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فساد سبب محرومیت طبقات فقیر و آسیب پذیر جامعه از خدمات 

اساسی گردیده و دسرتسی آنها را به عدالت محدود ساخته است. 

فساد باعث تقویت ناامنی و تجارت مواد مخدر گردیده و توامنندی 

اجندای  شمول  به  إصالحات  تطبیق  در  ملی  وحدت  حکومت 

اکرث  در  فساد  ساخته.1  محدودتر  را  فساد  علیه  مبارزه  اصالحات 

سکتور ها و سطوح مختلف جامعه افغانستان رسایت کرده چنانکه 

که  منوده  قلمداد  شان  اساسی  مشکالت  از  را  پدیده  این  افغانها 

فساد  به  رسیدگی  حدود،  این  در  است.2  ساخته  متاثر  را  کشور 

)و  افغانستان  پایدار  توسعه  اهداف  اجندای  از  بخش  عنوان  به 

بلکه  اهداف مطلوب  از  یکی  تنها  نه  اجندای إصالحات گسرتده( 

یک رضورت اسرتاتیژیک نیز محسوب می گردد. 

تطبیقی  پالن  افغانستان  حکومت  اقتصاد،  وزارت  مدیریت  با 

هدف  نوع  پالن  این  است.3  داده  بسط  را  پایدار  توسعه  اهداف 

اهداف  - مشمول  ارائه خواهد منود  را  افغانی شده  پایدار  توسعه 

پالن  باشد.  می   - ها  و شاخص  اهداف  افغانستان؛  پایدار  توسعه 

مذکور زمینه را برای همگون سازی ملی توسعه پایدار افغانستان 

فراهم  افغانستان  ملی  سازی  بودجه  های  روند  و  ها  پالیسی  با  

اهداف  جانبه  همه  تطبیق  با  سازی،  همگون  روند  کرد.  خواهد 

توسعه پایدار افغانستان که قرار است در سال ۲۰۱۸ آغاز گردد، 

در دسامرب ۲۰۱۷ تکمیل گردید

تطبیقی  پالن  در  که  است  این  نگران  مدنی  جامعه  همرفته،  روی 

اهداف توسعه پایدار افغانستان توجه الزم چنانکه باید در امر مبارزه 

با فساد صورت نگرفته. باوجود مشوره های متعددی که نهاد های 

غیر دولتی با دولت در جریان تدوین مسوده اهداف توسعه پایدار 

افغانستان داشتند4، اما در مورد هدف ۱۶ توسعه پایدار افغانستان 

عمومی  مشورتی  های  پروسه  در  است(  آن  شامل  نیز  فساد  )که 

که  نیست  مشخص  و  نگرفت5  قرار  عام  بحث  مورد  آشکارا  بصورت 

هدف ها و شاخص های اهداف توسعه پایدار افغانستان در بخش 

تا هنوز مشخص نیست که  این هم  اند.6  با فساد چه گونه  مبارزه 

جامعه مدنی تا چه حدی در روند نظارت و گزارش دهی در قسمت 

شامل  افغانستان  پایدار  توسعه  اهداف  های  شاخص  و  ها  هدف  

خواهد بود.  

توامنندی  و   – افغانستان  پایدار  توسعه  اینکه  داشت  نظر  در  با 

گرو  در   – افغانستان  پایدار  توسعه  اهداف  تعهدات  آوردن  بدست 

توامنندی کشور در امر مبارزه با فساد است. پالن تطبیقی اهداف 

توسعه پایدار افغانستان باید شاخص های قوی و قابل پیامیش را 

جهت رسیدگی به متامی جنبه های فساد که در هدف  های هدف 

یافته، در نظر گیرد. بر عالوه آن متامی هدف  های  ۱۶ تسجیل 

اهداف توسعه پایدار افغانستان باید فساد را در طرح و تطبیق آن 

باید جز این روند باشد چون  در نظر داشته باشند. جامعه مدنی 

فعال  حامیت  نیازمند  افغانستان  پایدار  توسعه  اهداف  دستآورد 

حکومت و نهادهای غیر حکومتی خواهد بود.

این گزارش نهاد جامعه مدنی )گزارش موازی(7 متامی هدف  های 

هدف ۱۶ اهداف توسعه پایدار را که به فساد می پردازد، مرور می 
کند. ۸

یافته های کلیدی تحت هدف  ۱۴.۴ هدف توسعه پایدار: 
و  قانونی  غیر  مالی  منابع  جریان  در  چشمگیر  کاهش 
اسلحه، تقویت بازیابی و برگشت دارایی های به رسقت 

رفته  و مبارزه با متام انواع جرایم سازمان یافته.

بهبود  خصوص  در  ما  کلیدی  های  یافته  تحقیقات،  اساس  بر 

ذیل  قرار  پایدار  توسعه  اهداف   ۱۶.۴ به سوی هدف   افغانستان 

اند:

پول 	  با  مبارزه  زمینه  در  چشمگیری  پیرشفت  افغانستان 

سطح  در  است.  داده  انجام  آن  از  ناشی  جرایم  و  شوئی 

تخنیکی، افغانستان عمداً توصیه های گروه کاری اقدامات 

مالی )FATF(9 خود را به اجرا گذاشته است. در یک سطح 

چند  و  اند  شده  مشکوک  معامالت  متوجه  مقامات  عملی، 

قرار  محاکمه  و  تحقیق  مورد  شوئی  پول  قضایای  از  مورد 

گرفته اند. 

به 	  ملزم  را  مالی  افغانستان موسسات  قانون  اینکه  با وجود 

جمع آوری و به رشیک ساخنت اطالعات در مورد مالکیت 

اتفاق منی  ذینفع)۱۰(  منوده است، ولی در عمل چنین 

ثبت  واحد  یک  ایجاد  به  متعهد10  افغانستان  دولت  افتد. 

این  مرکزی عامه برای مالکیت ذینفع است و برای اجرای 

تعهد، یک گروه کاری چند نهادی ایجاد شده است.

خالصه و یافته های اصلی

توسعه پایدار و توامنندی جمهوری اسالمی افغانستان در رسیدن به تعهدات اهداف توسعه پایدار همواره بخاطر وجود فساد گسرتده و 

سیستامتیک در کشور تضعیف گردیده است. 
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توسعه  اهداف  تحت   ۱۶.۵ هدف   کلیدی  های  یافته 
پایدار: کاهش فساد و رشوه خواری در متام اشکال آن.

بهبود  خصوص  در  ما  کلیدی  های  یافته  تحقیقات،  اساس  بر 

ذیل  قرار  پایدار  توسعه  اهداف   ۱۶.۵ به سوی هدف   افغانستان 

اند:

کنوانسیون 	  با  افغانستان  دولت  فساد  با  مبارزه  چارچوب 

مبارزه با فساد سازمان ملل متحد سازگار نیست. افغانستان 

فاقد یک قانون جامع مبارزه با فساد است و قوانین کنونی 

که فساد را جرم پنداشته با این کنوانسیون مطابقت ندارند.

امر 	  در  اداری  فساد  با  مبارزه  نهاد  چندین  بر  افغانستان 

انجام فعالیت های ضد فساد اتکا منوده است، روی همرفته 

این نهاد ها سیستم موثر و جامع را تشکیل منی دهند. در 

گزارش تحت عنوان رفع خال ها: بلند بردن سطح مؤثریت 

 ،)۲۰۱۷( افغانستان  اداری  فساد  با  مبارزه  های  نهاد 

سازمان شفافیت بین امللل سیستم موجود نهادهای مبارزه 

با فساد را تحلیل و سه مودل إصالحات را پیشنهاد منوده 

که منتج به ایجاد یک سیستم موثرتر، مستقل و پایدار در 
کشور می گردد. 11

و 	  تدوین  در  است  رضوری  و  الزم  که  طوری  مدنی  جامعه 

شمول  به  فساد  با  مبارزه  قوانین  اجرای  و  پالیسی  تطبیق 

تخصیص و نظارت از بودجه ملی دخیل نبوده است.

قانون نافذه افغانستان وجود افشاگران جرایم فساد اداری 	 

را  محافظتی  تدابیری  شان  برای  و  شناخته  رسميت  به  را 

نیز در نظر گرفته، اما قانون همه شمول بخاطر حفاظت از 

استانداردهای  با  مطابق  که  اداری  فساد  جرایم  افشاگران 

جرایم  افشاگران  این،  بر  عالوه  ندارد.  باشد،  املللی  بني 

را  اداری  ترس جانشان جرایم فساد  از  بالقوه  اداری  فساد 

گزارش منی دهند.

شفافیت در تدارکات عامه و قرارداد های دولتی در سال های 	 

اخیر بهبود یافته است؛ حکومت با انتشار هشت سند 12 کلیدی 

مورد  در  را  اطالعات محدودی  ملی،  تدارکات  اداره  و  بودجه 
بسیاری از قراردادهای تدارکات دولتی منترش کرده است.13

توسعه  اهداف   ۱۶.۱۰ هدف   تحت  کلیدی  های  یافته 
از  مراقبت  و  اطالعات  به  عامه  دسرتسی  تامین  پایدار: 
توافقات  بر اساس قوانین ملی و  آزادی های اساسی 

بین املللی

بهبود  خصوص  در  ما  کلیدی  های  یافته  تحقیقات،  اساس  بر 

افغانستان به سوی هدف  ۱۶.۱۰ اهداف توسعه پایدار قرار ذیل 

اند:

اساسی 	  قانون  در  که  است  حقی  اطالعات  به  دسرتسی 

همه  برای  به  اطالعات  به  دسرتسی  قانون  و  افغانستان 

قانون،  این   14 است.  شده  شناخته  رسمیت  به  شهروندان 

تضمین می  را  اطالعات  به  حق دسرتسی همه شهروندان 

کند. با این حال، در عمل اطالعات اغلب از طریق ارتباطات 

شخصی به جای استفاده از طرزالعمل های تعیین شده در 

قانون حق دسرتسی به اطالعات رشیک ساخته می شود.
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پیشنهادات کلیدی ذیل تحت هر یکی از هدف  های ۱۶ اهداف 

های  هدف   چنانکه  اند.  گرفته  قرار  ارزیابی  مورد  پایدار  توسعه 

بخش   ۱۶.۵ قانونی،  غیر  مالی  منابع  جریان  خصوص  در   ۱۶.۴

رشوه ستانی و فساد و ۱۶.۱۰ بخش درسرتسی به اطالعات باید 

اولویت بندی شوند.

پشنهادات کلیدی تحت هدف  ۱۶.۴ در خصوص جریان 
منابع مالی غیر قانونی

دارایی  برگشت  و  قانونی  غیر  مالی  منابع  جریان  کاهش  بخاطر 

های به رسقت رفته دولت افغانستان باید: 

قضایای پول شویی، قاچاق مواد مخدر و سایر اشکال جرایم 	 

سازمان یافته را به شکل فعال تحقیق و تعقیب مناید.

ایجاد یک واحد عامه ثبت مرکزی از مالکیت ذینفع و جمع 	 

آوری، انتشار و تجدید به موقع این اطالعات را قانوناْ الزامی 

بسازد.

توسعه  اهداف   ۱۶.۵ هدف   تحت  کلیدی  پشنهادات 
پایدار در خصوص رشوه ستانی و فساد

برای داشنت قوانین و  سیستم قوی مبارزه با فساد که بتواند فساد 

را بطور قابل توجه کاهش دهد، دولت افغانستان باید نکات ذیل 

را رعایت مناید:

تصویب قوانین که فساد اداری در آن را مطابق به کنوانسیون 	 

ملل متحد علیه فساد جرم شناخته شود 

جرایم 	  افشاگران  برای  جداگانه  محافظتی  قانون  تصویب 

فساد اداری که با معیار های جهانی مطابقت داشته باشد.

افغانستان 	  تعهدات  و  بهرتین روش های جهانی  اساس  بر 

دولت  فساد،  علیه  متحد  ملل  سازمان  کنوانسیون  تحت 

را تصویب، در  با فساد  قانون جامع مبارزه  باید  افغانستان 

میان موارد دیگر، روش های مبارزه با فساد را ساده سازی و 

قدرت ها و دستورالعمل های نهادهای ضد فساد اداری را 

در بخش کشف ، تحقیق، جلوگیری از فساد و آگاهی دهی 

تنظیم مناید. 

تحقیق و تعقیب قضایای بزرگ فساد و همگانی کردن نتایج 	 

آن به منظور پایان دادن به مصونیت از مجازات، به شمول 

قضایای فساد اداری که مقامات بلند رتبه دولتی شامل آن 
می شود که مورد توجه گسرتده مردم قرار گرفته است.۱۵

تقویت رژیم ثبت و ارزیابی دارای های مقامات دولتی	 

نرش همه متون قرارداد های تدارکات ملی.	 

خصوص  در   ۱۶.۱۰ هدف   تحت  کلیدی  پیشنهادات 
دسرتسی به اطالعات 

برای محافظت از حق دسرتسی به اطالعات و آزادی های اساسی 

بشمول رسانه ها و منسوبین قضائی، دولت افغانستان باید: 

های 	  مطالبه  و  تقاضا  به  تا  سازد  ملزم  را  دولتی  ادارات 

بندی  زمان  و  ها  طرزالعمل  مطابق  اطالعات  به  دسرتسی 

های که در قانون حق دسرتسی به اطالعات تسجیل یافته 

اند، عمل کنند.

حامیت، حفاظت و ترویج ژورنالیسم تحقیقی و تامین امنیت 	 

ژورنالیستان تحقیقی و فعالین جامعه مدنی.

با 	  مبارزه  قضائی  و  عدلی  مرکز  اینکه  از  اطمینان  حصول 

تاثیر  تحت  و خارجی  داخلی  ذینفعان  توسط  اداری  فساد 

قرار نگرفته هیچ مرجعی در کار این نهاد مداخله منی کند. 

کارمندان آن باید به طور کامل حامیت شوند تا در اجرای 

وظایف استقالل داشته و آنرا موثرانه به انجام رسانند. روند 

انتخاب دوسیه های فساد مبنظور رسیدگی در مرکز عدلی 

و قضائی مبارزه با فساد اداری باید شفاف و بدون دخالت 

داخلی و خارجی صورت گیرد. 
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همه دولت های عضو سازمان ملل متحد به اهداف مذکور متعهد 

و  فوق  های  عرصه  در  سیاستگذاری  آینده  سال   ۱۵ در  بوده، 

همچنان بودجه انکشافی را با در نظرداشت این تعهدات مشخص 

از  اداری  فساد  با  مبارزه  های  برنامه  در  آنچه  ساخت.  خواهند 

توسعه  اهداف  از،  اند  عبارت  است  برخوردار  ای  ویژه  اهمیت 

پایدار 16 در زمینه حکومتداری پایدار که هدف  های 16.4 در 

بخش جریان های غیرقانونی مالی، هدف  های 16.5 در بخش 

رشوه خواری و فساد و هدف  های 16.10 در بخش دسرتسی به 

اطالعات می باشد.

برای هر هدف هدف  ها و شاخص های جهانی تعیین شده اند، 

با این انتظار که آنها در فرایند های پالن گزاری و پالیسی سازی 

ملی گنجانده شوند. کشورها همچنین تشویق می شوند تا اهداف 

ملی را با توجه به رشایط خاص خود تشخیص داده و شاخص ها و 

منبع داده های موجه محلی را برای سنجش پیرشفت به دستیابی 

هر یکی از اهداف توسعه پایدار مورد استفاده قرار دهند.

اجندای   ، بازنگری  و  پیگیری  های  میکانیزم  از  بخشی  عنوان  به 

بازنگری  به  را  عضو  های  دولت  پایدار،  توسعه  برای   ۲۰۳۰ سال 

دستیابی  جهت  در  که  های  پیرشفت  مورد  در  ملی  منظم  های 

کنرتل  تحت  و  داوطلبانه  فراگیر،  فرایند  طریق  از  اهداف  این  به 

هر  این،  بر  تشویق مناید. عالوه  انجام می شود،  و رهربی کشور 

پیرشفت  مورد  در  تا  شوند  می  عضو  داوطلبانه  دولت  هر  ساله 

دهند.  گزارش  متحد  ملل  سازمان  سیاسی  مجتمع  به  ملی  های 

تدویر  نیویارک  در   ۲۰۱۷ سال  جوالی  برج  در  مجتمع  آخرین 

یافت. گرچند قرار نیست اهداف توسعه پایدار ۱۶ توسط مجتمع 

شفافیت  خطرات  اما  شود،  بررسی  عمیقاْ   ۲۰۱۹ سال  تا  مذکور 

در چارچوب اهداف توسعه پایدار این امر را رضوری ساخته است 

بیرون  از  را  اداری  با فساد  تا پیرشفت های ملی در بخش مبارزه 

نظارت کرد.

اجندای ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار

اهداف توسعه پایدار که همچنان از آن به عنوان تحول جهان ما: دستور کار سال ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار تعبیر شده است عبارت از مجموعه 
اهداف امیدوار کننده هفده گانه و هدف  های ۱۶۹ گانه ای است که به رهربی سازمان ملل متحد توسط ۱۹۳ از اعضای این سازمان در سال 

۲۰۱۵ پذیرفته شد. 
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این گزارش موازی بر اساس معلومات و داده های جمع آوری شده 

توسط شفافیت بین املللی ترتیب گردیده است. گزارش در پاسخ 

به سه موضوع کلیدی مرتبط به روند های نظارتی رسمی اهداف 

توسعه پایدار  که قرار ذیل اند، ترتیب یافته است: ماهیت چندین 

و  معلومات  موجودیت  پایدار،  توسعه  اهداف  های  هدف   بعدی 

داده ها و اعتبار احتاملی داده های نرش شده از جانب نهاد های 

دولتی. مجموعاْ این محدودیت ها دلیل قوی برای ارزیابی تالش 

های مبارزه با فساد حکومت در حدود اهداف توسعه پایدار  توسط 

یک نهاد مستقل به شامر می رود. 

نخست اینکه، چندین هدف  تحت اهداف ۱۶ چند بعدی است. 

اندازه  را  »فساد«  مانند  ای  مفاهیم گسرتده  آنها  که  معنی  این  به 

تشخیص  آنرا  شاخص  یک  توسط  توان  منی  که  کنند  می  گیری 

داد. عالوه بر این، شاخص های موجود در مجموعه رسمی جهانی 

به اندازه کافی رویای اهداف انکشاف پایدار را پوشش منی دهند. 

به عنوان مثال هدف  ۱۶.۵ دنبال کاهش اساسی فساد و رشوه 

تایید  مورد  شاخص  فقط  اما  است،  آن«  اشکال  همه  »در  خواری 

جهانی، رشوه خواری میان مقامات دولتی و مردم عام و تجارت ها 

را اندازه گیری می کند. هیچ معیاری مبارزه با فساد میان دولتی 

هدف   برخی  برای  ندارد.  وجود  دولتی  غیر  های  نهاد  سایر  یا  و 

پیچیده  ابعاد  تشخیص  در  گزینشی،  جهانی  های  شاخص  ها، 

با همه  تا  دارد  ۱۶.۴ تالش  مثال هدف   بطور  ناکام هستند.  آن 

رسمی  شاخص  هیچ  اما  کند  مبارزه  یافته  سازمان  جرایم  اشکال 

برای اندازه گیری جرایم سازمان یافته وجود ندارد نه هم شاخص 

بازیابی و برگشت دارایی های به رسقت رفته  برای تقویت  مرتبط 

موجود می باشد. 

گزارش موازی هذا بر این است تا تصویر روشن از پیرشفت مبارزه 
ملی با فساد اداری در گسرته وسیع حوزه های سیاستگذاری تهیه 

کند. 

به  قادر  خود  رسمی  های  شاخص  که  صورتی  در  حتی  ثانیاْ، 

دستیابی به اهداف توسعه پایدار، هدف  16 باشند، فقدان داده 

ها برای تعامل با این شاخص ها وجود دارد. بیشرت شاخص های 

اهداف توسعه پایدار ۱۶ بر داده های استوار است که نه به طور 

شیوه  خصوص  این  در  تاکنون  هم  نه  و  گردند  می  تولید  منظم 

استاندارد برای جمع آوری داده ها ایجاد شده است. 

ناکافی  پوشش  جربان  برای  تالش  از  بخشی  موازی  گزارش  این 
موجودیت  وعدم    ،۱۶ پایدار   توسعه  اهداف  رسمی  های  شاخص 
معلومات و داده های کافی  برای هدف مذکور می باشد که گزارش 
هذا با ارائه شاخص های بدیل، منابع، داده ها و معلومات بیشرت برای 

هدف ۱۶ تالش می ورزد.

در نهایت، ارزیابی رسمی پیرشفت هایی که در راستای هدف  های 

اهداف توسعه پایدار صورت گرفته، به معلومات و داده های تولید 

شده توسط نهاد های دولتی وابسته است. اطمینان و اعتبار داده 

اوال،  به دو دلیل مورد سوال قرار گیرد.  های رسمی ممکن است 

پروسه  نهاد های دولتی که مسئول  ها،  و بست  بند  از  بعضی  در 

تکمیل اهداف توسعه پایدار ملی اند می توانند در تولید داده ها 

برای ۱۶۹ هدف ، به سادگی  مورد سوء استفاده قرار گیرند. ثانیاٌ، 

اهداف حساس سياسی، مانند آنهایی که مربوط به فساد اداری و 

حکومتداری هستند، مستلزم آن است که دولت ها عملکرد خود را 

قانونی پول )۱۶.۴( شاید شامل حال  ارزیابی کنند: جریان غیر 

را  نخبگان حکومتی  مقامات حکومتی شود، فساد )۱۶.۵( شاید 

و  کند  انحصار  را  اطالعات  شاید  دولت  که  حالی  در  شود  شامل 

فعالین جامعه  و  کارگری  اتحادیه  اعضای  حتی شاید خربنگاران، 

مدنی را هدف قرار دهد )۱۶.۱۰(.

با توجه به چالش های که در باال توضیح داده شد، تجزیه و تحلیل 

مستقل برای تکمیل و بررسی گزارش های پیرشفت رسمی دولت 

رضوری   16.10 و   16.5  ،16.4 پایدار  توسعه  اهداف  به  مربوط 

است. این گزارش موازی تالشی است رصفاْ برای انجام همین کار.

می  شده  ارائه  و  آوری  جمع  موازی  گزارش  این  از  که  اطالعاتی 

کلیدی  پروسه  و  فرآیند  دو  برای  اطالعات  و  منبع  عنوان  به  تواند 

می  اطالعات  این  جهانی،  سطح  در  گیرد.  قرار  استفاده  مورد 

تواند منحیث مکمل برای گزارش ملی داوطلبانه افغانستان برای 

مجتمع سیاسی سازمان ملل متحد استفاده شود. در سطح ملی، 

این اطالعات می تواند به پروسه  بازنگری در بخش اهداف توسعه 

پایدار دولت که به طور دوامدار صورت می گیرد، ممد واقع شود تا 

اطمینان حاصل شود که بررسی اهداف توسعه پایدار دولت جامع 

و قابل اعتامد است.

هدف ترتیب این گزارش موازی 

در حالی که انتظار می رود دولت ها رهربی بررسی روند پیرشفت در جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار را بدست گیرند، 

چنانچه در ذیل رشح می گردد، نظارت در سطح ملی نیاز به فراتر رفنت از حوزه های حکومتی دارد تا جامعه مدنی و سایر نهادها 

و سهامداران را شامل شود.
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سه  این  از  یک  هر  تحت  گذاری  سیاست  های  حوزه  از  تعدادی 

هدف اهداف توسعه پایدار قرار می گیرند تا یک نظریه جامع را به 

گونه ای فراهم کنند که فراتر از فهم تنگ نظرانه فساد در شاخص 

های رسمی جهانی باشد.

هر بخش پالیسی در سه بعد مورد ارزیابی قرار گرفته است. اوال، 

ارزیابی سنجشی از چارچوب قانونی و نهادی کشور انجام شده. 

ثانیا، داده های دریافت شده از ارزیابی در کشور مشابه و شاخص 

های تولید شده توسط گروه های جامعه مدنی و سازمان های بین 

های  تالش  کیفی  ارزیابی  نهایت،  در  شد.  گرفته  نظر  در  املللی 

واقعی کشور برای مقابله با فساد انجام شده است.

ارزیابی سه بعدی ساحات سیاستگذاری:

به . 1 مربوط  سواالت  از  تعدادی  نهادی:  و  تقنینی  چارچوب 

چارچوب حقوقی de jure حاوی »ارزیابی منره ای« مراجع 

ارزش عددی چارچوب  تعین  برای  ای  است. سواالت منره 

این  در  شده  ارائه  های  راهنامیی  اساس  بر  کشور  قانونی 

سوال، استفاده می شود. هر ارزش عددی به یکی از پنج 

امتیاز زیر تطابق داده می شود:۱۷ 

   سبز تاریک/۱

   سبز کمرنگ/۰،۷۵

   نارنجی/۰،۵

   رسخ کمرنگ/۰،۲۵

   رسخ تاریخ/۰

   سفید/مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست.

تطبیق و سازگاری: بر عالوه منره، سواالتی وجود دارد که . 2

پاسخ آنها شامل رشح مخترص است که تطبیق و سازگاری 

باالفعل را پاسخ می دهد. 

ارزیابی های . 3 از  ارزیابی جناح سومی: داده ها و معلومات 

جناح سومی که همنوا باشد نیز ضمیمه شده است.

»اختیاری«  معنی  به  باشند  شده  گزاری  نشان   * با  که  سواالتی 

و  محدوده  با  که  می شود  داده  پاسخ  آنها  به  زمانی  فقط  و  است 

حوزه ملی کشور ارتباط داشته باشند و یا هم زمان و منابع بسنده 

کند. 

تحقیقات این گزارش در ماه های می و جون سال ۲۰۱۷ انجام 

شده است. محقق مقیم برلین تحقیقات کتابخانه ای راه انداخته 

های  سازمان  پارملان،  مدنی،  جامعه  منایندگان  و  افراد  با  و  بود 

نیز  مصاحبه  تلیفون(  و  ایمیل  طریق  )از  حکومت  و  املللی  بین 

انجام داده است.

گزارش هذا با یک سلسله محدودیت ها انجام شد. وجود داده ها 

و اعتبار داده های تولید شده از جانب دولت. 

میتودلوژی

هدف این گزارش ارزیابی گسرتده ای پیرشفت های ملی به سوی سه هدف  ۱۶.۴، ۱۶.۵ و ۱۶.۱۰ اهداف توسعه پایدار مرتبط به مبارزه 

با فساد و شفافیت است.



اهداف توسعه پایدار و مبارزه علیه فساد 8

هدف  ۱۶.۴: تا سال ۲۰۳۰، کاهش چشمگیری در جریان 
منابع مالی غیر قانونی، تقویت بازیابی و برگشت دارائی 
های به رسقت رفته و مبارزه با متام انواع جرایم سازمان 

یافته، به میان خواهد آمد.  

اهداف   ۱۶.۴ هدف   برای  ما  های  یافته  تحقیقات،  اساس  بر 
با  مبارزه  سوی  به  افغانستان  پیرشفت  خصوص  در  پایدار  توسعه 
پول شوئی و برگشت دارایی های به رسقت رفته و مبارزه با متام 

انواع جرایم سازمان یافته قرار ذیل است:

پول 	  با  مبارزه  زمینه  در  چشمگیری  پیرشفت  افغانستان 
سطح  در  است.  داده  انجام  آن  از  ناشی  جرایم  و  شوئی 
تخنیکی، افغانستان عمداً توصیه های گروه کاری اقدامات 
مالی خود را به اجرا گذاشته است  که منتج به خروج این 
 ۲۰۱۷ سال  جون  برج   ۲۳ در  خاکسرتی  لست  از  کشور 
شده است.18در یک سطح عملی، مقامات متوجه معامالت 
پول  قضایای  از  مورد  و چند  اند  انتقاالت مشکوک شده  و 

شوئی مورد تحقیق و محاکمه قرار گرفته اند. 

به 	  ملزم  را  مالی  افغانستان موسسات  قانون  اینکه  با وجود 
جمع آوری و به رشیک ساخنت اطالعات در مورد مالکیت 
ذینفع منوده است، 19 ولی در عمل چنین اتفاق منی افتد. 
مرکزی  ثبت  واحد  یک  ایجاد  به  متعهد  افغانستان  دولت 
عامه برای مالکیت ذینفع است و رضورت جمع آوری، نرش 
و تجدید متداوم  این اطالعات را در قانون تسجیل مناید. 
این کار سبب بهبود روند شفافیت شده و فرصت های فساد 

را کاهش می دهد.

افغانستان فاقد قانون یا پالیسی مشخص در بخش بازیابی 	 
سال  در  حال،  این  با  است.  رفته  رسقت  به  های  دارائی 
با  رابطه  در  ویژه  به  ها،  دارائی  مصادره  زمینه  در   2016
تقویت قانون مصادره دارائی به رسقت رفته، تعهد سیاسی۲۰ 
باالی وجود داشت. ساحات اولویت بندی شده شامل قدرت 
مصادره که مبنی به عدم محرومیت باشد، معرفی دستورات 
برای  املللی  بین  های  رهنمود  ایجاد  و  ناشناخته  ثروت 
مدیریت شفاف و حساب ده برگشت دارائی های به رسقت 

رفت.21 

صورت  به  خواری  رشوه  و  فساد  کاهش   :۱۶.۵ هدف  
اساسی در متام اشکال آن.

بر اساس تحقیقات، یافته های ما برای هدف  ۱۶.۵ اهداف توسعه 
اساسی  کاهش  بخش  در  افغانستان  پیرشفت  خصوص  در  پایدار 
فساد اداری و مبارزه علیه رشوه خواری و اعامل فساد، قرار ذیل اند:

فساد یکی از مشکالت جدی افغانستان به شامر می رود. 	 
نظر سنجی های اخیر نشان می دهد که قریب به اکرثیت 
مردم افغانستان به این باور هستند که فساد در همه عرصه 
مردم  درصد   ۸۳.۷ چنانچه  دارد.  وجود  شان  زندگی  های 
فساد را یکی از بزرگرتین مشکالت کشور میدانند و ۱۳.۱ 
بابت  از  ها  نگرانی  پندارند.  می  کوچک  مشکل  آنرا  فیصد 
سال  چند  طی  مردم  روزانه  زندگی  در  اداری  فساد  وجود 
اخیر بیشرت گردیده. بر عالوه آن، بر اساس نظر سنجی سال 
اوسط  حد   ( رشوه  بیشرتین  افغانها  آسیائی،  بنیاد   ۲۰۱۷
۳۴۷ دالر آمریکائی( به بخش قضائی و عدلی می پردازند 
به تعقیب آن )۱۷۲ دالر آمریکائی( برای درخواست وظیفه و 

)۱۳۳ دالر آمریکائی( به دفاتر والی ها می پردازند. 22

چارچوب مبارزه با فساد اداری افغانستان با کنوانسیون مبارزه 	 
علیه فساد سازمان ملل متحد وفق ندارد. افغانستان فاقد قانون 
جامع مبارزه با فساد است که سبب ساده سازی طرزالعمل 
ها برای مبارزه با فساد گردیده و وظایف و مکلفیت های نهاد 
های مبارزه با فساد در خصوص کشف، تحقیق، جلوگیری از 
فساد و بلند  بردن سطح آگاهی را تنظیم مناید. 23 بر عالوه، 
قوانین افغانستان که فساد را به عنوان یک جرم تعریف منوده با 

کنوانسیون سازمان ملل متحد همخوانی ندارد. 

دولت افغانستان متکی بر چندین نهاد مبارزه با فساد اداری است 	 
تا وظایف مبارزه با فساد را به پیش بربد. به هر حال، این نهاد 
ها سیستم موثر و فراگیر را ایجاد نکرده اند. ضعف های کلیدی 
در سیستم موجود عبارت اند از فعالیت های موازی و تداخلی، 
فقدان استقاللیت، پایگاه های ضعیف حقوقی، بودجه ناکافی، 
هامهنگی  موجودیت  عدم  و  کارمندان  الزم  ظرفیت  فقدان 
و انسجام میان آنها می باشد. گذشته از آن، هیچ نهادی فعال 
در بخش آموزش ارضار فساد و آگاهی دهی که از فعالیت های 
کلیدی مبارزه با فساد اداری به شامر می روند، کار منی کند. 24 
در صورتی که به این امر مهم پرداخته نشود، مبارزه علیه فساد 

دولت افغانستان بهبود قابل مالحظه پیدا نخواهد کرد. 

یافته های سازمان شفافیت بین املللی از 
پیرشفت ملی در خصوص اهداف توسعه پایدار 

۱۶.۴، ۱۶.۵ و ۱۶.۱۰



9 اهداف توسعه پایدار و مبارزه علیه فساد

نخبگان سیاسی محافظت می شوند و فرهنگ معافیت به 	 
عنوان یک مشکل اساسی باقی می ماند. 

روند 	  در  است  رضوری  و  الزم  که  صورت  به  مدنی  جامعه 
تدوین و تطبیق پالیسی ها و قانونگذاری مبارزه با فساد و 

حکومتداری دخیل ساخته منی شود. 

در عمل، منسوبین قوه اجرائیه حکومت بدون کدام محدودیت 	 
و  دارند  اختیار  در  را  حکومتی  های  منصب  گاهی  حقوقی 
گاهی در تجارت های شخصی مرصوف اند.  منونه های از 
این چنین مقامات وجود دارند که پس از امتام وظیفه دولتی 

به تجارت های خورد و بزرگ شخصی رو آورده اند. 

در قوانین افغانستان جای برای گروه های البی وجود ندارد و نه 	 
هم در طول تاریخ البیگری به عنوان فعالیتی که نیاز به تنظیم 
دارد، در فرهنگ سیاسی افغانستان پذیرفته نشده است. در 
نتیجه، البیگری در بسیاری از بخش های حکومتداری و زندگی 
سیاسی افغانستان بسیار شایع است و اعضای شورای ملی 
الزم منی بینند روابط شان با گروه های البی غیر رسمی که در 

افغانستان وجود دارد را افشا سازند.25

طی چند سال اخیر رژیم ثبت و نرش دارائی مقامات دولتی 	 
افغانستان بهبود یافته است، از جمله اصالحات در قانون 26 
برای گسرتش اجباری ثبت دارایی که شامل همه »مقامات 
در رده های دومی یا باالتر از آن« بشمول اعضای پارملان، 
ادارات  و  قضاییه  قوه  امنیتی،  منسوبین  والیتی،  شوراهای 
این اصالحات همچنین شامل  بر می گیرد.  در  را  ثارنوالی 
در  مجازات  اعامل  و  دارایی  تائید  و  ارزیابی  های  میکانیزم 
صورت عدم مطابقت آن می شود. روی هم رفته ثبت و نرش 
دارائی های مقامات دولتی تا هنوز ضعیف بوده و دست آورده 

های بوجود آورده را تحت شعاع قرار می دهد. 

قوانین افغانستان افشاگران جرایم فساد اداری را به رسمیت 	 
شناخته و از آنها محافظت می مناید اما تاکنون این کشور یک 
قانون ویژه به منظور حامیت از افشاگران جرایم فساد اداری که 
با استندارد های جهانی همخوانی داشته باشد ندارد. بر عالوه 
، افشاگران جرایم فساد اداری  بنا بر تهدیداتی که متوجه جان 
آنها است از گزارشات فساد منرصف می شوند. به دلیل نگرانی 
از اقدامات تالفی جویانه، نرش و پخش گزارش های فساد برای 
افشاگران بسیار خطر ساز است. بر عالوه ، اعتامد مردم نسبت 
به نهادی های تطبیق کننده قانون  و ارگان های قضائی بسیار 
اندک است. این امر سبب دلرسدی بیشرت افشاگران جرایم 
فساد اداری گردیده که مبادا شکایت و افشاگری جرایم فساد 

اداری  شان بصورت موثر تحقیق و محاکمه نگردد. 

بسیار 	  افغانستان  سیاسی  أحزاب  سیستم  عموم،  صورت  به 
ضعیف بوده ، اعتامد عمومآ باالی روابط شخصی بوده نسبت 
عوض  به  سیاسی  احزاب  اکرثاْ  سیاسی.  سیستم  یک  به 
برنامه های اساسی سیاسی، اجتامعی و اقتصادی، در حول 

شخصیت های سیاسی بانفوذ، جنگساالران و رهربان مذهبی 
شکل می گیرند. با جای اینکه منافع مشرتک را ارج بگذارند، 
اکرث احزاب سیاسی نقش نفاق افگنانه را در اجتامع بازی می 
کنند. متاسفانه این امر  »انشقاق گروهی، سیاست قومی و تغیر 
ائتالف ها« میراثی می باشد. احزاب سیاسی و نامزدانی که در 
انتخابات برای احراز کرسی ها اشرتاک می کنند مکلف اند 
تا منابع و اندازه متویل شانرا فاش سازند اما مکلف به فاش 

منودن مصارف و متویل کنندگان انفرادی شان منی باشند.  

از 	  بودجه   27 سند  هشت  انتشار  با  اخیر،  سال  چند  طی 
جانب حکومت و معلومات محدود در خصوص قراردادهای 
تدارکات از جانب اداراه تدارکات ملی، شفافیت در تداراکات 

ملی و قرارداد های دولتی بیشرت گردیده است. 28

هدف  ۱۶.۱۰: اطمینان از دسرتسی عمومی به اطالعات 
و حامیت از آزادی های اساسی، مطابق با قوانین ملی 

و موافقت نامه های بین املللی

اهداف   ۱۶.۱۰ هدف   برای  ما  های  یافته  تحقیقات  اساس  بر 
حامیت  بخش  در  افغانستان  پیرشفت  خصوص  در  پایدار   توسعه 

از حق دسرتسی به اطالعات و آزادی های اساسی قرار ذیل اند:

برش 	  حقوق  و  اداری  فساد  با  مبارزه  فعالین  و  ژورنالیستان 
بصورت مشخص مورد تهدید قرار گرفته و نقص آزادی های 
اساسی توسط دولت و گروه های غیر دولتی ادامه دارد. بر 
اساس گزارش های دو نهاد مستقل که آزادی مطبوعات را 
نظارت می کنند، سال ۲۰۱۶ یکی از خونین ترین سال برای 

خربنگاران در افغانستان بوده است. 

افغانستان 	  اساسی  قانون  در  اطالعات  به  دسرتسی  حق 
پذیرفته شده است و قانون حق دسرتسی به اطالعات زمینه 
تحقق این حق را فراهم منوده است. به هر صورت، در عمل 
می  میرس  شخصی  روابط  طریق  از  اطالعات  به  دسرتسی 
گردد نه از طریق طرزالعمل های که در قانون حق دسرتسی 
این، قانون  به اطالعات در نظر گرفته شده است. بر عالوه 
حق دسرتسی به اطالعات بعضی استثناآتی را در نظر گرفته 
مقامات  جانب  از  اوقات  اکرث  که  ملی«،  »امنیت  جمله  از 
حکومتی به منظور محدود سازی اطالعات استفاده می شود. 

