان
TAPI ترکمنستان- افغانستان- پاکستان- هند
TEFAبنیاد انتخابات شفاف افغانستان

TFBSOنیروی کاری عملیات تجاری و ثبات در افغانستان
TIUجزوتام تحقیقات تخنیکی

TMAFچارچوب حسابدهی متقابل توکیو
ا ادامه در صفحه بعد
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مخفف ها
تعریفیا اختصارات

TTOFتاسیسات تخلیه بار تانکر- موتر کالن
UNسازمان ملل متحد

UNAMAماموریت کمک سازمان ملل متحد درافغانستان
UNCACتوافق نامه سازمان ملل علیه فساد
UNDPپروگرام انکشافی سازمان ملل متحد

UNHCRکمیسیون عالی سازمان ملل برای پناهندگان
UNODCدفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد
USAAAقوماندانی اردوی امریکا
USACEقوماندانی انجنیران اردوی امریکا
USAIDاداره انکشاف بین المللی ایاالت متحده

USAID OIG دفترسرمفتش عمومی اداره انکشاف بین المللی ایاالت متحده
USDAوزارت زراعت ایاالت متحده

USFOR-Aقوماندانی قوای ایاالت متحده-افغانستان
USIPقوماندانی انستیتوت صلح ایاالت متحده

USWDPپروگرام حمایت از دانشگاه ها و توسعه نیروی کار افغانستان
UXOمهمات منفجر نشده
VSOعملیات ایجاد ثبات در قریه جات
WIAمجروح شده درعملیات
WTOسازمان تجارت جهانی
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131  واشنگتن پست، "116 روز: بیشترین دوره بدون تلفات منطقه جنگی اردوی ایاالت متحده 
از 11 سپتامبر به پایان رسید،" 4/8/2015.

USFOR-A  132، جواب به استعالم SIGAR، 3/4/2015؛ آسوشیتد پرس، "سرباز افغان 
یک سرباز آمریکایی را کشت و دو نفر را مجروح کرد"، 4/8/2015. 

USFOR-A  133، جواب به استعالم SIGAR، 12/28/2014 و 3/24/2015؛ 
USFOR-A، جواب به بررسی SIGAR، 4/10/2015؛ SIGAR، تجزیه و تحلیل 

.4/2015 ،ANSF
 ،USFOR-A 12/28/2014 و 3/24/2015؛ ،SIGAR جواب به استعالم ،USFOR-A  134
 .4/2015 ،ANSF تجزیه و تحلیل ،SIGAR 4/10/2015؛ ،SIGAR جواب به بررسی

NATO  135، اعالمیه نشست شیکاگو درباره افغانستان، 5/21/2012. 
136  حضور و غیاب کنگره، "وزیر دفاع کارتر به برگزاری کنفرانس خبری با وزیر امور 

خارجه کری، اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان و عبدهللا عبدهللا افغانستان رئیس 
اجراییه میپردازد"، 3/23/2015. 

 .3/27/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،OSD-P  137
138  خامه پرس، "افضل لودین برای وزارت دفاع افغانستان معرفی شد"، 4/6/2015؛ 

رویترز، "وزیر دفاع افغانستان پس از دو روز برکنار شد"، 4/8/2015. 
139  رویترز، "وزیر دفاع افغانستان پس از دو روز برکنار شد"، 4/8/2015. 
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140  رویترز، "رئیس جمهور افغانستان سرانجام وزرای کابینه را معرفی کرد"، 1/12/2015. 
.03/24/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،USFOR-A  141

 .03/31/2014 ،SIGAR جواب به استعالم ،USFOR-A  142
.03/24/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،USFOR-A  143

 .03/24/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،USFOR-A  144
.03/24/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،USFOR-A  145

146  شورای امنیت سازمان ملل، وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر صلح و امنیت جهانی، 
2/27/2015، ص. 27. 

 .03/24/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،USFOR-A  147
USFOR-A  148، جواب به استعالم SIGAR، 12/28/2014؛ IJC؛ جواب به استعالم 

 .9/30/2013 ،SIGAR
 .06/01/2014 ،SIGAR جواب به استعالم ،IJC  149

USFOR-A  150، جواب به استعالم SIGAR، 12/29/2014؛ OSD-P، جواب به بررسی 
 .4/13/2015 ،SIGAR

.03/11/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،USFOR-A  151

.03/11/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،USFOR-A  152
 .03/11/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،USFOR-A  153
 .03/11/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،USFOR-A  154

155  جواب USFOR-A به استعالم SIGAR، 3/11/2015؛ SIGAR، تجزیه و تحلیل 
 .4/2015 ،ANSF

 .03/11/2015 ،SIGAR به استعالم USFOR-A 156  جواب
.03/11/2015 ،SIGAR به استعالم USFOR-A 157  جواب

158  ایبیسی نیوز، "خروج ایاالت متحده از افغانستان منوط به انکشاف قوا"، 3/22/2015. 
 .03/11/2015 ،SIGAR به استعالم USFOR-A 159  جواب
.03/11/2015 ،SIGAR به استعالم USFOR-A 160  جواب

161  آر.اس نیوز، "هماهنگی ANSF در کل منطقه"، 12/16/2014. 
 .03/11/2015 ،SIGAR به استعالم USFOR-A 162  جواب

163  شورای امنیت سازمان ملل متحد، وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر صلح و امنیت 
جهانی، 2/27/2015، صص. 8–9.

 .03/14/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،USFOR-A  164
 .03/14/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،USFOR-A  165
 .03/14/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،USFOR-A  166

ISAF/SFA  167، راهنمای کمک قوای امنیتی RS 3.1، ص. 11، 7/1/2014؛ 
 .3/9/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،USFOR-A

NATO RS  168، "از ISAF به حمایت قاطع"، 10/16/2014؛ USFOR-A، جواب به 
 .12/29/2014 ،SIGAR استعالم

.12/29/2014 ،SIGAR جواب به استعالم ،USFOR-A  169

.03/11/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،USFOR-A  170
 .03/11/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،USFOR-A  171
 .12/29/2014 ،SIGAR جواب به استعالم ،USFOR-A  172
 .12/29/2014 ،SIGAR جواب به استعالم ،USFOR-A  173
 .12/29/2014 ،SIGAR جواب به استعالم ،USFOR-A  174
 .03/11/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،USFOR-A  175

USFOR-A  176، جواب به استعالم SIGAR، 3/11/2015؛ SIGAR، تجزیه و تحلیل 
.4/2015 ،ANSF

 ،SIGAR 12/29/2014 و 3/11/2015؛ ،SIGAR جواب به استعالم ،USFOR-A  177
.4/2015 ،ANSF تجزیه و تحلیل

.03/11/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،USFOR-A  178
 .2/1/2015 ،RS سوابق مالقات با ،SIGAR  179

.03/09/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،USFOR-A  180

.03/24/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،USFOR-A  181
RSM  182، جواب به درخواست SIGAR جهت شفاف سازی، 02/06/2015. 
USIP  183، گزارش خاص 322، روند انتقال پولیس در افغانستان، 2/2013.
.4/8/2015 ،SIGAR جواب به جدیدترین اعالمیه حقایق ،NSOCC-A  184

 .3/24/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،NSOCC-A  185
NSOCC-A  186، جواب به درخواست SIGAR جهت شفافسازی، 01/16/2015.

 .3/24/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،NSOCC-A  187
.3/24/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،NSOCC-A  188

 .4/8/2015 ،SIGAR جواب به جدیدترین اعالمیه حقایق ،NSOCC-A  189
.09/30/2014 ،SIGAR جواب به استعالم ،NSOCC-A  190
 .3/24/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،NSOCC-A  191
.3/24/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،NSOCC-A  192

.10/15/2014 ،SIGAR جواب به بررسی ،OSD-P  193
.12/15/2014 ،"ALP تحلیل بررسی گروه تمرکز" ،NSOCC-A  194

NSOCC-AT  195 "برداشتهای افکار عمومی از یافتههای گروه تمرکز ALP در دسامبر 
.3/2014 ،"2012

SIGAR  196، گزارش ربعوار به کنگره ایاالت متحده، 01/30/2015، ص. 98. 
07/01/2014 ،SIGAR جواب به استعالم ،CSTC-A  197

 .03/15/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،USFOR-A  198
SIGAR  199، گزارش ربعوار به کنگره ایاالت متحده، 10/30/2014، ص. 88.

ISAF  200، "یادداشت تفاهم بین دفتر شورای امنیت ملی جمهوری اسالمی افغانستان و قوای 
کمک امنیتی بینالمللی/ قوماندان، قوای ایاالت متحده در افغانستان در مورد مسائل امنیتی 

و حفاظت از قوا"، 9/13/2014، صص. 3، 7.
ISAF  201، "یادداشت تفاهم بین دفتر شورای امنیت ملی جمهوری اسالمی افغانستان و قوای 
کمک امنیتی بینالمللی/ قوماندان، قوای ایاالت متحده در افغانستان در مورد مسائل امنیتی 

و حفاظت از قوا"، 9/13/2014، صص. 2-3.
ISAF  202، "یادداشت تفاهم بین دفتر شورای امنیت ملی جمهوری اسالمی افغانستان و قوای 
کمک امنیتی بینالمللی/ قوماندان، قوای ایاالت متحده در افغانستان در مورد مسائل امنیتی 

و حفاظت از قوا"، 9/13/2014، ص. 4. 
ISAF  203، "یادداشت تفاهم بین دفتر شورای امنیت ملی جمهوری اسالمی افغانستان و قوای 
کمک امنیتی بینالمللی/ قوماندان، قوای ایاالت متحده در افغانستان در مورد مسائل امنیتی 

و حفاظت از قوا"، 9/13/2014، صص. 4-5. 
AR)M( 1002" ،DFAS  204 وضعیت تخصیص به وسیله پروگرام سال مالی و حسابهای 

فرعی مارچ 2015"، 04/17/2015.
 .03/24/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،USFOR-A  205

USFOR-A  206، جواب به استعالم SIGAR، 12/28/2014 و 03/24/2015. 
 .12/28/2014 ،SIGAR جواب به استعالم ،USFOR-A  207

SIGAR  208، گزارش ربعوار به کنگره ایاالت متحده، 10/30/2014، ص. 100.
USFOR-A  209، جواب به استعالم SIGAR، 3/24/2015؛ SIGAR، گزارش ربعوار به 

کنگره ایاالت متحده، 10/30/2014، ص. 100. 
.03/24/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،USFOR-A  210

AR)M( 1002" ،DFAS  211 وضعیت تخصیص به وسیله پروگرام سال مالی و حسابهای 
فرعی مارچ 2015"، 04/17/2015.

RSM  212، جواب به درخواست SIGAR جهت شفافسازی، 02/06/2015. 
Pub. L. No. 113-16  213، قانون تخصیص تلفیقی و ادامه تخصیص برای سال 

مالی 2013، ص. 137. 
 .04/10/2015 ،SIGAR جواب به بررسی ،CSTC-A  214
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CSTC-A  215، تعهدنامه مالی سال مالی 1394 وزارت دفاع، 12/15/2014.
CSTC-A  216، جواب به استعالم SIGAR، 09/29/2014 و 03/24/2015. 

CSTC-A  217، جواب به استعالم SIGAR، 03/24/2015؛ USFOR-A، جواب به 
 .04/10/2015 ،SIGAR بررسی

CSTC-A  218، تعهدنامه مالی سال مالی 1394 وزارت دفاع، 12/15/2014.
 09/29/2014 ،SIGAR جواب به استعالم ،CSTC-A  219

CSTC-A  220، تعهدنامه مالی سال مالی 1394 وزارت دفاع، 12/15/2014. 
CSTC-A  221، تعهدنامه مالی سال مالی 1394 وزارت دفاع، 12/15/2014. 

AR)M( 1002" ،DFAS  222 وضعیت تخصیص به وسیله پروگرام سال مالی و حسابهای 
فرعی مارچ 2015"، 04/17/2015.

 ،3/31/2013 ،12/30/2013 ،10/1/2013 ،SIGAR جواب به استعالم ،CSTC-A  223
7/1/2014، 9/29/2014، 2/3/2015 و 3/24/2015. 
03/24/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،CSTC-A  224

CSTC-A  225، جواب به استعالم SIGAR، 09/29/2014 و 03/24/2015.
 03/24/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،CSTC-A  226

.3/15/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،DCOS-SPT EF5  227
03/24/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،CSTC-A  228

AR)M( 1002" ،DFAS  229 وضعیت تخصیص به وسیله پروگرام سال مالی و حسابهای 
فرعی مارچ 2015"، 04/17/2015.

 03/24/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،CSTC-A  230
CSTC-A  231، جواب به استعالم SIGAR، 02/06/2015 و 03/24/2015.

