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 معرفی

 یام کمیته پ

ملیارد دالر119حدود  جهانی جامعۀ رژیم طالبان،  از سقوط بعد
1
را به عنوان کمک به افغانستتان ععهتد  

 انگرسکت محستو  میشتود زیترا  کننتده اتان بت ر  ین میان ایاالت متحده امریکا از عمویل ا در .نمودند

 از آن جملته کته نمتود ععهتد ملیارد دالر را به افغانستان  109.8سو حدود  بدین 2002از سال  این کشور

ستایر کشتورها و موسستات نیت   .ه بتودبه برنامه های امنیتی عخصیص داده شتدآن عنها ملیون دالر  65.7

از چندین دهه جنگ و حکومتداری  ردم بعدستان و بهبود زندای مرا در کمک به دولت افغان ینقش مهم

ناسالم
2
  .نموده اندایفا ، 

در بختش هتای  مختلفتی متی پتردازد کته عوستت موسستات عمویتل کننتده پروژه ها به بررسی  این ا ارش

ی کمتک هتتا ودرعتشش استت عتا عبتار  ارزشتمندی را دراستمت ارا ته  ا        حمایتت متالی شتده بودنتد

 بازعا  دهد.افغانستان  دری خارج

، عفتیش مالی و یا عحقیق روی کمکهای خارجی بته افغانستتان در م  بررسی جامعهدف این ا ارش انبا 

برنامته  مبارزه بتا فستاد اداریمشترک نظارت و ارزیابی ، کمیتۀ مستقل بلکه   باشد سال اذشته نمی 13

ایتن بررستی از وستیله به  موردبررسی اراردهد . های را انتخا  نمود عا موثریت وکاستی های آنرا را 

های کمکی را در  ارامپرو گی های جاری میان جوانب ذیدخل در مورد چگونفتگوبه ا عبار  میتوان 

  تکمک نمود عا زمنیه عطبیق بهتر این برنامه هارا فراهم ساخت.  نظیر افغانستان  چالشمحیت پر

و بعضی از محدودیت های اانونی عمویتل کننتده اتان در امتر  این بررسی از اثر شرایت نا هنبار امنیتی

بتا آنهتم کمیتته مستتقل مشتترک نظتارت و ارزیتابی مبتارزه بتا فستاد  .بتود شریک ساختن معلومات محدود

از طترف کشتور  کتهرا  که از طترف کشتور انگلستتان، سته  پتروژه را چهار پروژه است اداری عوانسته

 مورد ،اردیده اندکه از طرف ایاالت متحده امریکا عمویل  را دو پروژهناروی، اعحادیه اروپا و جاپان و 

سترک ستازی، بهبتود حقتو  هتای  در عرصته وهتای متذکور اونتاکون بتوده  ژهپترو ارزیابی اترار دهتد.

، فعالیتت هتا ، غتر  ارایتۀ  عصتویر کامتل از برعشوه زنان، ارعقای ظرفیت پولیس و زراعت میباشند.

مواد و معلومات وستیع پیرامتون پتروژه هتای دیگتر را نیت  متورد مطالعته اترار کمیتۀ نظارت وارزیابی 

 داد.

ها در شرایت دشواری عطبیق اردیدند و نماینده اان نهاد هتای مختلتو و شترکای کتاری  عمام این پروژه 

یتن عرعیتب، عواتع بترده ه ابت .ندترا بته خطتر مواجته ستاخ جتان هتای شتان ،آنها جهت عکمیل این مأموریت

کته در  یمقصتد ع عمویل کننده به این ات ارش بته مبابته یتک ستند بترایعا دولت افغانستان و جوام میشود

 بتوده، به کسی سونیت واعهام وارد نمودن  که هدف آن نه به مبابه یک سند یعنی -ببینند ،نظر ارفته شده

ۀ افغانستتان نگرانتی در مورد آیند که نیت خو  برای عمام آن جوانبی رهنمود با یک به مبابه بلکه بیشتر

 دارند.

                                                
1 1 SIGAR, Quarterly Report to the U.S. Congress, January 2015, endnote 8, quoting the Islamic Republic of Afghanistan, 
Ministry of Finance, Development Cooperation Report 2012, p. 1. According to SIGAR, this “mid-2012 report is the most recent 
MOF summary of all external aid reported to the Afghan government. 
2 SIGAR, Quarterly Report to the U.S. Congress, March 2015, pp. 64-67.  The majority of U.S. assistance funds have gone to 
security-related programs. 
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 شگزار الصۀخ

 ب ر  کمک های خارجی اان دریافت کننده در زمرۀ افغانستان ،2001از سقوط دولت طالبان در سال 

ه استبود در جهان 
3
 45فیصد بودیبۀ انکشافی و حتدود  100 ساس معلومات وزارت مالیه، عقریبابر ا. 

های خارجی عمویل میگردد فیصد بودیبۀ عادی آن از کمک
4
یر شدن مقادیر هنگفتت کمتک بته با سراز .

و کمبتود افتراد متاهر و متخصتص فرصتت  غیر معیتاری های  زیر بناء دارای نهاد های ضعیو، کشور

   .وردبه میان آ آن را کشه برداری و سوء استفاده از   رای برای ضیاع پول،های ب

مبتال، ایبتاد نهادهتا و  استت. بگونتۀ در افغانستان صورت ارفتته از اثر کمک ها های پیشرفت ،همبه  آن

معتتارف  چشتتمگیر تی، عوستتعهیدر مراابتتت هتتای صتتحی و معتتاف، بهبتتود اابتتل مشحظتته واحتتد هتتای اداری 

 ، اعمار ه اران مایل سرک و ایباد نیروهتای امنیتتی ملتی عوانمنتد کته درای پسران و دخترانبر ابتدایی

یتن، اتوانین مختلتو ا عتشوه بتر نماینتد. و مؤثر آن اجترا را بطور مستقل عملیات ها میتوانند حال حاضر

ها غر  پیگیری و نظتارت کمتک  به عصویب رسیده و شماری از نهاد غر  بهبود در اجراات دولت

 ، سیستتتموزارت مالیتتهانکشتتافی کمتتک هتتای  مرکتت  معلومتتاعی هتتای عمویتتل کننتتده اتتان ایبتتاد شتتده ماننتتد 

  . و غیره هماهنگی و نظارتبورد مشترک  ،مالی افغانستانمدیریت معلومات 

در ، افغانستان باز هم یکی از کشورهای فقیر در جهان باای مانده است. ی مببتهاجود این پیشرفت وبا 

ر در ستتال ملیتارد دالت 20عتا  حتتدود  2002ملیتتارد دالتر در ستال  3یتد نتا ختتالص ملتی از حتدود حالیکته عا

نمیداشتته  عتداومچنتین  ستطر رشتد  ت  استاس ااتصتادی پایتدار، ولی در عدم موجودیف ایش یافتها 2012

باشد
5
نهتاد هتای بسر میبرنتد.  ،در فقر شدید و ملیونها نفر اردیده اکبریت افغانها شرایت سختی را متقبل .

بتر استاس  % مصارف عامه وابسته به کمک های ختارجی میباشتد.90دولتی ضعیو باایمانده و عقریبا" 

، حتدود نصتو از نفتوس نیازمنتد کمتک هتای بشتر دوستتانه شاف بین المللتی انگلستتانمعلومات ادارۀ انک

درستتت  ا کته کمتتک هتدر حالی حصتۀ نفتتوس غتر  امترار حیتتات بته زراعتتت اعکتاء دارنتد. 5/4بتوده و 

امتا  برنامته هتا زمتانی میتوانستت دانستته متی شتوند  این شترایت های ناکام مقصرو برنامه مدیریت نشده 

بوجه احسن عطبیق شود که با برنامه ری ی معیاری و درهماهنگی با دولت افغانستان و موسسات عمویل 

 کننده  ارار میداشت. 

به  خویش استقامت دهی نمودهاولویت های  ریق عمویل کننداان کمک ها را از طدر بسیاری از موارد، 

بعتو  دستتیابی بته  عتشوه بتر ایتن، .را درنظتر ایرنتد و اولویت های افغانستان مندیهانیاز عو  اینکه

                                                
 
4 Ajmal Shams, “Afghanistan at the Crossroads,” The Diplomat, January 28, 2015, http://thediplomat.com/2015/01/afghanistan-
at-the-crossroads/ 
5 Ajmal Shams, “Afghanistan at the Crossroads,” The Diplomat, January 28, 2015, http://thediplomat.com/2015/01/afghanistan-
at-the-crossroads/.   
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دیتد  اابتل ع وسترینتتای  حصتول بترای  پروژه های زیتادی اهداف کاهش فقر و یا ظرفیت سازی پایدار، 

  بخشد.کاهش را  نگرانی های مدیران ارشد طرح اردیده عا

و فتتراهم ستتاختن شتترایت ابتتتدایی زنتتدای بتترای متتردم،  دولتتت جمهتتوری استتشمی  امتتوریشتتبرد غتتر  پ

عتدم موجودیتت ماننتد  یتک ععتداد از عوامتل  افغانستان وابسته به کمک های انکشافی بین المللی میباشتد.

پالیسی های ضتعیو پیرامون مؤثریت کمک ها، پروسه های مغلق ارایه کمک ها،  ی یکسانشاخص ها

رفیتت در ظختار  از بودجته دولتت، کمبتود  ارایته شتده عوستت عمویتل کننتده اتان کمک های ب ر  ملی،

کارمنتتدان در وزارت هتتا، مارکیتتت ااتصتتادی ضتتعیو، فستتاد اداری ستتریع  عغییتتر و عبتتدیل، وزارت هتتا

دولت افغانستان  .  دارد که مانع مصرف مؤثر کمکها میگردند وجود ی بی ثباتاسترده و وضعیت امنیت

کته کمتک  در شترایطی "نمود اشتاره مینمایتد  ارا ه  به کنفرانس لندن  2014در ا ارشی که در دسمبر 

عمویل کننده اان کاهش میابد، جهت نیل به خود کفایی و عأمین رشد ااتصادی در دهتۀ عحتول، نیتاز مبترم 

اس میگردد.ستاختن زیتر بنتاء هتا به سرمایه اذاری های خصوصی و دریافتت منتابع بیشتتر مالیتاعی احست

ورای غر  شمولیت در عوافقات عبارت و عران یت منطقوی، ایباد ارعباطات و سرمایه اذاری های ما

ه بایتد بته ستکتور هتایی وجتو ملی ما را درین عرصته عشتکیل میدهتد. سرحدات اسمت اساسی استراعیژی

 لیتات و استتخدام باشتند.، ازدیتاد ماه دارای فرصتت هتای بتاالقوه بترای رشتدشود کت بیشتر اختصاص داده

بدین عرعیب مؤثریت کمک ها بگونۀ چشمگیری بهبود خواهد یافت
6
." 

، دولتتت جمهتتوری استتشمی از ایتتن کمتتک هتتا غتتر  رستتیدای بتته چتتالش هتتای فتترا راه مؤثریتتت استتتفاده

ملتی  کته شتامل ایبتاد استتراعیژی انکشتاف روی دستت ارفتته انتد را یماعاافغانستان و جامعته جهتانی ااتد

، 2005در  ، امضتتا اعشمیتته پتتاریس پیرامتتون مؤثریتتت کمتتک هتتابرنامتته هتتای اولویتتت ملتتیافغانستتتان و 

مالی و مصارف عامه، عدارکات و مالیات بر عایدات، ایباد دیتتابیس کمتک  امور یتمدیر عرعیب اوانین

و عقویتت  تهمتاهنگی و نظتارمتالی افغانستتان و بتورد مشتترک  مدیریت معلومات ، سیستمانکشافیهای 

 .  اردند سیستم های ملی مدیریت مالی می

جامعه جهانی  جانب افغانها و هم از جانبموانع در راستای آوردن بهبود هم از با جود این همه عششها، 

د. چالش های کلیدی فرا راه عامین امنیت و ثبات، عقویت ظرفیت های نهاد هتای عامته، فتراهم نوجود دار

د. دولتت نتوجتود دارهنتوز هتم ف ستکتور خصوصتی و کتاهش فستاد اداری ساختن شرایت غتر  انکشتا

جمهوری اسشمی افغانستان و عمویل کننده اان مستوولیت دارنتد عتا پشنهتای ختویش را بتا در نظتر داشتت 

 اولویت های انکشافی و استراعیژی کشور عرعیب و کمک ها را بطور مؤثر به مصرف برسانند. 

در های مببت و منفی فعالیت های باز ستازی ایتاالت متحتدۀ امریکتا را  جنبه ا ارشین ا نکات شامل در

روشن میسازد. ،که از زمان پشن مارشال ب راترین ابتکار کمک خارجی به شمار میرودافغانستان 
7
   

 

 

                                                
6 Islamic Republic of Afghanistan, “Realizing Self Reliance: Commitments to Reform and New Partnership,” London 

Conference, December 2014, page 5, paragraph 8. 
 
7 SIGAR, Special Inspector General, multiple statements, 2014-15. 
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  ها روش

 هدف 

را  اداری فستاد ت مبتارزه بتاااتداما ته نظارت و ارزیابی صشحیت میدهد عاکمیبه مکلفیت های وظیفوی 

حلیتل یتک ععوانتد  نمتیاین ارزیتابی  ارار دهدبررسی  مورد جهانی  دولت افغانستان و جامعۀ درساختار

سو رویدست ارفته شتده انتد ارایته نمایتد.  را که از سقوط طالبان بدینمتعددی  پروارام انکشافی  مفصل

ا  ارت و ارزیتابی انتختنظتکمیتتۀ  عوستت    متفاوت  نسبتا"  بطور نمونه یک ععداد از پروژهای   مگر 

 وهریک آن بتفصیل مورد بحث ارار خواهد ارفت . دهندۀچندین موضوع مهم میباشندن نشا که ،نموده

 ارزیابی مؤفقیت ها

یکی از موضوعات مهم بخصوص بتا در نظتر داشتت مقتادیر هنگفتت کمتک هتا عبتارت از فقتدان عوافتق 

  ی هنگاهتا بتدون همت ن معنی که اکبریت پتروژهبدی نظر در مورد مفهوم حقیقی مؤثریت کمک ها میباشد.

طوریکته  و با کیفیت پایین عکمیل اردیده اند.طرح اولویت های دولت افغانستان  با پشن های انکشافی و

به این عقیده اند که مؤثریت کمک ها در حقیقت عبارت از همسویی پرواترام  عده ای   بمشحظه میرسد

بتته ایتتن عقیتتده انتتد کتته  بعضتتی هتتم ا اولویتتت هتتای ملتتی میباشتتد. هتتا بتتا استتتراعیژی انکشتتافی ملتتی و یتت

که با اصول اعشمیۀ پتاریس در همستویی اترار دارنتد، از نگتاه عخنیکتی بتا اصتل مؤثریتت  پروارامهایی

یتتک از اصتتول موجتتود، استتتراعیژی هتتا  یتتن استتت کتته هتتی ا کمتتک هتتا مطابقتتت دارنتتد. مشتتکل عمتتده در

مستتفید ات پروارامهتا روی اثترکتافی بته  ستو عوجته بتدین 2001عیتب شتده از ستال وهمچنتان پشنهتای عر

باعث ایباد عوافق نظر میان جوانب ذیدخل داخلی و بین المللی در مورد نتای   هم نداشته و نهشونده اان 

 حاصله اردیده اند.

عهتدات ستپرده شتده دارای عوامل زیادی بوده اند. وضعیت امنیتی بشمول ع های موجود احتماال نارسایی

، بدون شک عوانمندی در عهیه و عطبیق پشن های نظارت و ارزیابی  غتر  انتدازه غر  بهبود امنیت

هماهنگی وااعی میان عمویل کننده اان رابه مخاطره انداخته وایری عأثیرات حقیقی پروارام های کمکی 

ستازی  تهداف  باثبتاا ،داف هر برنامهبا عوجه به اختشفات در طرز دید، ابعاد زمانی و اه عشوعا   .است

نبتود  ژیهای طویتل المتدت انکشتافی درراعاهداف نظامی( و استت بامعموال" در پروارامهای کوعاه مدت )

  .عضعیو اردیده اند شامل چی چی  ها میگرددموثریت کمک ها آنکه پیرامون  عوافق

ا هت قۀ پتروژهبی سابایباد ععداد  طرح و و خاصتا ، نبود اعفا  نظرهنگاهای مختلو و نا هم ستراعیژیا

هر چند ععداد زیتادی از پروارامهتای کمکتی  ها شده میتواند. هنگی میان دونرابه عدم هم دلیل واضحی 

منابع را از خود ببا اذاشتند که برای طرح و عطبیتق پشنهتای آینتده مفیتد یکمقدارمؤفق و نا مؤفق اعم از

، ابت ار نظتارت و ارزیتابی و همچنتان ی هتا، ارزیتاب پژوهشتهای پیمایشتی  شتامل  امتر د. ایتنخواهند بتو

  موضتوع معلومات موجود و مواد ععلیمی اند که میتوانند در پروارامهای آینده در نظر ارفته شوند. ایتن 

کار ارزشمندی خواهد بود عا عمام اب ار هتا و معلومتات بگونته ای کته همته بته آن دسترستی داشتته باشتند 

استتیفا کته آنهتا بترای استتفاده در پروارامهتای جتاری و آینتده اابتل عرعیب اردند عا اطمینان حاصل اردد 
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دولت افغانستان و همچنان عمویل کننده اان اادر خواهند بود عا حتتی از  عطبیق این موضوع . با میباشند 

 پروارامهای پر چالش نی  یک مقدار سود بدست آورند.

 برداشت ها 

پاست  دادن بته ستوال در  ز دید متردم فتر  میکنتد زیترابا طر مؤثریت وااعی پروارامهای کمکی معموال

مورد اینکه آیا یک پروارام متؤثر بتوده و یتا خیتر بخصتوص در پتروژه هتای ظرفیتت ستازی پتر چتالش 

میباشد. اار موضوع پروارام اعمار یک پل باشد ولی پل ستاخته نشتود، پتس پرواترام بتدون شتک غیتر 

پرواتترام ایبتتاد عوستتت یتتک  کتته ی بشتتری و ستتازمانیظرفیتتت هتتا بتتوده استتت. ولتتی ارزیتتابی اینکتته متتؤثر

هتای شتامل لستت، استمت ه در ارزیتابی پتروژکار به مراعب مشتکل میباشتد. چگونه است  ،اردیده است 

را عهیته نمتوده استتت عوستت مراجتتع  اتت ارشارزیتتابی روی آن ایتن  کتته کمیتتۀ نظتارت و عمتدۀ معلومتاعی

روژه، مقامتتات ستتفارت خانتته هتتا، کارمنتتدان دولتتت دیگتتر ماننتتد ارزیتتابی کننتتده هتتای مستتتقل، مستتؤلین پتت

ات ارش آورده شتده انتد. آنهتا نیت  در اترد  ،افغانستان و یا افراد محلی دیگر که در پروژه دخیل بتوده انتد

های خود برداشت هتای ختود را در متورد مؤثریتت پروارامهتا انبانیتده انتد. حتین ارزیتابی یتک پتروژۀ 

 در نظر داشته باشیم. ید این موانع را جدابا ،مشخص بشمول پروژه های شامل لست

 جمع آوری معلومات

مصاحبه هتا، عحقیتق  شامل ارفتند بی مورد استفاده ارارین ارزیاا که در های جمع آوری معلومات شیوه

 .  میباشد ،های ساحوی ععداد محدود بازدید د و یکروی می ، عب یه و عحلیل اسنا

نماینتتد  ده اتتی متتینتتنمایوزارت  14دولتتتی را کتته از  اتمقامتت ععتتداد از یتتک میتتته نظتتارت و ارزیتتابیک

مصتاحبه  های جامعۀ مدنی و شهروندان عتادیرا مصتاحبه نمتوده استت.نماینده اان نهادععدادی همچنان و

ریت برنامته هتتای هتای مختلتو اداره و متدی حتوزه  در دولتت نقتتش عتا از نتددبواردیتده  عنظتیمهتا طتوری 

  اردد.معلومات دریافت  کمکی

مصتاحبه و موسستات عطبیتق کننتده  هتا عمویل کننده به نماینده ای از مقام 30رزیابی با نظارت و ا میتۀک

را عوضتیر نمتوده مورد نیتاز  معلومات همچنان نوعبررسی و  این ما اهداف ین جلساتا نموده است. در

عفتاهم نامته  لعته اضتایا،مطا ،یژی ها و پالیسی هتاشامل استراعدریافت شده از عمویل کننده اان ایم. اسناد 

اابل یاد آوریست که بر خشف سیگار و نهاد هتای  ، مکتو  های عا یدی و دیگر اسناد اانونی میباشد. ها

اد هتای ملتی و بتین نه نیست عااادر نظارت و ارزیابیاانون و بررسی مالی دولت افغانستان، کمیتۀ ذ عنفی

 . ایۀ معلومات پاس  دهندعا به درخواست هایش جهت ار را مببور سازدالمللی 

 چالش ها

. این چالش ها ن جمع آوری معلومات با چالش های متعددی مواجه اردیدندحیارت و ارزیابی میته نظک 

 د.نشامل موارد آعی میباش
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  امنیت

طالبتان و عملیتات  .وجودداشتت هتا  عمتام پروسته امنیت یک عهدید جدی فرا راه جمع آوری معلومتات در

در متتاثر ستاخته بتود منبتر بته محتدودیت بیشتتر امنیتتی را  ۀشتکننداز ابتل ی که وضعیت بی ثباعی سیاس

همچنتان بته بعضتی از مقامتات دولتت  دهنتده اتان کلیتدی و رزیتابی بته پاست ا و میتته نظتارتدسترستی ک

 پشن شده  ازابل  ت و ولسوالی هایاوالی بسیاری ازبه   جمهوری اسشمی افغانستان اردید. عیم بررسی 

 ععتداد زیتادی از پتروژه هتاشتونده اتان  مستتفیدبتا  عتا مستتقیماظر به دالیل امنیتتی نتوانستتند ستفر نماینتد ن

  د.ننمای مصاحبه

 تمویل کننده گانمحدودیت های  

. موجودیتت یتک کیفیت معلومات بدست آمتده از یتک عمویتل کننتده عتا عمویتل کننتدۀ دیگتر متفتاوت میباشتد

عتا جهتت دریافتت معلومتات م یتد از منتابع متی کنتد  ااتضتاءارزیتابی از کمیتتۀ نظتارت و  وضعیتچنین 

ای ارزیتابی دیگر نی  عشش نماید که این امر اابلیت های ایتن نهتاد را در استتفاده از یتک شتیوۀ واحتد بتر

. در بعت  متوارد اتوانین، مقتررات و پالیستی هتای عمویتل کننتده اتان حکتم ستاخته بتودپروژه ها محدود 

 با کسی شتریک ستاخته نشتوندیا  و سله معلومات مشخص بگونۀ محرم نگهداری شوندمینمایند عا یک سل

 ین مورد احترام اایل میباشد.ا به پالیسی های عمویل کننده اان درکه کمیته نظارت و ارزیابی 

 حدودیت های آنهامهای ارزیابی و معیار

عتدم بهبتود در زنتدای متردم  ثترز جانب جامعته جهتانی اغلبتا از اانستان اکمک های فراهم شده برای افغ

ایتن یتک  ،نمودنتد ایفتاافغانستتان در ایتن کمتک هتا ناستب کته تنامنقتش بته بتا عوجته  .بتوده انتدانتقتاد مورد 

طترح  را معیتار چارچو  کتاری بترای کتارایری ایتنحالیکه اعشمیۀ پاریس  در نگرانی ب ر  میباشد.

در  د دریتن زمینته را بختوبی درک مینمایتد.های موجومحدودیت  نظارت و ارزیابیکمیتۀ ری ی نموده، 

مستاعی بخترد داد عتا روش مختتلت را اختیتار نمایتد و فرصتت را بترای  ،کمیتۀ نظارت و ارزیابینتیبه 

. مستاعد ستازد متورد مطالعته اترار ایرنتدپتروژه هتا  در آن هریکی ازینعملیاعی که  خاص یک فضای 

بعضتی از  نظتر از ممکتنمیباشتد کته ی جنبته هتای دارا بدون عوجته بته اجت ای آن اذاعهر روشی  هرچند

 نااص باشد. ،خواننداان 

 و تمویل کننده انتخاب پروژه

  مقدار کمک ارایته شتده بته عیار اساسی در نظر ارفته شده استدر انتخا  عمویل کننده اان کلیدی دو م

افیتتایی و رش جغپوشتت لحتتاظ بدینستتو و میتت ان فعالیتتت هتتای انکشتتافی آنهتتا از  2001افغانستتتان از ستتال 

 سکتوری.

های مختلو بشتمول از سکتورکه  ه استرا مورد ارزیابی ارار داد کمیتۀ نظارت وارزیابی پروژه هایی

متی  ،نماینتدای و ارعقتای ظرفیتت ءداری، انکشاف ااتصادی، کمک ها در سطر دهات، زیربنتا حکومت

که بترای عمویتل کننتده  ارزیابی دریافتی، کمیته نظارت و بعد از مشوره با عمویل کننده اان کلید .نمایند

عکمیل اردیده فتراهم ستازند.  2010اان مشکل است عا معلومات را پیرامون پروژه های که ابل از سال 
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 بعتد از ستالیا روی پروژه های که در جریان و صرفا" میم ارفت عاعص نظارت و ارزیابی کمیته ،فلهذا

 . عکمیل اردیده عمرک  نماید 2010

 یفساد ادار

 دولتتتتااتتتدامات ضتتتد فستتتاد اداری  نظتتتارت از نظتتتارت و ارزیتتتابی عبتتتارت از مأموریتتتت اصتتتلی کمیتتتتۀ

یتتن مستتؤلیث متتا عتتشش مینمتتاییم عتتا پروستته هتتای را ا و جامعتتۀ جهتتانی میباشتتد. بحیتتث جتت ءاز افغانستتتان

کمیتته نظتارت و بته فستاد اداری میشتوند.  ی معترو  هتا ماییم که باعث ازدیتاد آستیب پتذیریمشخص ن

از عشتخیص متوارد ختاص فستاد اداری  که مارا اغلبازیابی عحت محدودیت های خاص عمل می نماید ار

 اغلتب متوارد کمیتتۀ نظتارت و در بتاز میدارنتد. ،ارجاع آن غر  عحقیق و پیگیری به ادارات مربوط و

 یتتن اتت ارش، کمیتتتها در عتتو  در را کتترده نمیتوانتتد. کتتار اثتتر کمبتتود منتتابع ضتتروری ایتتن ارزیتتابی از

کته  شناستایی نمایتد  عا عملکرد هتا و استتقامت هتای ختاص را داده استت وارزیابی مساعی بخرد نظار

بتا پترداختن . شتان متی ستازد یبرای اهداف شخص  کمکی افراد را اادر به استفاد ه جویی ازبرنامه های

و همچنان بتد عترین  ، عواع برده میشود عا کمیته نمونه هایی از بهترینین زاویها به مشکل فساد اداری از

عبار   مدیریت کمک ها را به عمویل کننده اان و دولت افغانستان عقدیم نموده و بدین عرعیتب معلومتاعی 

 مبارزۀ وسیع علیه فساد اداری بکار ارفته شود.را برای آنها فراهم نماید که در 

  :میگردند برنامه های کمکیکه مانع فاکتور های 

 امنیت

و پتول میباشتد. نتا امنتی  دیگر فرا راه مصرف مؤثر کمک هتا ات یک فکتور جدیوضعیت امنیتی بی ثب

روژه های انکشافی اردیده و مصتارف اضتافی را بتاالی وشش پپدسترسی محدود به ساحات عحت سبب 

یمت بلند اادامات امنیتی، روژه و کارمندان آن عامین اردد. اعا امنیت پ کمکی عحمیل مینماید  برنامه های

تی، سیم های ختار دار و کامره های امنیخرید  استخدام  محافظین مسلر، ،یرید عراده جات زرهخمانند 

یک بار اضافی را باالی برنامه های کمکی وارد مینمایند که در غیر ایتن صتورت ایتن  موانع کانکریتی

 . های وااعی انکشافی به مصرف برسندولها میتوانستند روی فعالیتپ

عطبیتق پتروژه میشود عتا ستاحات نظارت و ارزیابی مانع نهاد هایی مانند کمیتۀ  وضعیت امنیتیهمچنان، 

مواجه به آن  ا ارشکه در عهیۀ این  وضعیتیدایقا مشابه به  ؛ارزیابی نماید را بگونۀ مؤثر نظارت و ها

 دیم.اردی

 مشکالت اقتصادی

ارش میدهتتد کتته  اتت ان را متضتترر ستتاخت. وزارت مالیتتهمشتتکشت ااتصتتادی اخیتتر نیتت  انکشتتاف افغانستتت

بشتمول  ملیتارد دالتر را از منتابع مختلتو 2.17( عواتع دارد کته حتدود 2015)  درستال جتاری افغانستان 

، معادن، جواز نامه های مختابرات، و فتیس هتای مختلتو ثبتت و راجستتر جمتع آوری نمایتد کته امرکات

ستاس معلومتات وزارت مالیته، باشتند. برا همه ای این منابع در برابر انواع مختلو فساد آسیب پتذیر متی

% کمتتتر از 25حتتدود دو ملیتتارد دالتتر میباشتتد یعنتتی در حتتدود  2014مالیتتات جمتتع آوری شتتده در ستتال 

می ان رشد عولید ناخالص ملی افغانستان نی  بطی اردیده استت کته از  مقداری که پیش بینی اردیده بود.
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 2014% در 1.5الی حتدود  2012% در 14حدود 
8

یدهتد. ایتن اراتام منبتر بته ازدیتاد کتاهش را نشتان م

 می ان بیکاری و همچنان پروژه های ساختمانی نا عمام در سراسر کشور اردیده است.