حکومت افغانستان نامه ای جهت پیوسنت در حکومت داری 	 
جریان  در  منود.  تسلیم   ۲۰۱۶ سال  دسامرب  برج  در  باز 
سال ۲۰۱۷ حکومت افغانستان نخستین نشست همکاری 
مشارکت  با  را  اش  مشورتی  ورکشاپ  نخستین  و  مشارکت 

جامعه مدنی برگزار منود.
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پیام های کلیدی

با روش های  افغانستان  با فساد  مبارزه  قانونی  چارچوب 

مبارزه  کنوانسیون  در  افغانستان  تعهدات  و  جهانی  برتر 

از طرف  ندارد.  متحد همخوانی  ملل  علیه فساد سازمان 

دیگر اتکاء افغانستان بر چندین نهاد مبارزه با فساد اداری 

با  مبارزه  برای  موثر  سیسم  یک  نداشنت  معنی  به  دیگر 

یک  تا  است  مکلف  افغانستان  دولت  است.  اداری  فساد 

قانون جامع برای مبارزه با فساد اداری را توشیح مناید تا 

با ساده سازی طرزالعمل ها جهت مبارزه با فساد، نهاد ها 

از  را توامنند ساخته زمنیه بازداشت،  تحقیق، جلو گیری 

فساد و بلند بردن آگاهی فراهم سازد. 

کارت منرات  قوانین مبارزه علیه فساد

فیصدی هدف ۱۶.۴   افغانستان

فیصدی هدف ۱۶.۵  

فیصدی هدف ۱۶.۱۰  

٪۴۰

٪۴3

٪83

مجموع منرات اهداف توسعه پایدار

٪100-٪ 81

٪80-٪ 61

٪60-٪ 41

٪40-٪ 21

٪20-٪ 0

0٪

رهنمود  رنگها

این کارت امتیازات ارزیابی وضیعت قانونی یک کشور خاص است و چارچوب قانونی یا موثریت تطبیق آنرا ارزیابی منی کند. . لطفا توجه داشته باشید که با توجه به اینکه داده های مختلف در 

کشورهای مختلف در دسرتس است و همه سواالت در هر حوزه قضائی مشخص قابل اجرا نیست، منرات کشوری قابل مقایسه نیستند. کارت امتیازی قانونی  بر این است تا زمینه هایی را در سطح 

ملی نشان دهد که اصالحات عاجل در چارچوب نهادی رضورت است.

٪83

٪48

٪43

٪33

٪64
٪50

٪35

٪30

٪63

٪75

مبارزه با پول شوئی
مالکیت ذینفع
مصادره دارائی
قاچاق اسلحه

نهاد ها و چارچوب های مبارزه علیه فساد اداری
سکتور خصوصی

شفافیت و امانتداری در ادارات عامه
شفافیت در البیگری

افشاگران )در بخش مبارزه با فساد(
شفافیت مالی در فعالیت های حزبی و کارزارهای انتخاباتی

شفافیت مالی
امانتداری در تدارکات عامه

دسرتسی به اطالعات

ساحات سیاست گزاری 

٪o

٪o

٪o
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اهداف توسعه پایدار – افغانستان:

با  مبارزه  پایدار که  توسعه  اهداف  بخاطر داشنت یک پالن جامع 

فساد را بصورت موثر در بر گیرد، حکومت افغانستان باید: 

 	 – پایدار  توسعه  اهداف  عمل  پالن  در  را  رسمی  میکانیزم 

افغانستان برای دخیل ساخنت جامعه مدنی در تطبیِق آن، 

افغانستان، هدف   پایدار  توسعه  اهداف  پیرشفت  از  نظارت 

ها و شاخص ها، ضمیمه بسازد.  این امر باید شامل بازنگری 

افغانستان  پایدار  توسعه  اهداف  عمل  پالن  برای  ای  دوره 

باشد تا اهمیت و موجه و رضوری بودن این اقدامات تامین 

گردد. 

حصول اطمینان از اینکه پالن عمل اهداف توسعه پایدار – 	 

افغانستان هدف  ها و شاخص های قوی و قابل پیامیشی 

را برای سنجش پیرشفت های هر یکی از هدف  های ۴،۵ 

و ۱۰ اهداف ۱۶ دارد.

های 	  شاخص  و  ها  هدف   متام  اینکه  از  اطمینان  حصول 

اهداف توسعه پایدار – افغانستان ابعاد فساد را در ترتیب و 

تطبیق آنها در نظر دارند. 

در  چشمگیری  کاهش   ،۲۰۳۰ سال  تا   :۱۶.۴ هدف  
اموال  مصادره  تقویت  قانونی،  غیر  مالی  منابع  جریان 
به رسقت رفته و مبارزه با انواع جرایم سازمان یافته، به 

میان خواهد آمد.  

بخاطر کاهش جریان منابع مالی غیر قانونی و تقویت رژیم بازیابی 

پایدار  توسعه  اهداف  رفته تحت  به رسقت  دارایی های  برگشت  و 

۱۶ هدف  ۱۶.۴ دولت افغانستان باید نکات ذیل را رعایت کند: 

قضایای پول شوئی، قاچاق مواد مخدر و سایر اشکال جرایم 	 

سازمان یافته بصورت فعاالنه تحقیق و محاکمه کند.

دفرت ثبت مالکیت ذینفع 34 عامه مرکزی را ایجاد منوده و 	 

رضورت جمع آوری، نرش و به روز سازی منظم اطالعات را در 

قانون تسجیل مناید.

در 	  دارائی خصوصاْ  برگشت  برای  پالیسی مشخص  یا  قانون 

تبانی با قانون برگشت دارائی، قدرت مصادره که مبنی به عدم 

ایجاد  و  ناشناخته  ثروت  دستورات  معرفی  باشد،  محرومیت 

رهنمود های پذیرفته شده ای بین املللی برای مدیریت شفاف 

و حساب ده برگشت دارائی های به رسقت رفته را تدوین مناید.

هدف  ۱۶.۵: کاهش قابل مالحظه أنواع و اشکال فساد 
و رشوه خواری.

برای داشنت قوانین و سیستم قوی مبارزه با فساد که بتواند فساد 

را در اهداف توسعه پایدار ۱۶ هدف  ۱۶.۵بطور قابل توجه کاهش 

دهد، دولت افغانستان باید نکات ذیل را رعایت مناید:

جرم 	  را  فساد  که  قوانینی  تصویب  با  را  خویش  تعهدات 

اداری  با کنوانسیون مبارزه علیه فساد  پنداشته و همزمان 

سازمان ملل متحد همخوانی داشته باشد، عملی سازد.

تصویب قانون ویژه حامیت از افشاگران جرایم فساد اداری 	 

که با استندرد های بین املللی همخوانی داشته باشد. 

تصویب قانونی البیگری برای فعالین سیاسی که با استندرد 	 

های بین املللی همخوانی داشته باشد.

انکشاف پالیسی متغیر یا قانونی مشخصی که چنین رویه 	 

ها را تنظیم مناید. 

بر اساس بهرتین روش های جهانی و تعهدات افغانستان همنوا 	 

با کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد، دولت افغانستان 

باید قانون جامع مبارزه با فساد را تصویب، در میان موارد دیگر، 

روش های مبارزه با فساد را ساده سازی و وظایف و مکلفیت 

کشف،  خصوص  در  را  اداری  فساد  با  مبارزه  نهادهای  های 

تحقیق، جلوگیری و آگاهی دهی از فساد تنظیم مناید.

بررسی و محاکمه منودن قضایای برزگ فساد و همگانی کردن 	 

نتایج آن به منظور پایان دادن به فرهنگ مصونیت از مجازات، به 

شمول قضایای فساد اداری که مقامات بلند رتبه دولتی شامل 

آن می شود که مورد توجه گسرتده مردم قرار گرفته است.

ملزم ساخنت متام نهاد های حکومتی بخاطر در نظر گرفنت 	 

نظریات و پیشنهادات جامعه مدنی در خصوص تدوین متام 

پالیسی ها و قوانین حکومتداری یا مبارزه با فساد اداری. 

تقویت رژیم ثبت و نرش دارای های مقامات دولتی	 

مکلف ساخنت احزاب سیاسی و نامزدانی که برای منصب های 	 

انتخابی رقابت می کنند تا حسابات ساالنه شانرا با جزیات 

درآمد، هزینه و متویل کنندگان انفرادی شانرا آشکار سازند. 

نرش کامل متون قرارداد های تدارکات ملی.	 

 توصیه ها 
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هدف  ۱۶.۱۰: اطمینان از دسرتسی عمومی به اطالعات 
و حامیت از آزادی های اساسی، مطابق با قوانین ملی 

و موافقت نامه های بین املللی

برای محافظت از حق دسرتسی به اطالعات و آزادی های اساسی 

و قضائی، تحت هدف  ۱۶.۱۰  و مقامات عدلی  شامل رسانه ها 

اهداف توسعه پایدار، دولت افغانستان باید نکات ذیل را در نظر 

بگیرد: 

حامیت و تقویت کمیسیون تازه تاسیس نظارت و دسرتسی 	 

برای  کافی  بودجه  منودن  فراهم  شمول  به  اطالعات  به 

کمیسیون مذکور.

در 	  روش  بهرتین  تطبیق  برای  عملی  های  راهکار  ایجاد 

حق  قانون  حدود  در  اسناد  ثبت  و  منودن  آرشیف  بخش 

دسرتسی به اطالعات

نهاد های حکومتی را مکلف سازد تا مطابق طرزالعمل ها 	 

و زمان بندی های قانون حق دسرتسی به اطالعات اجرات 

منایند. 

حامیت، محافظت و ترغیب ژورنالیسم تحقیقی و اطمینان از 	 

تامین امنیت ژورنالیستان تحقیقی و فعالین جامعه مدنی.

با 	  و حارنوال ها،  از قضات  برای حفاظت  اقدامات مناسب 

در نظرداشت کشته شدن کارمندان مرکز عدلی و قضائی 

مبارزه با فساد.

حصول اطمینان از اینکه مرکز عدلی و قضائی مبارزه با فساد 	 

در  آنها  و  نگرفته  قرار  خارجی  و  داخلی  عنارص  نفوذ  تحت 

امور این مرکز مداخله منی کنند. از کارمندان این نهاد باید 

استقاللیت  از  چنانچه  گیرد  صورت  حامیت  کامل  بصورت 

کامل برخوردار باشند تا کار هایشانرا موثرانه انجام دهند. 

روند انتخاب دوسیه ها برای بررسی در مرکز عدلی و قضائی 

و  داخلی  مداخله  از  و  باشد  شفافت  باید  فساد  با  مبارزه 

خارجی بدور نگهداشته شود.

مرکز عدلی و قضائی مبارزه با فساد و ادارات لوی څارنوالی 	 

بررسی  برای  را  مشخص  ساالنه  اهداف  تا  سازد  مکلف  را 

قضایای فساد تعین منایند و تعداد قضایای را که دریافت 

نشده،  پرداخته  آنها  بر  که  قضایای  شمول  به  اند  منوده 

همگانی سازند. 

وزارت مالیه و کمیسیون بودجه ولسی جرگه را مکلف سازد 	 

تا نهاد های جامعه مدنی و رسانه ها را در جلسات مشورتی 

در  بودجه  تطبیق  و  نظارت  ملی  بودجه  تدوین  به  مرتبط 

سطوح ملی و محلی دخیل سازند. 
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شاخص های رسمی جهانی ملل متحد )تحت هدف  های ۳۵۱۶.۴، 

با فساد در سطح38ملی  مبارزه  او ۳۷۱۶.۱۰ در خصوص   ۳۶۱۶.۵

از ساحات  برخی  هذا  موازی  گزارش  بناْ،  ندارد.  اهمیت چندانی 

سیاستگذاری را تحت هر یکی از سه هدف  اهداف توسعه پایدار 

که  مناید  تهیه  طوری  را  جامعه  بازنگری  یک  تا  گیرد  می  بر  در 

فراتر از باور های تنگ نظرانه فساد که توسط شاخص های رسمی 

جهانی احتوا گردیده، باشد.

هر یکی از ساحات سیاستگذاری در مقابل سه بعد مورد ارزیابی 

قانونی در  نهادی  امتیازی چارچوب  ارزیابی  قرار گرفت. نخست، 

کشور بود. دوم،  معلومات و داده های مرتبط به کشور که توسط 

نهاد های جامعه مدنی و سازمان های بین املللی تولید گردیده 

بود، مورد مالحظه قرار گرفت. در نهایت، ارزیابی کیفی از تالش 

شده  اندازی  راه  کشور  در  که  فساد  با  مبارزه  بخاطر  عملی  های 

بود. 

سه بعد ارزیابی ساحات سیاستگذاری:

به  مربوط  سواالت  از  شامری  نهادی:  و  گزاری  قانون  چارچوب 

چارچوب قانونی حاوی مراجع »امتیازی«. بر اساس رهنمودی که 

امتیازی زمانی استفاده می شوند  در سوال فراهم شده، سواالت 

که ارزش عددی را برای چارچوب قانونی یک کشور نشان دهند. 

هر ارزش عددی به یکی از پنج امتیاز زیر تطابق داده می شود:۱۷ 

   سبز تاریک/۱

   سبز کمرنگ/۰،۷۵

   نارنجی/۰،۵

   رسخ کمرنگ/۰،۲۵

   رسخ تاریخ/۰

   سفید/مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست.

تطبیق و سازگاری: بر عالوه امتیاز، سواالتی وجود دارد که . 2

اجرای  به  مربوط  که  است  مخترص  رشح  شامل  آنها  پاسخ 

واقعی و انطباق پذیری است.

ارزیابی های . 3 از  ارزیابی جناح سومی: داده ها و معلومات 

جناح سومی که همنوا باشد نیز ضمیمه شده است.

»اختیاری«  معنی  به  باشند  شده  گزاری  نشان   * با  که  سواالتی 

پاسخ داده می شود که محدوده ملی  آنها  به  زمانی  و فقط  است 

شباحت داشته باشند و یا هم زمان و منابع بسنده کند. 

تحقیقات این گزارش در ماه های می و جون سال ۲۰۱۷ انجام 

راه  ای  کتابخانه  تحقیقات  برلین  مقیم  محقق  است.40  شده 

انداخته بود و با افراد و منایندگان جامعه مدنی، پارملان، سازمان 

تلیفون( مصاحبه  و  ایمیل  )از طریق  و حکومت  املللی  بین  های 

نیز انجام داده است.

ضمیمه: پرسشنامه برای هدف  های ۱۶.۴، 
۱۶.۵ و ۱۶.۱۰

اهداف این پرسشنامه اینست تا معلومات پس زمنیه ای پیرشفت های اخیر افغانستان علیه فساد اداری و ارزیابی گسرتده ای پیرشفت 

ملی به سوی سه هدف  اهداف توسعه پایدار مرتبط به مبارزه با فساد و شفافیت مانند: جریان غیر قانونی مالی ۱۶.۴، رشوه خواری و 

فساد ۱۶.۵، و دسرتسی به اطالعات ۱۶.۱۰ را فراهم مناید. 
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پس زمینه 

پالن تطبیقی اهداف توسعه پایدار و روند نظارت. 1

پس زمینهبعد

1.1 شامره شاخص

آیا حکومت گام های را جهت تدوین پالن عمل برای اهداف توسعه پایدار و اینکه آجندای سال ۲۰۳۰ در سطح ملی تطبیق می شود، برداشته؟سوال )های( شاخص

حکومت افغانستان پالن تطبیقی اهداف توسعه پایدار را تدوین منوده است. پاسخ 

پالن تطبیقی اهداف توسعه پایدار گام های ذیل را در نظر گرفته:

ملی سازی – تولید نوع افغانی شده ای اهداف توسعه پایدار )اهداف توسعه پایدار – افغانستان( که شامل هدف  ها و شاخص های اهداف توسعه 	 

پایدار افغانستان می شود.41 )مارچ ۲۰۱۶ – می ۲۰۱۷(

مطابقت – مطابقت اهداف توسعه پایدار افغانستان با پالیسی ها و روند های بودجه سازی ملی افغانستان. )جوالی – دسامرب ۲۰۱۷(	 

روند ملی سازی با شورای عالی وزرا جهت اطمینان از تطبیق اهداف توسعه پایدار افغانستان و با همکاری قوی سکتور خصوصی، جامعه مدنی و نهاد 

های اجتامعی هامهنگ گردیده است. 

از سال ۲۰۱۵ به این طرف، حکومت افغانستان حدوداْ ۵۰ ورکشاپ، سمینار، 42 سمپوزیم و کنفرانس را به منظور مباحثه در خصوص اهداف توسعه 

پایدار و تطبیق آن در افغانستان با نهاد های جامعه مدنی، فعالین سکتور خصوصی، استادان، رسانه ها، جوانان، دانشجویان و گروه های زنان43 برگزار 

منوده است.

چالش های متعددی فرا روی تطبیق اهداف توسعه پایدار در افغانستان وجود دارد که شامل کمبود ظرفیت نهادی، ظرفیت پائین در جمع آوری داده 
ها، 44 چالش های اقتصادی و اجتامعی و ناامنی می باشد. 45
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پس زمینهبعد

1.2 شامره شاخص

کدام نهاد یا نهاد های حکومتی مکلف به تطبیق روند اهداف توسعه پایدار ملی خصوصاْ تطبیق اهداف توسعه پایدار ۱۶، اند؟سوال )های( شاخص

حکومت افغانستان وزارت اقتصاد را به عنوان وزارت رهربی کننده و نقطه مرکزی برای هامهنگی، نظارت و گزارش دهی اهداف توسعه پایدار افغانستان پاسخ 
معرفی کرده است. 46

در وزارت اقتصاد، نقطه مرکزی )فوکل پوینت( اهداف توسعه پایدار سکرتریت اهداف توسعه پایدار در ریاست پالیسی و نظارت از نتایج 47 است که 
توسط آقای نبی رسوش رئیس عمومی پالیسی و نظارت از نتایج رهربی می گردد. 48

هدف  ها و شاخص های 49 ملی اهداف توسعه پایدار افغانستان در چارچوپ صلح ملی و توسعه به شمول برنامه اولویت ملی 50 از طریق هشت سکتور 

بودجوی ۱( امنیت، ۲( معارف، ۳( صحت، ۴( حکومتداری، ۵( زیربنا، ۶( مصئونیت اجتامعی، ۷( زراعت و انکشاف دهات، و ۸( اقتصاد الحاق گردیده 

است. 

برای هدف ۱۶، تطبیق اهداف توسعه پایدار افغانستان به وزارت خانه ها و نهاد های حکومتی ذیل سپرده شده است: وزارت داخله، وزارت دفاع، سرته 
محکمه، اداره لوی څارنوالی و ادارات مبارزه با فساد. 51

تطبیق اهداف توسعه پایدار در سال ۲۰۱۸ آغاز و تا سال ۲۰۳۰ ادامه خواهد یافت. 

1.3 شامره شاخص

آیا جامعه مدنی قادر به سهم گیری در انتخاب شاخص های ملی مرتبط به اهداف توسعه پایدار ۱۶ بوده و آیا بحث رسمی در خصوص اینکه هدف  سوال)های(شاخص

های مبارزه با فساد در پالن تطبیقی اهداف توسعه پایدار ملی میگنجد صورت گرفته؟ 

چندین گروه کاری به شمول حکومت، پارملان، موسسات ملل متحد، جامعه مدنی و سکتور خصوص برای حامیت از عملی سازی اهداف توسعه پایدار 52 در پاسخ

سطح ملی )از طریق تدوین اهداف توسعه پایدار ملی افغانستان( ایجاد شده است. از طرفی هم چندین متجمع  مشورتی جهت هامهنگی برای تطبیق اهداف 

توسعه پایدار تدویر گردیده. این ورکشاپ های مشورتی برای مدت سه ماه دوام منود. 

هدف ۱۶ در مجالس فوق الذکر جهت تدوین اهداف توسعه پایدار افغانستان بصورت باز مورد بحث قرار نگرفت. ولی، هدف ۱۶ در سیمپوزیم ملی 

جوانان در خصوص اهداف توسعه پایدار در برج اپریل ۲۰۱۷ مورد بحث قرار گرفت.

بر عالوه ، اهداف توسعه پایدار افغانستان از پالیسی های موجود استنباط گردید که آنها از طریق روند های مشورتی به شمول مشوره با جامعه مدنی 

ترتیب گردیده اند. 
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پس زمینهبعد

1.4شامره شاخص

آیا تدوین گزارشات تطبیق اهداف توسعه پایدار ملی در رابطه به هدف ۱۶ اهداف توسعه ملی باز و همه شمول بوده است؟سوال )های( شاخص

آیا برای جامعه مدنی فرصت فراهم آوری بن مایه ها وجود داشته و مسوده گزارش های رسمی تطبیق ملی را مرور کرده است؟

هدف ۱۶ در مجالس فوق الذکر جهت تدوین اهداف توسعه پایدار افغانستان بصورت باز مورد بحث قرار نگرفت.  ولی، هدف ۱۶ در سیمپوزیم ملی جواب 
جوانان در خصوص اهداف توسعه پایدار در برج اپریل ۲۰۱۷ مورد بحث قرار گرفت. 57

1.5شامره شاخص     

ارزیابی کیفی رسمی و فراهم آوری داده ها در گزارش های تطبیقی رسمی برای هدف  های ۱۶.۴، ۱۶.۵ و ۱۶.۱۰ را چگونه ارزیابی می کنید؟)سوال )های(شاخص 

هیچ ارزیابی رسمی برای هدف  های ۱۶.۴، ۱۶.۵ و ۱۶.۱۰ اهداف توسعه پایدار وجود ندارد.پاسخ

1.6شامره شاخص

آیا کدام موضوع برجسته فساد یا حکومتداری که در گزارش ملی رسمی حذف و یا به آن بصورت کامل پرداخته نشده باشد وجود دارد؟سوال )های( شاخص

هیچ ارزیابی رسمی برای هدف  های ۱۶.۴، ۱۶.۵ و ۱۶.۱۰ اهداف توسعه پایدار وجود ندارد.پاسخ
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پیرشفت های اخیر در بخش مبارزه با فساد. 2

چارچوب تقنینی و نهادیبعد

2.1شامره شاخص

آیا کشور پالن عمل ملی علیه فساد اداری دارد؟سوال )های( شاخص

۱: پالن عمل ملی علیه فساد اداری ترتیب گردیده.امتیاز 

۰.۵: روند تسوید و پذیرش پالن عمل ملی علیه فساد جریان دارد.

۰: پالن عمل ملی برای مبارزه با فساد وجود ندارد و کدام روند مشهودی برای پذیرش چنین پالن به چشم منی خورد.

: مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست.

در برج اکتوبر سال ۲۰۱۶، در کنفرانس برکسل در مورد افغانستان، دولت افغانستان متعهد به تدوین و پذیرش اسرتاتیژی جامع مبارزه با فساد برای پاسخ

حکومت گردید. در برج سپتامرب ۲۰۱۷ رئیس جمهور ارشف غنی »اسرتاتیژی ملی مبارزه با فساد افغانستان«58 را تصویب منود. پنج رکن برتر این 

اسرتاتیژی قرار ذیل ترسیم می گردد: ۱( رهربی سیاسی و تقویت اصالحگران ۲( محو فساد در سکتور امنیتی ۳( جاگزین کردن حامیت سیاسی با 

شایسته ساالری ۴( محاکمه منودن فسادپیشگان ۵( تعقیب پول.59 هر رکن حاوی فعالیت های است که باید دولت افغانستان در خالل سال ۲۰۱۷ 

الی ختم دور اداره کنونی یعنی سال ۲۰/۲۰۱۹ انجام شوند. 

تدوین این اسرتاتیژی برای مبارزه با فساد مهم است. اما با آنهم این اسرتاتیژي یک سیستم موثر مبارزه با فساد را که متام وظایف نهادهای مبارزه با 
فساد را شامل گردد، در نظر نگرفته است. 60

ارزیابی جناح سومی بعد

2.2شامره شاخص

فیصدی  پاسخ  گویندگان می گویند که حکومت شان در بخش مبارزه با فساد خوب عمل می کند – بر اساس منودار فساد جهانی شفافیت بین امللل.سوال )های( شاخص

لطفاْ فیصدی را از آخرین منودار فساد جهانی سازمان شفافیت بین امللل در ویب سایت )http://gcb.transparency.org( فراهم منوده و سال 

منوداری جهانی فساد که شام نقل قول می کنید را )اگر داده ها برای کشور شام موجود باشد( فراهم کنید، در غیر آن لطف نتایج نظر سنجی های 

مشابه را از مناطق و یا نظر سنجی ملی در صورتی که باشد، فراهم سازید. 

بر اساس منودار جهانی فساد سازمان شفافیت بین امللل ۲۰۱۳، ۳۱ در صد پاسخ دهندگان گفته اند که حکومت شان در بخش مبارزه با فساد در پاسخ 
دولت »خوب« عمل می کند. 61

روی هم رفته نظر سنجی روی های جدید نشان می دهد که تقریباُ ۸۰ در صد شهروندان افغان به این باور اند که فساد یکی از مشکالت عمده آنها در 

زندگی روزمره به شامر می رود. یافته های نظر سنجی سال ۲۰۱۶ دیده بان شفافیت افغانستان نشان می دهد که ۴۷ فیصد پاسخ دهندگان فساد را 

سومین مشکل بزرگ افغانستان خوانده اند، بعد از امنیت )۷۹ فیصد( و بی کاری )۶۶ فیصد( و ۷۹ فیصد پاسخ دهندگان فساد را یک چالش »بسیار 

جدی« و »تقریباْ جدی« خوانده اند. 62 بر عالوه آن، نظرسنجی های فساد که از جانب بنیاد آسیائی راه اندازی گردیده نشان می دهد که فیصدی پاسخ 

دهندگان که فساد را به عنوان یک مشکل بزرگ قلمداد می کنند طی سال های اخیر بیشرت شده است. در سال ۲۰۱۷، تقریباْ همه افغانها، )۸۳.۷ 

فیصد می گویند که فساد یک مشکل عمده است و ۱۳.۱ فیصد گفته اند که فساد یک مشکل کوچک است( به این باور بودند که فساد در متام امور 
زندگی شان مشکل ساز بوده است. 63

http://gcb.transparency.org
http://gcb.transparency.org
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2.3 شامره شاخص

آیا رهربان سیاسی کنونی کشور شام کدام اعالمیه را مبنی بر مبارزه علیه فساد اداری طی دو سال گذشته نرش کرده؟ آیا تعهدات بلند از جانب اداره سوال )های(شاخص

کنونی در خصوص تقویت چارچوب قانونی، پالیسی ها و نهادهای که مرتبط به جلوگیری، کشف و محاکمه جرایم فساد اداری باشد، شاهد بوده اید؟

از زمانی که حکومت وحدت ملی در ماه سپتامرب ۲۰۱۴ ایجاد گردیده بالغ بر ۵۰ تعهدات  مبارزه با فساد منوده است. 64 این تعهدات چندین شکل پاسخ

فساد را دربر می گیرد، از چندین سکتور عبور می کند و تعداد نهاد ها و میکانیزم ها را احتوا می کند. از طرفی هم اقداماتی مبنی بر تطبیق تعداد 
کثیری از این تعهدات روی دست گرفته شده و برخی این تعهدات عملی گردیده و تعداد زیادی تا هنوز عملی نگردیده است. 65

در کنفرانس بروکسیل در خصوص افغانستان که در برج اکتوبر سال ۲۰۱۶ برگزار گردید، حکومت وحدت ملی به اقدامات ذیل که برای سال های 
۲۰۱۷ الی ۱۹ پیشنهاد شده بود، تعهد منود. 66

تطبیق پالن عمل ملی مبارزه با فساد اداری و چارچوب حقوقی	 

تصویب قوانینی که فساد را جرم پنداشته و با کنوانسیون مبارزه با فساد اداری سازمان ملل متحد همخوانی داشته باشد. 	 

گسرتش ثبت و نرش دارائی های مقامات دولتی که شامل تطبیق کنندگان قانون، وضع کنندگان مالیات و منسوبین گمرکات می شود.	 

گسرتش استفاده از پرداخت های الکرتونیکی و تدارکات الکرتونیکی در وزارت خانه های مربوطه	 

تقویت اداره عالی تفتیش	 

تجدید منودن مصارف عامه و امتیاز حساب دهی مالی افغانستان را که یکی از ابزار های شناخته شده بین املللی در عرصه ارزیابی خطر اعتباری 	 

به شامر می رود. 

2.4 شامره شاخص

سوال )های(شاخص

آیا شواهدی وجود دارد که قانون و پالیسی ها به صورت یکسان بر مقامات تطبیق منی گردد و این امر منتج به ازدیاد خطر سوء استفاده از قدرت پاسخ

گردیده و فساد بیشرت شده؟ مثال های وافری از نقض مکرر قانون، مصئونیت برای سیاستمداران، مقامات عالی رتبه دولتی و اقارب آنها که از تصامیم 

مقامات حین انجام وظیفه بهره مند می گردند وجود دارد. 67 اکرث چنین قضایا مورد پیگرد قرار منی گیرند. فرهنگ قوی مصئونیت در اکرث ادارات و 
سطوح حکومت وجود دارد. 68

به طور مثال، طی دو سال اخیر قضایای بزرگ فساد که تعداد از مقامات وزارت معارف از حکومت قبلی در آن دخیل 69 اند تشخیص گردید. این 

مقامات عمداً تعداد شاگردان مکاتب را ۱۱ ملیون نشان داده اند حال آنکه تعداد واقعی شاگردان شامل مکتب 70 رصفاْ ۶ ملیون بوده است. بر اساس 
گزارش دیده بان شفافیت شاید پول های گزافی در مکاتب و شاگردان خیالی اختالس  شده باشد. 71

به منظور اینکه به مسايل فساد در وزارت معارف رسیدگی صورت گیرد، رئیس جمهور غنی یک هیئتی 72 را موظف منود تا تحقیقات همه جانبه را در 

این خصوص انجام داده نتایج آنرا به دفرت رئیس جمهور گزارش دهند. 73 نتایج تحقیقات چهارماهه در سال ۲۰۱۶ به رئیس جمهور سپرده شد. به 

هر حال، نه اینکه هیچ اقدامی علیه مقاماتی که در قضیه فساد دخیل بودند گرفته نشد بلکه مقامات متهم به فساد مورد حامیت قرار گرفت.74 نتایج 
تحقیقات هیچگاهی همگانی نشد. 75

دیگر قضایای اخیر بزرگ فساد شامل قضایای وزارت انکشاف دهات 76 و اختالس در قرارداد تیل وزارات دفاع ملی می باشند. 77
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2.5 شامره شاخص

آیا اصالحات اساسی در بخش مبارزه با فساد و یا پیرشفت های در این زمینه طی دو سال گذشته صورت گرفته؟سوال )های( شاخص

طی دو سال گذشته حکومت وحدت ملی گام های مثبتی را جهت مبارزه با فساد روی دست گرفته است.پاسخ

در سال ۲۰۱۶، حکومت دست به ایجاد دو ساختار کلیدی جهت مبارزه با فساد زد:

شورای عالی حکومتداری، حاکمیت قانون و مبارزه با فساد که حامیت سیاسی و نظارت از إصالحات در بخش فساد را فراهم می سازد.	 

مرکز عدلی و قضائی مبارزه با فساد که علیه مصئونیت از طریق تحقیق، تعقیب و محاکمه و قضایای بزرگ فساد مبارزه می کند. 	 

الی تاریخ ۸ می سال ۲۰۱۷، مرکز عدلی و قضائی مبارزه با فساد ۹۵ قضیه بزرگ فساد را دریافت منود که از جمله ۱۵ قضیه منتج به محکومیت شد. 

78 بر عالوه آن، اداره لوی څارنوالی بالغ بر ۹۰۰ قضیه فساد را طی سال گذشته تحقیق منوده است که از آن جمله ۴۰۰ قضیه در محاکم مورد پیگرد 

قرار گرفته است.79

با وجود این دست آورد ها، فعالین جامعه مدنی و رسانه ها اداره لوی څارنوالی و مرکز عدلی و قضائی مبارزه با فساد در خصوص قضایای بزرگ فساد 

اداری را متهم به بی پروائی کرده می گویند که نهاد های مذکور در بررسی قضایای بزرگ فساد که شامل ملیون ها دالر میشود، ناکام اند. استدالل 

آنها این است که مرکز عدلی و قضائی مبارزه با فساد برخورد های گزینیشی می کند و دنبال قضایای بزرگ )ماهی ها کالن( که در مصئونیت برس می 

برند، نیست. 

از برج اکتوبر سال ۲۰۱۶، حکومت وحدت ملی إصالحات کلیدی ذیل را راه اندازی منوده است: 80

بهبود تدارکات عامه که ۲۰فیصد مجموعه مصارف را شامل می گردد.	 

ایجاد شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد	 

تدوین پالن های عمل مبارزه با فساد در سطح وزارت خانه ها. که از وزارت های مالیه، معادن و پطرولیم، صنایع و تجارت، مخابرات و تکنالوژی و 	 

ترانسپورت آغاز گردیده.

فراهم آوری حامیت های خاص برای مرکز عدلی و قضائی مبارزه با فساد جهت تحقیق و محاکمه فساد در سطوح باال	 

معرفی رشایط برای قضات و څارنواالن جهت کامیاب شدن در امتحانات دخولی.	 

تغییر و تبدیل ۳۴ روسای محاکم والیات.	 

افزایش استفاده از پرداخت های الکرتونیکی و تدارکات الکرتونیکی.	 
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2.6 شامره شاخص

شام فضا برای جامعه مدنی و رسانه ها را در قسمت تحقیق و برجسته سازی خطرات و قضایای فساد و مطالبه حساب دهی از نخبگان سیاسی و سوال )های(شاخص

اقتصادی مملکت را چگونه ارزیابی می کنید؟

بر اساس نظرسنجی که توسط نی یا نهاد حامیت از رسانه های أفغان صورت گرفته، ۹ نفر از هر ۱۰ نفر خربنگار از روند دسرتسی به اطالعات در پاسخ

افغانستان کامالْ ناراضی اند. نظرسنجی مذکور نشان می دهد که خربنگاران حین مطالبه اطالعات از مقامات و تالش برای تهیه گزارش از قضایای 
فساد با بهانه، تبعیض، تهدید مواجه می شوند.81

برای جامعه مدنی مشکل است تا در عرصه های کلیدی إصالحات حکومتداری و تطبیق آن بدون بند و بست موثر مشارکتی در خصوص قضایای فساد 

دخیل شود. 82 سازمان شفافیت بین امللل نیز دریافته که فهم جامعی در خصوص نقش کمکی جامعه مدنی در تالش های اصالحی علیه فساد اداری 

افغانستان وجود ندارد. 83 حامیت های بیشرتی از جانب کشور های کمک کننده و جامعه بین املللی رضورت است تا ظرفیت جامعه مدنی و ژورنالیسم 

تحقیقی بلند برده شود و در تالش های مبارزه با فساد سهم فعال داشته باشند. 

هدف  ۱۶.۴: تا سال ۲۰۳۰، کاهش چشمگیری در جریان منابع مالی غیر قانونی، تقویت بازیابی و برگشت دارائی 
های به رسقت رفته و مبارزه با متام انواع جرایم سازمان یافته 

مجموعه جریان داخلی و خارجی منابع مالی غیر قانونی )بر اساس دالر امریکائی(شاخص ۱۶.۴.۱:

مقدار سالح های مصادره شده، پیدا شده و تسلیم شده ای که منشا یا حدود غیر قانونی آن توسط مقام با صالحیت در تطابق با اسناد بین املللی شاخص ۱۶.۴.۲:

ردیابی گردیده است.
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مبارزه با پول شوئی. 3

چارچوب تقنینی و نهادیبعد 

3.1 شامره شاخص

آیا افغانستان قانونی را مبنی بر جرم انگاری پول شوئی در تبانی با پیشنهادات ۳ گروه کاری اقدامات مالی تصویب منوده؟سوال )های( شاخص

   ۱: سازگار امتیاز 

   ۰.۷۵: سازگاری زیاد وجود دارد

   ۰.۵: تا حدودی سازگاری وجود

   ۰: سازگاریی وجود ندارد

   -: مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست.

افغانستان پیرشفت چشمگیری در زمینه مبارزه با پول شوئی و درآمد حاصل از جرم و جنایت انجام داده است. در سطح تخنیکی، افغانستان عمداً پاسخ

توصیه های گروه کاری اقدامات مالی را به اجرا گذاشته است  که منتج به خروج این کشور از لست خاکسرتی در ۲۳ برج جون سال ۲۰۱۷ شده 
است. 84

در سال ۲۰۱۵، افغانستان قانون جلوگیری از پول شوئی و عواید ناشی از جرایم را مطابق به پیشنهادات گروه کاری اقدامات مالی تعدیل منود. بر 

اساس گزارش گروه کاری اقدامات مالی، افغانستان پشنهادات این گروه را عمداً در سطح تخنیکی به شمول ۱( معرفی میکانیزم ها برای سیاستگذاری 

و هامهنگی در سطح عملیاتی مبارزه با پول شوئی و منع متویل تروریزم ؛ ۲( جرم خواندن پول شوئی و متویل مالی تروریزم؛ ۳( اقدامات الزم جهت 

مسدود کردن حسابات و مصادره دارائی ها 85؛ ۴ ایجاد چارچوب مناسب تحریم های مالی مشخص؛ ۵( ایجاد سیستم بررسی و نظارت مناسب؛ ۶( 
بهبود جایگاه حقوقی و منابع واحد استخبارات مالی؛ و ۷( تدوین سیستم اعالم نرخ ارز بین املللی، تطبیق منوده. 86

*3.2 شامره شاخص

*آیا حکومت طی سه سال گذشته ارزیابی را در خصوص خطرات پول شوئی مرتبط به اشخاص و بند و بست های حقوقی که همرتاز با اصل ۲ منایش سوال )های(شاخص

عدل سازمان شفافیت بین امللل باشد، انجام داده است؟ گزارشی وجود دارد؟ آیا ارزیابی خطرات نهائی نرش گردیده؟

   ۱: ارزیابی خطرات انجام شد و نتایج آن به دسرتس عامه قرار دارد.امتیاز 

   ۰.۵: ارزیابی خطرات انجام شده؛ رصفاْ خالصه از ارزیابی خطرات آن نرش گردیده.

   ۰: نخیر، ارزیابی خطرات نه انجام شده و نه هم نرش. 

   -: مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست.

هیچ ارزیابی خطرات تاکنون صورت نگرفته و نه هم نرش شده. پاسخ 

بر اساس پیشنهاد ۱گروه کاری اقدامات مالی، دولت افغانستان روند ارزیابی خطرات ملی را به حامیت بانک جهانی و دفرت ملل متحد در خصوص 

مواد مخدر و جرایم آغاز منوده است. در این مورد، حکومت وعده برگزاری جلسه ای را با رشکا جهت تدوین چارچوب ارزابی خطرات در برج جوالی 

سال ۲۰۱۷ منوده است، همچنان حکومت وعده سپرده تا برنامه آموزشی را برای کارمندان ارزیابی خطرات ملی در جوالی سال ۲۰۱۷ که توسط مرکز 
تحلیل معامالت و راپورهای مالی افغانستان رهربی و هامهنگ می گردد، برگزار مناید. 87
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3.3 شامره شاخص

آیا نهاد های مالی )بانک ها( قانوناْ از نگهداری حسابات ناشناس منع شده اند و الزاماْ باید احتیاط الزم در مورد مشرتیان شانرا مطابق به پیشنهاد سوال )های(شاخص 

شامره ۱۰ گروه کاری اقدامات مالی انجام دهند؟

   ۱: نهاد های مالی قانوناْ از نگهداری حسابات نامعلوم منع شده اند؛ الزاماْ آنها احتیاط الزم در مورد مشرتیان شانرا مطابق به پیشنهاد شامره ۱۰ امتیاز

گروه کاری اقدامات مالی انجام دهند.