 03/24/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،CSTC-A  232
 03/24/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،CSTC-A  233
 03/24/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،CSTC-A  234

CSTC-A  235، تعهدنامه مالی سال مالی 1394 وزارت دفاع، 12/15/2014.
AR)M( 1002" ،DFAS  236 وضعیت تخصیص به وسیله پروگرام سال مالی و حسابهای 

فرعی مارچ 2015"، 04/17/2015.
 03/24/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،CSTC-A  237

USFOR-A  238، جواب به استعالم SIGAR، 03/14/2015 و 03/24/2015. 
03/24/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،CSTC-A  239

CSTC-A  240، جواب به استعالم SIGAR، 03/24/2015؛ SIGAR، تجزیه و تحلیل 
 .4/2015 ،ANSF

241  وزارت دفاع، بودجه سال مالی 2016، توجیه OCO ASFF برای سال مالی 2016، 
 ،SIGAR 3/24/2015؛ ،SIGAR 2/2015، صص. 14، 28، 31، 36؛ استعالم

.4/2015 ،ANSF تجزیه و تحلیل
 .03/24/2015 ،SIGAR به استعالم CSTC-A 93]242[}2[جواب

243  خامه پرس، "هلیکوپترهای MD-530 رسماً در روز سه شنبه به قوای هوایی افغانستان 
میپیوندند"، 4/4/2015. 

USAF  244 نیوز، "یک A-29 Super Tucano به Moody AFB رسید"، 
 .7/8/2014 ،SIGAR جواب به بررسی ،NATC-A 9/26/2014؛

USAF  245 نیوز، "یک A-29 Super Tucano به Moody AFB رسید"، 9/26/2014.
.3/12/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،TAAC-A  246

 .3/12/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،TAAC-A  247
TAAC-A  248، جواب به استعالم SIGAR، 03/12/2015؛ USFOR-A، جواب به 

 .04/10/2015 ،SIGAR بررسی
.3/12/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،TAAC-A  249

NATC-A  250، جواب به استعالم SIGAR، 9/30/2014؛ RSM، جواب به درخواست 
 .2/3/2015 ،SIGAR شفافسازی

 .3/12/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،TAAC-A  251
 ،USFOR-A 02/03/2015؛ ،SIGAR جواب به درخواست شفاف سازی ،RSM  252

.04/10/2015 ،SIGAR جواب به بررسی
 .09/30/2014 ،SIGAR جواب به استعالم ،NSOCC-A  253

.3/24/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،NSOCCA-A  254
NSOCC-A  255، جواب به استعالم SIGAR، 01/16/2015 و 03/24/2015.

 03/24/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،CSTC-A  256
NSOCC-A  257، جواب به استعالم SIGAR، 03/24/2015؛ OSD-P، جواب به بررسی 

.4/13/2015 ،SIGAR
 .3/24/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،NSOCC-A  258

 PC-12 03/24/2015؛ ورقه معلوماتی ،SIGAR جواب به استعالم ،NSOCC-A  259
هواپیمای پیالتوس، 04/08/2015. 

 .3/24/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،NSOCC-A  260
 .3/24/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،NSOCC-A  261

AR)M( 1002" ،DFAS  262 وضعیت تخصیص به وسیله پروگرام سال مالی و حسابهای 
فرعی مارچ 2015"، 04/17/2015.

USFOR-A  263، جواب به استعالم SIGAR، 12/28/2014 و 3/24/2015؛ 
 .04/10/2015 ،SIGAR جواب به بررسی ،USFOR-A

USFOR-A  264، جواب به استعالم SIGAR، 12/28/2014 و 03/24/2015. 
USFOR-A  265، جواب به استعالم SIGAR، 3/24/2015؛ USFOR-A، جواب به 

.4/2015 ،ANSF تجزیه و تحلیل ،SIGAR 4/10/2015؛ ،SIGAR بررسی
 .03/24/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،USFOR-A  266
 .03/24/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،USFOR-A  267
 .03/24/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،USFOR-A  268

RSM  269، جواب به درخواست SIGAR جهت شفافسازی، 02/03/2015. 
AR)M( 1002" ،DFAS  270 وضعیت تخصیص به وسیله پروگرام سال مالی و حسابهای 

فرعی مارچ 2015"، 04/17/2015.
RSM  271، جواب به درخواست SIGAR جهت شفافسازی، 02/06/2015. 

CSTC-A  272، جواب به استعالم SIGAR، 03/31/2014 و 3/24/2015؛ RSM، جواب 
 ،ANSF تجزیه و تحلیل ،SIGAR 02/06/2015؛ ،SIGAR به درخواست شفافسازی

 .4/2015
273  نیویورک تایمز، " مقامات میگویند رهبر افغانستان به آژانس سازمان ملل متحد گفته است 

از کنترول بودجه چشمپوشی کند"، 12/24/2014. 
RSM  274، جواب به درخواست شفافسازی SIGAR، 02/06/2015؛ OSD-P، جواب به 

 .04/13/2015 ،SIGAR بررسی
275  تایمز، "فساد نیمی از کمکها به پولیس افغانستان را میبلعد"، 4/18/2015.

CSTC-A  276، تعهدنامه مالی سال مالی 1394 وزارت داخله، 11/26/2014.
CSTC-A  277، تعهدنامه مالی سال مالی 1394 وزارت داخله، 11/26/2014. 

AR)M( 1002" ،DFAS  278 وضعیت تخصیص به وسیله پروگرام سال مالی و حسابهای 
فرعی مارچ 2015"، 04/17/2015.

SCMS  279، گزارش اجرای دوسیه و تملک، 9/29/2014. 
CSTC-A  280، تعهدنامه مالی سال مالی 1394 وزارت داخله، 11/26/2014. 

AR)M( 1002" ،DFAS  281 وضعیت تخصیص به وسیله پروگرام سال مالی و حسابهای 
فرعی مارچ 2015"، 04/17/2015.

03/24/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،CSTC-A  282
 03/24/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،CSTC-A  283
 03/24/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،CSTC-A  284
 03/24/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،CSTC-A  285
03/24/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،CSTC-A  286

CSTC-A  287، جواب به استعالم SIGAR، 3/24/2015؛ RSM، جواب به درخواست 
 ،2B 7000.14، جلد-R 2/6/2015؛ وزارت دفاع، مقررات مالی ،SIGAR شفافسازی

فص. 19، ص. 19-57، 9/2008. 
 03/24/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،CSTC-A  288

AR)M( 1002" ،DFAS  289 وضعیت تخصیص به وسیله پروگرام سال مالی و حسابهای 
فرعی مارچ 2015"، 04/17/2015.

 03/24/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،CSTC-A  290
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 03/24/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،CSTC-A  291
USFOR-A  292، جواب به بررسی SIGAR، 04/10/2015؛ SIGAR، تجزیه و تحلیل 

 .4/2015 ،ANSF
 .04/10/2015 ،SIGAR جواب به بررسی ،USFOR-A  293
 .04/10/2015 ،SIGAR جواب به بررسی ،USFOR-A  294

.12/19/2014 ،SIGAR جواب به استعالم ،ISAF-GR  295
.04/10/2015 ،SIGAR جواب به بررسی ،USFOR-A  296
 .04/10/2015 ،SIGAR جواب به بررسی ،USFOR-A  297

.3/17/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،RS-GR  298
 .04/10/2015 ،SIGAR جواب به بررسی ،USFOR-A  299
 .12/19/2014 ،SIGAR جواب به استعالم ،ISAF-GR  300
 .12/19/2014 ،SIGAR جواب به استعالم ،ISAF-GR  301
.12/19/2014 ،SIGAR جواب به استعالم ،ISAF-GR  302

 .06/30/2014 ،SIGAR جواب به استعالم ،ISAF  303
 .3/17/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،RS-GR  304

Pub. L. No. 113-66  305، قانون مجوز دفاع ملی برای سال مالی 2014، ص. 938؛ 
 .4/10/2015 ،SIGAR جواب به بررسی ،USFOR-A

 03/24/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،CSTC-A  306
03/24/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،CSTC-A  307

USFOR-A  308، جواب به استعالم SIGAR، 03/15/2015 و 03/24/2015.
.03/15/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،USFOR-A  309

RSM  310، جواب به درخواست شفافسازی SIGAR، 02/03/2015؛ USFOR-A، جواب 
 .03/15/2015 ،SIGAR به استعالم

 .03/24/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،USFOR-A  311
RSM  312، جواب به درخواست SIGAR جهت شفافسازی 02/03/2015. 

 .03/24/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،USFOR-A  313
.03/24/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،USFOR-A  314
.03/15/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،USFOR-A  315

 .03/15/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،USFOR-A  316
 .03/15/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،USFOR-A  317
.03/15/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،USFOR-A  318

 .03/15/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،USFOR-A  319
 .03/15/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،USFOR-A  320

 :)MAPA( 321  مرکز هماهنگی اقدام ماین افغانستان، پروگرام اقدام ماین افغانستان
جنوری 2015، 1/2015، ص. 2. 

322  پروگرام اقدام ماین افغانستان، گزارش سالیانه 1392 )2013–2014(، 2014، ص. 34. 
323  پروگرام اقدام ماین افغانستان، گزارش سالیانه 1392 )2013–2014(، 2014، ص. 34. 

 .12/31/2014 ،SIGAR جواب به استعالم ،PM/WRA ،324  وزارت امور خارجه
325  واشنگتن پست، "افزایش تعداد اطفالی که در اثر مواد منفجره بجا مانده ایاالت متحده 

درخاک افغانستان میمیرند"، 4/9/2014. 
 .04/01/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،PM/WRA ،326  وزارت امور خارجه
 .04/01/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،PM/WRA ،327  وزارت امور خارجه
 .04/01/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،PM/WRA ،328  وزارت امور خارجه

329  وزارت امور خارجه، PM/WRA، جواب به استعالم SIGAR، 4/1/2015؛ وزارت 
 .4/10/2015 ،SIGAR جواب به بررسی ،PM/WRA ،امور خارجه

330  وزارت امور خارجه، PM/WRA، جواب به استعالم SIGAR، 4/1/2015؛ وزارت 
 .4/10/2015 ،SIGAR جواب به بررسی ،PM/WRA ،امور خارجه

.04/01/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،PM/WRA ،331  وزارت امور خارجه
332  به ضمیمه B این گزارش مراجعه کنید.

333  کاخ سفید، خالص. بودجه و عملکرد سال مالی 2015، ضمیمه استراتژی ملی کنترول 
مواد مخدر، 7/2014، ص. 255. 

 .x ،2014 گزارش مواد مخدر جهان ،UNODC  334
335  وزارت امور خارجه، INL، گزارش استراتژی کنترول مواد مخدر بینالمللی، جلد اول: 
کنترول مواد مخدر و مواد کیمیاوی، 3/2006؛ UNODC، گزارش مواد مخدر جهان 

2014، 7/2014، ص. 21. 

336  وزارت امور خارجه، INL، گزارش استراتژی کنترول مواد مخدر بینالمللی، جلد اول: 
کنترول مواد مخدر و مواد کیمیاوی، 3/2015، ص. 93؛ UNODC، مطالعه تریاک 

افغانستان 2014، 11/2014، ص. 60. 
337  وزارت امور خارجه، INL، گزارش استراتژی کنترول مواد مخدر بینالمللی، جلد اول: 

کنترول مواد مخدر و مواد کیمیاوی، 3/2014، ص. 89. 
338  کاخ سفید، خالص. بودجه و عملکرد سال مالی 2015: ضمیمه استراتژی ملی کنترول 

مواد مخدر، 7/2014، ص. 248. 
339  وزارت امور خارجه، وبسایت INL، تاریخ دسترسی 1/4/2015. 

340  وزارت امور خارجه، INL، گزارش استراتژی کنترول مواد مخدر بینالمللی، جلد اول: 
 ،INL ،کنترول مواد مخدر و مواد کیمیاوی، 3/2015، ص. 94، وزارت امور خارجه

استراتژی مبارزه با مواد مخدر ایاالت متحده برای افغانستان، 2012، ص. 1. 
SIGAR  341، جلسه توجیهی با سفیر مککینلی و دیگران، یادداشتهای جسله، 2/7/2015. 

 .04/10/2015 ،SIGAR 342  وزارت دفاع، جواب به بررسی
GIROA  343، استراتژی کنترول مواد مخدر ملی 2013–2017، 2012، ص. 5. 

344  وزارت امور خارجه، INL، گزارش استراتژی کنترول مواد مخدر بینالمللی، جلد اول: 
کنترول مواد مخدر و مواد کیمیاوی، 3/2015، ص. 96. 

GIROA  345، استراتژی انکشاف ملی افغانستان 1387 – 1391 )2008 – 2013(، 
ص. 145. 

346  وزارت امور خارجه، INL، گزارش استراتژی کنترول مواد مخدر بینالمللی، جلد اول: 
کنترول مواد مخدر و مواد کیمیاوی، 3/2015، ص. 96. 

347  وزارت امور خارجه، INL، گزارش استراتژی کنترول مواد مخدر بینالمللی، جلد اول: 
کنترول مواد مخدر و مواد کیمیاوی، 3/2015، ص. 96. 

348  وزارت امور خارجه، INL، گزارش استراتژی کنترول مواد مخدر بینالمللی، جلد اول: 
کنترول مواد مخدر و مواد کیمیاوی، 3/2015، ص. 96. 

 .03/27/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،INL  349
 .03/27/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،INL  350
 .03/27/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،INL  351
.03/27/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،INL  352

353  وزارت امور خارجه، INL، گزارش استراتژی کنترول مواد مخدر بینالمللی، جلد اول: 
کنترول مواد مخدر و مواد کیمیاوی، 3/2015، ص. 96. 

 .03/27/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،INL  354
 .03/27/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،INL  355
 .03/27/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،INL  356
 .03/27/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،INL  357

358  وزارت امور خارجه، INL، گزارش استراتژی کنترول مواد مخدر بینالمللی، جلد اول: 
کنترول مواد مخدر و مواد کیمیاوی، 3/2015، ص. 96. 

