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د اداري فساد پر وړاندې د افغانستان ميل اسرتاتیژي

 .1چوکاټ ،تګالره او د عمل پالن
د ميل یووايل حکومت په افغانستان کې د اسايس قاانون د طبیقاا او د قاانون د واک ا د پقاوړطقاا پاه نم اې او او د
عدالت د طأمق ولو او د هغه په طبیقا کې د حکومت د رول د طأمق ولو په م ظور د نورو دی ي ،ساقايس او عم اي موکاورو
پرب سټ جوړ شوی دی.
د هېواد والو د حقوقو د مالطړ او رعایتولو لپارو د دولت د مکموقتونو په هکمه د افغانستان د اسايس قانون حک وناه بپاپړ
وضاحت لري.
اداري فساد او طاوطریخوالی د هېواد والو د وضعقت د ښه وايل او د هوسای ې د خدمتونو د وړاناد

کولاو پاه رو کاې ،د

خپمو قانوين دندو په طراو کولو کې د دولت واک ي ک زوري کوي او لاه ه اد امماه د افغانساتان اساايس قاانون د
عامه نظم او امن طأمق ول او د هر ډول اداري فساد له م ځه وړل)) ددولات د دنادو برخاه باويل د افغانساتان د اساايس
قانون د  ۵۷ماد د درېقم جزء حکم).
ټول دولتونه په یوو ډول نه یوو ډول له اداري فساد او میارزو کوي ،ځکه اداري فساد ددولتونو اعتیار ک زوری کاوي اود
بې وزل د ک ولو ،د ام قت د طأمق ولو او د هېوادوالو د ځواک ولاو لپاارو ه اې لاه ساتونزو او مخاام کاوي .د اداري
فساد او د پقسو د حاک قت په طرویج او ،د قانون طبیقا ک زوری کېږي خو په افغانستان کې دغه ستونزو له د څخه
هم سرتو دو .د د ممت برخمقک او پایښت د اداري فساد پروړاند میارزو کې لاه بریاالقتوب او طړلای دی او پاه هغاه
صورت کې چې د فساد پروړاند میارزو ونيش ،دغه اطاين غدو هېواد له دن ه څخه مض حل کوي.
د طالیانو د رنیم له راپرځېدو وروسته له  ۲۰۰۲مقالدي کال را پدیخوا هېوادوالو له د اممه چې ناوی حکومات د اداري
فساد پروړاند – کايف اقدامات ندي کړي ،خپمه ناهقيل څرګ دو کړ دو.
په  ۲۰۰۲کال کې یو زیات ش ېر خمکو هغو نوماندانو طه را یې ورکړ چې د اداري فساد په له م ځاه وړلاو نمان وو .خاو
اداري فساد طراوسه هم شتون لري او د خمکو په طېرو بقا د ځوانانو طرم ځ د پراخې نارضایت او غوصې له مموناو څخاه
یو مل دی.
د ميل یووايل حکومت چې په  ۲۰۰۲کال کې د چاروواګی طر سه کړ ،د افغانستان د پایښت او پرمختا

لپاارو د اداري

فساد خبریې په ښه طوګه درک کړ .په خپمو پښو د درېدو د طحقا سرتاطقژي چې د حکومت د اصالحاطو برنامه بقا ناوي،
د اداري فساد پروړاند میارز طه یې د حکومتول د کقو قات د ښاه وايل او د قاانون د واک ا د پقاوړطقاا پاه موخاه د
خپمو پالنونو په محراق کې ځای ورکړی دی.
له هغه وروسته ځق ې زم او مهم اقدامات طراو شول او په کابل بانک کې د فساد په قضقه کې ښکقل کساان لاه یاو
عاد نه محاک ې وروسته ب دیان شول .د کار او ټولقزو چارو وزارت ،ګ رکاطو ،دولتي بانکونو او د ښار او کورجوړولاو وزارت
د ځق و مقاماطو په څېر د بېالبېمو ادارو مقامات هم طر عديل او قضایي طعققب ند ونقول شول .د افغانستان پاه طااری
کې د لومړي ځل لپارو د دفاعي ځواکونو لوړپوړي مقامات د اداري فساد په طور محاک ه او ب دیان شول.
که چېر د اداري فساد زمق ې او فرصتونه کم نه کړل يش او یاا لاه م ځاه ړ نيشا ،د فسااد لاه جارم وروساته د افارادو
محاک ه کول ،د کم بریالقتوب شونتقا له ځانرسو لري .په افغانستان کې د اداري فساد ښکارندو یاواز پاه هغاو مت اردو
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افرادو پور چې د یوو اغقزمن سقستم په نپتوايل کې ،له قانون څخه په اغړونې بریايل کېږي محادودو ناه دوب بمکاې
په خپمه سقستم هم ک زورطقاو او نق ګړطقاو لري .د فساد د مرطکیق و محاک ه کول د اداري فساد پروړاند د میارز
یوو برخه دو ،خو دغه کار یواز د هغاه هراړخقزحال یاوو رو دو چاې پاه خپماو پښاو د افغانساتان د درېادو د طحقاا پاه
سرتاطقژۍ کې ځای ورطه ورکړل شوی دی .دغه س د د اداري فساد پروړاند د میارز په کار کې د افغانستان ددولت د
سرتاطقژۍ څرګ دونه کوي .لومړی ،دغه سرتاطقژي دهغه موهوم چوکاټ برابروي چې د اداري فساد د خپرېدو د دلقمونو د
ارزونې لپارو به ورڅخه ګټه اخقست ه ويش.دوو یم،د مخ قوونکو او ط یقهي اقداماطو طرم ځ د م کن انډول د سااط ې لپاارو
ددولت اغقزم ې طګالر بقا نوي.درېقم ،د اداري فساد د طپخقص او له م ځه وړلاو لپاارو پاه دولات پاور اړوناد د ع ال
برنامه ،لومړیتوبونه او اقدامات په ل ډو طوګه بقا نوي:
دغه سرتاطقژي ند پ ځه اجرائقوي لومړیتوبونه رانغاړي:
 د ميل سقايس رهربۍ او د اصالحګرو شیکو پقاوړطقاب
 په ام قتي سکتور په ځانګړي ډول د کورنقو چارو په وزارت کې د اداري فساد پای طه رسولب
 د وړطقا پر ب سټ د ممکي خدمتونو د سقستم جوړول او د ممکي خدمتونو په طعقق اطو کې د س وه و او واسابه
بازۍ پای طه رسولب
 د اداري فساد د طورنو طعققیولب او
 سامل مايل او بودجوي مدیریت په داسې ډول چې متویل شواف او د طعققب وړ وي او له ميل محاسیوي اصاولو
او سم وپمټل يشب
په د سرتاطقژۍ کې پراخ ریوورمونه او اقادامات شاامل دي ،خاو دغاه پ ځاه لومړیتوبوناه د سارتاطقژۍ محاور او ب ساټ
جوړوي او ددغې سرتاطقژۍ بریالقتوب په هغو پور طړلی دی.
له دغو پ ځو اجرایي لومړیتوبونو څخه هریو د عامه اړیکو د پقاوړ برنامې د جوړولو غوښت ه کوي چاې هېاوادوال ددغاو
اصالحاطو په بهقر کې شامل کړ  .ددغې سرتاطقژۍ د طبیقا ه غږي او څارنه د افغانستان دسولې او پرمختقاا پاه مايل
چوکاټ کې د ځای کړل شو پالقس د ع يل کولو پرب سټ طکقه لري.
په ټولقزو طوګه ددغې سرتاطقژۍ د طبیقا د څارنې مسئولقت د قانون د واک

او د اداري فساد پروړاند د میارز پاه

عايل شوري پور اړو لري .ابقرو پرد ددغې شوري دار نپاء ددغې سرتاطقژۍ د طبیقا د څارنې او رپوټ ورکولاو پاه
م ظور ،په مپخصه طوګه پقاوړطقا مومي .د هغاه لومړیتاوب لاه مخاې چاې د حکومات مداطابه د اداري فسااد پروړاناد
میارز طه ورکړی دی ،اقتصادي عايل شوري به هم ددغې سرتاطقژۍ د طبیقا پړاوونه او کقوقت او پاه د برخاه کاې د
هر وزارت د پرمخت

په اړوند د اقتصادي طص قم نقونې بهقر وڅاري.

ددغې سرتاطقژۍ د پرمخت

رپوټ به په انالین ډول د ټولو پاه واک کاې ورکاړل يش .اړوناد انکپاايف شاوري ګاانې د

سرتاطقژۍ د طبیقا په برخه کې طخ قکي مالطړ کوي او په د س د کې د ذکر شوو اصالحاطو لاه پ ځاو اصايل محوروناو
څخه د هریوو پرمخت

به وڅاري.

ددغه س د بمه برخه په مسئولو وزارطونو ،دعوایدو او لګښتونو په مادیریت او پاه هغاو ادارو او ب ساټونو کاې چاې لاه اداري
فساد او په میارزو کې خمکو طه د ونډ ورکولو په کارکې رول لري ،د اداري فسااد پروړاناد د میاارز د اقاداماطو ،یاو
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ټاولقز انځااور وړانااد کااوي .د خصااوس سااکتور ودو او د کاار د زمق ااې براباارول د ام قاات او ویااات دطااأمق ولو او د عامااه
هوسای ې په طأمق ولو کې په اسايس قانون کاې د د در شاوو مکموقتوناو د طاراو کولاو پاه رو کاې ددولات د برناامو د
بریايل طبیقا ب سټ دی .له د اممه هغو وزارطونو طه به چې د خصوس سکتور په پرمختقا کې رول لري ،خاصه پاممرنه
ويش .د اداري فساد پروړاند میارزو زموږ د بقن املميل رشیکانو د رول د بدلون غوښت ه هم کوي طرڅاو هغاوي وکاو ی
يش د اداري فساد پر وړاند د میارز ددای ي سقست ونو په جوړوناه کاې مرساته وکاړي .ددغاه سا د ضا ق ې د هغاو
شاخصونو هر اړخقز ل ډیز و ړاند کوي چې ددغې سرتاطقژۍ د معقارونو په ط ظقم او له طبیقا او اغقازو څخاه پاه څارناه
کې به وکارول يش.
له دغې سرتاطقژۍ او به څرګ د مخالوت ونيش ،خو طبیقا به یې له سخت مقاومت او مخام وي .ډېار سارت خبار،
ددغې سرتاطقژۍ سقايس کېدل دي او یا دا چې خمک د ناوړو طیمقغاطو طار اغقاز

ناد رايش او د بااور طاه ورساېږي

چې دغه سرتاطقژي د مخکښو شخصقتونو طرم ځ د معاممې لپارو یوو بمه وسقمه دو .ددغاې موضاود د مخ قاوي لپاارو ،لاه
اداري فساد او د میارز د سرتاطقژۍ لومړیتوب دا دی چې یوشان په ټولو پمې يش .د اداري فساد ارطکاب پاه ناژادي،
سقايس ا و مذهیي ډلې او آن په ځانګړي ج ساقت پاور م حنا ناه دی .د افغانساتان لاه اداري فسااد او د میاارز
سرتاطقژي باید بی طرفه ،هدف دو ،شوافه او انډولقزو وي ،ددغې سرتاطقژۍ په پايل کولاوکې بپاپړو بای طاريف او عاماه
خربطقا د قانون د واک

او د اداري فساد پروړاند د میاارز د عاايل شاوري لاه مسائولقتونو څخاه دي چاې د ممکاي

خدمتونو د ک قسقون او د لویې څارنوال په ه کاارۍ طاراو کېاږي .د ټاولقزو رسا قو او د مادين ټاول ې لاه ر عاماه
پوهاوی او سرتاطقژیکې اړیکې د معتربو ارقامو او حقایقو د وړاند کولو په ګټې اخقست ې او ،هغه خوځښتونه شا ډوي
چې له اداري فساد او د میارز پروړاند د سپوطان په موخه صورت مومي.
په ه د لومړي ا کې باید د دوو مه و موضوعګانو یادونه ويش :لومړی ،له اداري فساد او میارزو یو ځانګړی عمم نه
دی .الیته موږ ه ه کړ چې اسايس اصول او د اداري فساد پروړاند د میارز د ډېرو بریاالقو طګاالرو ځانګړطقااو باه
د سرتاطژۍ کې ځای کړو .خو داسی بریښي چې زیاطرو ځوابونه پاه د اړوناد چاې کاوم څقزوناه اغقازمن دي ،د مايل
رهربۍ ،فره

 ،طاری او د ټول قزو اړیکو پاه څېار پاه ناه ملاځ وړ ځانګړطقااوو پاور طاړاو لاري .دوو یام ،د اداري فسااد

پروړاند د میارز بریال سرتاطقژي ،د بپپړېدو لپارو زیات وخت طه اړطقا لري .په نړی کې د پرمختقا او شخړو طرع اوان
ند په  ۲۰۰۰مقالدي کال کې د نړیوال بانک رپوټ ،د د څرګ دوی دی چې له شخړو څخه وروسته بقا جوړوناه پاه
م ځ ي ډول  ۵۷کاله دوام کوي .د هغو سازماين ستونزو او مسایمو په پام کې نقولو او چې د اداري فساد طل یادېږي ،د
اداري فساد پروړاند میارزو د اوږد

ر وهل دي.1

هغه پراخې سقايس خرب اطر چې ع ومي ناهقمې طررسقدګ

ند ونقيس ،له هغو اقاداماطو او جوخات چاې دغاه

حځ پقدا کړي چې هېواد په س ه رو روان دی او د اوږدمهال سقايس ویات د دور پاه لاور ګاام اخايل ،کاو ی يش د
1

د فساد د اصالحاطو په اړوند د اروپ ا د اطحادیې پراخې څېړنې ښيي چې استونقا او ګرجستان په شان هېوادونو کې چې طر ټولو چټکې کړنې لري ،څېړنه ،د

فساد ضد دوو لسقزو دوامدارو ه و اصالحات رانغاړي .د ج ويب کوریا په شان له مت اقضو اصالحي برنامو او هېوادوناو کاې ،اصاالحاطو څاه د پاساه نق اه
پېاړۍ دوام وکااړ .رجاود د ويشAnticorruption Policies Revisited: Global Trends and European Responses to the Challenge of :
)Corruption (http://anticorrp.eu/
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اداري فساد پروړاند د میارز په ميل مپارکت کې له اصالحګرانو او مرسته وکړي.1
په ټولقز ډول باید ووایو چې دغه سرتاطقژي د ر نقپه او د هغې د پيل کولو وسقمه بقانوي.