یتده استت کته از جملته عدم جریان کمک ها از طریق خ ینۀ ملی متانع حفتو و مراابتت پتروژه هتایی ارد

لت شتده در طتول سترکهای استفا ازدیاد اابل مشحظه ازمیرفتند. بطور مبال فق به شمار وپروارامهای م

از عأثیرات مببت کمک های خارجی به افغانستان یتاد آوری  ییبحیث نمونه  بدینسو اکبرا 2001از سال 

هتای افغانستتان در  وضتعیت  آنستت کته اکبریتت سترک حتاکی از . ولی عخمین اخیر بانک جهانیشد می

ارار داشته و برای استفادۀ وسایت مصؤن نمیباشند خرا 
9

ین مورد ا ریکه درین اواخر یک خبر در. طو

کی سوراخها را درست میکند؟""عحت عنوان 
10
 به نشر رسیده است. 

د افغانستتان محتدود بتوده و ین عحقیتق متورد ارزیتابی اترار ارفتته بته ااتصتاا که در پروژه هاییعأثیرات 

یتن پتروژه هتتا ا از ععتداد البتته یتکعتأثیرات  محتدود بته ستاحۀ عحتت پوشتش آنهتا بتوده استت. ایتن  معمتوال

 تانهستودادی ندارنتد، ماننتد پتروژه هتای بشردی این اردیده اند کته عتأثیرات مستتقیم ااتصتطرح و طوری 

هتر چنتد  .بتودمشاورعی محبس که از جانب کشور ناروی عمویل اردیده  هپروژه های دیگر مانند پروژو

ولتی  نتدروژه استخدام نموده بودپمختلو  ی را غر  انبام کار هایدادی های محل ارار ،ین پروژها در

 است.  رسیده عأثیرات ااتصادی آن در مبموع به حد اال 

بهبود میدان هتوایی بامیتان عمویتل شتده عوستت  هرچند چندین پروژۀ دیگر شامل این عحقیق بشمول پروژه

ر جاپان و همچنان پروژۀ ابتکار شته جاپان، پروژه های زراعتی عمویل شده عوست کشور های ناروی و

ااتصاد افغانستان داشته انتد عأثیرات مببت روی  ،کابل عمویل شده عوست ادارۀ انکشاف بین المللی امریکا

 علتی الخصتوص پتروژۀ میتدان هتوایی بامیتان و مشکل است عا این عأثیرات را انتدازه ایتری نمتود.  ولی

ستازی والیتتی امیتد جته لستان به منظور انکشاف ظرفیت بودهمچنان پروژۀ عمویل شده عوست کشور انگ

، اعختاذ ااتدامات جتدی ی بتین المللتیوار کننده میباشند. ولی با در نظر داشت کاهش بت ر  در کمتک هتا

 غر  رسیده ای به مشکشت موجود و عأمین ااتصاد سالم در دراز مدت اجتنا  نا پذیر میباشد.

  رشد نیافته و سرمایه گذاری های محدود خارجی  ر خصوصیسکتو

انکشاف یافته و متحرک یک چالش دیگر در برابر مؤثریت کمک ها ت سکتور خصوصی عدم موجودی

د. ستتکتور خصوصتتی رشتتد نیافتتته متتانع مالکیتتت افغانستتتان روی پروستتۀ متتدیریت وشتتمحستتو   متتی 

نتد منبتر بته ایمتت بلنتد ایتن بل ستودپروارامهای کمکی اردیده و بخاطر دخالت کمپنی های بین المللی با 

طوریکته یتک میگتردد.  ،کمتتر بته دولتت مرکت ی از درک مالیتات عایتدو نهایتا باعتث ا اردیده ه هژپرو

، دولتت رچو  اتوی ستازمانی و انفتاذ اتوانیندر عتدم موجودیتت چتا» کته  ه استاشاره نمود اخیرا مفسر

که این امر میتوانست کمتک اابتل مشحظتۀ بته در  هاادر به جمع آوری مالیات از بخش ساختمانی نگردید

کشور نماید. اری  از مالیات در سکتور ساختمانی افغانستان از اثر فساد استرده و دخیتل بتودن آمد ملی 

عمویتل کننتده اتان صترف اترار داد هتای  .«یتن ستکتور خیلتی متتداول میباشتدا بازیگران سیاسی اوی در

                                                
8 World Bank, Afghanistan Data, GDP growth rate, http://data.worldbank.org/country/afghanistan, February 2015. 
 
9 SIGAR Quarterly Report to the U.S. Congress, July 2014, citing the World Bank’s findings of from mid-2014 
10 Christian Science Monitor, “Paved roads a positive legacy of Afghan war. But who fixes potholes?,” Tom A. Peter, February 
2, 2015. 
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فستاد کوچک را به  کمپنی های محلی کته بیشتتر آنهتا عوستت افترادی کنتترول میشتوند کته متتهم بته انتواع 

اعطا می نمایند ؛میباشند
11
 وااذار مینمایند.و ارار داد های ب ر  را برای کمپنی های خارجی  ،

فستتاد  مبتارزه بتتا اغلبتتا عتابع اتتوانین هتتاآن ،انتد نبتتوده ی مشتتکل فستادادار  در حالیکته کمپنتتی هتای ختتارجی

ختارجی  ارزه بتا فستادمبتمال میشوند. اانون عیت های بیرونی آنها الهای خود میباشند که روی فعاکشور

 چنتین اتوانین میباشتد.از  یتک نمونته یتیآغتاز اردیتد  1977ستال  ایاالت متحدۀ امریکا کته عطبیتق آن در

. بتا وجتود ه استبه محاکم آن عفوی  نمود بریتانیا صشحیت های مشابه را فساد مبارزه با اخیرا" اانون

 35دیگتتری کتته در اضتتافه از ین مشتتابه ن و همچنتتان اتتوانواناتت دو ایتتنموجتتود در ج ییتتات  یعفتتاوت هتتای

های را بختاطر ارعکتا  فستاد در کشتور ستکتور خصوصتی شتان این کشور هاوجود دارند،جهان کشور 

در کشتتور ختتود شتتان بتته داداتتاه میکشتتانند. بتتدین عرعیتتب، جهتتت جلتتب ستترمایه اتت اری هتتای اابتتل  ،دیگتتر

وده ختود را اصتشح نمت اضایی  یدلع لیتی، دولت افغانستان  سکتورمشحظه عوست کمپنی های چندین م

 ادامه دهد.  و مبارزه علیه فساد اداری را

 فساد اداری

فساد استرده در عمام ادارات دولتی مانع عأمین مالکیت دولت روی مدیریت برنامه های کمکتی میگتردد. 

 دنتده اتان غتر  جلتوایری و کتاهش فستابا وجودیکه عششهای زیاد عوستت دولتت افغانستتان و عمویتل کن

 اداری صتورت ارفتته ولتتی عتا کنتتون فستاد اداری بتته مبابته یتک چتتالش بت ر  باایمانتتده و متانع مصتترف

 جۀ دولت میگردد.کمکهای جامعۀ جهانی از طریق بود

دولتتت  ستتطر ) هتتم در متتدیریت کمکهتتای ختتارجی ستتطوح ام یتتک ستتطر معینتتی از فستتاد اداری در عمتت 

هتا، عهیته و عتدارک  اترارداد متواردی چتون  امتا .تود استجامعۀ جهانی ( موج سطر افغانستان و هم در 

آستیب  ینبیشتتر ،اجناس، مواد و خدمات ضروری، استخدام افراد، انتخا  مستفدین و مواعیت پروژه ها

دریافتت کته یکتی از نظتارت و ارزیتابی کمیتتۀ  ،یتن ات ارشا در  را در برابر فساد اداری دارنتد.پذیری 

رعمنتتد محلتتی استتت عتتا از طریتتق عتتأثیر اتتذاری از پروارامهتتای عششتتهای بتتازیگران اد، مشتتکشت معمتتول

 انکشافی به نفع خود سود ببرند.

ا میستازد. پول عفکیک اردد، در حالیکه یک خت باریتک ایتن دو را از هتم جتدفساد اداری باید از ضیاع 

ها ر دادغیر اانونی نمیباشد. بطور مبال، مقررات برای اراعمل مشابه به یک  پول های ضایع شده عینا

در یک کشور معین ممکن اجازه بدهد عا بخش ب رای از بودیبۀ یک پروژه صرف پرداختت معاشتات، 

ی مشاورین خارجی اردنتد. ااتر چنتین مصتارف در یتک پارعمانهای رهایشی براآوعرها و یا مصارف م

کتار   ی.، نته فستاد ادارکن در پالیسی و اولویتت بنتدی باشتدصورت مشکل مم ینا پروژه مباز باشند در

ستیگار روشن استت. در این خصوص،  (SIGARسر مفتش عمومی امریکا برای باز سازی افغانستان)

لیتون دالتر را عحتت م 240از  مصرف بازسازی اضتافه ی خویش، عفتیش ا ارش های کاری   از طریق

ستازی  نفر را بختاطر انبتام جترایم مترعبت بته پتروژه هتای بتاز 86 ه صرفاولی این ادار ،سوال ارار داد

                                                
11 Ajmal Shams, “Afghanistan at the Crossroads,” The Diplomat, http://thediplomat.com/2015/01/afghanistan-at-the-crossroads/, 
January 2015 
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عمویل شده عوست امریکا متهم نمود
12
علیه یک عبعته  عااست این امر نشان میدهد که عا چه اندازه مشکل  .

 اامۀ دعوا نمود.، ازده کار میکند جنگیک ساحۀ  خارجی که در

                                                
12 As this report’s repeated references to SIGAR’s aggressive and effective oversight work makes eminently clear, the purpose 

behind citing these statistics is not to diminish SIGAR’s investigative work, but merely to point out that, in most Western 
countries, such as the United States, the evidentiary hurdles are much higher when the case is criminal in nature.  In short, it 
identifying ill-conceived and poorly executed projects is a fundamentally different task from building a criminal case based on 
evidence collected in a war zone related to activities often occurred several years ago.   
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 تأثیرات نا معلوم پروژه های ثبات

بته متردم محلتی بته ۀ ستریع ختدمات صتیعنتی عر -حالیکه مقاصد پروژه های ثبات ممکن ختو  باشتنددر

هنتوز ستوال بگونتۀ مناستب  همچتو پتروژه هتا عملتی  عطبیتق ولی  -آن مناطق شونت درخمنظور کاهش 

  برانگی  اند.

این امر مؤثریت انکشتاف را  ارفته و عضاد ارار در لویت های انکشافیوبا ا اغلبا"اولویت های نظامی 

 شده به وضوح دیدهژه های عحت نام "ثبات" در پرو شکوک میسازد. چنین یک حالت اغلبا  نا مطمین و م

  عطبیق میشدند. بازسازی والیتیهای عیم  (ملکی و مختلت نظامی)عحت مدیریت که اکبرا  

عتتیم هتتای بتتاز ستتازی والیتتتی کتته نخستتت در عتترا  متتورد استتتفاده اتترار ارفتنتتد، در افغانستتتان مأموریتتت 

د کته وجتوه بتاز ه داده و اطمینتان حاصتل اتردهتای ایتتشف را بته والیتات عوستعای پتای نیروداشتند عتا جت

د عیم های باز سازی والیتی هر چن .هنددرا عحت پوشش ارار های ب ر   از شهر سازی ساحات فرا عر

مقامات محلی افغان را نادیده میگرفتند و حتی بعت  اواتات کتار هتای انبتام شتده عوستت نهتاد هتای  اغلبا

روی عتتیم  2011 ستتال عوستتت ستتیگار در کتته ک عفتتتیش استتاس یتتارجی دیگتتر را عکتترار مینمودنتتد. برختت

و  هسیستم ثبت معلومتات ایتن نهتاد خیلتی ضتعیو بتودبرمش اردید که ، انبام شد  بازسازی والیتی لغمان

 ،معرو  بته خطتررا ملیون دالر موجود(  53از جمله لیون)یم 49.2نتای  پروژه هایی به ارزش حدود 

دنعشخیص داد
13
. 

التی  2003مریکتا بتین ستالهای آادارۀ انکشتاف بتین المللتی ، 2014شده در سال  اس یک مقالۀ نشربر اس

، نمتود. یکتی از جملته ایتن پتروژه هتا اضافه از یک ملیارد دالر را بترای پتروژه هتای ثبتات ععهتد 2012

ملیتون  400از  عتر ( به ارزش اضافهLGCDپروژۀ عحت عنوان حکومت محلی و انکشاف اجتماعی ) 

دریافت که اضافه از نصو بودیبۀ این پتروژه صترف  2012عفتیش سیگار در سال  دالر بود، مگر یک

وژه بتا اذشتت زمتان هرچند سیگار بعدا" اشاره نمتود کته متدیریت ایتن پتر)معاشات و امنیت اردیده است

وژه در کتل ستوال بتر مریکا عوضیر داده بتود کته مؤفقیتت ایتن پترآبر آن، سر مفتش  اف ونبهبود یافت(. 

نیستت ولتی منتابع  ایتن ات ارشهتای شتامل  ( از جملته پرواترامLGCD) هرچند پروارام اشد.انگی  میب

کته در ایتن ین پروژه، در پروژه های دیگر ثبتات ا ثانویه نشان میدهند که چگونه کاستی های موجود در

نی  دیده میشوندا ارش مطالعه اردیده اند، 
14
 . 

 (Overhead Costs)مصارف پیشبرد پروژه 

و  در کنتتترول معاشتتات، مصتتارف امنیتتتی (LGCD)وارامهتتای حکومتتت محلتتی و انکشتتافمشتتکشت پر

نیتت  پتتروژه هتای ثبتات دیگر در بلکته بتترای ایتن پتروژه عنهتا  ،  نته مصتارف دیگتر بترای پیشتتبرد پتروژه

 .بمشحظه رسیده است

نتوز هبه مبابه یک مسالۀ جدی برای پروژه های کمکتی در افغانستتان بر عکس مصارف پیشبرد پروژه 

های بتی در کشتور مستایل امنیتتی پتروژه هتای انکشتافی را در افغانستتان و یکبتار دیگتر هم باایمانده انتد.

ثبات دیگر در برابر مصارف اضافی آسیب پذیر میسازند، علی الخصتوص زمانیکته کتار کنتان ختارجی 
                                                
13 Ashley Jackson, “What have we learned about stabilization programs in Afghanistan?  Not much,” Foreign Policy website, 
http://foreignpolicy.com/2013/05/15/what-have-we-learned-about-stabilization-in-afghanistan-not-much/, May 2013. 
14 SIGAR Audit 12-08, www.sigar.mil, April 2012 
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اش ایمتتی را بت . این متخصصین ختارجی  نته عنهتا ستهولت هتای بتود ودر پروسۀ عطبیق آنها دخیل باشند

جهت ستفر بته منتاطق جنگتی خواستتار معاشتات بلنتد نیت  میباشتند. بگونتۀ  بلکه آنها اغلبا ،عقاضا مینمایند

امریکتا کته در افغانستتان و عترا  کتار مینماینتد در پهلتوی  دولتت ععداد زیتادی از کارکنتان  ملکتی مبال،

امتیاز دیگری که ستازمان  جمع هر ،پرداخت خطر و مدد معاش متغیر %70معاش اصلی شان مستحق 

وری چنتتین یتتک بستتتۀ ستتخاوعمندانه و حفتتو بهتتترین آجهتتت فتتراهم  میشتتوند. ،مربوطتتۀ شتتان الزم میبینتتد

ها یتن کشتورا کارمندان، ععداد زیادی از کمپنی های ارار داد کننده معاشات کارمندان ختارجی را کته در

 د.نداد ها میگردر به ازدیاد ایمت ارارین امر منببا مبالغ مشابه ارعقا میدهند که ا کار مینمایند

بستیاری از  ،پتروژه هتا عطبیتق ، در صتورت نبتود چنتین مصتارف بترای ولی این یک مسالۀ ساده نیست

 آنترا مستتفید شتونده اتان پروژه ها در کشور های بی ثبات هیچگاهی عطبیق نمیشوند که این امر 

مصتتارف پیشتتبرد پتتروژه موضتتوع ۀ افتتت نماینتتد محتتروم میستتازد. مستتالاز منفعتتتی کتته بایتتد دری

 2008ر همتراه عوبتاس فیتتوز( بتود کته ددان معروف بنام ویلیتام ایستترلی )ا ارش یک ااتصاد 

ایتری اطعتی در متورد  هنشتاندهندۀ مشتکشت در نوشتتن یتک نتیبت نوشته بودند. یافتته هتای آنهتا

 مصارف پیشبرد پروژه میباشد. 

" ارایه پیشبرد پروژهاسمتۀ خود را از " مصارف -9ععریو نویسنده اان این ا ارش مببور اردیدند عا 

در بدستت  عشوه برآن مؤلفین ات ارش نمایند، زیرا معیار های عمومی از ابل عوافق شدۀ وجود نداشتند.

آوردن اراام شفاف در نهاد های کمکی در مورد این مصارف به مشکل مواجه اردیده بودند
15
 . 

ها دو کشتور جاپتان ه رسیدند که از میان عمام کشورا ارش به این نتیب، مؤلفین ها علی الرغم این خشء

و ناروی در زمرۀ چهار کشور برعر در کنترول مؤثر مصارف پشبرد پروژه ها میباشند
16

. در پاس  بته 

کته ی مصتارف پیشتبرد پتروژه هتاییابی برای معلومات مفصتل در متورد درخواست کمیتۀ نظارت و ارز

شاهی ناروی در کابتل اظهتار نمتود کته بطتور عمتوم  کشور ، سفارتد شدنخواهدر مورد آنها بحث  بعدا

%میباشند7مصارف پیشبرد پروژه های آنها در حدود 
17
 ات ارش کته شتامل ایتن ییدرمورد سه پروژه  .

ارستال شتده بتود اظهتار نمودنتد کته استناد و  2015میل که در اپریتل میباشند، سفارت ناروی از طریق ای

وزارت خارجته در اوستلو جتا داده شتده و دسترستی بته آن  ویعهکت ایتن پتروژه هتا درمعلومات در مورد 

آسان نمیباشد
18
آنها طرز العمل مصتارف ختود را نیت  ارایته نمودنتد . 

19
در پاست  بته عتین درخواستت ،  .

 در زمترۀ ات ارشاظهار نمود که پتروژه هتای شتامل ایتن ( JICAارۀ همکاری های بین المللی جاپان)اد

 یتتک عوافتتق نامتتۀ کتته بتتین دولتتت برویتتت بتتوده و مصتتارف پیشتتبرد ایتتن پتتروژه هتتا  « بتتش عتتوکمتتک »

( بتته امضتتاء رستتیده استتت متتدیریت UNOPSملتتل متحتتد در امتتور ختتدمات پتتروژوی )افغانستتتان و دفتتتر 

شودیم
20
هتای واضتحی استتفاده مصتارف پیشتبرد پتروژه هتا از معیار اعحادیتۀ اروپتا نیت  غتر  عخمتین .

                                                
15 W. Easterly and T. Pftuze, “Where Does the Money Go? Best and Worst Practices in Foreign Aid,” Journal of Economic 
Perspectives—Volume 22, Number 2, http://dri.as.nyu.edu/docs/CP/2313/Where_Does_Money_Go.pdf, Spring 2008. 
16 W. Easterly and T. Pftuze, “Where Does the Money Go? Best and Worst Practices in Foreign Aid,” Journal of Economic 
Perspectives—Volume 22, Number 2, http://dri.as.nyu.edu/docs/CP/2313/Where_Does_Money_Go.pdf, Spring 2008. 
17 RNE – Kabul, Head of Development, emails to MEC, April 27, 2015 
18 RNE – Kabul, Head of Development, emails to MEC, April 27, 2015. 
19 RNE – Kabul, Head of Development, emails to MEC, April 27, 2015. 
20 JICA’s response to MEC, in pertinent part, states that the three projects addressed by MEC in this report: “are classified 

"Grant Aid for Conflict Prevention and Peace building" in the lineup of Japanese grant aid schemes. 
(http://www.jica.go.jp/english/publications/reports/annual/2013/c8h0vm00008m8edo-att/49.pdf) And we implement "Grant Aid for 
Conflict Prevention and Peace building" projects based on the procurement guidelines of Japan's grant aid (Type I –C) in spite 
of these projects are based on construction. (http://www.jica.go.jp/activities/schemes/grant_aid/guideline/ku57pq00000sby3v-
att/02_e.pdf) The recipient country's implementation organizations (KM, ACAA, etc.) concluded the agent agreement (A/A) 
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 عمویتل کننتده اتانی  از جملته عمتام  بعدی روی آن بحث صتورت خواهتد ارفتت.مینماید که در بخش های 

که 
21
میباشد، جامع عرین معلومات در مورد مصارف پیشبرد پروژه  ا ارشپروژه های شان شامل این  

از ویب سایت ادارۀ انکشاف بین المللتی انگلستتان
22
 1/4بدستت آمتد. در مبمتوع چنتین مصتارف حتدود   

  روژه را عشکیل میدهد. حصۀ ایمت پ 1/3ویا 

 دولت ۀ کمک زیاد خارج از بودج

و  درکشتوربمیان آیتد  انکشتافی  بته طبیق پالیستی هتا و استتراعیژی هتای ثر  در عرهبری مؤ الزمست عا 

فعالیت های انکشافی را غر  رسیدای به نیازمندی هتای متردم فقیتر  از طریتق برنامته هتای انکشتافی 

یبی در مقتدار کمتک هتا از طریتق بودجتۀ ملتی افغانستتان و متناستب بتا یتک ازدیتاد عتدرهماهنگ نمایتد. 

فیتت پتایین در رارعقای عدریبی ظرفیت جذ  ایتن کمتک هتا در دولتت بایتد در نظتر ارفتته شتود. ولتی ظ

انستان هنوز پا بتر جاستت. دولت و عدم اعتماد عمویل کننده اان به سیستم های ادارۀ مالی و عدارکات افغ

از طریتق همکتاری هتای عخنیکتی کته بتا نیتاز هتای کشتور همستو باشتند یتک اولویتت  ارعقای ظرفیتت لذا

روشتن عتترین نشتتانۀ  هتتای ختار  از بودجتتۀ ملتتی  ق پرواتترامارایتتۀ مقتتادیر زیتاد کمتتک هتتا از طریت استت.

ضعو نهاد های دولتی میباشند. عا جاییکه ممکن است، عمویل کننده اان باید عششهای خود را در استفاده 

عتا ختشء هتای  مورد آزمایش ارار دهند ه داده، این ظرفیت ها را عمشهای موجود دولت ادام از ظرفیت

 اعخاذ نمایند.  خش های متذکره جهت بر طرف ساختن راموجود  مشخص اردند و اادامات الزم 

 عدم موجودیت ظرفیت 

جهتتت کستتب  کمبتتود ظرفیتتت یکتتی از چتتالش هتتای بتت ر  بتتوده کتته افغانستتتان درطوریکتته ذکتتر اردیتتد، 

و هنوز هم این مشکل عا حد زیتادی محستوس  ه استبود مالکیت روی برنامه های انکشافی به آن مواجه

. بنتأ  به ندرت میتوان به کارمنتد متخصصتی وباظرفیتت برختورد.در اکبریت از وزارعخانه ها، .می باشد

و هنوز هم دارنتد و بتیم  داشته عمویل کننده اان رهبری پروسه دی این پروژه ها را کماکان دردست خود

بدون موجودیت ظرفیت مؤثر در ادارات دولتی که شتامل ظرفیتت هتای بشری،ستازمانی و  آن میرود که

  آن  در متتدیریت شتتده وی کمتتک هتتای ختتارجی  نتوانتتد  مالتتک  ، افغانستتتان شتتودهمچنتتان منتتابع متتالی می

 .  بماندناعوان باای 

مشتکشت داخلتی بتین مرکت  و شتد خیلتی هتا کمتتر داشتته نستبت بته مرکت  ر والیتات اسمیکه دیده میشود 

رونتد والیتتی اکبترا  نمیتواننتد معلومتات  متورد ضترورت را بترای  بوطۀوالیات وجود دارند. ادارات مر

هماهنگی و همکاری میان ایتن عدم عششها جریان دارند عا خشء های  هرچند بودجه سازی فراهم نمایند.

ات و همچنتتان بتتین والیتت مختلتتو در بتتین مقامتتات نبتتود همتتاهنگی .دو ستتطر حکومتتت داری مرفتتوع اتتردد

 ی درهم و بترهم اردیتده استت.بر به عداخل وظیفوی و خطوط ارعباط(، منها ولسوالی و مقامات والیتی

روسته د سبب بلند رفتن مالکیت دولتت بتر پاار ظرفیت دولت افغانستان انکشاف نماید، این امر خود بخو

 میگردد.  انکشاف 

                                                                                                                                                   
between UNOPS which supplies or provides the products and services for the Projects. And as for overhead according to 
UNOPS definition is management fee, and they are 7%.” JICA email to MEC, April 29, 2015. 
21 USAID provided its general guidelines about “indirect costs,” USAID email to MEC, May 2015; and other USAID-provided 
documents on project costs, 2014.  As of early May 2015, the EU had not provided details on overhead costs for their projects 
included in this report. 
22 DFID is one of MEC’s two primary donors. 
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 ه سازی و پالنگذاری متمرکزبودج

ایری حکومت محلی در دی این و عطبیق پرواترام هتای  بودجه سازی و پشنگذاری غیر متمرک  و سهم

عوستت  کته والیتات در ستطر هتا شندر بهبتود مؤثریتت کمتک هتا میباشتد. پ متؤثری انکشافی به مبابه کلید

پروارام های ملی، بودجۀ  ایمانده و دربشکل غیر مؤثر با دنعهیه میشو( PDCانکشافی والیتی ) شورای

عوامتتل ایتتن نابستتامانی هتتا نبتتود  ملتتی و یتتا کتتدام پتتروژۀ دیگتتر ختتار  از بودجتته شتتامل ستتاخته نمیشتتوند.