359  وزارت امور خارجه، INL، گزارش استراتژی کنترول مواد مخدر بینالمللی، جلد اول: 
کنترول مواد مخدر و مواد کیمیاوی، 3/2015، ص. 96. 

 .03/27/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،INL ،360  وزارت امور خارجه
 .03/27/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،INL ،361  وزارت امور خارجه

UNODC  362، مطالعه تریاک افغانستان 2014، 1/2014، ص. 15. 
 .03/27/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،INL ،363  وزارت امور خارجه

364  وزارت امور خارجه، INL، جواب به استعالم SIGAR، 3/27/2015؛ وزارت امور 
 .04/10/2015 ،SIGAR جواب به بررسی ،INL ،خارجه

365  وزارت امور خارجه، INL، گزارش استراتژی کنترول مواد مخدر بینالمللی، جلد اول: 
کنترول مواد مخدر و مواد کیمیاوی، 3/2015، ص. 96. 

 .03/27/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،INL ،366  وزارت امور خارجه
 .03/27/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،INL ،367  وزارت امور خارجه

UNODC  368، گزارش سنتز: تأثیر و اثربخشی کمپینهای مختلف رسانهای مبارزه با مواد 
مخدر، 10/2008، ص. 26. 

369  وزارت امور خارجه، INL، گزارش استراتژی کنترول مواد مخدر بینالمللی، جلد اول: 
کنترول مواد مخدر و مواد کیمیاوی، 3/2015، ص. 94. 

 .03/27/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،INL ،370  وزارت امور خارجه
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 .03/27/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،INL ،371  وزارت امور خارجه
 .03/27/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،INL ،372  وزارت امور خارجه

 .03/27/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،INL  373
 .03/27/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،INL  374

UNODC  375، مطالعه تریاک افغانستان 2014، 11/2014، ص. 25؛ وزارت امور 
خارجه، INL، گزارش استراتژی کنترول مواد مخدر بینالمللی، جلد اول: کنترول مواد 

مخدر و مواد کیمیاوی، 3/2015، ص. 95. 
376  وزارت امور خارجه، INL، گزارش استراتژی کنترول مواد مخدر بینالمللی، جلد اول: 

کنترول مواد مخدر و مواد کیمیاوی، 3/2015، ص. 95. 
 .03/27/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،INL  377
 .03/27/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،INL  378

UNODC/MCN  379، گزارش تأیید ریشه کن کردن خشخاش در افغانستان، گزارش 
شماره 4، 3/30/2015، ص. 4؛ UNODC/MCN، گزارش تأیید ریشه کن کردن 

خشخاش در افغانستان، گزارش شماره 4، 4/1/2013، ص. 4. 
 .03/27/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،INL  380

SIGAR  381، گزارش ربعوار به کنگره ایاالت متحده، 01/30/2015، ص. 108. 
 ،SIGAR جواب به بررسی ،INL 3/27/2015؛ ،SIGAR جواب به استعالم ،INL  382

 .4/16/2015
 .03/27/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،INL  383

UNODC  384، مطالعه تریاک افغانستان 2013، 12/2013، ص. 32. 
 .03/27/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،INL  385
 .03/27/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،INL  386

UNODC  387، مطالعه تریاک افغانستان 2014، ص. 60. 
 .03/27/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،INL  388
 .03/27/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،INL  389
 .03/27/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،INL  390

391  دیوید منسفیلد، گفتگو با یک دهقان محلی صحرایی، 4/2015. 
 .10/14/2014 ،SIGAR جواب به بررسی ،INL ،392  وزارت امور خارجه
 .09/29/2014 ،SIGAR جواب به استعالم ،INL ،393  وزارت امور خارجه
 .03/27/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،INL ،394  وزارت امور خارجه

 ،)GPI( طرح عملکنندگان خوب )گزارش سالیانه )2014 ،MCN ،GIROA  395
2014، ص. 7. 

 .03/27/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،INL ،396  وزارت امور خارجه
 .03/27/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،INL ،397  وزارت امور خارجه

398  کاخ سفید، خالص. بودجه و عملکرد سال مالی 2015، ضمیمه استراتژی ملی کنترول 
مواد مخدر، 7/2014، ص. 255. 

399  کاخ سفید، خالص. بودجه و عملکرد سال مالی 2015، ضمیمه استراتژی ملی کنترول 
مواد مخدر، 7/2014، ص. 248. 

 .03/27/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،INL ،400  وزارت امور خارجه
401  وزارت امور خارجه، INL، راهنمای پروگرام و بودجه INL برای سال مالی 2013، 

صص. 153، 158. 
402  وزارت امور خارجه، INL، جواب به استعالم SIGAR، 09/26/2014 و 

 .03/27/2015
 .03/27/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،INL ،403  وزارت امور خارجه
 .03/27/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،INL ،404  وزارت امور خارجه
 .03/27/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،INL ،405  وزارت امور خارجه

USAID  406، جواب به بررسی SIGAR، 1/12/2015؛ USAID، گزارش ساالنه 
پروگرام - KFZ سال 1 )31 جوالی 2013–30 سپتامبر 2014(، 9/30/2014، 

ص. 3. 
USAID" ،USAID  407 شرکت امداد و انکشاف بینالمللی را از دریافت قراردادهای دولت 

ایاالت متحده تعلیق میکند"، 1/26/2015. 
408  واشنگتن پست، "USAID شرکت IRD که بزرگترین پیمانکار غیرانتفاعی آن در 

عراق و افغانستان است را تعلیق میکند"، 1/26/2015. 
 .03/30/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،USAID  409
 .03/30/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،USAID  410

USAID  411، جواب به استعالم SIGAR، 03/30/2015؛ USAID، جواب به بررسی 
 .04/12/2015 ،SIGAR

 .03/30/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،USAID  412
USAID  413، گزارش ماهیانه پروگرام ولسوالی غذایی قندهار، فیبروری 2015، 

2/2015، ص. 123. 
UNODC/MCN  414، گزارش تأیید ریشه کن کردن خشخاش در افغانستان، گزارش شماره 

4، 3/30/2014، ص. 4. 
.04/12/2015 ،SIGAR جواب به بررسی ،USAID  415

USAID  416، گزارش ماهیانه پروگرام ولسوالی غذایی قندهار، فیبروری 2015، 
2/2015، صص. 9–21. 

 .04/09/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،USAID  417
 .04/12/2015 ،SIGAR جواب به بررسی ،USAID  418
 .01/12/2015 ،SIGAR جواب به بررسی ،USAID  419
 .04/12/2015 ،SIGAR جواب به بررسی ،USAID  420

USAID  421، پروگرام انکشاف زراعت منطقه ای-جنوب ربعوار اول سال مالی 2015، 
1/31/2015، ص. 5. 

USAID  422، پروگرام انکشاف زراعت منطقه ای-جنوب ربعوار اول سال مالی 2015، 
1/31/2015، ص. 5. 

USAID  423، پروگرام انکشاف زراعت منطقه ای-جنوب ربعوار اول سال مالی 2015، 
1/31/2015، ص. 6. 

USAID  424، پروگرام انکشاف زراعت منطقه ای-جنوب ربعوار اول سال مالی 2015، 
1/31/2015، ص. 6. 

USAID  425، پروگرام انکشاف زراعت منطقه ای-جنوب ربعوار اول سال مالی 2015، 
1/31/2015، ص. 8. 

 .04/12/2015 ،SIGAR جواب به بررسی ،USAID  426
USAID  427، پروگرام انکشاف زراعت منطقه ای )RADP(-شمال گزارش سالیانه سال 

مالی 2014، 2014، 10/30/2014، ص. 4. 
USAID  428، پروگرام انکشاف زراعت منطقه ای )RADP(-شمال گزارش سالیانه سال 

مالی 2014، 2014، 10/30/2014، صص. 6–7. 
USAID  429، پروگرام انکشاف زراعت منطقه ای )RADP(-شمال گزارش سالیانه سال 

مالی 2014، 2014، 10/30/2014، ص. 10. 
USAID  430، پروگرام انکشاف زراعت منطقه ای- غرب )RADP-W(، ربعوار اول سال 

مالی 2015 - اکتبر تا دسامبر 2014، 1/30/2015، ص. 5؛ USAID، جواب به 
 .4/12/2015 ،SIGAR بررسی

USAID  431، جواب به استعالم SIGAR، 03/30/2015؛ USAID، جواب به بررسی 
 .04/12/2015 ،SIGAR

USAID  432، گزارش تجزیه و تحلیل ربعوار خط لوله تا تاریخ 3/31/2015، 
 .4/9/2015

USAID  433، پروگرام بازاریابی باغبانی و زراعت تجاری )CHAMP(، گزارش 
ربعوار جوالی- سپتامبر 2014، ص. 3. 

USAID  434، پروگرام بازاریابی باغبانی و زراعت تجاری )CHAMP(، گزارش 
ربعوار جوالی- سپتامبر 2014، ص. 3. 

USAID  435، پروگرام بازاریابی باغبانی و زراعت تجاری )CHAMP(، گزارش سالیانه 
2014، 2/2015، ص. 4. 

 .04/12/2015 ،SIGAR جواب به بررسی ،USAID  436
USAIDT  437 پروگرام بازاریابی باغبانی و زراعت تجاری )CHAMP(، گزارش 

ربعوار جوالی- سپتامبر 2014، صص. 3، 21. 
 .04/12/2015 ،SIGAR جواب به بررسی ،USAID  438

USAID  439، پروگرام بازاریابی باغبانی و زراعت تجاری )CHAMP(، گزارش سالیانه 
2014، 2/2015، ص. 5. 

USAID  440، پروگرام بازاریابی باغبانی و زراعت تجاری )CHAMP(، گزارش 
ماهیانه جنوری 2015، 1/2015، ص. 5. 

 .04/12/2015 ،SIGAR جواب به بررسی ،USAID  441
 .03/30/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،USAID  442

443  دیوید منسفیلد، بررسی تأثیر IDEA-NEW در تولید تریاک، ننگرهار: یک مطالعه 
موردی، 1/11/2015، صص. 56–58. 

 .03/30/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،USAID  444
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USAID  445، گزارش تجزیه و تحلیل ربعوار خط لوله تا تاریخ 3/31/2015، 
 .4/9/2015

USAID  446، گزارش سالیانه–سال 6 مشوقهای محرک جایگزینهای اقتصادی برای شمال، 
شرق، و غرب )IDEA-NEW(، 10/30/2014، ص. 6؛ Q ،USAIDگزارش 

تجزیه و تحلیل ربعوار خط لوله تا تاریخ 3/31/2015، 4/9/2015. 
USAID  447، گزارش ماهیانه – جنوری 2015 مشوقهای محرک جایگزینهای اقتصادی 

برای شمال، شرق، و غرب، 2/2015، ص. 5. 
USAID  448، گزارش تجزیه و تحلیل ربعوار خط لوله تا تاریخ 3/31/2015، 4/9/2015. 

 .03/31/2015 ،SIGAR 449  وزارت دفاع، جواب به استعالم
 .03/31/2015 ،SIGAR 450  وزارت دفاع، جواب به استعالم
 .03/31/2015 ،SIGAR 451  وزارت دفاع، جواب به استعالم
 .04/10/2015 ،SIGAR 452  وزارت دفاع، جواب به بررسی

453  وزارت دفاع، جواب به استعالم SIGAR، 03/31/2015؛ وزارت دفاع، جواب به 
 .04/10/2015 ،SIGAR بررسی

454  وزارت امور خارجه، INL، جواب به استعالم SIGAR، 9/24/2014؛ وزارت امور 
خارجه، INL، جواب به بررسی SIGAR، 10/14/2014؛ وزارت دفاع، پیشرفت به 

سوی امنیت و پایداری در افغانستان، 10/2014، صص. 82–83. 
 .04/10/2015 ،SIGAR 455  وزارت دفاع، جواب به بررسی

 .04/03/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،INL ،456  وزارت امور خارجه
 .03/31/2015 ،SIGAR 457  وزارت دفاع، جواب به استعالم
 .04/10/2015 ،SIGAR 458  وزارت دفاع، جواب به بررسی

459  وزارت امور خارجه، INL، گزارش استراتژی کنترول مواد مخدر بینالمللی، جلد اول: 
کنترول مواد مخدر و مواد کیمیاوی، 3/2015، ص. 53. 

 .03/31/2015 ،SIGAR 460  وزارت دفاع، جواب به استعالم
 .03/31/2015 ،SIGAR 461  وزارت دفاع، جواب به استعالم
 .03/31/2015 ،SIGAR 462  وزارت دفاع، جواب به استعالم

.04/03/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،INL ،463  وزارت امور خارجه
464  وزارت امور خارجه، "ورقه معلوماتی: تقویت همکاری استراتژیک ایاالت متحده و 

افغانستان"، 3/24/2015. 
465  وزارت امور خارجه، "بازخوانی بازدید اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان و عبدهللا 

عبدهللا رئیس اجراییه از واشنگتن"، 3/27/2015. 
466  وزارت امور خارجه، "خالص. پیشینه: مقامات ارشد دولت در گفتگوی سطوح باال با 

افغانستان"، 3/23/2015؛ وزارت امور خارجه، "بازخوانی بازدید اشرف غنی، رئیس 
جمهور افغانستان و عبدهللا عبدهللا رئیس اجراییه از واشنگتن"، 3/27/2015؛ وزارت 

امور خارجه، "ورقه معلوماتی: تقویت همکاری استراتژیک ایاالت متحده و افغانستان"، 
 .3/24/2015

467  وزارت امور خارجه، "ورقه معلوماتی: تقویت همکاری استراتژیک ایاالت متحده و 
 ،SIGAR جواب به استعالم ،SRAP ،افغانستان"، 3/24/2015؛ وزارت امور خارجه

 .4/12/2015 ،SIGAR جواب به بررسی ،ODG ،USAID 3/26/2015؛
468  طلوع نیوز، "عبدهللا از عملکرد NUG ناراضی است"، 4/8/2015. 