   ۰.۵: رصفاْ یکی از الزامات آن پا برجاست: نهاد های مالی قانوناْ از نگهداری حسابات نامعلوم منع گردیده یا مجبوراْ احتیاط الزم را در مورد 

مشرتیان شان انجام دهند. 

   ۰: نهاد های مالی اجازه دارند تا حسابات نامعلوم را باز و نیاز نیست احتیاط الزم در مورد مشرتیان شان انجام دهند.

   -: مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست.

ماده دهم قانون جلوگیری از پول شوئی و عواید ناشی از جرایم افغانستان )۲۰۱۵( »نهاد های گزارش دهنده« 88 )به شمول نهاد های مالی( را از پاسخ 

نگهداری حسابات نامعلوم یا محصوالت مشابه را منع منوده و مکلف به گزارش دهی از وجود چنین حسابات به اداراه مسئول، مرکز تحلیل گزارشات 
انتقاالت مالی افغانستان، 89 شده اند. این مورد توسط قوانین تکمیلی در قانون بانکداری افغانستان مورد حامیت قرار گرفته است. 90

ماده ۱۲ مستلزم تدابیر شدید تشخیص و تثبیت هویت مشرتی در خصوص شناسائی مشرتیان و مالکین ذینفع است. ماده ۱۳ نتایج عدم انطباق را 

ردیف می کند. ماده ۱۶ واحد های گزارش دهند را مکلف به نگهداری متامی اسناد رضوری انتقاالت ملی و بین املللی که طی ۵ سال اجرا شده و یا 

تالشی برای اجرا آن صورت گرفته، منوده.

ماده ۱۵ )۱( می رساند که »تدابیر شدید تشخیص و تثبیت هویت مشرتی عادی« باید توسط متامی واحد های گزارش دهنده 91 بدون بیان اینکه 

اقدامات مذکور چه باشند، تعقیب شوند.

3.4  شامره شاخص

آیا مطابق با پیشنهاد ۲۰ گروه کاری اقدامات مالی، نهاد های مالی قانوناْ ملزم به آگاه دهی إدارات ذی ربط از وجوه مشکوک )یا احتامل وجود شک( سوال )های(شاخص

که از مجاری جرمی بدست آمده است، هستند؟

   ۱: مطابق با پیشنهاد ۱۰ گروه کاری اقدامات مالی، نهاد های مالی قانوناْ ملزم به آگاه دهی إدارات ذی ربط از وجوه مشکوک یا احتامل وجود امتیاز 

شک در منبع درآمدی که از مجاری جرمی بدست آمده است، هستند.

   ۰.۵: نهاد های مالی قانوناْ مکلف به گزارش دهی از وجوه مالی مشکوک که از مجاری جرمی بدست آمده است، نیستند. 

   -: مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست.

ماده های ۱۷ و ۱۸ قانون جلوگیری از پول شوئی و عواید ناشی از جرایم افغانستان 92 متامی »واحد های گزارش دهنده« به )شمول نهاد های مالی93 پاسخ
را مکلف منوده تا انتقاالت مشکوک را به مرکز تحلیل معامالت و راپورهای مالی افغانستان گزارش دهند. 94

در جریان سال ۲۰۱۷ از معامالت مشکوک ذیل به مرکز تحلیل معامالت و راپورهای مالی افغانستان گزارش داده شده است: ۵۳ گزارش شده در برج 

جنوری ۲۰۱۷، ۳۱ گزارش شده در برج فربوری سال ۲۰۱۷، ۳۰ گزارش شده در برج مارچ سال ۲۰۱۷، ۴۰ گزارش شده در برج اپریل سال ۲۰۱۷، 
۲۹ گزارش شده در برج می سال ۲۰۱۷. 95
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3.5 شامره شاخص

آیا حرفه ها و کسب و کار های غیر مالی  مشخص – یعنی کازینو ها، رهنامئی معامالت، زرگران، حقوقدانان، دارالوکاله ها، سایر حرفه های حقوقی، سوال )های(شاخص

محاسبین، و فراهم کنندگان اعتبار نامه ها و رشکت ها – مطابق به پیشنهادات ۲۲ و ۲۳ گروه کاری اقدامات مالی، نیاز به حصول اطمینان از درآمد 

مشرتی بخاطر نگهداری اسناد و گزارش انتقاالت مشکوک به واحد استخبارات مالی را دارند؟

   ۱: مطابق به پیشنهادات ۲۲ و ۲۳ گروه کاری اقدامات مالی، حرفه ها و کسب و کار های غیر مالی  مشخص، قانوناْ ملزم به انجام تدابیر شدید امتیاز

تشخیص و تثبیت هویت مشرتی اند تا اسناد و گزارش انتقاالت مشکوک را نگهداری منایند.  

   ۰.۵: مکلفیت های حقوقی برای حرفه ها و کسب و کار های غیر مالی  مشخص وجود دارد تا تدابیر شدید تشخیص و تثبیت هویت مشرتی را 

انجام دهند یا اسناد و گزارش انتقاالت مشکوک را نگهداری منایند. این مکلفیت ها فقط قسامْ با پیشنهادات ۲۲ و ۲۳ گروه کاری اقدامات مالی 

مطابقت دارد. 

   ۰:  هیچ مکلفیت حقوقی برای حرفه ها و کسب و کار های غیر مالی  مشخص وجود ندارد تا تدابیر شدید تشخیص و تثبیت هویت مشرتی را 

انجام دهند یا اسناد و گزارش انتقاالت مشکوک را نگهداری منایند.

   -: مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست.

ماده ۵ قانون جلوگیری از پول شوئی و عواید ناشی از جرایم افغانستان 96 »واحد های گزارش دهنده« را عالوه بر نهاد های مالی، به مثابه »حرفه ها و پاسخ

کسب و کار های غیر مالی  مشخص« تعریف منوده است.

ماده ۱۲ تدابیر شدید تشخیص و تثبیت هویت مشرتی به منظور شناسائی مشرتیان و مالکین ذینفع را الزامی منوده است. 

ماده ۱۳ نتایج عدم انطباق را ردیف می کند. ماده ۱۶ واحد های گزارش دهنده را مکلف به نگهداری متامی اسناد رضوری انتقاالت ملی و بین املللی 

که طی ۵ سال اجرا شده و یا تالشی برای اجرا آن صورت گرفته، منوده.

ماده ۱۵ )۱( می رساند که »تدابیر شدید تشخیص و تثبیت هویت مشرتی عادی« باید توسط متامی واحد های گزارش دهنده 97 بدون بیان اینکه 

اقدامات مذکور چه باشند، تعقیب شوند.

ماده های ماده های ۱۷ و ۱۸ متامی »واحد های گزارش دهنده« را مکلف منوده تا انتقاالت مشکوک را به مرکز تحلیل معامالت و راپورهای مالی 
افغانستان گزارش دهند. 98

*3.6 شامره شاخص

*آیا قانون، نهادهای مالی را ملزم به انجام تدابیر شدید تشخیص و تثبیت هویت مشرتی در قضایای که مشرتی یا مالک ذینفع شخص متبارز سیاسی سوال )های(شاخص

و یا عضو فامیل یا اقارب نزدیک شخص متبارز سیاسی اند، منوده است؟

   ۱: بله، نهادهای مالی ملزم به انجام تدابیر شدید تشخیص و تثبیت هویت مشرتی در قضایای که مشرتی یا مالک اصلی شخص متبارز سیاسی و امتیاز 

یا عضو فامیل یا اقارب نزدیک شخص متبارز سیاسی باشند، است.

   ۰.۵: بله، اما قانون اشخاص مطرح سیاسی داخلی و خارجی و اعضای فامیل و اقارب نزدیک شانرا در بر منی گیرد. 

   ۰: نخیر، هیچ اقدام الزم احتیاطی در خصوص اشخاص مطرح سیاسی و یا اقارب و اعضای فامیل آنها رضورت نیست.

   -: مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست.   

بند )۱( ماده ۱۵ قانون جلوگیری از پول شوئی و عواید ناشی از جرایم افغانستان 99 واحد های گزارش دهنده را مکلف ساخته تا تدابیر شدید تشخیص پاسخ

و تثبیت هویت مشرتی برای »اشخاص مطرح سیاسی )به شکل مشرتی یا مالک ذینفع(« 100 را انجام دهند. بند )۲( ماده ۱۵ شخص متبارز سیاسی 

را چنین تعریف منوده: عبارت از شخصی است که وظیفه مهمی از جانب سازمان بین املللی برایش سپرده شده، جای که واحد گزارش دهنده چنین 

شخص یا ارتباط تجاری را با خطر بلند تشخیص می دهد.

ماده ۹ مقررات مبارزه با پول شوئی و منع متویل تروریزم و اقدامات پیشگیرانه )اپریل ۲۰۱۶( 101 نهاد های مالی را ملزم به ایجاد سیستم منظم 

مدیریت خطر، ساخته تا تشخیص دهد که یک مشرتی یا مالک ذینفع شخصی شخص متبارز سیاسی است، و اگر چنین باشد، اقدامات اضافی الزم 

احتیاطی مشرتی را تطبیق مناید. 

به هر صورت، با وجود مکلفیت های قانونی نهاد های مالی جهت انجام تدابیر شدید تشخیص و تثبیت هویت مشرتی برای مالک ذینفع شخصی، این 

نقطه بنا بر عدم دسرتسی به اطالعات مالکیت ذینفع عملی منی گردد. 
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3.7 شامره شاخص

آیا قانون، رضورت به احتیاط الزم توسط حرفه ها و کسب و کار های غیر مالی مشخص در قضایای که مشرتی یا مالک ذینفع شخص متبارز سیاسی یا سوال )های(شاخص

عضو فامیل یا اقارب نزدیک شخص متبارز سیاسی اند، منوده است؟ 

   ۱: بله، حرفه ها و کسب و کار های غیر مالی مشخص مکلف اند تا تدابیر شدید تشخیص و تثبیت هویت مشرتی را زمانی که مشرتی یک شخص امتیاز

خارجی یا شخص متبارز سیاسی داخلی یا عضو فامیل یا أقارب نزدیک شخص مطرح سیاست است. 

   ۰.۵: بله، اما قانون اشخاص مطرح سیاسی داخلی و خارجی و اعضای فامیل و اقارب نزدیک شانرا در بر منی گیرد.

   ۰: نخیر، هیچ اقدام الزم احتیاطی در خصوص اشخاص مطرح سیاسی و یا اقارب و اعضای فامیل آنها رضورت نیست.

   -: مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست.   

بله، ماده ۵ قانون جلوگیری از پول شوئی و عواید ناشی از جرایم افغانستان )۲۰۱۵( 102 »واحد های گزارش دهنده« را عالوه بر نهاد های مالی، به پاسخ 

مثابه »حرفه ها و کسب و کار های غیر مالی  مشخص« تعریف منوده است. بند )۱( ماده ۱۵ قانون جلوگیری از پول شوئی و عواید ناشی از جرایم 

افغانستان )۲۰۱۵( واحد های گزارش دهنده را مکلف ساخته تا تدابیر شدید تشخیص و تثبیت هویت مشرتی برای »اشخاص مطرح سیاسی )به شکل 

مشرتی یا مالک ذینفع(« را متعهد شوند.

ماده ۳ قانون جلوگیری از پول شوئی و عواید ناشی از جرایم افغانستان »مالک ذینفع« را به عنوان شخص حقیقی یا حکمی می داند که در نهایت 

مالک وجوه بوده و باالی مشرتی کنرتل دارد. یا شخصی حقیقی که در نیابت اش انتقاالتی صورت می گیرد. این شامل آن عده از اشخاص نیز می 

گردد که کنرتل موثر نهایی بر شخص یا بند و بست حقوقی نیز دارد. 

روی هم رفته، با وجود مکلفیت های حرفه ها و کسب و کار های غیر مالی  مشخص جهت تطبیق تدابیر شدید تشخیص و تثبیت هویت مشرتی برای 

مالکین ذینفع، در عمل این اتفاق منی افتد چون معلومات مالکیت ذینفع اغلباْ موجود نیست و یا جمع آوری نشده. 
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3.8 شامره شاخص

آیا حکومت توافق نامه چند جانبه مقام صالحیتدار در مورد رشیک سازی گزارش شاخص های کلیدی گروه های کاری چند ملیتی کشور به کشور را سوال )های(شاخص 

امضا منوده؟

   ۱: بلیامتیاز

   ۰: نخیر

   -: مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست.

افغانستان عضویت مجمع جهانی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را ندارد.  پاسخ

به هر حال، حکومت افغانستان مرکز تحلیل معامالت و راپورهای مالی افغانستان را مکلف منوده تا چنین توافق نامه ها 103 را امضا مناید و افغانستان 

)از طریق مرکز تحلیل گزارشات انتقاالت مالی افغانستان( شامری از تفاهم نامه های را که حاوی چنین موضوعات است با نهاد های متحد ۱۴ کشور 

امضا منوده است:

 	)FinCEN( )USA( شبکه اجرایی جرایم مالی – ایاالت متحده امریکا

 	)SAFIU( )Kingdom of Saudi Arabia( نهاد های استخبارت مالی عربستان سعودی

 	)Rosfinmonitoring )FFMS( )Russian Federation خدمات نظارت مالی فدرال – فدراتیف روسیه

 	 )UKFIU( )United Kingdom( واحد استخبارات مالی در نهاد ملی جرایم بریتانیا

 	)SFIU( )Sri Lanka( واحد استخبارات مالی رسیالنکا

 	)MFIU( )Mongolia( واحد استخبارات مالی منگولیا

 	)MASAK( )Republic of Turkey( بورد تحقیقات جرایم مالی – ترکیه

 	 )BFIU( )People’s Republic of Bangladesh( واحد استخبارات مالی بنگله دیش

 	)SFIS( )Kyrgyzstan Republic خدمات استخبارات مالی دولتی – قرغزستان

 	)TFIU( )Turkmenistan( واحد استخبارات مالی ترکمنستان

 	)FMD( )Republic of Tajikistan( دیپارمتنت نظارت مالی – تاجکستان

 	)DFM( )Republic of Belarus( دیپارمتنت نظارت مالی – بالروس

 	)FIU( )Taiwan(بخش مبارزه با پول شوئی، دفرت تحقیقات - تایوان

 	104 )CAMLMAC( )China( مرکز  تحلیل و نظارت مبارزه با پول شوئی چین

گذشته از آن، افغانستان عضو گروه ایگمونت Egmont Group نیز است که این کشور را مکلف به رشیک ساخنت معلومات و داده ها با کشور های 

عضو این گروه می مناید. بر اساس عضویت این گروه، مرکز تحلیل معامالت و راپورهای مالی افغانستان به تقاضاهای بسیاری اعضای گروه ایگمونت 
پاسخ داده است. 105

3.9 شامره شاخص

آیا حکومت توافق نامه چند جانبه مقام صالحیتدار در مورد رشیک سازی  خودکار اطالعات حساب مالی را امضا کرده؟ سوال )های(شاخص

   ۱: بلیامتیاز

   ۰: نخیر

   -: مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست.  

افغانستان عضویت مجمع جهانی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را ندارد. به هر حال، حکومت افغانستان مرکز تحلیل معامالت و راپورهای مالی پاسخ

افغانستان را مکلف منوده تا چنین توافق نامه ها را امضا مناید و افغانستان )از طریق مرکز تحلیل گزارشات انتقاالت مالی افغانستان( شامری از تفاهم 

نامه های را با ۱۴ کشور امضا منوده است )پاسخ ۳.۸ را در باال مالحظه منایید(. گذشته از آن، افغانستان عضو گروه ایگمونت Egmont Group نیز 

است که این کشور را مکلف به رشیک ساخنت معلومات و داده ها با کشور های عضو این گروه می مناید. بر اساس عضویت این گروه، مرکز تحلیل 
معامالت و راپورهای مالی افغانستان به تقاضاهای بسیاری اعضای گروه ایگمونت پاسخ داده است.106
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چارچوب تقنینی و نهادی بعد 

*3.10 شامره شاخص

*عملکرد حوزهء قضائی در تبادل اطالعات برای مقاصد مالیاتی بر اساس تقاضای که توسط مجمع جهانی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سوال )های(شاخص

خصوص شفافیت و تبادل اطالعات برای مقاصد مالیاتی ارزیابی گردیده، چگونه است؟

   ۱: سازگارامتیاز

   ۰.۷۵: سازگاری زیاد وجود دارد

   ۰.۵: تا اندازه ای سازگاری وجود دارد

   ۰: بر اساس ارزیابی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، شکایتی وجود ندارد

   -: مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست.

 افغانستان شامل لیست ارزیابی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیست. پاسخ

ارزیابی توسط جناح سومیبعد 

3.11 شامره شاخص

امتیاز کشور در انستیتیوت حکومتداری باسل شاخص مبارزه با پول شوئی )-https://index.baselgovernance.org( باسل چند است؟سوال )های(شاخص

افغانستان در شاخص مبازره با پول شوئی باسل، انستیتیوت حکومتداری باسل ۸.۵۱ امتیاز دریافت کرده. افغانستان دومین کشوری است که نرخ پاسخ
خطر بلند در میان ۱۴۹ کشور جهان را دارا است. 107

3.12 شامره شاخص

امتیاز محرم کشور در شاخص محرمیت مالی شبکه عدالت مالیاتی چند است؟ )http://www. nancialsecrecyindex.com(سوال )های(شاخص 

افغانستان شامل این شاخص نیست. پاسخ

تطبیق و سازگاریبعد

3.14 شامره شاخص

آیا شواهدی وجود دارد که پول شوئی بطور موثرانه مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد؟سوال )های(شاخص

از زمان ایجاد مرکز عدلی و قضائی مبارزه با فساد در برج جون سال ۲۰۱۶، مجموعاْ شش قضیه پول شوئی به این نهاد سپرده شده است. از این میان، پاسخ

به دو قضیه پول شوئی رسیده گی شده و به محکمه ابتدایه مرکز عدلی و قضائی مبارزه با فساد برای تعقیب عدلی گسیل گردیده. محکمه ابتدایه در 

خصوص دو قضیه پول شوئی بر دو متهم بصورت شفافت حکم صادر منوده. جریان محاکمه به همه باز  و علنی بود و منایندگان جامعه مدنی و رسانه 

ها، ناظرین ملی و بین املللی در آن اشرتاک منوده جریان محاکمه را نظارت منودند. چهار دوسیه دیگر پول شوئی تحت بررسی قرار دارد و به محکمه 
ابتدایی مرکز عدلی و قضائی مبارزه با فساد گسیل خواهد شد. 110

در برج فربوری سال ۲۰۱۷ مرکز عدلی و قضائی مبارزه با فساد افغانستان در نخستین دوسیه مبارزه با پول شوئی قوماندان امنیه یک ولسوالی را به 
جرم پول شوئی به سه سال حبس محکوم منود.111

به هر حال، با وجود پیرشفت های اخیر، معضل پول شوئی در افغانستان بصورت موثر مورد تحقیق و تعقیب  قرار منی گیرد. با در نظر داشت حجم 
وسیع جریانات پولی غیر قانونی و پول حاصله از قاچاق مواد مخدر، تعداد قضایای پول شوئی باید به مراتب بلند باشد. 112
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تطبیق و سازگاریبعد

*3.15 شامره شاخص

*چند گزارش معامالت مشکوک را نهاد های مالی و دیگر حرفه ها و کسب و کار های غیر مالی مشخص طی دو سال گذشته که معلومات و داده های سوال )های( شاخص

آن نیز موجود باشد، ثبت کرده اند؟

مرکز تحلیل معامالت و راپورهای مالی افغانستان نهاد معترب افغانی است که اطالعات از  معامالت و انتقاالت مشکوک مالی را دریافت قضایا را جهت پاسخ 

تحقیقات بیشرت به اداره لوی څارنوالی و سایر نهادی های تطبیق کننده قانون محول می سازد.

مرکز تحلیل معامالت و راپورهای مالی افغانستان گام های ذیل را در سال ۲۰۱۶ برداشت:

کار های انجام شده بر اساس تقاضا: در سال ۲۰۱۶، بر اساس ماده ۲۸ قانون جلوگیری از پول شوئی، مرکز تحلیل معامالت و راپور های مالی 

افغانستان از ۱۴۵ مورد به ۱۳۸ تقاضا اداره لوی څارنوالی، اداره عالی تفتیش و مبارزه با فساد اداری، وزارت امور داخله، ریاست عمومی عواید، ریاست 

امنیت ملی و سایران رسیدگی منوده است. 113 این قضایا شامل رشوه، فساد، ثبت دارائی، جرایم مالیاتی، جعل و تزویر، متویل تروریسم، قاچاق مواد 

مخدر و غیره، بودند. 

کار های انجام شده خود جوش: در سال ۲۰۱۶ مرکز تحلیل معامالت و راپورهای مالی افغانستان۳۶ قضیه به شمول ۷۷ معامالت مشکوک را تحلیل و 
ارزیابی منوده . در نتیجه ۲۶ قضیه را به اداره لوی څارنوالی و سایر نهاد های تطبیق کننده قانون راجع ساخته است. 114

حسابات بانکی منجمد شده: در سال ۲۰۱۶، مجموعاْ ۴۲ حساب بانکی شامل ۲۵ ملیون افغانی  و ۲۴۰ هزار دالر منجمد گردید. 115

از برج فربوری سال ۲۰۱۶ به این طرف مرکز تحلیل معامالت و راپورهای مالی افغانستان۱۳۳ جواز ارایه کنندگان خدمات پولی )رصافی ها(  را باطل 
منوده است. 116

3.16 شامره شاخص

آیا تغییرات و پیرشفت های قابل ذکر عملی و ساختاری که بیانگر بهبود یا بدتر شدن تالش ها در خصوص جلوگیری و مبارزه با پول شوئی باشد، طی سوال )های(شاخص

دو سال گذشته بوجود آمده؟

در سال ۲۰۱۵، افغانستان قانون جلوگیری از پول شوئی و عواید ناشی از جرایم را مطابق به پیشنهادات گروه کاری اقدامات مالی تعدیل منود. بر پاسخ

اساس گزارش گروه کاری اقدامات مالی، افغانستان پشنهادات این گروه را عمداً در سطح تخنیکی به شمول ۱( معرفی میکانیزم ها برای سیاستگذاری 

و هامهنگی در سطح عملیاتی مبارزه با پول شوئی و منع متویل تروریزم ؛ ۲( جرم خواندن پول شوئی و متویل مالی تروریزم بصورت جامع؛ ۳( اقدامات 

الزم جهت مسدود کردن حسابات و مصادره دارائی ها؛117 ۴( ایجاد چارچوب مناسب تحریم های مالی مشخص؛ ۵( ایجاد سیستم بررسی و نظارت 

مناسب؛ ۶( بهبود جایگاه حقوقی و منابع واحد استخبارات مالی؛ و ۷( تدوین سیستم اعالم نرخ ارز بین املللی، تطبیق منوده.118  قرار است به »ضعف 

های اسرتاتیژيک« افغانستان در رژیم  AML/CFT مبارزه با پول شوئی و منع متویل تروریزم قبل از برج جون سال ۲۰۱۷ رسیدگی صورت گرفته و 
احتامالْ از آن لیست بیرون شود. 119

در سال ۲۰۱۶، با پذیرش پشنهاد ویژه سه )STR III( 120 گروه کاری اقدامات مالی مرکز تحلیل معامالت و راپورهای مالی افغانستان طرزالعمل های 

عملیاتی استندارد، رهنمود گزارش انتقاالت مشکوک را تدوین منود. بر عالوه مرکز تحلیل معامالت و راپورهای مالی افغانستان زمینه تعدیل مقرره 

کنرتول پول نقد را تسهیل و عملیات های کنرتول پول نقد در متامی میدان های هوائی بین املللی افغانستان را تکمیل منود. گذشته از این، چنانچه 
در شاخص ۳.۱۵ باال ذکر گردید، یک تعداد معامالت مشکوک به مرکز تحلیل معامالت و راپورهای مالی افغانستان گزارش شده است. 121

اسرتاتیژی ملی مبارزه با فساد اداری افغانستان )اکتوبر ۲۰۱۷( ادارات دولتی را وادار به گسرتش استفاده از ابزارهای مبارزه با پول شویی برای کشف، 

ردیابی و مصادره درآمد حاصل از فساد می کند. این إدارات شامل:

د افغانستان بانک، مسئول فراهم آوری رهنمود برای نهاد های مالی در خصوص تشخیص افراد با منابع ثروت مشکوک و بهبود مدیریت خطر.

د افغانستان بانک مکلف به حصول اطمینان از تطبیق موثر مبارزه با پول شوئی از طریق نظارت های پالن شده است و

مرکز تحلیل معامالت و راپورهای مالی افغانستان باید در تحلیل های اسرتاتیژیک و عملیاتی با فساد به عنوان یک اولویت برخورد مناید. 122
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شفافیت مالکیت ذینفع . 4

چارچوب تقنینی و نهادیبعد  

4.1 شامره شاخص

قانون به چی میزانی در کشور شام، مالکیت ذینفع را واضح تعریف کرده است؟سوال )های(شاخص

   1: مالک ذینفع به شخص حقیقی گفته میشود که بصورت مسقیم و یا غیر مستقیم باالی یک موجود یا نهاد کنرتول نهائی داشته باشد و این امتیاز

تعریف مالکیت بر عالوه مالکیت قانونی، متام مفاهیم دیگر را نیز تحت پوشش قرار دهد.

   0.5: مالک اصلی به یک شخص حقیقی گفته میشود که } مالک یک فیصدی معین سهم باشد{، بدون ذکر اینکه باالی بصورت مستقیم یا غیر 

مستقیم کنرتول داشته باشد و یا اینکه کنرتول آن محدود به فیصدی مالکیت سهم میباشد.

   0: در این حالت تعریف از مالکیت ذینفع وجود ندارد، و یا عنرص کنرتول شامل منی باشد.

   -: مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست.

ماده 3 قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم ) 2015( مالک ذینفع را به حیث شخص یا اشخاص حقیقی که نهایتا  یک مشرتی را پاسخ
کنرتول و یا تصاحب میکند تعریف میدارد. هم چنان به آن اشخاصی گفته میشود که نهایتا باالی یک شخص و یا نهاد کنرتول موثر داشته باشد. 123

کدام قانون مشخص در زمینه مالکیت ذینفع وجود ندارد؛ به هر حال حکومت افغانستان تالش برای ترتیب آن دارد. در این قسمت، یک گروه کاری 

افغان ها برای مالکیت ذینفع تاسیس گردیده است. این گروپ در ماه فربوی سال 2017 توسط بعضی منایندگان نهادهای حکومتی و منایندگان 

جامعه مدنی تشکیل شده است. 124 تا حال سه بار با هم جلسه گرفته اند و اخیرا هم در 29 ماه می 2017  مالقات داشتند که در این جلسه در مورد 
ترتیب مسوده مقرره مالکیت ذینفع بحث و گفتگو کرده اند و احتامال در شورای عالی اقتصاد پیشکش خواهد گردید. 125

4.2 شامره شاخص

آیا قانون مکلف می دارد تا موسسات مالی در زمان ایجاد یک رابطه تجاری با یک مشرتی، روند ) پروسیجر( تشخیص مالکین ذینفع را داشته باشند.سوال )های( شاخص

   1: بلی، موسسات مالی همیشه ملزم به تشخیص مالکین ذینفع مشرتیان شان در زمان ایجاد یک رابطه تجاری هستند.امتیاز

   0.5: موسسات مالی بخاطر تشخیص مالکین ذینفع، تنها در رشایط خطر باال ملزم هستند و یا زمانیکه نیازمندی تشخیص مالکین ذینفع را در 

مشرتیان حقیقی و حقوقی پوشش نداده باشد.

   0: نخیر، ملزم بر تشخیص مالکین ذینفع منیباشد.

   -: مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست.

ماده 12 قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرم  ) 2015(  مستلزم سعی و تالش برای تشخیص مشرتیان و مالکین ذینفع میباشد. ماده پاسخ

13 پیامد های عدم تطابق در موارد الزامی را لست میکند. ماده 16 گزارش دهی نهاد را الزم میداند تا متام یاد داشت های رضوری در معامالت، چی 

داخلی و یا خارجی،  را برای حد اقل 5 سال نگهدارد.

ماده 15 )1(  به تالش اندازه گیری های نورمال  اشاره دارد که توسط راپور دهی متام نهاد ها 126 بدون در نظرداشت اینکه چی نوع اندازه گیری باشد، 

پیروی میگردد.

ماده های 17 و 18 متام نهاد های راپور دهنده را ملزم می دارد تا معامالت مشکوک را به اداره مرکز تحلیل معامالت و راپورهای مالی افغانستان گز 
ارش دهند. 127
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چارچوب تقنینی و نهادیبعد

4.3 شامره شاخص

آیا قانون مشخص میکند، کدام ادارات با صالحیت ) بطور مثال واحد اطالعات مالی، ادارات مالیات، ادارات ثارنوالی، ادارات مبارزه با فساد و غیره(  به سوال )های(شاخص

معلومات مالکیت ذینفع  دسرتسی داشته باشند؟

   1: بلی، قانون مشخص میکند که متام ادارات تطبیق کننده قانون، ادارات مالیاتی و بخش اطالعات مالی باید به معلومات مالکیت ذینفع امتیاز

دسرتسی داشته باشند.

   0.75: بلی، فرمان و یا سایر معیار های معترب قانونی مشخص میکند که متام ادارات تطبیق کننده قانون ، ادارات مالیاتی، و یا بخش اطالعات 

مالی به معلومات مالکیت ذینفع دسرتسی داشته باشند.

   0.5: رصف بعضی ادارات فنی بصورت واضح در قانون، حکم یا فرمان و یا پالیسی ها ذکر گردیده اند.

   قانون و یا فرامین مرتبط به آن و یا هم پالیسی ها معین منی کند کدام ادارات باید به معلومات مالکیت ذینفع دسرتسی داشته باشند.

   -: قابل تطبیق نیست و یا معلومات وجود ندارد. 

ماده 16 قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم نهادهای راپور دهنده را ملزم می سازد تا مطمنئ شوند که یا داشت ها و معلومات پاسخ

متضمن آن ) بشمول معلومات در مورد مالکیت ذینفع( برای مرکز تحلیل معامالت و راپورهای مالی افغانستان   و دیگر ادارات صالحیت دار بصورت 

کامل آماده هستند و نیز قادر برای احیای معامالت میباشند. 128  بند شامره )3( ماده 16 واضح میسازد که داده  های تشخیصیه و یاد داشت های 

معامالت باید به دسرتس کارمندان داخلی که دارای صالخیت قانونی باشند قرار دهند.

برعالوه، کار  گروهی کارگران افغان به ارتباط مالکیت ذینفع مشمول دسرتسی  به معلومات مالکیت ذینفع خواهند بود.

*4.4 شامره شاخص

*کدام منابع معلوماتی را ادارات ذیصالح  اجازه دارند در خصوص مالکیت ذینفع دسرتسی داشته باشند.سوال )های(شاخص 

   ۱: اطالعات از طریق یک دفرت ثبت مرکزی مالکیت ذینفع و یا دفرت ثبت یک نهاد قابل دسرتس است.امتیاز

۲: اطالعات از طریق دفاتر مالکیت ذینفع غیر متمرکز/رشکت های ثبت قابل دسرتس است.

   0.5: مقامات از طریق نهاد های قانونی به اطالعات محافظت شده دسرتسی دارند و یا به اطالعات که توسط ادارات مالیاتی یا اطالعات بدست 

آمده از سوی موسسات مالی و DNFBPs  به ثبت رسیده اند. 

   0: اطالعات در مورد مالکیت ذینفع موجود نیست.

   قابل اجرا منیباشد و یا داده ها در دسرتس منیباشد.  

ماده 16 قانون جلوگیری از پول شویی وعواید ناشی از جرایم129 نهادهای راپور دهنده را ملزم می سازد تا یاد داشت های اطالعات زیر از نگهداری پاسخ

کند، که باید به مرکز تحلیل معامالت و راپورهای مالی افغانستان  و دیگر مقامات ذیصالح مکمل آماده باشند:

متام یاد داشت ها در معامالت، هم داخلی و هم خارجی که در 5 سال گذشته اجرا شده و یا قصدی بر اجرای آن بوده باشد با پیروی از قصد و یا 

اجرای معامله.

یاد داشت ها در مورد داده های بدست آمده جهت تشخیص و شناسایی از نزد مشرتی مطابق اندازه گیری های منظم، فایل های حسابی، و مراسالت 

تجارتی که در فصل 2 قانون جلوگیری از پول شوئی و عواید ناشی از جرم  برای حد اقل 5 سال و یا بیش از آن الزم دیده شده است و یا در صورت 

نیاز در قضایای مشخص توسط مقامات ذیصالح بعد ازاینکه روابط تجارتی اختتام یافته باشد و یا اینکه معامالت اتفاقی صورت گرفته باشد، الزم دیده 

میشود.

معلومات اضافی که توسط یک اداره نظارتی درخواست شده باشد.

به هر حال، با وجود که این ادارات اختیار قانونی جهت دسرتسی به همچو اطالعات را دارند، در عمل دسرتسی شان محدود است چنانچه اطالعات 

مالکیت ذینفع اکرثا توسط نهاد های مالی و دیگر موسسات مرتبط مطابق قانون جلوگیری از پول شوئی و عواید ناشی از جرایم   جمع آوری منیگردد.
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4.5 شامره شاخص

کدام اداره دولتی  مسول ثبت و نظارت رشک ها می باشد.سوال )های(شاخص 

همه رشکت های سهامی، رشکت های تضامنی، محدوداملسئولیت و تجارت های انفرادی در بخش فعالیت های تجارتی ملزم به ثبت رشکت های شان پاسخ

در اداره ثبت مرکزی افغانستان ) ACBR( در چوکات وزارت تجارت میباشند. اداره ثبت مرکزی افغانستان پروسه ثبت و صدور جواز را بشمول همکاری 

در حصه تکمیل فورم درخواستی، فیس پرداخت، انتشار معلومات تجارت های مهم از طریق جریده رسمی و گزارش دهی مشخصات تشبثات به ریاست 
عواید وزارت مالیه تسهیل میسازد. 130

چارچوب تقنینی و نهادیبعد

4.6 شامره شاخص

کدام اطالعات در مورد مالکیت ذینفع در دفرت ثبت اسناد رشکت  به ثبت می رسد؟سوال )های(شاخص

   1: همه معلومات مرتبط به ثبت می رسند: نام مالک یا مالکین ذینفع ، شامره تشخیصیه مالیه، آدرس شخصی یا تجارتی، ملیت، کشور اقامت، و امتیاز

توضیحات در مورد نحوه کار برد کنرتول.

   0.75:  معلومات قسام به ثبت میرسد.

   0.5: تنها نام مالک ذینفع  به ثبت می رسد.

   0: مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست.    

هیچ دفرت ثبت دولتی برای اطالعات مالکیت ذینفع رشکت های خصوصی وجود ندارد. اداره ثبت مرکزی افغانستان معلومات در مورد مالکین ذینفع را پاسخ
به یک شیوه سیستامتیک و دقیق جهت شامل ساخنت در یک دفرت ثبت اسناد کمپنی های خصوصی جمع آوری منی کند. 131

به هر حال، در ماه می 2016 رئیس جمهور غنی برای تاسیس یک دفرت ثبت مرکزی جهت معلومات مالکیت ذینفع 132 رشکت های خصوصی تعهد 

منود.  و گروه کاری افغان ها برای مالکیت ذینفع قبل از این به فعالیت رشوع منوده بودند.

اسرتاتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری ) اکتوبر 2017( وزارت معدن را در راستای تاسیس یک دفرت ثبت مالکیت ذینفع الی ماه جون 2018 مکلف 
ساخته است. 133

4.7 شامره شاخص

کدام معلومات در مورد مالکیت ذینفع برای مردم آماده شده است؟سوال )های(شاخص

   1: همه اطالعات مرتبط بصورت آنالین منترش می شوند. نام مالک ذینفع، شامره تشخیصیه مالیه، آدرس شخصی یا تجارتی، ملیت، کشور اقامت، امتیاز

و توضیحات در مورد نحوه کار برد کنرتول.

   0.75: معلومات بی طرفانه بصورت آنالین منترش میگردد. مگر بعضی داده ها حذف میگردد. ) مثال؛ شامره مالیه(؛ معلومات کافی جهت تشخیص 

مالک اصلی قابل دسرتس می باشد. 

   0.5: تنها نام مالک ذینفع منترش میشود، و یا اطالعات رصف روی کاغذ و بصورت فزیکی آماده میگردد.

   0.25: تنها نام مالک مستقیم ) ممکن مالک ذینفع نباشد( قابل دسرتس می باشد.

   0:  هیچ معلومات به ثبت منی رسد، و یا اطالعات در دسرتس به حدی نیست تا مالک مستقیم و یا ذینفع را تشخیص مناید.

   -:  مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست.   

پاسخ شامره 4.7 را ببینید.پاسخ
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*4.8 شامره شاخص

*آیا قانون نهاد های حقوقی را جهت تجدید معلومات در مورد مالکیت ذینفع، سهم داران ، و روسای رشکت که در دفرت ثبت رشکت ها تهیه میگردد، سوال )های(شاخص

مکلف دانسته است؟

   1: بلی، نهاد های حقوقی مکلف اند تا بواسطه قانون معلومات در مورد مالکیت ذینفع و یا معلومات مرتبط را جهت تشخیص مالک اصلی ) روسا/ امتیاز

سهم داران( فورا و یا در ظرف 24 ساعت بعد از تغییرات تازه سازند. 

   0.75: بلی، نهاد های حقوقی مکلف اند تا اطالعات در مورد مالکیت ذینفع و یا روئسا/ سهم داران را بین 30 روز بعد از تغییرات تازه منایند.

   0.25: بلی، اما قانون کدام میعاد زمانی مشخصی را تعیین نکرده است.

   0: نخیر، قانون نهاد های حقوقی را جهت تازه ساخنت معلومات در مورد کنرتول و مالکیت مکلف نه ساخته است.

   -: مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست.     

کدام قانون در این زمینه وجود ندارد. طوری که در باال تذکر بعمل آمد، مالکیت ذینفع در دفرت ثبت کمپنی های خصوصی در اداره ثبت مرکزی شامل پاسخ

منی باشد.

*4.9 شامره شاخص

*آیا کدام دفرت ثبت وجود دارد تا اطالعات مورد ودیعه را جمع آورده کرده باشد؟سوال )های(شاخص

   بلی، اطالعات مورد اعتامد، بشمول مالکین ذینفع/ ذینفعان، در یک دفرت ثبت نگهداری گردیده و به عامه مردم قابل دسرتس میباشد.امتیاز

   بلی، یک دفرت ثبت قابل اعتامد وجود دارد، اما معلومات آماده شده جهت استفاده عامه به حدی نیست تا مالکین ذینفع یا ذینفعان را تشخیص 

مناید.

   0: نخیر، کدام دفرت ثبت اسناد وجود ندارد که در آن اطالعات قابل اعتامد را لست کند.

   -: مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست.   

ارزیابی توسط جناح سومیبعد

*4.10 شامره شاخص

* منره کشور در سایت شاخص معلومات رشکت های آزاد که توسط وبسایت رشکت های آزاد تهیه میگردد ) .http ://registries.opencorporatesسوال )های(شاخص

com( چند است؟

امتیاز افغانستان در این بخش 0/100 است.134پاسخ
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4.11 شامره شاخص

اندازه شفافیت ثبت رشکت تا چه اندازه در عمل خوب است؟سوال )های(شاخص

 دفرت ثبت رشکت ها در اداره ثبت مرکزی افغانستان قابل دسرتس جهت جستجو و شناسایی آنالین این کمپنی ها می باشد که شامل  شامره ثبت، پاسخ

شامره مرجع، شامره جواز و هویت مالیه دهنده و شامره تشبث میباشد. 