ادارۀ اوانین و مقررات مؤثر در سطوح مختلو  نبود صشحیت های الزم و ظرفیت ها، عشکیشت کافی،

  والیتی میباشد.

 عدم هماهنگی بین وزارت ها

نگی بین وزارت های مربوطه همچنان یک چالش میباشد. هر وزارت غر  کسب حتد اکبتر ختود هماه

کتار مشتترک بتا وزارت هتای دیگتر حاصتل  از طریتق خود را که ورد های آ مختاری ببای اینکه دست

وزرای که شخصیت سیاسی شده اند نشان دهد میخواهد عا به عنهایی  به پا بایستد، علی الخصوص آنعده  

 شریک سازند.  های خود را با دیگراننمیخواهند امتیاز دست آورد د، اکبرادارن

 پیچیده گی سیاسی در ارایۀ کمکها

ین مورد وجود دارد که شیوه های فعلی ارایۀ کمک هتا بتیش از حتد ا یک درک روبه رشد بین المللی در

ننده اان و دولت عمویل ک شراکت میانای به پیچیده ای های سیاسی و یا در رسیده  عکنوکراعیک بوده و

کت اساستی و برابتر میتان بعضتی از راشتمروکراعیتک را دارد ناکتام بتوده استت. فقتدان که بیشتر شتکل ب

عمویل کننده اان و همکاران عطبیق شان با نهاد های دولت افغانستان متانع دسترستی دولتت بته معلومتات 

 وضروری محتروم  معلوماتاز کسب ت را که این امر دول، عازه در مورد بسیاری از پروژه ها اردیده

آنرا به یک دریافت کنندۀ غیر فعال کمکهای خارجی مبدل ساخته و عوانمندی های آنرا در عملتی ستازی 

 به عحلیل میبرد. ،پروژه های مفید در آینده

 کارمندان در وزارت ها تبدیل تغییر و

انبتام را ثر جلتب نماینتد عتا  کتار متؤ ه رانیستند کارمنتدان بتا عبربته و شایستت وزارت ها اادربسیاری از 

افراد شایستته عوستت ادارات بتین المللتی و موسستات غیتر  ، استخدام هر چه بیشتردهند. یک مشکل دیگر

تتری رمندان شایستته معتاش و امتیتازات بهدولتی میباشد، زیرا آنها  در  مقایسه با ادارات دولتی برای کا

ستازی فضتا و محتیت  ، بهتترداختت حقتو  و امتیتازات بته کارمنتدانپر لتذا بهبتود در را پیشکش مینمایند.

فرهنتگ معافیتت مبترمین فستاد، حمایتت از اطتشع  عجلتوایری ازفستاد، رفت در کاری آنها، ععهد مستتمر

عتتواملی بتته شتتمار متتی آینتتد کتته متتانع عتترک و فتترار کارمنتتدان از وظتتایو شتتان جملتته  ازدهنتتده اتتان فستتاد 

   میگردد.
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 ای شاملکشور ها/ نهاد ه

 امریکا   انکشاف بین المللی االت متحده امریکا: ادارۀای

 محستو  میشتود فغانستتان ، ایاالت متحده امریکا یک عمویل کننده ب ر  برای اسو بدین 2001 سال  از

 . بترای افتراد غیتر نظتامی بمصترف میرستد (USAIDادارۀ انکشاف بتین المللتی امریکتا )از طریق  که 

 شتاف، مبتارزه بتا متواد مختدر و امتورور ب ر  را که عبتارت از حکومتتداری، انکچهار سکت ادارۀاین 

 است.  مورد هدف ارار داده ،بشری و بین المللی میباشد

ملیارد دالر را به افغانستان کمتک  13، ادارۀ انکشاف بین المللی امریکا حدود 2013الی  2002از سال 

ار  از بودجته ارایته اردیتده استت.% آن از طریق میکانی م های خ84که حدود  هنمود
23
ادارۀ انکشتاف  

بشتمول اترار دادهتا، ر  از بودجته جهتت ارایتۀ کمتک هتایش بین المللی امریکا از چنتدین نتوع روش ختا

کمک های بش عو ، و عوافقات عملیاعی استفاده مینماید
24
. 

ررستی اترار ارفتته متورد ب شتده بتودین ا ارش دو پروژه که از طرف ایاالت متحده امریکا عمویتل ا در

 است. 

 و چی  نیافتکا در افغانستان: چی انجام یافت سازی امرینظارت بر پروگرامهای باز

جسته عترین نهتاد نظتارعی های بازسازی، بر برنامهایاالت متحدۀ امریکا به مبابه ب راترین عمویل کنندۀ 

ادارۀ ستیگار کته  .متود( را استتخدام نSIGAR)یعنی دفتر ستر مفتتش ختاص بترای بتاز ستازی افغانستتان

روبترو  یایبتاد اردیتد در ستالهای نخستتین فعتالیتش بتا متوانع 2008ستال  یس جمهور بوش در عوست ر

. ماشتتته شتتد ولتتی وی جتتای پتتای ختتود را دریافتتتاارۀ ستتیگار ناواتتت بتته ایتتن مأموریتتت چنتتد اد هتتر د.شتت

ل شتده عوستت  ایتاالت محتدود بته نظتارت روی کتار هتای بتاز ستازی عمویتدر حالیکته بازرسی ایتن اداره 

ارزیتتابی برنامتتۀ ختتود را طتتوری عیتتار نمتتود کتته اتتادر اردیتتد عتتا یتتک  ایتتن اداره متحتتدۀ امریکتتا بتتود ولتتی 

آموزشتی بته پتولیس ملتی افغتان، پروارامهتای  برنامته هتایبشتمول  برنامه را روی هر نوع  ارزشمندی

 2015ماید. در یک ا ارش ماه می مریکا و غیره پروارامها ارایه نآععلیمی و عربیتی عمویل شده عوست 

 ، سر مفتش بعضی از یافته های مهم ادارۀ سیگار را چنین خشصه نمود 

  ولی عا حال بته  ،به عصویب رسید امریکا بازسازی  عوست کانگرس برای ملیارد دالر  15حدود

 مصرف نرسیده است.

  زه بتتا متتواد مختتدر ملیتتارد دالتتر عوستتت ایتتاالت متحتتده در پروارامهتتای مبتتار 8.4مصتترف حتتدود

 کامش" غیر مؤثر بوده که علی الرغم آن عولید مواد مخدر به بلند عرین حد خود رسیده است.

  اراام در مورد ازدیاد می ان امید واری به زنده ای که مدت ها از آن بته مبابته یتک مؤفقیتت نتام

 ید واری به زنده اتیبرده میشد به سوال مواجه اردیده است، زیرا ایاالت متحده ادعا دارد که ام
                                                
23 USAID, information provided in response to a MEC request, January 2015.  Note that USAID data referenced above refers 
only to funds disbursed. 
24 According to the information received by MEC, approximately 83% of USAID’s current programs are aligned with 

Afghanistan’s NPPs. 
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) ستال عخمتین می نتد 50 ی آنرا حتدود سال است، ادارۀ استخبارات مرک 62در افغانستان حدود 

، ستتازمان جهتانی صتحت نیتت  اراتام پتایین عتتر از احصتایۀ امریکتاهیوتتت ، دادارۀ نفتوس ملتل متحت

 امریکا را ارایه مینمایند(.

 ر پروارامهای ععلتیم و عربیته در افغانستتان ملیون دالر را د 768از  هامریکا اضاف ایاالت متحدۀ

ملیتون  8.35ا ارش داد کته حتدود  2014به مصرف رسانید. در حالیکه وزارت معارفدر سال 

ملیتون شتاارد کته  بترای متدت  1.55حتدود  درحالیکه. دارددر مکتب شاارد ثبت شده و حاضر 

یتک  .لمداد شده بودنتدحاضر بودند نی  عوست وزارت معارف در زمرۀ حاضرین ا غیر سه سال

 4کته ععتداد حقیقتی شتااردان حاضتر ن دیتک بته نمود ام ادارۀ انکشافی امریکا به سیگار فاش قم

 باشد.میملیون 

  کتتدام اتت ارش مؤثتتق درمتتورد ستتویۀ عحصتتیلی بستتیاری از معلمتتین و همچنتتان در متتورد محتتتوای

 وجود ندارد. ،نصا  درسی در بسیاری از مکاعب

 ملیتتارد دالتتر را بتترای 16از  هستتو اضتتاف بتتدین 2002ۀ امریکتتا از ستتال در حالیکتته ایتتاالت متحتتد

ععداد عا حال هیچگونه اطمینانی در مورد صحیر بودن  ،س ملی افغانستان فراهم نموده استپولی

یتتک  عد کاغتتذی و فستتاد اداری استتترده متتان، استتنازیتترا .پتتولیس وجتتود نتتدارد پرستتونل و افتتراد

 های پولیس اردیده است.نیرو مورد ععداد  درارزیابی درست 

 ( DFID) شاف بین المللی انگلستانادارۀ انک

ننتدۀ از ایتاالت متحتده، جاپتان و اعحادیتۀ اروپتا چهتارمین عمویتل ک انکشاف بین المللی انگلستان بعتد ادارۀ

ارفتتته عبتتارت انتتد از   کتته عوستتت ایتتن اداره عحتتت پوشتتش اتترار  هتتایی بتت ر  میباشتتد. از جملتته ستتکتور

التی  2002بتین ستالهای  طوریکته ادعتا میشتود، و ععلتیم و عربیته. امنیت، ایباد سترمایه،، حکومت داری

ملیارد دالر 1.97 ند) عخمیناملیارد پو 1.3این اداره حدود  2013
25

( را به مصرف رسانیده استت کته از 

% آن خار  از بودیبه به مصرف رسیده است56.7جمله 
26

سته پتروژۀ انکشتافی عمویتل ش، رات ا. ایتن 

 عوست ادارۀ انکشاف بین المللی انگلستان را مورد ارزیابی ارار میدهد.شده 

 ( EUاتحادیۀ اروپا ) 

اعحادیۀ اروپا یکی از عمویل کننده اان اصلی کمک های انکشافی و بشری به افغانستان میباشتد. از ستال 

ملیارد یورو 2.5اعحادیۀ اروپا در حدود  2011الی  2002
27
ملیارد دالتر 2.9)  

28
افغانستتان کمتک  (  بته

 اعحادیتتۀ اروپتتا عوستتت ملیتتون دالتتری کتته 244.12از مبمتتوع % 36، حتتدود 2014ستتال درنمتتوده استتت. 

شتده استتمتدیریت ه اعحادیت ایتن عوستت مستقیما ،رسیدهمصرف به  خار  از بودیبه
29
کمیتتۀ نظتارت و . 

 ی ارار میدهد.مورد ارزیاب ا ارشین ا ارزیابی سه پروژۀ عمویل شده عوست اعحادیۀ اروپا را در

 

                                                
25 Pounds converted to dollars using the market exchange rate, as of early 2015. 
26 Information provided by DFID - Afghanistan, April 2014. 
27 EU, www.eeas.europa.eu. 
28  As noted supra, all figures are approximate and based on the best available data received from the donor agencies as of late 
2014. Because some information was received in currencies other than the U.S. dollar, exchange rate fluctuations may also 
affect the estimated costs of certain projects.  When converting other currencies to U.S. dollars, January 2015 rates were used. 
29 EU Delegation to Afghanistan, information provided via email in response to MEC request, January 25, 2015. 
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 (JICA)های انکشافی جاپان ادارۀ همکاری :جاپان

از  عمتدعا بته افغانستتان استت کته کمتک هتایش راجاپان نی  یکتی از ب راتترین عمویتل کننتده اتان کمتک 

 5.4ایتتن کشتتور حتتدود  2013التتی  2002طریتتق ادارۀ همکتتاری هتتای انکشتتافی جاپتتان ارایتته مینمایتتد. از 

روژه هایی نظیر محتو عمرک  اصلی جاپان روی پ افغانستان ارایه نموده است. ملیار دالر کمک مالی به 

بوده استت کته  ،، عهیۀ آ ، حمایت از رسانه ها و سکتور شفافیتیفقر، ععلیم و عربیه، مراابت های صح

 ارفته است. سه پروژۀ مورد ارزیابی کمیتۀ نظارت وارزیابی ارار از میان آنها

 ناروی

ستتت. بتتر استتاس اروی یکتتی از ب راتتترین عمویتتل کننتتده اتتان  افغانستتتان بتتوده اکشتتور نتت 2002از ستتال 

ملیتتتارد دالتتتر کمتتتک متتتالی بتتته  1.2نتتتاروی حتتتدود  2013التتتی  2002، از ستتتال معلومتتتات وزارت مالیتتته

های نموده است که مقصد آنها  روی پروارام افغانستان ارایه نموده است. ناروی کمکهای خود را عمدعا

، عستاوی جنستیتی روده است. حقتو  بشتب ،خو ، ععلیم و عربیه و انکشاف دهات انکشاف حکومت داری

و مبارزه با فستاد از جملته ستاحات دیگتر عحتت پوشتش کمتک هتای نتاروی میباشتند. کمکهتای نتاروی از 

ی رضتا کتار نتارویبی و بتین المللتی طریق ملل متحتد، بانتک جهتانی، صتندو  هتای وجهتی و ستازمانها

میتتۀ نظتارت و ارزیتابی اترار پتروژه عمویتل شتده عوستت نتاروی متورد ارزیتابی که ینه اردیده اند. سته 

 .ه استارفت

 :که تحت ارزیابی قرار گرفتند ژه هاییپرو

 . پروژه های ثبات1

 (USAID)ادارۀ انکشاف بین المللی امریکا

 ( RLS-Iغیر رسمی ) عدالت بخش –تقرار حاکمیت قانون در افغانستاناس

 ل افغانستان محل  جنو ، شر  و شما

  2014جنوری  – 2012  جوالیی مدت

  ملیون دالر 15.65ایمت  

  (Checchi & Company Consulting  عطبیق کننده و همکارموسسه 
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هتتای نهاد را حمایتتت و مستتتقیما  بتتا عتتدالت غیتتر رستتمی ستتکتوربختتش  –برنامتته استتتقرار حاکمیتتت اتتانون 

عتا ارعباطتات بتین سیستتم  متی نمایتددینی کار  ایعلمحکومت محلی و و   راانب عنعنوی حل منازعات،

عبتارت از  لتی برنامته استتقرار حاکمیتت اتانونهای عدلی رسمی و غیر رسمی را بهبود ببخشد. هتدف ک

اانون اساستی افغانستتان غتر   با آنوفق دادن افغانستان و  (غیر رسمی)  عدلی عنعنویعقویت سکتور

 غیتراز میکتانی م هتای حتل منازعتات  ععتداد زیتادی .باشتد از حقو  اعباع بخصوص زنتان متی تمحافظ

و فصل منازعات آنرا عملی می  استفاده نموده و معموال  غر  حلمردم عنعنوی باور های   از رسمی 

استتقرار حاکمیتت  د. برنامتۀنتنقت  حقتو  اعبتاع میگرداما بعضی اواتات ایتن روش هتا منبتر بته  د.ننمای

 هتای ارو از طریتق یتک سلستله آمتوزش هتا و ابرسیدای نموده  به مشکشت عشش نموده است عا اانون 

   .اردد ،جراه ها این عوست عصامیم شهروندان حقو   نق  منبر به کاهش امهااهی عآ

وزارت عدلیتته )ریاستتت حقتتو (، وزارت ااتتوام و ابایتتل و پوهنتتتون ننگرهتتار )فاکولتتته هتتای حقتتو  و 

و پتتشن نمتتودن ایتتن  ابتتل از طتترح. اتتانون میباشتتند ه استتتقرار حاکمیتتتات( همکتتاران دولتتتی برنامتتیشتترع

پوهنتتون ، مقامتات وزارت ااتوام و ابایتل و مشوره های استترده بتا ر تیس حقتو  وزارت عدلیته ،ژهپرو

 عبتتار  استتت.  انبتتام شتتده  ،ن پتتروژهو دیتت ای  در طتترحانهتتا ر غتتر  شتتامل ستتاختن نظریتتات ننگرهتتا

 بعدی پروژه میگردیدند.  وهله اانون شامل دی این استقرار حاکمیت پروژۀ  مرحله مشخص شده در هر 

 ثبات انکشاف نیست

پروارام استقرار حاکمیت اانون مشابه به پروارام های عوانمنتد ستازی حقوایستت کته در یتک سلستله از 

. چنین دارار میگیر اضطراری مورد استفاده و از جنگ و حاالت پیچیدۀپس  شرایت در منبمله ،شرایت

عتداومی  ین جهتا از دارای اصول انکشافی میباشند و و  اهداف و مقاصد ثبات اکبرادر عپروارامها 

یتن نتوع ااتر در ا خلتی و ختارجی نشتان میدهنتد، آمتوزش هتای ازا. طوریکه ارزیابی هتای دبیشتردارند.

وابستگی متقابتل میتان زمتان و  یک مدت زمان کوعاه انبام شوند از مؤثریت کمتری برخوردار میباشند.

بایتد در  پروژۀ حاکمیت اانون بختوبی وفتق داده شتده انتد وت های ععلیمی در پروارامهای آموزشی منفع

در نظر ارفته شوند. عأکید بیش از حد روی مقاصتد ثبتات در برابتر  های مشابه در آینده دی این پروارام

ت جوامع میشود مانع یک نمونۀ از پروارام حاکمیت اانون بر اساس شراک ، نهایتاوسیع انکشافی اهداف

که ممکن منبر به ایباد روشهای مبتکرانۀ عدالت برای افغانستان در دراز مدت اردد. دانتش و استتفاده 

دو مسألۀ مب ا میباشند. ارزیابی های داخلی وخارجی پروارام استتقرار حاکمیتت بته یتک سلستله  آن از 

هتای مشتابه  یم روی عمویل پتروژهغر  اعخاذ عصمعأثیرات مببت برنامه های آموزشی  اشاره مینماید. 

 در آینده، این مسأله باید با دات پیگیری شود.

پرواترام روی عتأثیرات درمورد چی یکه به اونۀ آشکار در هردو ارزیابی دیده نمیشود عبارت از بحث 

در دهتتۀ اخیتتر یتتا در میباشتتد. بستتیاری از پروارامهتتای ثبتتات در افغانستتتان ستتاحات عحتتت پوشتتش  ثبتتات

انتدازه ایتری  آن فترار نمودنتد. جتدی عترین عتشش غتر  از یتا دایتق معتاف بودنتد و ابی هتایارزیبرابر

ف بین المللتی امریکتا عحتت عأثیرات پروارامهای ثبات عبارت از پروارام عمویل شده عوست ادارۀ انکشا

میدهتد  ولیتۀ ایتن ابتکتار نشتانمیباشد. نتتای  ا MISTIیا  های ثبات اندازه ایری عأثیرات پروارامعنوان 

یا برابر به هی  روی ثبات ساحات عحت پوشتش داشتته انتد  و عأثیرات خیلی ناچی  ی ثباتپروارامها که 

مستتتبنی از دیگتتتر (  RLS-I) و ایتتن مشتتکل استتت ااتتر استتتدالل شتتود کتته پرواتترام استتتقرار حاکمیتتت

 پروارامهای ثبات میباشد.
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 تشکیل میدهند. لیعد دربرابر پروگرامهای سکتورسدی را نواقص ستراتیژیک 

یژیک نادرستت استتراع بخش عدالت غیر رسمی نی  عوست یتک مقصتد -پروارام استقرار حاکمیت اانون

معمتول ایتن شتیوه  حاکمیت اانون  در بسیاری از ابتکارات سکتور است طوریکه  به چالش کشانیده شده

 ک شتراکت متؤثر وی و غیتر رستمی در یتسیستتم هتای عتدالت رستم میباشد  مبش مقصدی مانند کشانیدن

 مفید.

که جوانب ذیدخل عدالت رستمی  در نظر ارفته شده و بر فرضیۀ به هدف نیل به ثبات  ین مقصد وسیعاا

متعهد به مدیریت منصفانۀ عدالت اند و اینکه آنها معیتار هتای عتالی ایبتاد شتده عوستت جامعتۀ جهتانی را 

ی بیشتتر استتراعیژ چنتین یتک ستتوار میباشتد.عایید نموده و در عقویت چنین ارعباطات ستهم فعتال داشتتند ا

بتته نتتا  بتتا ثبتتات محکتتوم ی عتتدالت رستتمی حتتتی در شتترایت نستتبتاهتتافستتاد وستتیع در نهاد موجودیتتتبخاطر

در حصول  موانع ارزیابی کنندۀ مستقل مشکشت و چنان ( و همChcchi)کامیست. همچنان کمپنی چکی

 این هدف را عصدیق نمودند.

اانون در افغانستان  حد اال یتک عبربتۀ ختو  و یتک عتشش صتاداانه غتر  پروارام استقرار حاکمیت 

ه رسیده ای به یک بعد عدالت در افغانستان است که عمویل کننده اان بگونۀ وسیع به آن رسیده ای ننمود

ستم های رسمی عتدالت عدالت روی سی سکتور ی عمویل شده درعمدۀ پروارام ها ند، در حالیکه اسمتا

 ند.عمرک  دار

ارفتته   یتن زمینته بایتد فراعتر از مقاصتد ایتن پرواترام در نظترا بحیث یک نتیبه، مؤثریت کمک ها در 

( در ایبتاد دانتش وستیعتر کته در پروارامهتای آینتده متورد استتفاده اترار RLS-Iشود عا ستهم پرواترام )

ار ساخته نشوند، آموخته شده از اذشته استو عبار   ایرد شامل آن اردد. البته اار پروارامها بر اساس

ها( همتۀ آنهتا  عتا یتک حتدی بته مبابته پروارامهتای زیر بنا ستبنای پروارامهای با نتای  اطعی) نظیربه ا

 ناکام پنداشته خواهند شد.

 های جدید وابسته به کمکهای خارجی اجتناب ورزیدپروژه از ایجاد نهاد

در ستتاحات عحتتت د شتتورا هتتای جدیتتد پرواتترام استتتقرار حاکمیتتت اتتانون از ایبتتاد نهتتاد هتتای وابستتته ماننتت

کته در  را ست کته ممکتن عمویتل کننتده اتان دیگتری اهایازجمله کارامرتنا  ورزیده است. این اجپوشش 

ۀ محلتی متبش  عبهیت  صتالون هتای جرات .دنتوادار به عین کار نمای ،پروژه های مشابه مصروف میباشند

د. استتفاده از امکانتات و ستهولت هتای نتینما متالی دوامتدار را نمتیکمک ایبا   در ساحات عحت پوشش

حتتل منازعتتات  )غیر رستتمی(نیتت  باعتتث ایبتتاد رابطتته میتتان دولتتت و نهتتاد هتتای عنعنتتوی درستتاحه دولتتتی

. پروارام استقرار حاکمیتت می نمایدجلوایری  یا فیس در بدل استفاده ازآنها کرایه اردیده و از پرداخت

را نی  مورد غتور اترار دولت عنوی حل منازعات عوست اانون امکانات حمایت دوامدار از نهاد های عن

 یا خیر. هداد ولی هی  اونه شواهدی در دست نیست عا فهمیده شود که آیا این مقصد بدست آمد

 : حد اقل نتایج را ببار آورد(CERPپروگرام پاسخ اضطراری قوماندانان)ثبات و 

اکبتر اوماندانان ععهتد نمتود.  یس  اضطرارملیارد دالر را به پروارام پا 3.68حدود  2015از جنوری  

ه د و طوری دی این اردیدیعوست نظامیان مدیریت میگرد ( عمدعا CERPپروژه های عمویل شده عوست)

ACKU



 کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری

23 
 

میلیتارد  2.2از حدود  یک ساحه کمک نمایند.  ند عا نتای  سریع را بدست داده و در استقرار ثبات دربود

عوستت سترمفتش ختاص  آن٪( 40ملیون ) 890 عنها ،الت متحدهدالر پرداخته شده عوست وزارت دفاع ایا

در پاست ، فرمانتدهان  .شتدداده ات ارش  ،بتدلیل ضتعو متدیریت وزارت دفتاع  افغانستان برای بازسازی

 نقتش  ات ارشکته ایتن  اردیدنتد اما متذکر .عوصیو نمودند دایقرا  سیگار متحده ا ارش نظامی ایاالت

CERP معیتار  دهندهنشتانامتر   بحستا  نیتاورده استت کته ایتن شورش علیه مبارزه های استراعژیرا در

متتورد  مبتتارزه علیتته شتتورش ثبتتات/ هتتای برنامتته  معیارهتتای متتتذکره بتتر استتاس  متفتتاوت استتت کتته هتتای 

 .میگیرنداضاوت ارار 

در حتال عطبیتق در ستاحات جنگتی  به ایمت هماهنگی با پروژه های دیگتر اغلبانتای  عأکید روی فوریت 

د. م یتد بترآن، عأکیتد روی نتتای  فتوری انتروژه های سوال بر انگیت  اردیتده ه عمویل ععداد زیاد پمنبر ب

عمام مفهوم مداومت را زیر سوال برده و بسیاری ازین پروژه هتا بعتد از خترو  اتوای امریکتا از ستاحه 

اختصتاص ستهم کته  آن، فرمانتدهان  بتدعر از نتد.ه انگذاشتت یجارونه میراث و یا رد پایی از خود بهیچگ

 صترف نمتیمماموریتت ختویش انبتام از  ابتل اناز  پروارام پاست  اضتطراری اومانتدان را خویشیافتۀ 

 .در نظر ارفته میشد به مبابه یک مورد عدم مؤفقیت ار کرد هایشانکارزیابی  در بعضا"، نمودند

کوچتک را عمویتل پروارام پاس  اضطراری اوماندانان در آغاز طوری دی این شده بود عتا پتروژه هتای 

اردیدنتد، زیترا عطبیتق   CERPخطرات رو به ازدیاد بترای پرواترامنماید. پروژه های ب ر  منبر به 

ه عوست افرادی مدیریت میشدند که برای عطبیتق پتروژ سال را در بر ارفته و  اغلباچندین این پروژه ها 

نظامیتتان امریکتتایی  2009ستتیگار، ابتتل از ستتال اتت ارش هتتای کوچتتک آمتتوزش دیتتده بودنتتد. براستتاس 

 را مشخص نمایند.  CERPنتوانستند ععداد مبموعی پروژه های عمویل شدۀ

نتد، استمت عمتدۀ ایتن ه اعمویتل اردیتد CERPدر رابطه به دسته بنتدی انتواع پتروژه هتای کته از طریتق 

ه پروژۀ عمویل شد 10000ولی اکبریت اضافه از  ه است.وجوه در سکتور عرانسپورت به مصرف رسید

عتتشوه بتتر آن  دستتته بنتتدی شتتوند. «نتتا معلتتوم»  نهتتا میتواننتتد در زمتترۀ پتتروژه هتتایع CERPطریتتقاز 

بتین  یتا ناکتام ماندنتد. یتا لغتو اردیدنتد و CERPپروژۀ دیگر   4800سال اذشته اضافه از  10درجریان 

  CERPر وجوهدو والیت بی ثبات افغانستان یعنی هلمند و اندهار بیشترین مقدا 2014و  2004سالهای 

امنیتتی در هلمنتد و انتدهار  شتکنندهوضعیت د که ه، نشان میداین یافته هادر مبموع را دریافت نمودند.  