 .۷د ستونزو او د هغو د عواملو تشخیص
اداري فساد نه په طیقعي ډول افغانستان ط ه راغمی او نه د افغانستان د خمکو پاه فبارت او اخالقاو کاې شاتون لاري .پاه
افغانستان کې د اداري فساد پروړاند میارزو ښې حکومتوال او د قانون د واک

په ارزښت پور له اړوندو فره ګاي،

مذهیي او عم ي مقراوونو پر ب سټ صورت مومي .د اسالم میقن دین د حاللو عوایدو د طر ساه کولاو پاه اړوناد څرګ اد او
غوڅ حک ونه لري او د حاللو عوایدو په طر سه کولو او په د چې د یوو مسمامن عواید بایاد د باډ  ،غاال او د غصاب لاه
ر طر سه نيش ،ټق ګار کوي ،د خواجه عیدالمه انصاري ،امقرعيل شقرنوایي ،خوشحال خاان خټاک او د فاقح مح اد
کاطب په ګډون افغان پوهانو په حکومتوال کې د عدالت د بېالبېمو ابعادو په اړوند ،ښې نظریې او قاان کاوونکي د یال
وړاند کړي دي.افغانستان په عدالت یو معتقد هېواد دی او د عدالت په اړو پقاوړی فره ګي ب سټ لاري ،قراردادوناو او
د مالکقت حقوقو طه درناوی لري او اغقزمن او پقاوړي نظام طه د قدر په سرتګه ګوري.
د قانون واک

طه دغه دودیز درناوی طظاهر ندی .بقن املميل څېړنو ښودلې دو چې د اداري فساد پروړاند د میارز

په کار کې مثیت بدلونونه د اداري فساد د محو کولو د طخ قکي حل رو په نسیت د قانون په واک ا کاې لاه ع اومي
پرمخت

او زیات طړاو لري .۲په قانون او عدالت د افغانانو کمکه عققدو د اداري فساد پروړاند د میارز په بریاالقتوب

د هقمې لپارو ښه دلقل دی .په افغانستان کې د اداري فساد ستونزو له څموېښت کم ي بحاران او پاه حکومتاوال کاې د
سقايس اجامد له نپتوايل او مستقق ه اړیکاه لاري .ددغاه بحاران پاه بهقار کاې ډول ډول وسامې او زیااطې پقساې پاه
ک زوري ک ټرول او په کم شوافقت او هغه هم د داسې ادارو په نپتوايل کې چې د څارنې ځاواک ي ولاري هېاواد طاه
راغيل .له  ۲۰۰۰مقالدي کال وروسته ،په بقا جوړونه کې بقړو ،د پالن جوړولو ،مدیریت او د ښې څارنې مخه ونقولاه .پاه
ه د حال کې بقا ناام ي ،ا و په سقايس او ام قتي ویات نه ډاډ ،خمک د طه اړ کړل چې یواز په نونادي پااطې کېادو
ق اعت وکړي .ځکه د اوږدمهال ویات نه شتون ،د هغوي لومړیتوبوناه ل اډمهالو ساته راوړناو طاه متوجاه کاړي دي ،دغاه
حقققتونه په طاری کې ویت شوي دي او په د سرتاطقژۍ کې طر بحث ند نه نقول کېږي .خو په د ځای کې زمه
دو څو اسايس مسئمې طر پاممرنې ند ونقول يش:
لومړی :لکه څ ګه چې له جګړ څخه په زیامن و شوو هېوادونو کې د اصالحاطو له بهقر او د مرساتې پاه اړوناد د ناوي
مپاکت  ) New Dealپه خربو کې یادونه شو دو ،په بهرنقو مرستو د طړل کېدو له م وي اغقزو څخه یوو ،په دولتونو کې
د نظم اخالل دی .افغانستان چې په بهرنقو مرستو یو طړلی هېواد دی ،په ټولو کچو کې ،د نظم د اخالل شااهد دی او د
دندو په طراو کولو کې له ک زورطقا او ک قو ،د دندو او مسوولقتونو له طداخل او س او ګریاوان دی او دغاه حالات لاه
اغقزم ې څارنې یا ک ټرول څخه خالص چاپريیال رام ځته کړی دی.
1

2

زمه دو د خمکو د غږونو د رسولو او ددغې کرغقړنې پدید د پای طه رسولو لپارو درول د لوبولاو پاه خااطر د خمکاو اړطقااوو طاه د ځاواب ورکولاو پاه مقصاد

مپخص اقدامات طراو يش.
2

د فساد په وړاند میارزو کې د موجودو زمق و پر ب سټ ټاک ې :زدو شوي درسونه(NORAD, 2011) Pippidi Alina Mungiu- ،
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دوو یم :د جګړ او بحران په دوران کې د پرمختممو او مډرنو سقايس ب ساټونو ناه شاتون پاه د مع اا وو چاې د موسادو
شیکو د قدرت دوام د سقايس نخیګانو طوافقي غوراوی ش ېرل کېدو.
د افغانستان د حکومتوال په طګالرو کې چې یووالی او پقوستون پکې ک زوری معمومېږي ،قراردادونه ،په دولتي پساټونو
کې ټاک ې او د بودجې طخصص له نوي طاسقځ شوي حکومت او دسقايس مدانو د وفادارۍ له ممونو څخه یو مال
دی .ټاک قزو سقاستونو ،د پمویانو د مالطړ د جمیولو لپارو له نغد ورکړو څخه د ګټې اخقست ې موډل زیات پقاوړی کاړی
دی .د ټاک و پرب سټ سقايس نظام هم د سقاستوالو مالطړو طه د مکافاطو د ورکولو طګالرو هم ب سټقزو کړ دو.
درېقم :اصالحي غورځ ګونه اصالحګرانو طه اړطقا لري .په اوس وخت کاې د اصاالحګرانو لپاارو د ګوطاو پاه شاامر ه اونې
شتون لري .یو صادق دولتي کارکوونکی په حقققت کې یو بې وزله کارکوونکی دی.
شغيل مصونقت ک زوری دی او لوړپوړي اصالحګران زیاطرو د سقايس غچ اخقست ې او س وه ې لاه خبار او مخاام
کېږي .د ممکي خدمتونو د کارکوونکو طرم ځ زدو کړ او مدیریت په داسې ډول نه دي چې د اصالحګرانو طارم ځ ډلققازو
روحقه رام ځته کړي.
څمورم :دولت طه د ټول ې د قدرمت و کسانو د وفادار کولو او نمن کولاو لپارهماه اداري فسااد څخاه ګټاه اخقسات ه د یاو
وسقمې په طوګه په طدریج او روا موندلې دو .اداري فساد نور د افرادو له خوا له قانون څخه په اغړونې پور محادود
ندی بمکې په هغو ټولو سکتورونو پور اړو لري چې له غقر رس ي قواعدو او کړنو څخه په ګټې اخقست ې او ،د پقسو د
پقدا کولو فرصتونه ،د عامه خدمتونو په وړاند کولو غورو بويل.اداري فساد ددولت په ټولاو برخاو پاه طېارو بقاا پاه ناد
څمورو برخو کې واک ن دی:
لومړی او طر ټولو زیات ،ام قتي سکتور د زیاطو پقسو د طر سه کولو لپارو د قدرمت و کساانو د شاخړ پاه ډګار بادل شاو
دی .دفاعي قراردادونو طه اسی د عایاد یاوو اساايس اچق اه شا ېرل کېاږي او پاه هغاو کاې فسااد د دغاو افارادو د
اقتصادي ځواک تقا مل شوی دی.
دوو یم ،په ام قتي سکتور کې اداري فساد په نورو سکتورنو کې فاسدو کسانو طه له طاوطریخوايل څخه د ګټاې اخقسات ې
یا په هغو باند د ګواښ کولو زمق اه برابارو کاړ دو ،طرڅاو لاه د

ر آن پاه ناورو اقتصاادي ساکتورونو کاې د زماو

اقداماطو مخه ونقسې  .په ام قتي سکتور کې فساد نورو موسدی و طه هم دد قدرت ورکړی دی چې آن په نورو سکتورونو
کې هم د طاوطریخوايل له ګواښ څخه په ګټې اخقست ې او د طارا غچ پقاوړی کړي .هغه ځوانان چې ځان باې قدرطاه
احساسوي او خپمه انګقزو له سه ورکوي په هغه صورت کې چې لاه فاسادو ډلاو او یوځاای نيشا ،د ځاان او د خپماې
کورنی پروړاند له طاوطریخوايل څخه د ډکې غچ اخقست ې څخه ډار لري.
درېقم ،په ان حصار کې د ادارو نقول او په حکومت کې له واک څخه ناوړ ګټاې اخقسات ې پراختقاا مونادلې دو .فاسادو
مقاماطو ،سکتوري ب سټونه ګډوډ کړي دي.په پساتونو س رسا  ،د قراردادوناو سامقک او د خادمتونو وړاناد کوونکاو
رشکتونو طه ورکړ

پرداخت ها) ،د فاسدو مقاماطو له لوري ک ټرولېږي .عامه طدارکات دد پر ځای چې ددولت د ماايل

ګټو د طر سه کولو لپارو یو دولتي مقکانقزم وي ،بډ ورکوونکو طه د مکافااطو پاه یاو وساقمې بادل شاوي دي .آن ځاواب
ورکوونکي مقکانقزمونه کو ی يش له عاديل طعققاب څخاه د دوی د سااط ې پاه خااطر لاه ماايل مخرمق او څخاه د باډ
غوښتې له ر  ،د پقسو د پقدا کولو د نویو طرحو په رام ځته کېدو متام يش.

5

د اداري فساد پر وړاندې د افغانستان ميل اسرتاتیژي

څمورم ،په پای کې باید وویل يش سقايس مدان د ميل ګټو پرځای خپمو پمویانو طه د مکافاطو د طر سه کولو په فکر کاې
دي او په ه د دلقل داداروسقايس پساتونه او دولتاي پساتونه اشاغال زیاات شاوی دی .د ساقايس ګوندوناه ک ښات،
میه و مقرراطو د ک پای ونو متویل او د ځواب ورکولاو د داخايل سقسات ونو نپاتوالی پارملاان د غصاب او فسااد لاه پماوو
زیامنن کړی دی او لکه څ ګه چې د پراخې ع ومي نارضایتي سیب شوی دی .سقايس فساد دد سایب شاوی چاې د
ټاک و له دستګاو او له دی وکراس څخه هم د اشخاصو له لوري د شخيص ګټو لپارو ناوړو ګټاه اخقسات ه ويش ،پاه طېارو
بقا د هغو کسانو له لوري چې زیاطې طور او غقرقانوين پقسې په واک کې لري .ناو پاه د طرطقاب ،دغاه شاان کساان ،د
اصالحاطو لپارو ددولت ه ه او هاند سیوطان کوي او سقايس مقاماطو طه دا فرصت برابروي چې له سقايس قدرت څخاه پاه
ګټې اخقست ې او خپل پمویان طعققن کړي او له هغوي څخه د کورنقو ریوورمونو د سیوطان کولو په رو کې کار واخيل.

 .۳د افغانستان له اداري فساد رسه د مبارزې ميل سرتاتیژي
د اداري فساد پروړاند د میارز لپارو ددولت په سرتاطقژۍ کې ،د سقايس مدانو د نظریو اختالف او بقموالی ،ددولتي
پسټونو او م صیونو اشغال او له عديل او قضایي طعققاب څخاه معافقات ،د اداري فسااد اساايس عوامال بمال شاوي دي.
ددولتي م صیونو اشغال او د اداري فساد نور موارد د هېوادوالو او دولت طرم ځ د وفاادارۍ او نم تاوب ک زورطقاا پاه ځاان
پسې لري .د اداري فساد پروړاند د میارز د سرتاطقژۍ موخه یواز د اغقزم توب زیااطوالی او د ضاایعاطو مخ قاوی ناه
دی بمکې پهدولت او د عامه خدمتونو د وړاند کولو په کارکوونکو د هېوادوالو د اعتامد بقا پقادا کاول چاې د مايل ګټاو
لپارو فعالقت کوي ،هم یوو اصيل موخه دو .که څه هم د اداري فساد لومړی دلقل هغه دولتي مقامات دي چې په فریب
او ،ميل ګټو طه زیان رسوي.
که څه هم د اداري فسااد د لاه م ځاه وړلاو لپاارو پاه لاوړو کچاه نم اه ،د بریاالقتوب لپاارو ،لاومړی زم رش دی خاو پاه
دېسرتاطقژۍ کې زموږ اصيل حل رو،دد په اړوند چې فساد به نور د زغم وړ نه وي ،د یوو ډله یقز اقدام څخه زېږنادو د
یو ميل اجامد جوړول دي .په یوی اغقزم ې رهربۍ د حکومت د رهربی د نم ې بدلون د اصالحګرو مدانو او د هغوی
د ځواک و ټق ونو او شیکو مالطړ طه اړطقا لري چې وکو ی يش پالقس پيل کړي او هېوادوال په د میاارزو کاې شاامل
کړي طرڅو د هغوی د پرمخت

بهقر وڅاري.

کااه چېاار د فساااد فرصااتونه لااه م ځااه ړ يش او دولتااي ادار د رقااابتي او شااوافو بهقرونااو پرب سااټ ادارو يش او پااه
اغړوونکو د مؤیداطو پيل کول حت ي يش ،د اداري فساد پر وړاند میارزو بریالقتوب طه رسېږي .په عامه ساکتور کاې د
پيل کولو په پړاو کې د اداري فساد پر وړاند د میارز ميل سرتاطقژي ،له ټولو مخکې په ام قتي سکتور کې په طېرو بقاا
په پولقسو پوری په اړوندو چارو ،د ممکي خدمتونو په طعقق اطو ،عديل او قضایي ارګاانونو او د عاماه ماالونو د لګښاتونو پاه
اړوند د طص قم نقونې لپارو په واک ن مايل نظام کې پيل کېږي .د ځ کې د مادیریت او وېام مسائولو ادارو طاه د هام
باید پاممرنه ويش ،ځکه د ځ کې غصب پراختقا موندلې دو او که چېر د مخ قوي لپارو یې زم اقادامات ونيشا ،عاماه
ممکقتونه به له م ځه ړيش.
طرهغه وخته پور چې دغه اصيل ب سټونه د اداري فساد پروړاند د میارز لپارو زم مخکق ي رشطونه رام ځته نکاړي
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حتي د اداري فساد د ه ونې او رام ځته کولو د زمق و په له م ځه وړلو کې به د لوړپاوړو مقامااطو محاک اه ،هام ب ساټقز
بدلون رام ځته نکړي.
د ميل یووايل د حکومت له پقل څخه ،د اداري فساد پر وړاند میارزو د هغه په کاري لومړیتوب کې ځای نقاولی دی او
دغه سرتاطقژي د اداري ف ساد د له م ځه وړلو لپارو ددغه حکومت د در کم و فعالقتونو دوام دی .په لاومړي کاال کاې د
ميل یووايل حکومت د لوړپوړو کسانو د محاک ه کولو لپارو په س اليس اقداماطو مترکز وکړ چې د اصاالحاطو لپاارو زمق اه
برابرو کړي ،چې د کابل بانک قضقه یوو مه ه قضقه وو .په ه د حال کې حکومت د اوږدمهاالې سارتاطقژۍ د برابرولاو
لپارو یومقکانقزم جوړ کړ چې د سقستم د اصالح لپارو له انورادي اقداماطو څخه زیات ،ع ل وکړي .په دغو طدبقرونو کې د
وړطقا د اصل پر ب سټ استخدام وروستي څقړنې ښقې چې دا د فساد پروړاناد د میاارز یاو یاواځق ی او ډیار اغقازمن
چم د دی) ،د طدارکاطو اصالح او د بودجې د مدیریت ښه والی شامل دي چې په عاماه لګښاتونو د پالقساې جوړوونکاو د
څارنې زمق ه برابرو کړي.
د افغانستان د سولې او پرمختقا ميل چوکاټ چې د  ۲۰۰۲مقالدي کال په اکتوبر کې د بروکسال ک وارانځ طاه وړاناد
شو ،ند اطه لومړیتوب لرونکې ساحې لري:
 -۰د عامه طدارکاطو د بهقر اصالحب
 -۲د قانون د واک

او د اداري فساد پروړاند د میارز د عايل شوري جوړولب

 -۵د وزارطونو لپارو د ع ل د پالنونو برابرولب
 -۲د درندو جرمونو د څقړنې او بررس په مقصد د اداري فساد پروړاند د میارز د عديل او قضایي مرکز جوړول او مالطړب

 -۷د څارنوال د قاضقانود ش ولقت د آزموی ې او دداخل خدمت د آزموی و الزامي کولب
 -۲د هېواد د څموردېرشو و یتونو د استق اف د محک و د رئقسانو طغقر او بدلونب
 -۵له الکټرونقکي ورکړ او طدارکاطو څخه د ګټې اخقست ې زیاطوالیب
 -۸د نېپه یي طوکو پروړاند د میارز د ميل ع ل د پالن د طبیقا د بهقر ګړندي کولب

1

پورط ي ټول اطه ګوين لومړیتوبونه یا بپپړ شوي او یا هم د طبیقاا پاه حاال کاې دي .لاه څرګ ادو ماواردو څخاه ،د مايل
طدارکاطو د ميل ادار اجراأت دي .دغې ادار څه ناڅه  ۰۷۰۰قراردادونه برريس کړي دي چې له اممه یې څاه د پاساه
 ۲۰۰مقمونه آمریکایي ډالرو سپام شو دو .دغه راز د اداري فساد پروړاند د میارز عاديل او قضاایي مرکاز پاه ۲۰۰۲
مقالدي کال کې د جوړېدو له وخت څخه طراوسه پور د اداري فساد  ۵۰۷قضقې طعققب کړ ديااو د حقاوقي پاوهې د
سویې د طثیقتولو لپارو ،له څارنوا نو او قاضقانو څخه لقکمې آزموی ې اخقستل شو دي.
د اداري فساد پروړاند د میارز په سرتاطقژیو کې یوو ستونزو دا دو چې په هغو کې یوزیات ش قر غقرمتخانځ اقدامات
وړاندیزیږي که څه هم ګټور دي خو د هغو طرم ځ د اړیکو لپارو م بقي دلقل شتون نه لري .پاه افغانساتان کاې د اداري
فساد پروړاند د میارز سرتاطقژۍ هم له دغې ستونز څخه خوندي نه دو .په د اړوند چې ولې ځق ې فعالقتوناه پاه
لومړیتوب کې ځای نقيس او څه ډول لاه یاو بال او اړیکاې لاري د م ساخم طحمقال پاه ناه شاتون کاې ،د اداري فسااد
پروړاند د میارز اسرتاطقژۍ د ښو خو غقر اغقزم و او غقر ع يل هقمو او ارزوګانې په لست بدلېږي.
1

د افغانستان د سولې او پرمختقا ميل چوکات۲۰۲۰-۲۰۰۵ ،
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 .۴د اداري فساد پروړاندې د مبارزې د ميل سرتاتیژۍ لومړیتوبونه
د هغه څه پر ب سټ چې وویل شول ،ه ه مو کړ دو په دېسرتاطقژۍ کې ځق ې لومړیتوب لرونکاې موضاوعګانې طرحاه
کړو .زموږ په باور دغه لومړیتوبوناه د اصاالحاطو د رام ځتاه کولاو لپاارو یاو لاړ جادي او د اعاتامد وړ اقادامات او طدبقروناه
برابروي .دغه لومړیتوبونه لکه څ ګه چې وړاند هم یادونه یې وشوو ،پر پ ځو محورونو طکقه لري او د هریوو محاور لپاارو،
لومړیتوب لرونکې اقدامات ،طعریف شوي دي چاې حکومات باه یاې لاه  ۰۵۳۲کاال څخاه د حکومات طار پاای پاور پاه
 ۰۵۳۳-۰۵۳۸کمونو کې طراو کړي.