469  بیبیسی نیوز، "اعتراضات در کابل علیه مجازات خودسرانه فرخنده باال گرفت"، 
3/24/2015؛ لسآنجلس تایمز، "مقامات افغان میگویند زنی که توسط مردم خشمگین به 

آتش کشیده شد، قرآن را نسوزانده بود"، 3/22/2015. 
470  طلوع نیوز، "تیم حقیقت یاب گزارش مفصلی را در مورد فرخنده منتشر میکند"، 

 .4/2/2015
471  طلوع نیوز، "لوی ثارنوالی به زمان بیشتری برای تحقیق دوسیه فرخنده نیاز دارد"، 

 .04/11/2015
472  پژواک، "وردک PC نیز به اعتراض علیه تصمیم WJ میپیوندد"، 2/1/2015؛ پژواک، 

"اعضای PC قص. پایان اعتصاب و از سر گرفتن کار را دارند"، 3/8/2015. 
473  نیویورک تایمز، "رهبران جدید افغانستان در دستیابی به هدف تشکیل دولت جدید ناکام 

ماندند"، 11/13/2014. 

474  رویترز، "غنی، رئیس جمهور افغانستان وعده داد کابینه را در ظرف دو تا چهار هفته 
تعیین کند"، 12/4/2014. 

475  رویترز، "رئیس جمهور افغانستان سرانجام وزرای کابینه را معرفی کرد"، 1/12/2015. 
476  وزارت امور خارجه، SRAP، جواب به استعالم SIGAR، 3/26/2015؛ شبکه 
تحلیلگران افغانستان، "آیا در نهایت کابینه افغانستان کامل میشود؟ 16 نامزد بعدی 

وزارت و زندگینامه آنها )اصالح شده(،" 3/24/2015.
477  طلوع نیوز، "سرور دانش 16 نامزد کابینه را به پارلمان معرفی میکند"، 4/1/2015. 
478  طلوع نیوز، "جنرال لودین به عنوان وزیر دفاع معرفی شد"، 4/6/2015؛ رادیو آزاد 
اروپا، "نامزد وزارت دفاع افغانستان انصراف میدهد"، 4/8/2015؛ پژواک؛ "لودین 
نامزد وزارت دفاع کنارهگیری میکند"، 4/8/2015؛ طلوع نیوز، "مجلس سفلی روز 

شنبه به 16 نامزد کابینه رأی میدهد"، 4/17/2015؛ طلوع نیوز، "نمایندگان مجلس 
همه نامزدها را تأیید کردند، بجز وزارت دفاع را"، 4/18/2015؛ طلوع نیوز، "حبیبی 

بهعنوان وزیر دفاع معرفی میشود"، 4/20/2015. 
SIGAR  479، گزارش ربعوار به کنگره ایاالت متحده، 1/30/2014، صص. 122–123.

480  شبکه تحلیلگران افغانستان، "معامله وحدت ملی دولت )متن کامل("، 9/21/2014. 
 .03/26/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،SRAP ،481  وزارت امور خارجه
482  پژواک، "ACSEN نگرانی خود را از تأخیر در اصالح انتخابات اعالم کرد"، 

 .3/30/2015
FEFA  483، "اصالح انتخابات: نظرسنجی از اعضای ولسی جرگه..."، 4/6/2015. 

484  پژواک، "ممکن است انتخابات پارلمانی یک سال به تعویق بیفتد:" دانش"، 4/1/2015؛ 
قانون اساسی حکومت جمهوری اسالمی افغانستان، ماده. 83، 1/26/2004. 

485  طلوع نیوز، "سفیر بریتانیا میگوید برگزاری انتخابات بدون اصالحات اشتباه است"، 
 .2/20/2015

486  طلوع نیوز، "بدون اصالح سیستم نباید انتخابات برگزار شود: عبدهللا"، 3/27/2015. 
487  پژواک، "ممکن است انتخابات پارلمانی یک سال به تعویق بیفتد:" دانش"، 4/1/2015. 

 .03/26/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،SRAP ،488  وزارت امور خارجه
489  طلوع نیوز، "رهبران حکومت وحدت ملی همچنان بر سر مسائل اصلی کمیسیون اصالح 

انتخابات اختالف نظر دارند"، 4/7/2015. 
490  مؤسسه گزارشدهی جنگ و صلح، "افغانها از کارتهای شناسایی جدید ناخشنودند"، 

 .3/4/2015
ODG ،USAID  491، جواب به استعالم SIGAR، 3/26/2015؛ وزارت امور خارجه، 

 .3/26/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،SRAP
 .03/26/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،ODG ،USAID  492
 .03/26/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،ODG ،USAID  493

494  دموکراسی بینالمللی، مطالعه انتخابات و درسهای آموخته شده از آموزش شهروندی، 
2/1015، صص. 1–3. 

495  طلوع نیوز، "ECC فهرست بیش از 13,000 تن از کارکنان متخلف انتخاباتی را منتشر 
میکند"، 3/1/2015. 

 ،"ECC :به مدت 10 سال تعلیق شدند IEC 496  طلوع نیوز، "سه تن از مقامات ارشد
 .3/11/2015

497  طلوع نیوز، "یک عضو پارلمان فاش کرد که چرا قانون انتخابات هنوز اصالح نشده 
است"، 3/30/2015. 

 .10/13/2014 ،SIGAR جواب به بررسی ،OPPD ،USAID  498
499  دولت افغانستان، "بیانیه: نتایج نشست، مشارکت و شرکتکنندگان"، 1/28/2010، 

ص. 5؛ "بیانیه توکیو: مشارکت برای خود-اتکایی در افغانستان از گذار تا دگرگونی"، 
7/8/2012؛ OPPD ،USAID، جواب به بررسی SIGAR، 10/13/2014؛ کنفرانس 

لندن در مورد افغانستان، "افغانستان و جامعه بینالمللی: تعهدات به اصالحات و تجدید 
مشارکت: بیانیه"، 12/4/2014. 

OPPD ،USFOR-A  500، جواب به استعالم SIGAR، 03/26/2015 و 04/09/2015؛ 
 .04/12/2015 ،SIGAR جواب به بررسی ،USAID
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 .04/12/2015 ،SIGAR جواب به بررسی ،OPPD ،USAID  501
502  وزیر امور خارجه، رهبر دولت افغانستان و شورای امنیت سازمان ملل به قوای همکاری 

امنیتی بینالمللی )ISAF( به رهبری ناتو کمک میکنند، "اعالمیه نشست شیکاگو درباره 
 .4/13/2015 ،SIGAR جواب به بررسی ،OSD-P افغانستان"، 5/21/2012؛

503  کاخ سفید، "ورقه معلوماتی: نشست ولز - تغییر نقش ناتو در افغانستان"، 9/4/2014؛ 
شورای حکام فدرال رزرو، "نرخ مبادله ارز H.10 -- هفتگی"، 9/8/2014 

Pub. L. No. 113-235  504، قانون تخصیص تلفیقی و ادامه تخصیص. 2015، بخش سی 
- قانون تخصیص وزارت دفاع، 2015، 12/16/2014. 

505  کاخ سفید، "ورقه معلوماتی: نشست ولز - تغییر نقش ناتو در افغانستان"، 9/4/2014؛ 
 .4/13/2015 ،SIGAR جواب به بررسی ،OSD-P

506  وزارت امور خارجه، "ورقه معلوماتی: تقویت همکاری استراتژیک ایاالت متحده و 
افغانستان"، 3/24/2015. 

507  وزارت دفاع، "تعهدنامه سال مالی 2015 بین قوماندانی مشترک انتقال امنیت-افغانستان 
)CSTC-A( و پروگرام انکشافی ملل متحد )UNDP( درخصوص کمک به صندوق 
سرمایهگذاری قانون و نظم برای افغانستان )LOTFA("، نسخه 13، ص. 1؛ وزارت 

 .4/10/2015 ،SIGAR جواب به بررسی ،CSTC-A ،دفاع
 .01/13/2015 ،SIGAR جواب به بررسی ،OSD-P  508

CSTC-A  509، "نامه به مدیر، صندوق سرمایهگذاری قانون و نظم برای افغانستان"، 
 .4/10/2015 ،SIGAR جواب به بررسی ،CSTC-A ،12/19/2013؛ وزارت دفاع
510  وزارت دفاع، "تعهد قوماندانی مشترک انتقال امنیت-افغانستان )CSTC-A( به وزارت 
داخله )MoI( برای بودجه سال مالی 1394"، 11/26/2014، ص. 2؛ وزارت دفاع، 

 )MoD( به وزارت دفاع )CSTC-A( تعهد قوماندانی مشترک انتقال امنیت-افغانستان"
برای بودجه سال مالی 1394"، 12/3/2014، ص. 2. 

511  تایمز، "فساد نیمی از کمکها به پولیس افغانستان را میبلعد"، 04/17/2015.
 .12/30/2013 ،SIGAR جواب به استعالم ،OPPD ،USAID  512
 .06/30/2014 ،SIGAR جواب به استعالم ،OPPD ،USAID  513

 .8/26/2013 ،")ARTF( صندوق سرمایهگذاری بازسازی افغانستان" ،USAID  514
USAID  515، "دولت ایاالت متحده 105 میلیون دالر به صندوق زیرساخت بانک توسعه 

آسیا بخاطر افغانستان کمک کرد"، 3/18/2014. 
 .12/30/2013 ،SIGAR جواب به استعالم ،OPPD ،USAID  516
 .12/29/2014 ،SIGAR جواب به استعالم ،OPPD ،USAID  517
 .12/29/2014 ،SIGAR جواب به استعالم ،OPPD ،USAID  518

 ،OPPD ،USAID 10/6/2014؛ ،SIGAR جواب به استعالم ،OFM ،USAID  519
 .12/29/2014 ،SIGAR جواب به استعالم

 .03/26/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،OPPD ،USAID  520
521  بانک جهانی، گزارش ساالنه صندوق سرمایهگذاری بازسازی افغانستان: 22 دسامبر 

2013 تا 21 دسامبر 2014، 12/21/2014، صص. 2، 56. 
 .03/26/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،OPPD ،USAID  522

 ،ADS 308 فهرست سازمانهای بینالمللی عمومی: ارجاع الزامی مربوط به ،USAID  523
9/20/2011، ص. 2. 

SIGAR  524، پولیس ملی افغانستان: بیش از 300 میلیون دالر پرداخت معاشات ساالنه 
با بودجه ایاالت متحده بر اساس معلومات قسما تأیید شده یا غیریکپارچه انجام میشود، 

 .1/7/2015 ،15-24-AR ممیزی

525  وزارت دفاع، CSTC-A، جواب به استعالم SIGAR، 04/04/2014 و 07/01/2014. 
 04/04/2014 ،SIGAR جواب به استعالم ،CSTC-A ،526  وزارت دفاع
 03/23/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،CSTC-A ،527  وزارت دفاع

528  وزارت دفاع، CSTC-A، جواب به استعالم SIGAR، 03/23/2015؛ وزارت دفاع، 
 .04/10/2015 ،SIGAR جواب به بررسی ،CSTC-A

 03/23/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،CSTC-A ،529  وزارت دفاع
 03/23/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،CSTC-A ،530  وزارت دفاع

CJ8 ،CSTC-A  531، بخش نظارت بر مدیریت مالی )FMO(، گزارش ماهیانه: پایان ماه 
دسامبر 2014، 1/10/2015، ص. 20. 

 09/29/2014 ،SIGAR جواب به استعالم ،CSTC-A ،532  وزارت دفاع
 .04/10/2015 ،SIGAR جواب به بررسی ،CSTC-A ،533  وزارت دفاع

534  وزارت دفاع، "تعهد قوماندانی مشترک انتقال امنیت-افغانستان )CSTC-A( به وزارت 
دفاع )MoD( برای بودجه سال مالی 1394"، 12/3/2014، ص. 2. 

535  وزارت دفاع، "تعهد قوماندانی مشترک انتقال امنیت-افغانستان )CSTC-A( به وزارت 
داخله )MoI( برای بودجه سال مالی 1394"، 11/26/2014، ص. 2. 

536  وزارت دفاع، "تعهد قوماندانی مشترک انتقال امنیت-افغانستان )CSTC-A( به وزارت 
دفاع )MoD( برای بودجه سال مالی 1394"، 12/3/2014، ص. 67. 

537  وزارت دفاع، "تعهد قوماندانی مشترک انتقال امنیت-افغانستان )CSTC-A( به وزارت 
داخله )MoI( برای بودجه سال مالی 1394"، 11/26/2014، ص. 50. 