نشان میدهد که پروژه های ثبات با عأثیرات فوری در اغلب موارد نتوانسته اند مقاصد مطروحۀ ختود را 

 بدست آورند.

 . ظرفیت سازی اداری2

 USAID   -( KCIابتکار شهر کابل )

 واعیت  شهر کابل م

  2013سپتمبر  – 2010مدت  اوکتوبر 

 ملیون دالر 44.63ایمت  

 Tetra Techو  ARDموسسه عطبیق کننده  موسسه انکشاف دهات 
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 عخنیکی را به شاروالی کابل فراهم نموده است. ایتن برنامتۀمالی و برنامه ابتکار شهر کابل حمایت های 

متتدیریتی آن غتتر  بلنتتد بتتردن ظرفیتتت هتتای اداری و  کابتتل یستته ستتاله در همکتتاری ن دیتتک بتتا شتتاروال

 ،ادارۀ انکشاف بین المللی امریکا، هدف برنامه ابتکار شتهر کابتل اساس معلوماتفعالیت نموده است. بر

عتداوم عتأمین و پاسخگو از طریق ریاست ها و ادارات شتاروالی کابتل و  عبارت از عرضه خدمات مؤثر

 میباشد.  آن  مالی 

 یروی بشری انکشاف ن 

پتتروژه ،  ایتتندر رنامتته ابتکتتار شتتهر کابتتل بتتوده استتت.انکشتتاف نیتتروی بشتتری یکتتی از اهتتداف بتت ر  ب

عقاضتای موجتود، نیتاز ستنبی آموزشتی و همچنتان یتک ماستتر پتشن سته  براساس نیتاز و ظرفیت سازی

 ارش اتموضوعاعی نظیرند. این برنامه های آموزشی شامل نمودطرح و عطبیق  را سالۀ ظرفیت سازی

دهی مالی، اساسات کمپپوعر، عفتیش داخلی، بودجه سازی برنامه ها، اساسات محاستبه، دیبیتلتی ستاختن 

ات متتتالی عوایتتتد، رهنمتتتایی پیرامتتتون سیستتتتم متتتدیریت معلومتتت در جمتتتع آوری استتتناد جایتتتداد هتتتا، بهبتتتود

ریت ریاست ها و از اکبکارمندان  آموزااران بودند. –و پیشرفته و آموزش ه افغانستان، محاسبۀ متوسط

  .داشتندآن، اشتراک  برنامه آموزشیشعبات شاروالی کابل در یک یا دو 

  پروژه شامل بودند جریان همکاران افغان در

ماننتد اولویتت  مدیریت پروژه اختن همکاران دولتی  در پروسۀغر  سهیم س ،برنامه ابتکار شهر کابل

که این امر برنامه ابتکتار شتهر عشش زیاد نموده ژه ، دی این، پشنگذاری و نظارت و ارزیابی پرو بندی

کته ایتن  میرستد چنانچته بنظتر .متمتای  ستاخته استت ،یتن ات ارشا ی شامل درکابل را از سایر پروژه ها

 عا حد امکان ظرفیت های بشری موجود شاروالی کابل را عحت پوشش ارارداده است.برنامه 

از شتتراکت اتتوی میتتان ادارۀ انکشتتاف بتتین المللتتی  ( یتتک نمونتتۀ ختتو KCIپتتروژۀ ابتکتتار شتتهر کابتتل ) 

نموده بود عا در  ععداد مقامات ارشد خود را مؤظو شاروالی کابل یکباشد. ی امریکا و شاروالی کابل م

پتروژه در ستازماندهی  به حیث عضو عیم نظارت پروژه خدمت نمایند. کنار پرسونل پروژه کار نموده و

کابل با عمویل کننده اان کمک نمود که ایتن جلستات بته حیتث  یروالو بر ا اری جلسات پان ده روزۀ شا

 د.ووااع ش و موثر یک میکانی م جهت عصویب نهایی پروژه های ابتکار شهر کابل خیلی ممد

 از مردم پیوسته نظر خواسته میشد

کابتل و  یک عفاهم نامه بین ادارۀ انکشاف بین المللی ایتاالت متحتده امریکتا، برنامته ابتکتار شتهر امضای

دات شاروالی کابل نخستین اامی بود که در راستای عامین حسا  دهی برداشته شد. عفاهم نامه شامل ععهت

های استرده از طرف برنامه ابتکار شهر کابل و شاروالی کابل غر   دوجانبه بین طرفین بود. کوشش

، دستتاورد پتروژه اف (، اهتدKCIپتروژۀ ابتکتار شتهر کابتل) درموردآااهی عامه  ارعقایوسهیم ساختن 

همتایی در ستاحات  از طریق جلسات مختلو مانند اترد این امر مصارف و فواید آن صورت ارفت.ها، 

. نظریتات متردم پیرامتون برنامتۀ ابتکتار عملتی اردیتد ،ها و محافل فراغت از کورسهاپروژه، اطع نوار

جهتتت ازدیتتاد   استتت.جمتتع آوری اردیتتده  ،شتتهر کابتتل از طریتتق ستتروی هتتا، جلستتات و ستتایر روش هتتا

 رویداد مطبوعاعی بر ا ار اردید. 200شفافیت و عأمین ارعباطات بهتر میان مردم و شاروالی بیشتر از 
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اداری و یتک وستیلۀ ختو  جهتت  اعمار یک مرک  معلومات ااتدام دیگتری در جهتت جلتوایری از فستاد

میباشد. مرک  معلومات یتک دسترسی شهروندان به معلومات در مورد کار ها و خدمات شاروالی  عأمین

لکترونیکی را برای شهروندان کابل فراهم نموده عا معلومتات الزم را بدستت آورده، بته امرک  دسترسی 

 دفاعر شاروالی کابل به آسانی دسترسی حاصل نموده وکار خود را با شاروالی به پیش ببرند.

،  عادی ، جامعۀ جهانی و یک شهروند بخاطر ایباد یک رابطۀ مبتنی بر اعتماد متقابل میان دولت جدید

ارایۀ شواهد در مورد اینکته کمتک هتای بتین المللتی طتوری متورد استتفاده اترار میگیرنتد عتا بهبتود اابتل 

 ارادۀ بیتانگر  اعیایتن مستخیلی ضروری میباشتد.  ،میان آورده لمسی را در کیفیت زنده ای شهروندان ب

آن می باشد و کاریستت کته اکبترا  عوستت دونتر  عطبیق شرکای پروژه در راستای شامل ساختن جامعه در

 .میشودنادیده ارفته دیگر ها و شرکای اجرایی 

 درآمد ازدیاد یافته بگونۀ مشکوک مورد استفاده قرار میگیرد

در ستال  جمع آوری عواید شهر را بهبود بخشیده است. ابتکار شهر کابلمیتوان استدالل نمود که برنامۀ 

ار شهر کابتل منتابع اتانونی عوایتد کنتونی و همچنتان منتابع بتالقوه را متورد عب یته و ، برنامه ابتکنخست

عحلیل ارارداده و یک پشن سه سالۀ بهبود عواید را عرعیب و شاروالی کابتل را در راستتای عرعیتب پتشن 

 کمک نموده است. ،عواید اف ایش  برای کاری

، درآمتد شتاروالی کابتل  2015یتابی در اپریتل بر اساس اراام جمع آوری شده عوست کمیتۀ نظارت وارز

% ازدیاد اختیار نموده است. ولی این مؤفقیت با وجودیکه اابتل 18.9عا حدود  2013الی  2011از سال 

شتواهدی نیت  وجتود ندارنتد  عشوعتا ایترد. یا مصارف بودیبه را در نظر نمی لمس است رشد جمعیت و

مؤثتق نیت  وجتود  ات ارشآن ، کتدام  ابتل بتوده باشتد. م یتد بترکه این ازدیاد از اثر پروژۀ ابتکتار شتهر ک

ین پولها چگونه در فعالیت های شاروالی استفاده صورت ارفته و نگرانی روز اف ونی در ا ندارد که از

 .ابراز اردیده است ین پولها عوست مقامات ا مورد سوء استفاده از

نهاد های نظارعی نظیر ادارۀ عتالی  درصورعیکه شد   باازدیاد درآمد باید یک اولویت دولت افغانستان 

بخشتند. طوریکته  ارعقتاعفتیش و لوی حارنوالی باید ظرفیت های خود را در پیگیری مصارف شتاروالی 

یکی از مقامات ارشد شاروالی به کمیتۀ نظارت و ارزیابی اظهار نمود که عطبیتق بهتتر اتانون مالیتات و 

ۀ ختتدمات شتتاروالی خیلتتی ضتتروری صتدر بهبتتود عر ،مینماینتتد یتتن اتانون عخطتتیا پیگیتری آنهتتایی کتته از

 میباشد.

 سوال برانگیز باقی مانده استپروگرام  مداومت

ادارۀ انکشاف بین المللی ایاالت متحده امریکا/موسسه عیتراعیک در همکتاری ن دیتک بتا شتاروالی کابتل 

اینکته ایتن افتراد و ادارات  کوشش نمودند عا ظرفیتت الزمتۀ کارمنتدان، عتیم هتا و ریاستت هتا را بته هتدف

بته  هی  متدرک، ارعقاء دادند. بااین حال ،بخوبی انبام دهندفعالیت های حفو و مراابت بعد از پروژه را 

عا نشان دهد که کتی فعالیتت هتای حفتو و مراابتت را بعتد از کمیته نظارت وارزیابی ارا ه نگردیده است 

کته را  ورد های پروژهآ عمویل مینماید. این امر دست ،ختم برنامه الی زمان خود کفا شدن شاروالی کابل

بتته خطتتر مواجتته میستتازد. بتتا در نظتتر داشتتت مشتتکشت متتالی اخیتتر حکومتتت  استتت عتتا حتتال بدستتت آمتتده 
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. انبام این کار مستتل م ارادۀ سیاستی سوال جدی متوجه عداوم پروژه های نسبتا موفق میباشد. افغانستان،

 مۀ کمک و مشاورت عوست متخصصین بین المللی میباشد.از جانب دولت جدید و همچنان ادا

     (SPADتقویت ادارات والیتی و عرضۀ خدمات )

 مواعیت  هلمند، بامیان و ارزاان 

  2015 – 2010مدت  

 ملیون دالر  34.13ایمت  

 و همکار  موسسه بین المللی ادم سمت و دولت جمهوری اسشمی افغانستان  هموسسات عطبیق کنند

 

( اولتتین پتتروژۀ ادارۀ انکشتتاف بتتین المللتتی SPADۀ عقویتتت ادارات والیتتتی و عرضتتۀ ختتدمات )پتتروژ

 پتول ایتن پتروژه  بته والیتات و انگلستان است که از طریق بودجۀ ملی دولتت افغانستتان عمویتل میگتردد.

. پتتروژۀ دنتتولستتوالی هتتای عحتتت پوشتتش عخصتتیص داده شتتده و عوستتت مقامتتات والیتتتی متتدیریت میگرد

(SPADپن ) و کاپیستا( را عحتت پوشتش اترار  هلمنتد، ارزاتان، بامیتان، کابتلوالیت   والیت )از آنبمله

مقاصتد کلیتدی ین پروژه دخیل بوده اند. ا وزارت از طریق ریاست های والیتی شان در 14داده و حدود 

پروژه شامل بهبود در عرضۀ خدمات عامه، معرفی و عطبیق یک نمونتۀ غیتر متمرکت  بودجته ستازی و 

 .میباشند ،نگذاری و عقویت حکومتداری محلیپش

 یک گام در جهت خود کفایی –کمک ها از طریق بودیجۀ ملی 

آنترا ( IDLG)یادارۀ مستقل اراانهای محلت ،وزارت مالیه می باشداین پروژه مسوول کلیدی در حالیکه 

 داده است.  یک( مورد اجرا ارار SPADیت ادارات والیتی و عرضۀ خدمات )پروژۀ عقواز طریق عیم 

و ادارۀ کمتتک هتتای بتتین المللتتی ارۀ انکشتتاف بتتین المللتتی انگلستتتان ، ادعفتتاهم نامتته میتتان  وزارت مالیتته

، در حالیکته وجتوه الزم غتر  دیریت بودجتۀ پتروژه بته امضتاء رستید( روی متDANIDAنمارک )اد

دارۀ انکشتاف بتین ، اجانبتۀ دیگتر کته میتان وزارت مالیته حمایت عیم پروژه بر استاس یتک عفاهمنامتۀ سته

 عتیم حمتایوی .مرعی االجترا میباشتد ،بود المللی انگلستان و ادارۀ مستقل اراانهای محل به امضاء رسیده

SPAD ادارۀ مستتقل اراانهتای ، ولسوالی و شاروالی میباشد عوستت که مسؤل حمایت از مقامات والیتی

دادی را با مؤسسۀ بتین ارار للی انگلستانادارۀ انکشاف بین الم ایباد و به این اداره ا ارش میدهد. محل

 به امضاء رسانید. SPADایۀ مشورت و حمایت از عیم حمایویالمللی ادم سمیت غر  ار

دارۀ مستتقل ا اردیتد. عنظتیم   نافتذ و بر اساس اتوانین   این پروژه از طریق بودیبۀ دولت عمویل اردیده 

اتذاری یتی را در راستای هماهنگی پروسۀ پشن و شورا های وال اراانهای محل، والیات، ولسوالی ها،

پروستتۀ پشنگتتذاری پتتروژه از طریتتق والتتی . ود( حمایتتت مینمتتSPADو عطبیتتق فعالیتتت هتتای برنامتتۀ)

هماهنگ اردیده و مقامات کلیدی از ریاست های والیتی و شتورای والیتتی اتردهم آمتده عتا فعالیتت هتای 

ه و روی آن عوافق نمایند. عشوه بر ایتن، ایتن عتیم یتک عمویل شده عوست این پروژه را اولویت بندی نمود

سیستم پیگیری مالی را ایباد نمود عا ععقیب نماید که چتی مقتدار پتول بته هتر ولستوالی عحتت پوشتش داده 

شتتود، هرچنتتد پتتروژه هنتتوز از عوانتتایی محتتدود در پیگیتتری مصتتارف و وضتتعیت هتتر فعالیتتت معیتتین بتتر 

  خوردار می باشد.
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کتته عوستتت  صتتشحیت دهتتی از نقطتتۀ نظتتر مالکیتتت دولتتت بتتر بیشتتترین جنبتته هتتای  ( SPADپرواتترام ) 

میتواند به مبابه یک  SPADۀ ژمدیریت پرو یک پروارام بی نظیر میباشد. شیوۀ ؛افغانها مدیریت اردید

 نمونۀ خو  برای پالیسی بودیبه سازی والیتی وزارت مالیه مورد استفاده ارار ایرد.

 چالش باقیمانده است عدم مرکزیت به مثابه یک

 برنامه عقویت ادارۀ والیتی و عرضۀ خدمات در مطابقت کامتل بتا برنامته هتای اولویتت ملتی اترار دارد.

ایتتن برنامتته از سیستتتم هتتا و پروستته هتتای دولتتتی استتتفاده مینمایتتد. در پیشتتبرد امتتور عتتدارکات پتتروژه، از 

ضتاف بتر آن، پتروژه ااتدامات احتیتاطی طرزالعمل ها و مقررات دولت افغانستان استتفاده متی اتردد و م

از والیتتی و معرفتی یتک کمیتتۀ عخنیکتی داوطلبتی غتر  نظتارت  افی مانند بازدید متنظم از اداراتاض

عبتتارت از  اشتتت،وجتتود د یتتن پتتروژها کتته در . یکتتی از کمبتتودی هتتاییبتتودپروستتۀ عتتدارکات اعختتاذ نمتتوده 

بته یباشتد کته ایتن امتر مقاصد پتروژه م ت ها ووالیات در مورد پیشرف کافی بین وزارت ها وارعباطات نا

دارۀ انکشتاف بتین المللتی ا. نمتوده بتودهای والیتتی را نهایتت مشتکل  امنیتی سفرخرا  وضعیت  منظور

این  نقاط اوت و ضعو ب راترین معضل این .شتدا SPADان نظارت کمی روی فعالیتهای عیم انگلست

متتورد استتتفاده ارارمتتی دهتتد عتتا اراکتتین محلتتی را  را ستتاختار غیتتر متمرکتت  پتتروژه را خشصتته نمتتوده و

ادارۀ انکشتاف بتین المللتی انگلستتان  .رستاند بته حتداال ساخته و نقش نظارعی دونر هتا را صاحب اختیار

فتایی عبارت از عشخیص نیاز به خود ک SPADیکی از چالشهای ب ر  فرا راه پروارام  می پذیرد که 

 باشد.یوز اف ون به فساد اداری، بی کفایتی و ضیاع پول مپذیری ر بیشتر افغانها در برابر آسیب

 تطبیق و مداومت

 خنیکتی افغتان کته عوستت ادارۀ مستتقلعقویت ادارات والیتی و عرضۀ ختدمات عوستت یتک عتیم عپروارام 

بین  سه نفرۀعخنیکی  از طریق پروژه و یک عیمعطبیق اردید که این عیم اراانهای محل استخدام اردیدند 

 حمایت اردیدند. ، المللی

، ارد که آیا بودیبۀ الزم برای عوسعۀ پتروژه فتراهم خواهتد شتدمت دراز مدت پروژه بستگی به آن دمداو

آیتتا عطبیتتق کننتتده اتتان بعتتد از ختتتم  پتتروژه بتتا دولتتت بتتاای خواهنتتد مانتتد، آیتتا وزارت مالیتته و ادارۀ مستتتقل 

ظرفیت هتای  ژه عمل خواهند نمود و آیااز پرو یاراانهای محل به ععهدات خود بخاطر فعالیت های بعد

بته عمتام  در عوستعۀ  ایتن متودل یتا نمونتهدر ادارۀ اراانهای محل ایباد اردیده عا کافی بشری و سازمانی 

 .افغانستان کمک نماید

 مصارف پیشبرد پروژه

ود ات ارش داد کته  حتد ختود 2012ارزیابی ساالنۀ مارد  ا ارشدر ادارۀ انکشاف بین المللی انگلستان 

استتت. در  حصتته از بودیبتتۀ پتتروژه صتترف مصتتارف ستتازمانی و متتدیریتی ماننتتد معاشتتات اردیتتده 3/1

ند مشتاورین بته دلیتل وضتعیت داره یک بار دیگر درمورد مصارف بلخود این ا 2014ارزیابی  ا ارش

 کآمده است که ی ا ارشین ا متذکر شده بود. در ،دودیت مشاورین جهت کار در افغانستانحو مامنیتی 

ACKU



 کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری

28 
 

معلومتات 2014ارزیتابی ستاالنۀ ات ارش افغانستتان انتد. در  محتدود از مشتاورین مایتل بته کتار درععداد 

نی  ارایه اردیده است. 1392مفصل در مورد مصارف سال
30
 

 

 مسایل جنسیتی. 3

 

 DFID ---ارتقای حضور سیاسی زنان و فراهم ساختن فرصت های دیالوگ و گفتگو  

 نخست مواعیت  کابل، در 

  2015 – 2013مدت  

ملیون پوند( 4.5ملیون دالر)  7.68ایمت   
31
  

 موسسه عطبیق کننده یا همکار   موسسه بیناد آسیا )ایشیا فوندیشن(

و  انتد، کاندید ی کهطریق ظرفیت سازی خانم های ین پروژه در نظر دارد عا اشتراک سیاسی زنان را ازا

ان غتر  فتراهم ستاختن حمایتت استترده بترای حضتور حمایت از افتگوهای رستمی و غیتر رستمی زنت

عقویت نماید. 2015و انتخابات شورای ملی  2014در جریان انتخابات ریاست جمهوری سیاسی آنها 
32
 

                                                
30 Information on all DFID projects is readily accessible via their website: http://devtracker.dfid.gov.uk/. 
31 All figures are approximate and based on the best available data received from the donor agencies, as of late 2014. Because 
some information was received in currencies other than the U.S. dollar, exchange rate fluctuations may affect the estimated cost 
of certain projects. 
32 As of May 2015, limited information about this project’s budget was available on DFID’s website, hence the impact of 
overhead costs cannot be assessed. 

 ضروریات دفتر

 ارتقای ظرفیت

 مراقبت زیربناها

 اعمار زیربناها

 مصارف عملیاتی

 وسایل دفتر

اش سختی و مشقتمدد مع  

 بر اساس بودیجه 1392( در سال SPADفعالیت های پروگرام )
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 .میگردد هاظرفیت محدود وزارت امور زنان مانع ایفای نقش فعال آن

مقامتات وزارت معلومتات ، بعضتی از شده عوست کمیتۀ نظارت وا رزیابی بر اساس مصاحبه های انبام

اندکی در مورد ج ییات این پروژه دارند. عدم شمولیت وزارت زنان در پروسۀ عطبیق پتروژه ناشتی از 

، ریاستتت بتتا ظرفیتتت نظتتارت و ارزیتتابی یتتن نهتتاد استتت. ایتتن وزارت فااتتد یتتکا فقتتدان ظرفیتتت الزم در

 ظرفیت بشری کافی و منابع الزم جهت انبام چنین مسؤلیت ها میباشد.

 های مشابه با پروگرامتداخل 

در جلستات بتا عمویتل کننتده بعنوان یک دونر، بگونتۀ مکترر  DFIDادارۀ انکشاف بین المللی انگلستان )

یتت هتای پتروژه بتا بمنظتور جلتوایری از عتداخل فعالنهتاد هتای دولتتی ، و نهاد های متدیریتی ر،اان دیگ

خش آموزش این پروژه با یک پروژۀ  مشابه کته . طوریکه افته شده ،بودنداشتراک مینم سایر برنامه ها

. بختش آموزشتی ایتن پتروژه شتتعمویتل میگتردد، در عتداخل اترار داعوست  ادارۀ انکشافی ایاالت متحتده 

د، یت( عمویتل میگردCIDAهمچنان با یک پتروژۀ دیگتر کته از طترف ادارۀ انکشتافی بتین المللتی کانتادا )

ستاخت ین ستکتور را بترمش ا میان دونر های فعال دری هماهنگ ضرورت بهبودکه این امر  همگون بود

. 

اشتراک کنندده فرصدت بیشدتر اظهدار نظدر را فدراهم  میکانیزم نظر خواهی مستقیم برای استفاده از یک

 میسازد

( DFID)دارۀ انکشتاف بتین المللتی انگلستتاناشتراک در جلسات هماهنگی عمویل کننتده اتان، ا عشوه بر

ستقیم را غر  جمع آوری نظریات جوانب ذیدخل  بشمول خانمهتای کاندیتد یک میکانی م نظرخواهی م

ایتن  .بتوددان ریاستت جمهتوری ایبتاد نمتوده کمپتاین کاندیت ورای والیتی، علمای دینی و مستؤلینبرای ش

 مورددرمردم زمینه را برای ابراز نظر  این نوع فعالیتها  زیرا .هستندو استرش  ابتکارات شایسته عقلید

 .دنساز فراهم می ،ای دونرهافعالیت ه

 انگیز استتایج پروگرام های آموزشی چالش برسنجش ن

آموزشتی بگونتۀ  % از اشتتراک کننتده اتان برنامته هتای60با حتدود  بنیاد آسیایی ، 2014 از اواخر سال

ن مصاحبه انبام داده است. ارزیتابی هتای ابتل و بعتد از برنامتۀ آموزشتی از طترف ففردی واز طریق عل

کتدام میکتانی می غتر  انتدازه ایتری  درحالیکته عتا هنتوزکننده اان محلی صورت ارفتته استت.  عطبیق

 می ان ارعقای ظرفیت اشتراک کننده اان برنامه های آموزشی وجود ندارد.

 .( مداومت پروژه را به سوال مواجه میسازدPIUهای تطبیق پروژه )استفاده از واحد

. پرستونل متورد نیتاز نمتودیون مستتقل انتخابتات عطبیتق ی با کمیستاین پروژه را در همکار بنیاد آسیایی 

و عتیم پتروژه بته مبابته یتک واحتد  نتدیدبرای این پروژه، از طرف ایتن  موسسته استتخدام و عمویتل میگرد

. ولی  روشن نیست که پرسونل پروژه بعد از ختم حمایت مالی عوست عمویل ودعطبیق پروژه فعالیت مینم

 بات را عرک خواهند افت و یا به کار خود  ادامه خواهند داد. کننده کمیسیون انتخا
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 کمتکبعتد از ختتم  ،رای ادامته پرواترامبترستمی  کمیسیون مستقل انتخابتات پتشن معلوم میشودکه طوری

بتی دوام و کوعتاه  ،نشاندهندۀ آنستت کته دستتاورد هتای ایتن پرواترام دست ندارد و این امر روی خارجی

 . خواهند بودمدت 

 قانون و تنفیذیت امن.4

 

 DFID -(  SSMIحمایت استراتیژیک به وزارت امور داخلۀ افغانستان )

 مواعیت  کابل، بل  و سمنگان  

  2015 – 2011مدت  

 ملیون دالر امریکایی  16.86ایمت  

  وفی انترنشنل موسسات عطبیق کننده و همکار  ک

غتر  ایبتاد  2010در ماه جوالی گلستان امور داخله از کشور ان اساس درخواست وزیرراین برنامه ب

وبتار و آمتوزش  متدیریت پرستونل، طترح پالیستی، پروسته هتای کتار بهبود در پشنگذاری استتراعیژیک،

 های حقو  بشری رویدست ارفته شد.

 ارزشهای پرسش برانگیزارایه شده توسط مشاورین خارجی

بترای وزارت  پتروژه متتذکره  ، ولتیدیدارن داخلی و بین المللی عطبیق پروژه از طرف مشاوریبا آنکه 

 بتر استاس معلومتات مقامتاعی در دراز مدت علقی نمی اردنتد. امور داخله به مبابه یک سرمایه و ظرفیت

وزارت امتور داخلته بطتور فعتال در ستایر بختش هتای پتروژه  ،ه با آنها مصتاحبه صتورت ارفتته استتک

از کسب دانش الزم در موارد مختلو مربتوط بته  مانند پروسۀ عطبیق سهیم نبوده، که این امر وزارت را

 در حالیکه پروژه محروم ساخته و منبر به بروز نگرانی در مورد مداومت و مؤثریت آن اردیده است.