لومړی محور – سیايس رهربی او د ځواکمنو اصالح ګرانو له شبکې څخه مالتړ
په سقايس برخه کې د اداري فساد پروړاند د میاارز لپاارو د افغانساتان مايل سارتاطقژي ،پاه دریاو لومړیتاوب لرونکاو
مسئمو مترکز لري:
 -0د عادالنه ټاکنو له تررسه کولو څخه د ډاډ ترالسه کول :که څه هم د اداري فساد پروړاند میارزو باه اوږدمهالاه
وي خو د ټاک و په بهقر کې دسقاست او پقسو طرم ځ د اړیکه وشمېږي .په د برخه کې لاه ټک االونۍ څخاه ګټاه
اخقست ه مرسته کو ی يش .ټااک ې بایاد عاد ناه ،خونادي او رقاابتي وي .افغانساتان باه د الکټرونقکاي هویات لاه
کارطونو بایومقټریک) او د الکټرونکي رایې ورکولو د ماشق ونو له درولو څخه د ګټې اخقست ې بهقرونه ګړندي کاړي.
دا د ټاک قز درغم د ک ښت او د فساد له ر قدرت طه د رسقدو د مخ قاوي لپاارو مهام طدبقروناه دي .د اجرایاه
قوي په شان ،قضایه قوو او مق ه قوو هم باید د موسدانه ع مونو پروړاند د میارز او د شات قو د سا د د خپرولاو
په کار کې چېتایقد شو وي د اصولو او ضواببو پرب سټ لاه اداري فسااد او د میاارز سارتاطقژي ،دعاامو خمکاو
لپارو رام ځته او نافذو کړي.
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لومړی محور :سیايس رهربی او د ځواکمنو اصالح ګرانو شبکه
افغانستان د اداري فسااد پ روړاناد د میاارز او پاه حکومات کاې د شاوافقت د اعاادو کولاو لپاارو د لاوړو مقامااطو
سقايس نم ه له ځان او لري خو په اغقزم و اصالحاطو د سقايس نم و د بدلولو لپارو ،باید د اصالح ګراناو سااط ه او
مالطړ وکړو او د اصالحاطو شیکې لوړ کړو .حکومت به  ۲۰۰۵او  ۲۰۰۳کمونو طرم ځ دغه چار طراو کړي:
 په ميل کچه د کم قو غونډو جوړول او د اړیکو ټق ګښت او د ج هوررئقځ او اجرائقه رئقځ په مدۍ د اداري فسادپروړاند د میارز د سرتاطقژۍ په بارو کې د خربو طراو کولب
 د  ۲۰۰۳کال د ج هوري ریاست د ټاک و لپارو د ټاک قز شوافقت په هکمه د ډاډ د طر ساه کولاو پاه خااطر د مايلمپوريت شوري جوړولب
 په ټولو سرتو ښارونو کې له بایو مقټریک څخه په استواد او د رایې ورکولو د ټک الونۍ د کارولو پراختقاب د لوړپوړو مقاماطو د شت قو د ویت ،بررس او خپرولو د رشایبو له بپپړ په سمو کې سل) رعایتولو ټق ګارب د اداري فساد پروړاند د میارز د پارملاين ع ل د پالن د برابرولو لپارو د ميل شوري د رهربۍ د مالطړ طر سه کولب د فاسدو اشخاصو د عديل طعققب د ښه وايل او د هغو شت قو د ضیتولو په مقصد چې په غقر قانوين ډول طر ساهشو دي د مدين او جزایي قوانق و ماهقتي او شکيل بقا کت هب
 له دولتي پسټونو څخه د اداري فساد د مخرمق و د محرومقت آسانولب د اداري فساد پروړاند د میارز د کارکوونکو او د اداري فساد د افپاګرانو د ساط ې او مالطړ د قانون طصویبب -د قانون د واک

او د اداري فساد پروړاند د میارز د عايل شوري س ون او پقاوړطقاب

 د اسايس قانون د  ۲۳ماد په رڼا کې د ج هوري ریاست د دفرت لپارو د څقړنې او د لویې څارنوال له دفرت اوپه اړیکه کې دیو خپمواکې ادار جوړولب
 د اداري فساد پروړاند د میارز په کار کې د ممکي خدمتونو د کارکوونکو د فردي او ډله یقازو س طاه راوړناو دستای ې لپارو د جایزو دورکولو د برنامې معريف کولب
 په ميل رس قو کې د اداري فساد پروړاند په میارز پور د اړوندو پرمختګونو په بارو کې د خربو لپارو د لوړپوړومقاماطو د عامه پوهاو د فعالقتونو پراختقاب
 د مالقې په وزارت او په عایدايت وزارطونو او په لوړو لګښت لرونکو وزارطونو کې د اصالحي شیکو جوړولب د لوړپوړو ام قتي مقاماطو د انتصاب لپارو د خپمواک بورډ پقاوړطقا – او په عایدايت او د عوایدو په لګوونکو وزارطونو کې د قوانق و له ط وقذ څخه څارنه« پرانقستی حکومت»ب .۲د اصالالګګرانو مصالینیت :افغانساتان د رسا قو د آزادۍ او د مادين ټاول ې د سااط ې پااه برخاه کاې قاانوين طضا ق ونه او
ع يل طخربې لري .خو باید پاه ادارو کاې هام د اصاالحګرانو یاوو ځواک اه او نم اه شایکه وګاامرل يش او د هغاوی او د
مدين ټول ې طرم ځ م اسیې کاري اړیکې رام ځتاه يش او بایاد هغاوي م اساب امتقاازات ولاري او لاه غاچ اخقساتونکو او
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سقايس بریدونو څخه مصؤن وي .ددغو اقداماطو برابرول د مايل رهاربۍ اساايس مسائولقتونه دي .بایاد د اداري فسااد د
خرب ورکوونکو ،د اداري فساد پروړاناد د میاارز د کاارکوونکو مصائونقت د قاانون پاه طصاوییولو او طضا قن يش .پاه
اوس وخت کې ،حکومات د طربئاې او محکومقات د حالات لپاارو څرګ اد قاوانقن نماري او لاه ه اد امماه اصاالحګران د
طورونو او ابهاماطو له خبر او مخام دي او دغه راز په دولت کې د اصالح ګرانو د ټول ې د م ساخم کولاو او د اصاالحاطو
په پرم بېولو کې او یا د عامه زدو کړ لپارو د هغوي د رول په هکمه،مدين ټول ې طه لږ فرصتونه شتون لري.
 .۳د منونې رهربۍ وړاندې کول :دافغانستان سقايس مدان باید خمک د اداري فساد پروړاند د میارز په کار کاې
دخقل او رشیک کړي .د ارزښت محاورو سقاساتونو رام ځتاه کاول او پقاوړطقاا د ځاوان نسال او د ساقايس مداانو او
فعا نو بحثونو او د رایو اطواق طه اړطقا لري .ج هوررئقځ باید د اداري فساد پروړاند د میارز موضوعګانې او اړوناد
اخالقي اصول نه یواز په کابل کې بمکې په ټول هېواد کې پاه خپماو و یتاي ساورونو کاې رهاربي کاړي .د قاانون
واک

طه د مقامااطو نم اه ،د حکومات پاه اجراآطاو کاې زیاات شاوافقت ،لاه رسا قو او زیاات کاار ،د عاملاانو او د

اقتصادي فعا نو له خوا مالطر ،د عدالت غوښتونکو اوافپاګرو ډلو لپارو دوامدارو آزادي او د مدين حقوقو پاه هکماه د
خمکو زیات پوهاوی د دولت د حساب ورکونې د لوړولو لپارو له مه و اقداماطو څخه بمل کېږي.

دوه یم محور – په امنیتي سکتور کې د اداري فساد له منځه وړل
د افغانستان ام قتي سکتور څه د پاسه  ۵۷۰۰۰۰پوځي م سوبقن او کارکوونکي لري چې کال په کال له کورن بودجې
او بقن املميل مرستو څخه په ممقاردونو ډالرو طر سه کوي .د ام قتي سکتور اصالح به د اداري فساد پروړاناد د میاارز
په کار کې مهم عامل وي .افغانستان یو داسې هېواد دی چې ه دا اوس د جګړ په حال کې دی .په دفاعي ځواکوناو
او د پولقسو په لقکو کې اداري فساد د ا ،ځ کې او د خمکو د باور د له م ځه وړلو په بقه متامېږي.
د ميل اردو اصالح ښه پرمخت

درلودلی دی .د اصالحاطو ع ومي پالن ،1د غوڅ مالطړ ماموریات پاه ه کاارۍ جاوړ شاو.

خپمواکو کتونکو طائقد کړ دو چې دغه پالن کو ی يش د اداري فساد د ک ښت ،د ځواکونو د اغقزم توب د زیااطوالې او
په ټولقزو طوګه د پوځي خدمتونو د مسمکي کولو سیب يش .دغه پالن به د اداري فساد پروړاند د میارز په کار کاې د
دفاد وزارت لپارو یو رښود وي .زیات کارونه دي چې باید طراو يش .خو ع اومي بهقار مثیات دی او ددفااعي ځواکوناو
روحقه او اغقزم توب د ښه وايل په حال کې دي.
د کورنقو چارو په وزارت کې د اصالحاطو رام ځته کول چې پولقځ ادارو کوي ،لاه مه او لومړیتوبوناه څخاه دي.د کورنقاو
چارو وزارت په هکمه د حکومت د ارزونې په پایماه کاې ،خقاايل پاولقځ ،د بساتونو پمورناه ،پاه غقرقاانوين ډول د وسامو او
طخهقزاطوپمورنه ،د شخيص مقصدونو او قاچاق لپارو څخه ګټاه اخقسات ه هغاه مسائمې دي چاې بایاد د اداري فسااد او د
سازمان موندلو جرمونو پروړاند د میارز په کار کې طر رسقدګ

ند ونقول يش .لاه اداري فسااد او د میاارز پاه

کار کې ه ه به د ل وړپوړو افرسانو د مسمکي بررس د فاسدو کسانو د عاجل عديل طعققب او قانون طعققب او یو ځاای
په ام قتي سکتور کې د زیانونو د مووقې ارزونې 2په ګډون وي.
 1د ام قتي او دفاعي ځواکونو پ ځه کمن ع مقايت پالن ۲۰۰۲
 2یوو مووقه ارزونه دغه موارد رانغاړي )۰ :پالن جوړونه او د باودجې ټاکالب  )۲حسایابداري او راپاور ورکوناهب  )۵طادارکات او د قراردادوناو مادیریتب  )۲د
معاشونو ورکړو او د پرسونل مدیریتب  )۷د موجودو اقالمو مدیریت او له هغوی څخه ګټه اخقست هب او  )۲مايل اجراات.
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د افغانستان د خمکو لپارو د پولقسو د خادمتونو د طاراو کولاو پاه څرنګاوايل کاې د اداري فسااد د پاای طاه رساولو اه قات د
کورنقو چارو په وزارت کې د اداري فساد د پای طه رسولو په طوګه اه قت لري .په د برخه کې دولت پاه هغاو برخاو کاې چاې
د کورنقو چارو وزارت له خمکو او په مستقق ه اړیکه کې دی د خپل اصالحي پروګرامونه ،د طاذکری د وړاناد کولاو ،طرافقکاو
د مدیریت او هېوادوالو طه د جرمي سوابقو د نه وړاند کولو په ګډون پقل کړي او دغه بهقرونه به الکټرونقک کړي.
دوه یم محور :د امنیتي سکتور اصالح
د اداري فساد پروړاند د میارز لپارو د ام قتي سکتور په پالن کې پ ځه برخې شاممې دي )۰ .د استخدام لپارو د
یوو څرګ د بهقر برابرولب  )۲د دفاعي پالن جوړولو او د شوافې بودجې جوړولو په اړوند د ډاډ طر سه کول.
 ) ۵د معترب ممکي ک ټرول او څارنې د سقست ونو په رو اچولب  )۲د خقايل پولقسو اطقرو او افرسانو د اساتخدام د
پدید له م ځه وړل ب  ) ۷له مدين ټول ې او د ام قتي سکتور د بحث او خربو اطرو پراختقا.
له  ۲۰۰۵کال څخه طر  ۲۰۰۳کال پور په مپخصه طدبقرونو کې به دغه اقدامات شامل وي:
 د کورنقو چارو په وزارت کې ځواک ه او غورو رهربيب په لوړپوړو ام قتي پسټونو پور د اړوندو ټاک و او طرفق ګانو د رښود وړاند کول ااو د پمټ ې طراو کولب په داسی ډول د ټولو معق انو،ع ومي رئقسانو او د پولقسو د قوماندانانو برريس او ټاک ه چاې د اصاالحاطو برناماه یاېغوښت ه کويب
 ددفاد وزارت او د پولقسو په دندو کې د وضاحت رام ځته کول ،ددفاد وزارت طه د کورنقو چاارو وزارت د عاماه نظام دپولقسو او د احدي پولقسو لېږدونه او د ټولو لوړپوړو قوماندانانو د کړنو بپپړو برريسب
 شکایتونو طه د رسقدګ لپارو د پولقسو د بازرس رام ځته کولب د هغو قوانق و طپخقص او طعدیل چې د ام قتي سکتور په اصالح کې زم ديب د ام قتي سکتور د معترب زیان پقژندنې بپپړولب د پرسونل د موجودي لست بپپړول او د خقايل پولقسو د مسئولو قوماندانانو ګوښه کول او عديل طعققبب د ټولو و یتي ام قه قوماندانانو برريس او بدلون په هغه ډول چې د اصالحاطو برنامه یې غوښت ه کويب او -د س ريس وړ ټولو ولسوالقو کې په الکټرونقک ډول د معاشونو د ورکولو پراختقا.