538  وزارت دفاع، "تعهد قوماندانی مشترک انتقال امنیت-افغانستان )CSTC-A( به وزارت 
داخله )MoI( برای بودجه سال مالی 1394"، 11/26/2014، ص. 18؛ وزارت دفاع، 
 )MoD( به وزارت دفاع )CSTC-A( تعهد قوماندانی مشترک انتقال امنیت-افغانستان"

برای بودجه سال مالی 1394"، 12/3/2014، ص. 22. 
SIGAR  539، گزارش ربعوار به کنگره ایاالت متحده، 01/30/2014، ص. 127.

540  خامه پرس، "غنی دستور بررسی اتهام کالهبرداری 215 میلیون دالری در قرارداد تیل 
وزارت دفاع را صادر کرد"، 2/1/2015. 

541  وال استریت ژورنال، "از نظر رهبر افغانستان، بررسی قرارداد تیل اردو امتحان به 
شمار میرود"، 2/24/2015. 

542  طلوع نیوز، "تقلب 100 میلیون دالری در قرارداد تیل وزارت دفاع کشف شد"، 4/9/2015. 
543  طلوع نیوز، "غنی علیه تقلب در قرارداد تیل وزارت دفاع دست به اقدام میزند: عبیدی"، 

 .4/10/2015
 03/23/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،CSTC-A ،544  وزارت دفاع
 03/23/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،CSTC-A ،545  وزارت دفاع

SIGAR  546، پرسشنامه: جواب پروگرام آزمایشی پول همراه پولیس ملی افغانستان، پروژه 
خاص SP-61-14، 5/28/2014، صص. 1، 4–5؛ SIGAR، پولیس ملی افغانستان: 

بیش از 300 میلیون دالر پرداخت معاشات ساالنه با بودجه ایاالت متحده بر اساس 
 ،1/7/2015 ،15-26-AR معلومات قسما تأیید شده یا غیریکپارچه انجام میشود، ممیزی

ص. 4.
 03/23/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،CSTC-A ،547  وزارت دفاع
 03/23/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،CSTC-A ،548  وزارت دفاع

DOD IG  549، کنترول دولت جمهوری اسالمی افغانستان بر پروسه مدیریت قرارداد جهت 
 .i ،2015-082،2/25/2015 کمکهای مستقیم ایاالت متحده باید بهبود یابد، ممیزی
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DOD IG  550، کنترول دولت جمهوری اسالمی افغانستان بر پروسه مدیریت قرارداد جهت 
کمکهای مستقیم ایاالت متحده باید بهبود یابد، ممیزی 082،2/25/2015-2015، ص. 14. 

 .04/10/2015 ،SIGAR جواب به بررسی ،CSTC-A ،551  وزارت دفاع
USAID  552، کمکهای خارجی ایاالت متحده جهت افغانستان: پروگرام مدیریت پس از 

اجرا 2011–2015، 10/2010، ص. 123. 
OPPD ،USAID  553، جواب به استعالم SIGAR، 09/29/2014؛ وزارت امور خارجه، 

 .10/14/2014 ،SIGAR جواب به بررسی ،SCA
SIGAR  554، گزارش ربعوار به کنگره ایاالت متحده، 4/30/2014، صص. 127–129؛ 

 .6/30/2014 ،SIGAR جواب به استعالم ،ODG ،USAID
 .03/26/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،SRAP ،555  وزارت امور خارجه

 .09/29/2014 ،SIGAR جواب به استعالم ،OPPD ،USAID  556
 .03/26/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،SRAP ،557  وزارت امور خارجه

 .04/12/2015 ،SIGAR جواب به بررسی ،OPPD ،USAID  558
559  علوم مدیریت صحت، "پروژه رهبریت، مدیریت و حکومتداری در افغانستان" 

 .4/14/2014 ،SIGAR جواب به بررسی ،OSSD ،USAID 7/15/2013؛
USAID  560، "توافقنامه همکاری شماره AID-306-A-13-00001، تجدید ساختار سازمانی 

و توانمندسازی )MORE( وزارت امور زنان"، 12/20/2012، صص. 29–30. 
 .06/30/2014 ،SIGAR جواب به استعالم ،OPPD ،USAID  561
 .09/29/2014 ،SIGAR جواب به استعالم ،OPPD ،USAID  562

563  بانک جهانی، "وضعیت و نتایج اجرای ظرفیتسازی افغانستان برای تسهیالت نتایج"، 
1/2015، ص. 2. 

564  بانک جهانی، "وضعیت و نتایج اجرای ظرفیتسازی افغانستان برای تسهیالت نتایج"، 
1/2015، ص. 2. 

565  بانک جهانی، "وضعیت و نتایج اجرای ظرفیتسازی افغانستان برای تسهیالت نتایج"، 
1/2015، ص. 2. 

566  پژواک، "وزرا اجازه استخدام پرسونل را دارند: مدیر عامل"، 04/06/2015. 
.03/26/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،SRAP ،567  وزارت امور خارجه
.03/26/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،SRAP ،568  وزارت امور خارجه
.03/26/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،SRAP ،569  وزارت امور خارجه

 .03/26/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،ODG ،USAID  570
.03/26/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،SRAP ،571  وزارت امور خارجه

 ،"AID-OAA-I-12-00003/AID-306-TO-13-00004 قرارداد شماره" ،USAID  572
3/28/2013، ص. 9. 

 .03/26/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،ODG ،USAID  573
USAID  574، کمکهای خارجی ایاالت متحده برای افغانستان: پروگرام مدیریت پس از اجرا 

2011–2015، 10/2010، صص. 9–10، 25. 
 ،OPPD ،USAID 7/14/2014؛ ،SIGAR جواب به بررسی ،OPPD ،USAID  575

 .10/13/2014 ،SIGAR جواب به بررسی
 ،USAID 10/25/2013؛ ،")MISTI( سنجش اثرات ابتکارات ثبات" ،USAID  576

 .3/26/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،OPPD
 ،OPPD ،USAID 03/26/2015؛ ،SIGAR جواب به استعالم ،OPPD ،USAID  577

 .04/12/2015 ،SIGAR جواب به بررسی
OPPD ،USAID  578، جواب به بررسی SIGAR، 4/12/2015؛ MSI، نشست نهم 

 .1/2015 ،USAID بخش تثبیت M&E
SIGAR  579، پروگرام های ثبات در مناطق کلیدی )SIKA(: پس از 16 ماه و خرج شدن 

47 میلیون دالر، USAID به اهداف اساسی پروگرام نرسیده است، گزارش ممیزی 
13-16، 7/2013، ص. 3.

SIGAR  580، پروگرام های ثبات در مناطق کلیدی )SIKA(: پس از 16 ماه و خرج شدن 
47 میلیون دالر، USAID به اهداف اساسی پروگرام نرسیده است، گزارش ممیزی 

13-16، 7/2013، صص. 7، 18.

 .03/26/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،ODG ،USAID  581
 .03/26/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،OPPD ،USAID  582

.04/12/2015 ،SIGAR جواب به بررسی ،ODG ،USAID  583
 .06/30/2014 ،SIGAR جواب به استعالم ،OTI ،USAID  584

 .04/01/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،USAID  585
586  واحد نظارت مستقل )IMU(، مطالعه موردی: پروگرامریزی برای جوانان در جنوب، 

شرق، شمال و غرب افغانستان، 1/2015، ص. 6. 
 .06/30/2014 ،SIGAR جواب به استعالم ،OTI ،USAID  587
 .04/15/2015 ،SIGAR جواب به بررسی ،OTI ،USAID  588

589  واحد نظارت مستقل )IMU(، مطالعه موردی: پروگرام ریزی برای جوانان در جنوب، 
شرق، شمال و غرب افغانستان، 1/2015، ص. 7. 

590  واحد نظارت مستقل )IMU(، مطالعه موردی: پروگرامریزی برای جوانان در جنوب، 
شرق، شمال و غرب افغانستان، 1/2015، ص. 19؛ OTI ،USAID، جواب به بررسی 

 .4/12/2015 ،SIGAR
591  واحد نظارت مستقل )IMU(، مطالعه موردی: پروگرامریزی برای جوانان در جنوب، 

شرق، شمال و غرب افغانستان، 1/2015، ص. 21. 
MSI  592، پروگرام دوم کمک به شهروندان افغانستان: ارزیابی عملکرد نهایی، 2/2015، 

ص. 1. 
MSI  593، پروگرام دوم کمک به شهروندان افغانستان: ارزیابی عملکرد نهایی، 2/2015، 

ص. 6. 
MSI  594، پروگرام دوم کمک به شهروندان افغانستان: ارزیابی عملکرد نهایی، 2/2015، 

ص. 1. 
MSI  595، پروگرام دوم کمک به شهروندان افغانستان: ارزیابی عملکرد نهایی، 2/2015، 

ص. 5. 
MSI  596، پروگرام دوم کمک به شهروندان افغانستان: ارزیابی عملکرد نهایی، 2/2015، 

صص. 26-27. 
597  تترا تک، گزارش ماهیانه پروژه تقویت ادارات محلی در افغانستان )ISLA(، فیبروری 

 .ii ،3/15/2015 ،2015
 ،)ISLA( 598  تترا تک، گزارش ماهیانه پروژه تقویت ادارات محلی در افغانستان

 ،SIGAR جواب به بررسی ،ODG ،USAID ؛ii ،3/15/2015 ،2015 فیبروری
 .4/12/2015

 .03/26/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،ODG ،USAID  599
 :)SHAHAR( پروگرام مراکز قوی برای امید و بهبودپذیری افغانستان ،DAI  600

گزارش ماهیانه فیبروری 2015، 3/15/2015، ص. 4. 
 .03/26/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،ODG ،USAID  601

602  شورای امنیت سازمان ملل، وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر صلح و امنیت جهانی، 
2/27/2015، ص. 3. 

603  شورای امنیت سازمان ملل متحد، وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر صلح و امنیت 
جهانی، 2/27/2015، صص. 15-16. 

604  شورای امنیت سازمان ملل، وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر صلح و امنیت جهانی، 
2/27/2015، ص. 3. 

605  شبکه تحلیلگران افغانستان، "دوباره مذاکرات با طالبان: آیا این دفعه واقعی است؟" 
 .3/17/2015

606  وزارت امور خارجه، "بازخوانی بازدید اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان و عبدهللا 
عبدهللا رئیس اجراییه از واشنگتن"، 3/27/2015. 

607  طلوع نیوز، "سخنگوی غنی برگزاری جلسات محرمانه با طالبان را رد کرد"، 4/3/2015. 
608  پژواک، "در شرایط فعلی HPC بیفایده است" معاون مدیر عامل"، 4/11/2015. 

609  وال استریت ژورنال، "پاکستان برای مبارزه با طالبان از افغانستان درخواست کمک 
دارد"، 12/17/2014. 
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610  وزارت امور خارجه، "بازخوانی بازدید اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان و عبدهللا 
عبدهللا رئیس اجراییه از واشنگتن"، 3/27/2015. 

611  مؤسسه ایاالت متحده صلح، "گفتگو با جناب محمد اشرف غنی"، 3/25/2015. 
612  وال استریت ژورنال، "چین شاهراه جدیدی برای گفتگوهای صلح افغانستان ایجاد 

میکند"، 12/17/2014. 
613  شورای امنیت سازمان ملل، وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر صلح و امنیت جهانی، 

2/27/2015، ص. 3. 
 .01/14/2014 ،SIGAR جواب به بررسی ،POLMIL ،614  وزارت امور خارجه

615  وزارت امور خارجه، "ورقه معلوماتی: تقویت همکاری استراتژیک ایاالت متحده و 
افغانستان"، 3/24/2015. 

 .03/26/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،SRAP ،616  وزارت امور خارجه
 .03/26/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،SRAP ،617  وزارت امور خارجه

 .09/29/2014 ،SIGAR جواب به استعالم ،ODG ،USAID  618
 .03/26/2014 ،SIGAR جواب به استعالم ،ODG ،USAID  619

SIGAR  620، حمایت از بخش قضایی افغانستان: پروگرام های وزارت امور خارجه به 
مدیریت بهتر و نظارت قویتر نیاز دارد، گزارش ممیزی 26-14، 1/2014، ص. 1.

 .03/27/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،INL ،621  وزارت امور خارجه
 .03/27/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،INL ،622  وزارت امور خارجه
 .10/14/2014 ،SIGAR جواب به بررسی ،INL ،623  وزارت امور خارجه

 )JTTP( ارزیابی میان مدت بیرونی از پروگرام انتقال تعلیمات قضایی" ،IDLO  624
افغانستان )2013–2014("، 11/10/2014، ص. 16. 

 .03/27/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،INL ،625  وزارت امور خارجه
.03/27/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،INL ،626  وزارت امور خارجه
 .03/27/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،INL ،627  وزارت امور خارجه

628  شورای امنیت سازمان ملل، وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر صلح و امنیت جهانی، 
2/27/2015، ص. 10. 

629  وزارت امور خارجه، INL، جواب به استعالم SIGAR، 12/29/2014؛ وزارت امور 
 .03/27/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،INL ،خارجه

630  وزارت امور خارجه، INL، جواب به استعالم SIGAR، 12/29/2014؛ وزارت امور 
 .03/27/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،INL ،خارجه

631  کنگره ایاالت متحده، "نشست مشترک برای شنیدن سخنرانی جناب محمد اشرف غنی، 
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان"، 3/25/2015. 