به هر حال، یک رشکت را منی توان به واسطه نام رئیس و یا سهمدار 135 آن جستجو کرد.طوریکه در باال تذکر گردید، مالکیت ذینفع شامل این دفرت 

ثبت منی گردد. شام می توانید بدون پرداخت و یا مرصف دفرت ثبت رشکت های اداره ثبت مرکزی افغانستان را جهت معلومات مالکیت یک رشکت 

جستجو کنید. حسابات و فعالیت های رشکت ها برای عام از طریق دفرت ثبت اداره ثبت مرکزی افغانستان قابل دسرتس منی باشد.

برای متام رشکت های که در افغانستان فعالیت دارند، الزامی است در اداره ثبت مرکزی افغانستان  ثبت و راجسرت باشند.

4.12 شامره شاخص

آیا در جریان دو سال گذشته کدام انکشاف بوده است که در قسمت کاهش یا افزایش شفافیت رشکت ها و دیگر نهادهای قانونی را نشان دهد.سوال )های(شاخص

در جریان دو سال گذشته یک تعداد پیرشفت ها وجود داشته است. وبسایت اداره ثبت مرکزی افغانستان بصورت منظم تجدید میگردد و نسبت به پاسخ

گذشته داده های بیشرت موجود میباشد. برعالوه، اداره تدارکات ملی درحدود 107 رشکت ها را در رابطه به قرار داد های تدارکاتی حکومت شامل 

لست سیاه ساخته است که 107 رشکت داخلی و 3 رشکت بین املللی ) یک رشکت هسپانوی و دو رشکت ترکی ( به دلیل ارائه اسناد تقلبی بوده 
است. 136

در ماه می 2016، رئیس جمهور غنی برای تاسیس یک دفرت دولتی ثبت مرکزی جهت معلومات 137 مالکیت ذینفع کمپنی های خصوصی تعهد منود.  

و گروه کاری افغان ها برای مالکیت ذینفع قبل از این به فعالیت رشوع منوده بودند.
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5.1 شامره شاخص

آیا کشور پالیسی مشخص جهت بازیابی دارایی دارد؟سوال )های(شاخص

   1: یک پالیسی جامع جربان دارایی وجود دارد.امتیاز

   0.5: این کشور یک پالیسی جربان یا اسرتداد دارایی را انتخاب کرده است، اما جهت نشانی کردن بعضی نکته های مهم ناکام بوده است.

   0: تا حال کدام پالیسی جربان یا اسرتداد دارایی انتخاب نشده است.

   -: مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست.   

الی ماه جون 2017، افغانستان کدام پالیسی یا قانون مشخص بازیابی دارایی را ندارد، با وجود که مواد قانونی مرتبط در کود جزای افغانستان و پاسخ

قانون جلوگیری از پول شویی وعواید ناشی از جرایم  موجود میباشد. 138 ) قانون جلوگیری از پول شویی وعواید ناشی از جرم  صالحیت داده است، هر 

نوع اقدام جرمی باید تشخیص، منجمد، ضبط، و مصادره گردد(. 

در نشست لندن برای افغانستان در سال 2016، تعهدات بسیار به سطح بلند در مورد بازیابی دارایی ها مخصوصا در ارتباط به تقویت مبنای قانونی 

بازیابی دارایی ها صورت گرفت. اولویت های مشخص در نشست لندن شامل قدرت ضبط بدون محکومیت، معرفی فرمایش های بدون توضیحات 139 و 
توسعه نسخه های دستور العمل جهانی در زمینه، برای مدیریت پاسخگو و شفاف بازیابی دارایی های به رسقت رفته،  میباشد. 140

برای اجرا و عملی منودن این تعهد، یک گروه کاری در سال 2017 تشکیل گردید، 141 اعضای این گروه شامل اداره لوی ثارنوالی، مرکز تحلیل 

معامالت و راپورهای مالی افغانستان  و ادارات گمرکی ) دفاتر مالیاتی در آینده شامل خواهد گردید(، میشوند. اعضای این گروه الی ماه جون 2017 

سه بار تشکیل جلسه داده اند. این گروه کاری در بخش انکشاف یک پالیسی بازیابی دارایی و تاسیس یک دفرت بازیابی دارایی در افغانستان کار 
خواهند کرد. 142

در اسرتاتیژی انکشاف ملی افغانستان برای مبارزه با فساد ) در اکتوبر 2017( حکومت متعهد گردید تا بحث ها و موافقت نامه های را در مورد جرم 

های رسحدی و اسرتداد و بازیابی دارایی های رسقت شده الی ماه جون 2018 به راه اندازد. 143 برعالوه، این اسرتاتیژی وزارت عدلیه را مسئولیت داده 

است تا قانون مدنی و قانون جزا را اصالح کرده و دارایی های که از راه های غیر قانونی بدست آمده اند را الی دسمرب 2017 ضبط مناید.
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5.2 شامره شاخص

آیا در کشور میکانیزم های بازیابی دارایی به اندازه کافی ایجاد شده است، بشمول: الف( اجازه برای ضبط و مصادره اقدامات ناشی از پول شویی سوال )های(شاخص 

بدون نیاز بر محکومیت جرمی ) مصادره اموال مبتنی بر عدم محکومیت (؛ ب(  یک پالیسی که متخلف را مکلف میسازد تا نشان دهد که اموال بصورت 

قانونی کسب گردیده است. ج( شناسایی یا قابلیت اجرایی بودن فرمان های مصادره مبتنی بر عدم محکومیت 

   1: مملکت شاخص های را براه انداخته است تا برای مصادره بر مبتنی عدم محکومیت را اجازه دهد و یا اینکه بار مسئولیت مدرک را طوری باالی امتیاز

متخلف انتقال دهد که گویا دارایی ها بصورت قانونی بدست آورده شده است. چنانکه یک میکانیزم  برای تشخیص و اجرای فرمان های مصادره مبتنی 

بر عدم محکومیت بیرونی را در نظر گرفته اند.

   0.5: اداره کشور دو میکانیزم را فوق را در نظر گرفته اند.

   0.25: یکی از میکانیزم فوق را در نظر گرفته اند.

   0: هیچ یکی از موارد فوق در نظر گرفته نشده است.

   -: مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست.

در نشست لندن برای افغانستان در سال 2016، تعهدات سیاسی به سطح بلند در مورد حامیت از قانون بازیابی دارایی ها بشمول توانایی های پاسخ

مصادره مبتنی برعدم محکومیت و در مورد معرفی اوامر ثروت توضیح ناشده صورت گرفت. 144 به هر حال، تا فعال ) جون 2017( در زمینه اجرای 

تعهدات کدام اقدام عملی صورت نگرفته است. 

بر اساس ماده 56 قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم حکومت افغانستان می تواند با پیامن های قانونی کمک متقابل کشور های 

خارجی در این بخش داخل کار شود. )  در عمل این کار باید توسط وزارت امور خارجه اجرا شود(  معاونت های متقابل قانونی شامل میگردد: ) فقره 

.)2

مصادره فعالیت های جرمی و دیگر منابع پولی و دارایی، بشمول مصادره براساس مصادره های مبتنی بر عدم محکومیت.

مسدود کردن، ظبط کردن، و سایر شاخصات تامیناتی

شاخصات تحقیقاتی اجرایی، بشمول تخنیک های تحقیقاتی خاص، عملیات تحت پوشش، تسلیمی های کنرتول شده

ارقام دقیق موجود نیست تا حال حکومت افغانستان چند پیامن را در این زمینه به امضا رسانیده است.

5.3 شامره شاخص

آیا کشور یک دفرت اختصاصی یا گروه  متخصص بازیابی دارایی را ایجاد کرده است؟سوال )های(شاخص

   1: یک تیم، واحد یا اداره  در خصوص بازیابی دارایی وجود دارد و چارچوب قانونی به اندازه کافی استقاللیت سیاسی و منابع را جهت انجام امتیاز

مسئولیت های شان در اختیار آن ها قرار داده است. 

   0.5: یک تیم، واحد یا اداره وجود دارد که در بخش بازیابی دارایی متخصص میباشند و چارچوب قانونی یا به اندازه کافی استقاللیت سیاسی و یا 

منابع را جهت انجام مسئولیت های شان در اختیار آنها قرار داده است.

   0.25: یک تیم، واحد یا اداره در خصوص بازیابی دارایی وجود دارد اما چارچوب قانونی منی تواند استقاللیت سیاسی و منابع را به اندازه کافی 

جهت انجام مسئولیت های شان در اختیار آنها قرار دهد. 

   0: هیچ کدام تیم یا اداره متخصص وجود ندارد تا در حصه بازیابی دارایی وظیفه اجرا کند.

   -: مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست.

در این زمینه پاسخ شامره 5.1 را ببینید.پاسخ
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تطبیق و سازگاریبعد 

5.4 شامره شاخص

آیا کدام مدرک قوی از یک تعهد سیاسی وجود دارد جهت ترویج بازیابی دارایی؟سوال )های(شاخص

یک تعهد سیاسی با سطح بلند در نشست لندن برای افغانستان ) 2016( در مورد بازیابی دارایی وجود داشت:پاسخ

بتقویت قانون بازیابی دارایی، بشمول قدرت مصادره مبتنی برعدم محکومیت و آشنا سازی اوامر رسمایه ترشیح ناشده 145	 

توسعه دستورالعمل های جهانی بخاطر مدیریت شفاف بازیابی دارایی های رسقت شده. 146 	 

برای اجرا و عملی منودن این تعهد، یک گروه کاری در سال 2017 147 تشکیل گردید، اعضای این گروه شامل اداره لوی ثارنوالی، مرکز تحلیل 

معامالت و راپورهای مالی افغانستان  و ادارات گمرکی ) دفاتر مالیاتی در در آینده شامل خواهد گردید(، میشوند. اعضای این گروه الی ماه جون 

2017 سه بار تشکیل جلسه داده اند. این گروه کاری در بخش انکشاف پالیسی بازیابی دارایی و تاسیس یک دفرت بازیابی یا اسرتداد دارایی در 

افغانستان کار خواهند کرد. 148 یک دفرت اختصاصی بازیابی دارایی در داخل اداره لوی ثارنوالی که شامل کارمندان از نهادهای مختلف دخیل در 

این پروسه باشند تحت مباحثه است.این دفرت روی فعالیت های  شناسایی و ضبط دارایی های رسقت شده در پیوند به فساد و سایر قضایا، از قبیل 
قضایای انتقال غیر قانونی مترکز خواهند کرد. 149 

در اسرتاتیژی انکشاف ملی افغانستان برای مبارزه با فساد ) در اکتوبر 2017( حکومت متعهد گردید تا بحث ها و موافقت نامه های را در مورد جرم 

های رسحدی و اسرتداد دارایی های رسقت شده الی ماه جون 2018 150 به راه اندازد. برعالوه، این اسرتاتیژی وزارت عدلیه را مسئولیت داده است تا 

قانون مدنی و قانون جزا را اصالح کرده و دارایی های که از راه های غیر قانونی بدست آمده اند را الی دسمرب 2017 ضبط مناید.

5.5 شامره شاخص

آیا کشور در شبکه های همکاری های بین املللی که متمرکز بر بازیابی دارایی ها هستند اشرتاک فعال داشته است؟سوال )های(شاخص

بر اساس ماده 56 قانون جلوگیری از پول شویی وعواید ناشی از جرم  حکومت افغانستان می تواند با پیامن های قانونی کمک متقابل کشور های پاسخ

خارجی در این بخش داخل کار شود. )  در عمل این کار باید توسط وزارت امور خارجه اجرا شود(  معاونت های متقابل قانونی شامل گردد: ) فقره 2(.

مصادره فعالیت های جرمی و دیگر منابع پولی و دارایی، بشمول مصادره براساس مصادره های مبتنی بر عدم محکومیت.

مسدود کردن، ظبط کردن، و سایر شاخصات تامیناتی

شاخصات تحقیقاتی اجرایی، بشمول تخنیک های تحقیقاتی خاص، عملیات تحت پوشش، تسلیمی های کنرتول شده

ارقام دقیق موجود نیست تا حال حکومت افغانستان چند پیامن را در این زمینه به امضا رسانیده است.

*5.6 شامره شاخص 

*آیا کدام اسناد و مدرک عام در مورد رسیدگی به  قضایای بازیابی دارایی در جریان دو سال گذشته در کشور وجود دارد؟سوال )های(شاخص

در جریان دو سال گذشته یک تعداد محدود قضایای بازیابی دارایی وجود داشته است، که مشهورترین آن مربوط به قضیه کابل می باشد. 151پاسخ

هم چنان، در سال های گذشته یک تعداد محدود قضایای مصادره دارایی ها بوده است که منتج به محکومیت آنها توسط مرکز عدلی و قضائی مبارزه 
با فساد اداری شده است. 152
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مبارزه با جرایم سازمان یافته. 6

ارزیابی توسط جناح سومی بعد

*6.1 شامره شاخص

*آیا مدارک در رابطه به اعتامد مردم در راستای امانتداری پولیس وجود دارد؟سوال )های(شاخص

بر اساس بارومرت ) اندازه گیری( فساد جهانی، شفافیت بین امللل در سال 2013، 33 ٪ پاسخ دهنده گان در افغانستان احساس میکنند که پولیس پاسخ
در افغانستان به گونه چشمگیری با فساد آغوشته اند. 153

گراف بلند فساد بین وزارت های داخله و وزارت دفاع وجود دارد. 154 این نگرانی هم چنان توسط رهربی حکومت افغانسان اعرتاف میگردد. در هشتم 

ماه می 2017، رئیس جمهور غنی در کنفرانس ساالنه مبارزه با فساد که توسط اتحادیه اروپا برگزار می گردد بیان داشتند که وزارت داخله قلب فساد 
در سکتور امنیتی است و تاکید داشتند که مترکز حکومت در مبارزه با فساد در وزارت داخله امسال بیشرت میگردد. 155

تطبیق و سازگاریبعد

*6.2 شامره شاخص

* آیا اسناد، بطور مثال از طریق تحقیقات رسانه یی و یا گزارش های داد خواهی در رابطه به نفوذ جرایم سازمان یافته در دستگاه پولیس، ثارنوالی، و یا سوال )های(شاخص

محاکم وجود داشته است؟ در صورت نخیر، آیا اسنادی وجود دارد که حکومت از این جریان آگاه باشد و یا برای این خطر آماده باشد؟

*6.3 شامره شاخص

*آیا اسناد در رابطه به موثریت پولیس علیه جرایم سازمان یافته توسط واحدهای اختصاصی وجود دارد؟ آیا این نهادها  به اندازه کافی استقاللیت، سوال )های(شاخص

منابع، امکانات و امانتداری کافی برای انجام موثر این وظایف دارند؟

ریاست  مبارزه با جرایم سنگین در این زمینه سازمان یافته در افغانستان، بشمول کشف قضایای فساد کالن مبارزه کنند.  ریاست مبارزه با جرایم پاسخ

سنگین به کمبود پرسونل و آموزش های مسلکی برای پرسونل جهت انجام وظایف شان به گونه موثرتر مواجه است. 156 در اواخر سال 2016، رئیس 

جمهور غنی برای افزایش بخش نیرو های ریاست مبارزه با جرایم سنگین الی 300 نفر تعهد منود. 157 عدم استقاللیت ریاست مبارزه با جرایم سنگین، 

صالحیت، و مهارت های وظیفه ای  بخاطر کشف جرایم فساد توسط اسرتاتیژی ملی افغانستان برای مبارزه با فساد شناخته شده است.158 وظیفه دارند 

تا با جرایم 
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قاچاق اسلحه )اختیاری(. 7

چارچوب تقنینی و نهادیبعد

7.1 شامره شاخص

*آیا کشور کدام پروتوکول را بخاطر جلوگیری از تولید غیر قانونی و قاچاق اسلحه، پرزه جات و اجزای مهامت آن ، مکمل کنوانسین مبارزه با جرایم سوال )های(شاخص

سازمان یافته  فراملتی سازمان ملل متحد، به تصویب رسانیده است؟

   1: پروتوکول به امضاء رسیده است ) تصویب شده است(.امتیاز

   0: پروتوکول امضاء نشده است.

   -: مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست. 

7.2 شامره شاخص

*ایا کشور پیامن تجارت اسلحه را امضا و به تصویب رسانده است؟ سوال )های(شاخص

   1: پیامن به تصویب رسیده است.امتیاز

   0.5: پییان امضا شده است اما به تصویب یا تائید نرسیده است.

   0: پیامن امضا و یا تصویب نگردیده است.

   -: مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست.

افغانستان برای پذیرش پیامن تجارت اسلحه رای داده است، اما تا حال به امضا نرسیده است. 161پاسخ

افغانستان تا حال یک تعداد پروتوکول های بین املللی مرتبط به کنرتول اسلحه را که شامل پیامن نامه اتووا در مورد ماین های زمینی، اعالمیه جنووا 
در مورد خشونت مسلحانه و انکشاف،  و هم چنان پیامن تحریم سالح های کیمیاوی میباشد، به امضاء رسانده است. 162

ساحه کابردی و تطبیقبعد

*7.3 شامره شاخص

*آیا دولت افغانستان پروسه دقیق تصمیم گیری برای صدور سالح ها که با پروتوکل های بین املللی خصوصاْ پیامن تجارت اسلحه همخوانی داشته سوال )های(شاخص

باشد، دارد؟

افغانستان بسیار کم اسلحه صادر میکند و کدام میکانیزم پارملانی برای صادرات اسلحه دیده منیشود. به هر حال، گزارش های از تجارت غیر قانونی پاسخ
اسلحه بین پولیس و گروه های مخالفین دولت وجود دارد. 163

شاخص درجه بندی سکتور دفاع حکومت افغانستان در باند E آنرا در یکی از ساحات خطر باالی کتگوری های فساد در سکتور امنیتی و دفاعی قرار 

میدهد. باالترین ساحه خطر بخش مالی است، که در باند F ) خطر بحرانی فساد( می افتد. بررسی های غیر موثر و ادارات تعقیب کننده آن، عدم 

نظارت ادرات ملکی از بخش های دفاعی و امنیتی، و موجودیت یک محیط پر چالش برای مردم ملکی زمینه  جرایم سازمان یافته و سوء استفاده از 

صالحیت وظیفوی را توسط پرسونل امنیتی و نظامی مساعد میسازد. در عین حال، حکومت فعلی گام های مهمی را برای نظارت از قرار داد های 
تدارکاتی و انکشاف آموزش های مسلکی مبارزه با فساد را برای پرسونل مربوطه بر داشته است. 164
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ساحه کاربرد و تطبیقبعد 

*7.4 شامره شاخص 

*آیا ادارات موثر، مجهز با امکانات و مستقل در دستگاه امنیتی و دفاعی وجود دارد که وظیفه امانت داری و مبارزه با فساد را انجام دهند.سوال )های(شاخص

چندین نهاد وجود دارد که وظیفه شفافیت و مبارزه با فساد را مشخصا در داخل و یا با مترکز بر وزارت دفاع و بخش های نظامی انجام دهد: بعضی این پاسخ

نهاد ها افغانی و بعضی دیگر هم نهاد های بین املللی می باشند. نبود اسناد موجود همگانی که فعالیتا های این نهاد را تحت پوشش بیاورد، واضح 

میسازد که موثریت جاری را محدود میسازد. هم چنان تا حال معلوم نیست این نهاد تا چی اندازه با همدگیر هامهنگ هستند و صالحیت های شان 
چقدر ارتباط دارد. 165

پاسخ حکومت در این ارزیابی نشان می دهد که نهاد های در وزارت دفاع وجود دارد تا وظیفه مبارزه با فساد را انجام دهد. ) ریاست حقوق وزارت دفاع، 
ریاست عمومی تفتیش  وزارت دفاع( و این نهاد ها مسئولیت فعالیت های مربوط را به عهده دارند. 166

اداره عالی تفتیش از اجراات و چگونگی مصارف متام نهاد های که از منابع عامه متویل میگردند به شمول وزارت دفاع و وزارت امور داخله، بازرسی و 
تفتیش به عمل میاورد. 167

*7.5 شامره شاخص

*کنرتول باالی مصارف دارایی عامه تا چی اندازه موثر است؟ آیا اطالعات در باره این مصارف و اقدامات فروش آن شفاف است؟سوال )های(شاخص

هدف  ۱۶.۵: کاهش فساد و رشوه ستانی در متام اشکال آن بصورت اساسی

سهم ) نسبت( اشخاص که در جریان 12 ماه گذشته، حد اقل یک ارتباط با یک کارمند دولتی داشته است و یا به یک کارمند دولت رشوه پرداخته شاخص ۱۶.۵.۱:

است، و یا توسط کامندان دولتی رشوه درخواست شده است.

سهم )نسبت( تشبثات که در جریان 12 ماه گذشته، حد اقل یک ارتباط با یک کارمند دولتی داشته است و به یک کارمند دولتی رشوه پرداخته شاخص ۱۶.۵.۲:

است، و یا توسط کامندان دولتی رشوه درخواست شده است.



39 اهداف توسعه پایدار و مبارزه علیه فساد

تجربه و آگاهی از فساد. 8

ارزیابی توسط جناح سومیبعد

8.1 شامره شاخص

براساس آمار جهانی فساد اداره شفافیت بین امللل ) ویا نظرسنجی های داخلی مشابه( ---فیصدی پاسخ دهنده گان بیان داشتند که آنها  و یا یکی سوال )های( شاخص

از اعضای خانواده شان در جریان 12 ماه گذشته زمانیکه با خدمات عامه رس و کار داشته اند، وادار به پرداخت غیر قانونی و یا تحفه شده اند. 

بر اساس آمار فساد جهانی سال 2013 اداره شفافیت بین امللل، 65 فیصد پاسخ دهنده گان بیان داشتند که آنها  و یا یکی از اعضای خانواده پاسخ
شان در جریان 12 ماه گذشته زمانیکه با خدمات عامه رس و کار داشته اند وادار به پرداخت غیر قانونی و یا تحفه شده اند. 168

8.3 شامره شاخص

بر اساس آمار جهانی فساد اداره شفافیت بین امللل، 31 فیصد پاسخ دهنده گان بیان داشتند که برخورد حکومت در برابر مبارزه با فساد در ادارات سوال )های( شاخص

دولتی خوب نیست.

بر اساس آمار جهانی فساد اداره شفافیت بین امللل، ۳۱ فیصد پاسخ دهنده گان بیان داشتند که برخورد حکومت در برابر مبارزه با فساد در دارات پاسخ

دولتی خوب نیست. )۱۷۰(

تطبیق و سازگاریبعد

8.5 شامره شاخص

آیا تجربه فساد در سال های اخیر توسط مردم کاهش منوده و یا افزایش یافته است؟سوال )های( شاخص

در سال 2016، افغانستان 4 امتیاز بیشرت را در گزارش شاخص آگاهی از فساد اداره شفافیت بین امللل نسبت به سال قبل از آن خود کرد، که در پاسخ

نتیجه از جایگاه 166 ) از آخر سوم( به جایگاه 169 ) از آخر شامره هشتم( قرار گرفت.

بنیاد آسیا ) اشیا فوندیشن( دریافته است که آگاهی از فساد در جریان سال های اخیر بصورت قابل مالحضه ای تغییر نکرده است. در سال 2017، 

تقریبا همه افغان ها معتقدند که فساد یگانه نگرانی در متام مراحل زندگی شان است، 83.7 درصد مردم فساد را یک نگرانی کالن و 13.1 درصد 

مردم فساد را یک نگرانی کوچک ابراز کرده اند. 171 نگرانی ها راجع به فساد در زندگی روز مره به صورت دوامدار طی سال های متامدی رشد کرده 
است. 172
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چارچوب مبارزه با فساد و نهاد ها. 9

چارچوب تقنینی و نهادی بعد

9.1 شامره شاخص

آیا تخلف های ذیل بصورت واضح در قانون جزایی تعریف و منع شده اند؟سوال )های(شاخص

رشوه ستانی فعال توسط کارمندان دولتی در مطابقت با ماده a ( 15( کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد.أ. امتیاز

   1: این تخلف بصورت فعال تعریف و ممنوع گردیده است.

   0.5: ای تخلف ممنوع شده است، اما در تعریفات آن کوتاهی ها وجود دارد. 173

   0: این تخلف به اندازه کافی تعریف نشده است و یا ممنوع قرار داده نشده است.

   مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست.

رشوه ستانی بصورت غیر فعال توسط کارمندان دولتی در  مطابقت با ماده 15  پیامن نامه سازمان ملل درمورد  مبارزه با فساد.ب. 

   1: تخلف بصورت واضح تعریف و ممنوع گردیده است.

   0.5: تخلف ممنوع شده است، اما در تعریفات آن کوتاهی ها وجود دارد. 174

   0: تخلف به اندازه کافی تعریف نشده است و یا ممنوع قرار داده نشده است.

   مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست.

اختالس و یا سایر انحرافات در دارایی توسط مامورین دولتی، در مطابقت با ماده 17 پیامن نامه سازمان ملل مبارزه با فساد.ج. 

   1: تخلف بصورت واضح تعریف و ممنوع گردیده است.

   0.5: تخلف ممنوع شده است، اما در تعریفات آن کوتاهی ها وجود دارد. 175

   0: تخلف به اندازه کافی تعریف نشده است و یا ممنوع قرار داده نشده است.

   مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست.

تجارت نفوذی، در  ماده شامره 18 کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد.د. 

   1: تخلف بصورت واضح تعریف و ممنوع گردیده است.

   0.5: تخلف ممنوع شده است، اما در تعریفات آن کوتاهی ها وجود دارد. 176

   0: تخلف به اندازه کافی تعریف نشده است و یا ممنوع قرار داده نشده است.

   مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست.

سو استفاده از وظایف، در  ماده شامره 19 کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد.ه. 

   1: تخلف بصورت واضح تعریف و ممنوع گردیده است. 

   0.5: تخلف ممنوع شده است، اما در تعریفات آن کوتاهی ها وجود دارد. 177

   0: تخلف به اندازه کافی تعریف نشده است و یا ممنوع قرار داده نشده است.

   مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست.

غنامندی غیر قانونی، در  ماده شامره 20 کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد.و. 

   1: تخلف بصورت واضح تعریف و ممنوع گردیده است.

   0.5: تخلف ممنوع شده است، اما در تعریفات آن کوتاهی ها وجود دارد. 178

   0: تخلف به اندازه کافی تعریف نشده است و یا ممنوع قرار داده نشده است.

   مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست.

رشوه ستانی در سکتور خصوصی، در  ماده شامره 21 کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد.ز. 

   1: تخلف بصورت واضح تعریف و ممنوع گردیده است. 

   0.5: تخلف ممنوع شده است، اما در تعریفات آن کوتاهی ها وجود دارد. 179

   0: تخلف به اندازه کافی تعریف نشده است و یا ممنوع قرار داده نشده است.

   مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست.
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چارچوب تقنینی و نهادیبعد

اختالس دارایی های عامه در سکتور خصوصی، در  ماده شامره 22 کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد.امتیاز

   1: تخلف بصورت واضح تعریف و ممنوع گردیده است.

   0.5: تخلف ممنوع شده است، اما در تعریفات آن کوتاهی هایی وجود دارد. 180

   0: تخلف به اندازه کافی تعریف نشده است و یا ممنوع قرار داده نشده است.

   -:مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست.

پول شویی و جرایم ناشی از  آن، در  ماده شامره 23 کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد.ح. 

   1: قانون شکنی بصورت واضح تعریف و ممنوع گردیده است. 

   0.5: قانون شکنی ممنوع شده است، اما در تعریفات آن کوتاهی ها وجود دارد. 181

   0: قانون شکنی به اندازه کافی تعریف نشده است و یا ممنوع قرار داده نشده است.

   -: مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست.

پنهان سازی یا اخفا، در  ماده شامره 24 پیامن نامه سازمان ملل در مورد مبارزه با فساد.ط. 

   1: قانون شکنی بصورت واضح تعریف و ممنوع گردیده است.

   0.5: قانون شکنی ممنوع شده است، اما در تعریفات آن کوتاهی ها وجود دارد. 182

   0: قانون شکنی به اندازه کافی تعریف نشده است و یا ممنوع قرار داده نشده است.

   -: مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست.

موانع تامین عدالت، در  ماده شامره 25 کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد.ي. 

   1: قانون شکنی بصورت واضح تعریف و ممنوع گردیده است.

   0.5: قانون شکنی ممنوع شده است، اما در تعریفات آن کوتاهی ها وجود دارد. 183

   0: قانون شکنی به اندازه کافی تعریف نشده است و یا ممنوع قرار داده نشده است

   -: مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست.

ساحه کاربندی و تطبیقبعد

9.2 شامره شاخص

*لطف منوده آمار قضایای در مورد هریکی تخلف های مذکور را ارایه بدارید بشمول تعداد محاکمه هریکی از آنها در جریان دو سال گذشته ) در صورت سوال )های(شاخص

موجودیت که در جریان و یا ختم شده باشد(، تعداد محکومیت ها، تعداد تصفیه، تعداد برائت ها و تعداد قضایای که فعال در حال تعلیق قرار دارند،  

آمار قضایا را ارائه بدارید؟
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9.3 شامره شاخص

*اداره مبارزه با فسادسوال )های(شاخص

http://www.transparency.org/ ( .شام اطالعاتی را در رابطه به جواب سواالت ذیل در سیستم ارزیابی شفافیت ملی دریافت خواهید کرد

whatwedo/nis(. منابع دیگر نیز در قسمت رهنام در ختم این فصل تهیه میگردد.

به چی تعداد ادارات مستقل عملیاتی مبارزه با فساد وجود دارد، و کدام اسناد وجود دارد که در عمل، وظایف اش را بدون مداخله بیرونی انجام 	 

دهد؟

تا چی اندازه منایع و امکانات کافی جهت رسیدن به اهداف شان در عمل وجود دارد؟	 

به چی تعداد میکانزیم های وجود دارد تا اداره بتواند شفافیت نهاد مبارزه با فساد را تامین کند، و تا چی اندازه این شفافیت را  در عمل تامین 	 

کرده است؟

تا چی اندازه اداره مبارزه با فساد در فعالیت های تحقیقاتی، تعلیمی و وقایوی رسیدیگی به قضایای فساد متعهد می باشد؟	 

دولت افغانستان متکی بر چندین نهاد مبارزه با فساد اداری است تا وظایف مبارزه با فساد را به پیش بربد. به هر حال، این نهاد ها سیستم موثر و پاسخ 

فراگیر را ایجاد نکرده اند. ضعف های کلیدی در سیستم موجود عبارت اند از فعالیت های موازی و تداخلی، فقدان استقاللیت، پایگاه های ضعیف 

حقوقی، بودجه ناکافی، فقدان ظرفیت الزم کارمندان و عدم موجودیت هامهنگی و انسجام میان آنها می باشد. گذشته از آن، هیچ نهادی فعال در 
بخش آموزش ارضار فساد و آگاهی دهی که از فعالیت های کلیدی مبارزه با فساد اداری به شامر می روند. 184

در گزارش تحت عنوان رفع خال ها: بلند بردن سطح مؤثریت نهاد های مبارزه با فساد اداری افغانستان )۲۰۱۷(، سازمان شفافیت بین امللل سیستم 

موجود نهادهای مبارزه با فساد را تحلیل و سه مودل إصالحات را پیشنهاد منوده که منتج به ایجاد یک سیستم موثرتر، مستقل و پایدار در کشور می 
گردد. 185

در ماه سپتمرب 2017، رئیس جمهور غنی اسرتاتیژی ملی افغانستان برای مبارزه با فساد را منظور کرد. 186 این اسرتاتیژی یک سیستم موثر و مستقل 
مبارزه با فساد را در نظر ندارد تا اطمنان حاصل شود که همه اجراات اداره مبارزه با فساد در آن شامل است. 187

http://www.transparency.org/whatwedo/nis
http://www.transparency.org/whatwedo/nis
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9.4 شامره شاخص

*اداره عالی تفتیشسوال )های(شاخص

تا چی اندازه استقاللیت رسمی عملیاتی اداره تفتیش وجود دارد، و کدام اسناد عمال  وجود دارد که بتواند کارش را بدون مداخله بیرونی انجام دهد؟	 

تا چی اندازه منایع و امکانات کافی جهت رسیدن به اهداف شان در عمل وجود دارد؟	 

به چی تعداد میکانزیم های وجود دارد تا اداره بتواند وظیفه امانت داری مبارزه با فساد را تامین کند، و تا چی اندازه این امانت داری اش را تامین 	 

کرده است؟

اداره تفتیش تا چه حد تفتیش موثر از مصارف عامه انجام میدهد؟ آیا گزارش ها، یافته ها و توصیه های آن در دسرتس همگان قرار دارد؟	 

در افغانستان، اداره عالی تفتیش صالحیت دارد تا شفافیت مالی و جواب دهی عامه را توسط نظارت و تفتیش فعالیت های مالی نهاد های حکومتی، پاسخ

سازمان های متویل شده از وجوه حکومت و رشکت های  با مشارکت عامه - خصوصی به عهده دارد. 

ارزیابی سیستم امانت دارایی ملی افغانستان نشان میدهد که اداره تفتیش یک ستون قوی سیستم فوق الذکر میباشد. اجراات همگانی آن در جریان 

سال های اخیر ترقی کرده است، مخصوصا در نتیجه افزایش در بخش های منابع مالی، برشی و فزیکی. با وجود این پیرشفت، نبود کارمندان ماهر و 

متخصص، امکانات تخنیکی پیرشفته برای تحلیل ارقام، و یک بودجه موثر موانع اصلی فرار راه موثریت این روند میباشد. این اداره چهار دفرت منطقوی 

هم دارد. 

وبسایت این اداره اطالعات مهمی راجع به فعالیت هایش دارد. همه مردم میتوانند راجع به تفتیش گزارش ها و فعالیت های این اداره دسرتسی داشته 
باشد. این اداره متام گزارش های تفتیش مورد نیاز را آماده منوده و بطور ساالنه تسلیم رئیس جمهور و پارملان ) ولسی جرگه( می کند. 188

اسرتاتیژی ملی مبارزه با فساد افغانستان به اداره عالی تفتیش، اصالحات را پیشنهاد می مناید که شامل اصالح قانون الی ماه جون سال 2018 می 

باشد. 189 عالوتا، این اصالحات شامل استخدام 150 مفتش ورزیده به این اداره می باشد.
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9.5 شامره شاخص

*قوه قضاییهسوال )های(شاخص

قوه قضاییه تا چی اندازه مطابق به قانون مستقل می باشد، و تا جی اندازه بدون مداخله از سوی حکومت و سایر نهاد ها عمل میکند؟	 

تا چی اندازه قانون موجود میباشد که  پالیسی میعاد ، معاشات و اوضاع کاری بخش قضایی را تامین کند و آیا به اندازه کافی منابع مالی، کارمندان 	 

و زیر بنا ها را در اختیار دارد تا در عمل بصورت موثر اجراات مناید.

تا چی اندازه مردم عام به اطالعات قضایی و فعالیت های مربوط آن دسرتسی دارند؟	 

شفافیت در اجراآت کارمندان بخش قضایی تا چی حد در عمل پیاده شده است؟	 

سیستم قضایی تا چی اندازه متعهد به مبارزه با فساد از طریق تعقیب قضایی و دیگر فعالیت ها میباشد.	 

قوه قضاییه بسیار ضعیف است و در سال 2015 توسط ارزیابی سیستم شفافیت ملی شفافیت بین امللل ارزیابی گردید و آنرا ضعیف ترین ستون پاسخ 

سیستم متذکره در افغانستان عنوان منود. با وجود تفکیک قوا و استقاللیت که توسط ماده 116 قانون اساسی به قوه قضاییه داده شده است، چنان 

معلوم میشود که  قوه قضاییه توسط قوه اجراییه و شورای ملی اداره میگردد.

تصامیم قوه قضاییه، مخصوصا آنهایی که با کارمندان حکومتی و قانون گذاران و نخبه گان اقتصادی ارتباط میگیرند، مطابق میل شان طرفداری 

میکنند.

عالوه بر این، با وجود که امتیازات قضات 10 مرتبه بیشرت از کارمندان ملکی می باشد ) قاضی های سرته محکمه معاش معادل معادل معاش معاون 

رئیس جمهور میگیرند(، بخش قضایی فاسد ترین نهاد در این کشور شناخته میشود.

به منظور نظارت از فساد درقوه قضائیه، در سال 2016 نکات ذیل در نظر گرفته شد.

سرته محکمه اقدامات ذیل را در سال 2016 در نظر گرفت.	 

تقرری و تبدیلی 695 قضات بلند رتبه 190	 

تقرری و تبدیلی 2260 کارمندان قضایی یا منشی ، کارمندان اداری و کارمندان حامیوی در 16 والیت 191	 

بر کناری 7 قاضی به اتهام فساد	 

پالن اصالحات سکتور قضایی به تاریخ 26 دسمرب سال 2016  منظور گردید. 192	 

اسرتاتیژی ملی افغانستان برای مبارزه با فساد  به سرته محکمه صالحیت داده است تا یک کمیسیون قضایی مستقل را تا جون 2018 ایجاد کند، تا به 

همگان اطمنان دهد که محاکم بر اساس قانون بروی شان باز  و علنی است تا نظارت اجتامعی را تشویق کرده و فیصله های محکمه را در سطح محلی 

الی دسمرب 2018 193 همگانی سازد. 

عالوه براین، اسرتاتیژی ملی افغانستان برای مبارزه با فساد به اسرته محکمه صالحیت داده است تا عضویت هیئت برگذاری امتحان قضایی را با شامل 

ساخنت منایندگان از قوه مقننه، قضاییه، اجراییه و جامعه مدنی بشمول منایندگان اکادمی، و کار شناسان خارجی، وسعت دهد. و همچنان جهت 
محدود ساخنت تعینات بیرون از پروسه برگذاری مذکور و دریافت اطمنان بر اینکه پروسه بصورت شفاف و رقابتی تا جون 2018 برگزار گردد. 194
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9.6 شامره شاخص 

*ادارات تطبیق کننده قانونسوال )های(شاخص

نهاد های حامیت از قانون تا چی اندازه به اساس قانون مستقل هستند و تا چی حد آنها در عمل مستقل هستند.	 

تا چی حد نهاد های حامیت از قانون به قدر کافی منابع مالی، کارمندان و زیر بنا ها را جهت اجراات موثر در اختیار دارند.	 

تا چی حد نهاد های حامیت از قانون مکلف بر پاسخگویی و گزارش از عملکرد شان می باشد؟ تا چی حد امانت داری اعضای نهاد های حامیت 	 

از قانون قابل اطنان است؟

تا چی حد نهاد های حامیت از قانون قضایای فساد را در این کشور کشف و مورد تحقیق قرار می دهد؟	 

اداره لوی ثارنوالی و پولیس ملی افغان هر دو از عدم منابع برشی و تخنیکی و کارمندان مسلکی جهت اجرای وظایف شان به گونه موثر رنج می برند. پاسخ

195 بر عالوه، ادعا های وجود دارد که نهاد های حامی قانون، به خصوص پولیس به حیث یک ابزار توسط مامورین حکومتی، شورای ملی، و قوت های 

سیاسی و اقتصادی جهت رسیدن به اهداف شان، مورد استفاده قرار میگیرد. 196 وزارت امور داخله یکی از فاسد ترین ادارات حکومت افغانستان توسط 
رئیس جمهور غنی عنوان شده است. 197 در حاالت رسیدگی به قضایا، مقامات فوق الذکر از بر خورد های امتیازی مردم بهره مند می گردند. 198

فساد در سکتور خصوصی. 10

چارچوب تقنینی و نهادی بعد

10.1 شامره شاخص

آیا رشوه پرداخنت به یک کارمند دولت خارجی تحت قوانین کشور تخطی جرمی است؟سوال )های(شاخص

   1: تخلف بصورت واضح تعریف و ممنوع گردیده است.امتیاز

   0.5: تخلف ممنوع شده است، اما در تعریفات آن کوتاهی ها وجود دارد.