درېیم محور – په استخدام کې د شایسته ساالرۍ او په روابطو د ضوابطو د غوره بللو پربنسټ د ملکي خدمتونو
د سیستم بنسټیز کول
شواهد ښقي چې په زیاطرو هېوادونو کې د اداري فساد پر وړاند د میارز لپارو یواځق

او ډېرو مه ه رو په استخدام

کې پر رواببو د ضواببو شایسته سا ري) غورو بمل دي .په افغانستان کاې د اداري فسااد هارراز زیاان پقژندناه باه د
پایمې طه ورسقږي چې په ممکي خدمتونو کې د رواببو پر ب سټ ټاک ې ډیر مروجې دي چاې ناه یاواز د اداري فسااد
سیب شوي دي بمکې د رواببو پر ب سټ د بی کوایتقو ک زورو کړناو او د قاومي شاخړو سایب شاوي دي .د افغانساتان د
ممکي خدمتونو په ټاک و کې د رواب بو د اصل له م ځه وړل ،د اداري فساد پروړاندېد میارز لپارو د ه و په رو کې یاوو
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ډېرو سرتو ن ګونه دو .د  ۲۰۰۵مقالدي کال په لومړۍ نقامیي کې د ممکي خدمتونو د ک قسقون د طپکقل په نوي کولاو
او یوو سرتو س طه راوړنه طر سه شوو .په د سرتاطقژۍ کې په ټولقزو طوګه په خپل ډیزاین کې له پورطه څخاه طرکښاته
پور  ،باید داسې ه ونې او مصئونقتونه شاامل وي چاې اصاالحګرانو طاه انګقازو ورکاړي چاې پاه ساتونزو او آن پاه هغاو
خبرناکو ن ګونو چې له اداري فساد او د میارز یوو برخه دو ،بریالې يش .په دغو کاې باه داداري فسااد د افپااګرانو
مکافات او ساط ه  ،د کارکوونکو د معاشونو او امتقازاطو په لوړولو کې بدلونونه او د استخدام او انوکاک د بهقروناو خپمواکاه
پمټ ه شاممه وي.
درېیم محور :په اسالتخدام کالې د شایسالته سالاالرۍ او پاله روابطالو د ضالوابطو د غالوره بللالو پالر بنسالټ د ملکالي
خدمتونو د سیستم بنسټیزه کول.
حکومت م ي چې د شایست ه سا رۍ پرب سټ د ممکي خدمتونو رام ځ طه کول یو اوږدمهالې ه ې طه اړطقا لري .پاه
ممکي خدمتونو کې د اداري فساد او د رواببو د له م ځه وړلو لپارو د زمق ې د برابرولو کار پخوا پقل شوی دی .طص قم
لرو چې له  ۲۰۰۵کال څخه طر  ۲۰۰۳کال پور ند اصالحات رام ځته کړو:
 د هغو قوانق و او مقررو طصویب او طعدیل چې د ممکي خدمتونو د شواف سقستم په ب سټقزو کولو کې زم ديب د ټولو بستونو ع ومي اعالنب د سقالی پر ب سټ له انتخاب څخه د ډاډ طر سه کولب د وزارطونو د ټولو ع ومي برخو طدارکات ،مايل مدیریت ،د بدي م ابعو پرمختقا) د رقابتي آزموی و ،روزنې او د اعتیارورکولو د مرکزي کولو بهقرب
 د ممکي خدمتونو د روزنقز مرکز بقا احقا کول او د هغه د نصاب نوي کاول ،چاې لاږ طار لاږو  ۷۰۰۰ناوي مقارر شاويکارکوونکي به د عامه ادار  ،د ممکي خدمتونو د ج در د پالقسقو او د اداري فساد پروړاند د میاارز پاه کورساونو
کې زدو کړ وکړيب
 د بازار له معاشونو او د ممکي خدمتونو د لوړپوړو کارکوونکو د معاشونو انډولقز کولب د ریښتق و او ه اندو کارکوونکو پقژندنه ،ساط ه او ارطقاب له  ۷۷کم څخه طر  ۲۷کم پور  ۰۰۰۰ط ه ممکي کارکوونکي به چې د دوولس و ټولګقو فارغان دي او یا له دڅخه ښکته زدو کړ لري ،په الزامي ډول طقاعد کړل يشب
 لږ طر لږو  ۷۰۰۰ط ه زیات ع ر لرونکي یا د ک زورو کړنو لرونکي کارکوونکي به استعواء طه وه ول يش یا به طحصقيلفرصتونه ورطه برابر يش چې له دغو فرصتونو وروسته به هغوي په رشایبو برابر يش او یا دا چاې لاه ممکاي خادمتونو
څخه به ووزيب
 د سق ه یقز حکومتوال د ښه وايل لپارو د ممکي خدمتونو د خپمواک ک ېسقون د مرکزي او و یتي ادارو پقاوړطقاب د حساب ورکولو د فره د رواجولو لپارو د عامه پوهاوي د یوو ک پاین په رو اچولب د ممکي خدمتونو په خپمواک ک ېسقون کې د هېوادوالو د آندونو د طر سه کولو د مقکانقزم رام ځته کولب د استخدام په سرتو بهقرونو د څارنې لپارو مدنی ټول ې او رس قو طه د مقکانقزمونو رام ځته کولب -د شایسته سا رۍ پر ب سټ د طعقق اطو او ارطقا په اړوند د ډاډ د طر سه کولو لپارو د ښوونکو سقستامطقک استخدامب
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د ممکي خدمتونو د سقستم اصالح ،دد لپارو چې بقا د ميل پالقسقو په اجراء کولو کاې ددولات وساقمه وي ،پاه ناد
څمورو اقداماطو او به پقل يش:
 .0بی پرې او رقابتي استخدام – د استخدام بهقر باید بی پر او رقاابتي وي .پاه اوس وخات کاې د ممکاي خادمتونو
محدود ش ېر بستونه د مپخصو دندو یحه لاري چاې حسااب ورکاول ساخت او خپال اي کاوي .جوطاه دو چاې د
وزارطونو په کچه استخداموونکي ریاستونه د موسدی و د ځانګړ پاممرنې وړ ګرځقديل دي .د ممکي خادمتونو طخدیاد
شوی ک ېسقون به د کاندیدانو په بررس او د استخدام د طګالرو په ارزونه کې پراخ رول ولري.
 .۲د اصالګاتو لپاره د انګیزې ورکول – د ممکي خدمتونو فره

د باید بدل يش .دغه بادلون کېادی يش طار یاو

کچې پور د ښو شغيل طعمقامطو او د زدو کړ د زمق و د برابرولاو ،پاه ښاه طوګاه د کړناو لاه مادیریت او لاه مادیریتي
ټک الونۍ څخه د ګټې اخقست ې له ر او طریو انداز پور هم د ښو مالی ک ټرولونو په معريف کولو او طر سه
يش طرڅو ډاډ حاصل يش چې هر شخص هامغه اندازو پقسې چې ددو په نامه ورکول کېاږي ،پاه ریښاتق ي ډول طار
سه کوي .د رطیو او معاشاطو طګالر باید په ډېر احتقا او اصالح او ع يل يش.
 .۳په مشاغلو کې پانګونه – په مپاغمو کې د پاطې کېدو لپاارو د ه او او ددولتاي مپااغمو لپاارو د ل اډ مهاال لرلقاد د
فره

له م ځه وړل باید په هغه حالت او چې په هغه کې د م ځ هال او یا اوږدمهال لپاارو ددناد پاه دوام بااور

شتون ولري ،بدل يش .د ممکي خدمتونو د روزنقز مرکز پقاوړطقا او د ممکاي خادمتونو د یاوو ځاواک د جوړولاو لپاارو د
مدیریت او رهربۍ د کورسونو پراختقا چې په وزیرانو او د حکومت په رهربۍ کاې لاه بادلونونو څخاه پاه لاوړو کچاه د
خپمو خدمتونو د طراو کولو او وړاند کولو قدرت ولري لوړ اه قت لري .دولت دغه راز کو ی يش ددولتي کورونو او
د متقاعدی و د معاشونو د زیاطوالی په ګډون د کارکوونکو د ښوکړنو لپارو زیاطې مم وسای ه اونې وړاناد کاړي چاې
الیته دغه امتقازونه به کارکوونکي ،په جرمونود محکومقت یا په نورو د یمو د اخرا په صورت کې،له سه ورکړي.
 .۴د کړنو د مدیریت بیا کتنه– ددولتي کارکوونکو د ارزونې مقعقارونه باید په لوړو کچه جوړ يش .د کارکوونکو له کړناو
څخه ښه طعریف شوي سټ ډردونه ،له دولتي طپکقالطو څخه د ک زورو کارکوونکو ګوښه کول آسانه کوي.

څلورم محور – د اداري فساد د تورنو تعقیب:
دولت د حقوقي چوکاټ د ښه والی او د فساد د عديل طعققب د ځواک ې په مقصد پخوا یو لړ اقدامات پقل کړ دي .د
جزا نوی کوډ به چې په هغه کط د اداري فسااد ماوارد د ممګروممتاو د ساازمان لاه اداري فسااد پروړاناد د میاارز لاه
ک وانسقون او په س ون کې جرم بمل شاو دي ،د  ۲۰۰۸ماقالدي کاال د فاربوري پاه مقاشات کاې نافاذ يش .سارتو
محک ې او لویې څارنوالی چې جوړښتونه یې نوي بدل شو ديپه دغو ب سټونو کاې پاه هراړخقازو اصاالحاطو پقال کاړ
دي ،په نتقخه کې یې په سمو کې دېرش ط ه کارکوونکي د هغو په واک او رشایبو کې له بقا څقړناې وروساته پاه م اسایو
بستونو کې ټاکل شوی دي .د اداري فساد پروړاند د میارز عديل او قضایي مرکز د  ۲۰۰۲ماقالدي کاال پاه نقامیاي
کې ج وړشو دي چې د اداري فساد سرت قضاقې طار عاديل او قضاایي طعققاب ناد ونقيسا او طراوساه پاوری یاې د
یوش قر لوړپوړو مقاماطو په ګډون  ۵۰۷قضقې  ۲۲۵ممکي قضقې او  ۵۲نظامي قضقې) طر سه کړ دي .څه نا څاه ۵۰
ط ه اغړونکی د م ځ هال او اوږدمهال ب د په مخازاطو محکوم شو دي .په ځق و دغو قضقو کې لوړپوړي اشاخاص هام

13

د اداري فساد پر وړاندې د افغانستان ميل اسرتاتیژي

شاممېږي .ددفاد او د کورنقو چارو وزارطونو څخه  ۵ط ه جرنا ن په درندو مخازاطو محکاوم شاو دي .لاه ممکاي اشخاصاو
څخه د طرانسپورټ ،پوه ې او له نپه یي طوکو او د میارز د وزارطونو معق اناو رئقسان په ب د محکوم شو دي .د اداري
فساد د دغه ش قر قضقو څقړنه په خپل نوځ کې په افغانستان کې ساری نه لري ،او لاه دی هام ،روري دو چاې لاه
درندو جرمونو او د میارز د ریاست خپمواکي ،واکونه او مهارطونه پقاوړي يش چې په لوړو کچاو جرموناو پاه بریاالقتوب
او طر طعققب او څقړنې ند ونقول يش.
په ه د حال کې ګډوډ دغه راز عديل سکتور له ستونز او مخام کوي دغې مسئمې د اداري فسااد پروړاناد د
میارز لپارو همې ځمې چې د پ ځمساو ک قساقونونو او ادارو څقړناه پرغااړو لاري چاې هریاوو یاې لاه اداري فسااد او د
پ کار کې په ناڅقز ځواک ې او متداخمې دند لړی ،زیامن ې کړ دي .ددغاې ساتونزی د حال کولاو پاه
میارز ّ
موخه ،دولت د  ۲۰۰۲مقالدي کال په وروستقو وختو کې د افغانستان د اسالمی ج هوریت د جاللتآمب ج هوررئقځ په
مدۍ د قانون د واک

او د اداري فساد پروړاند د میارز عايل شوري جوړو کړو .دغه سرتاطقژۍ په هکماه د خاربو،

د وظقووي طداخل د ستونزو د حل کولو او د چارو د پرمخت

د بهقر د څارنې په رو کې یوو عايل مرج دو.

څلورم محور :عديل او قضایي اصالګات او په فساد د تورنو کسانو تعقیب
له  ۲۰۰۵کال څخه طر  ۲۰۰۳کال پور به دولت دغه اصالحات رام ځته کړي چې د عديل او قضایي ب ساټونو ښاه
والی له پالن څخه په واقعقت بدل کړي:
 د قضایقه قو د خپمواکې او بی پریتوب د طثیقتولو او پاه قضاایي ټااک و د څاارنې پاه رو کاې د خپماواک قضاایيک قسقون جوړولب
 له اداري فساد او د میارز په اړوند د قوانق و طپخقص او طعدیلب د بدي م ابعو د بقا څقړنې بپپړول او د داسې کاري پالن اجراکول چې په ټولو محک و کې د قاضقانو ،څاارنوا نواو د محرری و روزنه پکې شاممه وي ،د لویې څارنوال طر رهربۍ ند د څارنې او څقړنې له ګډ ک قټې )(MEC
او د اداري فساد له درندو جرمونو او د میارز له عديل او قضایي مرکز پرطه د اداري فساد پروړاند د میاارز د
ټولو ادارو س ونب
 د لویې څارنوال په ادارو کې د اداري فساد پروړاند د میارز د مرستقال د پسټ جوړولب د عدلقې په وزارت کې د طق قن ،حقوقي او ددولت د قضایاوو د ادارو اصالحب د بقن املميل موافقه لقکونو له ر د اداري فساد د هغو طورنو کسانو د اسرتداد او د عديل طعققب د بهقار ګړناديکول چې له هېواد څخه په بهر کې ديب
 د لویې څارنوال په واسبه د هغو ټولو قضقو بقا څقړناه او طعققیاول چاې د حسااب ورکولاو د شاوافقت د ادار پاهواسبه په  ۲۰۰۵مقالدي کال کې پقژندلې شوي ويب
 په دی اړوند د ډاډ طر سه کول چې ټول و یتونه په رشایبو برابار څاارنوا ن لاري او ام او ولساوالقو طاه د څاه ناڅاهپ ځوسو ط و څارنوا نو معريف کولب
 د مساعدطونو برابرونکې ټول ې لپارو د بودجې پر ب سټ د مايل مالطړ په ګډون د حقوقي مساعدطونو پراختقاب او د عامه پوهاو د زیاطوايل او ددغه بهقر د مالطړ لپارو د مبیوعايت ک ورانسونو جوړول او فعالقتونهبدولت به د اداري فساد پروړاند د میارز ټولې ادار د لویې څارنوالی طر ادار
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به له فساد او د میارز لپارو نوی او طکړو مرستقال وټاکي .د لویې څارنوال طر ادار

ند ددغاو ادارو طوحقاد د د

مع ا لري چې دغه ادار ددولت طر ع ومي جوړښت ند نقول کېږي او د ميل بودجې له ر متویمېږي .د قانون پاه
واک ې او کو ی شو د فاسدو کسانو عديل او قضایي طعققب ښه او طبیقا کړو .ددغې موضود د څقړنې لپارو به چاې
کومې دند باید له لویې څارنوال څخه پرطه ،بل ب سټ طه وسپارل يش بقا کت ه هم د اړونادو کاارونو د یاوی برخاې پاه
طوګه طراو يش.

1

ددغې سرتاطقژۍ پرب سټ به روزل شوي څارنوا ن د ولساوالقو پاه کچاو مؤظاف کاړی يش او د  ۲۰۰۸ماقالدي کاال طار
نقامیي پوری به په رشایبو برابر څه نا څه پ ځوس ط ه څارنوا ن ام و ولسوالقو طه واستول يش .د محک وو اجراآت باه پاه
د اسې ډول بدلون ومومي چې مسمکي عديل او قضایي خدمتونه په مستققم ډول خمکو طاه وړاناد يش .د افغانساتان د
اسايس قانون  ۰۲۸مادو په ډاګه کوي چې « دافغانستان پاه محک او کاې ،محاک اه پاه عم اي ډول طاراو کېاږي او هار
شخص دد حا لري چې د قانون د حک ونو په رعایتولو او پکې ګډون وکړي .محک ه کو ی يش په هغو حا طو کاې
چې په قانون کې لقکل شوي دي یا د محاک ې اي والی روري طپخقص يش ،اي غونډ جوړ کړي خو د حکام
اعالم باید په هرحال کې عم ي وي ».مدين ټول ه او د هېوادوالو له حقوقو څخه د سق ه یقز پوهاوی لاه پراختقاا او د
مرستې لپارو دولتي طړون په شان ميل برنامې او ه دا شان د محک و د زماين جدول په شان اجرایاي چاار او ارطیااطي
مسئولقن به د و یتونو او ولسوالقو په کچاه طار ګټاې اخقسات ې ناد ونقاول يش .عاديل او قضاایي ساکتور باه د ښاې
حکومتوالی د ټق ګښت لپارو د ميل لومړیتوب د برنامې له ر د هېواد څموردېپو و یتونو او  ۲۲۰ولسوالقو طاه پراختقاا
ومومي .دغه برنامه د طدوین په حال کې دو او دغه برنامه د ټول ې په کچه د عدالت د طحقا په رو کې یاو اساايس ګاام
دی چې په هغې کې زیاطه انرنی له دولت او د خمکو د ه کارۍ د جمیولو لپارو لګېږي.