داده، امتا  کتدام عتیم را در  وشتش اتراروزارت امور داخله را عحتت پ پروژه شماری از مقامات و ادارات

عالیتت هتای حفتو و مراابتت پتروژه را بعتد از ختتم حمایتت ادارۀ عتا ف ننمتودهزارت امور داخلته عشتکیل و

 .شوددر آینده  ،انکشافی انگلستان به پیش برده و اادر به طرح و عطبیق همچو پروژه ها

، این پروژه منبر نظارت و ارزیابیبر اساس مصاحبه های انبام شده و اسناد مطالعه شده عوست کمیتۀ 

در  ولتی چنتدین مقتام .یتت هتای وزارت امتور داخلته شتده استتظرف به یک مقدار اصتشحات و بهبتود در

رهبتتری وزارت اذعتتان میدارنتتد کتته وزارت حمایتتت الزم را غتتر  نهادینتته ستتاختن عغییتترات عملتتی بتته 

 . ه استدریافت ننمود ،منظور کاهش این نارسایی ها

 مصارف پیشبرد پروژه

جهت عتأمین امنیتت پتروژه  ه ینه  مچنانپروژه، مصارف مدیریتی و ه 2014بر اساس ارزیابی ساالنۀ 

 که  ه استاین ارزیابی دریافت % مبموع مصارف پروژه را عشکیل میدهند.29حدود 
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کمتتک عخنیکتتی استتت و امتیتتازات مشتتاورین و مصتتارف  دیگتتر مربتتوط بتته آنهتتا ) متتبش"  ،ایتتن پتتروژۀ"

عتشش  شتکیل میدهتد.را ع وجتوه متالی مدنظرارفتته شتده  مصارف امنیتی وحمایت حیتاعی( بختش اساستی

بتا دیگتر پتروژه هتای کتوفی  یتک روش مقایستویروژه و استتفاده ازبرای کتاهش ه ینته هتای متدیریت پت

مصتارف متتدیریت . بتود و زنتدای بته کتاهش مصتارف کمتک کترده وبتاش عقلیتل مصتارف بتود استمتدر

یتت پتروژۀ حما کته مناستب بته نظتر میرستد. اد% مبموع مصارف پتروژه را عشتکیل میتد4پروژه حدود 

دریتن  .ه استتمشاور داخلی بود( 9نه )  و(  مشاور خارجی 5استراعیژیک از وزارت داخله دارای پن )

اواخر یک مشاور خارجی با یک مشاور داخلی عو  اردید که این امر زمینه را برای انبام عین کار 

یتک کته   ف ایش یافتهاامنیتی  ، مصارفد. از اثر بلند رفتن سطر عهدیداتولی با ایمت پایینتر فراهم نمو

."یدادمبموع مصارف پروژه را عشکیل م% 25رام 
33
 

 نمیتواند! کردهتأثیرات حقیقی آنرا تضمین  ،به تنهایی اهداف پروژهحصول  

ستپری  2013( و یک بررستی میتان متدت را در ستال 2014 – 2012حدود سه بررسی ساالنه ) پروژه

و موسستۀ بتین المللتی کتوفی غتر  نظتارت و ارزیتابی  نموده است. ادارۀ انکشاف بین المللتی انگلستتان

 رهبتری آن منظم پروژه، عرعیبات کافی و مؤثری در دست دارند. همچنان، پروژه بطور منظم عوست عیم 

بتتر استاس معلومتتات جمتع آوری شتتده  ونیت  عوستت ادارۀ انکشتتاف بتین المللتتی انگلستتان نظتتارت میگتردد.

نکشتاف بتین المللتی انگلستتان و مؤسستۀ بتین المللتی کتوفی جهتت ادارۀ انظارت و ارزیابی، عوست کمیتۀ 

. از ایتن نمودنتدداری داخلی خود استتفاده میضد فساد ا لوایر و طرزالعمل های مبارزه با فساد اداری از 

استت  ورزیتده مواصلت نهنظارت و ارزیابی ا به کمیتۀ ،اعهامات اابل مشحظۀ  فساد در مورد آنهجهت، 

وجتتود داشتتتن نیتترو و ظرفیتتت جلتتوایری ، عفتتتیش و ممانعتتت ازجتترایم خطرنتتاک و  بتتاوزارت داخلتته  .

 ان باایمانده است. ای دولت افغانستد عرین نهاد هسافکماکان در زمرۀ عروری م 

  

 .های امنیتی افغانستان را چالش برانگیز میسازدارقام نادرست و غیر مؤثق، ارزیابی نیرو

هتتای ملیتتارد دالتتر را غتتر  پرداختتت معاشتتات نیتترو  3.6د ااتتل بدینستتو دولتتت امریکتتا حتت 2002از ستتال 

، علتتی التترغم عششتتهای امریکتتا و متحتتدین آن بخاطرایبتتاد استتت. هتتر چنتتد امنیتتتی افغتتان اختصتتاص داده

عتا هنتوز  هتا ، ایتن پروستههتای امنیتتی و پرداختت معاشتات آنهتاپروسه هتای متؤثر بترای پرستونل نیترو 

بمیان نیامده است. در نتیبه  ،وشفافیت الزم میان این سیستم ها ارتضعیو و نا عکمیل اند  و حد اال نظ

اطمینان اندکی در متورد صتحیر بتودن اراتام مربتوط بته ععتداد نیترو هتای امنیتتی و معاشتات کته بته آنهتا 

 وجود دارد.  ،دنپرداخت میگرد

پرستونل  ملیتارد دالتر را غتر  پرداختت معاشتات 2.3دولت امریکا حدود  2014الی دسمبر  2009از 

 دی رانهاد نظارعی امریکا ضعو های متعدبدینسو چندین  2008اردوی ملی فراهم نموده است. از سال 

 ععداد پرسونل اردو، نظارت محدود ایاالت متحده و دولت افغانستان از مربوط به در مورد اراام موجود

و فقتدان  هتاوزانتۀ آنجمع آوری اراام، عصدیق ف یکی پرسونل موجتود اردوی ملتی و حاضتری ر پروسۀ

 ند. ه اپروسۀ پرداخت معاشات پرسونل اردو  عشخیص داد باالی کنترول
                                                
33 DFID, SSMI Annual Report, 2014, http://devtracker.dfid.gov.uk/projects/GB-1-202109/documents/, August 2014. 
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هتای ات ارش بر اساس پالیسی وزارت دفاع، اراام درمتورد ععتداد پرستونل حاضتر اردوی ملتی بایتد در 

 ل اردو و معاشتتات پرداختتت شتتده بعتتدامعلومتتات در متتورد پرستتون روزانتته و متتاهوار انعکتتاس داده شتتود.

آنها دستبرد و ستوء استتفاده صتورت ایترد.  های معلوماعی میگردند که به آسانی میتواند در شامل سیستم

، سیگار هی  نمونه ای از نظارت مستقیم را از پروسۀ جمتع بازدید از دو ارارااه اردوی ملی در جریان

کته یگانته میکتانی م  ه است. درعو  این اداره دریافته استمشاهده ننمودآوری معلومات و ا ارشدهی 

د. نحاضتری استت کته روزانته امضتاء میشتو ،نظارعی موجود برای ا ارشدهی از پرسونل حاضر اردو

عتتشوه بتترآن اردوی ملتتی افغانستتتان هنتتوز معاشتتات پرستتونل را بتتا دستتت محاستتبه مینمایتتد کتته ایتتن امتتر 

ینتتان نتتاچی  را از ر دستتتبرد و جعتتل آستتیب پتتذیر ستتاخته و بتترای دولتتت امریکتتا اطممعاشتتات را در برابتت

 صحت این اجراات فراهم می نماید.

نظامیان امریکایی در اسناد خود عصدیق نمودنتد کته زمانیکته پتول بته وزارت  ،سیگار ا ارشبر اساس 

بطور  صورت می ایرد.انب وزارت روی نحوۀ مصرف آن نظارت اندکی از ج ،مالیه مواصلت مینماید

یافتتته استتت کتته وزارت داخلتته بختتاطر فقتتدان یتتک پروستتیبر پارعمنتتت دفتتاع امریکتتا درل ستتر مفتتتش دمبتتا

 40متورد پرداختت معاشتات نادرستت بته ارزش مبمتوعی  4579نظارعی برای پرداخت معاشات حدود 

کته نیروهتای دریافتت سترمفتش ختاص بترای بازستازی همچنین،  ملیون دالر را طی مراحل نموده است.

پول بصورت نل اردوی ملی و پولیس ملی افغانستان امنیتی افغان به پرداخت حقو  برای برخی از پرس

 ایتتن مکتتانی م عرعیتتب  . بتتدینادامتته متتی دهنتتدبتتا استتتفاده از یتتک معتمتتد منصتتو  شتتده عوستتت وزارت  نقتتد

را سترات  پتولیس ملتی انافستر از حقتو  بیش از نیمی خت عامساعد سابازیگران فاسد  فرصت را برای

 نمایند. 

 پروژۀ مشورتی محبس

 فاریا  والیت محل  

  2011-2007 عاری  

دالر امریکاییملیون 1.56 : ه ینه
34
  

  ACTEDموسسات عطبیق کننده و همکار  

  

متتدیریت محتتبس والیتتتی و  درخواستتت عتتیم بازستتازی والیتتتی فاریتتا ،بتته پتتروژه محتتبس در شتتهر میمنتته 

ت عمتومی دلیتل وجتودی ایتن پتروژه بهبتود شترای رویدستت ارفتته شتد. ؛در کابلمشاورین کشور ناروی 

 باالی محبوسین زن، افته شده است.  خصوصععهدات به حقو  بشر ب برای زندانیان و عقویت

 .های دیگر به تردید مواجه ساخته استآنرا در جا تطبیقبوده و تالشها درجهت ارتقای ظرفیت محلی  

. نقتش کترد یم در این پروژه از دولت افغانستان نماینده ای امور داخلهوزارت ریاست مرک ی محابس 

. محتدود اردیتده بتود های پتروژه از لحتاظ کیفیتتبه نظارت باالی فعالیت  ین پروژها درریاست محابس 

در شناستایی مشتکشت، دیت این  ریاستت محتابس مرکت ی ن نقشعلی الرغم کوشش زیاد مشاورین ناروی

کت ی محتابس غیتر فعتال ریاستت مر نقتشپروژه، پشنگذاری و عرعیب بودجه خیلی کمرنتگ بتوده استت. 

                                                
34 Royal Norwegian Embassy (RNE), Kabul, response to information request from MEC, 2014.  According to the RNE, the total 
cost of this project was NOK 11,746,479.  In 2015 U.S. dollars, this is approximately $1.56 million.  Note that No adjustments for 
inflation have been made in this report. 
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(CDP این اداره را از کسب مالکیت بر پروژه محروم ساخته و متانع کستب ظرفیتت هتای الزم عوستت )

ایبتتاد یتتک عتتیم ایتتن اداره اردیتتد کتته میتوانستتت آنتترا اتتادر بتته عکتترار ایتتن عبربتته در ستتایر والیتتات نمایتتد. 

ا این مشخص نیست که آموزش دیدۀ  محبس )زنان و مردان( دست آورد مهم پروژه را عشکیل میدهد. ام

ینتده اتان در حالیکته نما آیا آنها اصول آموخته شده عوستت عتیم مشتاورین را عملتی خواهنتد نمتود یتا خیتر.

فعالیتت هتای پتروژه بته میمنته ستفر مینمودنتد و بته  رجهتت نظتارت بت  ریاست عمومی محابس واتا فواتتا

ولتی  .عطبیق پروژه کمک مینمودنتدمؤسسۀ همکار و مسؤلین محبس میمنه در حل موانع موجود فرا راه 

با آنهم سهمگیری ناکافی این ریاست در پروسۀ عطبیق پروژه در عمتام طتول متدت دوام آن بته مبابته یتک 

نگرانی موجود بوده است. بادر نظتر داشتت منتابع محتدود متالی دولتت، ایتن همیشته بته مبابته یتک ستوال 

عتا در دراز متدت پتروژه را حمایتت متالی نمایتد یتا باایمانده است که آیا دولتت افغانستتان خواهتد عوانستت 

 خیر.

متورد عقتدیر  آنبتااز جانتب مستؤلین  علی الرغم این حقیقت کته سیستتم ایبتاد شتدۀ جدیتد در محتبس میمنته

ارار ارفت ولی هیچگونه شواهدی دال بر اینکه این سیستم فراعر از فاریا  در والیات دیگر نی  متورد 

رد. ایبتاد اصتشحات دراز متدت در محتابس ایبتا  عقویتت ستاختار هتایی را استفاده ارار ایرد وجود ندا

انبام دادند را ایفاء نمایند. این درعکبیر عبار  بین المللی مینماید عا بتوانند نقش مشابه به آنچه مشاورین 

شتتامل کمتتک دریتتک پروستته میشتتود کتته درآن محتتابس والیتتتی بتواننتتد درآمتتد ومصتتارف ختتود را بشتتمول 

ومراابت را محاسبه نموده و بعدا" در مورد عهیۀ بودیبه وعخصیص منابع به شتکل بهتتر  مصارف حفو

 شوند. افتگو با ریاست عمومی محابس داخل

 .مصرف پول پروژه را زیر سوال میبرد، نتایج بدست آمده محلی مقام محبسیک 

ت کته فعالیتت هتای به کمیتۀ نظارت وارزیابی اظهار نمود کته وی بته ایتن نظتر است والیتی سمحبس ی ر

که ایتن  ،ست که روی آنها به مصرف رسیدهانبام شده در چوکات این پروژه دارای ارزش کمتر از پولی

امر وی را در مورد استفادۀ مناسب از پول پروژه در شک و عردید ارار داده است. جهت معلتوم نمتودن 

( نیت  ACTEDمؤسسۀ اکتیتد)پنداشته میشود. یک عفتیش مستقل پروژه ضروری  انبام صحت این ادعا

در والیت فاریا  دارد و جهت کاهش سطر فساد اداری، اسناد متالی ارایته شتده عوستت   ععداد مفتش یک

 را مورد بازرسی ارار میداد عا فساد ممکن را در روند کار پروژه کاهش دهد. هاارار دادی 

 صحت. 5

 -EU   در والیت کندز  (BPHSفراهم آوری بستۀ خدمات صحی اساسی )

 مواعیت  والیت کندز، افغانستان 

  2013می  – 2011مدت  نومبر 

 ملیون  پوند( 4.84ملیون دالر )  5.60ایمت  

 (  Merlinlموسسه عطبیق کننده  میرلین )

وزارت صتحت عامتۀ افغانستتان یتک بستتۀ  2003در ستال  به دلیل سیستم مراابت های صتحی ضتعیو،

( را دیت این نمتود کته  EPHSۀ خدمات ضتروری شتفاخانه)(ویک بستBPHS  خدمات صحی اساسی ) 

استراعیژی اساسی وزارت صحت را برای عرضتۀ ختدمات صتحی عشتکیل میدهتد. مقاصتد اساستی بستتۀ 
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عرضۀ  بنیاد( ارایۀ یک بستۀ معیاری خدمات صحی اساسی که 1خدمات صحی اساسی عبارت اند از  )

( بهبتود در عرضتۀ ختدمات صتحی از طریتق 2) خدمات  را در عمام مراک  اساسی صحی عشکیل میدهد

 میباشتد. مکفتی کته دسترستی بته ختدمات صتحی نتا عأمین دسترسی مساویانه به آن بخصوص در ساحاعی

واحتتد  و  ( صتتورت ارفتتتهMERLIN( عوستتت مؤسستتۀ متترلین )BPHSنیتتاز ستتنبی بتترای پرواتترام )

ت. عفاهمنامتته ای بتتین وزارت بتته عهتتده داشتتستتؤلیت نظتتارت و ارزیتتابی پتتروژه را هتتا ممتتدیریت اتترار داد

 طترف مشتخص اردیتد. صحت عامه و مرلین به امضا رسید کته طتی آن نقتش و مستوولیت هتای هتردو

لتیکن در والیت کندز بخشی از یک پروارام کشتور شتمول استت  (BPHSبستۀ خدمات صحی اساسی )

کته در والیتت کنتدز  را متورد ارزیتابی اترار دادآن اسمت از پروارام   رفاص کمیته نظارت و ارزیابی 

  عطبیق اردیده است.

 ،توسدط نهداد بدین المللدی در یکدی از وزارت هدای دولدت افغانسدتانبداارزش کده  نهاداز یک  نمونه ای 

 .ایجاد گردید مؤفقانه

عوستت بانتک جهتانی پایته اتذاری شتد همکتار  2003( کته در ستال  GCMU) هتاواحد مدیریت ارار داد

نفر مشاورین کته عوستت  3-2حد مدیریت ارار داد ها ابتداء بشکل یک عیم دولتی این پروارام میباشد. وا

بت ر   حد مدیریت ارار داد یک عیم نستبتادر حال حاضر وا عمویل کننده اان حمایت میگردید ایباد شد.

دیگتر ماننتد متدیریت است که متشکل از داکتران متحصص داخلی و پرسونل ضروری در عرصه هتای 

ت و ارزیتتابی و لوژستتتیک میباشتتد. ایتتن عتتیم مستتؤل نظتتارت از پرواتترام، ارایتتۀ نظتتار ،متتالی، عتتدارکات

و متدیریت  عقتدان هماهنگی پروژه میباشد. نقش حمایت عخنیکی به مؤسسات غیر دولتی همکار و همچن

هتا از بتدو عأستیس آمتوزش هتای واحد متدیریت اترار داد ارار داد ها نی  به این عیم عفوی  اردیده است.

شمند جهتت عتأمین متداومت پتروژه  ری نموده و عواع برده میشود عا به مبابه یک دارایی ارزفشردۀ را سپ

  .نماید و این عیم اکنون بخشی از ساختار عشکیشعی وزارت صحت عامه باشد تخدم

عششهای مشترک اعحادیۀ اروپا و وزارت صحت عامه جهتت عقویتت حستابدهی متقابتل و عتأمین مالکیتت 

وژه که درچوکات این پروارام انبام یافته میتواند به مبابه بهترین کار کترد در جتا روی مدیریت پرملی 

های دیگر عوسعه داده شوند. البته، بادر نظر داشتت ستاختار امتیتازات متالی در دولتت افغانستتان، چتالش 

( GCMU)واحتد متدیریت اترارداد هتااساسی فرا راه وزارت صحت عامه عبارت از حفو اعضتای عتیم 

 ز مدت میباشد.در درا

 .تالشهای مشترک نظارت و ارزیابی را به مشکل میتوان مورد بازرسی قرار داد

از  و همچنان یک مبموعتهبنچمارک های از ابل ععیین شده و نتای  اابل پیمایش شامل  پروژه پروپوزل

 ( در زمترۀ BPHS) پروارام .پروژه نظارت میگردیدنددر طول مدت عمر طور منظم که  شاخص ها 

از طریتق واحتد متدیرت اترار داد هتا( نقتش خار  از بودجته استت کته در آن دولتت)محدود پروارامهای 

نظتتارت و ارزیتتابی پتتروژه از طریتتق  برازنتتدۀ را در نظتتارت و ارزیتتابی عتتأثیرات آن ایفتتاء نمتتوده استتت.

ع آوری عب یه و عحلیل  معلوماعیکه در طی بازدید های ستاحوی از طترف کارمنتدان اعحادیتۀ اروپتا  جمت

اعحادیه  ف از طری نی  غر  نظارت وارزیابی پروژه میگردید انبام میشد.همچنان متخصصین بیرون

ا عوظیو  اردیده بود. اعحادیه اروپا همچنان سهمگیری نماینده اان دولتت محلتی و جامعته متدنی را پارو

وپا و هم عوست یۀ ارآن ، پروارام هم عوست اعحادعشوه بر غر  نظارت روزانۀ پروژه عسهیل مینمود.
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ایتن عفتتیش هتا بته دستترس کمیتتۀ  ات ارش یک مرجع مستقل در معر  عفتیش مالی ارار ارفتت، ولتی 

 مستقل مبارزه با فساد اداری ارار داده نشد.

 .ساخت با سوال مواجهنظارت های قبلی را  ،ادویه دارای کیفیت پائین

جهتتت (  GCMU) واحتتد متتدیریت اتترارداد هتتااروپتتا و اعحادیتته علتتی التترغم عششتتهای انبتتام شتتده عوستتت 

استتفاده از دهنده خطتر بت ر  نشتانیتن پتروژه ا ازکمیتته نظتارت و ارزیتابی  بالقوه، بررسیکاهش فساد 

بازرسی  یکمی نماید عا که ایبا   استین پروارام ا ادویۀ عاری  اذشته و همچنان وسایل بی کیفیت در

 سازد.مشخص را ت چنین مشکل وسعه صورت ایرد عا می ان یا جدااانعخنیکی 

 پیشبرد پروژه مصارف 

 مخار و سایر  کرایه ،یامنیت اروپا ا ارش داد که مصارف ، یک نماینده اعحادیه2015سال  یدر ماه م

چنتین هتدف از ایتن اترارداد  را احتوا می نماید. ارزش کل ارارداد درصد 8.4در مبموع  پروژه اداری

کارکنتان و ستایر  معاش بترای داکتتران، نرستها اروپا اعحادیه ازد ولیصحی بپردبه ارا ه خدمات عا بود 

(.دیرا شامل میگرد ارارداد ٪ ازمخار 50از  بیش که ) بودکی را شامل این محاسبه نساخته مسل
35
 

 . زراعت6

 EU  -مدیریت منابع طبیعی در حوزه علیای دریایی کندز 

 و بغشن  ت بامیان امواعیت  والی

  2015اپریل  – 2011عاری   ااست 

ملیون یورو( 2.70ملیون دالر )  3.13 ه ینه 
36
 

 موسسۀ عطبیق کننده و همکار  موسسۀ بین المللی همبستگی 

، و رهنمود 2009این پروژه غر  حمایت پالیسی علفچرو آ  افغانستان و بادر نظر داشت اانون آ   

یت این اردیتده استت. پتروژه شتامل های وزارت زراعت، وزارت انرژی و آ  و اداره حتوزه  دریتایی د

متتدیریت حتتوزه هتتای دریتتایی  ( وهمچنتتان یتتک انبمتتنWUA)د یتتک انبمتتن استتتفاده کننتتده اتتان آ ایبتتا

(CMA) در جوامع عحت پوشش میگردد. 

چهار وزارت یعنتی وزارت هتای احیتا و انکشتاف دهتات، انترژی و آ ، زراعتت، آبیتاری و مالتداری و 

روژه میباشند. نقش این وزارت ها محتدود بته نظتارت از فعالیتت پین از جمله همکاران ا وزارت ااتصاد

روژه و معیتتین ستتاختن پالیستتی هتتای مشتتخص میباشتتد. وزارت هتتای متتتذکره در دیگتتر جنبتته هتتای پتتهتتای 

، کتته ایتتن امرچتتانس شتتامل ستتاختن جنبتته هتتای مفیتتد ایتتن نقتتش محتتدودی را ایفتتا نمتتوده انتتد متتدیریت پتتروژه

 روسیبر های وزارت های مربوط کاهش میدهد.پ پالیسی ها و پروارام را در

                                                
35 EU Delegation to Kabul, Director of Finance, email to MEC, May 2015. 
35 
 
36 For this contract, the EU reported that the budget included only two main headings: “fees and incidentals, so no overhead 

[was] reported as such,” EU Delegation to Kabul, Director of Finance, email to MEC, May 2015. 
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 .اما تداوم آنها وابسته به تعهدات محلی می باشد ندنهاد های محلی ایجاد گردید

( و  WUAsورد های اساسی ایتن پتروژه عبتارت از عأستیس انبمتن هتای مستتفدین آ  ) آ یکی از دست

های انرژی و آ  و زراعتت  ( میباشد که ن د وزارت CMAs) نبمن های مدیریت حوزه های دریاییا

ستت کته در آن حتق ا و مالداری ثبت اردیده اند. برای هر کانال آبیاری که ملکیت مشترک خانواده هایی

هدف اساستی از عأستیس انبمتن هتای مستتفدین آ  یک انبمن مستفدین آ  ایباد اردیده است.  ،آبه دارند

از طریق این پروژه یکتعداد  آ  میباشد. عبارت از مدیریت بهتر آ  زراعتی و حل منازعات مربوط به

ایتن انبمتن هتا در  ایبتاد اردینتد. نی  در  والیات بامیان و بغشنبمن های مدیریت حوزه های دریایی ان

ای و حل منازعتات مربتوط بته علتو ، آبیاری و مالداری ثبت اردیده و مسؤلیت رسیده ارت زراعتوز

 ها را به عهده دارند.چر

 و هتتای دریتتایی زه هتتای فرعتتی حتتو ژه عوستتت ادارات حوضتته دریتتایی و نماینتتدایاین پتتروکتتارااتتر چتته 

اردیده استت هماهنگ  والیاتو دیگر انبمن ها در سطر (  WUAsانبمن های مستفدین آ  ) همچنین 

بتر  وزرات انکشتاف دهتات، و وزارت  انترژی و آ ، زراعتت و مالتداری اما مقامات مربوطته وزارت

ایتتن گردیتتده استتت. مقامتتات هماهنتتگ ن بتتا آنهتتا پتتروژه  بتته انتتدازه الزم لیتتت هتتایایتتن عقیتتده هستتتند کتته فعا

هتتا ج  یتتات ایتتن پتتروژه  معلومتتات نتتاچی ی ازکتته آنهتتا  انتتد موافتتق اندکتته در کابتتل مستتتقرهتتا وزارعخانتته 

 دریافت مینمودند.

 مؤثریت پروژه از جانب مقامات محلی مرور

% از نتتای  60، ایتن پتروژه حتدود والیتت بامیتانعوستت  ریاستت زراعتت  براساس معلومات ارایته شتده

را جهتت ثبتوت ایتن ادعتا  هیچگونته متدارکی ،کمیتته نظتارت و ارزیتابیمتواعه را حاصل نموده استت ) 

دلیل آنرا استتخدام انبینتران کتم عبربته  ،است . اینکه چرا همه عواعات برآورده نشده(ده استحاصل نکر

های انرژی  ریاست مقامات درساس اظهارات چند بر اهرنند.با معاش پایین عوست موسسه مذکور می دا

متتدیریت بهتتتر منتتابع کمیتتا  آ  یتتک پتتروژۀ نقطتتۀ نظتتر بهبتتود در محتتیت زیستتت و  ایتتن پتتروژه از ،و آ 

 مؤفق بوده است .

 تالشهای نظارتی دولت به کمک دونرها

دیتۀ اروپتا و هتم مؤسستۀ بتین بامیان و بغشن به این نظر انتد کته هتم اعحامقامات دولتی ذیربت در والیات 

المللی همبستگی از دولت حمایت نمودنتد عتا پتروژه را بطتور مستتقشنه نظتارت نمایتد ولتی ریاستت هتای 

عتا از پتروژه بگونتۀ متنظم نظتارت نماینتد.  شتتندل نقلیته و پتول ( در اختیتار نداوالیتی منابع کتافی ) وستای

ی شتورای  والیتتی و مقامتات دیگتر  فرصتت موسسه همبستگی بین المللی کوشش نموده عا بترای اعضتا

 های الزم را برای بررسی پروژه فراهم سازند، ولی نتای  این عششها عا هنوز روشن نیست.  

 تأثیرات مثبت روی اقتصاد محلی

وشتش دارد. ایتن پدو والیتت عحتت  پروژه عاثیرات مستقیم و غیر مستقیم باالی ااتصتاد محلتی در هتراین 

، ارعقای ظرفیت محلتی در انبتام زراعتیز طریق اف ایش آ  د جوامع عحت پوشش اپروژه باالی ااتصا

فعالیت های حفو و مراابت، اف ایش محصوالت زراعتی از طریق فراهم ستاختن آ  کتافی بترای زمتین 
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هتتای زراعتتتی موجتتود، درینتتاژ زمتتین هتتای غیتتر زراعتتتی و فتتراهم ستتاختن فرصتتت هتتای اشتتتغال بتترای 

 ف ایش فعالیت های باغداری، عاثیر اذار بوده است. دهااین محلی از طریق ا

 متورد نیتاز نیت  استتفاده شتده استت.ین، ازارار دادی های محلی غر  عهیه اجناس و ختدمات اعشوه بر

در  .بتتودهتتای محلتتی را فتتراهم نمتتوده  امتتا ایتتن اراردادهتتا صتترفا ع ریتتق متتواتی وجتتوه  بتته یکعتتده شتترکت

، چار فساد اردیده اند، وجود نداردیم دال براینکه این پروژه ها دحالیکه هیچگونه شواهد ملموس و مستق

و  شورای ملتی  نماینداان ااه ونا ااه دخالت های یی مبنی برخی ا ارش هابر کمیته نظارت و ارزیابی

 نموده است. دریافت ،منابع پروژه و به بکارایری برنامه ری ی شورای والیتی دراعضای 

 افغانستان مبنی برحمایت از دستاورد های پروژه در درازمدت سواالت در مورد تعهد دولت

ین ، امتا ااتدامات معتنگردیتده آن هر چند کدام پشن مشخص غر  عأمین مداومت پتروژه شتامل دیت این 

( و انبمتتن هتتای متتدیریت حتتوزه هتتای دریتتایی  WUAsبشتتمول ایبتتاد انبمتتن استتتفاده کننتتده اتتان آ  )

(CMAs و عرعیب پشنها در سطر ) وشش در مطابقت با اانون آ  افغان اعخاذ اردیده که پوامع عحت ج

باوجودیکته ظرفیتت الزم دردولتت افغانستتان وجتود  میتواند مداومت دراز متدت پتروژه را عتامین نمایتد. 