   0: تخلف به اندازه کافی تعریف نشده است و یا ممنوع قرار داده نشده است.

   -: مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست. 

ماده 254 قانون جزا 199 رشوه ستانی فعال و غیر فعال را جرم می پندارد ) بخش 4 باالیی را ببینید(.پاسخ

برعالوه این، قانون جزا، ضمیمه 4، 200 ماده دوم تخلف فساد و ارتشاء را با شامل ساخنت اعضای نهاد های بین املللی، سازمان های حکومتی بین 

املللی، سازمان های غیر حکومتی بین املللی، کارمندان ماملک خارجی و سکتور خصوصی وسعت داده است.

ماده 7 قانون پول شویی و جرایم ناشی از آن جرایم فساد را شامل سکتور خصوصی نیز می سازد. 201
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چارچوب تقنینی و نهادیبعد

10.2 شامره شاخص

چارچوب تقنینی کشور تبانی را ممنوع قرار داده است؟سوال )های(شاخص

   1: تخلف بصورت واضح تعریف و ممنوع گردیده است.امتیاز

   0.5: تخلف ممنوع شده است، اما در تعریفات آن کوتاهی ها وجود دارد.

   0: تخلف به اندازه کافی تعریف نشده است و یا ممنوع قرار داده نشده است.

   -:مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست.

تطبیق و سازگاریبعد

10.3 شامره شاخص

آیا منع ارتشاء که توسط خارجی ها صورت می گیرد اجرا شده است؟سوال )های(شاخص

قضایای در دسرتس همگانی وجود ندارد که در مورد جرایم ارتشای خارجی ها در افغانستان اجرا شده باشد.پاسخ

10.4 شامره شاخص

آیا قوانین ضد تبانی بصورت موثر اجرا شده است؟سوال )های(شاخص

ارقام در دسرتس منی باشد.پاسخ
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شفافیت و امانتداری در اداره. 11

چارچوب تقنینی و نهادی بعد

11.1 شامره شاخص

آیا کدام قانون، مقرره یا طرز سلوک وجود دارد تا مامورین دولت، کارمندان، و منایندگان داخلی حکومت را تحت پوشش قرار دهد؟.  که شامل سوال )های( شاخص 

موضوعات ذیل گردد: 

امانتداری، صداقت و بی طرفی	 

تحایف، امتیازات، و مهامنی ها	 

تضاد منافع	 

   1: قانون، مقرره و طرز سلوک در مینه وجود دارد و جنبه های را که در باال ذکر گردید تحت نظر دارد.امتیاز

   0.5: قانون، مقرره و طرز سلوک در زمینه وجود دارد اما فقط دو جنبه را که در باال ذکر گردید نظارت میکند. 

   0.25 : قانون، مقرره و طرز سلوک در زمینه وجود دارد اما یکی از جنبه های متذکره در باال را نظارت میکند

   0: هیچ قانون، مقرره و طرز سلوک در این زمینه وجود ندارد و یا یک قانون، مقرره و طرز سلوک برای نظارت از جنبه های باال نا موفق می باشد.

   -: مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست.    

مقرره طرز سلوک کارمندان خدمات ملکی متام کارمندان  را ملزم به صداقت و امانتداری در اجزای وظایف شان می کند. 202 کارمندان خدمات ملکی پاسخ

اجازه دریافت و دادن تحفه ، منابع مادی یا غیر مادی را از مدیران مربوطه، خویشاوندان و یا کسی دیگری در ارتباط به وظیفه شان ندارند. 203 بیشرت 

از این، آنها از استفاده بدون مجوز رسمی تجهیزات و دارائی/ امکانات برای اهداف شخصی ممنوع قرار داده شده اند. کارمندان ملکی باید مسئولیت 

های شانرا در یک روش صادقانه و بی طرف انجام دهد. آنها نباید در فعالیت های دخیل باشند که امانتداری اداره مربوطه شانرا خدشه دار بسازد. 

طبق ماده 26 قانون خدمات ملکی افغانستان، کارمندان ملکی از استخدام افراد دیگر در جریان ساعات اداری ممنوع می باشند. 204 بر عالوه این، 

کارمندان ملکی اجازه ندارند تا کدام معلومات محرم اداره مربوطه شانرا به کسی دیگری بدهد، مگر اینکه به انجام توصیه شده باشد. 205 یک کارمند 

هم چنان منی تواند اطالعات را همگانی بسازد که بر علیه پالیسی اداره مربوطه باشد و یا تصویر اداره مربوطه را در نظرگاه  و اذهان عامه خراب جلوه 

دهد.

برای جلوگیری از برخورد سود جویانه، کارمندان خدمات ملکی منی توانند در کدام نهاد های سکتور عامه استخدام شوند که مسئول مستقیم آن یک 
خویشاوند بطور مثال ) پدر، مادر، پرس، دخرت، برادر، خواهر، شوهر و یا خانم ( باشد. 206

طرز سلوک شامل تطبیق قوانین و مقررات راجع به استخدام مامورین بخش دولتی منیگردد، بعد از اینکه شغل بخش دولتی شانرا ترک کنند. مامورین 

خدمات ملکی بعد از ترک شغل رسمی شان اجازه دارند تا کار مطابق میل شانرا به پیش بربند، اما آنها نباید از موقف رسمی شان برای امتیازات 

شخصی استفاده کنند.
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چارچوب تقنینی و نهادیبعد

11.2 شامره شاخص

آیا کدام قانون یا پالیسی واضح در زمینه وجود دارد تا  ”تغیر میان پست و موقف های دولتی و سکتور خصوصی “  رفت و برگشت مسولیت افراد بین سوال )های(شاخص

دفاتر دولتی و سکتور خصوصی را نظارت کند، خصوصا زمانیکه در عین سکتور و یا موضوع ممکن منتج به برخورد سود جویانه و سوء استفاده کارمندان 

اسبق از معلومات و قدرت که سبب بهره برداری به نفع شخصی میگردد، شود.

   1: در این زمینه یک قانون و یا پالیسی واضح برای رفت و برگشت مسولیت وجود دارد.امتیاز

   0: کدام قانون یا پالیسی جهت نظارت از متغییر وجود ندارد.

   -: مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست.  

کدام قانون یا پالیسی وجود ندارد. در عمل، اعضای قوه اجرایی به عقب و پیش رو بین موقف های خصوصی و دولتی ) متغییر( بدون کدام محدودیت پاسخ

قانونی حرکت میکنند.

مثال های از مامورین وجود دارد که تجارت های کوچک و کالن شانرا بعد از وظایف قوه اجرائی رشوع کرده اند. » هم چنان مثال های از کارمندان 

رسمی وجود دارد که قبل از آمدن شان به حیث کارمند قوه اجرایی تجارت های شانرا ترک کردند با وجود که رئیس جمهور و وزرا زمانیکه در حکومت 
وظیفه اجرا میکنند قانونا منی توانند تجارت شخصی داشته باشند. 207

11.3 شامره شاخص

آیا قانون یا پالیسی که به رفت و برگشت رسیدگی میکند متام تصمیم گیرندگان اداره عامه مربوطه را تحت پوشش قرار داده می تواند؟سوال )های(شاخص

   1: قانون یا پالیسی اصوال پوشش جامع تصمیم گیرندگان سکتور دولتی مرتبط را تنظیم میکند.امتیاز

   0.5: قانون یا پالیسی که » متغییر« را نظارت میکند اکرث تصمیم گیرنده گان سکتور اداره مرتبط را پوشش میدهد اما در شامل ساخنت بعضی 

وظایف مربوطه نا کام است.

   0.25: قانون یا پالیسی که » متغییر« را نظارت میکند تنها باالی یک تعداد تصمیم گیرندگان تطبیق میشود اما در شامل ساخنت وظایف بسیاری 

از تصمیم گیرندگان مربوطه ناکام است.

   0: هیچ قانون یا پالیسی در این زمینه وجود ندارد و یا یک قانون یا پالیسی موجود مشخص منی تواند کدام موقف ها را پوشش میدهد.

  - : قابل تطبیق منی باشد و یا ارقام در دسرتس منی باشد.

کدام قانون یا پالیسی متغییر در این زمینه وجود ندارد.  پاسخ شامره 11.2 را ببینید.پاسخ

11.4 شامره شاخص

آیا یک دوره زمانی الزامی- حد اقل یک فاصله زمانی جهت محدود ساخنت استخدام مامورین اسبق در سکتور خصوصی وجود دارد که ارتباط بگیرد به سوال )های(شاخص

وظایف قبلی شان- به خصوص برای کارمندان حکومتی و سایر تصمیم گیرندگان مربوطه سطوح باالی حکومتی؟

   1: پالیسی یک دوره زمانی انفصال از وظیفه را به مدت دو سال برای وظایف و حاالت مشخص در بر میگیرد، جائیکه تقرر جدید کارمند اسبق امتیاز

حکومتی و سایر تصمیم گیرندگان سطح باال متامیل به برخورد های سود جویانه خواهند شد.

   0.5: پالیسی یک دوره زمانی انفصال از وظیفه را به مدت  شش ماه برای وظایف و حاالت مشخص در بر میگیرد، جائیکه تقرر جدید کارمند اسبق 

حکومتی و سایر تصمیم گیرندگان سطح باال متامیل به برخورد های سود جویانه خواهند شد.

   0: محدودیت های حد اقل زمانی برای استخدام وجود ندارد یا بسیار کوتاه میباشد.

   -: قابل تطبیق منی باشد یا ارقام موجود نیست.  

پاسخ شامره 11.1 را ببینید. شیوه رفتاری شامل کدام قواعد و مقررات راجع به استخدام کارمندان بخش دولتی منی باشد بعد از اینکه دوره استخدام پاسخ

سکتور عامه آنها ختم میگردد.

بعد از ختم وظایف رسمی، مامورین خدمات ملکی اجازه دارند تا هر کار مطابق میل شان انجام دهند، اما آنها منی توانند از موقف رسمی برای نفع 
شخصی شان استفاده کنند. 208
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چارچوب تقنینی و نهادیبعد

11.5 شامره شاخص

آیا یک نهاد عامه واحد وجود دارد و یا ادارات مسئول  جهت مشوره و نظارت از مقررات رفت و برگشت وجود دارد؟سوال )های(شاخص

   1: یک نهاد واحد وجود دارد، یا ادارات مختلف مسئول در این زمینه ساخته شده است تا نظارت و مشوره دهی از اجرای پالیسی را به پیش بربد.امتیاز 

   0: هیچ اداره و یا نهاد واحد مسئول وجود ندارد تا از اجرای پالیسی رس پرستی مناید.

   - : مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست.  

کدام قانون یا پالیسی رفت و برگشت وجود ندارد. پاسخ را در شامره 11.2 ببینید.پاسخ

11.6 شامره شاخص 

آیا آنچنان ضامنت اجراء متناسب و بازدارنده برای افراد و رشکت ها وجود دارد که از قانون و پالیسی که رفت و برگشت را کنرتول کرده پیروی کند؟سوال )های(شاخص

   1:  ضامنت های اجرائی در قانون ) و یا پالیسی(  متناسب و بازدارنده پنداشته میشود.امتیاز

   0.5: ضامنت های اجرایی در قانون و یا پالیسی وجود دارد اما آنها متناسب و بازدارنده پنداشته منیشود.

   0: قانون یا پالیسی شامل ضامنت های اجرائی منی گردد.

   -: مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست.

کدام قانون یا پالیسی رفت و برگشت در این زمینه وجود ندارد. پاسخ شامره 11.2 را ببینید.پاسخ

تطبیق و سازگاریبعد

11.7 شامره شاخص

آیا قوانین رفت و برگشت در عمل تطبیق گردیده؟ آیا در جریان سال گذشته پیرشفتی صورت گرفته تا نشان دهد که از پیرشفت و یا بد تر شدن اوضاع سوال )های(شاخص

در مورد چگونگی متغییر ها و برخورد های سودجویانه نظارت شده است؟

قانون یا پالیسی رفت و برگشت در این زمینه وجود ندارد. پاسخ شامره 11.2 را ببینید.پاسخ
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11.8 شامره شاخص

آیا مقامات عالی رتبه حکومتی و کارمندان ارشد خدمات ملکی مطابق قانون حد اقل یک مرتبه در سال ملزم به گزارشدهی عواید، منافع بشمول سوال )های(شاخص

معاشات و دارایی های شان در رشکت ها و سایر نهاد ها هستند؟

   1: ساختارهای قانونی مقامات عالی رتبه و کارمندان ارشد خدمات ملکی را  حد اقل یک مرتبه در سال ملزم به گزارشدهی دارایی ها اموال و درآمد امتیاز

های شان میکند.

   0.5: ساختارهای قانونی مقامات عالی رتبه و کارمندان ارشد خدمات ملکی را  حد اقل یک مرتبه در سال ملزم به گزارشدهی دارایی ها و اموال 

شان میکند.

   0: مقامات عالی مکلف به گزارشدهی منظم دارایی ها، اموال و درآمد شان نیستند.

   -: مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست.   

مقامات عالی رتبه و کارمندان ارشد خدمات ملکی به اساس احکام قوانین ذیل مکلف به گزارشدهی اموال، دارایی ها و درآمد شان هستند:پاسخ

ماده 154 قانون اساسی افغانستان رییس جمهور، معاونین رییس جمهور، وزرا، اعضای سرته محکمه و لوی څارنوالی را مکلف به اعالن دارایی های 	 

شان میکند. 209

قانون نظارت بر تطبیق سرتاتیژی مبارزه با فساد اداری در سال 2016 مبنظور مکلف ساخنت سایر مقامات عالی رتبه و کارمندان خدمات ملکی عالی 	 

رتبه 210 بخاطر ثبنت دارای های شان تعدیل شد. این موارد تعدیلی شامل ارزیابی و تثبیت دارایی ها و موارد تعذیری برای موارد که عدم انطباق با 

این پروسه باشد را پیش بینی کرده است. 

 فورمه ثبت دارایی ها شامل درآمد مستحصل از معاش بوده و اعالن منافع مقامات را شامل منی شود. 211

اعالن منافع به اساس مقرره های ادارات مربوط تنظیم گردیده که مقرره طرز سلوک کارمندان خدمات ملکی نیز شامل آن است. )به مورد 11.1 مراجعه 

شود( 

اعالن درآمد نیز تحت قانون مالیات تنظیم شده است.

11.9 شامره شاخص

آیا الزامیت اعالن دارایی ها شامل حال متام مقامات قوه های مجرئیه، مقننه، قضائیه، کارمندان خدمات ملکی و سایر مقامات ملکی میگردد؟سوال )های(شاخص

   1: الزامیت اعالن دارایی ها شامل متام مقامات قوه های سه گانه مجرئیه، مقننه، قضائیه، کارمندان خدمات ملکی و سایر مقامات ملکی می شود. امتیاز

   0.75: الزامیت اعالن دارایی ها تنها شامل مقامات قوه های سه گانه می شود.

   0.5: الزامیت اعالن دارایی ها تنها شامل مقامات دو قوه می گردد. 

   0.25: الزامیت اعالن دارایی ها تنها شامل مقامات یک قوه می گردد.

   0: هیچ الزامیت برای ثبت دارایی ها وجود ندارد.

   -: مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست.

به پاسخ شامره 11.8 مراجعه شود.پاسخ

مقامات حکومتی مطابق مقرره طرز سلوک212 مکلف به ثبت و اعالن منافع شان اند اما این نرش و همگانی منی گردد. 
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چارچوب تقنینی و نهادی افغانستانبعد

11.10 شامره شاخص

آیا الزامیت اعالن دارایی ها شامل حال متام مقامات قوه های مجرئیه، مقننه، قضائیه، کارمندان خدمات ملکی و سایر مقامات ملکی میگردد؟سوال )های(شاخص

   1: الزامیت اعالن دارایی ها شامل متام مقامات قوه های سه گانه مجرئیه، مقننه، قضائیه، کارمندان خدمات ملکی و سایر مقامات ملکی می شود. امتیاز

   0.75: الزامیت اعالن دارایی ها تنها شامل مقامات قوه های سه گانه می شود.

   0.5: الزامیت اعالن دارایی ها تنها شامل مقامات دو قوه می گردد. 

   0.25: الزامیت اعالن دارایی ها تنها شامل مقامات یک قوه می گردد.

   0: هیچ الزامیت برای ثبت دارایی ها وجود ندارد.

   -: مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست.

به پاسخ شامره 11.8 مراجعه شود.پاسخ

11.11 شامره شاخص

آیا چهارچوب نیاز به همگانی ساخنت اطالعات موجود در اعالمیه های درآمد و دارائی دارد؟سوال )های(شاخص 

   1: همه یا اکرث اطالعات موجود در فورم های افشا سازی سود و دارائی باید به دسرتس همگان قرار داده شود )بعضی موارد بنا بخاطر حفاظت  امتیاز

منافع شخصی مرشوع همگانی نگردد.(

   0.5: قسمت اطالعات سود و دارائی ثبت شده باید همگانی ساخته شود، پنهان کاری قابل مالحظه در این خصوص صورت می گیرد.

   0.25: تنها بخشی از اطالعات راجع به دارایی و یا درآمد همگانی می شود.

   0: اطالعات مربوط به دارایی و درآمد مقامات همگانی منی شود.

   -: مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست.

ویب سایت اداره عالی نظارت بر تطبیق سرتاتیژی مبارزه علیه فساد اداری ))HOOAC فقط سه درصد اعالن دارایی مقامات را به نرش رسانیده است. پاسخ

اداره عالی نظارت علیه مبارزه با فساد اداری ادعا دارد که نگرانی های امنیتی و مسایل محرمیت از نرش گسرتده اطالعات مربوط به دارایی های مقامات 
مانع شده است. 213

فورم ثبت دارایی ها تنها حاوی اطالعات درآمد معاش مقامات بوده دارایی ها را شامل منی شود.

قوانین و پالیسی های متعدد وجود دارد که در جریان تحلیل ساالنه مالیات تثبیت درآمد ناشی از معاش را الزامی میداند، اما هیچ سند حقوقی اعالن 
آن را الزامی منی داند. 214

مقامات حکومتی به اساس مقرره طرز سلوک و قانون مالیات مکلف به ثبت دارایی های شان هستند، اما این اطالعات در دسرتس عام مردم قرار 

منیگیرد. 
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چارچوب تقنینی و نهادی بعد

11.12 شامره شاخص

آیا قوانین یک نهاد نظارتی که استقاللیت سیاسی و صالحیت های قانونی داشته باشد، را مبنظور بررسی ثبت و اعالن دارایی ها پیشبینی کرده است؟سوال )های(شاخص

   ۱: قوانین ایجاد یک میکانیزم مستقل نظارتی را با استقاللیت کامل و قدرت تام مبنظور نظارت دقیق از اعالن دارایی ها و درآمد های مقامات امتیاز

پیشبینی کرده است.

   0.75: قوانین نظارت از اعالن دارایی ها و درآمدهای مقامات را حکم میکند، اما از دو مورد استقاللیت و دادن صالحیت های کافی برای نهاد 

های ناظر یکی آن را تضمین میکند.

   0.25: قوانین نظارت از اعالن دارایی ها و درآمدهای مقامات را حکم میکند، اما نه استقاللیت کامل و نه هم صالحیت کافی در اختیار نهاد های 

ناظر میگذارد.

   0: قوانین هیچگونه میکانیزم نظارت بر ثبت و اعالن دارایی مقامات را پیشبینی نکرده است. 

   -: مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست.     

ثبت دارایی مقامات وظیفه اصلی اداره عالی نظارت بر تطبیق اسرتاتیژی ملی مبارزه با فساد اداری بوده و از اولویت های دولت افغانستان و جامعه پاسخ

جهانی است.  در ماه اکتوبر سال 2016، دستور نامه اداره عالی نظارت بر تطبیق اسرتاتیژی ملی مبارزه با فساد اداری مبنی بر درخواست معیار 

صندوق بین امللی پول گسرتش و مستحکم شد. 215 اما در عمل اداره عالی نظارت بر تطبیق اسرتاتیژی ملی مبارزه با فساد اداری ظرفیت الزم برای 

تطبیق طرزالعمل ثبت و تدقیق دارایی را  ندارد. در مقابل مقامات که دارایی های شان را ثبت و اعالن منیکنند اقدامات جزایی ) تعلیق امتیازات مالی 
و معاش ( وضع شود. 216

قوانین و پالیسی های زیادی وحود دارد که مقامات را مکلف به گزارش دهی معاش شان به اداره مالیات میسازد، اما هیچ قانون مشخصی وجود ندارد 

که مقامات را مکلف به اعالن عواید و منافع شان کند.
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چارچوب تقنینی و نهادی بعد

11.13 شامره شاخص

آیا در قوانین و پالیسی ها موارد کافی باز دارنده تعزیری در برابر مقامات که دارایی های شان را ثبت منیکنند گنجانیده شده است؟سوال )های(شاخص

   1: در قوانین موارد کافی بازدارنده تعزیری را برای مقامات که هم  دارایی ها و درآمدهای شان را ثبت منیکنند و یا بگونه نادرست ثبت میکنند، امتیاز

وجود دارد.

   0.75:  در قوانین موارد کافی بازدارنده تعزیری برای مقامات که یکی از دو مورد دارایی ها و یا درآمدهای شان را ثبت منیکنند و یا بگونه نادرست 

ثبت میکنند، وجود دارد.

   0.5: قوانین و پالیسی ها موارد باز دارنده و تعزیری برای عدم ثبت دارایی و درآمد دارند، اما این موارد کافی نیست.

   0.25: قوانین و پالیسی ها موارد باز دارنده و تعزیری برای عدم ثبت دارایی و درآمد دارند، اما این تعزیرات در بر گیرنده تخطی های جزیی مانند 

ادعا های نادرست و نا تکمیل بودن را شامل میشود در حالیکه که در مورد اعالن نکردن دارایی ناکام است. 

   0: قوانین و پالیسی ها هیچ مورد تعزیری و باز دارنده برای عدم ثبت و اعالن و یا ثبت ناقص دارایی ها و درآمد ها برای مقامات را پیشبینی نکرده 

است.

   -: مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست.

ثبت داراییپاسخ

از سال 2008 به اینسو اداره عالی نظارت بر تطبیق سرتاتیژی مبارزه با فساد اداری 15000 فورم ثبت دارایی را توزیع کرده و و دارایی  8000 مقام 

حکومتی 217 را ثبت کرده است. 218 در ماه اکتوبر سال 2016 حیطه صالحیت های اداره عالی نظارت بر تطبیق سرتاتیژی مبارزه با فساد اداری 

اداره عالی نظارت بر تطبیق سرتاتیژی مبارزه با فساد  گسرتده تر شد و موارد وضع تعزیر برای تخطی ها گنجانیده شد. در 21 ماه دسمرب 2016 

اداری نام 14 مقام را که دارایی های 219 شان را ثبت نکرده بودند افشا ساخت و تقاضای اقدامات جزایی مانند قطع کردن معاش و امتیازات شان 
شدند. 220 بر عالوه، در صورت دادن معلومات نادرست و گمرا ه کننده با عاملین برخورد قانونی صورت میگیرد. 221

اعالن درآمد: 

قوانین و پالیسی های زیادی وجود دارد که مقامات را مکلف به گزارش دهی معاش شان به اداره مالیات میسازد، اما هیچ قانون مشخصی وجود ندارد 

که مقامات حکومتی را مکلف به اعالن منافع شان کند. تعزیرات از سوی اداره مالیات وضع می شود. 

تطبیق و سازگاریبعد

*11.14 شامره شاخص

*آیا به اساس شواهد مشهود در دو سال گذشته موارد تطبیق  تعزیرات باالی مقامات بلند رتبه انتخابی و خدمات ملکی بخاطر ثبت نکردن دارایی ها و سوال )های(شاخص 

درآمد های و یا هم ارایه اطالعات نادرست و گمراه کننده وجود دارد؟

به پاسخ شامره 11.13 مراجعه کنید.پاسخ
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تطبیق و سازگاریبعد 

11.15 شامره شاخص

موثریت میکانیزم اعالن و ثبت دارایی ها، منافع و درآمد ها را چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا اعالن و  افشا ساز ی دریافت تحفه و مهامنی از سوی سوال )های(شاخص

مقامات عالی رتبه یک امر الزامی است؟ آیا میکانیزم اعالن دارایی ها در دو سال گذشته شاهد بهبود و بدتر شدن بوده است؟

اعالن دارایی ها مورد توجه ویژه دولت افغانستان قرار داشته و در سالهای اخیر بهبود یافته است ) به سواالت  11.12، 11.13 مراجعه کنید(. پاسخ

اعالن منافع تحت مقررات طرز سلوک هر اداره تنطیم شده به شمول مقرره طرز سلوک کارمندان خدمات ملکی )11.1 مراجعه کنید(. 

اعالن درآمد تحت قانون مالیات تنظیم شده است.

*11.16 شامره شاخص

*آیا شواهد قابل دید نشان دهنده تخصیص منابع کافی برای تطبیق یک ساختار اخالقی است؟ آیا تغییرات قابل مالحظه دیگر در راستای قوام نظام سوال )های(شاخص

اخالقی در سکتور خدمات عامه به اساس شواهد وجود دارد؟  

آیا مشاورین و یا بخش های شفافیت در وزارت ها و ادارات عامه ایجاد شده اند؟	 

آیا برنامه های آموزشی در بخش طرز سلوک برای کارمندان خدمات ملکی راه اندازی شده است؟	 

آیا گامهای دیگر برای بهبود و بلند بردن آگاهی در بخش قواعد اخالقی برداشته شده است؟	 

آیا یکی از نهاد های مبارزه با فساد، اداره عالی تفتیش و یا هم نهاد های مدنی از کمبود منابع اظهار نگرانی کرده اند؟	 

آیا منابع تخصیص داده شده طی دو سال گذشته بیشرت شده است؟	 
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شفافیت در البیگری. 12

چاچوب تقنینی و نهادی بعد

12.1 شامره شاخص

آیا کدام قانون و یا پالیسی جهت تنظیم فعالیت های البیگری وجود دارد؟سوال )های(شاخص

   1: چارچوب حقوقی جهت تنظیم البیگری وجود دارد.امتیاز

   0: هیچ  چنین چارچوب حقوقی وجود ندارد.

   -: مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست.

از دید تاریخی، البی گری در فرهنگ سیاسی افغانستان فعالیت شناحته شده نیست و نیاز به قانون گذاری ندارد. گروه های البیستی در پاسخ
قوانین افغانستان شناخته شده نیست. بنا برین، اعضای شورای ملی مکلف به افشا سازی متاس های شان با گروه های البیستی نیستند. 222

 مسوده قانون نظارت بر البی گری مبنظور ایجاد شفافیت و جلوگیری از اخذ تحفه پیشنهاد شده است. 223

در عمل، اعامل نفوذ بر اعضای پارملان از سوی حکومت و گروه های دیگر جهت جلب حامیت آنها در تصامیم حقوقی و سیاسی صورت 

میگیرد. این عملکرد اصل شفافیت و حسابدهی تضعیف کرده، و باعث حکومتداری ضعیف و فساد میگردد. 

12.2 شامره شاخص

آیا تعریف های )i( البیست ها، )ii( مقاصد البیگری، )iii( و فعالیتهای البیگری واضح و به دور از ابهام است؟  آیا در تعریف اصطالحات ) سوال )های(شاخص

البیست های مشاور/ البیست های داخلی/ هر فرد که مرصوف البیگری است( گنجانیده شده( ؟

   1: فعالیت های متام افرا که در البیگری مرصوف هستند توسط مقررات تنظیم شده است.امتیاز

   0.5: تنها فعالیت های مشاور البیست ها و البیست های داخلی شامل اند.

   0.25: فقط فعالیت های مشاور البیست ها شامل است.

   0: هیچ چارچوب حقوقی راجع به البیگری وجود ندارد.

   -: مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست.

به پاسخ شامره 12.1 مراجعه شودپاسخ

12.3 شامره شاخص

آیا ثبت فعالیت های مربوط به البیگری اجباری است؟ آیا رشایط اعالن فعالیتهای البیگری اطالعات کافی در موارد مهمی چون جنبه های مهم سوال )های(شاخص

کار البیست ها، اهداف شان، مستفید شونده گان و منابع متویل آن فراهم میسازد؟

   1: ثبت فعالیت ها الزامی است.امتیاز

   0.5: ثبت فعالیت ها داوطلبانه است و تعدادی محدودی ملزم به ثبت فعالیت های شان است.

   0: هیچ مرجع اطالعات ثبت شده را همگانی منیسازد.

   -: مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست.

به پاسخ شامره 12.1 مراجعه شود.پاسخ
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تطبیق و سازگاریبعد

12.4 شامره شاخص

آیا قواعد و طرزالعمل ها جهت تعیین رفتار مطلوب و معیاری برای مقامات حکومتی و البیست ها وجود دارد که از سوء استفاده اطالعات محرم و سایر سوال )های(شاخص

تخطی ها جلوگیری کند؟

به پاسخ شامره 12.1 مراجعه شود.پاسخ

12.5 شامره شاخص

آیا طرزالعمل های تطبیقی در چارچوب سرتاتیژی ها و میکانیزم ها به شمول نظارت و تطبیق وجود دارد؟سوال )های(شاخص

به پاسخ شامره 12.1 مراجعه شود.پاسخ

12.6 شامره شاخص

آیا موارد مستند پیگیری تخطی های البیگری در دوسال گذشته وجود دارد؟ آیا موارد مستند وضع تعزیرات بر ناقضین وجود دارد؟سوال )های(شاخص

به پاسخ شامره 12.1 مراجعه شود.پاسخ 

12.7 شامره شاخص

در دو سال گذشته آیا تالشهای قابل مالحظه برای ایجاد شفافیت و حسابدهی در بخش البیگری صورت گرفته است؟ آیا تغییرات در رابطه به تطبیق و سوال )های(شاخص

ساختار به میان آمده است؟

مسوده قانون نظارت بر البیگری مبنظور ایجاد شفافیت بیشرت و جلوگیری از اخذ تحفه از طرف گروه های البی  پیشنهاد شده است. 224پاسخ

همچنان به پاسخ شامره 12.1 مراجعه شود.
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افشاگری جرایم فساد اداری. 13

چارچوب تقنینی و نهادیبعد

13.1 شامره شاخص

آیا چارچوب حقوقی برای مصوونیت افشاگران جرایم فساد در ادارات دولتی و نهادهای خصوصی که اعامل نادرست مبتنی بر ظن قریب به گامن را سوال )های(شاخص

گزارش میدهند وجود دارد.  

   1: قانون از افشا گران جرایم فساد اعامل نادرست در دولت و سکتور خصوصی حفاظت میکند.امتیاز

   0.5: قانون از افشا گران جرایم فساد اعامل نادرست در یکی از دو مورد دولت و یا سکتور خصوصی حفاظت میکند.

   0: قانون هیچ تضمینی برای حفاظت از افشا گران ندارد.

   -: مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست.

بند دوم ماده 14 قانون مبارزه با فساد اداری بطور کلی حکم میکند که هویت شخص افشا کننده موارد فساد اداری، شاهد، سایر افراد دخیل باید پاسخ

محفوظ بوده و افشا نگردد مگر به رضایت خود شان. ماده هفتم قانون مبارزه با فساد اداری 225 حکم میکند که محرمیت هویت شخص افشا کننده 

شامل افراد در ادارات دولتی وسکتور خصوصی میگردد.  

قانون مبارزه با فساد اداری نه تنها از افشا گران محافظت کرده بلکه به آنان پاداش نیز میدهد. این قانون حکم میکند » افراد که با نیت نیک در امر 

کشف موارد فساد اداری کمک میکنند؛ اطالع میدهند؛ در جریان تحقیق شهادت میدهند؛ و یا هم شواهد ومدارک ارایه میکنند، باید از معرض هر نوع 
فشار، زورگویی، و رفتار نامناسب مصوون بوده و برای شان پاداش داده شود. 226

در ضمن، کود جزا )ضمیمه چهارم ماده 11( احکام راجع به افشا گری دارد و چنین بیان میکند، » هر شخصی که افشاگر و یا شخص ارایه کننده 

شواهد بر علیه قضایای فساد اداری  را تهدید کند و یا باعث رضر رسانیدن مالی و جانی به آنها شود به اساس رشایط به حبس متوسط تا سه سال 

محکوم میگردد. »  ماده 11 کود جزا کمرتین مدت حبس برای افشا بدون رضایت هویت یک افشاگر  را سه ماه مشخص میکند. 

نهادهای جامعه مدنی و کمیته مبارزه با فساد اداری پارملان برای گنجانیدن حفاظت بیشرت برای افشا کننده گان قضایای فساد اداری در قانون 

خدمات ملکی و کود جزا البیگری میکنند. 227 در 20 ماه جوالی2016  مسوده قانون حفاظت از افشاگران در کمیته مبارزه با فساد اداری پارملان به 

بحث گرفته شد. این قانون کارمندان دولت، سکتور خصوصی و شهروندان افغان را قادر میسازد تا قضایای فساد اداری و سایر تخلفات را گزارش دهند. 

اما مسوده این قانون از 11 ماه 228 به اینسو در حالت بی رسنوشتی به رس میربد. در اوایل سال 2017 مسوده این قانون در اجندا مجلس گنجانیده 

نشد و به نظر میرسد که اعضای پارملان قصد ندارند تا این مسوده قانون را تصویب کنند. 229 کمیسیون مبارزه با فساد اداری مجلس منایندگان 

دادخواهی شان را مبنظور گنجانیدن و تصویب این مسوده در آجندا مجلس منایندگان ادامه خواهد داد.
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*13.2 شامره شاخص 

*آیا قانون یک تعریف جامع از افشاگری ارایه میدهد؟سوال )های(شاخص 

   1: قانون یک تعریف جامع از افشا سازی ارایه میدهد که بطور کامل در مطابقت با اصول نهاد بین املللی شفافیت قرار دارد.امتیاز

   0.75: قانون یک تعریف جامع از افشا سازی ارایه میدهد که بخش بزرگ آن در مطابقت با اصول نهاد بین املللی شفافیت قرار دارد.

   0.5: قانون یک تعریف جامع از افشا سازی ارایه میدهد که بطور نسبی در مطابقت با اصول نهاد بین املللی شفافیت قرار دارد، اما بعضی موارد 

عمده را نادیده میگیرد. 

   0: قانون تعریفی از افشا سازی ارایه منیدهد و یا یک تعریف بسیار سطحی ارایه میدهد.

   -: مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست.

قانون مبارزه با فساد اداری افشاگر را تعریف نکرده اما افراد در بخش های زیر افراد شامل حکم ماده )14( میگردد: » شخص اطالع دهنده، شاهد، پاسخ

شخصیت حقیقی و حکمی که اسناد و شواهد ارایه دهد.« 230 این قانون افشا سازی را در حیطه فساد اداری تعریف میکند. 

کود جزا افشاگری را تعریف نکرده است.  حکم ماده 11 ضمیمه چهارم متام افراد که افشا گران و گواهان را تهدید میکند  شامل میشود.

گذشته از آن،در سرتاتیژی جدید مبارزه با فساد اداری دولت افغانستان تعهد میسپارد که قانون حفاظت از افشا سازی را تا ماه دسمرب 2017 تصویب 
میکند. 231

*13.3شامره شاخص 

*آیا قانون حفاظت الزم را برای افشا گران فراهم میسازد؟سوال )های( شاخص

   1: قانون حفاظت الزم را برای افشا گران فراهم میسازد.امتیاز

   0.75: قانون حفاظت الزم را برای افشا گران فراهم میسازد، اما بعضی نکات ضعف وجود دارد.

   0.5: قانون حفاظت اندکی را برای افشا گران فراهم میسازد.

   0: قانون اصال از افشا گران حفاظت منی کند. 

   -: مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست.

ماده 11 کود جزا کمرتین مدت حبس برای افشا بدون رضایت هویت یک افشاگر  را سه ماه پیشبینی میکند. ماده 14 قانون مبارزه با فساد اداری نیز پاسخ

حکم مشابه دارد. 

با وجود این همه حفاظت قوانین از افشا گران، در عمل حفاظت درست از افشا گران صورت منیگیرد. افشا گران باالقوه بخاطر امنیت جانی خود از 
افشا سازی دست میکشند زیرا این عمل شان عواقب خطرناک مانند اقدام تالفی جویانه را میتواند در بر داشته باشد. 232

برعالوه، مردم به نهادهای تطبیق کننده قانون و نظام قضایی اعتامد ندارند که به شکایات شان به شکل درست رسیدگی کند.
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*13.4شامره شاخص 

*آیا قوانین طرزالعمل های متناسب را برای افشا سازی پیشبینی کرده است؟سوال )های( شاخص 

   1: قوانین طرزالعمل های متناسب و قوی را برای افشا سازی پیشبینی کرده است.امتیاز

   0.5: قوانین در رسیدگی به بعضی بخش ها نواقص دراد.

   0: قوانین طرزالعمل های متناسب و قوی را برای افشا سازی پیشبینی نکرده است. 

   -: مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست.

هر دو قانون مبارزه با فساد اداری و کود جزا در مورد طرزالعمل افشاگری توسط افشا گران ساکت است.پاسخ

13.5شامره شاخص

آیا کدام قانون و یا پالیسی که یک میکانیزم کارا و موثر گزارش دهی را برای قربانیان و گواهان قضایای فساد پیشبینی کند مانند ) شامره تیلیفون و یا سوال )های( شاخص

ایمیل آدرس رسی( وجود دارد؟

آیا قانون نهاد تطبیق کننده این میکانیزم را استقاللیت و صالحیت کافی برای رسیدگی به گزارش های واصله اعطا کرده است؟

   1: قانون و یا پالیسی ایجاد یک میکانیزم کارا و موثر گزارش دهی را برای قربانیان و گواهان قضایای فساد اداری پیشبینی میکند. نهاد تطبیق امتیاز

کننده این میکانیزم از استقاللیت و صالحیت کافی برای رسیدگی و تحقیق به گزارش های واصله برخوردار است.

   0.5: قانون و یا پالیسی ایجاد یک میکانیزم کارا و موثر گزارش دهی را برای قربانیان و گواهان قضایای فساد اداری پیشبینی میکند اما 

استقاللیت و صالحیت کافی برای رسیدگی و تحقیق به گزارش های واصله را به نهاد تطبیق کننده منیدهد.

   0: هیج قانون و یا پالیسی ایجاد یک میکانیزم کارا و موثر گزارش دهی را برای قربانیان و گواهان قضایای فساد اداری الزامی منیداند.

   -: مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست.