پنځم محور – سامل مايل او بودجوي مدیریت او په شفاف او پلټنې وړ ټول د پیسو تعقیبول
سامل مايل مدیریت د هر دولت لپارو د کمقدي وړطقا مؤلوه دو .د افغانستان په شان په جګړ ځپمو دولتوناو کاې روري
دو چې له مايل پالقسی څخه د ميل انکپاف لپارو د وسقمې په طوګه کار واخقستل يش .بودجه باید نه یواځې اقتصادي
رول ولري بمکې باید یوو داسې مخراو چې دولت د هغې له ری خپمې سقايس نم ې او پالقس اجراکړي .که څه هم
له سقستامطقک اداري فساد او میارزو سخته دو ،په طقرو بقا د داسی بودجې په اړوند په هغه ځای کې چې کېدای يش
په مقمقاردونو افغانی له خبراو مخامخې يش.
له  ۲۰۰۷مقالدي کال را په دی خوا افغانستان د مايل مدیری ت د ښه وايل لپارو پ ځه کمن طګموری طعققب کاړ دی .د
افغانستان د بودجې په بهقر کې د اوس ي شوافقت ک ښت ،اداري فساد پراخاوي او ددی د طپاخقص پاه رو کاې چاې
پقسې په کوم ځای او څه وخت له م ځه طممې دي د اصالح پالو وزیرانو او د هغوي د ټقم لپارو کار سختوي .پاه مپاخص
1

د افغانستان خمک باید په د باوري يش چې عديل او قضایي طعققاب باه م صاوانه ،د اټکال وړاو د هېاواد د اساايس قاانون پرب ساټ وي ،ناه د شخيصا

طص ق ونو او یا د قومي او سقايس طړلتقاوو له مخې د ميل او اغقزمن عديل او قضایي سقستم جوړول اوږدمهال کار غواړي .د افغانستان اساايس قاانون او د
اسالم مقدس دین دولت د قانون په طبیققولو ممزم بويل او دغه راز د عدالت د طأمق ولو لپارو پراخ اصويل چوکاټ یې مخکې له مخکاې جاوړ کاړی دی .اوس
په سق ه یقزو کچو د قانون طبیقا ک زوری دی خو په ډیر ل ډ م کن وخت کې به دغه وضعقت بدل يش.
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ډول ه غه ساحې چې ستونز لري د ری په نقپه کې په هرو دغو ساحو کې اصالحات شاممېږي.
د ميل بودجې په بهقر کې اصالحات ددولت د مالی مدیریت د اصالحاطو د برنامې اصيل وسقمه دو ،د بودجې د اصاالح
بهقر ،د نویو پالقسقو او د سامل مدیریت له ری د عوایدو راټولول ښه کړی دي .دهغو غقر اغقزم و مقرراطو حذف چې پاه
اداري لحاظ اغقزم توب نمري او د خبر د زیاطوايل سیب کېږي او د رپوټ ورکولو نو او آساان معقاروناه چاې پاه دولتاي
بانکونو کې شوافقت او حساب ورکول برابروي یوو جدي اړطقا دو .د مايل مدیریت د اصالحاطو چوکااټ پاه پړاویقاز ډول د
راطمونکو پ ځو کمونو په بهقر کې ټولو عایدايت او لګښتي وزارطونو طه پراختقا ومومي.
افغانستان طراوسه پوری هم د جزئقاطو په کچه د مايل جریاناطو په څارنې د کايف ک ټرول له نپاتوايل او مخاام دي
او په ه دی دلقل دغه اقدامات روري دي:
لومړی :موږ د پمټ ې عايل ادارو اصالح کوو .په ه د موخه د پمټ ې د عايل اداری قانون باید طعدیل يش چې د پمټ اې
د عايل اداری واکونه له اړوندو دندو او یې مت اسب يش.
دویم :موږ باید په ټولو دولتي ادارو کې د مايل سټ ډرډ سقست ونه طبیقا کړو .د مضاعوې حسابدارۍ )(Double entry
د معمومايت ټک الونۍ حسابدارۍ او د مايل رپوټ ورکولو د سقست ونو په ګډون د حسابدارۍ سټ ډرډ نوي مواهقم دي.
موږ باید د دغو سقست ونو د طبیقا په رو کې حرکت وکړو طرڅو طض قن يش چې مايل جریانات پاه کاايف انادازو ویات
شو دي .موږ په پړاویز ډول د موبایل له ری ددولت کارکوونکو طه د معاشونو د ورکولو په لور د حرکت په حال ک طقو.
درېقم :افغانستان طراوسه پوری هم د حسابدارۍ د قانون له نپتوالی او د حسابدارۍ مقعقارونه طأمقن کړي ،مخاام
دي .له د اممه موږ به د حسابدارۍ د قانون طصویب کړو چې خپمواکه ط ظق ونکې ادارو به جوړو کاړي چاې محاسایانو
طه جواز صادر کړي.
څمورم  :مايل پمټ ه باید په ټولو دولتي ادارو ،وزارطونو ،طصدیو او دولتي رشکتونو کې په مع ول بهقر بدله يش .موږ ددغاه
هدف په لور حرکت کړی د ب که څه هم موږ باید د پمټونکو ش قر زیات کړو او ټولو ادارو طه پراختقا وړکړو.
پ ځم  :دولت به د پقسو له سپق ولو او د میارز له ټولو امکاناطو څخه استوادو وکړي چې وکو ی يش لاه اداري فسااد
طر سه شوی پقسې وپقژين ،طعققب یې کړي او بقا ضیط ېکړي .په کمقدي اقداماطو کې به دغه مواردشامل وي:
 -۰د افغانستان بانک به مايل مؤسسو او بانکونو طه داسی رښوونه وړاند کړي چط د خبرونو مدیریت ښه والی ومومي
او د اشخاصو مپکوکې پقسې وپقژندلی يش.
 -۲د افغانستان بانک به د هدف دو څارنو له ری د پقسو له سپق ولو او د میارز د قانون د اجراآطو په باب ډاډ طر سه کړي.
د مثال په ډول د جګپوړو مقاماطو د شت قو د اعالمقو طاید به د ج هوررئقځ د اداري دفرت مسئولقت وي.
 -۵د افغانستان مايل معامالطو او راپورونو د طحمقل مرکز به اداري فساد په ځپمو اوپراطقوي او سرتاطقژیکي طحمقمونو کاې د
لومړیتوب په طوګه په پام کې ونقيس.
شپږم  :د رشکتونو او هغو نورو س دونو د حقققي مالکانو د پمټ ې رپوټونه چې مايل ځواب ویل بقانوي باید په پراخه طوګاه
دولتي سکتور طه ولېږدول يش چې د څقړنې وړ وګرځاي او د حسااب ورکولاو پاه رو کاې د غوښات ې د پقادا کولاو لپاارو
ورڅخه استوادو ويش.
پنځم محور :سامل مايل بودجوي مدیریت او د پیسو تعقیبول
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د پقسو طعققیول او دا چې پقسې په کومه ځای کاط دی او څاه وخات ورکاط شاو دي ،د اداري فسااد پروړاناد د
میارز په ټولو فعالقتونو کې ،ډېر اسايس رول لري .د باودجې د شاوافقت د زیااطوالی لپاارو باه پاه ۲۰۲۰ – ۲۰۰۵
کمونو کې په عامه مايل مدیریت کې په دی ټول ب سټه اصالحات طراو کړو:
 طر  ۲۰۲۰ – ۲۰۰۳کمونو پوری د مايل کړنو د ښه والې د برنامې بپپړ طبیقا د مثال په ډول د بودجې د اصالح در نقمب
 د شت قو د جربي اعالم ،په ټاک و کې د اصالحاطو او د رپوټ ورکولو په مقصد د مالقې وزارت د عوایادو او ګ رکااطود ډیپارټ ټ پقاوړطقاب
 د کمقدي عوایدو مالقات) د بهقرونو ګړندی کول او آسانه کول د پمټ ې د عايل اداری د قانون د اصاالح لاه ری دپمټ ې د عايل اداری پقاوړطقاب
 د پمټ ې په عايل ادارو کې د  ۰۷۰ط و روزل شویو پمټونکو ګومارلب په اړوندو وزارطونو کې دداخيل پمټ قې د دفرتونو پقاوړي کولب په کمقدي ،ام قتي ،لګښت او عایدايت وزارطونو کې د  ۲۰۰ط و داخيل پمټونکو روزنه ب د حسا بدارۍ د داسې قانون کارول چې ټولو عامه ادارو طه د حسابداری ميل است ډرډونه ټاکيب د مايل شوافقت د طراو کولو لپارو د اړوندو قوانق و پقژندنه او بقا څقړنهب له اداري فساد څخه د رام ځته شویو شت قو د طپخقص ،طعققب او ضیط لپارو د پقسو له سپق ولو کرو د میارز لهوسایمو څخه کار اخقستلب
 د حسابدارۍ پمټونکو او رشکتونو طه د جواز ورکولب د یو څارنوالی اداری طه د افغانستان د مايل راپورونو او معاممو د طحمقل د مرکز لېږدونهب د بودجې او د قبعقه حساب د کم قو پالنونو خپرولب د ب سټونو په ویب سایټونو کې په طدارکاطو او پمټ ې پور د ټولو اړوندو مباالیو خپارول ،لاه هغاه ماواردو پرطاه چاېخپرول یې د ام تي مالحظاطو په خاطر م

شوي ويب

 د پراخو طخ قکي طخربو وړاندی کولو ظرفقت جوړونې ،د انکپاف د څارنې د مسئولقت او د ام قتاي لګښاتونو لپااروله نړیوالو رشیکانو څخه غوښت هب
 له الکټرونقکی ورکړو څخه پراخه استوادو او په ډېر ل ډ م کن وخت کې د هغاو ویات او د ساوابقو سااط ه ،د پراخاوطخ قکي طخربو د برابرولو ،ظرفقت جوړولو ،د انکپاف د څاارنې مسائولقت او ام قتاي لګښاتونو د برابرولاو لپاارو لاه
نړیوالو رشیکانو څخه غوښت هب
 -له الکټرونقکي ورکړو څخه د استوادی پراخ تقا او په ډېر ل ډ وخت کې د هغو ویت او د سوابقو ساط ه:
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 -۵هغه وزارتونه چې په لومړیتوب کې دي
هغه پ ځه محورونه چې ددغې سرتاطقژی په پخوانې برخه کې بقان شول ،د اداري فساد پروړاناد د میاارز د معتاربی
برنامې د طدوین لپارو مخکق ې رشطوندي .په دی برخه کې په کمقد وزارطونو کې د فسااد پروړاناد پاه میاارز مترکاز
کېږي .په داسې حال کې چې د اداري فساد پروړاند د میارز ع ومي ک پاین کاې ددولات ټاول اجاراآت شااممېږي،
دغه پالن به په هغو وزارطونو چې په عوایدو او لګښتونو کې زیاطې اغقزی لري ،مترکز وکړي.
د اداري فساد پروړاند میارز د وزارطونو په مپخصو پالنونو کار د طقرکال څخه پقل شوی دی ،کمه چې پ ځو وزارطونو د
فساد پروړاند د میارز کاري پالنونه د څارنې او ه غږۍ د ګډ بورډ په غونډو کې چې د  ۲۰۰۲مقالدي کال په اکتوبر
کې جوړو شوی وو وړاند کړل .د هغه وخت څخه طراوسه پوری شمو نورو وزارطونو هم د ډونرانو له نم ې او سام د فسااد
پروړاند د میارز خپل پالنونه برابر کړ دي .د حقرانتقا ځای نه دی چې ددغو پالنوناو کقوقات لاه یاو بال او زیاات
طوپقر لري او طبیقا یې هم په فرد پوری په م حن ډول طراو شو وله د کاري پالنوناو مه اې طپاې او د حکومتووالقاو
جوړښت نپتوايل پراخ ب سټه دی چې د کقوقت د ک ټرول لپارو رښود برابرکړی او دا چې زیاطرو زم اصالحات د وزارطاو
نه د ک ټرول په چوکاټ کې نه دی او دا چې په افغانستان کې لاه پورطاه څخاه ښاکته طاه د اطاعات یاو ساخت ماوډل ،د
اوس قو مدیریت واقعقتونو او د مالکقت د ک زوری احساس سیب شوی دي ،په داسی حال کې چې مرکز پاه یواځقتاوب
او د مالکقت او مدیریت د قوي احساس په طأمق ولو بریايل ندي.
افغانستان څه نا څه ۲۷وزارطونه لري ،که چېر عايل ک قسقونونه او نوری اداری وراو ج

يش ،د هغو دولتي ب سټونو

ش قر چې دیوو هر اړخقز پالن طرپوښښ ندی نقول کېږي له ادارو څخه به هم زیاات يش .او لاه دی چاې ټاولی یاې
مه ې دي ،دی طه اړطقا دو چې د وزارطونو د اداري فساد پروړاند د میارز ميل سرتاطقژۍ چاې پاه سامو کاې کاابو ۵۰
عواید او لګښتونه یې ځان طه اختصاص کړي دي ،په لومړیتوب کې ونقيس او په هغو مترکز وکړي .د عوایدو په برخه کې
وزارطونه -۰ :د سوداګری او ص ایعو وزارت -۲ ،د مخابراطو او معموماايت ټک االونۍ وزارت -۵ ،د انارنۍ او اوباو وزارت -۲ ،د
کانونو او پټرولقم وزارت  -۷ ،ټرانسپورټ او د لګښتونو په برخه کې وزارطونه -۰ ،د عامې روغتقا وزارت -۲ ،د پوه ې وزارت،
 -۵د کمقو د بقا جوړولو او پرا ختقا وزارت ،او د کار ،ټول قزو چارو شهقدانو او معمولق و وزارت شامل دي او د دوي طرڅ

د

مالقې وزارت هم ځانګړی اه قت لري ،ځکه د مالقې وزارت د عوایدو او لګښتونو ط ظق وين دي.
د وزارطونو د فساد پروړاند د میارز طبیقا پا نونه د اصالح په حال کې او یا د چ تو کېدو په درشل کې دي .دغه نهه
وزارطونه ،د خپمو اصالح شویو پالنونو طبیقا د  ۲۰۰۵مقالدي کاال پاه وروساتقو وختاو کاې پقماوي .نادی ی جادول پاه
استخراجي ضایعو کې د فساد د ک ښت لپارو د پالن مسؤدو طرحه کوي او د وزارت پاه کچاه لاه فسااد او د میاارز د
پالن یو مثال وړاند کوي .د پ الن هدف د شوافقت طض قن دی چې د افغانستان طیقعي اچق ې د سامل ميل اقتصاد
له پراختقا او مرسته وکړی ،نه له فساد بی ویاطې او طاوطریخوايل او ،او له دی چې د وزارطونو مپخص پالن د یادونې
وړ ښه وايل سیب کېږي د استخراجي ضایعو لپاارو د فسااد پار وړاناد د میاارز پاه هار اړخقازو برناماه کاې دغاه راز د
طرانسپورټ او مالقې وزارطونو ،مرکزي بانک او له نورو ب ساټونو او ه کاارۍ شااممې دي چاې پاه اساتخراجي صا ایعو د
فساد د پقدا کونکو فعالقتونو په له م ځه وړلو کې اسايس رول لري.
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د ادار فساد پر وړاند د میارز ميل سرتاطقژي
کړنه

معیار

مسؤولیت

د پای نیټه

د شفافیت
پیاوړي کول

د حقققي مالکانو رس ي او عم ي ویت

د کانونو وزارت

2018جون

د کانونو وزارت

2018جون

د کانونو وزارت

دسامبر 8102

د مالقې وزارت

دسامبر 8102

د اعتیار ورکونې لپارو د رش په ډول د طیقعي اچق و
د قرار دادونو اجیاري خپرول.
د افغانستان د کانونو قانون د طعدیل يش طرڅود
پرون په کچه د طولقد د ارقامو طر خپرېدل الزامي يش.
د استخراجي سکتور د ټولو عایداطو لپارو به د
دافغانستان بانک کې یو شواف حساب په الزامي ډول
رام ځته يش او په م ظم ډول د خپرېدو طه وسپارل
يش .رشکتونه د قانون له ر د خپمو ورکړو د طر سه
کولو لپارو لد حساب څخه پر ګټې اخقستې ممزمېږي.
د استخراجي
صنایعو د
شفافیت د ابتکار

د ټولو قراردادي رشکتونو پمټ ه د بپپړ يش.