نتدارد عتتا از یتتک طتترف فعالیتهتتای پتتروژه را مطتتابق معیارهتتا انبتتام دهتتد و ازطتترف دیگردرآینتتده بتوانتتد 

عا هنوز مشتخص نیستت کته آیتا بعتد از ختتم کمتک هتای ختارجی دولتت رهبری کند. بطور مستقشنه آنرا 

 افغانستان متعهد به دوام پروژه خواهد ماند یا خیر.

 EU  --فراهم آوری کمک های تخنیکی به وزارت زراعت، آّبیاری و مالداری

 مواعیت  کابل )بادام باغ(، هرات، م ار شریو )بل (، کندز، ننگرهار و کندهار 

  2015دسامبر  – 2010ت  نومبر مد

ملیون یورو( 6.95ملیون دالر ) 8.05  :  ه ینه
37
  

  AGRICONSULTING SPAموسسه عطبیق کننده و همکار  موسسه 

اهدف کلی این پروژه عبارت اند از عوسعۀ باغداری از طریق اصشحات سازمانی و اتانونی در وزارت 

در ستتتتکتور باغتتتتداری، عأستتتتیس یتتتتک بانتتتتک زراعتتتتت، ایبتتتتاد بتتتتاغ هتتتتای نمایشتتتتی، ظرفیتتتتت ستتتتازی 

های میتوه جتات و انکشتافات ، بر اذاری نمایشگاه ( برای سکتور باغداری DATA BASE)معلوماعی

عملتتی ( PHDP)داریباغتتانکشتتاف ستتاله  ینعوستتت برنامتته چنتتد پتتروژه  یتتن. ا زراعتتتعرصتتۀ دیگتتر در

را نیت  نظتارت متی کشتاورزی  در بختشاروپتا  اعحادیته عمویتل شتده عوستتفعالیت هتای دیگراردیده که  

 و خصوصتیدولتتی بختش باغتداری  عقویت هدف برنامه چندین ساله انکشاف باغداری. در نهایت، ودنم

 ااتصادی داشته باشددر این بخش بسیار مهم  یکه می عواند عاثیر بسیار ارزشمند بوده
38
. 

 محدود توسط مقامات وزارت زراعت در کابل سهمگیری

ری و مالداری و بطور اخص ریاست های عتروی ، باغتداری و عحقیتق همکتاران وزارت زراعت و آبیا 

دولتی این پروژه میباشند. نقش ریاست باغداری وزارت زراعت در کابل و در والیات محدود بته انبتام 

                                                
37 EU Delegation to Kabul, Director of Finance, email to MEC, May 2015. 
38 Agriculture is the major income source for around 80% of Afghans and horticulture products (primarily fruits) make up one of 
the country’s major exports. 
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نظارت بر پروژه میباشد که به دلیل نبود منابع الزم اینکار نی  بگونتۀ متنظم صتورت نگرفتته استت. هتر 

وژه شامل یک بخش ظرفیت سازی برای پرسونل عخنیکی ریاست باغداری وزارت زراعتت چند این پر

یاستت یافته های کمیتۀ نظارت وارزیابی نشان میدهند که از نماینده اان ر و ریاست های والیتی میباشد.

بته عتدم  وت بعمتل نمتی آمتد کته ایتن امتر منبتردر جلسات همتاهنگی دعت باغداری وزارت زراعت اکبرا

 .بودنها از پیشرفت پروژه اردیده آ آاهی

 .بازدید های ساحوی از قبل پالن شده مانع نظارت مؤثر پروژه میگردند

اعحادیۀ اروپا نی  از پروژه نظارت مینمود ولی با در نظرداشتت اینکته همتۀ ایتن بازدیتد هتا از ابتل پتشن 

نظتارت و شده عوست کمیتتۀ  میشدند، لذا مؤثریت آن همیشه زیر سوال ارار داشتند. معلومات جمع آوری

نشان میدهد که ریاست باغداری وزارت زراعت نی  از پتروژه نظتارت مینمایتد ولتی هیچگونته  ارزیابی

شواهدی ارایه نگردیده است عا روشن اردد که این ریاستت چگونته و چنتد مرعبته ایتن کتار را انبتام داده 

 است.

 .مشکالت را آسانتر میسازد اصالح سریع ،استفاده از معیار های قابل اندازه گیری

اسناد پروژه در برایرندۀ نتای   اابل پیمایش در عمام سطوح و شاخص های مناسب اندازه ایری میباشد. 

دست آورد ها و نتای  پروژه در طول متدت پتروژه بطتور متنظم نظتارت اردیتده انتد. پتروژه متتذکره در 

ظارت داخلی پروژه عوست عیم های ستاحوی ن بی داخلی و بیرونی ارارداشته کهمعر  نظارت و ارزیا

موسسه عطبیق کننده صورت ارفته و معلومات جمع آوری شتده  فتورا  بته مستؤلین پتروژه غتر  اعختاذ 

طتی  ا نیت  پتروژه را واتتا فواتتایتن، نتاظرین اعحادیته اروپتا اادامات اصشحی ارسال میگتردد. عتشوه بتر

 بازدید های ساحوی نظارت مینمایند.

  .نمایندمی مال نفوذ باالی پروژه اع ان میدهند که افراد متنفذنش ها گزارش

 مال نفوذعا هدف از ظاهرا .استمحلی ا ارش داده شده   مال نفوذ بر پروژه عوست افراد ادرعمنداع از 

ها عبارت از انحراف پروژه از ساحات عحت پوشش اصلی آن به مناطق مورد عشاۀ این افراد زورمنتد 

 عفتیش و عحقیق عوام با احتیاط روی این اعهامات ضروری پنداشته میشود. ،این بربنابوده است. 

 JAPAN -بازسازی تاسیسات آبیاری و سرک ها در ساحۀ ده سبز، کابل  

 مواعیت  کابل  

  2014اکتوبر  – 2012عاری   جون 

ملیون دالر 8.63ه ینه  
39
  

 (   UNOPSمتحد ) ی ملله یموسسه عطبیق کننده یا همکار  دفتر خدمات پروژ

ره بیتتاری و ستترک هتتای پیشتترفته در همکتتاری بتتا اداآایتتن پتتروژه بتته هتتدف دستتت یتتافتن بتته سیستتتم هتتای 

 .     بود ( رویدست ارفته  شدهDCDA)باریکا  -انکشاف شهری ده سب 

                                                
39 JICA, information provided in response to a MEC request (in U.S. dollars), 2014. 
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عقاضتا ی ملتل متحتد ه یتدفتتر ختدمات پتروژ از باریکتا  - ه عوست اداره انکشاف شهری ده ستباین پروژ

، نظتارت باریکا  بحیث نمایندۀ دولت -انکشاف شهری ده سب ادارۀ . مسؤلیت عمدۀ بودنموده  همکاری

  .شده استانبام  UNOPSو   JICAموسسه یکبا با پروژه بوده است که اینکار معموالبر 

 پرسونل محلی دولتآموزش 

ز ستنبی، ستروی، باریکا  در مستایل ماننتد متدیریت پتروژه، نیتا-پرسونل اداره انکشاف شهری ده سب 

( در ظرفیتتت ستتازی UNOPSنتتد. اداره ختتدمات پتتروژوی ملتتل متحتتد )دید نظتتارت و ارزیتتابی آمتتوزش 

( از طریتتتق کمتتتک بتتته آنهتتتا در عرعیتتتب DCDA)باریکتتتا  -کارمنتتتدان اداره انکشتتتاف شتتتهری ده ستتتب 

ا راشات جلسات، جمع آوری معلومات پیرامون وضعیت پروژه، فراهم  آوری زمینه غتر  اشتتراک 

بازدید هتای مشتترک ستاحوی، نظتارت از پیشترفت پتروژه، حتل مشتکشت مربوطته بته جوامتع عحتت  در

 پوشش، و عرعیب ا ارش  بازرسی، کمک نموده است.

( در همکاری با ادارۀ همکاری های بین المللی جاپان DCDAکا )یبار –ادارۀ انکشاف شهری ده سب 

ظرفیتتت شتترکت هتتای  بتته ختترد داد عتتا ( عتتششUNOPS)ه یتتیو دفتتتر ملتتل متحتتد بتترای ختتدمات پتتروژ

عایتت معیتار هتای ایمنتی و استتفاده از رپتروژه،  مسایل ماننتد متدریریت دادی ها را درساختمانی و ارار

ی مراستمی را بترای عستلم دهتی عمتام ه یتدفتر ملل متحد بترای ختدمات پتروژ مواد با کیفیت ارعقاء بخشند.

 باریکا  سازماندهی نموده بود. -ف شهری ده سب عبهی ات، اجناس و ضروریات پروژه به ادارۀانکشا

 نظارت و ارزیابی

 ه یتیباریکا ، اداره همکاری های بین المللی جاپان و دفتر خدمات پروژ -اداره انکشاف شهری ده سب 

دفتتر ختدمات پتروژوی ملتل را انبتام داده استت. بازدیتدهای مشتترک بازرستی بطتور متاهوار ملل متحتد 

های بین المللی جاپان دارای عر عیبات جامع نظارعی اند و پروژه را  بطور منظم  متحد و اداره همکاری 

نظارت میکنند. از آغاز پروژه، دفتر خدمات پروژوی ملل متحتد بازدیتد هتای متنظم بازرستی پتروژه را 

باریکا  و اداره همکتاری هتای بتین المللتی  -انبام داده و ا ارشات آنرا با اداره انکشاف شهری ده سب 

 جاپان شریک ساخته است.

شواهد جمتع آوری شتده عوستت  کمیتتۀ نظتارت و ارزیتابی نشتان میدهتد کته عتیم ادارۀ انکشتاف شتهری ده 

 اشتراف نشتانۀ  امتر باریکا  اادر به انبام عمام فعالیت ها در عمتام متدت دوام پتروژه بودنتد کته ایتن -سب 

 این عیم روی عمام پروسه های پروژه میباشند.

 یتأثیرات محل

باریکا ، باشنده اان محل از نتای  پتروژه راضتی بته  -ادارۀ انکشاف شهری ده سب  اساس معلومات بر

از فتراهم آوری عختم اصتشح شتدۀ زراعتتی بته  یکی از مستفید شونده اان  نظر میرسند. علی الخصوص

دیده است. وی عمبید مینماید که منبر به بهبود حاصشت اندم در مبموع ارکمک این برنامه ه بدهااین 

عخمین مینماید که عولید اندم در بعضی از ساحات عحت پوشش در مقایسه با حاصشت ابتل از پتروژه دو 

کدام مرجع دیگر عاییتد نگردیتده استت. او همچنتان اظهتار  برابر اردیده است، ارچه این عخمین از جانب

کابتل و ستاحات ن دیتک  نمود که جوامع عحتت پوشتش از طریتق ایتن پتروژه بتا ستهولت هتای موجتود در
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ین وضعیت سود ا دیگر بگونۀ بهتر مرعبت شده اند و این امر باعث اردیده است عا ساکنین این مناطق از

 بیشتر ببرند.

 پالن مداومت

ین مدت ارار دادی مسؤلیت انبام هراونه فعالیتت متورد ا که در بودروژه دارای دورۀ ضمانت یکساله پ

ینکته اترار دادی ا . جهتت حصتول اطمینتان ازشتم پروژه را به عهده دابت و عرمینیاز برای حفو، مراا

را   یک فیصدی از پول ارار دادی UNOPSدر جریان دورۀ ضمانت به ععهدات خود عمل نماید، دفتر 

) حفتو نمتوده بتودن د ختود  ودریافت معلومات از عکمیل ععهدات ناشی از ارارداد الی ختم دورۀ ضمانت

 %(. 10معموال" الی 

 . زیربناء7

 JAPAN -غرب و سرک های محلی در کابل   –بهبود سرک حلقوی شرق 

 مواعیت  کابل 

  2014سپتامبر  – 2012عاری   سپتامبر 

ملیون دالر 31.31ه ینه   
40
  

 ( UNOPSموسسه عطبیق کننده یا همکار  دفتر خدمات پروژوی ملل متحد )

 

و همتراه  دان هوایی بتین المللتی کابتل اترار داردمی های ن دیک  سرکاین پروژه موفق شامل کار روی 

در عطبیتق ایتن پتروژه . متی اترددنیت  ازآن مستتفید شمال غتر  کابتل در اسمت  چندین جاده  دیگر با آن

( همکتاری نمتوده استت. ایتن پتروژه از UNOPSی ملتل متحتد )ه یتشاروالی کابل با دفتتر ختدمات پتروژ

 .بود انبام شده پیشنهاد اردیده طرف شاروالی کابل به اساس بررسی های ابش  

 

 .مقامات محلی افغان نقش فعالی را در جنبه های معین پروژه ایفاء نمودند

از  کارمنتدان نتواحی ری شتاروالی کابتل و دفترخدمات  پروژوی ملل متحد از ظرفیتت هتای موجتود بشت

ه، استتتفاده نمتتوده عطبیتق پتتروژ و کارمنتتدان انبنیتتری آن در پروستتۀ طریتق ستتهیم ستتاختن مستتتقیم رهبتری

شتتاروالی کابتتل در شتتماری از فعالیتتت هتتا بشتتمول حتتل مشتتکشت عخنیکتتی و زمتتین، کارکنتتان استتت. ستتهم 

اشتراک مستقیم در بازرسی پروژه و عامین ارعبتاط بتا ستایر ادارات دولتتی، اشتکار بتوده استت. هتر چنتد 

متدیریت پتروژه نداشتته  عخنیکتی پروستۀ بل مشحظه ای در جنبته هتای کتامششاروالی کابل سهمگیری اا

 .است

ی ملتل متحتد بته امضتا رستیده شتامل ععهتد ه یتعفاهم نامه ای که بتین شتاروالی کابتل و دفتتر ختدمات پتروژ

 بتدین 2014در طول متدت پتروژه میباشتد. از متاه متارد   هردو جانب در موردشریک ساختن معلومات

ی هتای بتین المللتی جاپتان، و ادارات ارۀ همکتارسو باز دید های ساحوی  به اشتتراک شتاروالی کابتل، اد

 پروژه نظارت نماید.عا از پیشرفت انبام اردیده  ذیربت دیگر
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دفتتر ختدمات پتروژوی ملتتل متحتد در جریتان عطبیتق پتتروژه کارمنتدان شتاروالی کابتل را آمتتوزش داده و 

ت ریاستتت مراابتتت شتتاروالی را بتتا عبیهتت ات حفتتو و مراابتتت ستترکها کتته از طتترف کارمنتتدان ایتتن ریاستت

غر  دانستن اینکته آیتا عمتام ایتن عششتها  شناسایی و فرمایش داده شده بود، عبهی  نموده است. هر چند،

دهتد،  جتۀ اختصاصتی آن بطتور موفقانته دوامشاروالی کابل را اادر ساخته عا پتروژه را بعتد از ختتم  بود

 نیاز به بازرسی بیشتر دارد.  

 . مقامات محلی راضی اند

بتر استاس معلومتات ارایته شتده  وکمیتۀ نظارت وارزیابی بررسی  ارار مطالعه و ،2015در اوایل سال 

به ساکنین دو طرف  ،بهبود یافتهپس از آنکه و انسبام شاروالی کابل، سرک  یس پالیسی عوست معاون ر

. جهتت دسترستی داشتته باشتندایر نقتاط شتهر کابتل بته آستانی سرک این فرصت را میسر ستاخته عتا بته ست

. شود انبه دیده میجضرورت عفتیش همه ثیرات ااتصادی پروژه در برابر مصرف انبام شده ارزیابی عأ

  امید که منابع نظارت کننده و عفتیش اادام نموده و نتای  حاصله را به آااهی مقامات و مردم برساند.

 مصارف بازسازی سرک هاسرتاسری:  چالشیک 

یدبان شفافیت افغانستان عهیه اردیده است نشاندهندۀ د یکتن از کارمندان که عوست   2007ا ارش سال  

روبترو میباشتند. براتراری ارعبتاط میتان نقتاط دور دستت  که پروژه های سرک سازی با آن اندچالشهای 

کشور با مراک  ااتصادی نظیر کابل، بهبود شبکۀ ابتدایی سرک های افغانستان برای اضافه از یک دهه 

ابق امریکا اظهتار نمتوده . طوریکه یک اوماندان نظامی سفتیرار ملویت بازسازی کشور به شمویک ا

حتد اوستت ایمتتت . براستتاس ایتن مطالعته، «میشتوند زم میشتتود آنبتا طالبتان آغتاجاییکته سترک ختت  » بتود

کته نگرانتی هتای ( بوده استت 2007دالر )  589000الی  123000اعمار یک کیلومتر سرک در حدود 

امتتا متتت عمتتام شتتد پتتروژه هتتا را بگونتتۀ اابتتل مشحظتته ای بلنتتد میبرنتتد. امنیتتتی و ستتاحات صتتعب العبتتور ای

بان دیتتدطوریکتته در اتت ارش داشتتته استتت.  بتتر بعضتتی پتتروژه هتتای سرکستتازی مصتتارف بیشتتتر را در

ملیتون دالتر فتی  2.4از  ه عترسرک بی بی مهرو در کابل عا حدود اضتافشفافیت آمده است ایمت عمام شد 

یتن ستاحه وجتود نداشتته و ستاحه نیت  صتعب العبتور ا انتی هتای امنیتتی دردر حالیکه نگر ،کیلومتر رسید

مریکتا  عمویتل شتده و اتروی لتویس برجتر از جملته آک عوستت ادارۀ انکشتاف بتین المللتی نیست. این سر

کمپنی کته ایمتت عمتام بعضتی پتروژه هتای آن در عترا  و  ؛دی های اصلی این پروژه  بوده استارار دا

 های نظارعی مورد سوال ارار ارفته بودد. افغانستان از جانب نهاد

ایمت نستبتا" عبارت از، اردند ت عمام شد پروژه های سرک میباعث بلند رفتن ایم که از جمله عواملی

ی برای عضمین ، پرداخت پول برای جنگ ساالران محلید مواد ضروری سرک از خار  کشورعور بلند

لمللتی امریکتا از دفتتر ادارۀ انکشاف بتین ا ی متعدد) مبشاستفاده از ارار دادی ها ،امنیت پرسونل پروژه

ی ملتتل متحتتد بتته مبابتته اترار دادی ردۀ متوستتت بتتین ختتود و اتتراردادی اصتتلی در عطبیتتق ه یتتختدمات پتتروژ

% کتل ایمتت پتروژه را  15-10برد پروژۀ این نهاد حدود های والیتی استفاده نمود که ایمت پیشپروژه 

ا کمپنتی هتای محلتی مراابتت بت غیر وااعتی و اترار داد ختدمات حفتو و عشکیل میداد(، ضر  االجل های

ادارۀ انکشاف بین المللی امریکا اخطار داد که اترار دادی هتای اصتلی پتروژه  2003مبر میباشند. در نو

که این امر منبر بته ععویتق پتروژه  نمایند کار اراردادی های فرعی را بدرستی نظارت نمیهای سرک 

شمولیت ععداد زیاد بازیگران در پتروژه هتای سترک  .ها میگرددایمت بلند پروژه  ش مؤثریت وها، کاه
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نظارت از آنها را به چالش مواجه ساخته که این امر باعث میگردد عا افراد و اروپهای فرصت طلب از 

 پول پروژه ها به نفع خود استفاده ببرند.

 JAPAN -   بهبود میدان هوایی فعلی والیت بامیان

 والیت بامیان ت  یعموا

  2014نومبر  – 2012عاری   نومبر 

دالر امریکایی ملیون  15.72ه ینه  
41
  

 ( UNOPSی ملل متحد )ه یموسسه عطبیق کننده  دفتر خدمات پروژ

خت پترواز،  که شامل اعمار بودنظر ارفته شده این پروژه به مقصد بهبود میدان هوایی فعلی بامیان در 

. همچنتان، پتروژه بترای میتدان بوده است ضد حریق مکان ععمیر خدمات و  ساختمان عرمینل، ساختمان 

هنمایی پترواز هتا و همچنتان ار ه جات ضد حریق، وسایل و عبهی اتهوایی عبهی ات الزمه چون عراد

 وسایل عببیت وضعیت آّ  و هوا را نی  فراهم نموده است.

 .ی میگردندهای حیاتتشریک مساعی باعث اعمار زیربنا  تالشهای توأم با

عطبیتق پتروژه همکتاری ی ملل متحتد در ه یوانوردی ملکی با دفتر خدمات پروژوزارت عرانسپورت و ه

، نیاز برای این پروژه عوست وزارت عرانسپورت و هوانوردی اظهارات مسوولین اساس رنموده است. ب

.  بتودجدید انبتام شتده والیتی زیشند ملکی شناسایی شده، اما سروی و آزمایش خاک عوست عیم بازسازی 

ی از ه یتتی دفتتتر ملتل متحتتد بتترای ختتدمات پتتروژپتروژه در مطابقتتت بتتا اولویتتت هتتای ملتی اتترار داشتتته ولتت

مستتایل  ظرفیتتت هتتای وزارت عرانستتپورت و پرستتونل والیتتتی آن عمتتدعا در جهتتت حتتل مستتایل عخنیکتتی و

د در ستتاحه استتتفاده زورمنتتادارات ذیتتربت دولتتت و افتتراد بتته زمتتین همچنتتان همتتاهنگی بتتا ستتایر مربتتوط

 .مینمودند

ملتل متحتد کوشتش نمتوده عتا ظرفیتت  ه یتیت هتا در پتروژه، دفتتر ختدمات پتروژغر  استتفاده از فرصت

ول عرعیتب اجنتدا هتا و های مختلو بشتمورت و هوانوردی ملکی را در عرصه کارمندان وزارت عرانسپ

ختدمات  دفتتربترعشوه، د. عیتب ا ارشتات بازرستی، ارعقتا دهتدر جوامع عحت پوشش و عرحل منازعات 

مستقیم با ریاست های مربوط وزارت عرانسپورت در عمتاس بتوده و پرستونل  ی ملل متحد بطوره یپروژ

ملتل متحتد، وزارت  ه یتیدفتتر ختدمات پتروژپروژه آمتوزش داده استت. مراحل آنها را در جریان عطبیق 

نیکتی و عهیته آمتوزش عتدارکات بته عرانسپورت و میدان هوایی بامیان را در امتر خریتداری عبهیت ات عخ

در شامل پرسونل کنترول هوایی( یک عیم عخنیکی)  کارمندان وزارت عرانسپورت مساعدت نموده است.

بعتتد از ختتتم  والیتتت بامیتتان ایبتتاد و غتتر  انبتتام عملیتتات و فعالیتتت هتتای حفتتو و مراابتتت میتتدان هتتوایی

  پروژه آموزش داده شد.

رهنمایی پرواز ها که در مارکیت های محلتی وجتود  اسی ووسایلی ات ضروری هوا شننای عبهببه است

ندارند، عمام مواد و اجناس متورد ضترورت پتروژه از مارکیتت هتای محلتی عتدارک دیتده شتدند کته روی 

ث ازدیتاد در فعالیتت هتای ااتصتادی ، یعنتی از یتک جانتب باعته استتااتصاد محلی عأثیرات مختلت داشتت

از اراردادی های استفاده جو زمینه را برای ستوء استتفاده از وجتوه  واز جانبی از طریق بعضی ردیدها
                                                
41 JICA, information provided in response to a MEC request (in U.S. dollars), 2014. 

ACKU



 کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری

43 
 

پروژه فراهم نموده بود. مهم عر از همه این پروژۀ عمویل شتده عوستت جاپتان کمتک اابتل مشحظته ای در 

دسترستی بته یکتی از عتتاریخی عترین والیتات افغانستتتان نمتوده استت. در حالیکتته هیچگونته مطالعتۀ جتتامع 

م نگردیده عا عأثیرات کمی آن روی ااتصاد محلی معلوم اتردد ولتی افرادیکته بتا ایشتان پروژه عا حال انبا

ین مورد مصاحبه صورت ارفته مکررا اظهار نموده اند که پروژه از طریق اعصال بامیان با ستایر ا در

 نقاط افغانستان عأثیرات مببت روی زنده ای این والیت به جا اذاشته است.

 .تالش به خرچ دادند ،النهای نظارت و ارزیابی و مبارزه با فساد اداریتمام جوانب در تطبیق پ

 ( ازUNOPSی ملتتل متحتتد )ه یتت( و دفتتتر ختتدمات پتتروژJICA)اره همکتتاری هتتای بتتین المللتتی جاپتتاناد

. پتروژه هتم عوستت دفتتر ختدمات بودنتدوردارعرعیبات کافی و مؤثربرای نظارت و ارزیابی پتروژه بتر خ

یتن، از ا عوست اداره همکاری های بین المللی جاپان نظارت میگردد. عشوه برپروژوی ملل متحد و هم 

ه آغاز پروژه بازدید های ساحوی مشترک ساالنه غر  بازرستی پتروژه از طترف دفتتر ختدمات پتروژ

ان جوانتتب تستتی هتتای انکشتتافی جاپتتان، دولتتت افغانی ملتتل متحتتد عنظتتیم میگتتردد کتته در آن اداره همکتتاریتت

 .ودندنم تراک می  اشذیدخل دیگر نی

غتر  عتدارک اجنتاس و ختدمات  متورد ضترورت بترای پتروژه و  ملتل متحتد ه یتیختدمات پتروژ دفتر 

کتته ایتتن امتتر عاحتتدی از فستتاد اداری  استتتفاده نمتتوده از اتتوانین و مقتتررات ختتود همچنتتان استتتخدام افتتراد،

 نظتارت و ارزیتابیۀ شتده بته کمیتتا ارشتات عأییتد نا با وجود عرعیبتات حفتاظتی موجتود، جلوایری نمود.

افتراد زورمنتد محلتی  ععداد مقامتات ادرعمنتد و همچنتان از عششهای  یک کایت مواصلت نموده اند که ح

متال نفتوذ نماینتد. عششتهای ایتن افتراد عر  کسب منفعت شخصی باالی پتروژه اعا غ می کرددر بامیان 

مرک  بودنتد کته ظتاهرا بتا زحمتات بیشتر در جهت کسب ارار داد ها برای کار های زیر بنایی پروژه مت

ملتتل متحتتد و ریاستتت عرانستتپورت و هوانتتوردی ملکتتی بامیتتان رفتتع  ه یتتیمشتتترک دفتتتر ختتدمات پتتروژ

 اردیدند.