 12/29/2014 ،SIGAR جواب به استعالم ،INL ،632  وزارت امور خارجه
633  طلوع نیوز، "دوسیه فساد مالی بانک کابل مختومه شد، دیوان عالی احکام را تأیید کرد"، 

 .12/4/2014
634  طلوع نیوز، "غنی با بازپرسان دوسیه کابل بانک دیدار میکند"، 3/31/2015. 
635  پژواک، "کابل بانک جدید نیز با زیان 50 میلیون دالری مواجه شد: دیدهبان"، 

2/25/2015؛ پژواک، "دولت در بررسی دوسیه کابل بانک ناکام بود"، 2/28/2015. 
636  برآورد توسط SIGAR براساس گزارش میدانی و وال استریت ژورنال، "از نظر رهبر 

افغانستان، بررسی قرارداد تیل اردو امتحان به شمار میرود"، 2/24/2015. 
637  برآورد توسط SIGAR براساس گزارش میدانی وخامه پرس، "غنی دستور بررسی 
اتهام کالهبرداری 215 میلیون دالری در قرارداد تیل وزارت دفاع را صادر کرد"، 

 .2/1/2015
638  وال استریت ژورنال، "از نظر رهبر افغانستان، بررسی قرارداد تیل اردو امتحان به 

شمار میرود"، 2/24/2015. 
639  طلوع نیوز، "دفتر نظارت فعالیتهای فسادآمیز را تشریح و بهخاطر عدم اصالحات از 

دولت انتقاد کرد"، 2/25/2015. 
640  شورای روابط خارجی، "گفتگو با اشرف غنی"، 3/26/2015. 

 .03/27/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،INL ،641  وزارت امور خارجه
 .2/2015 ،SIGAR 642  وزارت عدلیه، جواب به استعالم

 .03/27/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،INL ،643  وزارت امور خارجه
 .03/27/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،INL ،644  وزارت امور خارجه

 .04/10/2015 ،SIGAR جواب به بررسی ،CSTC-A ،645  وزارت دفاع

 03/23/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،CSTC-A ،646  وزارت دفاع
 03/23/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،CSTC-A ،647  وزارت دفاع
 03/23/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،CSTC-A ،648  وزارت دفاع
 03/23/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،CSTC-A ،649  وزارت دفاع

 .SIGAR. 03/27/2014 جواب به استعالم ،INL ،650  وزارت امور خارجه
651  کمیته مشترک مستقل نظارت و ارزیابی فساد، "MEC توصیههایی جدید را با هدف 

بهبود خود ارزیابی UNCAC دولت افغانستان اعالم مینماید"، 2/15/2015. 
652  طلوع نیوز، "HOAC از بی توجهی NUG به ثبت مالیهها شکایت دارد"، 

 .3/29/2015
653  طلوع نیوز، "جنرال ایاالت متحده خوش بینی خود را نسبت به کاهش فساد در بین 

نهادهای امنیتی اعالم کرد"، 4/4/2015. 
 .9/29/2014 ،SIGAR جواب به استعالم ،EF2 ،RSM  654

 J-7 بخش کارکنان مشترک ،)JCOA( 655  وزارت دفاع، تحلیل عملیاتی مشترک و ائتالفی
)انکشاف قوای مشترک(، مطالعه عملیاتیسازی ضدفساد/مبارزه با فساد، 2/28/2014، 

صص. 32–33.
 03/23/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،CSTC-A ،656  وزارت دفاع
 03/23/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،CSTC-A ،657  وزارت دفاع

 .9/29/2014 ،SIGAR جواب به استعالم ،EF2 ،RSM  658
 03/23/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،CSTC-A ،659  وزارت دفاع

 .9/29/2014 ،SIGAR جواب به استعالم ،EF2 ،RSM  660
 03/23/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،CSTC-A ،661  وزارت دفاع
 03/23/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،CSTC-A ،662  وزارت دفاع
 03/23/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،CSTC-A ،663  وزارت دفاع

 .03/26/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،PRM ،664  وزارت امور خارجه
 .03/26/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،PRM ،665  وزارت امور خارجه
 .03/26/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،PRM ،666  وزارت امور خارجه
 .03/26/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،PRM ،667  وزارت امور خارجه
 .03/26/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،PRM ،668  وزارت امور خارجه
 .03/26/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،PRM ،669  وزارت امور خارجه
 .03/26/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،PRM ،670  وزارت امور خارجه

USAID  671، "اظهارات مدیر راجیو شاه، در مؤسسه صلح ایاالت متحده درخصوص 
پیشرفت افغانستان"، 7/18/2013. 

USAID" ،USAID  672 تعهد طوالنیمدت خود را نسبت به زنان و دختران افغان ابراز 
مینماید"، 11/8/2014. 

USAID  673، "پروژه ترویج برابری جنسیتی USAID در پروگرام های دارای اولویت 
ملی )PROMOTE(، قراردادهای تحویل نامعلوم، کمیت نامعلوم چندگانه: ابالغ 

قرارداد"، 9/24/2014. 
 .03/26/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،OPPD ،USAID  674
 .03/26/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،OPPD ،USAID  675

 .4/2/2015 ،")AWDP( ورقه معلوماتی: پروگرام توسعه قوای کار افغانستان" ،USAID  676
677  تترا تک، گزارش ربعوار ترویج برابری جنسیتی در پروگرام های اولویت ملی 

IDIQ AID-306-I-14-00010 )23 سپتامبر 2014–23 دسامبر 2014(، 
1/2015، ص. 11. 

678  تترا تک، گزارش ربعوار ترویج برابری جنسیتی در پروگرام های اولویت ملی 
IDIQ AID-306-I-14-00010 )23 سپتامبر 2014–23 دسامبر 2014(، 

1/2015، ص. 10. 
 ،"JSSP 679  پروگرام حمایت از بخش قضایی، "گزارش ماهیانه اصالحات قانونی

10/2014، صص. 1–3. 
 ،2/2015 ،"JSSP 680  پروگرام حمایت از بخش قضایی، "گزارش ماهیانه اصالحات قانونی

صص. 2–3. 
681  سازمان عفو بینالملل، زندگی آنها بر روی خط: زنان مدافع حقوق بشر در افغانستان 

مورد حمله قرار دارند، 4/6/2015، ص. 8. 
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682  سازمان عفو بینالملل، زندگی آنها بر روی خط: زنان مدافع حقوق بشر در افغانستان 
مورد حمله قرار دارند، 4/6/2015، ص. 9. 

683  سازمان عفو بینالملل، زندگی آنها بر روی خط: زنان مدافع حقوق بشر در افغانستان 
مورد حمله قرار دارند، 4/6/2015، ص. 54. 

NPR  684، "متن پیاده شده: مصاحبه NPR با اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان"، 
.3/23/2015

685  به ضمیمه B این گزارش مراجعه کنید.
686  وزارت امور خارجه، "جلسه مشترک مطبوعاتی با حضور اشتون کارتر، وزیر دفاع، 

اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، و عبدهللا عبدهللا رئیس اجراییه افغانستان"، 
3/23/2015؛ وزارت امور خارجه، "تقویت همکاری استراتژیک ایاالت متحده و 

افغانستان"، 3/24/2015؛ SRAP دانیل فلدمن، کمک USAID به مدیر دفتر امور 
افغانستان و پاکستان لری سمپلر، "بازخوانی بازدید اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان 

و عبدهللا عبدهللا رئیس اجراییه از واشنگتن"، 3/27/2015. 
687  وزارت امور خارجه، "تقویت همکاری استراتژیک ایاالت متحده و افغانستان"، 

3/24/2015؛ جمهوری اسالمی افغانستان، چهارچوب همکاری بین دولتهای جمهوری 
اسالمی افغانستان و ایاالت متحده آمریکا در زماینه ظرفیتسازی مالی و کمک فنی، 

 .3/23/2015
 .04/10/2015 ،SIGAR 688  خزانهداری، جواب به بررسی

689  وزارت مالیه، بولتن مالی ماهیانه، ماه 12، 1393، 1/26/2015؛ USAID، جواب به 
 .SIGAR 12/28/2014 استعالم

690  وزارت مالیه، "ولسی جرگه بودجه ملی 1394 را تأیید میکند"، 1/28/2015. 
691  وزارت مالیه، سند بودجه ملی، سال مالی 1394، 1/28/2015. 

692  صندوق بینالمللی پول، مأموریت صندوق بینالمللی پول به توافق سطح کارکنان در 
خصوص SMP با جمهوری اسالمی افغانستان رسیده است، 3/20/2015.

693  بانک جهانی، تمرکز بر اقتصاد جنوب آسیا، پاییز 2014، صص. 17، 24، 40؛ بانک 
جهانی، نمایی کلی از کشور افغانستان، 10/2014، صص. 1، 3.

694  جمهوری اسالمی افغانستان، تحقق اعتماد به نفس: تعهدات به اصالح و تجدید مشارکت، 
مقاله آماده شده برای کنفرانس لندن در مورد افغانستان، 12/2014، ص. 8. 

695  وزارت مالیه، درخواست کمک جهت رسیدگی به وضعیت مالی، 10/17/2014. 
696  وزارت مالیه، بولتن مالی ماهیانه، ماه 12، 1393، 1/26/2015. 
697  وزارت مالیه، بولتن مالی ماهیانه، ماه 12، 1393، 1/26/2015.
 .03/26/2015 ،SIGAR 698  وزارت امور خارجه، جواب به استعالم

699  صندوق بینالمللی پول، گزارش 2014 کارکنان مشاوره ماده چهارم؛ کنفرانس خبری؛ و 
بیانیه رئیس اجراییه جمهوری اسالمی افغانستان، 5/2014.

700  بانک جهانی، تمرکز بر اقتصاد جنوب آسیا، پاییز 2014، صص. 40–42. 
701  وزارت مالیه، بولتن مالی ماهیانه، ماه 12، 1393، 1/26/2015.

 .12/28/2014 ،SIGAR جواب به استعالم ،USAID  702
 703  سفارت ایاالت متحده در کابل، جواب به نامه درخواست SIGAR به شماره 

 .3/24/2015 ،SIGAR-15-38-SP
704  طلوع نیوز، "دولت ارقام دقیق تجارت را در اختیار ندارد"، 10/30/2014. 

705  بانک جهانی، آخرین اطالعات در مورد اقتصاد افغانستان، 10/2014، ص. 2. 
706  شورای روابط خارجی، "اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان در مورد اولویتهای 

سیاسی و اقتصادی دولتش گفتگو میکند"، 3/27/2015. 
AID- پروژه درآمد و تجارت افغانستان، قرارداد شماره ،USAID  707

OAA-I-12-00035، گزارش سالیانه، 7 نوامبر 2013 6 - نوامبر 2014، 
 .2/14/2015

708  طلوع نیوز، "فساد در سطح مقامات والیتی باعث اخراج مسئوالن گمرک هرات شد"، 
 .2/16/2015

709  شورای روابط خارجی، "اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان در مورد اولویتهای 
سیاسی و اقتصادی دولتش گفتگو میکند"، 3/27/2015؛ طلوع نیوز، "غنی در بازدید از 

هرات مقامات را سبک دوش کرد"، 12/29/2014. 
 710  وزارت امور خارجه، گزارش شفافیت مالی سال مالی 2014 براساس بخش 

)b()3(7031، وزارت امور خارجه، قانون تخصیصهای عملیات خارجی و پروگرام 
 .1/14/2015 ،)Div. K., Pub. L. No. 113-7( 2014 ،های مربوطه

711  نامهای از سفیر جیمز کانینگهام به جناب سرپرست وزارت مالیه عمر زاخیلوال، 
10/30/2014؛ نامهای از سفیر پ. مایکل مککینلی به جناب سرپرست وزارت مالیه 

مصطفی مستور، 12/14/2014.
712  نامهای از سفیر جیمز کانینگهام به جناب سرپرست وزارت مالیه عمر زاخیلوال، 

10/30/2014؛ نامهای از جناب سرپرست وزارت مالیه عمر زاخیلوال به سفیر جیمز 
کانینگهام، 11/13/2014. 

 .10/31/2014 ،MRN: 14 STATE 128324 ،713  وزارت امور خارجه
USAID  714، جواب به استعالم SIGAR، 3/26/2015؛ نامهای از سفیر پ. مایکل 

مککینلی به جناب سرپرست وزارت مالیه مصطفی مستور، 2014 /12/14.
715  وزارت مالیه، ولسی جرگه بودجه ملی 1394 را تأیید میکند، 1/28/2015.

716  وزارت مالیه، سند بودجه ملی، سال مالی 1394، 1/28/2015. 
717  وزارت مالیه، سند بودجه ملی، سال مالی 1394، 1/28/2015؛ وزارت مالیه، بولتن 

مالی ربعوار، ربعوار چهارم، 1393، 3/31/2015. 
718  وزارت مالیه، بولتن مالی ماهیانه، ماه 12، 1393، 1/26/2015. 

719  بانک جهانی، افغانستان: آخرین اطالعات انتقال اقتصادی، 11/27/2014. 
720  وزارت مالیه، سند بودجه ملی سال مالی 1394، 1/28/2015؛ وزارت امور خارجه، 

 .3/26/2015 ،SIGAR جواب به استعالم
721  بانک جهانی، افغانستان: آخرین اطالعات انتقال اقتصادی، 11/27/2014. 