د کانونو وزارت

2018جون

)(>5%

د کانونو وزارت

دسامبر 8102

د کانونو وزارت

جون 8102

په لوړو کچه اکتپاف او استخرا ) ،م ځ کچه
طصوقې) او ټقټه کچه طولقد او خرڅالو) کې د قوانق و
د ط ظقم له مسؤلقت او د هایدروکاربن د خپمواکې
ادار رام ځته کول

دافغانستان د نوتو
او ګازو د قوانق و د
ط ظقم ادارو

2018جون

د سون ټول واردات د طرجواز ند رايش

دافغانستان د نوتو
او ګازو د قوانق و د
ط ظقم ادارو

2018جون

له سق ه یقزو ټول و او د مپور لپارو رښودونه د کان
کق دنې د وړاندیز شوو پالنونو خپرول او بقاکت ه او د
خبرونو ک ول

د کانونو وزارت

له قانوين عوایدو یا له استخرا څخه د سته راغمو ګټو
څخه د م اسیې برخې د طر سه کولو په م ظور د سق ه
یقزو ټول و لپارو د دستورالع ل برابرول

د کانونو وزارت

کورن پمټ ه د زیاطه يش

)( EITI

د استخراجي ص ایعو د شوافقت د ابتکار طائقد
هایدرو کاربونونه

ټولنیزه څارنه
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 .۶د هېواد والو دله السه وتيل اعتامد راژوندی کول
د ادار اصالح هغه وخت د اداري فساد پروړاند د میارز وسقمه کېدای يش چې هېواد وال باورم د يش چې د دولت
کړنې م صوانه او د ټولو په ګټه دي او د فساد پروړاند د هغوی میاارزو باه کامقاباه يش .دولات باه د خمکاو د اعاتامد د
رانوندي کولو لپارو در ډوله اقدامات طراو کړي:
لومړۍ :د عديل او قضایي سکتور پاکول به نه یواځې عدالت طه د هېواد والو اسی شاامل وي بمکاې د خمکاو پاه س
کې له هغو اغړونو څخه د څارنې او د رپوټ ورکونې وسقمه وي چې په د ساکتور کاې د باې عادالت م پااء ګرځاي.
دغه میارزو به د ځ کو غصب طه خاصه پاممرنه ولري  .۳د ځ کوال قانون طصاویب شاوی دی او د ع ااوی و او ممکقتوناو د
حقوقو د پقاوړي کولو لپارو فرعي مقررات کابق ې طه د وړاند کولو په خاطر د برابرولو په حال کې دي.
دوو یم :د ميل خدمتونو د وړاند کولو معقارونه سادو او شوافه کېږي طرڅو هېوادوال هم د فساد د ک رتول په سقساتم
کې برخ ن وي .په د اړوند به مونږ خپل فعالقتونه د هېوادوال د لومړنيو سا دونو د وړاناد کولاو پاه برخاه کاې لکاه
الکرتونقکي طذکرو ،پاسپورت او د رأیې ورکونې کاارت چاې پاه ټاولقزو فعاالقتونو کاې د ګاډون لپاارو د هېوادوالاو د ګټاې
اخقست ې د وسقمې په طوګه ش ېرل کېږي سادو ،آسانه او خود کارو کړو.
درېقم :د افغانستان آزاد رس

او متحرکاه او فعالاه مادين ټول اه هام خپمواکاه څارناه م ک اوي او هام دولات حسااب

ورکونکی کوي.
د یو واحد دولت په طوګه ،د افغانستان د وزارطونو د کار دستور په مرکز کې ټاکال کېاږي .خاو د افغانساتان ډېارۍ وګاړي
اداري فساد په سق ه یقزو کچه طخربه کوي چې په هغې کې د حکومتوال د ميل ب سټونو طرڅ

س تي سقستم شتون

لري او ډېری هغه شیکې او اشخاص په کې شامل دي چې دولتي اداري فسااد ه اوي .دد سارتاطقژۍ د طبیقاا لاه
پقل څخه وروسته د قانون د حاک قت د ميل شوري خاصه پاممرنه به په خپماه اج ادا کاې پاه ساق ه یقازو کچاه د فسااد
شاممول او د سولې د عايل شوري او د ممکي خدمتونو د خپمواک ک ېسقون په څېر له نورو برنامو او ه کاري وي.
 . ۳د قانون د حاک قت او د اداري فساد پروړاند د میارز د عايل شوري په یوو ناسته کې چې د  ۲۰۰۵کال د اګست
د مقاشتې په  ۵۰نېټه جوړو شوو سرت محک ې د اراض د ځانګړو محک و د رام ځته کولو لپارو چې پ ارايض پاور د
اړوندو قضایاوو د استامد زم مهارطونه او واکونه به ولري ،خپل طص قم اعالن کړ.
د سق ه یقز حکومتول کااري ډلاه چاې د ساق هیقازو ارګاانونو د خپماواکې ادار لخاوا رهاربي کېاږي دد پالقسا
پرب سټ له مرکز څخه و یتونوطه د مسؤلقتونو د لېږد له ر د فسااد د ک ارتول لپاارو د ظرفقتوناو رام ځتاه کولاو طاه پاه
ځانګړ پاممرنې او د سق ه یقز حکومتول د پالقس د برابرولو په حال کې دو.
ځانګړي اقدامات د هېوادوالو د حقوقو په اړو د پوهاوي د زیاطېدو لپارو د عامه ايس یو سرتاطقژۍ ،د والقانو پاه ټولاو
دفرتونو کې د شکایتونو د طر سه کولو برخې ،او لد څخه چې وزارطونه په خپمو نم و و ړ دي د وزارطونو د اجراآطو په اړو د
ډاډ د طر سه کولو لپارو له مپارکتي طوتقم او د خمکو له عامه نظریاطو څخه پراخې ګټې اخقست ې طه شاممېږي.
زمونږو ه ې د پراخو اسرتاطقژیکو اړیکو لپارو د ښه وايل په حال کې دي  .دغه ه اې بایاد پاه سقساتامطقک ډول زیااطې
يش او دوام ومومي طرڅو زمونږو هېوادوال باور پقداکړي چې د هغوی غږونه اورېدل کېږي او له هغو معمومااطو څخاه چاې
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یې سته راوړي ډاډ طر سه کړي چې له اسايس اصالحاطو څخه حاکي دي.
د طه په پا م او چې له خربو څخه ع يل اقدامات زیات اغېزمن دي ،خمک بایاد ددولتاي لاوړ پاوړو رهرباناو لاه خاوا د
فساد پروړاند د میارز د ه وشاهد وي .دولت به د و یتونو له مرکزونو څخه د لقدنې او په مساتققم ډول او یاا د مايل
سق ه یقزو رس قو له ر له خمکو او د مپور برنامې ولري .څاو مايل برناامې ارطیااطي خبوناه لاري چاې هېاوادوال
کو ی يش د هغو له ر د اداري فساد د قضایاوو پروړاند خپل شاکایتونه رشیاک کړي.پاه افغانساتان کاې ټاول قز
فعالې رس

د هېوادوالو د اندېښ و په اړو د معموماطو یوو بمه اچق ه دو او باید د لوړو مقاماطو لخوا په زیاطه کچه طر ګټې

اخقست ې ند ونقول يش.
د وخت په طېرېدو او به رپوټ ورکونه او نظر ورکونه زیاطه آسانه او پراخه يش .له ټولقزو رس قو او ناورو ټک االونيو څخاه د
ګټې اخقست ې زیاطوالی ،له پایمو څخه په نه ډار رپوټ ورکونه م ک وي .د  www.efshagar.afویب سایت چاې د مان
رشوت دادم لاه ویاب ساایټ او معاادل دی فعاال شاوی دی .د اداري فسااد پروړاناد د میاارز پاه چااروکې د لاوی
څارنوال مرستقال به د هراړخقز څارنقز ع ل د پالن د چ تو کولو او برابرولو لپارو له مدين ټاول ې او رسا قو او مپاوريت
غونډ طراو کوي .دغه د ع ل پالن به رس

او مدين ټول ې په د وطوانوي چې د اداري فساد پروړاند د میارز لاه

ه و څخه څارنه وکړي.
که د اداري فساد پروړاند د میارز د سرتاطقژي نقامیي د دولت اصالح پور طړلې دو ،بمه نقامیاي یاې پاه دولات کاې
دن ه د اداري فساد پاه اړو ع اومي غوصاې طاه پاه رساقدګي پاور طړلاې دو .خپمواکاه څارناه او بهرنای فپاار د دولات د
سرتاطقژۍ اسايس برخه دو.د ه کارۍ او پوهاوي ورکونې په برخه کې د مدين ټول ې نقم د څارنې او ارزونې د ک ېټې
) MECله خوا طرمالطړ ند نقول کېږي .عمام له اداري فساد او د میارز له اه قت څخه دعامه پوهاوي په هادایت،
مالطړ او زیاطوايل کې اغېزمن نقم لري .د رس قو د وېرولو لپارو د طروریستانو وروستقو کوښښونو طه پاه پاام او دولات باه
نورنالستانوطه د زیات ام قت د برابرولو لپارو د خپمې نم ې په ګډون د افغانستان د خپمواکو رس قو د مالطړ او ساط ې پاه
برخه کې خپمو ه و طه دوام ورکړي.

 .۲له خصويص سکتور رسه مرسته
دولت له خصوس سکتور او خصوس شیکو او په نږد مپارکت کې کارکوي طرڅو د رشوت اچق اي و پېاږين او لاه
اداري فساد څخه پاک د پانګونې چاپېریال رام ځته کړي .د افغانستان په خصوس سکتور کې اداري فساد په دوو ډوله
دی :لومړۍ ،دولتي مزیت طه د ايس لپارو دولتي مقاماطوطه رشوت ورکول .دوو یم ،خصوصی سکتور په خپمه په فسااد
کې اخته دی ،لکه بازار طه د بې کقوقته درممو وړاند کول یا د مايل او مالقايت کاذبو رپوټونو جوړول.
دغو اندېښ و طه د رسقدنې په خاطر به دولت د فسااد زېږوونکاو فرصاتونو د راک ولاو او د فسااد د لګښات د زیااطولو لپاارو
اقدامات طر س ند ونقيس.
دولت د اجراآطو د بهقر د سادو کولو لپارو داسې جام برنامې طار س ناد نقاولې دي چاې د جاواز د طر ساه کولاو پاه بادل
کې د رشوت د اخقستمو فرصت راک وي .دد اجراآطو بېمګاې د هغاه جاواز او اجاازو لقاک د صادور د پړاووناو د طېرولاو لپاارو د
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واحد مرکز رام ځته کول دي چې د و یتونو په کچه رام ځته شوي دي او وروست

سادو کونه د سوداګریز جواز پروسه دو.

د فساد د لګښت د زیاطولو لپارو به دولت سوداګریزو شکایتونو طه د مستقق ې رسقدګ او یا لویې څارنوالی طه د هغوی
دارجاد لپارو د اقتصادي عايل شوري طر ادار

ند د رپوټ ورکونې یو عايل مقکانقزم رام ځته کړي.

1

د اداري فساد د ستونز لپارو د حل ر هم د خصوس سکتور له ر د دولت پاه مالطړیازو پالقساقو او هام شاونې
دي .د مثال په ډول ،ب سټونه یا خصوس یا ناادولتي رشکتوناه کاولی يش د طولقاد د کقوقات د اسات درد جاواز وړاناد
کړي .د افغانستان د قوریه لرونکوميل مؤسسه م قا) د باغدارۍ د سکتور د داوطمیانه برنامو یو مثال دی چې د هېواد په
 ۲۲و یتونو کې مقوو لرونکې ونې ویت ،برريس او طصدیقوي .نورو هېوادونو هم لد طګالرو څخه لکه د درممو جاوړونې او
د ساختامن د مقرر پرب سټ د پمټ اې رام ځتاه کاول ،د کقوقات د جاواز د وړاناد کولاو لپاارو ګټاه اخقساتې دو .کاه
پمټونکی پخپمه ویت او معترب وي ،کو ی يش د افغانستان د کار پقداکوونکو لپارو د فعالقت د رام ځته کولو په برخه کاې
د کم لګښت ر برابر کړي.

 .۱بین املليل همکارۍ
د افغانستان بقن املميل ه کاران در کمقدي نقپه لري:
لوم ړی :اوږد مهاله او د وړاندوی ې وړمالطړ ،دا امکان راکوي چې د اداري اصالحاطو پروړاند میاارزو ب ساټقزو يش .دد
م ظور لپارو د افغانستان د بقا جوړونې د ص دوق ) ARTFدوام او پراختقا او د پرمختقايي شوري ګانو له ر کار چاې د
هغوی اصيل موخه د دولتي بااعتامدو او اغقزم و سقست ونو رام ځته کول دي ،د ډېر اه قت وړ دي.
دوو یم :د فساد کوونکو د ګواښونو پر وړاند له اصالح کوونکو څخه ساط ه ،د لاوړو پاوړو مقامااطو لپاارو د کاايف مالطاړ او
ام قت برابرول ،په ځانګړي ډول په ام قتي سکتور کې.
درېقم :هغه دونران چې د افغانستان مالطړ کوي په ځق و وختونو کې له هغو کړنو څخه يې سرتګې پټې کړ دي چاې د
فساد مل وو .حکومت به له بقن املميل ټول ې او په نږد ه کارۍ کې د څارنې ،رپوټ ورکونې او دچارو د طعققاب د
پقاوړي کولو لپارو کار وکړي.

 .۹د څارنې او رپوټ ورکونې میکانیزم
دد اسرتاطېژۍ پرطبیقا څارنه د قانون د حاک قت او د اداري فساد پروړاناد د میاارز د عاايل شاوري پرغااړو دو .د
کرو او دوامدارو څارنې لپارو ،ند اقدامات صورت مومي:
 . ۰عايل شوري د څار ،رپوټ ورکونې او رپوټ اخقست ې لپارو د ج هاوري ریاسات پاه دفارت کاې یاو ځاانګړی ساکرطریت

1

د اقتصادي ه کاریو او پرمختقا سازمان چې په یوو س د کې د سوداګرۍ لپارو د یو لوړ پوړي مقکانقزم د طاراح پاه ع اوان او  ،دغاه لاوړ پاوړی مقکاانقزم

داسې طعریووي د هغو ک پ ویو د طر سه کولو ،بررس او نر حل لپارو چې د رشوت غوښت ې یانورو ورطه اندیښ و او په ځانګړو اداري پروسو یا دولتي پارونو
کې له هغو او مخام کېږي د هېواد د ن ه یوو پروسه دو .لومړن موخه د اړوند ستونز له طپادید څخاه د مخاه ک پ قاو طاه د یاو خپماواکې او چټکاې
اچق ې برابرول او د یو چټکې حل ر وړاندیزول دي.
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رام ځته کوي.
 .۲له اړوندو ادا رو څخه هرهغه چې پد س د کې یې نوم اخقستل شوی دی ،مکموه دو دد اسرتاطيژي طبیققي پالن
د هغې له وروست ي کېدو وروسته د یو مقاشتې مود په طرڅ کې برابر کړي او د عايل شوري طائقد طه یې ورسوي.
 . ۵له هغو ادارو څخه هرو یوو یې چې پد س د کې دد سرتاطقژۍ د طبیقا لپاارو د هغاوی ناوم راغمای دی مکمواه دو
لږطرلږو د هرو درېو مقاشتو په طرڅ کې دخپمو فعالقتونو او پرمختګونو رپوټ عايل شوري طه وړاند کړي.
 . ۲د عايل شوري ځانګړۍ سکرطریت به په هرو شپږو مقاشتو کې دد اسرتاطيژۍ د طبیقا او د هغو په اړو د طراو شوو
پرمختګونو په هکمه خپل ع ومي رپوټ د رس قو له ر وړاند کوي.