 مداومت

مستلکی را بته وزارت  یهای عتالملل متحد، دفتتر متتذکره ستتندرد ه ییطبق اظهارات دفتر خدمات پروژ

ریاستتتت هتتای مربوطتته وزارت عرانستتتپورت  عرانستتپورت و هوانتتوردی ملکتتی معرفتتتی نمتتوده و بتترای

پتتروژه در آینتتده استتتفاده  همچتتو بنچمتارک هتتای مستتلکی را نیتت  فتتراهم ستتاخته کتته میتوانتتد غتتر  عطبیتتق

کیفیت بطور جدی رعایتت اردیتده اردد. در پهلوی کارهای زیربنایی انبام شده که در آنها ستندرد های 

عتیم عخنیکتی استت کته مستوولیت حفتو و  از آنهتا یتک عیم مسلکی نی  ایباد اردیتده استت کته یکتی ، دواند

 میدان هوایی ایباد اردیده است.  غر  مدیریت وایی را به عهده دارد و عیم دیگرمراابت میدان ه

 اراردادی موظو به انبام هر اونه کار عرمیمطی آن بوده که  این پروژه دارای دوره عضمین یک ساله 

جهتت وزارت عبهیت ات و ماشتین آالت بترای  JICAحالیکته  در. ضروری می باشتد مراابت  حفو و و

در میتان مراابتت را  نیست کته چته کستی مصتارف حفتو ومعلوم اما ، نموده است حفو و مراابت فراهم 

 و طویل المدت خواهد پرداخت.مدت 
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 . کمک های بشر دوستانه  8

 NORWAY  - پاسخ بشر دوستانه

  محل  ننگرها، کابل، فاریا ، سرپل و هرات

     2008عاری   

ملیون دالر 1.06ه ینه  
42

 

 (NRCموسسه عطبیق کننده یا همکار  سازمان امور مهاجرین نارویژی )

حوادث طبیعی انبام  این پروژه به اساس نیاز سنبی که به همکاری دفتر ملل متحد و اداره ملی مدیریت

  عحتت پوشتش نیت  ستهیم بتوده انتد.، که ادارات متذکره در انتخا  ستاحات دست ارفته شده روی شده بود

کننده اان و بیبا شده اان داخلتی از طریتق ارایتۀ کمتک در عرصتۀ  عودت به مهاجرین،  متذکره پروژه

ختدمات ضتروری و متواد سترپناه کمتک نمتوده  ،، ضتروریات مکتتب و دسترستی بته زمتینعربیه و ععلیم

 است.

 ها از ظرفیت استفادۀ محدود

 نمتود، ده اتی متینتیتن پتروژه از دولتت نمایا نهاد های اصلی است که در ادارۀ ملی ضد حوادث از جمله

 بتا .ودنتدارف نقش ثتانونی را بتازی متی نموزارت های امور مهاجرین و عودت کننده اان و وزارت مع

، ی، پشنگتذاریک سهم اابل مشحظه در دی این نهاد های دیگر دولتی هی  نظر می رسد کهه این حال، ب

ه نقتتش رهبتتری شتتورای مهتتاجرین رزیتتابی پتتروژه نداشتتتند. استتناد موجتتود نشتتان دهنتتدعرعیتتب بودجتته و ا

تخدام  و عملیتته انتختتا  ستتازمان امتتور مهتتاجرین نتتاروی عمتتام عتتدارکات، استت ( میباشتتد.NRC)نتتاروی

دیتده ای  آمتوزش لی ضد حوادث دارای عیم هتای نستبتاادارۀ م. بودرا مورد اجرا ارار داده  ها اراردادی

عوانستت روی کیفیتت عطبیتق  ه وستعت استتفاده نگردیتد کته متیین پروژه بتا چند از آنها در هر باشد،ی م

 عشوعا  موثریت مصارف عاثیر اذار می بود.پروژه و

 . گردد می ،حاالت اضطراری مانع حسابدهی متقابل در پروژه ها اقدامات فوری در

حتتوادث طبیعتتی در برابتتر  ضتتد جرین  نتتاروی و اداره ملتتیشتتواهد در متتورد اینکتته چگونتته شتتورای مهتتا

یکدیگر و همچنان در برابر مردم افغانستان از نتتای  پتروژه پاستخگو بودنتد، وجتود نتدارد. طوریکته در 

 مشکل استت عتاامراین  ،ر رفتهبسیاری از اسناد راجع به اعشمیۀ پاریس در مورد مؤثریت کمک ها عذک

 انمتاییم، زیترا در چنتین پتروژه هت پیتروی متقابتل دوستتانه از اصتل حستابدهی در یک پتروژۀ پاست  بشتر

 میباشد. ،روند رسانیدن کمک و خدمات اساسی به مردم آسیب دیده عاولویت اساسی عبارت از عسری

 یک ضرورت مبترم بته ارایتۀ کمتک عاجتل بته ایتن اتروی ،با درنظر داشت می ان ب ر  بیبا شده اان

أکید اساسی روی انبام ارزیابی سریع و ایبتاد اابل درک است که عامراین  شد. دیده می های آسیب پذیر

عقویت ظرفیت های نهتاد هتای ذیتربت دولتتی  ارفت. بدین عرعیب، های پاس  اضطراری صورت می عیم

لویت های ثتانوی ومله اجمدت از  عر در درازی ارایۀ پاس  اضطراری بگونۀ مؤثرو ایباد میکانی م برا

                                                
42 In 2014, the RNE reported that the project cost “NOK 8,000 (x 1,000),” which is approximately $1.06 million in 2015 U.S. 
dollars. 
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بته مشتکل بته دستت هتا بتوده و  خار  از کنترول طرفعدد عوامل متا برچی یکه بن ؛رفتند به حسا  می

 می آید.

 .اتهامات فساد اداری موجب سواالتی درمورد پروسۀ انتخاب مستفدین گردیده است

از ستتاکنین در هتترات و ننگرهتتار در متتورد  ناشتتده ععتتدادی از شتتکایات عأییتتد ،کمیتتته نظتتارت و ارزیتتابی

شتونده ی الخصوص در عهیۀ لست خانواده های مستتفید دخالت غیر اانونی عوست بع  مقامات محلی عل

 متورد ذیتدخل بتودن همچتو طرفهتا دردری ا ارش مشتابهو همچنان از مساعدت ها حاصل نموده است. 

مواصتلت نمتوده  نظتارت و ارزیتابیعهیه و عدارک مواد ضروری سر پناه و ضروریات مکتب به کمیتۀ 

پروژه اردیتده استت. یتک ستروی جهتت  اسب وجوهعث نگرانی در مورد مصرف منکه این امر با است

 و ارزیتابی ستی عمیتق در متورد لستت هتای مستتفدینععیین می ان رضایت مستفدین و همچنان یک بازر

 کیفیت و کمیت مواد عوضیر شدۀ سر پناه میتواند در رسیده ای به این شکایات ممد وااع اردد.

 .است هاقیماندبرای اطفال افغان بجدی سوء تغذی به مثابه یک مشکل 

طفتل افغتان  500000ته، درحتدود بر اساس سروی ملی سوء عغذی که به حمایت ملل متحد صورت ارف

یتن اواختر یتک مقتام ارشتد ا در بته عتداوی ستوء عغتذی نیتاز خواهتد داشتت. 2015سن شتش در ستال  زیر

به سوء  طفل مصا  500000% از مبموع 15یونیسو در افغانستان اظهار نموده است که ن دیک به 

زیتر ستنین شتش  % اطفتال 40.9در حدود شوعا  این سروی نشان می دهد که ع عغذی زنده نخواهند ماند.

بانک جهانی عخمین می ند که سوء عغذی وعوااب مرعبت بته آن  از رشد باز مانده اند. به دلیل سوء عغذی

ص در والیتت هلمنتد و ایتن پترابلم بخصتوشتود.  % رشد ااتصادی ستاالنۀ کشتور عمتام متی 3-2به ایمت 

اولیته ت آنبا عرضۀ خدما ن نقاط کشور که دردرمیان جوامع بیبا شده اان داخلی و همچنان در دورعری

ین عرصه فعالیت دارند، ا . بر اساس معلومات نهاد های غیر دولتی که درخیلی حاد میباشد محدود است

ی غتذایی بته ا  که مانع رسیدن کمکهااز جمله عوامل اساسی سوء عغذی اطفال عبارت اند از امنیت خر

، فقتتدان دانتتش الزم درمیتتان متتادران افغتتان در متتورد رژیتتم غتتذایی مناستتب ایتتام دمتتردم آستتیب دیتتده میشتتو

 مواد مخدر در بعضی از ساحات حاصل خی  کشور. طفولیت وازدیاد عولید

عوجته بته مطالعتات سبت به کمکهتای امنیتتی اترار دارد. بتا عر ن لویت پاینودر مبموع زراعت در یک ا

حصتته  30/1( فقتتت  USAIDاداره انکشتتاف بتتین المللتتی امریکتتا) ، کمتتک هتتای کشتتاورزی2009ستتال 

عتا ستال  2010مبموع وجوه مصرف شده در برنامه های غیر امنیتی را احتوا متی نمایتد. از ستال متالی 

های غتذایی کمک بخش  در را ملیون دالر 405بیش از مبلغ  USAIDبرنامه غذای صلر  ،2014مالی 

س که کنگتر دالری میلیارد 4.1در مقایسه با  رام این که در سراسر افغانستان کمک کرده است. در حالی

نظتر ه اختصتاص داد، کتم بت 2015 آمریکا برای کمک به نیروهای امنیتی ملی افغان عنها در سال متالی 

یعنتی دو عامتل  ان می دهتد.را نشبعد از سقوط طالبان  محسوسوی بودج اتاختشف این مقایسه .رسد می

 پس از بتیش این است که ااعیتواما می باشد  پیچیدههم نظامی بدون شک درغذایی و امنیت  مصوونیت

  ، بستیاری از کودکتانافغانستان میباشتد بازسازی بین المللی در عاری  های ب راترین برنامه سال 14از 

 ، مستفید اردند.ر شده استسرازیاز سیل کمک های خارجی که به کشور  هم هنوزباید 
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 -سددرپناه و ارایددو مشددورت و آگهددی هددای حقددوقی بدده مهدداجرین و بیجددا شددده گددان داخلددی  آوری فددراهم

NORWAY   

 مواعیت  شر  و شمال افغانستان ) و پاکستان(    

  2008عاری       

ملیون دالر  4.35ه ینه      
43

 

 (  NRCمهاجرین ناروی ) موسسه عطبیق کننده  شورای

اضتیه  زمتین  124، حتل و فصتل نمتودن هسترپنا 1000اعمار  این پروژه شامل بخش های مختلو مانند

اداری، و ارایته دانتش و مهتارت  اضتیه 100جایتداد، حتل و فصتل  اضتیه 100در شمال افغانستان، ثبت 

 .بوده است جوامع ه نمایند 1000ابتدایی در مورد اعمار سرپناه برای 

وژه هدا بده دولدت وقات معلومدات ندا مکمدل در مدورد پدردریافته است که بعض اکمیتۀ نظارت وارزیابی 

 .مرکزی ارایه میگردد

نمایدنتتده اتتان علتتی الخصتتوص  امتتور مهتتاجرین و عتتودت کننتتداانایتتن پتتروژه در همکتتاری بتتا وزارت 

شتکار بتوده ولتی بتر استاس آولستوالی بیشتتر  اردیده است. نقش دولت در سطر والیتت و طرح ولسوالی

 عتودت کننتده اتان هتای ذیتربت وزارت مهتاجرین و ، ریاستنظارت و ارزیابیمات دریافتی کمیتۀ معلو

را  نظتتارت و ارزیتتابی کمیتتتۀ ،شتتونداانمصتتاحبه  معلومتتات انتتدکی در متتورد پتتروژه دارنتتد. کابتتل در

ن ت کننده اتاوزارت امور مهاجرین و عود مقامات ارشد حد کافی باه که پروژه ب درجریان ارارداده اند

، متدیریت  اینایشان در پروسه هایی ماننتد دیتبراساس اظهارات این مقامات،  .شریک ساخته نشده است

در وزارت امتور مهتاجرین ارشد مقامات  عشوه بر آن،و یا ارزیابی پروژه هی  اونه دخالتی نداشته اند.

کته  وطته شتانو ستازمانی در ریاستت هتای مربو عودت کننده اان در متورد ظرفیتت هتای پتایین بشتری 

 ابراز نگرانی نموده است. ، به کمیتۀ نظارت وارزیابی از پروژه می اردد،منبر به ان وای م ید آنها 

 .شود که روشهای معمول در پروسۀ تدارکات شفاف بوده اند چنین معلوم می

متور از رهنمود های ستندرد دفتر ملل متحتد در ا در انتخا  مستفیدین  پروژه ،شورای مهاجرین ناروی

( استتتفاده نمتتوده، در حالیکتته عمتتام فعالیتتت هتتای عتتدارکات بشتتمول داوطلبتتی هتتا و UNHCRمهتتاجرین )

. دی این سرپناه بودرای مهاجرین ناروی صورت ارفته استخدام افراد در مطابقت با طرزالعمل های شو

 ست. و رهنمود های سرپناه دفتر ملل متحد در امور مهاجرین صورت ارفته ا هامطابق ستنددر 

غر  عرضه خدمات الزم و فتراهم آوری اجنتاس و متواد متورد ضترورت پتروژه  از اتراردادی هتای 

محلی استفاده شده  و در همکاری ن دیک با نماینده اان والیتی وزارت احیا و انکشاف دهات و وزارت 

 NRCد هتایعدلیه با ایشان ارارداد اردیده است. در حالیکه استتخدام آنهتا بتر استاس مقتررات و رهنمتو

. بودصورت ارفته 
44
   

                                                
43 In 2014, the RNE reported the project cost “NOK 32,786 (x 1000),” which is approximately $4.35 million in 2015 U.S. dollars. 
44 Much of this information is impossible to verify, given the transitory nature of the project and its remoteness in time.   

ACKU



 کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری

47 
 

 

 روشهای نظارت سفارشی نتایج متغیری را ببار آورده اند

جلستات پروژه ها از عرعیبتات ویتژه ماننتد شورای مهاجرین ناروی غر  نظارت و ارزیابی بعضی از 

مشورعی با شرکای کاری بشمول دولت، نهادها ی مدنی و شرکای کتاری دیگتر غتر  ارزیتابی عطبیتق 

بطتور متؤثر در پتروژه  ایری جوامع عحتت پوشتش میتوانستت این درجۀ سهم ستفاده نموده است.پروژه ا

دیگتر را درمتورد  متتاثرهای دیگر نی  مورد استفاده ارار ایرد عا واتا فواتا نظریات مستفدین و جوانتب 

 پروژه دریافت نماییم.

غتر  شتریک ستاختن   حت پوشش همچنان از رضاکاران محلتیع محشت شورای مهاجرین ناروی در 

اره های موبایل را در ستاحات نمود. شورای مهاجرین ناروی شم مشکشت مربوط به پروژه استفاده می

بتا  روژه عمتاس بگیرنتد.پتصتورت بتروز کتدام مشتکل بتا مستولین  وشش عوضیر نموده بودند عا درپعحت 

در متتورد فقتتدان  نعتتودت کننتتداا ی در وزارت امتتور مهتتاجرین ووجتتود ایتتن نتتوآوری هتتا، نگرانتتی جتتد

مکانیسم های رسمی نظارت و ارزیابی وجود دارد که متانع  بازدیتد هتای  متنظم پرستونل وزارت امتور 

 می اردد. ن و عودت کننداان از ساحات پروژهمهاجری

 تأثیرات اقتصادی نا پایدار

ت مهتتاجرین نتتاروی صتتورود هتتا وطرزالعمتتل شتتورای عمتتام فعالیتتت هتتای عتتدارکات در مطابقتتت بتتا رهنمتت

محلتی شناستایی و در متورد ستتندرد هتای دفتتر ملتل  معمتاراننتاه ، پسر  ارفته است. ابل از آغاز اعمار

محلتی  معمتار  60اضافه از متحد در امور مهاجرین برای اعمار  سرپناه و عشنا  ها آموزش داده شدند.

ر بودنتد. عتا یتن پتروژه مصتروف کتاا همراه با عیم هتای عخنیکتی و نظتارت شتورای مهتاجرین نتاروی در

جا یکه ممکن بوده شورای مهاجرین ناروی عمام اجناس الزمه، خدمات و عبهی ات متورد ضترورت را 

متردم محتل بته کرایته ارفتته  هم ازشمول موعر های مورد ضرورت که آناز مارکیت محلی عهیه نمودند ب

 .دارد. این پروژه درسطر نازل اراری داعاثیرات ااتص میتوان افت که شدند. در خاعمه 

 .سازد اتهامات فساد اداری پروسۀ انتخاب مستفدین را متضرر می

اادامات مبارزه با فساد اداری شورای مهاجرین ناروی در مورد این پتروژه شتامل ارعقتای ستطر ااتاهی 

کتته فستتاد اداری را مرعکتتب میشتتوند و  کارمنتتدان در متتورد فستتاد اداری، وضتتع عع یتترات بتتاالی کستتانی

عهیه و عدارک متواد ضتروری سترپناه، استتخدام  ای نظارت و بررسی، میباشد. مگرعقویت طرزالعمل ه

عرصه هایی بتا  ست مستفدین سر پناه و استخدام ارار دادی های محلی از جملهیعهیۀ ل ،پرسونل ساحوی

 .بوده اندآسیب پذیری به فساد  بیشترین

مقامات در وزارت امتور مهتاجرین  از تن از یک کمیته نظارت و ارزیابی بر اساس معلومات بدست آمده

کته  بودنتد نیت  ععتداد افترادی و عودت کننده اان، لست های عرعیب شده برای مستفدین سرپناه شامل یتک

 ات. ایتن اعهامتبودنتدحتال آنکته آنهتا مستتحق کمتک ن بودنتداخت رشوه شامل لست ساخته شتده در بدل پرد

 عأیید نشده است. ا کمیته نظارت و ارزیابیحین مصاحبه شان ب همچنان عوست مقامات دیگر وزارت و
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   پیشنهادات برای اصالح پالیسی

 کمیتته نظتارت و ارزیتابی ،جهت رسیده ای به ضعو ها و چالشهای موجود در برابر مؤثریت کمک ها

عا مطابق به ععهدات شان به اعشمیۀ پتاریس  ان و دولت افغانستان عقاضا بعمل می آورداز عمویل کننده ا

 ورد مؤثریت کمک ها سفارشات آعی را عملی نمایند.در م

 حسابدهی و شفافیت

مؤثریت کمک ها باید ایباد شود عتا از کمتک هتا برای عأمین  و چند جانبه مستقل مشترک یک کمیسیون 

عمویل کننده اان ین، ا عشوه بر ارایه نماید. ا شناسایی و پیرامون آن سفارشاتنظارت نموده و نوااص ر

غانستان باید باهم روی شتاخص هتای مؤثریتت کمتک هتا عوافتق نماینتد. کمیستیون میتوانتد یتک و دولت اف

ارایته نمایتد.  ه غتر  نشتاندادن  دستت آورد هتای آنکارت ا ارش دهی را ساالنه برای هر عمویل کننتد

متتدنی غتتر  دسترستتی استتترده بتته معلومتتات   بتترای نهتتاد هتتای جامعتتۀایبتتاد همچتتو یتتک نهتتاد زمینتته را 

  بتتر ایتتن برنامتته هتتانبتتام نظتتارت شتتانرا در امتتر اهتتای کمتتک مستتاعد ستتاخته و عوانتتایی  برنامتته پیرامتتون

  .پیوسته اف ایش می دهد

ستطر ملتی عبتارت از ععلیتق اترار داد بتا نهتادی عحتت نتام  یکی از آخرین نمونه هتای نظتارت متؤثر در 

در عترا  و افغانستتان فعالیتت و  بوده انتفاعی غیر که ب راترین ارار دادی کمک و انکشاف بین المللی

ختشف رفتتاری  میباشد. در نتیبۀ یک بازرسی داخلی دریافتت اردیتد کته ایتن نهتاد در یتک سلستله ،دارد

بوده استهای جدی دخیل 
45

از آن اعفتا  افتتاد یتک نمونته ای  2015جنوری ستال  . این انکشافات که در

یا مدیریت کمک های خارجی به افغانستان که در عمویل، ارایه و  هایی شکل نظارت است که عمام جناح

 باید بگونۀ منظم انبام دهند.  ،دخیل هستند

پارعمنتت دفتاع ایتاالت متحتده مبنتی بتر افشتای حقتایق در متورد مصتارف ، عصتمیم اخیتر داز جانب دیگر

ستتت کتته متتانع یتتک نمونتتۀ صتتریر عتتاکتیکی ا (ANSFامریکتتا بتترای اوعهتتای ملتتی امنیتتتی افغانستتتان)

میگردد عا به معلوماعی دسترستی حاصتل نماینتد دولت  یل کننده ور های عموشهروندان کشو
46
کته جهتت  

 .تآنها فراهم اردیده اسارزیابی ماهیت و کیفیت کمک ها به 

 تعریف یکسان از مصارف عمومی و مصارف غیر مستقیم

، غفتجوانتب ذین روشتن از عملیتات برنامته هتای کمتک هتای ختارجی بترای عمتام برای ارا ه یک عصتویر

 ربه مصارف ارارداد هتا کته بته طتوسازمان های عمویل کننده باید روی اصطشحات رای  حین مراجعه 

می عواند چتالش برانگیت   اردمو وی همچوربه عوافق رسیدن  به عوافق برسند.  مصرف نگردیند  مستقیم

صطشحات متقابش  ابرای رعایت الزم را  باید عشش عمویل کننداانو در برخی موارد، غیر ممکن باشد. 

اداری، وستایل نقلیته، لتوازم،  مصتارف، امنیتت، کرایته، معاشتاتماننتد  یمصارف بندی و دسته ابول شده

                                                
45 IRD received more than $1 billion in contracts for work in Afghanistan between 2006 and 2014. 
46 In early 2015, the Commanding General of U.S. Forces – Afghanistan backed away from the initial classification decision, 
and much of the information was made available to the public.   
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 اردیتده وشتفافیت و پاستخگویی  باعتث افت ایشایتن امر ، بعمل آرنتد.و غیره اابل پرداخت رخصتی های

کمتک بته متتردم  جهتتپتول ر اقتده مچتدر وااتع  ینکتها از روشتن عتر عصتویر یتکدولتت افغانستتان بترای 

 فراهم خواهد ساخت. د رامصرف میگرد افغانستان

  تخصیص کمک ها

پروسۀ  را درکمک های چندین ساله را متعهد شوند عا دولت افغانستان  یل کننده اان باید عشش نمایندعمو

ی کلیتتدی ایتتن پشنگتتذار یتتک جتت ء. دراز متتدت کتته درآینتتده نیتتاز خواهتتد داشتتت، کمتتک نمایتتد پتتشن ستتازی

مراابت پروژه  شامل ساختن پشن های وااعبینانۀ و عوام با ج ییات عمویل فعالیت های حفو وعبارت از 

در  SPAD عقویتتت ادارات والیتتتی و عرضتتۀ ختتدمات یتتن عرصتته برنامتته ا هتتای انکشتتافی متتی باشتتد. در

  باید ستاندولت افغان ،وابستگی به کمک خارجیاستقامت درست اام اذاشته است. ولی جهت اجتنا  از 

امنیتت بنتادر و در راستای افت ایش جمتع آوری عوایتد داخلتی از طریتق کتاهش فستاد،  های مستمر عشش

  . انبام دهدرشد اساسات مالیه 

 .در افغانستان برای استفادۀ آیندهتوحید بهترین تجارب و کار کرد ها 

بایتد یتک نهتاد مشتترک را بته  عمویل کننده اان بین المللی در همکتاری بتا وزارت هتای ذیتربت در کابتل 

ت عبتار  و در  آن در یتک فارمتت هتدف جمتع آوری و نشتر معلومتات در متورد بهتترین کتار کترد هتا و

 حافظتته بتترای استتتفادۀ آینتتده ایبتتاد نماینتتد. عغییتتر و عبتتدیل در میتتان کارمنتتدان ستتفارت هتتا منبتتر بتته ضتتیاع 

 ، یک عشش مشترک عمام جوانب ذیدخل ند.اکه در اذشته رخ داده  می اردندسازمان و عکرار اشتباهاعی 

 بگیرد.ی در سالهای پیشرو اراره یبع ارزشمند در خدمت عیم های پروژعواند به مبابه یک منمی 

 قراردادی ها 

ختو  دارنتد عده اراردادی ها استفاده نمایند که اسناد معتبر و عاریخچتۀ  عمویل کننده اان باید  عنها از آن

همچنتان  و الیه ای اجتنا  ورزند. آنهتا بایتد روی مقتررات عقتد اترارداد هتاچند  و از عقد ارار داد های

های الزم را غتر  ارزیتابی و همچنتان عرعیبتات و پروستیچر طرزالعمل داوطلبی با هم به عوافق برسند

 ارار دادی ها عدوین نمایند. 

   همسویی هماهنگی و

ه نمایند عا هماهنگی بین عمویل کننتده و دولتت بهبتود عمویل کننده اان باید از میکانی م های موجود استفاد

یابد. عمویل کننده اتان بایتد بترای دولتت معلومتات جتامع و درستت را در متورد نحتوه مصترف کمتک هتا 

اترار و محلتی و فراهم نماید و اطمینان حاصل نمایند که کمک های شان در مطابقت با اولویت های ملی

بیس )بانتک معلومتاعی( کمتک هتای انکشتافی بایتد متورد بتاز دیتتا غر  دست یافتن به این هدف، دارند.

بینی ارار ارفته ) ساده ساخته شود( عا جوانتب ذیتدخل بته معلومتات در متورد کمتک هتا دسترستی کامتل 

 حاصل نمایند.
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 عدم مرکزیت 

ستاختن آنعتده وظتایو دولتت معطتوف نمایتد کته بطتور غیتر متمرک  دولت مرک ی باید عوجه جتدی روی

بایتد ستهم اابتل نهتاد هتای والیتتی  . می عواند عوست نهاد های والیتی و ولسوالی راه انتدازی اردنتد موثر

مشحظه ای در پروسۀ بودجه سازی ملی و عهیۀ پشنهای انکشافی ملی داشته باشتند عتا پشنهتای انکشتافی 

 والیتی شامل بودجۀ انکشافی ملی اردند. 

 توزیع کمک ها 

بازسازی، انکشافی و بشتری والیتات افغانستتان و ابی جامع و هدفمند نیازهای برای ارزییک نیاز مبرم 

در نحتتوۀ مصتترف کمتتک هتتا عوستتت دولتتت، عمویتتل کننتتده اتتان، نظامیتتان و  مطتتابق بتته آن  عبدیتتد ستتاختار

حمایتت بیشتتر بترای یع مساویانه منتابع و فتراهم آوری موسسات غیر دولتی وجود دارد. این کار در عوز

پرواترام های بیشتر به انکشاف و کمک های بشتر دوستتانه دارنتد، کمتک مینمایتد.  زمندیکه نیا مناطقی

نتتای  ملمتوس  بتا  امتن اغل پاس  اضطراری اوماندان اسما  نشان داد که بودجه مصرف شده در والیتات نتا

 را درابال نداشته است.