شهروندان افغان میتوانند شکایات شان را در مورد قضایای فساد اداری از طریق متاس تیلیفونی، فرستادن ایمیل و یا از طریق گذاشنت نامه در صندق پاسخ 

شکایات  به اداره عالی نظارت از تطبیق سرتاتیژی ملی مبارزه با فساد اداری گزارش دهند. 233 مبنظور رسیدگی به شکایات، اداره عالی نظارت بر 

تطبیق سرتاتیژی ملی مبارزه با فساد اداری ذکرهویت شخص شکایت کننده را الزامی میداند که این امر مانع می شود تا افراد از ترس عواقب ناگوار 

شکایت نکنند.

تطبیق و سازگاریبعد

13.6شامره شاخص

آیا یک میکانیزم کارا و موثر گزارش دهی را برای مترضرین و گواهان قضایای فساد اداری در عمل وجود دارد؟سوال )های( شاخص

به پاسخ های 13.3 و 13.5 مراجعه شود.پاسخ

13.7شامره شاخص

آیا اطالعات راجع به موثریت قوانین افشاگری و میکانیزم های گزارشدهی ) در رابطه به محرمیت و حفاظت از اطالعات ( به نرش رسیده است؟سوال )های( شاخص

نخیر. اداره عالی نظارت از تطبیق سرتاتیژی ملی مبارزه با فساد اداری موارد از شکایات را در گزارش ساالنه شان میگنجاند اما موارد افشاگری را شامل پاسخ

منی شود.
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تطبیق و سازگاریبعد

13.8شامره شاخص

آیا شواهدی وجود دارد که ادارات دولتی مربوطه اقدامات الزم را برای ارتقای آگاهی عمومی از این مکانیزم گزارشگری انجام داده اند؟سوال )های( شاخص

هیچ نهاد مبارزه با فساد اداری در افغانستان ملزم نشده اند که بطور فعال، فعالیت های آموزشی و اطالع دهی در خصوص جرایم فساد اداری  را به پاسخ
پیش بربند. 234

اداره عالی نظارت بر تطبیق سرتاتیژی مبارزه علیه فساد اداری ویب سایتی را جهت همگانی سازی گزارش های فساد اداری ایجاد منوده، گرچند این 
اداره برنامه های آگاهی عامه برای استفاده از این ویب سایت را راه اندازی منی کند. 235

13.9شامره شاخص 

آیا طی دو سال گذشته توسط افشاگران یا از طریق میکانیزم های گزارشدهی قضایای بزرگ فساد به شمول فساد و فسادپیشگان پرده برداری شده سوال )های( شاخص

است؟         

لطفا توضیحات کوتاه لینک ها / منابع مرتبط را ارائه کنید.

آیا در عمل، افشاگران محکمه شده اند و یا بخاطر افشاگری مورد انتقام جوئی قرار گرفته اند؟ آیا حقوق تضمین شده آنها نقض شده است؟

لطفا رشح مخترصی از موارد مربوطه را که طی دو سال گذشته اتفاق افتیده را ارائه کنید، از جمله منابع مربوطه و چند لینک که در این خصوص 	 

در رسانه ها نرش گردیده باشد.

آیا اقداماتی برای بهبود سیستم محافظت از افشاگری انجام شده است؟	 

پاسخ ارایه شده ای وجود ندارد همچنین پاسخ به 13.3 را ببینید.پاسخ
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شفافیت مالی حزب و کمپاین. 14

چارچوب تقنینی و نهادیبعد

14.1 شامره شاخص

آیا چارچوبی قانونی وجود دارد که تامین مالی احزاب سیاسی و منابع کاندیداها را برای اداره انتخابات تنظیم کند؟سوال )های( شاخص

   1:  یک چارچوب قانونی وجود دارد که قوانین مربوط به تامین مالی احزاب سیاسی و منابع کاندیداها را که در اختیار دفرت انتخابات شان قرار امتیاز

دارند، تنظیم می کند.

   0.5: یک چارچوب قانونی وجود دارد که مبنای تامین مالی احزاب سیاسی و مالی کاندیداها را برای دفرت انتخابات شان اداره می کند، اما برخی 

حامییان و کاندیداها مشمول این قانون نیستند. 

   0: چنین چارچوبی وجود ندارد. 

   -: مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست.

 دو قانون عمده برای تامین مالی احزاب سیاسی و نامزدها برای انتخابات وجود دارد.پاسخ

قانون أحزاب سیاسی )OG ۹۹۶( ۶ سپتامرب ۲۰۰۹. 236	 

ماده 14: شفافیت در منابع متویل احزاب سیاسی.	 

ماده 15: شفافیت در میزان بودجه احزاب سیاسی.	 

ماده 16: مسئولیت افرسان مالی احزاب سیاسی.	 

قانون انتخابات )OG 1226( 2 سپتامرب 2016. 237	 

ماده 73: درخواست برای نامزد شدن.	 

ماده 77: محدودیت های هزینه انتخاباتی.	 

ماده 99: جرائم انتخاباتی و مجازات آنها.	 

برای جلوگیری از  منازعات بالقوه منافع، قانون اساسی افغانستان احزاب سیاسی را مستقیام  برای ریاست جمهوری، برای کرسی های پارملان و یا 

برای مقامات دولتی منع می کند. عالوه بر این، افراد مرتبط با احزاب سیاسی مجاز به تبدیل شدن به قضات، محاکم و یا اعضای نیروهای مسلح یا 
نیروهای پلیس نیستند. 238

از دهه 1960، احزاب سیاسی غیر رسمی در افغانستان فعالیت می کنند. در حال حارض 63 عدالت سیاسی 239 وجود دارد که به طور رسمی در وزارت 

دادگسرتی ثبت شده است. به طور کلی، سیستم حزب سیاسی کشور را می توان به عنوان بسیار ضعیف توصیف کرد، و اعتامد به راحتی در شبکه 

های شخصی تر از سیستم سیاسی قرار می گیرد. اکرث احزاب سیاسی درمورد چهره های سیاسی قدرمتند، جنگ ساالران و یا رهربان مذهبی به جای 

برنامه های سیاسی، اجتامعی و اقتصادی دقیق تشکیل شده است.240 در عوض به منظور جمع آوری منافع جمعی، بسیاری از احزاب سیاسی به جای 
نقش واسطه ای، به لطف میراث »تقسیامت جناحی، سیاست های قومی و تغییر اتحاد« . 241



اهداف توسعه پایدار و مبارزه علیه فساد 62

چارچوب تقنینی و نهادی بعد

14.2 شامره شاخص

آیا برای أحزاب سیاسی و کاندیدان انفرادی رضور است تا صورت حساب مالی شانرا که در جریان کارزار های انتخاباتی مرصف می کنند، با رشح هر سوال )های( شاخص

مورد درآمد و مرصف و همچنان متویل کنندگان مالی شان که در جریان کارزار ها پول می دهند معرفی مناید؟

   1: احزاب سیاسی )و در صورت لزوم، نامزدهای سیاسی( مجبورند گزارشات مربوط به درآمد و هزینه های مربوط به کمپاین های خود را منترش امتیاز

کنند و از متویل کنندگان که در کمپاین انتخاباتی حزب یا کاندید کمک کرده اند، معرفی منایند که در حد 1000 یورو / دالر آمریکا یا کمرت. 

   0.5: احزاب سیاسی )و در صورت لزوم، نامزدهای سیاسی( مجبورند گزارش درآمد کارزار های سیاسی را برای عموم منترش کنند و افشای اهدا 

کنندگان اصلی که به کارزار های سیاسی کمک کرده اند، کمک های که بین 001 و 5000 یورو / دالر آمریکا باشد باید در معرض آگاهی عامه قرار 

دهند.

   0.25:  احزاب سیاسی )و در صورت لزوم، نامزدهای سیاسی( مجبورند گزارش درآمد کارزار های سیاسی را برای عموم منترش کنند و متویل 

کنندگان بزرگ کارزارهای انتخاباتی را که بین 5001 تا 20،000 یورو / دالر آمریکا می باشد منترش کنند.

   0:  احزاب و نامزد ها مجبور نیستند اطالعات مالی را منترش و یا گزارشی را نرش سازند که از متویل بیش از 20،001 یورو / دالر آمریکایی به یک 

کارزار کمک صورت گرفته است.

   -: مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست.

ماده 77 )2( قانون انتخابات242، نامزد ها را مکلف ساخته تا«از منابع متویلی و محدودیت ها و موارد مرصف خویش در جریان کارزار های انتخاباتی را پاسخ

به صورت دقیق به کمیسیون انتخابت گزارش دهد.« این مورد نیازمند مشخص ساخنت حدود برای هر عنرص مرصفی منی باشد. 

قانون احزاب سیاسی 243 هیچ گونه مکلفیتی برای انتشار گزارش درآمد و هزینه های احزاب سیاسی اعامل منی کند.

14.3 شامره شاخص

آیا احزاب سیاسی و، در صورت لزوم، کاندیداهای فردی برای انتخاب اداره، نیاز به افشای حساب های ساالنه با درآمد و هزینه های مشخص و متویل سوال )های( شاخص 

کنندگان فردی دارند؟

   1 :  احزاب سیاسی )و در صورت لزوم، نامزدهای سیاسی( مجبورند گزارش های مربوط به درآمد و هزینه های مربوط به حساب های ساالنه خود را امتیاز

منترش کرده و اهداکنندگان را که در زمینه امور مالی سالیانه ی حزب یا کاندید کمک کرده اند، آشکار سازد که 1000 یورو / دالر آمریکا باشد. کمرت. 

   0.5:  احزاب سیاسی )و در صورت لزوم، نامزدهای سیاسی( مجبورند گزارشات درآمد ساالنه را برای عموم منترش کنند و افشای اهدا کنندگان 

اصلی با آستانه ای بین 1001 تا 5000 یورو / دالر آمریکا در مشارکت های بیش از یک سال داشته باشند.

   0.25:  احزاب سیاسی )و در صورت لزوم، نامزدهای سیاسی( مجبورند گزارشات درآمد ساالنه را برای عموم منترش کنند و افشای اهداکنندگان 

بزرگ با آستانه بین 5،001 تا 20،000 یورو / دالر آمریکا در مشارکت بیش از یک سال داشته باشند

   0:   احزاب و کاندیداها مجبور نیستند اطالعات مالی ساالنه را منترش کنند یا گزارش دهی به افشای اهدا کنندگان که بیش از 20،001 یورو / 

دالر آمریکا بیش از یک سال کمک کرده اند نیازی ندارد.

   -: مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست.    

موجود نیستپاسخ 
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چارچوب تقنینی و نهادیبعد

14.4 شامره شاخص

آیا هزینه کمپاین های انتخاباتی احزاب ) و یا هم کاندیدان در صورت رضورت( مستلزم بررسی مستقل آنان است؟   سوال )های( شاخص

   1: مالیات کمپاین های احزاب و یا هم کاندیدان در دفرت انتخاباتی مستلزم تایید مستقل آنان بوده و چارچوب قانونی این فرایند، نهاد نظارتی ی امتیاز

را با استقالل کافی، قدرت، و منابع، جهت بررسی هرچه بهرت گزارش های احزاب و کاندیدان مهیا میسازد.     

   0.5: مالیات کمپاین های احزاب و یا هم کاندیدان در دفرت انتخاباتی مستلزم تایید است، اما چارچوب قانونی موجوده، استقالل سیاسی ی این 

نهاد های نظارتی را  تضمین منی کند، و برای این نهاد ها قدرت و منابع کافی را جهت بررسی بهرت گزارش های احزاب و کاندیدان مهیا منی سازد.  

   0: از احزاب و یا هم کاندیدان، درخواست ارایه معلومات در مورد مالیه کمپاین های انتخاباتی آنان منی شود و یا قانون خود یک میکانیزم کنرتول 

را برای آنان مهیا میسازد. 

   -: مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست.

از احزاب و یا هم کاندیدان خواسته منی شود که بطور مستقیم حامیان مالی کمپاین های انتخاباتی شان را معرفی منایند، اما بعضی از نهاد های پاسخ

دولتی همچون ) دفرت رسمی دادستان کُل و واحد استخبارات مالی افعانستان( اگراز معامله ی مشکوکی مطلع باشند، صالحیت درخواست این 

توضیحات را دارند.   

14.5 شامره شاخص

آیا گزارش های سالیانه احزاب و در صورت لزوم کاندیدان، مستلزم  بررسی مستقل است؟  سوال )های( شاخص

   1: گزارش های سالیانه احزاب و یا هم کاندیدان مستلزم تایید مستقل است و چارچوب قانونی این فرایند، نهاد نظارتی ی را با استقالل کافی، امتیاز

قدرت، و منابع، جهت بررسی هرچه بهرت گزارش های احزاب و کاندیدان مهیا میسازد. 

   0.5: صورت های مالی سالیانه احزاب و یا هم کاندیدان در دفرت انتخاباتی مستلزم تایید است، اما چارچوب قانونی موجوده، استقالل سیاسی 

ی این نهاد های نظارتی را  تضمین منی کند، و برای این نهاد ها قدرت و منابع کافی را جهت بررسی بهرت گزارش های احزاب و کاندیدان مهیا منی 

سازد.  

   0: از احزاب و یا هم کاندیدان، درخواست ارایه صورت های مالی سالیانه شان منی شود و قانون هم یک میکانیزم کنرتول را برای آنان مهیا منی 

سازد. 

   -: مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست.      

به پاسخ 14.4 نگاه کنید.پاسخ

تطبیق و سازگاریبعد

14.7 شامره شاخص

آیا احزاب سیاسی و یا هم کاندیدان بر اساس شواهد موجودِه عمومی، به دلیل نقض قوانین مالیاتی و عدم تطابق شان با نیازمندی های عمومی سوال )های( شاخص

متویل کننده گان  در دو سال گذشته، تحریم شده اند؟

به هیچ قضیه ای بصورت علنی رسیدگی صورت نگرفته.پاسخ
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شفافیت مالی. 15

چارچوب تقنینی و نهادیبعد

15.1 شامره شاخص

آیا قانون و سیاست خاصی در مکان های که نیاز به سطح بلند شفافیت مالی دارند، وجود دارد؟سوال )های( شاخص 

   1: چارچوب قانونی این روند، خواهان سطح بلند از شفافیت مالی و انتشار متامی اسناد بودجه های کلیدی در باال است.امتیاز

   0.75: چارچوب قانونی این روند، خواهان سطح نسبتا بلند شفافیت مالی و انتشار 7 اسناد از بودجه های کلیدی است. 

   0.5: چارچوب قانونی این روند، خواهان یک مقدار از شفافیت مالی و انتشار 6 اسناد از بودجه های کلیدی است. 

   0.25: چارچوب قانونی این روند، خواهان از شفافیت مالی اندک و انتشار فقط 5 اسناد از بودجه های کلیدی است. 

   0: چارچوب قانونی این روند، خواهان شفافیت مالی نابسنده و انتشار 4 و یا کمرتاز اسناد بودجه های کلیدی است. 

   -: مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست.     

قانون مدیریت مالی و هزینه های عمومی، تنظیم کننده مدیریت امور مالی و هزینه های عمومی است. 244پاسخ

ارزیابی توسط جناح سومیبعد

15.2 شامره شاخص

امتیاز و رتبه کشور در آخرین نظر سنجی بودجه رس باز که با مشارکت بودجه بین املللی )/http://www.internationalbudget.org/openbudgetsسوال )های( شاخص 

country-results-2016#/open-budget-initiative/open-budget-servey/update(  انجام شده، چند است؟  

در نظرسنجی بودجه رس باز در سال 2015 افغانستان از 100 امتیاز 42 منره وصول کرد، قسمیکه که دولت 7 اسناد از بودجه های کلیدی را مطابق پاسخ
با معیار های جهانی بصورت آنالین در یک دوره زمانی مشخص در دسرتس عموم قرار داده بود. 245

البته که اینک منره 2016 افغانستان درین نظرسنجی در دسرتس نیست ولی این رقم در حال انکشاف است. قسمیکه در 31 دسامرب 2016 دولت 

افغانستان 8 اسناد از مجموع 8 سند بودجه  های کلیدی را مطابق با معیار های جهانی بصورت آنالین در یک دوره زمانی مشخص در دسرتس عموم 

قرار داده است. این موضوع انعکاس دهنده افزایش یافته های نظرسنجی بودجه رس باز در سال 2015 است، که دسرتسی به اسناد تا 30 جون 
2014 را مورد ارزیابی قرار داد. از زمان همین ارزیابی، افعانستان یک بررسی اواسط سال  را نیز منترش کرده است. 246

تطبیق و سازگاریبعد

15.3 شامره شاخص

آیا اسناد مربوط به بودجه کلیدی در عمل منترش شده اند؟ سوال )های( شاخص 

اسناد بودجه کلیدی عبارت اند از، پیش پرداخت بودجه، پیشنهاد بودجه اجرایی و اسناد حامیتی آن، بودجه اعامل شده، بودجه شهروند، گزارش 

ساالنه در مورد موفقیت و اجرای بودجه، بررسی های اواسط سال، گزارش های پایان سال، و گزارش های ممیزی. آیا این معلومات در فُرم که استفاده 

http://(و تجزیه اطالعات را ساده میسازد قابل دسرتس است؟ میتوانید معلومات مرتبط به قابلیت دسرتسی به این اسناد را در نظرسنجی بودجه رسباز

www.internationalbudget.org/openbudgets/open-budget-initiative/open-budget-servey/update/( بیابید.                                                            

بلی. ) به پاسخ 15.2 نگاه کنید(.پاسخ

http://www.internationalbudget.org/openbudgets/open-budget-initiative/open-budget-servey/update/
http://www.internationalbudget.org/openbudgets/open-budget-initiative/open-budget-servey/update/
http://www.internationalbudget.org/openbudgets/open-budget-initiative/open-budget-servey/update/
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تدارکات عامه. 16

چارچوب تقنینی و نهادیبعد

16.1 شامره شاخص

آیا قانون این مورد را بیان داشته است که حد فاصل خریداری های امتعه، خدمات و کار های عام املنفعه تا چه رسحدی مجاز است؟ سوال )های( شاخص

   1: حد فاصل مربوط به منابع اصلی خرید امتعه، خدمات و کار های عام املنفعه توسط قانون مشخص گردیده.امتیاز

   0.75: حد فاصل مربوط به منابع اصلی امتعه، خدمات و کار های عام املنفه توسط فرمان )یا معیار های مشابع اداری( مشخص گردیده.

   0.25: حد فاصل برای دو یا سه بخش توسط قانون یا فرمان مشخص گردیده.

   0: حد فاصل فقط برای یک یا هیچ بخشی توسط قانون یا فرمان مشخص گردیده.

   -: مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست.      

16.2 شامره شاخص

چه استثنات در چارچوب قانونی برای تدارکات عمومی وجود دارد که به منبع اصلی خرید کاالها اجازه میدهد تا از حد فاصل عبور کنند؟سوال )های( شاخص

   1: متویل اصلی قرار داد ها که بالغ بر حد فاصل مشخص باشد مجاز نیست یا رصفاْ تحت رشایط محدود که در قانون تعریف شده مجاز است.امتیاز

   0.5: از استثناتی که در قانون در نظر گرفته شده شاید سوء استفاده صورت گیرد.

   0: قانون این جنبه را در نظر نگرفته و یا دالیل شدیداْ مبهمی را بر اساس اینکه متویل اصلی قرار داد امکان پذیر است، ارايه منوده. 

   -: مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست.   
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چارچوب تقنینی و نهادیبعد

16.3 شامره شاخص

آیا چارچوب قانونی الزم می دارد که معلومات در مورد تدارکات عامه که باالتر از مقدار معنیه باشد  منترش شود؟  سوال )های( شاخص

   1: چارچوب قانونی مستلزم ارائه معلومات در مورد نرش اعالن مزائده و قرار داد ها و نرش اعطای قرار داد های تدارکاتی با منت کامل می امتیاز 

باشد. ) باالتر از حدود معینه، تا حد امکان با ویرایش جزئی(.

   0.5: چارچوب قانونی مستلزم ارائه معلومات در مورد نرش اعالن مزائده و اعطای قرار داد ها ) بشمول معلومات در مورد نهاد قرار دادی، 

عرضه کننده، تعداد مزائده کننده ها، اجناس و خدمات تدارک شده و ارزش قرار داد ( میباشد.

   0: کمرت اطالعات نسبت به آنچه در باال تذکر داده شد، باید به نرش برسد.

   -: مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست.    

ویب سایت اداره تدارکات ملی اطالعات در مورد قرار داد های تدارکات دولتی را ارائه میکند ) نام نهاد، تاریخ، مبلغ(، مگر منت مکمل قرار داد ها پاسخ 
را به نرش منی رساند. 247

تطبیق و سازگاریبعد

16.5 شامره شاخص

تا کدام حدود ارزش ها توسط قانون یا فرمان تنظیم شده است که روند داوطلبی رقابتی از طریق داوطلبی باز به آن نیاز دارد؟سوال )های( شاخص 

16.6 شامره شاخص 

کدام اطالعات و اسناد مرتبط به تدارکات عامه و سایر قرار داد های مربوط دولت ) مانند خصوصی سازی، جواز ها و غیره( بصورت فعال چاپ و سوال )های( شاخص 

منت مکمل آن در دسرتس مردم قرار گرفته است؟  آیا این اسناد ها از طریق یک ویب سایت یا دیتا بس مرکزی چاپ و به نرش رسیده است؟ 

ویب سایت اداره تدارکات ملی اطالعات در مورد قرار داد های تدارکات دولتی را نرش میکند ) نام  نهاد، تاریخ، مبلغ(، اما منت مکمل قرار داد ها پاسخ 
را به نرش منی رساند. 248

اداره تدارکات ملی روی ایجاد یک سیستم تدارکات الکرتونیکی کار میکند. این اداره دو ورکشاپ در مورد تدارکات الکرتونیکی را با کارمندان 
مربوط و منایندگان جامعه مدنی در ماه های دسمرب 2016 و جنوری 2017 براه انداخته است. 249

اداره تدارکات ملی تا حال حدود 107 رشکت را شامل لست سیاه ساخته است که 107 رشکت داخلی و 3 رشکت آن بین املللی ) یک  رشکت 
هسپانوی و دو ترکی ( به دلیل ارائه اسناد جعلی، میباشد. 250
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هدف  16.10: دسرتسی مردم به اطالعات را مساعد ساخته و آزادی های اساسی را حفاظت میکند، در مطابقت با 
قوانین و موافقت نامه های بین املللی.

شاخص 16.10.1: تعداد مشخص شده قضایای قتل، اختطاف، ناپدید شدن وادار شده، توقیف ظاملانه، و شکنجه خرب نگاران، اتحاد شاخص ۱۶.۱۰.۱:

کارمندان رسانه ها، اتحادیه های تجارتی و وکالی مدافع حقوق برشی در جریان 12 ماه قبل.

شاخص 16.10.2: تعداد کشور های که ضامنت های قانونی/ پالیسی مطابق قانون اساسی را به منظور دسرتسی به اطالعات عامه اتخاذ و شاخص :۱۶.۱۰.۲

مورد تطبیق قرار داده اند. 

حفاظت از آزادی های اساسی. 17

ارزیابی توسط جناح سومیبعد

17.1 شامره شاخص 

منره و درجه بندی این کشور در نهاد آزاد جهانی چند است ؟سوال )های( شاخص

?)https://freedomhouse.org/report-types/freedom-world(

در سال 2016 افغانستان در شاخص آزادی نهاد آزاد  جهانی 24 امتیاز گرفتند. این درجه بندی قانونی افغانستان را در کتگوری ) بدون آزادی( جا پاسخ
داده است. 252

17.2 شامره شاخص

ردیف و امتیاز افغانستان در آخرین شاخص آزادی جهانی که توسط گزارشکران بدون رسحد به نرش رسیده است کدام است؟ ) /https://rsf.org/enسوال )های( شاخص

(ranking

در سال 2016 افغانستان در شاخص های آزاد جهانی 39.46 منره گرفت که آنرا در ردیف 120 از 180 کشور ها قرار داد.پاسخ

رسانه های افغان در ردیف بلند نسبت به سایر کشور ها در منطقه به شمول هندوستان ،در آزادی اطالعات توسط شاخص های آزاد جهانی  قرار گرفته 

است.یک مثال پیرشفت آن این است که افغانستان 4 قانون رسانه ها را در یک دهه اخیر به تصویب رسانده است، که قانون اخیر آن بیشرت مرتقی تر 

می باشد.

تطبیق و سازگاریبعد

17.3 شامره شاخص

آیا چارچوب قانونی موادی را در بردارد که توانایی ژورنالیست ها، بالگر ها، محققین، فعالین حقوق برشی را تهدید و یا نادیده انگارد، تا متام انواع سوال )های( شاخص

فساد را راپور نویسی و افشا منوده و رهربان را پاسخگو بدارند.

بصورت عموم، چارچوب قانونی موانع برای ژورنالیست ها، بالگر ها، محققین، وکالی مدافع حقوق برشی، و سایر فعاالن مدنی ایجاد منی کند تا حقوق پاسخ

اساسی شانرا بدست بیاورند. به هر حال، در عمل بعضی فعالیت ها توسط کارمندان دولت قابلیت کاری این فعالین را در افشا سازی و گزارش نویسی 

در پیوند به فساد و پاسخگو نگداشنت مسئولین خدشه دار می سازد.

ماده چهاردهم قانون دسرتسی به اطالعات یک تعداد استثناآتی را راجع به حق دسرتسی به اطالعات بیان میدارد. گرچه این استثناات بصورت 

گسرتده در سطر های معیارات بین املللی ) عمل شامره 18 دسرتسی به اطالعات را در این راپور ببینید( پیش نویس گردیده است، عمال بعضی 

این ها توسط کارمندان حکومتی به خاطر محدود ساخنت دسرتسی به اطالعات به کار میرود. بطور مثال، عام ترین دلیل برای عدم ارائه معلومات و 

دسرتسی به اطالعات  امنیت ملی است که در قانون حق دسرتسی به اطالعات تعریف شده است و بصورت نا هامهنگ مورد استفاده قرار میگیرد. 

ژورنالیست ها و اعضای پارملان متذکر شدند که این استثنا از سوی مسئولین به منظور توجیه کردن رد درخواست های دسرتسی به اطالعات بکار برده 

میشود و موضوع را برای شان بسیار مشکل و مغلق ساخته اند تا به اطالعات دسرتسی نداشته باشند. 253 

ماده 45 قانون رسانه های جمعی حکومت و افراد را اجازه میدهد تا پرونده های دادخواهی در مقابل ژورنالست ساده باشد. ماده 45 چاپ و نرش 

مسائلی را که بر ضد اسالم، بد نامی یک شخص، یا نقص امنیت عامه و به نفع دیگران باشد ممنوع قرار داده است. 254 این مقررات در ابهام زیاد قرار 

دارد و برای سوء استفاده از سوی ارگان های حکومتی و غیر حکومتی آزاد بوده و سبب کاهش دسرتسی به اطالعات برای ژرونالستان و سایر شهروندان 

که در جستجوی اطالعات هستند، میگردد.

https://freedomhouse.org/report-types/freedom-world)
https://freedomhouse.org/report-types/freedom-world)
https://rsf.org/en/ranking
https://rsf.org/en/ranking


اهداف توسعه پایدار و مبارزه علیه فساد 68

تطبیق و سازگاریبعد

17.5 شامره شاخص

آیا قضایای مستند در جریان دو سال گذشته راجع به قتل، اختطاف،  ناپدید ساخنت، توقیف های خودرسانه ، شکنجه و یا تجاوزعلیه ژورنالستان، سوال )های( شاخص

کارمندان رسانه های مشرتک، اتحادیه های تجارتی، دادخواهان حقوق برشی و جامعه مدنی و سایر مردم وجود داشته قضایای فساد را تحقیق، برمال و 

افشا می سازند وجود دارد.

طبق نظر کمیته مصئونیت خرب نگاران افغان و نی NAI ) نهاد رسانه های آزاد( سال 2016 خونین ترین سال برای خرب نگاران در افغانستان بود. این پاسخ

کمیته 101 قضیه را به ثبت رسانده اند که شامل قتل، اختطاف، تجاوز، ترس، دشنام و رخمی ساخنت خربنگاران، توسط منسوبین دولتی و غیر دولتی 

بوده است. 255 13 ژورنالست به قتل رسیدند و 88 واقعه خشونت دیگر بر ضد خربنگاران در جریان سال گذشته رخ داده است. 256 سازمان عفو بین 

امللل هم چنان گزارش داده که فعاالن در 7 والیت بدون از شهر کابل بیان داشتند که نسبت هراس از پیگیری توسط مقامات حکومتی آنها مایل به 
پوشش تظاهرات منی باشند. 257

بر اساس نظر عفو بین امللل، آزادی بیان که پس از سقوط طالبان در سال 2001 تقویت گردیده، در سال های اخیر با خشونت های تجاوز، ترس و 
هراس و کشتار ژورنالستان پیوسته تخریب گردیده است. 258

برعالوه، گروه های مسلح با هدف  گرفنت و تهدید کردن مبارزین و مدافعین حقوق برشی ادامه میدهند. 259 مدافعین حقوق برشی زنان به تهدیدات 

مرگ در مقابل خود و فامیل شان مواجه می شوند.

مثال های مشخص شامل: 

در 10 اپریل 2017، دو  کارمند مرکز عدلی و قضائی مبارزه با فساد اداری توسط افراد مسلح زمانی کشته شدند که به سوی دفرت شان در کابل 	 

روان بودند. 260

در اوایل 2016، یک مدافع برجسته حقوق برش از طریق فیس بوک از سوی طالبان بر علیه خودش و 9 تن دیگر تهدید به مرگ شدند. بعد از 	 

رساندن خرب تهدید این فعاالن به مقامات بخش استخبارات ریاست امنیت ملی دو تن را در پیوند به ارتباط داشنت با طالبان دستگیر کردند، اما 

هیچ اطالعات متعاقب آن به مدافعین حقوق برش رشیک ساخته نشد. تهدید ها بر ضد این فعاالن ادامه پیدا کرد که در تنیجه سبب دست کشیدن 

شان از کار حقوق برشی شان گردید. 261

در ماه آگست، برادر یک خانم فعال حقوق برشی در یکی از والیت های جنوب توسط افراد نا معلوم اختطاف، شکنجه، و متعاقبا به قتل رسید. 	 

اختطاف گران از شامره متاس برادر خانم مذکور به منظور ترساندن آن زن و فامیل اش استفاده کرده و به آنها هشدار دادند که درصورت دست 

نکشیدن از فعالیت های حقوق برشی محکوم به مرگ خواهند شد. تا هنوز هیچ کسی در خصوص قضیه اختطاف و قتل مذکور بازداشت نشده 

است. 262

در 20 ماه جنوری، یک حمله انتحاری در یک بس حامل کارمندان موبی گروپ، مالک بزرگرتین رسانه خصوصی این کشور، تلویزیون طلوع، 7 	 

کارمند این رسانه کشته شدند و 27 تن دیگر زخم بر داشتند. طالبان که قبال نیز تلویزیون طلوع را تهدید کرده بود مسئولیت این حمله را به عهده 

گرفتند. 263

در 29 ماه جنوری، زبیر خاکسار یک ژور نالست معروف که برای تلویزیون ملی افغانستان در ننگرهار کار میکرد توسط افراد مسلح ناشناس زمانی 	 

به قتل رسید که از شهر جالل آباد به سوی ولسوالی رسخرود در حال سفر بود. 264

در 19 اپریل، پولیس دو تن کارمندان تلویزیون آریانا را در کابل زمانی که وسایل گزارش دهی شانرا انتقال می دادند لت و کوب منودند. 265	 
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17.6 شامره شاخص

آیا در جریان دو سال گذشته، قضایای تجاوز بر ارگان های غیر دولتی، ژورنالست ها، و سایر نهاد های وظیفه دفاع و گزارش دهی در مورد فساد را به سوال )های( شاخص

پیش می برند بصورت الزمی تحقیق و حل گردیده است؟ آیا مرتکبین جرم تشخیص و مورد باز پرس قرار گرفته است؟

پاسخ را در شامره 17.6 ببینید.پاسخ

دسرتسی به اطالعات. 18

چارچوب تقنینی و نهادیبعد 

18.1 شامره شاخص

آیا چارچوب قانونی ) به شمول علومی فقهی( حق اساسی دسرتسی به اطالعات را  شناسایی منوده است؟سوال )های( شاخص

   1: شناسایی مکمل قانونی از حق دسرتسی به اطالعات عامه وجود داردامتیاز

   0.5: حق قانونی محدود در این زمینه وجود دارد

   0: هیچ کدام حق قانونی دسرتسی به اطالعات وجود ندارد

   -: مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست.      

قانون حق دسرتسی به اطالعات 267 به اساس ماده 50.3 قانون اساسی افغانستان که بیان میدارد » شهروندان افغانستان حق دسرتسی به اطالعات را پاسخ

از ادارات دولتی در مطابقت با مقررات قانون دارا میباشند. این حق هیچ محدودیت را در بر نخواهد داشت بجز زمانیکه حقوق سایر افراد را به شمول 
مصئونیت عامه مترضر بسازد«. 268

18.2 شامره شاخص

آیا حق دسرتسی به اطالعات با متام موادات منعقده اجرا میگردد و یا اینکه به زعم ادارات دولتی بدون در نظرداشت اینکه کی آنرا تدوین کرده است؟سوال )های( شاخص 

   1: این حق با متام مواد منعقده و یا به زعم ادارات عامه اجرا میگردد، بدون در نظر داشت کدام استثنا.امتیاز

   0.5 : این حق با متام مواد منعقده و یا به زعم ادارات عامه اجرا میگردد، اما استثناات برای اسناد داخلی و یا دیتابس ها وجود دارد.

   0: تعریف اطالعات بسیار محدود است و شامل چندین و یا استثناات زیاد اطالعاتی میشود که توسط قانون پوشش داده نشده است.

   -: قابل اجرا نیست و یا ارقام در دسرتس منی باشد.   

قانون حق دسرتسی به اطالعات باالی متام انواع موادات منعقده و تهیه شده توسط موسسات عامه تطبیق میگردد. ماده 3.1 اطالعات را چنین تعریف پاسخ 

میکند. “ هر نوع اسناد، اطالعات از قبل ثبت و راجسرت شده، مودل و یا منونه”.

ماده 8.1 موسسات عامه را مطابق درخواست مکلف میداند تا دسرتسی به اطالعات را در یکی از اشکال ذیل آماده مناید.

یک کاپی سند اصلی. 1

یک یاد داشت تحریری از سند اصلی. 2

یک کاپی سند اصلی به شکل تحریری، کلیپ صوتی و یا تصویری. 3

معلومات به شکل  کلیپ صوتی یا تصویری. 4

یک منونه. 5
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18.3شامره شاخص 

در کدام بخش ها و شاخه ها حق دسرتسی قابل اجرا است؟سوال )های( شاخص 

امتیاز

     

   1: حق دسرتسی بدون استثنی قابل اجرا است  1( در بخش اجرای، 2( در قوه مقننه، 3( در بخس قضایی، 4( تشکیالت اقتصادی دولتی، 5( 

تصدی های عامه دیگر، مثل  بخش های قانونی و از نظر افتاده )مانند کمیسیون انتخابات یا کمیسیون اطالعات(، و 6(بخش های خصوصی که کار 

های عامه را میکند و یا بودجه مهم عامه را میگیرد  

   0.75: حق دسرتسی حد اقل در چهار بخش ذکر شده باال بدون استثنا قابل اجرا است 

   0.5: حق دسرتسی حد اقل در چهار بخش ذکر شده باال قابل اجرا بوده، مگر بعضی بخش های ان معاف شده است 

   0.25: حق دسرتسی حد اقل در سه بخش ذکر شده باال قابل اجرا بوده یا چند بخش کلیدی ان معاف شده است) مثل دستگاه محرمانه دولت، 

بخش نظامی، پولیس و ریس جمهور و غیره 

   0: هیچ چارچوبی برای دسرتسی به اطالعات وجود ندارد، هیچ قانونی واضح برای نهاد ها وجود ندارد که انرا زیر پوشش خود بگیرد، یا حق 

دسرتسی حد اقل در سه بخش ذکر شده باال قابل اجرا بوده و چند بخش کلیدی ان معاف است)مثل دستگاه محرمانه دولت، بخش نظامی، پولیس و 

ریس جمهور و غیره( 

   -: مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست.   

قانون درسسی به اطالعات برای متام نهاد های عامه قابل اجرا است. 269 ماده 3 )6( “نهاد” ها عبارت از وزارت خانه ها، ریاست عمومی مستقل پاسخ

انسجام، کمیسیون مستقل دولت، نهاد های های شورای ملی، قضایی، و اجرایی، ادارات محلی، استانی، .ولسوالی ها، قریه ها و شورای شهردار ها، 

هییت شهردار ها، تشکیالت اقتصادی، همکاران دولت و کار های جمعی و نهاد های دیگر. 

18.4شامره شاخص

ایا یک خط زمانی واضح  و قابل قبول برای پاسخ به درخواست ها وجود دارد، رصفنظر از راضی منودن درخواست هاسوال )های( شاخص

   1: چارچوب زمانی 10 روز کاری است ) یا 15 روز، یا دو هفته( یا کمرتامتیاز    

   0.5: چاچوب زمانی 20 روز کاری است )یا 30 روز، چهار هفته، یا یک ماه( یا کمرت 

   0.25: چارچوب زمانی بشرت از 20 روز کاری است )یا 30 روز، چهار هفته، یا یک ماه(

   0: هیچ چارچوب زمانی برای پاسخ به درخواست ها موجود نیست

   -: مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست.   

ماده 6 قانون قانون دسرتسی به اطالعات بیان منوده است که نهاد ها ملزم هستند تا اطالعات خواسته شده را در چارچوب زمانی ذیل ارایه بدارند: 270پاسخ

درخواست های عام: 10 روز کاری از اغاز تسلیم دهی درخواستی )همرای 3 روز متدیدی در صورت داشنت دلیل موجه( 	 

رسانه ها: سه روز کاری 	 

درخواستی هایکه مربوط  به »اطالعات برای  مصونیت شخصی یا محافظت شخصی یا ازادی  شخصی باشد« 24: ساعت است 	 

به هر حال، در عمل این جارچوب زمانی توسط عموم نهاد ها اجرا منی شود. این موضوع توسط کمیسیون نظارت بر دسرتسی به اطالعات بیان شده 
است. 271
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18.5شامره شاخص 

ایا محدودیت های دسرتسی به اطالعات سازکار با معیار های بین اللملی است؟ سوال )های( شاخص

   9 یا 10امتیاز      

   7یا 8

   5 یا 6

   3 یل 4 

   0، 1 یا 2

   -: مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست.   

ماده 15 قانون  دسرتسی بعه اطالعات یک تعداد استثنات را بیا منئده است که به شکل وسیه با معیار های بین اللملی ساز گار است. 272پاسخ

 به هر حال، در عمل این استثنات توسط مقامات دولتی برای محدود منودن اطالعات استفاده میشود. یک دلیل بسیار عام ان اریه نکردن اطالعات 

توسط امنیت ملی میباشد که به صورت بسیار گنگ و نا سازگار بیان شده است. روز نامه نگاران بیان منوده اند که این استثنات برای توجیه منودن 
بهانه های شان برای ندادن اطالعات و پروسه خواسنت اطالعات است. 273

18.6شامره شاخص 

ایا احتامل خطر برای متام استثنات قابل اجرا است، بنآ این موضوع در صورت قابل رد خواهد بود که باعث خطر برای افراد پر نفوس گردد؟سوال )های( شاخص

   1: احتامل خطر برای متام استثنات وجود داردامتیاز 

   0.75: احتامل خطر برای متام ان وجود دارد جز یک استثنا ان 

   0.5: احتامل خطر برای متام ان وجود دارد جز دو استثنا ان 

   0.25: احتامل خطر برای متام ان وجود دارد جز سه استثنا ان

   ۰: نظر به قانون هیچ خطری الزمی نیست  یا این احتامل برای چهار یا بیشرت از ان وجود ندارد

   -: مطابقت ندارد یا اطالعات موجود نیست.        