 .۰۱لنډ مهاله او اوږد مهاله اقدامات
دد سرتاطقژۍ په ایزو کې اشارو وشوو چې د اداري فسااد پروړاناد میاارزو اوږدو او ساختو ه او طاه اړطقاالري .هاې
هېواد نيش کو ی چې اداري فساد په بپپړ ډول له م ځه یويس .هغه اقدامات چې پد س د کاې یااد شاوي دي دد
ميل ک پاین لپارو پقمونکي اقدامات دي او د بریا لپارو وروست ی پالن نه دی .هغه ن ګونې چاې وراو مخاام یاو یاواز
داندي چې د فساد پر وړاند میارزو اوږد مهاله نم ې او ب سټيزو اصالحاطوطه اړطقا لري بمکې دامسئمه هم شاامموي چاې
فاسد اشخاص به له میارز پرطه له خپمو غقر قانوين کړنو څخه س وانخيل .هغه سرتاطقژۍ چې په لومړي اکاې ښاې
وابتې يش وروسته له د چې فاسد اشخاص د هغو له ک زورطقا څخه خربېږي او د خپمو په فساد ککړو فعالقتونو د پرم
بقولو لپارو نو طرحې برابر کړي خپل اغقزم توب له سه ورکوي.
دد سرتاطقژۍ موخه دد پرځای چې د اداري فساد پر وړاند د میارز جام پالن وړاند کړي د داسې یو چوکااټ
برابرول دي چې دولت طه د شته ستونزو او په داسې ډول د مخام کېدو طوان ورکړي چې د وخت په طېرېدو او د زدو
کړ قدرت او له هغو او د خپل ځان د برابرولو طوان پقداکړي .دد سرتاطقژۍ د لومړي پړاوله پاای څخاه څومقاشاتې
وړاند به د قانون د حاک قت عايل شوري د هغو د اغقزو د ارزونې لپارو د یو خپمواکې بررسا دساتور ورکاړي .د د
بررس پرب سټ به د قانون د حاک قت عايل شوري له فساد او د میارز د طګالرو په هکمه هغه چې باید ادامه ومومي
یاهغه چ ې ښه وايل طه اړطقالري او ه دارنګه هغه چې له ناوو اقاداماطو او نوښاتونو او بادل يش حکومات طاه وړاندیزوناه
برابرکړي.
دغه سرتاطقژۍ دد ن ګونو ځق ي برخې په هغه وخت کې چې مرکزي حکومات خپال مساؤلقتونه و یتوناو ،ولساوالقو او
ښاروالقوطه طوویضوي اټکل کړي دي .د سولې پرمخت

به د جګړو مارو له ممکاي کولاو او پاه ډېار مققااس او پاه یاوو

وخت کې وي ،او دغه داسې یوو پروسه دو چې د خپل ډول پېژندل شوي ریساکونه باه رام ځتاه کاړي .د مخادرو طوکاو د
سوداګرۍ پروړاند د میارز پقاوړي کول به ماايل فسااد کاې د نوښاتونو مال يش چاې یاواز کاو ی شاو د نړیوالاو
ه کاریو د نوو ډولونو له ر ورطه رسقدګي وکړو.
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 .۰۰پایله
په افغانستان کې له فساد او میارزو د قانون له حاک قت او د عادالت لاه اجاراء او مرتادفاه دو ،دغاه دواړو هغاه مايل
پقاوړي ارزښتونه دي چې زمونږ د ټول ې د ټولو برخو د هقمو انعکاسوونکي دي .ماونږ پاد بااور یاو چاې دد پروګارام د
لومړي پړاو لپارو پ ځه طعریف شوي محورونه به په هېواد کې د قانون د حاک قت د پرون د رښود چوکاټ په طوګه باقي
پاطې يش ،چې عامه بسقج به د دولت د اعتیار د زياطېدو او پاه زیاطېادونکي ډول مرکازي يش او خماک باه لاه ساقايس
دستګاو څخه د مثیت بدلون لپارو پر نوځ ډاډ او اعتامد سته راوړي .په دوو یم پړاو کې طرپوښښ ند وزارطونو شا ېر
به زیاطوالی پقداکړي او له اداري فساد او د میارز په واسبه نوی رام ځته شوی لرلقد به شهرت طه ورسېږي.
مونږ دغه سرتاطقژي په طواض او پای طه رسوو .په د سرتاطقژۍ کې مو چوکاټ او یاو شا ېر اصاالحات ذکار کاړي دي
چې زمونږ له نظرو د پام وړ پایمې لري او د افغانستان د دولت او خمکو طرم ځ ټول قز قرارداد نوی کوي .خو له اداري فساد
او میارزو چټکه او آسانه صورت نه مومي.
د اداري فساد زیانونه ډېر نور دي .مونږ په د میارزو کې د افغانستان د خمکو له ه کارۍ پرطه برياايل کېادای ناه شاو.
لکه څرنګه چې اداري فساد قومقت ،ځای او ج سقت نه پېژنې او پراخ دی ،د هغې پروړاند میارزو هم بایاد افغانساتان
ش وله وي .دغه میارزو باید د پوښت ې طه ځواب ووایي چې مونږ به خپمو اطوالو طه څرنګه هېواد پرېږدو؟ .
پد سرتاطقژۍ کې له یو بل او اړوند اصبالحګانې چې زمونږ په باور د حکومتاول طګاالر
یاد کړي دي.دغه اصبالحګانې په دين ،طاری  ،فره

طاه باه بادلون ورکاړي،

 ،اسايس قانون او په ميل بحثونو کاې د ځاان بساقای ې پاه اړو

ريښه لري .پرد برسېرو به نور داسې برنامې هم طر س ند ونقول يش چې د اداري فساد شاونتقا ک اه کاړي او پاه
فساد ککړو کړنو لګښتونه به درانه کړي .دغه اقدامات به زمق ه برابرو کړي طرڅو د حکومت دن ه او بهر کې اصاالح ګاران
یوو شیکه جوړو کړي او د طعرضاطو په وړاند دفاد وکړي او د اصالحاطو غورځ

پرم یويس.

دغه برنامه د ځوانانو لپارو دو .مونږ پوهېږو چاې دغاه برناماه باه د اوسا ي حکومات څخاه وروساته هام دوام ماومي .خاو هغاه
اصالحات چې وړاند شوي دي ،اصالح ګران په نویو وسایمو س یالوي طرڅو ه دانن زم او ب سټقز بدلونونه رام ځته کړي.
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ضمیمې
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د اداري فساد پر وړاندې مبارزې لپاره د افغانستان د ميل سرتاتیژۍ د اقداماتو د جدول  0ګڼه ضمیمه

تطبیق کوونکې اداره

شاخص

د اجرا وخت

لومړی ستون :سیايس رهربي او د اصالح ګرانو پیاوړتیا
د لوړ پوړو مقاماطو د شت قو د ویت او اشاعې د برنامې بپپړ طبیقا

د چارو ادارو

د اداري فساد پر وړاند د میارز په هکمه د ج هوري ریاسات کم ا

د ج هور رئقځ دفرت
او اجرائقه ریاست

مپوريت غونډو

فربوري۲۰۰۸
دس رب ۲۰۰۵

د قوانق و پقاوړطقا)۰ :له افپا کوونکو څخه د ساط ې د قانون طصویب،
 )۲له بقن املميل معقارونو او د س ون لپارو اطالعاطو طه د ايس د
قانون طعدیل او اطالعاطو طه له ايس څخه د څاارنې د ناوي طاساقځ
عدلقې وزارت

شوي ک ېسقون پياوړطقا )۵ ،د هغو شت قو د ضایط لپاارو چاې پاه ناا

دس رب ۲۰۰۵

قانونه طوګه طر سه شاو دي د مادين او جزاياي قوانق او بقاا کت اه او د
هغو افرادو له ګډون څخه مخ قوی چې په سقايس پستونو کې په فساد
محکوم شوي دي.
د ه ونې د برنامې معريف کول او د اداري فساد پار وړاناد د میاارز

د اداري اصالحاطو او
ممکي خدمتونو

په کار کې د ممکي خدمتونو د کاارکوونکو د فاردي او ډلاه یقازو ساته
راوړنو مکافات

دس رب ۲۰۰۵

ک ېسقون

د ج هور رئقځ په دفرت کې د بازرس د خپمواکې ادار رام ځته کول

د ج هور رئقځ دفرت

د سق ه یقز حکومتول دواحد پالقس طصویب

د سق ه یقزو ارګانونو
ادارو

د قضائقه قو د استقاللقت طاا ممق ول -۰:عم اي محااک ې -۲ ،د خمکاو
دخقمول -۵ ،د قضايي خدمتونو خپمواک ک ېسقون

سرتو محک ه/د
ج هور رئقځ دفرت

دس رب ۲۰۰۵
فربوري۲۰۰۸
جون ۲۰۰۸

دوه یم ستون :د امنیتي سکتور اصالح
د رښااودونو د وړانااد کولااو او د ام قتااي ساارتو مقاماااطو لااه ټاااکمو او
طرفقعاطو څخه د پمټ ې لپارو د څارنې د عايل بورډ ټاکل
د سرتو بستونو د طعقق اطو پاه اړوناد د عاماه نظریااطو د طر ساه کولاو پاه
هکمه د ازمایښتي برنامې لپارو د دستورالع ل برابرول
د کورنقااو چااارو لااه وزارت څخااه د ماايل دفاااد وزارت طااه د عامااه نظاام د
پولقسو او د احادي پولقساو لېاږدول ،د هغاوي د سارتو قومانادانانو د
کړنو بپپړو برريس.

د ميل ام قت شوري

دس رب ۲۰۰۵

د کورنقو چارو وزارت

جون ۲۰۰۸

د ميل دفاد او کورنقو
چارو وزارطونه

جون ۲۰۰۸

د ايس وړ ولسوالقو طه د برېښ ايي ورکړو پراختقا

د کورنقو چارو وزارت

جون ۲۰۰۸

پااالن جوړونااه ،بودجااه جوړونااه او دفاااعي ساارتاطقژي  -۰دفاااعي غقاار

د ميل ام قت شوري

دس رب ۲۰۰۵
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مدااوطې ساارتاطقژۍ او د مدااحې دفاااعي بااودجې خپاارول  -۲دد
سکتور لپاارو د اداري فسااد پار وړاناد د میاارز د ع ال د یاوو پاالن
خپرول
په ام قتي سکتور کې لاه ماايل خبراطاو څخاه د یاو معتارب ارزوناې د مالقې وزارت/کورنقو
چارو وزارت/دفاد

بپپړول

جون ۲۰۰۸

وزارت
د حکومتااول او یااا د اداري فساااد پاار وړانااد د میااارز د قوانق ااو او
پالقسقو په طدوین کې د مدين ټول ې د نظریاطو واردول

د ج هور رئقځ دفرت

دس رب ۲۰۰۵

خقايل اطقري او پولقځ -۰ :د ام قتي سکتور پرسونل طاه د ک ارتول د
پالن طدوین او د ورکړو د کړنالرو طصدیا  -۲د پېژندګموۍ له ګڼې څخه
په ګټې اخقست ې او د حضور او غقاب د سقستم رام ځتاه کاول  -۵د
معاشاطو دورکړ پاه باارو کاې د معمومااطو د طعققاب لپاارو د برېښا ايي

د ميل ام قت شوري

دس رب ۲۰۰۵

ع مقااايت سقسااتم لااه ګټااې اخقساات ې څخااه د ډاډ طر سااه کااول  -۲د
کورنقو پمټونکو او د پمټ ې د ادارو لپارو د ښوونقزو برنامو وړاند کول
پار پټاو اي) طادارکاطو څارنااه -۰ :د محرماو طادارکاطو لپاارو د موجااودو
څارنقزو مقکانقزمونو خپرول  -۲پارملان طه د دفاعي او ام قتي سکتور په

د ميل ام قت شوري

دس رب ۲۰۰۵

اړوند د پمټ ې د موصل راپور وړاند کول
د ممکي خدمتونو د ک ېسقون د ښوونقز مرکز او د هغاوی د نصااب بقاا
احقا د هغو پ ځو زرو نویو مقرر شوو ماموری و طر پوښښ ناد راوساتمو
په ظرفقت چاې د عاماه ادار او د اداري فسااد پار وړاناد د میاارز
کورسونه پای طه ورسوي.

د اداري اصالحاطو او
ممکي خدماطو

دس رب ۲۰۰۸

ک ېسقون

درېیم ستون :د شایسته ساالرۍ په اړه د ملکي خدمتونو د سیستم بنسټیز کول
د اداري اصالحاطو او

د ټولو پستونو اعالن او په سقال ټاک ه

ممکي خدمتونو

دس رب ۲۰۰۵

ک ېسقون
لږ طار لاږو د ممکاي خادمتونو پ ځاه زرو ک ازوري کاارکوونکي چاې ښاه
اجراآت نه لري استعوي طه د وه ول يش او یاا د هغاوي لپاارو د د
زدو کړ زمق ه برابرو يش چې لاه هغاې وروساته یاا د رشایباو لرونکاي
يش او یا ممکي خدمتونه پرېږدي.

د کار او ټول قزو چارو
او د لوړو زدو کړو
وزارطونه

طعقق ات او قضایي ستان :د عم ي کادرونو او بهرنقو متخصصق و د غاړو

د عدلقې وزارت او

په ش ول له مق ه قو  ،قضائقه قو او مدين ټول ې د خپمواکو استازو

سرتو محک ه
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د شاممولو لپارو د ستان په ک ېټه کې د غړیتوب زیاطوالی چې د هغاوي
مخق ه او سوابا برريس شوي وي  -۲د قضايي ستان له پروسې څخاه
بهر له طعقق اطو څخه قاط مخ قوی او له یو رڼې او سقالقز پروسې
څخه د ډاډ طر سه کول
څلورم ستون :عديل او قضايي اصالګات او په اداري فساد د تورنو افرادو تعقیب
د اداري فساد پر وړاند د میارز د طق ق ي س دونو بقا کت ه
له قضايي طعقق ااطو څخاه د څاارنې او پمټ اې لپاارو د قضاايي خپماواک
ک ېسقون رام ځته کول

د عدلقې وزارت

فربوري۲۰۰۸

د ج هور رئقځ دفرت

جون ۲۰۰۸

د څااارنې او ارزونااې د ګااډ ک ېټااې پااه اسااتث ي د لااويې څااارنوال د
ادار طر رهربۍ ند د اداري فساد پر وړاند د میارز د ټولو ادارو

د ج هور رئقځ دفرت

دس رب ۲۰۰۵

ادغام
د طق قن ،حقوقو او د دولت د قضایاوو په ادارو کې د اصالحاطو راوړل

عدلقې وزارت

د مخرمق ود اسرتداد ،له پويل هاخوا جرمونو ،او د غاال شاوو شات قو د

د ج هور رئقځ دفرت،

طر سه کولو په هکمه نور بحثونه او د طوافقاطو طر سه کول

د بهرنقو چارو وزارت،

جون ۲۰۰۸
جون ۲۰۰۸

لوی څارنوايل
امن ولسوالقوطه لږ طر لږو د پ ځوسو څارنوالقو استول

د عدلقې وزارت

عدالت طه اسای -۰ :پاه ټاول هېاواد کاې عادالت طاه د هېوادوالاو د
ايس ښه والی  -۲د خوندي ارشقف د طبیقا پاه ګاډون پاه محک او
کې د قضایاوو د مدیریت د سقستم پقاوړي کول -۵.د قضاائقه قاو او
د قانون د ط وقذ د ارګانونو طرم ځ د ه غږۍ پقاوړطقا

سرتو محک ه  ،لوی
څارنوايل ،عدلقې
وزارت او پولقځ

سپتامرب
۲۰۰۸
دسامرب
۲۰۰۸

عم ي محاکامت -۰ :طر څو ډاډ حاصل يش چې ټول محاکامت د لاه
قانون او سم عم اي وي -۲ .لاه قاانون او سام د عم اي محااکامطو د
جوړولو لپارو د واضحو هادایاطو صاادرول او ط وقاذ -۵.خماک څاارنې طاه

سرتو محک ه

دس رب ۲۰۰۸

ه ول او له د څخه د ډاډ حاصامول چاې د محااک و فقصامې عم اي
دي او په سق ه یقزو کچه عامه خربطقا طه ورسول يش.
د هغه کانال رام ځته کول چې هېوادوال د فاسدو مقاماطو راپاور د غاچ
اخقست ې له ویر څخه پرطه وړاند کړي.
 -۰باید وکو ی شو چې دغه شکایتونه د یو ع اومې شایکې لاه ر
وڅارو ،هغه کسان چاې د فسااد راپاور ورکاوي بایاد د خپماو قضاایاوو د
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پرمخت

په لقدلو باند بر يس وي او بقا خپل حاا طر ساه کاړي-۲ .