  شراکت ارتقاء یافته 

جریتان عطبیتق  دررا بتا دولتت  ونظارت و ارزیابی کعمویل کننده اان باید می ان کارهای عحلیلی مشتر 

 هتای بیشتتر ظرفیتت ستازی بترای افغانهتا را این امر نه عنها فرصتت .اف ایش دهند پروژه ها بسیاری از

و مؤثریتت کمتک  ایتن نهتاد هتافراهم مینماید، بلکه به عمویل کننده اان نی  فرصتت ارزیتابی وااتع بینانتۀ 

 فراهم مینماید. ،را های شان

   حکومت داری الکیت وم

 باید کوشش نمایند عا حبم پول باالی پروسۀ انکشافی، عمویل کننده اان ی افغانغر  بلند بردن مالکیت 

بخصتوص در بختش بودجته انکشتافی.  ،افت ایش دهنتد را که از طریتق بودجته دولتت بته مصترف میرستد

ا غتر  بلنتد بتردن عوانتایی هتایش غر  عوجیه این امر، دولت افغانستان باید اادامات الزم و مؤثری ر

در مصتترف بودجتته، عقویتتت متتدیریت متتالی و کنتتترول متتالی، عستتریع رونتتد اصتتشحات اداری، عطبیتتق 

مرک یتت زدایتی داری والیتتی،  اصتشح حکومتتا فساد اداری، بلنتد بتردن شتفافیت، استراعیژی مبارزه ب

ی جامعته متتدنی در دیتت این، و نهتتاد هتتاوشتش پ، واستتترش اشتتتراک جوامتع عحتتت عملیتات وزارعخانتته هتا

عشتریک مستاعی  راستا ینا دریعنی، عطبیق، رهبری و نظارت فعالیت های انکشافی، روی دست ایرد. 

ابتتل از اینکتته کشتتور هتتای عمویتتل کننتتده وجتتوه از ستتویی هتتم،  ضروریستتت.وااعتتی میتتان جوانتتب ذیتتدخل 

ای خود را در مدیریت ایتن وجتوه دولت باید ظرفیت هر دولت افغانستان ارار دهند، بیشتری را در اختیا

 ارعقاء بخشد. 
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  کیفیت کمک ها 

های کمکی شان به نیاز های که عوست افغانها  عأکید عمویل کننده اان باید متمرک  به آن باشد عا پروارام 

پاستخگو باشتند.  به نهاد های افغتانی، ظرفیت محلی را انکشاف داده و ه اند رسیده ای نمودهشناسایی شد

و  نمایند های بیشتر باید به مناطقی عرضه اردند که بیشتر مردم فقیر روستایی در آنها زیست میکمک 

 در نظر ارفته شوند، متوردی طبیق عمام پروژه های انکشافی جداو عاهداف عساوی جندرباید در دی این 

د یتک مترور اکبریتت عمویتل کننتده اتان بت ر  روی آن عمتل نمتوده انتد. هتر عمویتل کننتده بایت که ظاهرا

) درصورعی که اتبش  را ارزیابی نماید خویش دستاورد هایعا ه را روی کمک های خود انبام دهد ساالن

عرجیحا  بررستی کمتک هتا بایتد در مشتوره  بتا دولتت افغانستتان صتورت ایترد، چنین نکرده باشد(.   وی

 استفاده اردد.  ،بخصوص در مورد اینکه از کدام معیار ها غر  اندازه ایری مؤثریت کمک ها

   همکاری های تخنیکی

موثریتت بتا عوجته بته مصتارف عمویل کننده اان باید اطمینان حاصل نمایند که کمک هتای عخنیکتی آنهتا  

هماهنگ شده، در مطابقت بتا اولویتت هتای  ملتی  بتوده و بتاالی ظرفیتت داشته و مطابق به نیازمندی ها 

بطور جدی نظتارت اردیتده و  ،خنیکی باید متداوم بودهکمک های عسازی کارمندان افغانی عمرک دارند. 

همه ساله مورد ارزیابی ارار ایرند، عا خش های موجود ظرفیتی شناسایی اردیده و ااتدامات جهتت رفتع 

 آنها اعخاذ اردند.
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 نتیجه گیری

یشترفت هتای ستال اخیتر کمتک هتای بتین المللتی منبتر بته پ 13کته در  رد میکنتد را  امتر کمتر کسی این

چشمگیری در بعضی عرصه های زنتده اتی یتک شتهروند عتادی افغتان و ظرفیتت هتای عملیتاعی دولتت 

درحتال پایتان یتافتن استت. بتا درک ایتن  ،افغانستان اردیده است. ولی عصر کمک های خارجی نامحدود

یس  تر -ه استتبۀ افغانستان وارد نمتودیدکه این کمک ها از ابل روی بو وااعیت ها و عأثیرات زیان بار

غنی بر ضرورت کنترول بیشتر افغانها روی اجندای انکشافی عأکیتد مینمایتد عتا اطمینتان حاصتل ر جمهو

ی انکشتافی هتا ست عا پروارامشود که دولت وی از ظرفیت های سازمانی و عخنیکی کافی بر خوردار ا

 یق نماید. و اولویت های بین المللی عطب حبم کمکهاعغییرات در  به کمتر اعکاء را با

ایتن هرچنتد  .خشصته اردیتده استت ات ارشیتن ا در ین پروژه هتاا از، نظارت و ارزیابیکمیتۀ ارزیابی 

محدود است ولی دریافته است که رابطه میان عمویل کننده اان و دولت افغانستان هنوز در حال ارزیابی 

بیشتتر از  استتفادۀ هتر چته افغانستتان پیرامتون عوسعه است و عمویتل کننتده اتان در متورد خواستت دولتت

ش در دستتگاه ظرفیت های آن بیشتر آااهی حاصل نموده اند، ولی به دلیل موجودیتت فستاد رو بته استتر

ورزند. ایبتاد یتک عتوازن مناستب میتان کنتترول روز افت ون افغانهتا روی  می اجتنا  این کار دولتی از

ینکه عمویل کننده اتان میکتانی م ا از ها و همچنان حصول اطمینان لویتوبه و پشنگذاری ایمصرف بود

های اوی نظارت را غر  محافظت از پول مالیه دهنتده اتان شتان متد نظتر دارنتد یکتی از چتالش هتای 

 اساسی فرا راه دولت افغانستان و جامعۀ جهانی میباشد. 

 بتته آنهتتا ات ارشیتتن ا هتتای انکشتتافی کته در بستتیاری از پرواترام اینستتت کته اتت ارشیتن ا نکتتۀ مببتتت در

همستویی آنهتا بته ها و همچنان  رسیده ای صورت ارفته به ضرورت نظارت و ارزیابی منظم پروارام

ستت کته ا ایتن ات ارشدر  چتالش برانگیت نماینتد. متورد  لویت هتای ملتی دولتت افغانستتان عأکیتد متیوبا ا

از پروژه ها نیاز به عرعیب پشنهای مفصل را بخاطر فعالیت های حفو ومراابت بعد  بعضی از پروارام

یتا بحتد کتافی آنترا  ایرنتد و ها و همچنان عهده دار شدن افغانها برای انبام این فعالیت ها را نتا دیتده متی

هتای  مداومت ععداد زیتادی از پرواترام جدی نمی پندارند. نا کامی در پشنگذاری برای چنین فعالیت ها،

تری در مورد اینکه ممکن ععداد زیادی ین ارزیابی را زیر سوال برده و منبر به سواالت بیشا شامل در

هایی عأکید مینمایند که به نیاز های عاجل رسیده ای نموده ومنبر بته  از عمویل کننده اان روی پروارام

در حالی که عوجه کافی جهت آمتاده ستازی دولتت افغانستتان در راستتای بعهتده  ند.میشو نتای  کوعاه مدت

ا زمتتانی کته کمتتک هتای عمویتل کننتتداان بته پایتتان متی رستتد، ه هتژاترفتن امتور حفتتو و مراابتت ایتتن پترو

 صورت نگرفته است.

بصتیرت بیشتتر  یک عصتویر روشتن و ارایۀ عبارت ازا ارش ر آغاز ذکر اردید، هدف این طوریکه د

های کمکی استت کته از  ، مردم و دولت افغانستان در مورد حبم عظیمی از پروارامبه عمویل کننده اان

غنتی،  اد موجود در مورد این موضوع خیلتیدست ارفته شده اند. مو سو روی بدین زمان سقوط طالبان

وسیع و متنوع است و این آرزوی صاداانۀ ماست عا در روشن ساختن ایتن موضتوع کمتک نمتوده باشتیم 

 مورد ستایش وعمبید ارار ایرد. ،که هم حال و هم در آینده
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 سپاسگذاری

زیابی مبارزه با فساد اداری و داراالنشتای آن از همته آنانیکته رهبری کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ار

ستتپاس و امتنتتان مینماینتتد. مراعتتب امتنتتان ختتاص ختتود را ایتتن اتت ارش همکتتاری نمودنتتد اظهتتار  در عهیتتۀ

. ه انتدیکبتا کتار نمتودبتا متا در جریتان عهیتۀ ایتن ات ارش  کته دعمویل کننده اانی ابراز مینمایت همچنان به

م آوری معلومتات متورد نیتاز عوستت عمویتل کننتده اتان، عهیتۀ ایتن ات ارش ممکتن فتراه شک، بدون بدون

 نبود.
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 : مخففات 1ضمیمه 

AA:                             موافقتنامه نماینده 

AAA:                  حسابات عفتیش ساالنه 

AC:                                      ضد فساد 

ACBAR: ننده کمک ها برای اداره هماهنگ ک

 افغانستان

AIF:               زیربنتتتتتتتتتتتای  صتتتتتتتتتتتندو

 افغانستان

AIRD:     انستتتتتتیتیوت انکشتتتتتاف دهتتتتتات

     افغانستان

AITF:    یصتتتتتتندو  وجهتتتتتتی زیربنتتتتتتا 

 افغانستان

ANDS:   استتتتتتتراعژی انکشتتتتتتاف ملتتتتتتی

 افغانستان

AGO:                          لوی سارنوالی   

  

AECC:   ی و سرک سازی کمپنی انبینر

     االسکا

ANDMA: ملتتتتتتتی ضتتتتتتتد حتتتتتتتوادث  اداره

  افغانستان

ANP:                            پتتتولیس ملتتتی

 افغان

AREU:      واحتتتتتتد عحقیتتتتتتق و ارزیتتتتتتابی

 افغانستان

ASI:                                  آدام

      سمیت انترنشنل

ANA:                          اردوی ملتتتتتتتتتتی

     افغان

ASCC:       شتتتترکت ستتتتاختمانی افغتتتتان

 صداات

ASFF:         امنیتتتتی نیروهتتتای  صتتتندو

     افغان

AUAF:            پوهنتتتتتتتتتون امریکتتتتتتتتایی

 افغانستان

ARTF:      بازستتتتازی  وجهتتتتی صتتتتندو

      افغانستان

AFMIS:        و سیستتم معلتوم مدیریت متالی 

  افغانستان

AKF:                                 بنیتتتتتتتتتتتتتتاد

  آغاخان

BPHS:              اساستتتیبستتتته ختتتدمات 

     صحی

BSC:             کمیتتتتته انتختتتتا  مستتتتتفید

 شونداان

CBO:                                      نهتاد هتای

 محلی

CDC:                  یشتتتتورای انکشتتتتاف 

یمحل      

CERP:   برنامتتتتتته پاستتتتتت  اضتتتتتتطراری

 اوماندانان

CIDA:           انکشتتاف بتتین المللتتی ادارۀ

 کانادا

CMA:           انبمن مدیریت حوزه هتای

 آبی
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CPD:                    ریاستتتتتتتت زنتتتتتتتدان

       مرک ی

CRP:                     اتتتتتروه پاستتتتت  بتتتتته

 بحران

CSO:                        ۀجامعتتتتت نهتتتتتاد 

 مدنی

DAD:                شتتتتتتتتتورای انکشتتتتتتتتتافی

    ولسوالی

DDA:                شتتتتتتتتورای انکشتتتتتتتتافی

 ولسوالی

DOD:                      وزارت دفتتتتتتتتتتتتتاع

 امریکا

DFID:     انکشتتتتتاف بتتتتتین المللتتتتتی  ادارۀ

 انگلستان

DCD:             همکاریهتتتتتتتتتای افتمتتتتتتتتتان

 انکشافی

DCI:               استتتتتتتبا  همکاریهتتتتتتتای

 انکشافی

DCDA:           ده  یاداره انکشتاف شتهر

باریک آ -سب   

DDA:                        دیتتتتتتتتتو دلبتتتتتتتتتنس

   اسسمنت

DoRR:    ریاستت امتور مهتاجرین و عتودت

 کننداان

EFSA:  مصتتوونیت  اضتتطراری ارزیتتابی

 غذایی 

EC:                        کمیسون اروپایی 

EPHS:      صحی ضروری بسته خدمات  

ESF:        صندو  کمک های ااتصادی 

EU:                              اعحادیه اروپا 

FMIS:        سیستتتتم متتتدیریت اطشعتتتات

 مالی

GDP:                    عاید ناخالص ملی    

GIRoA           دولتت جمهتوری استشمی

       افغانستان

GLT:                   عیم عرای و معیشت 

GCMU:                   واحد مدیریت اترارداد

 ها

HOO:             اداره عالی نظارت 

HQ:                            اوماندانی 

IP:             اجرایی عطبیق شرکای  

ICT:          عکنالوژی معلوماعیوارعباطات    

IDLG:     ریاست مستقل اراانهای محلی 

ICTAWG:  اروه کتاری شتافیت و حستابدهی

 جامعه بین المللی

IEC:              تخاباتکمیسون مستقل ان  

INCLE:  کنتتترول بتتین المللتتی متتواد مختتدر و

 عطبیق اانون

ITA:      کمک های عخنیکی بین المللی 

IDP:      بیبا شده اان داخلی 

IARCSC:  کمیسون مستتقل اصتشحات اداری

 و خدمات ملکی

ICLA:   کمک حقوایو  ارایۀ مشورت  

JCMB: بورد مشترک هماهنگی ومدیریت 

JICA:   ی بین المللی چاپانهمکاریها ادارۀ  

KCI:                شهرکابل ابتکار  
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KM:                     شاروالی کابل  

LOTFA: وجهتی نظتم واتانون بترای   صندو 

 افغانستان

MEC:  کمیتتتتتته مستتتتتتقل مشتتتتتترک نظتتتتتارت و

 ارزیابی مبارزه با فساد اداری             

MoU:                       عفاهمنامه 

MDG:    داف ه ارساله انکشافیاه  

M&E:             نظارت و ارزیابی 

MoJ:                   وزارت عدلیه   

MoF:                  وزارت مالیه 

MoEC:              وزارت ااتصاد 

MoFA:       وزارت امور خارجه 

MoI:             وزارت امورداخله 

MoMP:  وزارت معادن و پطرولیم 

MDTF:     صندو  وجهتی چنتدین عمویتل

 کننده

MoPH:                   وزارت صتتتتتتتتتحت

 عامه

MoCI:                وزارت عبتتتتتتتتتتتتتارت و

 صنایع

MoEW:                وزارت انرژی و آ 

MAIL:          وزارت زراعت، آبیاری

 و مالداری

MUA:                      انبمتتتتن مستتتتتفیدین

 آ 

MSA:              ۀ ختتتتتتتدمات نامتتتتتتتموافقت

      مدیریتی

MoTCA:  وزارت عرانستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتپورت و

 هوانوردی

MoLSAMD ،وزارت کتتتتاروامور اجتمتتتتاعی

 شهدا و معلولین 

MoRR:  وزارت امتتور مهتتاجرین  و عتتودت

 کننداان

NDI:                    نهتتتتتاد دیموکراعیتتتتتک

    ملی

NGO:                سازمانهای غیردولتی 

NRVA:      و آستیب  راتخطت ارزیتابی ملتی

 پذیری

NADF:    انکشتتتتتتتاف  ملتتتتتتتی چتتتتتتتارچو

 زراعت 

NOK:                      نارویژن کرونر 

NFI:                       مواد غیر غذایی 

NAC:                  کمیتته نتاروی بترای

 افغانستان

NCA:                کمک کلیسای ناروی    

NPP:                   ملیبرنامه اولویت  

NRC:           شورای مهاجرین ناروی 

NUC:                      نیو ینایتد کمپنی 

ODA:       کمک های رسمی انکشافی 

PFEM:  مدیریت مالی و مصارف عامه 

PIU:                   واحد عطبیق پروژه 

PIRC:     مرک  اطشعات عامه و عحقیق 

PIN:                          نیازمند مردم  

PRT:                عیم بازسازی والیتی 
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PC:                           شورای والیتی 

P-ARBP:    پرواترام حتوزه آبتی دریتای پتن-

   آمو

PHDP:   انکشتتتتاف نباعتتتتات و پرواتتتترام

   باغداری

PWG:                       اتتتتتتروه کتتتتتتاری

 محابس

PDC:                   شتتتتتتورای انکشتتتتتتافی

یتیوال     

PD:                  فرمتتتتتتتتتتتان ریاستتتتتتتتتتتت

   جمهووری

RLS-I:  بختش -حاکمیت اانون استقرار 

غیر رسمی عدالت  

RIAP:                   پتتتشن کتتتاری بهبتتتود

   عواید

RBA:              نماینتتتتدای حتتتتوزه هتتتتای

 دریایی

RNE:              ستتتتتفارت دولتتتتتت شتتتتتاهی

   ناروی

SOP:         لیتتتتات طرزالعمتتتتل هتتتتای عم

 معیاری

SSMI:       کمتک استتراعژیک بته وزارت

داخلهامور  

SPAD:      عقویتتتتتتتت ادارات والیتتتتتتتتی و

 خدمات

SIGAR سرمفتش خاص ایاالت متحده امریکا  

 برای بازسازی افغانستان 

ToR:                           الیحه وظایو 

TDR:                    حتتتتتتتتتل منازعتتتتتتتتتات

   عنعنوی

TFBSO: بتترای کاروبتتار و ثبتتات  اتتروه کتتاری

 عملیات در افغانستان

TMAF:    چتتتتارچو  حستتتتابدهی متقابتتتتل

 عوکیو

TAF:                              بنیاد آسیایی 

TA :                     کمک های عخنیکی 

USAID:   اداره انکشتتاف بتین المللتتی ایتتاالت

 متحده امریکا

UNAMA: هیوت معاونت ستازمان ملتل بترای

تان افغانس    

USA:                     ایتتتتتتتتتاالت متحتتتتتتتتتده

 امریکا

USFOR–A:  نیروهتتتتتای ایتتتتتاالت متحتتتتتده

 درافغانستان

USACE: انبینری اردوی ایاالت متحده  هارو 

 امریکا

UK:                                   بریتانیا 

VfM:                              ارزش پول 

VCA:   ای ارزیابی آسیب پذیری ه

د اداریفسا عرو  بهم
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وضعیت فعلی معلومات ابتدائی سفارش شماره شاخص شماره

(1393 جدی 10)

 منابع مختلف گزارش داده اند که بورد تعیینات مقامات عالی رتبه و 

کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی وظایف خویش را 

در تطبیق یک پروسۀ استخدام براساس شفافیت، عدالت و شایستگی  

.بطور درست انجام نمی دهند

کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی و وزارت مالیه 

تالش های خویش را به منظورتسریع روند  اصالحات سیستم رتب 

تشدید بخشیده و اطمینان حاصل نمایند که تیم مشاوریت  تعیین بست 

های ارشد و کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی موثر، 

.عادالنه و شفاف باشد

1.1
اتخاذ تالشهای گسترده توسط جامعۀ جهانی به منظور 

انتقال مسؤلیت های برنامه های انکشافی به دولت 

افغانستان

1

(1393 جدی 10)

 معموالً در مرحله طرح پروژها، پالن های جامع برای فعالیت های 

.حفظ و مراقبت بعد ازختم پروژه در نظر گرفته نمی شوند

دونر های عمده باید در مرحلۀ دیزاین  پروژه، پالن مداوم را برای 

.حفظ و مراقبت پروژه ها در نظر گیرند
2.1

(1393 جدی 10)

 با وجود کاهش جدی در کمک های انکشافی، اکثریت سکتور ها  

.هنوز هم بیش از حد متکی به کمک های خارجی می باشند

به منظور تقلیل اتکأ بیش از حد افغانستان روی کمکهای  خارجی 

جهت حمایت از ادارات و انکشاف ملی ، وزارت مالیه و وزرات 

.اقتصاد اقدامات جدی اتخاذ نمایند

2.2

(1393 جدی 10)

 به علت تغیر و  تبدیل های متواتر کارمندان در برخی نهاد های 

کمک کننده، معموالً تجارب و دروس از کارکرد های گذشتۀ شان به 

.گونۀ مناسب حفظ نشده و قابل دسترس نمی باشند

شانرا توحید نموده و با " تجارب خوب"دونر های عمده خالصۀ از 

افراد جدید التقرر نهاد های شان و  و سایر همکاران بین المللی 

.شریک سازند

3.1 حفظ تجارب خوب دونرها در افغانستان و قابل دسرس 

بودن آن ها برای استفاده در آینده
3

(1393 جدی 10)

 یک قسمت قابل مالحظه از مساعدت های دونر ها خارج از بودجه 

.ارائه میگردد

وزارت های ذیربط  به منظور کاهش شک دونر ها نسبت به مدیریت 

پروگرامها و پروسۀ بودیجه سازی دولت  از پروسه های اصالح شده 

.استفاده نمایند

4.1
اتخاذ اقدامات چهت حصول اطمینان از همسویی  

برنامه های مساعدتی با اولویت های انکشافی ملی و 

محلی

4

(1393 جدی 10)

 دسترسی به قسمت عمدة از معلومات در مورد برناهه های مساعدتی 

برای باشندگان قریه جات تحت پوشش و یا آنهای که دسترسی به 

انترنت ندارند و یا از مهارت های خوب لسان برخوردار نمیباشند، 

.مشکل است

 

دونر های کلیدی  معلومات در مورد برنامه های مساعدتی شانرا با 

شامل معلومات )درج آن در بانک معلوماتی  مساعت های انکشافی 

در مورد تعهدات در قبال تداوم کمک، محتویات و نتایج برنامه ها، 

 (مستفید شوندگان برنامه ها، گزارش های ارزیابی برنامه ها و غیره

.افزایش دهند

5.1

(1393 جدی 10)

 حکومت وحدت ملی  تا حال استراتیژی جدید مبارزه علیۀ فساد 

.اداری  را طرح ننموده است

دونر های کلیدی  حمایت های مساعدتی خویش را با استراتیژی جدید 

.مبارزه علیه فساد اداری حکومت جدید هماهنگ سازند
5.2

(1393 جدی 10)

 همه تفاهم نامه های امضأ شده بین دولت افغانستان و دونر ها حاوی 

.تعهدات دوجانبۀ واضعاً تعریف شده نمیباشند

وزارت مالیه و وزارت اقتصاد با  دونر های کلیدی توافقنامه های به 

امضأ برسانند که در آن مسؤلیت ها و تعهدات دوجانبه واضحاً تعریف 

.شده باشند

6.1

جهت ارزیابی دوجانبه موثریت مساعدت ها هیچ  (1393 جدی 10)

.میکانیزم وجود ندارد

وزارت مالیه و دونر ها روی یک میکانیزم بسطح کشور در مورد 

.ارزیابی دوجانبه موثریت مساعدت ها توافق نمایند
6.2

(1393 جدی 10)

 هر برنامۀ انکشافی بگونۀ  مستقالنه ارزیابی و تفتیش نمیشود و 

.بیشتر گزارشات این ارزیابی ها به اطالع عموم رسانیده نمیشوند

اطمینان حاصل  (علی الخصوص دونر های کلیدی)تمام دونر ها 

نمایند که تأثیرات برنامه های مساعدتی آنها ارزیابی شده و مصارف 

مالی آنها بگونۀ مستقالنه تفتیش شده و گزارش های آن به دسترس عام 

. مردم قرارگرفته است

6.3

دوام نتایح ملموس برنامه های مساعدتی بعد از ختم 

مساعدت های مالی خارجی

 

اتخاذ اقدامات الزم  به منظور حفاظت بهتر  کمکهای 

بین المللی از افراد  آلوده به فساد اداری

حمایت بیشتر از پالیسی های انکشاف ملی و مساعدت 

های انکشافی
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وضعیت فعلی معلومات ابتدائی سفارش شماره شاخص شماره

(1393 جدی 10)

معموالً در مورد  (DAD) بانک معلومات فعلی مساعدتهای انکشافی 

تعهدات چندین ساله دونرها، برنامه های مساعدتی آنها، محتویات 

برنامه های انکشافی و وضعیت فعلی کمکها و نتایج برنامه های 

.انکشافی معلومات ندارد

وزارت مالیه به منظور بهبود کیفیت و کمیت معلومات درج شده در 

شامل معلومات در مورد )بانک معلوماتی مساعدت های انکشافی 

تعهدات در قبال تداوم کمک، محتویات و نتایج برنامه ها، مستفید 

پالن  (شوندگان برنامه ها، گزارش های ارزیابی برنامه ها و غیره

.های را تهیه و تطبیق نماید

7.1

(1393 جدی 10)

 از ساختار فعلی بانک معلومات مساعدت های انکشافی مشکل خواهد 

بود تا تصویر کامل، دقیق، و جدید درمورد  تمام برنامه های 

.مساعدتی را بدست آورد

 بانک معلومات مساعدت های انکشافی   به زبان 2016الی جنوری   

های انگلیسی و دری یا پشتو تنظیم گردیده  و به دسترس مردم 

.ودونرها قرار گیرد

7.2

 

(1393 جدی 10)

. تفاوت های جغرافیایی و سکتوری در تخصیص بودجه وجود دارند

 وزارت مالیه و وزارت اقتصاد در مشوره با تمویل کننده گان کلیدی، 

به منظور اجرأ یک ارزیابی که توزیع بودجه به اساس سکتور و زون 

.را مورد ارزیابی قرار دهد، پالنی را تهیه نمایند

8.1

انجام یک ارزیابی مشترک به سطح کشور از مساعدت 

های خارجی توسط دولت افغانستان ودونرها به منظور 

مشخص نمودن سکتور ها  و مناطق شدیداً نیازمند به 

مساعدت 

8

(1393 جدی 10)

 هیچ اداره مستقل، افغانی وجود ندارد تا برنامه های مساعدتی را 

.ارزیابی نماید

یک کمیسیون مستقل ملی به منظور موثریت مساعدت ها به حمایت 

.دونرها توسط وزارت مالیه و وزارت اقتصاد ایجاد گردد
9.1

(1393 جدی 10)

. هیچ همچون پالنی تسوید نشده است

وزارت مالیه در مشوره با نمایندگان دونر ها برای همچون یک 

کمیسیون که گزارش ساالنه ارزیابی موثریت تمام مساعدت های 

.خارجی به افغانستان را منتشر سازد، یک پالن تهیه نمایند

9.2

(1393 جدی 10)

 شاخص های موثریت مساعدت ها که روی آن توافق صورت گرفته 

باشد وجود ندارد تا از طرف حکومت و تمویل کننده گان ازآن استفاده 

.شده بتواند

به منظور تهیۀ یک مجموعۀ جامع  شاخص های موثریت ، بین 

و دونر های  (وزارت مالیه و وزارت اقتصاد)حکومت افغانستان 

.عمده  توافق صورت گیرد
9.3

(1393 جدی 10)

انجام داده "  در حالیکه یکتعداد از تمویل کننده     گان این کار را قبال

اند ولی نبود معلومات کافی قضاوت در مورد هر دونر را مشکل 

.ساخته است

دونرهای عمده و وزارت مالیه به بنچمارک های تعیین شدۀ کانفرانس 

.توکیو برای افغانستان رسیدگی نمایند
10.1

ارایۀ  یک مبلغ بیشتر از مساعدت های دونرها از 

طریق بودجه ملی در صورتیکه حکومت افغانستان به 

تعهدات تقلیل فساد اداری و شفافیت بهتر مالی عمل 

.نماید

10

بهبود در تبادل معلومات  بین دونرها و دولت افغانستان 

. از حیث  کیفیت، کمیت و زمان

 

نظارت مؤثر بر برنامه های مساعدتی توسط دونر ها و 

حکومت افغانستان
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