قانون دسرتسی به اطالعان بیان میدارد که احتامل خطر برای متام استثنات  به جز استثنات در ارتباط به بخش های تجارتی، ملکیت های خصوصی پاسخ
و حسابات بانکی جز انهایکه در قانون بیان شده است  وجود داشته باشد. 274

به هر حال، قسمیکه در باال ذکر شد در عمل متام این استثنات توسط مقامات دولتی برای محدود ساخنت دسرتیی به اطالعات استفاده میشود 

)مراجعه شود به بخش 18.5( و این احتامالت خطر به صورت نا سازگار زمانیکه بخواهند درخواستی دسرتسی به اطالعات را رد منایند اجرا میشود.
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چارچوب تقنینی و نهادیبعد

18.7شامره شاخص 

ایا عالقه مندی عمومی اجباری برای پایامل منودن این قانون و افشا منودن اطالعات بخاطر اینکه خواست عموم میباشد وجود دارد حتا اگر این کار سوال )های( شاخص

به مصلحت عمومی رضر برساند؟ ایا مخالفت شدیدی وجود دارد )که مطلقا اجرا شود( – به عنوان مثال برای اطالعات در مورد حقوق برش، فساد یا هم 

جرایم علیه برشیت؟

   1: عالقه مندی الزامی عمومی وجود دارد که برای متام استثنات قابل اجرا بوده و این دلیل برای رسیدن این عالقه مندی به حد محدود ان منی امتیاز

شود

   0.75: عالقه مندی الزامی عمومی وجود دارد که برای متام استثنات قابل اجرا بوده و این یک یا دو دلیل برای رسیدن این عالقه مندی به حد 

محدود ان منی شود

   0.25: میزان عالقه مندی مردم تنها برای بعضی از استثنات اجرا میشود 

   میزان عالقه مندی مردم در قانون الزامی نیست 

   -: قابل اجرا نیست یا اطالعات موجود منی باشد   

این موضوع زیاد در قانون گرامی داشته نشده است.پاسخ

همچنان، قسمیکه در باال ذکر شد استثنات در عمل توسط مقامت دولتی برای محدود سختنا اطالعات استفاده میشود )مراجعه شود به بخش 18.5(، 

به خصوص در مورد امنیت ملی. این بر خالف اولیت بندی های عالقه مندی مردم است. 

18.8شامره شاخص

ایا کمیسیون مسقل اطالعات یا مشابه ان برای درخواست کننده ان وجود دارد تا انها بتوانند شکایات خود را درج منایند؟سوال )های( شاخص

   1: کمیسیون اطالعات وجود دارد و این کمیسیون و این کمیسیون صالحیت الزم برای اجرای نقش خویش دارد ضمیمه بررسی اسناد های رسی امتیاز

و قضایای ملکی

   0.5: کمیسیون اطالعاتی و یک بخش مشابه مثل ان  وجود داشته  مگر هر دوی انها صالحیت بررسی اسناد های رسی یا قدرت نظارتی ندارند

   0.25: کمیسیون اطالعاتی و یک بخش مشابه مثل ان  وجود داشته مگر این کمیسیون نه قدرت بررسی اسناد های رسی را داشته و نه هم 

صالحیت انجام بازرسی را 

   0: هیچ نهاد مستقل بازرسی و جود ندارد 

   -: قابل اجرا نیست یا اطالعات موجود منی باشد   

بلی، ماده 16  قانون دسرتسی به اطالعات 275 کمیسیون بررسی برای دسرتسی به اطالعات را که متشکل از مناینده گان دولت و غیر دولت بوده پاس

برای سه سال منصوب منوده است. که صالحیت های کمیسیون مذکور شامل حق دسرتسی به درخواستی های اطالعات و شنیدن شکایات مربوطه 

میباشد)ماده 25(. از زمان تاسیس این کمیسیون در 2015 این کمیسیون دستورالعمل ها، طرزالعمل ها و مدارک زیادی را توسعه داده است.
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چارچوب تقنینی و نهادیبعد

*18.9شامره شاخص 

*ایا قانون/کار شیوه دسرتسی به اطالعات شامل معیار ها و صالحیت ها برای نرش اطالعات به صورت خودی است؟  سوال )های( شاخص

   1: قانون دسرتسی به اطالعات )یا قوانین مرتبط دیگر( نیازمندی های الزمی داشنت صالحیت برای نرشخودکار اطالعات مشخص را داردامتیاز  

   0: هیچ مقرره یی برای نرش اطالعات به صورت خودی وجود ندارد

   -:قابل اجرا نیست یا اطالعات موجود منی باشد

به اساس ماده 14 قانون  دسرتسی به طالعات 276، نهاد ها زیر قلمرو صالحیت خود شان ملزم هستند تا اطالعات زیر را سال یکبار به چاپ برسانند:پاسخ

ساختار سازمانی، وظایف و صالحیت های نهاد ها و کزارش اجراات مربوطه را . 1

وضعیت مالی نهاد را . 2

جزییات خدمات ارایه شده برای مرد را . 3

روند درخواست اطالعات عامه و شکایت های عامه را . 4

اسناد های قانونی مربوطه را. 5

فرمان ها، طرز عمل و دستورالعمل های مربوطه را. 6

قرار داد ها، توافق نامه ها و یادداشت های داخلی و بین اللملی مربوطه را   . 7

کار شیوه ها، روش ها و پالن های کاری مربوطه را . 8

متام مطالب مشخص سازمانی را . 9

ارزیابی توسط جناح سومیبعد

18.10شامره شاخص 

امتیاز این کشور در گلوبل رایت  جهانی چند است)مراجعه شود به www.rti-rating .org/view_country(؟سوال )های( شاخص

در سال 2015 افغانستان در گلوبل رایت 77 منره گرفته است. 277پاسخ

تطبیق و سازگاریبعد

*18.11شامره شاخص

*کمبودی های روش  دسرتسی به اطالعات کدام ها اند؟سوال )های( شاخص

نکته اصلی در روش دسرتسی به اطالعات در افغانستان این است که در عمل قانون دسرتسی به اطالعات به صورت نا سازگار اجرا میشود و مکررا پاسخ

توسط نهاد ها اجرا منی شود. در عمل، اطالعات توسط روابط شخصی بدست اورده میشود تا عملی منودن پروسیجر که توسط قانون دسرتسی به 
 اطالعات شاخته شده است. 278

مطابق به کمیسیون بررسی دسرتسی به اطالعات، یک تعداد از نهاد های دولتی قانون دسرتسی به اطالعات را عملی منی کند، این نهاد ها عبارت از 
دفرت اجرایی ریس جمهور، وزارت اطالعات و فرهنگ، پارملان، اداره مستقل اصالحات اداری و کمیسیون خدمات ملکی.279

بر عالوه، قانون دسرتسی به اطالعات شامل یک تعداد کمبودی ها است، ضمیمه اینکه این قانون متضمن دسرتسی به اطالعات برای هر کس نیست، 

تنها شهروندان افغانستان )مشمول بخش های قانونی که زیر قانون افغانستان کار میکنند(،- به عبارت دیگرعدم شهروند افغانستان منی توانند 

دسرتسی داسته باشند. 
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تطبیق و سازگاریبعد

*18.12شامره شاخص 

* در عمل، ایا کدام عاملی است که درخواستی و دسرتسی به اطالعات را پردردرس و دشوار  بگرداند؟سوال )های( شاخص

قسمیکه در باال در شاخص 18.12 ذکر شد مشکل عمده دسرتسی به اطالعات تطبیق قانون دسرتسی به اطالعات به صورت نا سازگار است و مکررا پاسخ 

توسط نهاد های عامه اجرا منی شود. 

بعضی عوامل اضافی هم است که قانون دسرتسی به اطالعات را دشوار گردانیده است. عبارتند از: 

عدم اگاهی الزم در باره قانون دسرتسی به اطالعات 280	 

پیچیده گی دیتابیس نهاد های دولتی و نواقص دیتابیس ها روند ارایه اطالعات رادر بین نهاد ها  بسیار کند و اهسته می سازد و ارایه اطالعات 	 

مستند زمان گیر میشود. 

پیچیده گی و نا کافی بودن اسناد ها و روند ذخیره ان 	 

کمبود تکنولوژی معارص و فورم های انالین 	 

ترس از دست دادن وظیفه در صورت افشا منودن اطالعات توسط مقامات باال رتبه 	 

مجازات نا کافی در صورت تخلف 	 

فقدان دفاتر ارایه اطالعات در تشکیل نهاد های دولتی جهت ارايه اطالعات. 281	 

مصارف فورم درخواستی )قیمت فورم درخواستی 10 افغانی( برای بعضی ها  گران خواهد بود 282	 

*18.13شامره شاخص 

*چه تعداد درخواستی ها برای اطالعات در دو سال گذشته ساخته صورت گرفته است؟سوال )های( شاخص

اطالعات محدودی در این مورد موجود است.پاسخ

کمیسیون نظارت دسرتسی به اطالعات در مورد 100 درخواستی که نهایی شده است میداند، 283 قرار معلوم مجموع درخوستی ها زیاد بوده که متام 

ان درخواستی ها در دسرتس کمیسیون قرارنگرفته است. 

به اساس قانون دسرتسی به اطالعات نهاد های عامه مکلف هسنتد تا ساالنه تعداد درخواستی های خویش را به کمیسسون گزارش بدهد. به هر حال، 

کمیسیون از2015  زمان تاسیس آن تا حال هیچ گزارشی را دریافت نکرده است. 

کمیسیون نهاد های دولتی را به ایجاد دفرت های دسرتسی به اطالعات در ساختار تشویق میکند تا که منجر به توسعه اطالعات و وضاحت در وصل و 

تنظیم درخواستی های اطالعات بوجود بیاید. 

ارزیابی دسرتسی افغان ها به اطالعات که ر سال 2015 توسط دیده بان شفافیت افغانستان راه اندازی شده بود نشان میدهد که از 10 نفر 8 نفر ان 
بخاطر اطالعات درخواست نکرده است. دلیل اصلی ان کمبود اگاهی مردم در مورد قانون دسرتسی به اطالعات میباشد. 284
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تطبیق و سازگاریبعد

18.14شامره شاخص 

آیا طی دو سال گذشته کدام پیرشفتی که نشانگر بهبود یا بد تر شدن دسرتسی به اطالعات یا تطبیق آن شده باشد، صورت گرفته؟سوال )های( شاخص

در اخیر 2014 قانون درسسی به اطالعات تصویب شد 285، که منجر به تاسیس کمیسیون دسرتسی به اطالعات گردید. به هر حال، کمیسیون در دو پاسخ

سال گذشته بودیجه یی برای پیشربد فعالیت های شان نداشتند )2015-16(، 286 که باعث تاخیر در اغاز کار و انجام دادن صالحیت های کمیسیون 

گردید. که این کار منجر به صدمه زدن به شهرت کمیسیون گردید. 

کمیسیون دست اورد های ذیل را با وجود چالش ها و موانع در سال های 2015-16 بدست اورده است: 287

نزدیک به 72 نهاد های عامه مامور اطالعاتی خود را به کمیسیون معرفی منودند حتا بعضی از انها دفاتر جدا گانه اطالعاتی ایجاد کردند. 	 

یک تعداد دیگری از نهاد ها چون رسانه ها و انجمن های ملکی فرهنگ دسرتسی به اطالعات را نهادینه ساختند. 	 

چند روش بخاطر اصالح منود قانون دسرتسی به اطالعات توسط بخش های مربوط ارایه گردید.	 

قواعد و کار شیوه های مختلف در درون نهاد های مختلف دیزاین و و پخش گردید.	 

نزدیک به 60 ورکشاپ، برنامه های اگاهی دهی، کنفرانس های مطبوعاتی و اموزش انفرادی 2606  )1876 مذکر و 730 طبقه اناث(.	 

چندید جلسه مهم برای بهرت منودن قانون برگزار گردید.	 

قانون دسرتسی به اطالعات مورد بازدید قرار گرفته و ساختار کمیسیون هم بر مبنای قانون تغییر خواهد کرد . 288

نهاد سرتاتیژی ملی افغانستان برای مبارزه علیه فساد به وزارت عدلیه فرمان  داده است که قانون دسرتسی به اطالعات را انگونه اصالح منوده  که 
مطابق با معیار های بین املللی بوده و باعث تقویت کمیسیون بررسی به اطالعات گردد. 289



اهداف توسعه پایدار و مبارزه علیه فساد 76

داده های حکومت باز )اختیاری(. 19

ارزیابی توسط جناح سومیبعد

19.1 شامره شاخص

درجه و امتیاز کشور در اخیرین ویرایش بارومرت داده های باز  که توسط بنیاد ویب جهانی  )http://opendatabarometer.org(  به نرش رسیده است سوال )های( شاخص

چند است؟

افغانستان در بارومرت شامل نیست. پاسخ

19.2 شامره شاخص

امتیاز کشور در اخرین فهرست داده های باز  که توسط سازمان بین املللی دانش باز به نرش رسید؟ )http://index.okfn.org/place( سوال )های( شاخص

افغانستان در رده 86 در فهرست داده های باز قرار گرفته است. پاسخ

تطبیق و سازگاریبعد

*19.3 شامره شاخص

*ایا تالش های قابل توجه برای منترش کردن اطالعات به صورت خودی و اسناد های انالین )به خصوص در شکل قابل خوانش برای ماشین و برابر با  سوال )های( شاخص

معیار های داده های باز( که برای کشف یا جلوگیری از فساد مفید باشد، انجام شده است؟

دولت افغانستان به حیث یک کشور واجد رشایط درخواست خود را برای پیوسنت به مشارکت حکومتداری باز در دسامرب 2016 ارایه منوده است.290پاسخ

نخستین نشست هامهنگی مقامات دولتی افغانستان در مورد پالن عملی ملی در 18 جون 2017 برگزار شد.291 نخستین ورکشاپ مشورتی انجمن 
های ملکی در اپریل 2017 برگزار شد با اشرتاک بیشرت از 40 مناینده از نهاد های مدنی. 292

اداره تدارکات ملی در ویبسایت خویش قرارداد های تدارکات ملی را ) نام نهاد، تاریخ، مقدار( انها را به نرش رسانده اما انها تن کامل قرار داد را به نرش 
منی رسانند. 293

دولت قانونی را در مورد تذکره های الکرتونیکی طرح کرد، پارملان انرا تصویب کرد و ریس جمهور انرا امضا منود. به هر حال، این قانون عملی منی 
شود. حاال اداره تذکره الکرتونیکی میگوید که تذکره های برقی جایگزین تذکره های ورقی خواهد شد. 294

*19.4 شامره شاخص

*ایا پروژه های عامه ملکی که از اطالعات دولتی و یا منابع اطالعاتی موجود دیگر که بخاطر جوابگوی دولت و کمک منودن در جلوگیری یا کشف فساد سوال )های( شاخص

کمک میکند موجود است؟ 

هیچ پروژه جامعه مدنی یا طرح قابل توجه موجود نیست.  پاسخ

http://opendatabarometer.org
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فساد . 1 که  میدهد  نشان  جنگ  از  پس  های  کشور  تجربه 

گسرتده به صالحیت دولت و نهاد های آن صدمه وارد کرده 

و زمینه های روز افزونی را برای شبکه های مجرمین و آشوب 

به عملیات خود  آنان  ازین طریق  گران مساعد میسازد که 

می پردازند. همچنان فساد طبقه محروم و آسیب پذیر را از 

خدمات اساسی محروم ساخته و دسرتسی آنها را به خدمات 

عدلی ناچیز، محدود میسازد. 

طبق بنیاد آسیایی )2017(، یک نظرسنجی مردم افغانستان، . 2

در  است.  نکرده  تغیر  یی  مالحظه  قابل  طور  به  فساد  درک 

سال 2017، تقرینب متام مردم افغانستان بر این باور هستند 

گی  زنده  های  عرصه  متام  در  فراگیر  معضل  یک  فساد  که 

بزرگ  مشکل  یک  را  فساد  مردم  فیصد   ۸۳.۷ است.  شان 

دانسته در حالیکه 13.1 فیصد مردم بر این باور اند که فساد 

زنده  نگرانی ها در مورد فساد در  یک مشکل کوچک است. 

یافته  افزایش  گذشته  سالهای  در  مداوم  طور  به  روزمره  گی 

است. نسخه پی دی اف این نظرسنجی در لینک ذیل موجود 

https://asiafoundation.org/wpcontent/ است: 

.AfghanSurvey_report_2017/11/2017/uploads

که  میدهند  گزارش  افغانها  بررسی،  این  طبق  برعالوه، 

بیشرتین رشوه را در حدود 347 میلیون دالر آمریکایی برای 

خواست  در  برای  را  آمریکایی  دالر  میلیون   172 محاکم، 

وظیفه، و 133 میلیون دالر آمریکایی را برای دفاترحکومت 

محلی پرداخت میکنند. 

پالن . 3 یک  نویس  پیش  در 23 جون سال 2017،  طوریکه 

تهیه شده بود و پالن نهایی آن توقع میرفت که در جوالی 

سال 2017 میالدی منترش شود. 

4 . 50 حدود  در  افغانستان  دولت  اکنون،  تا   2015 سال  از 

سیمینارها، ورکشاپ ها، نشست های مشورتی، و کنفرانس 

هارا با نهاد های مدنی، سکتور های خصوصی، فرهنگیان، 

راه  به  زنان  های  گروه  و  آموزان  دانش  جوانان،  ها،  رسانه 

انداخته است و گروه های زنان نرم افزار های انکشافی مورد 

بحث قرار داده و در صدد تطبیق آن در افغانستان میباشند. 

اپریل . 5 در   SDG در  جوان  ملی  سمپوزیم  در  شانزده  هدف 

2017 بحث شد. 

6 . A-SDG هنگام نگارش )23 جون 2017(، یک پیش نویس

پالن عمل شامل دو مشخصه میشود که تحت عنوان گول 

شانزده است. 

اجتامعی . 7 های  سازمان  توسط   CSO/Shadow گزارش 

موازی با گزارش دهی دولت تدوین شده است.  

مهم( . 8 )یافته های  به صفحه 8 قسمت  مکمل  لیست  برای 

را ببینید. 

ارگان بین-دولتی است که . 9 اقدامات مالی یک  گروه کاری 

شویی،  پول  جهانی،  مالی  سیستم  از  محافظت  سیاست 

تسلیحات سالح  مالی  تامین  و  ها  تروریست  مالی  حامیت 

های کشتار جمعی را ترویج و انکشاف میدهد. 

تعهد ماه می کنفرانس لندن 2016.. 10

بردن . 11 باال  خالها:  بردن  بین  از  امللل،  بین  شفافیت 

موثریت سازمان های ضد فساد افغانستان. )شفافیت بین 

امللل، اپریل 2017(. 

بخش جوابات شانزده را ببینید. . 12

بخش جوابات شانزده را ببینید.. 13

بخش هجده را ببینید.. 14

به شمول قضیه مربوط به وزارت معارف که در صفحه ۲۴ . 15

این گزارش تذکر داده شد.

جدا از مکانیسم پیگیری و بررسی آن،  آجندای سال ۲۰۳۰ . 16

برای انکشاف با ثبات، کشور های عضو را تشویق میکند که 

بررسی منظم و جامع پیرشفت را در سطح ملی و فراملی را 

که توسط کشور و برای کشور میباشد، انجام دهد. انتظار می 

رود این بررسی های ملی به عنوان پایه ای برای بررسی های 

منظم توسط مجمع سیاسی سطح باال صورت گیرد. بررسی 

به منظور تسهیل در تقسیم تجربیات،  های داوطلبانه ملی 

از جمله موفقیت، چالش ها و درس هایی که آموخته اند، به 

ته نویس

https://asiafoundation.org/wpcontent/uploads/2017/11/2017_AfghanSurvey_report
https://asiafoundation.org/wpcontent/uploads/2017/11/2017_AfghanSurvey_report
https://asiafoundation.org/wpcontent/uploads/2017/11/2017_AfghanSurvey_report
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منظور ترسیع در اجرای آجندای ۲۰۳۰، توقع میرود که عنوان 

یک اصل به کار آید. این بررسی ها همچنین به دنبال تقویت 

مشارکت  و  حامیت  بسیج  و  دولتی  نهادهای  و  ها  سیاست 

چندین رشکت کننده برای اجرای اهداف توسعه پایدار میباشد. 

لطفا توجه داشته باشید که برای هر سوال پنج منره نشانی . 17

شده  قابل دسرتس نخواهد بود.

در ۲۳ جون، گروه کاری اقدامات مالی به طور عمومی اعالم . 18

و  نیست  افغانستان دیگر در فهرست »خاکسرتی«  کرد که 

این موضوع از و از این لیست بیرون ساخته شد. لینک: 

www.fatf-gaf.org//publications/high-riskand
noncooperativejurisdictions/documents/fatf-
compliancejune-2017.html

تعهد در کنفرانس می 2016 لندن. 19

نشست لندن در افغانستان.. 20

)ماه . 21 افغانستان  اداری  فساد  با  مبارزه  ملی  اسرتاتژی  در 

در  توافقات  و  مذاکرات  پیشربد  منظور  به   ،)۲۰۱۷ اکتوبر 

مورد جرایم مرزی و بازیابی دارایی های به رسقت رفته، تا 

جون 2018، بر عالوه آن، اسرتاتیژی مذکور وزارت عدلیه را 

مکلف به بازنگری کود جزا و کود مدنی منوده تا دارائی های 

غیر قانونی را تا دسامرب ۲۰۱۷ مصادره مناید. 

آسیائی، . 22 )بنیاد  افغانستان،  مردم  سنجی  نظر  آسیا،  بنیاد 

۲۰۱۷( قابل دسرتس در: 

https://asiafoundation.org/wp-content/
uploads/2017/11/2017_AfghanSurvey_report.pdf 

که . 23 شود  تصویب  فساد  با  مبارزه  جامع  قانون  یک  باید 

تعهدات  و  املللی  بین  روش  بهرتین  با  مطابق  قانون  این 

افغانستان تحت کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل باشد. 

بردن . 24 باال  خالها:  بردن  بین  از  امللل،  بین  شفافیت 

موثریت سازمان های ضد فساد افغانستان. )شفافیت بین 

امللل، اپریل ۲۰۱۷(. 

ملی: . 25 بان  دیده  ارزیابی  سیستم  امللل،  بین  شفافیت 

افغانستان ۲۰۱۵:  قابل دسرتس در: 

www.transparency.org/whatwedo/publication/
afghanistan_2015_national_integrity_system_
assessment

تعدیل ماده ۱۲ قانون نظارت بر تطبیق اسرتاتیژی مبارزه . 26

علیه فساد اداری )اکترب 2016(.

جوابات بخش 16 را بیبنید.  . 27

جوابات بخش 16 را بیبینید. 28

بخش 17 )آزادی مطبوعات( . 29

آزادی . 30 )ناظر  نی  و  افغان  نگاران  روزنامه  مصئونیت  کمیته 

از جمله کشنت، حمله،  این کمیته 101 مورد  رسانه ای(. 

ارعاب، سوء استفاده و زخمی شدن روزنامه نگاران را توسط 

غیر دولتی ضبط کرده است. بخش 17  و  مقامات دولتی 

)آزادی مطبوعات( را ببینید.

بخش 18 را بیبینید . 31

شایعرتین دالیل عدم دسرتسی به اطالعات به دالیل امنیت . 32

ملی است که مبهم تعریف شده و متناقض به کار رفته است. 

روزنامه نگاران و منایندگان مجلس خاطر نشان کرده اند که این 

استثنا برای توجیه عدم دسرتسی به درخواست های اطالعاتی 

استفاده شده است و برای دسرتسی به اطالعات بسیار دشوار 

و پیچیده است.

بخش 19 را بیبینید. . 33

طوریکه در می 2016 در کنفرانس لندن تعهد شده بود.. 34

مالی . 35 جریان  غیرقانونی  ارزش  مجموعه   :16.4.1 شاخص 

داخلی و خارجی ) به دالر امریکایی فعلی( 

یافت . 36 شده،  ضبط  های  اسلحه  نسبت   :16.4.2 شاخص 

شده یا تسلیم شده که مبنای غیرقانونی یا حدود آن توسط 

یک مقام ذی صالحیت مطابق با ابزار بین املللی شناسایی 

شده یا تأیید شده است

شاخص 16.5.1: نسبت افرادی که حداقل یک متاس با یک . 37

مقام دولتی داشتند و یکبار رشوه را به یک مقام دولتی پرداختند 

یا از طریق مقامات دولتی در طی 12 ماه گذشته خواسته شده 

بودند. شاخص 16.5.2: سهم کسب و کارهایی که حداقل یک 

متاس با یک مقام رسمی داشتند و رشوه را به یک مقام دولتی 

پرداختند یا از طریق آن مقامات دولتی طی 12 ماه گذشته 

و کارهایی که حداقل یک  بودند. سهم کسب  خواسته شده 

متاس با یک مقام رسمی داشتند و رشوه را به یک مقام دولتی 

http://www.fatf-gaf.org//publications/high-riskandnoncooperativejurisdictions/documents/fatf-compliancejune-2017.html
http://www.fatf-gaf.org//publications/high-riskandnoncooperativejurisdictions/documents/fatf-compliancejune-2017.html
http://www.fatf-gaf.org//publications/high-riskandnoncooperativejurisdictions/documents/fatf-compliancejune-2017.html
https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2017/11/2017_AfghanSurvey_report.pdf
https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2017/11/2017_AfghanSurvey_report.pdf
http://www.transparency.org/whatwedo/publication/afghanistan_2015_national_integrity_system_assessment
http://www.transparency.org/whatwedo/publication/afghanistan_2015_national_integrity_system_assessment
http://www.transparency.org/whatwedo/publication/afghanistan_2015_national_integrity_system_assessment
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پرداختند یا از طریق آن مقامات دولتی طی 12 ماه گذشته 

خواسته شده بودند که رشوه بگیرند. شاخص 16.10.1: تعداد 

موارد تایید شده قتل، آدم ربایی، ناپدید شدن اجباری، بازداشت 

خودرسانه و شکنجه روزنامه نگاران، پرسنل رسانه های مرتبط، 

در 12  مدافعان حقوق برش  و  کارگری  اتحادیه های  اعضای 

ماه گذشته. شاخص 16.10.2: تعداد كشورهايي كه تطبيق 

و اجراي قانون اسايس، قانوين و / يا تضميني براي دسرتيس 

عمومي به اطالعات را اتخاذ و اجرا مي كنند.

38 . 7 صفحه  موازی«،  گزارش  این  »اساس  قسمت  به  لطفا 

مراجعه کنید

هر . 39 برای  رنگی  منرات  متام  که  باشید  داشته  توجه  لطفا 

سوال در دسرتس نخواهد بود.

این گزارش در نوامرب 2017 به روز شد. 40

مصاحبه 7 جون سال 2017. . 41

26 دسامرب 2016: سمینار در مورد SDG ها در دانشگاه . 42

دانا برگزار شد. بیش از 300 رشکت کننده از جمله 130 

اقتصاد،  وزارت  منایندگان  سوی  از  که  داشتند  حضور  زن 

توسعه  برنامه  و  پارملان  خارجه،  امور  وزارت  مالیه،  وزارت 

سازمان ملل متحد صورت گرفت. 4-5 فوریه 2017: کارگاه 

متحد  ملل  سازمان  توسعه  برنامه  توسط  کابل  در  آموزشی 

برگزار  افغانستان   AIESEC با  ارتباط  در  اقتصاد  وزارت  و 

شد. 330 دانشجو، از جمله 180 زن، با اهداف و شاخص 

 :3 SDG 1: بدون فقر؛ SDG :ارائه شدند SDGS های نهاد

سالمت و سالمتی خوب؛ SDG 4: آموزش و پرورش کیفیت؛ 

SDG 5: برابری جنسیتی؛ SDG 7: انرژی مقرون به رصفه 

 :11 SDG 8: کار مناسب و رشد اقتصادی؛ SDG و پاکیزه؛

 SDG 13: اقدامات اقلیمی؛ SDG شهرها و جوامع پایدار؛

16: صلح، عدالت و نهادهای قوی. 19، 20 و 21 آوریل 

2017: سمپوزیوم جوانان در مورد SDG ها، کابل - شش 

مناینده جوانان از هر 34 والیت افغانستان دعوت شدند.

مصاحبه 7 جون سال 2017. 43

جمع آوری داده ها یکی از موانع عمده ای بود که در هنگام . 44

آماده سازی A-SDG ها با مقامات دولتی مواجه شد که منجر 

به زمان آماده سازی بیشرت از آنچه پیش بینی شده بود.

به . 45 دستیابی  برای  سیاسی  اراده  مانع  امنیتی  مالحظات 

 75،000  2016 و   2015 سال  در  شود:  می  ها   SDG

افغان کشته یا زخمی شدند. بیبینید : 

https://sustainabledevelopment.un.org/
memberstates/afghanistan and www.tolonews.  
com/afghanistan/ghani-offcially-opens-kabul-
processmeeting 06 June 2017.

به اساس تصمیم کابینه تاریخ 7 اکتوبر 2017 . 46

47 .http://  :ها. قابل دسرتس در لینک SDG .وزارت اقتصاد

sdgs/1183/moec. gov.af/en/page

شامره متاس:+93 707 645 790. 48

A-SDG ها 125 هدف ملی و 190 شاخص ملی را شامل . 49

میشود. 

از جمله: 1( . 50 اولویت وجود دارد،  برنامه ملی در  حدود 10 

برنامه توسعه بخش خصوصی؛ 2( منشور شهروند؛ 3( برنامه 

حاکمیت موثر؛ 4( برنامه اصالحات بخش عدلی؛ 5( برنامه 

ارتباطی؛  و  زیرساختی  برنامه   )6 کشاورزی؛  جامع  توسعه 

معدنی  توسعه  برنامه   )8 انرژی؛  شهری؛  توسعه  برنامه   )7

برنامه   )10 و  انسانی؛  رسمایه  توسعه   )9 ملی؛  منابع  و 

توامنندسازی اقتصادی زنان.

مصاحبه 6 جون 2017 . 51

آخرین آن در در وسط ماه ملی 2017 بود، مصاحبه 1 جون . 52

 2017

اسالمی . 53 جمهوری  اقتصاد  وزیر  مراد،  عبدالستار  بیانیه 

خارجه  امور  وزارت  بخش  عمومی  مباحثات  در  افغانستان 

جوالی   19 نیویورک،   ،HELP پایدار  توسعه  مورد  در 

https://sustainabledevelopment.un.org/،2016

july.-19-21489afghanistan/content/documents

pdf

مصاحبه، 7 جون.. 54

25 فربوی 2017: سازمان جامعه مدنی جلسه هامهنگی برای  

بخش بودجه زیرساخت

 1 مارچ 2017: هامهنگی سازماندهی جامعه مدنی جلسه برای 

بخش بودجه اقتصادی.

 1 مارچ 2017: هامهنگی سازماندهی جامعه مدنی جلسه برای 

بخش بودجه سالمت

https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/afghanistan
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/afghanistan
http://www.tolonews
http://moec
http://moec
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21489afghanistan-19-july.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21489afghanistan-19-july.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21489afghanistan-19-july.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21489afghanistan-19-july.pdf
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سمپوزیوم . 55 ملل،   سازمان  انکشافی  پروگرام  اپریل،   30

جوانان یک گفتگوی ملی در مورد اهداف توسعه پایدار را 

افتتاح می کند. لینک: 

www.af.undp.org/content/afghanistan/en/home/ 
presscenter/IntheNews/YouthSymposium.html   

http:// همچنان این لینک را ببینید., ریکا, ۲۵ اپریل ۲۰۱۷, 

 2382=recca.af/?p

سازی . 56 توامنند  شهروندان،  منشور  جمله  از  ملی  اسناد 

اقتصادی زنان و دیگر برنامه های مهم )اولویت( ملی

30 اپریل 2017،  پروگرام انکشافی سازمان ملل،  سمپوزیوم . 57

جوانان یک گفتگوی ملی در مورد اهداف توسعه پایدار را 

افتتاح می کند. لینک: 

www.af.undp.org/content/afghanistan/en/home/ 
presscenter/IntheNews/YouthSymposium.html. 
 2017http://recca.af/?p=2382 لیرپا 25 ،اکیر :دینیبب نانچمه

قابل . 58  ،2017 سپتامرب  افغانستان،  ملی  تلویزیون  رادیو 

دسرتس در لینک: 

http://rta.org.af/eng/2017/09/30/ high-council-
on-rule-of-law-approves-national-anticorruption-
strategy/
Afghanistan National Strategy for Combatting 
Corruption, October 2017, available at http://mof.
gov.af/Content/fles/AFG_AntiCorruptionStrategy_
Eng_.pdf 

قابل . 59 فساد.  با  مبارزه  برای  افغانستان  ملی  اسرتاتیژی 

دسرتس در: 

http://mof.gov.af/Content/fles/AFG_
AntiCorruptionStrategy_Eng_.pdf  

در اکترب 2017، تحت اسرتاتژی ملی مبارزه با فساد اداری . 60

کمیته  جز  به  اداری،  فساد  ضد  ادارات  متام  افغانستان، 

کل  اداره  تحت  ارزیابی  و  فساد  با  مبارزه  مشرتک  مستقل 

با فساد را تعیین می  عدلی، که معاون جدید برای مبارزه 

کند، ادغام خواهد شد.

املللی . 61 بین  سازمان   ۲۰۱۳ سال  جهانی  فساد  بارومرت 

شفافیت بین املللی.

سازمان ملل متحد دیده بان افغانستان، بررسی ملی فساد . 62

https://iwaweb.org/ :لینک در  دسرتس  قابل   .2016

/2016-nationalcorruption-corruption-survey

63 . .)2017 آسیا،  )بنیاد  افغانستان  مردم  بررسی  آسیا،  بنیاد 

قابل دسرتس در لینک: 

Available at https://asiafoundation.org/wp-content/
uploads/2017/11/2017_AfghanSurvey_report.pdf 

شفافیت بین املللی، از وعده به اقدامات: هدایت همکاری های . 64

ضد فساد در افغانستان )شفافیت بین امللل، سپتمرب 2016(.

شفافیت بین امللل، از وعده تا عمل:  هدایت کردن تعهدات . 65

ضد فساد در افغانستان ) شفافیت بین امللل، سپتمرب 2016(

66 . –  2021   )ANPDF( افغانستان  توسعه  و  صلح  چارچوب 

http://moec.gov.   :2017 صفحه 30. قابل دسرتس در

af/Content/fles/ANPDF_English.pdf

67 . ،EU افغانستان،  در  عام  فرهنگ  یک  مجازات:   از  معافیت 

28 مارچ 2017، خربگزاری باخرت. قابل دسرتس در لینک: 

www.bakhtarnews.com.af/eng/politics/item/28057- 
impunity-a-common-culture-in-afghanistan-eu.html    

گاردین، فساد اداری واگیرافغانستان میلیاردها دالر کمک . 68

را ضایع میکند. )گاردین، نومرب 2016(. قابل دسرتس در:

www.theguardian.com/globaldevelopment-
professionalsnetwork/2016/nov/03/afghanistans-
corruption-epidemic-is-wasting-billionsin-aid

مصاحبه 10 جون 2017.. 69

شهروند اتاوا, کانادا، نگران وجوه کمک شده به افغانستان . 70

پس از تحقیق در مورد فساد ادعا شده. )شهروند اتاوا ، 23 

جنوری 2017( قابل دسرتس در: 

http://ottawacitizen.com/news/localnews/canada-
concerned-about-aid-funds-afterreport-points-to-
alleged-afghan-education-ministrycorruption. 

به گفته صدیق پتمن، یکی از معاونین اسبق وزارت معارف ، رهربی 

وزارت معارف، آمار مربوط به تعداد دانش آموزان فعال را، شاید به 

دالیل از جمله فساد و سوء استفاده از منابع، مبالغه کرده است. 

منبع: طلوع نیوز. وزیر تعداد دانش آموزان را 6 میلیون ثبت کرده 

است. )طلوع نیوز، 18 دسمرب، 2016( قابل دسرتس در: 

http://recca.af/?p=2382
http://recca.af/?p=2382
http://recca.af/?p=2382
http://www.af.undp.org/content/afghanistan/en/home/
http://recca.af/?p=2382
http://rta.org.af/eng/2017/09/30/
http://mof.gov.af/Content/fles/AFG_AntiCorruptionStrategy_Eng_.pdf
http://mof.gov.af/Content/fles/AFG_AntiCorruptionStrategy_Eng_.pdf
http://mof.gov.af/Content/fles/AFG_AntiCorruptionStrategy_Eng_.pdf
http://mof.gov.af/Content/fles/AFG_AntiCorruptionStrategy_Eng_.pdf
http://mof.gov.af/Content/fles/AFG_AntiCorruptionStrategy_Eng_.pdf
https://iwaweb.org/nationalcorruption-corruption-survey-2016/
https://iwaweb.org/nationalcorruption-corruption-survey-2016/
https://iwaweb.org/nationalcorruption-corruption-survey-2016/
https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2017/11/2017_AfghanSurvey_report.pdf
https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2017/11/2017_AfghanSurvey_report.pdf
http://moec.gov.af/Content/fles/ANPDF_English.pdf
http://moec.gov.af/Content/fles/ANPDF_English.pdf
http://www.theguardian.com/globaldevelopment-professionalsnetwork/2016/nov/03/afghanistans-corruption-epidemic-is-wasting-billionsin-aid
http://www.theguardian.com/globaldevelopment-professionalsnetwork/2016/nov/03/afghanistans-corruption-epidemic-is-wasting-billionsin-aid
http://www.theguardian.com/globaldevelopment-professionalsnetwork/2016/nov/03/afghanistans-corruption-epidemic-is-wasting-billionsin-aid
http://ottawacitizen.com/news/localnews/canada-concerned-about-aid-funds-afterreport-points-to-alleged-afghan-education-ministrycorruption
http://ottawacitizen.com/news/localnews/canada-concerned-about-aid-funds-afterreport-points-to-alleged-afghan-education-ministrycorruption
http://ottawacitizen.com/news/localnews/canada-concerned-about-aid-funds-afterreport-points-to-alleged-afghan-education-ministrycorruption
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www.tolonews.com/afghanistan/education-minister-

 sets-record-straight-only-sixmillion-scho

طلوع نیوز 18 دسمرب 2016 قابل دسرتس در: . 71

www.tolonews.com/afghanistan/education-minister-
setsrecord-straight-only-six-million-scho

مناینده های عضو شامل:  وکالی پارملان هریک عبدالخالق . 72

بالکرزی، عبدالقدیر قالتوال،  حمیرا ایوبی، و محمد ولی علیزی. 

سناتور محمد حنیف حنیف، مناینده های جامعه مدنی عطا 

الله ویسا  و محمد سلیم. مناینده های لوی ثارنوالی. 