باید د شکایتونو له سقستم څخه پمټ ې شتون ولري طر څو د عامه خمکو
په ايس کې وي په داسې ډول چې هېاوادوال د هغاه څاه پاه لقادو
باند قادر وي چې پېښېږي -۵ .د بازرس د سقستم رام ځته کاول د
شکایتونو د اورېدلو د مدیریت یواغقزمن سقستم ،لاه د څخاه د ډاډ د
طر سه کولو لپاارو چاې پروساه رڼاه ،خونادي او اغېزم اه دو د بازرسای
ادار طه اړطقا لري).
پنځم ستون :د مايل او بودجې د چارو سامل مدیریت او د پیسو تعقیب
د حسااابدارۍ د قااانون وړاناادیز چااې د ټولااو دولتااي ب سااټونو لپااارو د
حسابدارۍ مايل معقاروناه ط ظاقم کاړي .پمټونکاو او د حسااب ورکاونې

د مالقې وزارت

فربوري۲۰۰۸

رشکتونو طه جواز ورکړي.
د مايل اجراآطو د ښه وايل د پروګرام بپپړو اجرا
د لوی څارنوال دفرتطه له مايل جرمونو او د میارز د ک ېټې لېږدول

د مالقې وزارت

دس رب ۲۰۰۳

لوی ارنوايل

دس رب ۲۰۰۵

د ا فغانستان د قوانق و طعدیل د د په موخه چې د دولتي قراردادونو د
بپپړ منت خپرول او د قراردادونو بدلول د وروسات ي کېادو لاه رشایباو

د ميل طدارکاطو ادارو

دس رب ۲۰۰۵

څخه یو رش او د هغوی اعتیار وي.
د پمټ ې د عايل ادار د قانون د بقا کت ې لاه ر د پمټ اې د عاايل
ادار پقاوړي کول

د پمټ ې عايل ادارو

جون ۲۰۰۸

د قراردادونو د معموماطو د راټولولو ،خپرولو ،ساطمو ،ايس او رشیکولاو
لپااارو د اړوناادو مقاماااطو د ظرفقتونااو د ځواک ولااو لپااارو د ظرفقاات او د

د ميل طدارکاطو ادارو

دس رب ۲۰۰۵

زمو اچق و طا ممق ول اود عامه طدارکاطو د یوو روڼ سقستم اجرا کول
له ښو ،رڼو او حسااب ورکوونکاو مالقاايت عوایادو څخاه د ډاډ د طر ساه
کولااو لپااارو د آدیااځ د مالقااايت نوښاات او د راپااور ورکااونې د مع ولااو

د مالقې وزارت

دس رب ۲۰۰۵

معقارونو طبیقا
ګ رکي اصالح او شاوافقت :د ګ رکوناو د نړیاوال ساازمان د آروشاای د
بقانقې په اړوناد د ګ رکاي خادمتونو اصاالح  -۲پاه وېاب پاناه او یاا د
دولتي خدمتونو له ر پاه هېاواد کاې دن اه پاه احادونو او ګ رکاي

د مالقې وزارت

فوریه ۲۰۰۸

ډيپوګانو کې د نرخونو او کړنالرو اعالنول
د هغو قوانق و ،مقررو او کړنالرو په طصویب او طبیقا او چې د الحااق
د بسااتې پاار ب سااټ دغااه نړیااوال سااازمان طااه الزامااي دي د نړیااوالې
سوداګرۍ د سازمان د شوافقت د مکموقتونو اجرا
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وزارت

دس رب ۲۰۰۸
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۷ګڼه ضمیمه :د ملګرو ملتونو د سازمان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې کنوانسیون()UNCAC
 .۰افغانستان د ممګرو ممتونو د ساازمان د اداري فسااد پار وړاناد د میاارز ک وانساقون پاه  ۲۰۰۲ماقالدي کاال کاې
سمقک او په  ۲۰۰۸کال کې یې طصویب کړی دی.له د ض ق ې څخه موخه د افغانستان د دولت د اداري فسااد
پر وړاند د میارز د سرتاطقژۍ د طبیقا او ط وقذ لاه ر د ممګارو ممتوناو د اداري فسااد پار وړاناد د میاارز د
ک وانسقون د حک ونو د کمقدي موضوعاطو د سرتاطقژیک طبیقا د څرنګوايل د جزئقاطو وړاند کول دي.
 . ۲د افغانستان د اداري فساد پار وړاناد د میاارز سارتاطقژي د ممګارو ممتوناو د اداري فسااد پار وړاناد د میاارز د
ک وانسقون له اسايس حک ونو او س ون لري .خو زموږ د سرتاطقژۍ متایز دادی چې د ممګرو ممتونو د اداري فسااد
پر وړاند د میارز د ک وانقسون د حک ونو د جزئقاطو د ورکړ پر ځای ،افغانساتان د هغاو ادارو پار رام ځتاه کېادو
طاکقد کوي چې دد ک وانسقون د حک ونو د طبیقا طوامن ي ولري.
 .۵ند پ ځاه کمقادي موضاوعګانې د ممګارو ممتوناو د اداري فسااد پار وړاناد د میاارز د ک وانساقون د سارتاطقژۍ
حک ونه رانغاړي:
 -۰د پالقسقو او اجراآطو له ر م نقوونکي طدابقر ،د اداري فساد پر وړاند د میارز ادار  ،د دولتي کاارکوونکو
د سموک ډول ،د طدارکاطو او عامه مايل چارو مدیریت او له عامه اجراآطو څخه راپور ورکولب
 -۲جرم ګڼل او د قانون تنفیذ چې له دغو مسایمو او اړیکه لري :د دولتاي مقامااطو او د بهرنقاو دولتاي مقامااطو
رشوت اخقستلب اختالسب غقر قانوين اجراآت او د دولتي مقاماطو په واسبه د عامه مالونو غقر قانوين لګښتب د
نووذ اعاملب له دندو څخه ناوړو ګټه اخقست هب د پقسو نا قانونه طر سه کاولب پاه خصاوس ساکتور کاې رشاوت
اخقستل او د مالونو اختالسب له جرم څخه د طر سه شوو پقسو سپق ولب د نا قانونه اجراآطو پټاولب د عادالت لاه
اجرا څخه مخ قوی ،د جرمونو د پېښېدو د وخت طېرېدل ،عديل طعققب ،قضااوت او مخاازاتب ک ګال ،طناف او
مصادروب له عق ي شاهدانو ،کارپوهان ،د جرم قربانقان او د هغو د راپور ورکوونکو ساط هب مسمکي کارکوونکيب د
دولتي مقاماطو طرم ځ ه کاريب د عامه سکتور او خصوس سکتور د مقاماطو طرم ځ ه کاريب د باانکونو پټاونېب
ج ایي مخق ې سوابا)ب او قضايي حوزوب
 -۵بقن املميل ه کاري :د مخرمق و اسرتداد ،د محکومق او انتقاال ،د قاانون پاه ط وقاذ کاې متقاابمې ه کاارۍ ،د
ج ایي دوسقو لېږدول ،د قانون په ط وقذ کې ه کاري ،ګډ څېړنې او خاصې طحقققايت طګالر رانغاړي.
 -۲د شت

اعادو :له جرم څخه د طر سه شوو عوایدو پېژندنه او لاه لېاږد څخاه مخ قاوی ،د ممکقات د مساتقق ې

اعااد لپااارو اجاراآت ،د بااقن املمايل ه کااارۍ لاه ر طاار مصاادر

نااد ماالونو د اعاااد مقکانقزمونااه ،د

مصادر په موخه بقن املميل ه کارۍ ،د شت قو بېرطه ګرځول او د مايل اطالعاطو طر سه کول رانغاړي.
 -۷طخ قکي ه کارۍ او د اطالعاطو طیادله ښوونې او طخ قکي مالطړونه ،د فساد په هکمه د اطالعاطو راټولاول ،طیادلاه
او طخزیه او طحمقل او د ک وانسقون د موادو د حک ونو ع يل کول رانغاړيب
 . ۲دولت به ه دارنګه د ممګرو ممتونو د سازمان د اداري فساد د میارز د ک وانسقون د ع يل ارزونې له مقکانېزم څخه
ګټه واخيل .دد مقکانېزم فعالقت او کړنې دد ک وانسقون د طبیقا د ارزوناې د ډلاې پاه واسابه رهاربي او څاارل
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کېږي چې یوو بقن الحکومتي ډله دو او د غړو هېوادونو لپارو په هغې کې ش ولقت ،پرانقستی دی.
 .۷مخ قوونکي اقدامات په افغانستان کې د مايل کړنو ښه وايل د برنامې له ر  )FPIPد مالقې وزارت په مدۍ طراو
کېږي او د اداري فساد پر وړاناد د میاارز مهام نوښاتونه د لاويې څاارنوال پاه رهاربۍ صاورت ماومي .پار عاماه
طدارکاطو او عامه مايل مدیریت باند به د مايل کړنو ښه والی  )FPIPمترکز وکړي ،پاه داساې حاال کاې چاې لویاه
څارنوايل ،عديل ادار  ،عديل طعققب ،پقساو ساپق ول ،او د اداري فسااد پار وړاناد د میاارز ب ساټونه طار پوښاښ
ند نقيس .د ممکي خدمتونو ک ېسقون ،حکومتي سکتور او د حکومتي کارکوونکو د سموک ډول ط ظق وي.
 .۶جرم ګڼل او د قانون تنفیذ له فساد او د میارز د برنامې کمقدي جزء دی .د هغې طبیقا به د ممګارو ممتوناو د
اداري فساد پر وړاند د میارز د ک وانسقون په  ۲۲ساحو کې د قوانق و او مقررو په پقاوړطقا متام يش )i: :د کورنقو
دولتي کارکوونکو او بهرنقو دولتي کارکوونکو او د بقن املمايل ع اومي ساازمانونو د کاارکوونکو رشاوت اخقسات هب )ii
اختالس ،ناوړو ګټه اخقست ه یا د د دولتي مقاماطو په واسبه له ممکقتونو څخه د نا قانونه ګټه اخقست ې نور شکمونه،
) iiiنا قانونه نووذ iv) ،له دند څخه ناوړو ګټه اخقست ه v) ،د پقسو نا قانونه راټولول په محادودو ماودو کاې د یاوو
مقام د شت

زیاطوالی)) vi،په خصوس سکتور کې رشوت اخقستل vii) ،د خصوس سکتور د شت قو اختالس،

)viiiله جرم څخه د طر سه شووپقسو سپق ولب ixد عادالت لاه طبیقاا څخاه پټېادل او مخ قاویب الاف) د حقاوقي
اشخاصو مس موولقتب ) xiد اداري فساد لپارو ګډون او یا ه هب) xiiد جرم قصد او ارادۀ ب )xiiiد زمان په طېرېدو او د
قوانق و وض ب )xivطعققب ،قضاوت او مخازاتب )xvک ګمول،مصادرو او ضیطب ) xviله شاهدانو ،کارپوهاانو ،قربانقاانو
او راپور ورکوونکو څخه ساط هب )xviiiد اداري فساد د اعاملو پایمېب )xixد زیان جاربانب) xxاختصااس ادار ب)xxi
د قانون د ط وقذ له مقاماطو او ه کاريب ) xxiiد کورنقاو ادارو طارم ځ ه کااريب) xxiiiد دولتاي ادارو او خصاوس
سکتور طرم ځ ه کاري ب)xxivبانکي پټونېب)xxvجرمي سابقه او )xxviقضايي واک.
 .۷د افغانستان دولتد ممګرو ممتونو د اداري فساد پر وړاند د میارز د ک وانسقون له طبیقا څخاه د څاارنې د ډلاې د
وړاناادیزونو د کت ااې پااه حااال کااې دي .دغااه وړاندیزونهمااه اداري فساااد او د میااارز پااه حقااوقي چوکاااټ کااې د
سقستامطقک ښه وايل لپاارو د محک اې می اي ګڼال کېاږي .د جارم ګڼماواو د قاانون د ط وقاذ لپاارو ځق اې کمقادي
وړاندیزونه عیارت دي له:
 په څرګ د ډول د دولتي مقاماطو د رشوت اخقست ې جرم ګڼلب
 د بهرنقااو دولتااي مقاماااطو او د بااقن املماايل سااازمانونو د کااارکوونکو رشااوت ،جاارم ګڼاال او د دغااو افاارادو د غقاار
مستقق رشوت اخقست ې د جرم ګڼمو په پام کې نقولب


په بپپړو طوګهد غقر قانوين اعاملو جرم ګڼل  ،اختالس او د دولتي کارکوونکو په واسبه له ممکقت څخه د ناوړو
ګټې اخقست ې نور شکمونه او په ځانګړي ډول د نا م قولو مالونو طر پوښښ ند راوستلب

 جرم ګڼل )۰غقر قانوين نووذ  )۲له وظقووي موقف څخه ناوړو ګټه اخقست ه ب  )۵او پاه خصاوس ساکتور کاې
رشوت او اختالس.
 د ټولو دولتي مقاماطو د شت قو د ویت د سقستم معريفب


د شت

د نا قانونه زیاطوايل د جرم ګڼمو لپارو د کوښښونو دوامب
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د دولتي ادارو ،ریاستونو او خصوس طپیثاطو په ګډون چې د رشکتونو د رشایباو لرونکاي ناديپر ټولاو حقاوقي
اشخاصو د ممګرو ممتونو د سازمان د اداري فسااد د میاارز د ک وانساقون د حک وناو پار اغړوونکاو د قاانوين
م مویداطو له طبیقا څخه د ډاډ طر سه کول ب

 د اداري فساااد د جرمونااو د څرګ ااد دسااته ب اادۍ وړانااد کااول ،پااه ځااانګړي ډول ،د فساااد د هغااو جرمونااو
طپخقص چې د دولتي مقاماطو په واسبه طراو شوي وي ،ددغو جرمونو د شدت او خوت په پام کې نقولو او.
 په اداري فساد د محکومو اشخاصو په واسبه د سازمانونو او دولتي ادارو د پستونو له طصدۍ څخه د مخ قوي او
مامنعت لپارو د روښانه رشایبو او ضواببو په پام کې نقولب
 د شاهدانو او متخصصق و د ځای پر ځای کولو د شونتقا څرګ دو طنیحب
 د هغو طورنو د مخازاطو د راک ولو امکان چاې د فسااد د جرموناو پاه څېړناو طحقققااطو) یاا عاديل طعققاب کاې د
پاممرنې وړ ه کاري لري.
 .۸بااقن املماايل ه کاااري بااه هاام پقاااوړي يش .دغااه ه کااارۍ د مخرمق ااو اساارتداد ،د محکومق ااو انتقااال ،حقااوقي متقابمااه
ه کاري ،د ج ایي دوسقو انتقال ،د قوانق و په اجرا کې ه کاري ،ګډ څېړنې او د څېړنو ځانګړي طخ قکونه رانغاړي.
 . ۳د ممګرو ممتونو د سازمان له اداري فساد او د میارز د ک وانسقون د طبیقا د بقا کت ې د ډلې په واسبه د وړاند
شووځق و کمقدي طوصقې چې طر بقن املميل ه کارۍ ند په پام کې نقول شوي دي عیارت دي له:
 د مخرمق و د اسرتداد د رښودونو او د حقوقي متقابمې ه کارۍ د کړنالرو طدوین.
 له د څخه د ډاډ طر سه کول چې د ممګرو ممتونو د فساد پر وړاند د میارز د ک وانسقون له حک وناو څخاه
ټول اغړوونکي ،د دواړو هېوادونو د جزایي قوانق و په رڼا کې ،د اسرتداد وړ دي.
 د جرم د رشیک د اسرتداد مخاز ګڼل.
 د رشوت خوړلو په اړوند د جرمونو د اسرتداد لپارو د حقوقي ب سټ پاه طوګاه د ک وانساقون پاه پاام کاې نقاول او
ه درانګه له د څخه د ډاډ طر سه کول چې له دغه ک وانسقون څخه ټولې اغړونې د مخرمق او د اسارتداد د
ټولو دوو اړخقزو معاهداطو له ر د اسرتداد وړ دي.
 له د څخه چې افغانستان دغه ک وانسقون د مخرمق و د اسرتداد لپارو د حقوقي ب ساټ پاه طوګاه پاه پاام کاې
نقيس د ممګرو ممتونو د سازمان ام يش طه خرب ورکول.
 د اسرتداد د کړنالرو د سادو کولو او چټکتقا لپارو د اقداماطو نقول.
 د ک وانسقون د غړو هېوادونو طرم ځ د جرمي دوسقو د انتقال د شونتقا د چ تو کولو لپارو د اقداماطو په پام کې نقول.
 .01د شتمنیو د اعادې لپاره کوښښونه به د پاممرنې په محراق کې ونقول يش .پاد هکماه د ممګارو ممتوناو د اداري
فساد پر وړاند د میارز د ک وانساقون لومړیتوبوناه  ،پاه ناد ډول دي :د جرماي عوایادو د لېږدوناې کپاف او
مخ قوی ،د ممکقت د مستقق ې اعاد لپارو اقدامات ،د مصادر لپارو د بقن املميل ه کارۍ له ر د ممکقات د
اعاد مېکانقزمونه ،د مصادر په موخه بقن املميل ه کارۍ ،ځانګړ ه کارۍ ،د شت قو او مايل اطالعاطو بېرطاه
راګرځول او په ايس کې ورکول.
 . ۰۰د افغانستان دولت یو ځانګړ موضود طاه د رساقدګ پاه حاال کاې دی چاې د ممګارو ممتوناو د اداري فسااد پار
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وړاند د میارز د ک وانسقون د طبیقا د بررس د ډلې لخوا مبرح شو دو .د افغانستان د پقساو د ساپق ولو پار
وړاند د میارز د قانون  ۲۲مادو د شت قو د بېرطاه راګرځولاو او رشیکولاو لپاارو د وجهاي صا دوق د طا مساقځ پاه
اړوند ،رصاحت لري .خو کتل کېږي چې د ک ګل شوو ،ضیط شوو او مصادرو شوو شت قو د مدیریت لپاارو مپاخص
معقارونه شتون نمري .دغه کړنالر به برابر او اجرا يش.
 .0۲تخنیکي مرسته او د اطالعاتو تبادله به دوام ومومي .د پرمختقايي ه کارانو لاه ر لاه زدو کاړو او مرساته او
طخ قکي ه کاري ،پاه ځاانګړي ډول د اداري فسااد پار وړاناد د میاارز لاه نړیوالاو معتاربو ادارو او د طخ قکاي
ه کاریو د پراختقا د دوام لپارو ب ه ولټول يش .د فساد په هکمه د اطالعاطو راټولول ،طیادله او طحمقل ،د اداري فسااد
پر وړاند د میارز لپارو به د افغانساتان د اصايل ادارو اصايل مکموقات وي او دد ک وانساقون د اغېازمن او کاارا
طبیقا په رو کې به د مرستې غوښتونکي شو.
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