722  صندوق بینالمللی پول، "مأموریت صندوق بینالمللی پول به توافق سطح ستادی در 
خصوص SMP با جمهوری اسالمی افغانستان رسیده است"، 3/20/2015؛ خزانهداری، 

 .3/27/2015 ،SIGAR جواب به استعالم
 .3/27/2015 ،SIGAR 723  خزانه داری، جواب به استعالم

724  سفارت ایاالت متحده در کابل، نامهای از سفیر پ. مایکل مک کینلی به جناب سرپرست 
وزارت مالیه مصطفی مستور، 2014 /12/14. 

725  صندوق بینالمللی پول، "مأموریت صندوق بینالمللی پول به توافق سطح کارکنان در 
خصوص SMP با جمهوری اسالمی افغانستان رسیده است"، 3/20/2015. 

 .3/27/2015 ،SIGAR 726  خزانه داری، جواب به استعالم
727  صندوق بینالمللی پول، "هیئت اجراییه صندوق بینالمللی پول اولین بازنگری را بر اساس 

ترتیبات اعتباری تکمیلی جمهوری اسالمی افغانستان به پایان رساند و 18.2 میلیون 
دالر برای پرداخت تصویب کرد"، 6/29/2012؛ صندوق بینالمللی پول، گزارش 

2014 کارکنان مشاوره ماده چهارم؛ کنفرانس خبری؛ و بیانیه رییس اجراییه جمهوری 
 SIGAR 3/31/2014 اسالمی افغانستان، 5/2014؛ خزانه داری، جواب به استعالم

و 12/30/2014. 
 .3/27/2015 ،SIGAR 728  خزانهداری، جواب به استعالم

729  وزارت امور خارجه، "تقویت همکاری استراتژیک ایاالت متحده و افغانستان"، 
 .3/24/2015

730  اداره آمار ایالت متحده، "تجارت محصوالت با افغانستان"، تاریخ دسترسی 4/7/2015. 
731  فصلنامه کنگره، "سخنان اشرف غنی رئیس جمهور در نشست مشترک کنگره"، 

3/25/2015؛ شورای روابط خارجی، "اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان در مورد 
اولویتهای سیاسی و اقتصادی دولتش گفتگو میکند"، 3/27/2015. 



245 گزارش به کنگره ایاالت متحده I 30 ماه 2014

عنوان بخش

MFA  732، "نشست مذاکره حمل و نقل و تجارت میکند بین افغانستان-پاکستان-تاجیکستان"، 
3/13/2015؛ فرونتیر پست، "پاکستان، تاجیکستان و افغانستان توافقنامه سهجانبه حمل 

و نقل را نهایی میکنند"، 4/11/2015. 
733  پژواک، "هند دسترسی بدون عوارض به بازار را در اختیار افغانستان میگذارد"، 

 .1/22/2015
734  آذرنیوز، “افغانستان به TRACECA میپیوندد"، 4/2/2015؛ TRACECA، "بازدید 

 .4/2/2015 ،"TRACECA کاری نماینده دبیرخانه ملی ترکیه از مقر
735  طلوع نیوز، "کابل، تهران و دهلینو بهزودی قراردادی در مورد بندر چابهار امضا 

میکنند"، 2/24/2015. 
736  صندوق بینالمللی پول، 2014گزارش کارکنان مشاوره ماده چهارم؛ کنفرانس خبری؛ و 

بیانیه رئیس اجراییه جمهوری اسالمی افغانستان، 5/2014. 
737  بانک جهانی، تمرکز بر اقتصاد جنوب آسیا، پاییز 2014، ص. 10. 

738  صندوق بینالمللی پول، گزارش 2014 کارکنان مشاوره ماده چهارم؛ کنفرانس خبری؛ و 
بیانیه رئیس اجراییه جمهوری اسالمی افغانستان، 5/2014، ص. 44. 

739  صندوق بینالمللی پول، گزارش 2014 کارکنان مشاوره ماده چهارم؛ کنفرانس خبری؛ 
و بیانیه رئیس اجراییه جمهوری اسالمی افغانستان، 5/2014، ص. 44. خزانهداری، 

 10/01/2014 ،SIGAR جواب به استعالم
740  بانک جهانی، تمرکز بر اقتصاد جنوب آسیا، پاییز 2014، ص. 30؛ پروگرام انکشافی 

ملل متحد، بهطرف بهبود پذیری انسانی: حفظ پیشرفت اهداف توسعه هزاره در عص. عدم 
اطمینان اقتصادی، وابستگی به صادرات و تراکم صادرات، 12/9/2011، ص. 24.

741  بانک جهانی، شبکه رقابت پذیری صادراتی، روند صادرات و ساختار تجارت، تاریخ 
دسترسی 10/7/2014. 

742  صندوق بینالمللی پول، گزارش 2014 کارکنان مشاوره ماده چهارم؛ کنفرانس خبری؛ 
و بیانیه رئیس اجراییه جمهوری اسالمی افغانستان، 5/2014، ص. 44. خزانهداری، 

 ،SIGAR 10/01/2014؛ خزانهداری، جواب به بررسی ،SIGAR جواب به استعالم
 10/09/2014

 .12/28/2014 ،SIGAR جواب به استعالم ،USAID  743
USAID  744، گزارش ماهیانه پروژه درآمد و تجارت افغانستان )31-1 جنوری 2015(، 

 .2/5/2015
MOCI  745، "ورکشاپ آموزشی در مورد عالئم تجاری برای وزارت تجارت و صنایع و 

تاجران افغانستان، از طرف USAID، پروژه درآمد و تجارت افغانستان"، 2/14/2015. 
746  وزارت امور خارجه، گزارش استراتژی کنترول مواد مخدر بینالمللی، جلد دوم، 3/2015. 

747  وزارت امور خارجه، "تقویت همکاری استراتژیک ایاالت متحده و افغانستان"، 
3/24/2015؛ جمهوری اسالمی افغانستان، چهارچوب همکاری بین دولتهای جمهوری 

اسالمی افغانستان و ایاالت متحده آمریکا در مورد ظرفیتسازی مالی و کمک فنی، 
 .3/23/2015

 .3/27/2015 ،SIGAR 748  خزانهداری، جواب به استعالم
749  وزارت امور خارجه، گزارش استراتژی کنترول مواد مخدر بینالمللی، جلد دوم، 3/2015. 

 .10/01/2014 ،SIGAR 750  خزانهداری، جواب به استعالم
751  وزارت امور خارجه، گزارش استراتژی کنترول مواد مخدر بینالمللی، جلد دوم، 

3/2015، صص. 59-60.
752  وزارت امور خارجه، گزارش استراتژی کنترول مواد مخدر بینالمللی، جلد دوم، 

3/2015، ص. 60.
 .03/27/2015 ،SIGAR 753  وزارت عدلیه، جواب به استعالم

754  گروه آسیا/اقیانوسیه در زماینه پولشویی، "ورکشاپ آموزشی اجراییه افغانستان، سیدنی 
14-12 جنوری 2015"، 1/21/2015؛ FATF، "اعضاء و ناظران"، تاریخ دسترسی 

3/26/2015؛ FATF، "گروه آسیا/اقیانوسیه در مورد پولشویی، اعضای APG" تاریخ 
دسترسی 3/27/2015؛ FATF، بهبود انطباق جهانی AML/CFT: پروسه مستمر"، 

 .02/27/2015

755  خزانهداری، جواب به استعالم SIGAR، 01/06/2015؛ خزانهداری، جواب به بررسی 
 .04/10/2015 ،SIGAR

FATF  756، "بهبود انطباق جهانی AML/CFT: پروسه مستمر"، 2/14/2014، 
6/27/2014، 10/24/2014، و 2/27/2015؛ خزانهداری، جواب به بررسی 

 .4/10/2015 ،SIGAR
757  خزانهداری، جواب به استعالم SIGAR، 03/27/2015؛ خزانهداری، جواب به بررسی 

 .04/10/2015 ،SIGAR
758  خزانهداری، جواب به استعالم SIGAR، 03/31/2014 و 03/27/2015؛ خزانهداری، 

 .04/10/2015 ،SIGAR جواب به بررسی
GIROA  759، دفتر رئیس جمهور، "فرمان 02 ریاست جمهوری در مورد بحران کابل 

بانک"، 10/01/2014؛ کمیته مشترک مستقل نظارت و ارزیابی فساد، کارهای ناتمام: 
گزارش پیگیری در مورد بانک کابل، 10/2/2014. 

GIROA  760، دفتر رئیس جمهور، "فرمان 02 ریاست جمهوری در مورد بحران کابل 
 .3/27/2015 ،SIGAR بانک"، 10/01/2014؛ وزارت عدلیه، جواب به استعالم

761  وزارت عدلیه، جواب به استعالم SIGAR، 03/27/2015؛ وزارت عدلیه، جواب به 
 .04/09/2015 ،SIGAR بررسی

762  شبکه تحلیلگران افغانستان، تحقیقات کابل بانک؛ بانک مرکزی اسامی و اعداد را منتشر 
میکند، 5/2/2011؛ وزارت عدلیه، جواب به استعالم SIGAR، 3/27/2015؛ طلوع 

نیوز، "معاون سابق رئیس بانک مرکزی افغانستان در کابل زندانی شد"، 3/3/2015؛ بانک 
افغانستان، "بیانیه عمومی بانک افغانستان در مورد کابل بانک"، تاریخ دسترسی 1/8/2015. 

 .03/27/2015 ،SIGAR 763  وزارت عدلیه، جواب به استعالم
764  کمیته مشترک مستقل نظارت و ارزیابی فساد، کارهای ناتمام: گزارش پیگیری در مورد 

کابل بانک، 10/2/2014. 
765  طلوع نیوز، "غنی با بازپرسان دوسیه کابل بانک دیدار میکند"، 3/31/2015؛ وزارت 

امور خارجه، INL، جواب به استعالم SIGAR، 12/29/2014؛ وزارت عدلیه، جواب 
 .4/9/2015 ،SIGAR به بررسی

 .03/27/2015 ،SIGAR 766  وزارت عدلیه، جواب به استعالم
767  خامه پرس، "شعبه بانک مرکزی افغانستان در قندهار توسط کارکنان سرقت شد،" 
2/19/2015؛ رویترز، "کارکنان بانک ملی افغانستان به بانک خود حمله کرده و 
گریختند"، 2/21/2015؛ بانک افغانستان، نرخهای مبادله روزانه برای ارزهایی 

مشخص در برابر افغانی، 2/19/2015. 
768  طلوع نیوز، "پنج نفر به خاطر سرقت از شعبه بانک مرکزی اسپین بولدک بازداشت 

شدند"، 3/26/2015. 
769  وزارت امور خارجه، "جلسه مشترک مطبوعاتی با حضور اشتون کارتر، وزیر دفاع، 

اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، و عبدهللا عبدهللا رئیس اجراییه افغانستان"، 
3/23/2015؛ وزارت امور خارجه، "تقویت همکاری استراتژیک ایاالت متحده و 

افغانستان"، 3/24/2015؛ SRAP دانیل فلدمن، کمک USAID به مدیر دفتر امور 
افغانستان و پاکستان لری سمپلر، "بازخوانی بازدید اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان 

و عبدهللا عبدهللا رئیس اجراییه از واشنگتن"، 3/27/2015. 
770  وزارت امور خارجه، "خالص. پیشینه: مقامات ارشد دولت در گفتگوی سطوح باال با 

افغانستان"، 3/23/2015. 
771  وزارت امور خارجه، "تقویت همکاری استراتژیک ایاالت متحده و افغانستان"، 

3/24/2015؛ وزارت امور خارجه، جواب به استعالم SIGAR، 3/26/2015؛ وزارت 
امور خارجه، "خالص. پیشینه: مقامات ارشد دولت در گفتگوی سطوح باال با افغانستان"، 

 .4/10/2015 ،SIGAR 3/23/2015؛ وزارت امور خارجه، جواب به استعالم
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عنوان بخش

772  طلوع نیوز، "وزیر میگوید قراردادهای معدن کاری مورد بازنگری قرار میگیرند"، 
 .2/20/2015

773  بانک جهانی، آخرین معلومات در مورد اقتصاد افغانستان، 4/2013، ص. 4؛ بانک 
جهانی، "رقابتپذیری و رشد فراگیر برای مشاغل پایدار"، 5/7/2013، ص. 20؛ بانک 

جهانی، تمرکز بر اقتصاد جنوب آسیا، پاییز 2014، ص. 41. 
774  بانک جهانی، تمرکز بر اقتصاد جنوب آسیا، پاییز 2014، ص. 41؛ بانک جهانی، 

افغانستان: آخرین اطالعات انتقال اقتصادی، 11/27/2014، ص. 10؛ USAID، جواب 
 .3/26/2015 ،SIGAR به استعالم

775  وزارت مالیه، بولتن مالی ربعوار، ربعوار 4، 1393، 03/31/2015. 
776  وزارت مالیه، سند بودجه ملی، سال مالی 1394، 1/28/2015. 

777  بانک جهانی، دولت اسالمی افغانستان، راههایی بهطرف رشد همهجانبه، گزارش 
 .3/2014 ،ACS8228 :شماره

 .12/28/2014 ،SIGAR جواب به استعالم ،USAID  778
 .03/26/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،USAID  779

780  سازمان ملل متحد، گزارش تیم حمایت تحلیلی و نظارت بر تحریمها، 2/2/2015، 
صص. 3–4، 11، 13. 

USAID  781، جواب به استعالم SIGAR، 01/12/2015 و 03/26/2015. 
 .03/26/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،USAID  782

USAID  783، سرمایه گذاری معادن و توسعه برای ثبات افغانستان، گزارش پیشرفت 
ماهیانه - فیبروری 2015، 3/5/2015. 

USAID  784، سرمایهگذاری معادن و توسعه برای ثبات افغانستان، گزارش پیشرفت 
ماهیانه - فیبروری 2015، 3/5/2015. 

MOMP  785، "منابع نفت و گاز"، تاریخ دسترسی 7/14/2014؛ MOMP، "قراردادها، 
هیدروکربنها"، تاریخ دسترسی 7/14/2014. 

TFBSO  786، جواب به بررسی SIGAR، 10/9/2014؛ مجله بیآیاس آلیانس، "انرژی 
WBI: پاالیشگاه در سال 2014 شروع به کار میکند، گزارش خاص"، تاریخ دسترسی 

.10/9/2014
ACCI  787، "افتتاح اولین پاالیشگاه در افغانستان"، 8/25/2013. 

788  بانک جهانی، افغانستان: نمایی کلی از کشور، 3/2014. 
USAID  789، جواب به استعالم SIGAR، 09/30/2013 و 12/31/2013. 

USAID  790، جواب به استعالم SIGAR، 12/28/2014؛ USAID، گزارش ماهیانه 
فعالیت تولید گاز شبرغان، 30-1 نوامبر 2014، 12/7/2014.

 .03/26/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،USAID  791
792  بانک جهانی، افغانستان: نمایی کلی از کشور، 3/2014. 

USAID  793، جواب به استعالم SIGAR، 12/28/2014؛ USAID، جواب به بررسی 
 .01/12/2015 ،SIGAR

 .03/26/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،USAID  794
 .03/26/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،USAID  795

USAID  796، جواب به بررسی SIGAR، 9/30/2013؛ USAID، جواب به بررسی 
 .4/9/2015 ،SIGAR جواب به بررسی ،USAID 7/14/2014؛ ،SIGAR

USAID  797، بهبود اعتباری زراعت، گزارش نهایی فیبروری 2015، 3/25/2015. 
USAID  798، جواب به استعالم SIGAR، 3/26/2015؛ USAID، ورقه معلوماتی 

 .3/2/2015 ،)CBCMP II( پروگرام دوم ظرفیت سازی و تغییر مدیریت
 .03/26/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،USAID  799

800  بانک جهانی، افغانستان: نمایی کلی از کشور، 10/2014، ص. 6؛ CIA، کتاب حقایق 
جهان، آمارهای میدانی: شهرنشینی، تاریخ دسترسی 10/6/2014. 

801  بانک جهانی، دولت اسالمی افغانستان، راههایی بهسمت رشد همهجانبه، گزارش شماره: 
 .3/2014 ،ACS8228

802  وزارت امور خارجه، "جلسه مشترک مطبوعاتی با حضور اشتون کارتر، وزیر دفاع، 
اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، و عبدهللا عبدهللا رئیس اجراییه افغانستان"، 

3/23/2015؛ وزارت امور خارجه، "تقویت همکاری استراتژیک ایاالت متحده و 
افغانستان"، 3/24/2015.

USAID  803، "دعوت به انرژی منطقهای داخلی- USG، 31 مارچ 1 - آوریل 2015"، 
بدون تاریخ، تاریخ دسترسی 3/26/2015.

 .12/28/2014 ،SIGAR جواب به استعالم ،USAID  804
USAID  805، جواب به بررسی SIGAR، 01/15/2014؛ وزارت دفاع، جواب به بررسی 

SIGAR، 07/11/2014 و 10/15/2014. 
 .04/12/2015 ،SIGAR جواب به بررسی ،USAID  806

USAID  807، جواب به استعالم SIGAR، 07/01/2013؛ USAID، جواب به بررسی 
 .01/15/2014 ،SIGAR

USFOR-A  808، جواب به استعالم SIGAR، 12/28/2014، و 03/26/2015؛ 
 .01/12/2015 ،SIGAR جواب به بررسی ،USAID

USAID  809، داشبورد بخش 2 کجکی، 3/17/2015. 
810  وزارت دفاع، جواب به استعالم SIGAR، 7/8/2014 و 4/8/2015؛ USAID، جواب 
به بررسی SIGAR، 4/12/2015؛ وزارت دفاع، جواب به اداره ممیزی SIGAR در 

مورد راه حل تأمین برق قندهار، 2/4/2015. 
 .03/26/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،USAID  811
 .01/15/2014 ،SIGAR جواب به بررسی ،USAID  812
 .06/30/2014 ،SIGAR جواب به استعالم ،USAID  813

USFOR-A  814، جواب به استعالم SIGAR، 09/29/2014، 12/28/2014، و 
 .04/12/2015 ،SIGAR جواب به بررسی ،USAID 03/26/2015؛

 .04/08/2015 ،SIGAR 815  وزارت دفاع، جواب به استعالم
USAID  816، جواب به استعالم SIGAR، 03/26/2015؛ USAID، جواب به بررسی 

 .04/12/2015 ،SIGAR
USAID  817، جواب به استعالم SIGAR، 3/26/2015؛ USAID، جواب به بررسی 

SIGAR، 4/12/2015؛ USAID، یادداشت تفاهم اقدام: درخواست برای کاهش 
 مجموع هزینههای برآورد شده و رفع تعهد وجوه از توافقنامه AITF به شماره 

 .9/28/2014 ،306-IO-13-00001
USAID  818، جواب به استعالم SIGAR، 3/26/2015؛ USAID، جواب به بررسی 
SIGAR، 4/12/2015؛ دفتر رئیس جمهور، جمهوری اسالمی افغانستان، فرمان 

ریاست جمهوری شماره 60، حکم حقوقی توسط رئیس جمهوری اسالمی افغانستان 
برای اصالح برخی از مفاد قانون خرید، 2/10/2015. 
 .04/12/2015 ،SIGAR جواب به بررسی ،USAID  819

820  بانک جهانی، بخش حمل و نقل افغانستان، تاریخ دسترسی 7/8/2013. 
821  بانک جهانی، "رقابت پذیری و رشد فراگیر برای مشاغل پایدار"، 5/7/2013؛ بانک 
جهانی، آخرین معلومات اقتصادی افغانستان، 4/2013؛ بانک جهانی، دولت اسالمی 

 .3/2014 ،ACS8228 :افغانستان، راههایی بهسمت رشد همهجانبه، گزارش شماره
822  بانک جهانی، افغانستان: نمایی کلی از کشور، 3/2014. 
 .12/28/2014 ،SIGAR جواب به استعالم ،USAID  823

USAID  824، جواب به استعالم SIGAR، 12/28/2014؛ USAID، جواب به بررسی 
 .01/12/2015 ،SIGAR

825  بانک جهانی، افغانستان: نمایی کلی از کشور، 3/2014.
 .12/28/2014 ،SIGAR جواب به استعالم ،USAID  826

 ،9/29/2014 ،3/31/2014 ،12/31/2013 ،SIGAR جواب به استعالم ،USAID  827
و 3/26/2015؛ USAID، پروگرام پایداری بخش جاده: اداره راه، کلیات صندوق راه 

و مؤسسه حمل و نقل، 12/31/2014. 
USAID  828، جواب به بررسی SIGAR، 7/14/2014؛ USAID، داشبورد جاده گردیز-

خوست، 3/18/2015. 
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عنوان بخش

USAID  829، داشبورد جاده گردیز-خوست، 3/18/2015؛ USACE، مبانی انجینری 
رودخانه، http://mvs-wc.mvs.usace.army.mil/arec/Basics.html، تاریخ 

دسترسی 4/9/2015. 
 .03/26/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،USAID  830

USAID  831، جواب به استعالم SIGAR، 03/26/2015 و 04/09/2015. 
 USAID  832، "پروگرام انکشاف قوای کار افغانستان )AWDP( توافقنامه شماره 

AID-306-C-12-00007، سال مالی 2015، 1 اکتبر31- دسامبر 2014"، 1/31/2015. 
 .04/09/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،USAID  833

 .PMP 2011-2015 :کمکهای خارجی ایاالت متحده جهت افغانستان ،USAID  834
 ،ARTF ،4/9/2015؛ بانک جهانی ،SIGAR جواب به استعالم ،USAID  835

گزارش اداری درخصوص وضعیت اقتصادی تا 20 مارچ 2015، تاریخ دسترسی 
 .4/16/2015

 ،)EMIS( 836  وزارت معارف، گزارش تهیه شده از سیستم اطالعات مدیریت آموزشی
خالص. مکاتب و متعلمین براساس مالکیت و سال پروگرام )1393(، تاریخ دسترسی 

 .4/14/2015
 ،)EMIS( 837  وزارت معارف، گزارش تهیه شده از سیستم اطالعات مدیریت آموزشی

خالص. حضور متعلمین در سال )1392(، تاریخ دسترسی 04/15/2015. 
USAID  838، جواب به استعالم SIGAR، 9/30/2013؛ وزارت معارف، مرور بخش 

مشترک آموزش 2012، 9/2013. 
 .03/26/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،USAID  839

 USAID  840، پروگرام حمایت و توسعه قوای کاری دانشگاه، توافقنامه شماره 
AID-306-A-13-00009-00، سال مالی 2014، گزارش عملکرد ربعوار سوم 
 ،SIGAR جواب به استعالم ،USAID جوالی، آگوست، سپتامبر(، 10/31/2014؛(

3/26/2015 و 4/9/2015. 
 .03/26/2015 ،SIGAR جواب به استعالم ،USAID  841

842  بانک جهانی، افغانستان: نمایی کلی از کشور، 3/2014. 
 .PMP 2011-2015 :کمکهای خارجی ایاالت متحده جهت افغانستان ،USAID  843

.04/12/2015 ،SIGAR جواب به بررسی ،USAID  844
 ،ARTF ،4/9/2015؛ بانک جهانی ،SIGAR جواب به استعالم ،USAID  845

گزارش اداری درخصوص وضعیت اقتصادی تا 20 مارچ 2015، تاریخ دسترسی 
 .4/16/2015

.07/14/2014 ،SIGAR جواب به بررسی ،USAID  846
USAID  847، جواب به استعالم SIGAR، 04/11/2013؛ USAID، جواب به بررسی 

SIGAR، 10/13/2013 و 7/14/2014. 
 ،USAID قراردادهای مشارکت برای اوراق معلوماتی سالمت، 1/2014؛ ،USAID  848

جواب به بررسی SIGAR، 1/12/2015؛ MOPH، بسته پایه خدمات صحی برای 
افغانستان، 3/2003. 

 ،USAID قراردادهای مشارکت برای اوراق معلوماتی سالمت، 1/2014؛ ،USAID  849
جواب به بررسی SIGAR، 1/12/2015؛ MOPH، بسته پایه خدمات صحی برای 

افغانستان، 3/2003. 
USAID  850، جواب به استعالم SIGAR، 03/26/2015 و 04/09/2015.



کارمندان گزارش ربعوار

دیبورا اسکروگینز، مدیر تحقیق و تجزیه و تحلیل ریاست/ویراستارمایکل بندل، متخصص موضوعی انکشاف اقتصادی و اجتماعی
سوالنج تورا گابا، معاون تحقیقیکالرک ایرون، نویسنده/ویراستار ارشد
دانیل ویگلند، متخصص موضوعی حکومتداریونگ لیم، متخصص معلومات دیداری

گینوو ویلسن، متخصص موضوعی مسایل امنیتیجنیفر مانزوال، مدیر پروگرام
جوسف ویندرم، معاون مدیر تحقیق و تجزیه و تحلیل ریاست/ویراستار اولیویا پک، متخصص معلومات دیداری

ایمت اشنایدر، تحلیلگر ارشد اسناد/مفتش ارشد

 با فرا رسیدن رخصتی های سال نو افغان )نوروز( در تاریخ 21 مارچ 2015 یک فامیل افغان در حال تفریح در یک زمین بازی است. 
)ماموریت همکاری ملل متحد در افغانستان عکس توسط فردین واعظی(



سیگار
سرمفتش خاص

برای بازسازی افغانستان

Crystal Drive 2530
Arlington, VA 22202

www.sigar.mil

فریبکاری، اتالف، یا سوء استفاده باید به خط رایگان اداره سیگار گزارش شود 

توسط تلفون: افغانستان
تلفون همراه: 0700107300

DSN: 318-237-3912 ext. 7303
تمام پیام های صوتی به زبان های دری، پشتو، و انگلیسی هستند

توسط تلفون: ایاالت متحده
خط رایگان: 866-329-8893

DSN: 312-664-0378
تمام پیام های صوتی به زبان انگلیسی هستند و در جریان ساعات کاری جواب داده میشوند.

توسط فکس: 703-601-4065
sigar.hotline@mail.mil :توسط ایمیل

www.sigar.mil/investigations/hotline/report-fraud.aspx :توسط ارسال انترنتی

فریبکاری، اتالف یا سوء استفاده را گزارش دهید
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