73 . Isenberg ایسنربگ  سرتاتیژیک  هجونگاری  انستیتیوت 

افغانستان،  Institute of Strategic Satire، رئیس جمهور 

مناینده مجلس را برای بررسی ادعاهای فساد در وزارتخانه 

 Isenberg توظیف میکند. ) 17 جوالی 2015. انستیتیوت

Institute of Strategic Satire(. قابل دسرتس در: 

http://iissonline.net/afghanpresident-assigns-
delegation-to-probe-corruptionallegation-in-ministry/ 

مصاحبه 10 جون 2017. 74

مصاحبه 10 جون 2017 . 75

تضعیف . 76 باعث  میگوید: »فساد  سارنوال  لوی  نیوز،  طلوع 

بخش امنیتی میشود«. )طلوع نیوز، 16 می 2017(. قابل 

دسرتس در:  

www.tolonews.com/afghanistan/corruption-
weakening-security-sector-says-attorneygeneral

 طلوع نیوز، 16 می 2017. . 77

منبع:  . 78 رحیمی.  فرید  محمد  جرنال  سارنوال  لوی  گفته  به 

کنفرانس سوم ساالنه ضد فساد تحادیه اروپا در افغانستان 

  ،2017 می   8 افغانستان«  در  فساد  علیه  مبارزه  »تشدید 

کاخ ریاست جمهوری،  گزارش بعداز کنفرانس: 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/fles/20170510_
post_eu_anti-corruption_conferecen_report.pdf

طلوع نیوز، 16 می 2017 . 79

80 . -2021  )ANPDF( افغانستان  انکشاف  و  صلح  چارچوب 

http:// لینک:    در  دسرتس  قابل   .30 صفحه   .2017

 moec.gov.af/Content/fles/ANPDF_English.pdf

16.p

دسرتسی . 81 هنگام  ژورنالیستان  درصد   90 یک،  تلویزیون 

نیوز، 30 می  با موانع مواجه میشوند. )طلوع  به اطالعات 

2017(. قابل دسرتس در لینک: 

http://1tvnews.af/en/news/afghanistan/29577-90-
percent-of-journalistsin-afghanistan-face-hurdles-to-
access-informationsurvey

در سال 2015، دولت برای امضای یک چارچوب مشارکت . 82

عمومی، تفاهم نامه ای را با سازمان های جامعه مدنی امضا 

کرد. این هنوز در نتیجه تغییرات ملموس است.

شفافیت بین امللل، از وعده تا عمل:  هدایت کردن تعهدات . 83

 ضد فساد در افغانستان ) شفافیت بین امللل، سپتمرب 2016(

عمومی . 84 طور  به  مالی  اقدامات  کاری  گروه  جون،   23 در 

»خاکسرتی«  فهرست  در  دیگر  افغانستان  که  کرد  اعالم 

www.fatf-gaf.org//  :نیست و از لست خارج شد. لینک

publications/high-riskandnoncooperativejurisdic

html.2017-tions/documents/fatf-compliancejune

انحالل . 85 ، دستور  ثارنوالی  در 20 جوالی 2016، دفرتلوی 

وجوه و دارایی افراد، نهاد ها و سازمان های تعیین شده در 

امنیت سازمان ملل متحد 1988  قطعنامه 1267 شورای 

و قطعنامه های جانشین شورای امنیت سازمان ملل متحد 

قابل  کرد.  صادر  را  ملل  سازمان  هفتم  فصل  عنوان  تحت 

دسرتس در لینک ذیل: 

http://fntraca.gov.af/assets/Freezing%20Orders/
Standing%20Instruction (Freezing%20Order) _English 
(1).pdf

گروه کاری اقدامات مالی، بهبود در تطبیق قانون جلوگیری . 86

روند  در سطح جهان:  تروریزم  منع متویل  و  پول شوئی  از 

جاری، )گروه کاری اقدامات مالی، ۲۳ جون ۲۰۱۷(  

مصاحبه 24 جون، 2017. 87

از . 88 ناشی  عواید  و  شویی  پول  از  جلوگیری  قانون   5 ماده 

و  اصالح  رسمی1142،  جریدهء   ،2014 جوالی  جرایم، 

حذف برخی از مقررات مربوط به متلک پول نقد و رسیدگی 

قابل  رسمی1170.  جریدهء   ،2015 اپریل  جنایات،  به 

دسرتس در لینک: 

www.fntraca.gov.af/assets/Laws/AntiMoney%20
Laundering%20and%20Proceeds%20of%20Crime%20
Law.pdf

http://www.tolonews.com/afghanistan/education-minister-sets-record-straight-only-sixmillion-scho
http://www.tolonews.com/afghanistan/education-minister-sets-record-straight-only-sixmillion-scho
http://www.tolonews.com/afghanistan/education-minister-setsrecord-straight-only-six-million-scho
http://www.tolonews.com/afghanistan/education-minister-setsrecord-straight-only-six-million-scho
http://iissonline.net/afghanpresident-assigns-delegation-to-probe-corruptionallegation-in-ministry/
http://iissonline.net/afghanpresident-assigns-delegation-to-probe-corruptionallegation-in-ministry/
http://www.tolonews.com/afghanistan/corruption-weakening-security-sector-says-attorneygeneral
http://www.tolonews.com/afghanistan/corruption-weakening-security-sector-says-attorneygeneral
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/fles/20170510_post_eu_anti-corruption_conferecen_report.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/fles/20170510_post_eu_anti-corruption_conferecen_report.pdf
http://moec.gov.af/Content/fles/ANPDF_English.pdf%20p.16
http://moec.gov.af/Content/fles/ANPDF_English.pdf%20p.16
http://moec.gov.af/Content/fles/ANPDF_English.pdf%20p.16
http://moec.gov.af/Content/fles/ANPDF_English.pdf%20p.16
http://moec.gov.af/Content/fles/ANPDF_English.pdf%20p.16
http://1tvnews.af/en/news/afghanistan/29577-90-percent-of-journalistsin-afghanistan-face-hurdles-to-access-informationsurvey
http://1tvnews.af/en/news/afghanistan/29577-90-percent-of-journalistsin-afghanistan-face-hurdles-to-access-informationsurvey
http://1tvnews.af/en/news/afghanistan/29577-90-percent-of-journalistsin-afghanistan-face-hurdles-to-access-informationsurvey
http://www.fatf-gaf.org//publications/high-riskandnoncooperativejurisdictions/documents/fatf-compliancejune-2017.html
http://www.fatf-gaf.org//publications/high-riskandnoncooperativejurisdictions/documents/fatf-compliancejune-2017.html
http://www.fatf-gaf.org//publications/high-riskandnoncooperativejurisdictions/documents/fatf-compliancejune-2017.html
http://www.fatf-gaf.org//publications/high-riskandnoncooperativejurisdictions/documents/fatf-compliancejune-2017.html
http://fntraca.gov.af/assets/Freezing%20Orders/Standing%20Instruction
http://fntraca.gov.af/assets/Freezing%20Orders/Standing%20Instruction
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ناشی . 89 عواید  و  شویی  پول  از  جلوگیری  قانون   10 ماده 

یا  ناشناس  های  حساب  ممنوعیت   -  )2015( جرایم  از 

محصوالت مشابه. 1. اشخاص گزارش دهنده باید حسابهای 

ناشناس یا حسابها را در نامهای واضح و نامفهوم نگه ندارد. 

2. اشخاص گزارشگر باید هر گونه حساب های ذکر شده 

در بند 1 این ماده را ببندند و از آن به مقامات ذی صالحیت 

گزارش دهند.

اسالمی . 90 جمهوری  اساسی  قانون  فرمان   84 ماده 

افغانستان،  بانکداری  قانون  صدور  مورد  در  افغانستان 

کابینه  توسط  بانکداری  قانون   .1394/5/26  ،56 شامره 

 )17( قطعنامه  شامره  تحت  افغانستان  اسالمی  جمهوری 

در  دسرتس  قابل  شد.  تصویب   1394/5/21 تاریخ  از 

http://dab.gov.af/Content/Media/ :ذیل لینک 

Documents/BankingLawofAfghanistanEnglishTr

pdf.anslation6122015122139846553325325

که . 91 افرادی  برای  مستمر  احتیاطی  اقدامات   -15 ماده 

مورد  در   )1 دارند.  قرار  سیاسی  های  دیدگاه  معرض  در 

)به  دارند  قرار  دیدگاه های سیاسی  معرض  در  که  افرادی 

عنوان مشرتی یا مالک ذینفع(، گزارش دهندگان عالوه بر 

اقدامات معمول طبابت نیز باید اقدام کنند.

92 . ، جرایم  از  ناشی  عواید  و  شویی  پول  از  جلوگیری  قانون 

حذف  و  تعدیل  و  رسمی1142  جریدهء   ،2014 جوالی 

اقدامات  به  و رسیدگی  نقد  پول  مورد  در  مقاالت  از  برخی 

رسمی1170.  جریدهء   ،2015 اپریل  جنایات،  از  ناشی 

www.fntraca.gov.af/assets/ :لینک در  دسرتس  قابل 

20٪20and٪20Laundering٪Laws/AntiMoney

 20Law.pdf٪20Crime٪20of٪Proceeds

ماده 5 قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم . 93

)2015(

که . 94 صوريت  در   )a مشکوک  معامالت  گزارش   -  18 ماده 

مؤسسه گزارش دهي )1( مظنون باشد يا هم دالیل معقولی 

مبنی بر مشکوک بودن آن باشد كه هرگونه معامله يا معامله 

در معرض ممكن است مربوط به درآمد حاصل از جرم باشد 

يا براي پولشويي، تروريسم ويا جرم. )2( مظنونین و یا دالیل 

تروریست  به  مربوط  مبالغ  که  باشند  داشته  منطقی وجود 

یا  تروریستی  اقدامات  تروریسم،  برای  استفاده  مورد  یا  ها 

سازمان های تروریستی، نهادهای گزارشگر، در ارسع وقت، 

ویا  معامله  تشکیل سوء ظن،  از  روز پس  از سه  بعد  نه  اما 

گزارش  مالی  اطالعات  بخش  به  را  قصدی  های  معامله 

تحت  گزارشگری  نهادهای  از  که  هایی  گزارش  دهید. 

به شکل و روش هایی که  باید  نیاز است،  قانون مورد  این 

شود،  می  تعیین  ارتباطات  اشکال  به  مربوط  مقررات  در 

نهادهای   )3 شود.  می  ارسال  مالی  اطالعات  بخش  به 

انجام  معامله مشکوک  باید گزارش دهندۀ یک  گزارشگری 

شده، حتی اگر تنها پس از امتام معامله ای که زمینه سوء 

ظن وجود دارد، مشخص شود. 4( پس از ارائه یک گزارش 

گزارشگری  نهادهای  قانون،  این  تحت  مشکوک  معامالت 

همچنین باید بدون نیاز به تأخیر هرگونه اطالعات اضافی 

که ممکن است این سوء ظن را تأیید یا نادرست ارائه کنند. 

افشای  از  آنها  نهادهای گزارشگری، مدیران و کارکنان   )4

تحت  گزارش  که  است  ممنوع  دیگری  شخص  یا  مشرتی 

یا هر گونه اطالعاتی در مورد  این ماده ساخته شده باشد 

پولشویی یا تروریستی به صندوق پول و یا مقامات صالحه 

وکال،  بر  عالوه  امر،  این  مالی  تحقیقات  باشد  ارسال شده 

تواند  منی  قانون،  اجرای  های  سازمان  و  صالح  مقامات 

و کارکنان موسسه  بین مدیران  ارتباط  یا  افشای اطالعات 

مالی یا کار و حرفه و غیر انتفاعی را تعیین کند. 5( مطابق 

با ماده 17 قانون مجازات خسارت، نهاد های گزارش دهنده 

باید گزارش معامالت مشکوک را به مرکز تحلیل معامالت و 

راپورهای مالی افغانستان  گزارش دهند.

مرکز تحلیل معامالت و راپورهای مالی افغانستان، گزارش . 95

www.ntraca. انتقاالت مشکوک. موجود است در لینک: 

  gov.af/STR.html

96 . ، جرایم  از  ناشی  عواید  و  شویی  پول  از  جلوگیری  قانون 

حذف  و  تعدیل  و  رسمی1142  جریدهء   ،2014 جوالی 

برخی از مقاالت در مورد پول نقد و رسیدگی به جرایم ناشی 

قابل  رسمی1170.  جریدهء   ،2015 اپریل  جنایات،  از 

دسرتس در:  

www.fntraca.gov.af//Laws/AntiMoney%20
Laundering%20and%20Proceeds%20of%20Crime%20
Law.pdf 

که . 97 افرادی  برای  مستمر  احتیاطی  اقدامات   -  15 ماده 

صورت  در   )1 دارند  قرار  سیاسی  های  دیدگاه  معرض  در 

یا   )به عنوان مشرتی  معیارهای سیاسی  با  افراد  با  برخورد 

مالک ذینفع(، سازمان های گزارشگری باید عالوه بر انجام 

اقدامات عادی و دقیق، ...

http://dab.gov.af/Content/Media/Documents/BankingLawofAfghanistanEnglishTranslation6122015122139846553325325.pdf
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که . 98 صوريت  در   )a مشکوک  معامالت  گزارش   -  18 ماده 

مؤسسه گزارش دهي )1( مظنون باشد يا هم دالیل معقولی 

مبنی بر مشکوک بودن آن باشد كه هرگونه معامله يا معامله 

در معرض ممكن است مربوط به درآمد حاصل از جرم باشد 

يا براي پولشويي، تروريسم ويا جرم. )2( مظنونین و یا دالیل 

منطقی وجود داشته باشند که مبالغ مربوط به تروریست ها 

یا مورد استفاده برای تروریسم، اقدامات تروریستی یا سازمان 

های تروریستی، نهادهای گزارشگر، در ارسع وقت، اما نه بعد 

از سه روز پس از تشکیل سوء ظن، معامله ویا معامله های 

گزارش  دهید.  گزارش  مالی  اطالعات  بخش  به  را  قصدی 

هایی که از نهادهای گزارشگری تحت این قانون مورد نیاز 

است، باید به شکل و روش هایی که در مقررات مربوط به 

ارتباطات تعیین می شود، به بخش اطالعات مالی  اشکال 

ارسال می شود. 3( نهادهای گزارشگری باید گزارش دهندۀ 

یک معامله مشکوک انجام شده، حتی اگر تنها پس از امتام 

معامله ای که زمینه سوء ظن وجود دارد، مشخص شود. 4( 

پس از ارائه یک گزارش معامالت مشکوک تحت این قانون، 

تأخیر  به  نیاز  بدون  باید  همچنین  گزارشگری  نهادهای 

را  ظن  سوء  این  است  ممکن  که  اضافی  اطالعات  هرگونه 

تأیید یا نادرست ارائه کنند. 4( نهادهای گزارشگری، مدیران 

یا شخص دیگری ممنوع  افشای مشرتی  از  آنها  و کارکنان 

است که گزارش تحت این ماده ساخته شده باشد یا هر گونه 

اطالعاتی در مورد پولشویی یا تروریستی به صندوق پول و 

یا مقامات صالحه ارسال شده باشد تحقیقات مالی این امر، 

عالوه بر وکال، مقامات صالح و سازمان های اجرای قانون، 

منی تواند افشای اطالعات یا ارتباط بین مدیران و کارکنان 

موسسه مالی یا کار و حرفه و غیر انتفاعی را تعیین کند. 5( 

مطابق با ماده 17 قانون مجازات خسارت، نهاد های گزارش 

تحلیل  مرکز  به  را  مشکوک  معامالت  گزارش  باید  دهنده 

معامالت و راپورهای مالی افغانستان  گزارش دهند.

99 . ، جرایم  از  ناشی  عواید  و  شویی  پول  از  جلوگیری  قانون 

حذف  و  اصالح  رسمی1142،  جریدهء   ،2014 جوالی 

اقدامات  به  و رسیدگی  نقد  پول  مورد  در  مقاالت  از  برخی 

رسمی1170.  جریدهء   ،2015 اپریل  جنایات،  از  ناشی 

قابل دسرتس در لینک: 

www.fntraca.gov.afassets/Laws/AntiMoney%20
Laundering%20and%20Proceeds%20of%20Crime%20
Law.pdf

ماده 3 قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم . 100

مالک ذینفع » را »شخص طبیعی« می نامند که در نهایت 

یک مشرتی که معامله انجام میدهد، را صاحب یا کنرتول 

استفاده  از  که  میشود  افراد  شامل  همچنان  این  میکند. 

نهایی مالی شخص حقوقی و توافق آن بهره مند میشوند. 

“ .

از پول شوئی . 101 اقدامات پیشگیرانه قانون جلوگیری  مقررات 

http://fntraca.(  :و منع متویل تروریزم. قابل دسرتس در

 )gov.af/Regulations.html

102 . ، جرایم  از  ناشی  عواید  و  شویی  پول  از  جلوگیری  قانون 

حذف  و  تعدیل  و  رسمی1142  جریدهء   ،2014 جوالیی 

برخی از مقاالت در مورد پول نقد و رسیدگی به جرایم ناشی 

قابل  رسمی1170.  جریدهء   ،2015 اپریل  جنایات،  از 

دسرتس در: 

www.fntraca.gov.af/assets/Laws/AntiMoney%20
Laundering%20and%20Proceeds%20of%20Crime%20
Law.pdf 

103 . ، جرایم  از  ناشی  عواید  و  شویی  پول  از  جلوگیری  قانون 

حذف  و  تعدیل  و  رسمی1142  جریدهء   ،2014 جوالیی 

جرایم  به  رسیدگی  و  نقد  پول  مورد  در  مقاالت  از  برخی 

رسمی1170.  جریدهء   ،2015 اپریل  جنایات،  از  ناشی 

www.fntraca.gov.af/assets/ در:   دسرتس  قابل 

20٪20and٪20Laundering٪Laws/AntiMoney

بخش   20Law.pdf٪20Crime٪20of٪Proceeds

براساس  یا  خود  خواست  به  است  ممکن  مالی  اطالعات 

عملکرد  که  همکار  گی  مناینده  با  را  اطالعات  درخواست، 

محرمیت  اصل  به  پابندی  با  و  دارد  عهده  به  را  مشابهی 

یا توافق جانبین،  بر معامله مبثل  اطالعات حاصله مبتنی 

انتقال  یا  دریافت درخواست  با   )2 اشرتاک می گذارد.  به 

ادارات  یا  مالی خارجی  استخبارات  واحد  از یک  اطالعات 

معامله  یک  گزارش  مورد  در  دیگر  خارجی  صالح  ذی 

رسیع  ای  شیوه  به  باید  مالی  استخبارات  واحد  مشکوک، 

اطالعات  ارسال  از  قبل   )3 پاسخ دهد.  درخواست  این  به 

مالی  استخبارات  واحد  خارجی،  صالح  ذی  مقامات  به 

مقررات  با  اطالعاتی  چنین  که  کند  حاصل  اطمینان  باید 

منابع  از  مشابه  اطالعات  مورد  در  که  هامنگونه  محرمانه 

داخلی که از سوی واحد استخبارات مالی خارجی یا سایر 

مقامات صالح خارجی اعامل شده محافظت می شود. باید 

اطمینان حاصل شود که مقامات خارجی از این اطالعات 

رصفا برای اهداف مندرج این قانون استفاده می کنند. »

۱۴ کشور در مجموع. ضبط و مصادره در این تفاهم نامه ذکر . 104

نشده است. منبع:  مرکز تحلیل معامالت و راپورهای مالی 

افغانستان،  تفاهم نامه های بین املللی، قابل دسرتس در:  

http://fntraca.gov.af/InternationalMOUs.html

http://fntraca.gov.af/Regulations.html
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اگمونت گروپ، لیست اعضاء. قابل دسرتس در: . 105

www.egmontgroup.org/en/membership/list?feld_
region_value=asia_pacifc

اگمونت گروپ، لیست اعضاء. قابل دسرتس در: . 106

www.egmontgroup.org/en/membership/list?feld_
region_value=asia_pacifc 

گزارش سال ۲۰۱۶ شاخص قانون جلوگیری از پول شویی . 107

داری  حکومت  انستیتیوت  باسل.  جرایم  از  ناشی  عواید  و 

https://  :بازل. 27 جوالی 2016. قابل دسرتس در لینک

   index.baselgovernance.org/ranking

108 .www. لینک:  در  دسرتس  قابل  جهانی.  مالی  بان  دیده 

gfntegrity.org/issues/data-by-country

نربد، . 109 دیگر  میدان  فساد،  دربرابر  افغانستان  مبارزه  یوناما، 

)UNAMA، اپریل 2017( قابل دسرتس در: 

https://unama.unmissions.org/sites/default/fles/
afghanistans_fght_against_corruption_-_the_other_
battlefeld_-_april_2017-english.pdf

مصاحبه 12 جوالی 2017 . 110

مورد . 111    ، افغانستان  مالی  راپورهای  و  معامالت  تحلیل  مرکز 

http://fntraca.gov.af/ لینک:   در  قابل دسرتس  پژوهی،  

.pdf.20Study2٪assets/Cases/Case

همچنان اخبار سالم وطندار را ببینید، 15 فربوری 2017. قابل 

http://salamwatandar.com/english/ لینک:   در  دسرتس 

.29780=article.aspx?a

ملل،  سازمان  عمومی  مجمع  هفتادویکم  جلسه  به  همچنان 

آجندای بخش 36 مراجعه شود، وضیعت در افغانستان، 3 مارچ 

https://unama.unmissions.org/  :2017. قابل دسرتس در

pdf.sites/default/fles/n1705111

در . 112 فساد  جرم،   و  مخدر  مواد  بخش  در  ملل  سازمان  دفرت 

افغانستان، طرح ها و روند های اخیر، 2012 )دفرت سازمان 

قابل   .)2012 جرم،  و  مخدر  مواد  بخش  در  متحد  ملل 

www.unodc.org/documents/frontpage/  :دسرتس در

Corruption_in_Afghanistan_FINAL.    )به اساس دفرت 

سازمان ملل در بخش مواد مخدر و جرم تحقیق سال 2017، 

تولید تریاک در افغانستان  87 درصد نسبت به سال گذشته 

سال  در  تن   4800 حدود  از  تخمینا  است  داشته  افزایش 

2016 به تقریبان 9000 تن در سال 2017 رسیده است. 

www.unodc.org/documents/ :قابل دسرتس در لینک

cropmonitoring/Afghanistan/Afghan_opium_

  )cult_prod_web.pdf_2017_survey

مرکز تحلیل معامالت و راپورهای مالی افغانستان ، همکاری . 113

لینک:   در  دسرتس  قابل  قانون،  تطبیق  های  سازمان  با 

http://fntraca.gov.af/DomesticRequest.html

مرکز تحلیل معامالت و راپورهای مالی افغانستان ، انتشار . 114

لوی  دفرت  و  قانون  تطبیق  های  سازمان  به  اطالعات 

http://fntraca.gov.af/ :سارنوال. قابل دسرتس در لینک

  Disseminations.html

، قدرت . 115 افغانستان  مرکز تحلیل معامالت و راپورهای مالی 

http:// لینک:    در  دسرتس  قابل  قانون،  اجرای  های 

  fntraca.gov.af/Enforcement.html

116 . MSP  ، افغانستان  مالی  راپورهای  و  معامالت  تحلیل  مرکز 

 .2017 سال  جون   15 شده  استفاده  شده.  برطرف  های 

http://fntraca.gov.af/MSPs/ لینک:   در  دسرتس  قابل 

  MSPslistRevoked.pdf

دستور . 117 ثارنوالی،  لوی  دفرت   ،2016 جوالی   20 تاریخ  در 

های  سازمان  و  ها  سازمان  افراد،  دارایی  و  بودجه  انحالل 

سازمان  امنیت  شورای   1267 قطعنامه  در  شده  تعیین 

ملل متحد 1988 و قطعنامه های جانشین شورای امنیت 

ملل  سازمان  منشور  هفتم  فصل  تحت  متحد  ملل  سازمان 

متحد،  را بطور موقت متوقف کند. قابل دسرتس در لینک: 

http://fntraca.gov.af/assets/Freezing%20Orders/
Standing%20Instruction_(Freezing%20Order)_
English(1).pdf

گروه کاری اقدامات مالی،  بهبود در تطبیق قانون جلوگیری . 118

از پول شوئی و منع متویل تروریزم جهانی، پروسه در حال 

لینک:   در  دسرتس  قابل   .2017 فربوری،   24  – جریان 

www.fatf-gaf.org/countries/a-c/afghanistan/

 html.2017-documents/fatfcompliance-february

گزارش صندوق بین املللی پول صندوق شامره 144/17  . 119

ماه جون سال 2017. صفحه 17 قابل دسرتس در لینک: 

www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/06/05/
Islamic-Republic-of-AfghanistanFirst-Review-Under-
the-Extended-Credit-FacilityArrangement-44968 

http://www.egmontgroup.org/en/membership/list?feld_region_value=asia_pacifc
http://www.egmontgroup.org/en/membership/list?feld_region_value=asia_pacifc
http://www.egmontgroup.org/en/membership/list?feld_region_value=asia_pacifc
http://www.egmontgroup.org/en/membership/list?feld_region_value=asia_pacifc
https://index.baselgovernance.org/ranking
https://index.baselgovernance.org/ranking
http://www.gfntegrity.org/issues/data-by-country
http://www.gfntegrity.org/issues/data-by-country
https://unama.unmissions.org/sites/default/fles/afghanistans_fght_against_corruption_-_the_other_battlefeld_-_april_2017-english.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/fles/afghanistans_fght_against_corruption_-_the_other_battlefeld_-_april_2017-english.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/fles/afghanistans_fght_against_corruption_-_the_other_battlefeld_-_april_2017-english.pdf
http://fntraca.gov.af/assets/Cases/Case%20Study2.pdf
http://fntraca.gov.af/assets/Cases/Case%20Study2.pdf
http://fntraca.gov.af/assets/Cases/Case%20Study2.pdf
http://salamwatandar.com/english/article.aspx?a=29780
http://salamwatandar.com/english/article.aspx?a=29780
http://salamwatandar.com/english/article.aspx?a=29780
https://unama.unmissions.org/sites/default/fles/n1705111.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/fles/n1705111.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/fles/n1705111.pdf
http://www.unodc.org/documents/frontpage/Corruption_in_Afghanistan_FINAL
http://www.unodc.org/documents/frontpage/Corruption_in_Afghanistan_FINAL
http://fntraca.gov.af/DomesticRequest.html
http://fntraca.gov.af/Disseminations.html
http://fntraca.gov.af/Disseminations.html
http://fntraca.gov.af/MSPs/MSPslistRevoked.pdf
http://fntraca.gov.af/MSPs/MSPslistRevoked.pdf
http://fntraca.gov.af/assets/Freezing%20Orders/Standing%20Instruction_(Freezing%20Order)_English(1).pdf
http://fntraca.gov.af/assets/Freezing%20Orders/Standing%20Instruction_(Freezing%20Order)_English(1).pdf
http://fntraca.gov.af/assets/Freezing%20Orders/Standing%20Instruction_(Freezing%20Order)_English(1).pdf
http://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/06/05/Islamic-Republic-of-AfghanistanFirst-Review-Under-the-Extended-Credit-FacilityArrangement-44968
http://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/06/05/Islamic-Republic-of-AfghanistanFirst-Review-Under-the-Extended-Credit-FacilityArrangement-44968
http://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/06/05/Islamic-Republic-of-AfghanistanFirst-Review-Under-the-Extended-Credit-FacilityArrangement-44968


85 اهداف توسعه پایدار و مبارزه علیه فساد

توصیه گروه کاری اقدامات مالی سه دلیل برای شناسایی . 120

های  ویژگی  و  بودجه  انجامد  و  ردیابی  میشود،  اعامل 

تعیین شده ؛ آغاز گزارش معامالت نقدی بزرگ از موسسات 

فناوری جدید  پلتفرم  برای  مرجع  ارائه  و  الکرتونیکی؛  پول 

.)goAML(

های کمی . 121 پیرشفت  ها،  پیرشفت  این  رغم  به  هر حال،  به 

در زمینه تحقیق و پیگیری بسیاری از موارد پولشویی وجود 

دارد. با توجه به جریانات غیرقانونی در مقیاس بزرگ که در 

افغانستان تخمین زده می شود )به سوال 3.13 در باال نگاه 

کنید(، تعداد موارد باید بسیار بیشرت باشد. 

اکتوبر . 122 فساد،   با  مبارزه  برای  افغانستان  ملی  اسرتاتیژی 

http://mof.gov.af/ لینک:   در  دسرتس  قابل   .2017

Content/fles/AFG_AntiCorruptionStrategy_Eng_.

pdf

123 . ، جرایم  از  ناشی  عواید  و  شویی  پول  از  جلوگیری  قانون 

حذف  و  تعدیل  و  رسمی1142  جریدهء   ،2014 جوالی 

برخی از مقاالت در مورد پول نقد و رسیدگی به جرایم ناشی 

از جنایات پولی، اپریل 2015، جریدهء رسمی1170.

فعالیت . 124 ثبت  اداره  تجارت،  وزارت  ملی،  تداركات  اداره 

صنایع  شفافیت  ابتکار  و  عمومی  بازريس   ، تجارتی  های 

استخراجی منبع: مصاحبه 1 جون 2017

مصاحبه اول جون 2017. . 125

126 . ، جرایم  از  ناشی  عواید  و  شویی  پول  از  جلوگیری  قانون 

حذف  و  تعدیل  و  رسمی1142  جریدهء   ،2014 جوالی 

برخی از مقاالت در مورد پول نقد و رسیدگی به جرایم ناشی 

از پول شویی، اپریل 2015، جریدهء رسمی1170.  قابل 

دسرتس در لینک: 

20٪www.fntraca.gov.af/assets/Laws/AntiMoney

20٪20Crime٪20of٪20Proceeds٪20and٪Laundering

Law.pdf,ماده 15 - اقدامات سختگیرانه روزانه برای افرادی که 

در معرض دیدگاه های سیاسی قرار دارند 1( در مواردی که افراد 

گزارشگر باید در کنار افرادی که در معرض خط مشی سیاسی 

قرار دارند )به عنوان مشرتی یا مالک ذینفع(

ماده 18 - گزارش معامالت مشکوک a( در صوريت که واحد . 127

گزارش دهي )1( مظنون باشد يا هم دالیل مناسبی برای 

اجرا  حال  در  ای  معامله  كه  باشد  داشته  دست  به  شک 

مربوط به درآمد حاصل از جرم است يا بابت پولشويی صورت 

می گیرد، یا متویل تروريسم ويا تخلفی را در بر دارد. )2( 

شک وجود دارد یا دالیل مناسب وجود دارد که وجوه مالی 

اعامل  ها،  تروریست  برای  یا  است  ها  تروریست  به  مربوط 

واحد  شود،  می  استفاده  تروریستی  سازمان  یا  تروریستی 

گزارش دهی مکلف است به زود ترین فرصت که بیشرت از 

سه روز نشود، پس از ترتیب اثر گزارش شک از اجرا یا تالش 

برای اجرای معامله مذکور به واحد استخبارت مالی گزارش 

قانون  این  نهادهای دهی تحت  از  دهد. گزارش هایی که 

مورد نیاز است، باید به شکل و روش هایی که در مقررات 

مربوط به انواع ارتباطات تعیین می شود، به بخش اطالعات 

گزارش  باید  گزارش دهی  نهادهای   )3 ارسال شود.  مالی 

دهندۀ یک معامله مشکوک انجام شده، حتی اگر تنها پس 

از امتام معامله ای که زمینه سوء ظن وجود دارد، مشخص 

ارائه یک گزارش معامالت مشکوک تحت  از  شود. 4( پس 

بدون  باید  همچنین  دهنده  گزارش  نهادهای  قانون،  این 

است  ممکن  که  اضافی  اطالعات  هرگونه  تأخیر  به  نیاز 

نهادهای  ارائه کنند. 4(  نادرست  یا  تأیید  را  این سوء ظن 

یا  مشرتی  افشای  از  آنها  کارکنان  و  مدیران  گزارشگری، 

ماده  این  تحت  گزارش  که  گردیده  ممنوع  دیگری  شخص 

ساخته شده باشد یا هر گونه اطالعاتی در مورد پولشویی یا 

تروریستی به صندوق پول و یا مقامات صالحه ارسال شده 

باشد تحقیقات مالی این امر، عالوه بر وکال، مقامات صالح 

و سازمان های اجرای قانون، منی تواند افشای اطالعات یا 

ارتباط بین مدیران و کارکنان موسسه مالی یا کار و حرفه 

و غیر انتفاعی را تعیین کند. 5( مطابق با ماده 17 قانون 

گزارش  باید  دهنده  گزارش  های  نهاد  خسارت،  مجازات 

راپورهای  و  معامالت  تحلیل  مرکز  به  را  مشکوک  معامالت 

مالی افغانستان ارایه کنند.

128 . ، جرایم  از  ناشی  عواید  و  شویی  پول  از  جلوگیری  قانون 

حذف  و  اصالح  رسمی1142.   جریدهء  جوالی،   2014

برخی از مقاالت در مورد پول نقد و رسیدگی به جرائم ناشی 

از آن، اپریل 2015، جریدهء رسمی1170. قابل دسرتس 

در لینک: 

129 .20٪www.fntraca.gov.af/assets/Laws/AntiMoney

20 ٪20of ٪20Proceeds ٪20and ٪Laundering

20Law.pdf٪Crimeماده 16 – نگهداری سوابق 1( نهاد 

های گزارش دهنده باید متام سوابق الزم در مورد معامالت 

تالش  یا  شده  انجام  مشکوک  غیر  و  مشکوک  شده  انجام 

شده برای انجام داخلی و بین املللی را حد اقل برای پنچ 

نظارتی  مقام  یک   )3( پراگراف  کنند.  نگهداری  باید  سال 

ممکن است به سازمان های گزارش دهنده نیاز داشته باشد 

که بر اساس طرز العمل های مربوطه ایجاد و نگهداری یک 

دیتابیس متمرکز شامل اطالعات از دفاتر اصلی، شعبه ها و 

رشکت های وابسته - اکرثیت به صورت ملی بر اساس هویت 

http://mof.gov.af/Content/fles/AFG_AntiCorruptionStrategy_Eng_.pdf
http://mof.gov.af/Content/fles/AFG_AntiCorruptionStrategy_Eng_.pdf
http://mof.gov.af/Content/fles/AFG_AntiCorruptionStrategy_Eng_.pdf
http://www.fntraca.gov.af/assets/Laws/AntiMoney%20Laundering%20and%20Proceeds%20of%20Crime%20Law.pdf
http://www.fntraca.gov.af/assets/Laws/AntiMoney%20Laundering%20and%20Proceeds%20of%20Crime%20Law.pdf
http://www.fntraca.gov.af/assets/Laws/AntiMoney%20Laundering%20and%20Proceeds%20of%20Crime%20Law.pdf
http://www.fntraca.gov.af/assets/Laws/AntiMoney%20Laundering%20and%20Proceeds%20of%20Crime%20Law.pdf
http://www.fntraca.gov.af/assets/Laws/AntiMoney%20Laundering%20and%20Proceeds%20of%20Crime%20Law.pdf
http://www.fntraca.gov.af/assets/Laws/AntiMoney%20Laundering%20and%20Proceeds%20of%20Crime%20Law.pdf
http://www.fntraca.gov.af/assets/Laws/AntiMoney%20Laundering%20and%20Proceeds%20of%20Crime%20Law.pdf
http://www.fntraca.gov.af/assets/Laws/AntiMoney%20Laundering%20and%20Proceeds%20of%20Crime%20Law.pdf
http://www.fntraca.gov.af/assets/Laws/AntiMoney%20Laundering%20and%20Proceeds%20of%20Crime%20Law.pdf
http://www.fntraca.gov.af/assets/Laws/AntiMoney%20Laundering%20and%20Proceeds%20of%20Crime%20Law.pdf
http://www.fntraca.gov.af/assets/Laws/AntiMoney%20Laundering%20and%20Proceeds%20of%20Crime%20Law.pdf
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برداران  بهره  و  منایندگان  ذینفعان،  مديران،  مشرتیان، 

را  ایجاد و نگهداری مناید.  دارایی ها و معامالت مشکوک 

در  را  اطالعات  سوابق  باید  دهنده  گزارش  های  نهاد    )1

بخش )1(، )2( و )3( حفظ کنند و اطمینان حاصل کنند 

که سوابق و اطالعات اساسی به واحد استخبارات مالی و 

دیگر مقامات  ذی صالح به راحتی قابل دسرتسی است و 

برای بازسازی معامالت کافی موجود است. 

جرایم، . 130 از  ناشی  عواید  و  شویی  پول  از  جلوگیری  قانون 

حذف  و  تعدیل  و  رسمی1142  جریدهء   ،2014 جوالی 

برخی از مقاالت در مورد پول نقد و رسیدگی به جرایم ناشی 

قابل  رسمی1170.  جریدهء   ،2015 اپریل  پولشویی،  از 

دسرتس در لینک: 

www.fntraca.gov.af/assets/Laws/AntiMoney%20
Laundering%20and%20Proceeds%20of%20Crime%20
Law.pdf

در . 131 دسرتسی  افغانستان.  تجارتی  های  فعالیت  ثبت  اداره 

www.acbr.gov.af/ :15 جون 2017. قابل دسرتس در

 registration.html

جریانات . 132 از  جلوگیری  افغانستان،  شفافیت  بان  دیده 

تامین  پولشویی،  با  مبارزه  افغانستان،  در  غیرقانونی  مالی 

برش  حقوق  بان  دیده  )سازمان  حواله،  و  تروریستی  مالی 

افغانستان، 2015(. دسرتسی به 20 جون 2017.

https://iwaweb.org/wp-content/uploads/2016/04/
IFFreport-English-2-for-screen.pdf   

اکتوبر . 133 فساد،  با  مبارزه  برای  افغانستان  ملی  اسرتاتیژی 

http://mof.gov.af/Content/  :2017. قابل دسرتس در

  fles/AFG_AntiCorruptionStrategy_Eng_.pdf

134 .http:// لینک:   در  دسرتس  قابل  رشکت،  باز  های  داده 

 19 در  دسرتسی     .registries.opencorporates.com

جون 2017

اداره ثبت فعالیت های تجارتی، تأیید سند و ثبت تجارت. . 135

 www.acbr.gov.af/verify.html  :قابل دسرتس در

مصاحبه مارچ 2017 . 136

غنی، م. ا.، سخرنانی افتتاحیه توسط محرتم رییس جمهور . 137

ارشف غنی، در اتحادیه اروپا »راه های پیشگیری و مبارزه 

با فساد افغانستان: گزارش بعداز کنفرانس« 5 می 2016، 

2-1. قابل دسرتس در لینک: 

www.eeas.europa.eu/delegations/afghanistan/
documents/news/20160506.pdf

قانون جلوگیری از پول شوئی و عواید ناشی از جرایم ماده . 138

پول  از  )قانون جلوگیری  3، ماده 38، -44، ماده 67-66 

جریدهء   ،2014 جوالی  جرایم،  از  ناشی  عواید  و  شویی 

به  مربوط  مقررات  از  برخی  و حذف  اصالح  رسمی1142. 

متلک پول نقد و رسیدگی به جرائم، اپریل 2015، جریدهء 

رسمی1170(. قابل دسرتس در: 

www.fntraca.gov.af/assets/Laws/AntiMoney%20
Laundering%20and%20Proceeds%20of%20Crime%20
Law.pdf

نشست لندن، بیانیه دولت / دولت افغانستان )می 2016(.. 139

نشست لندن، بیانیه دولت / دولت افغانستان )می 2016(. 140

بریتانیا در کابل حامیت می . 141 از سوی سفارت  گروپ کاری 

شود. منبع: مصاحبه، جون 2017

مصاحبه 24 جون 2017. 142

اکتوبر . 143 فساد،  با  مبارزه  برای  افغانستان  ملی  سرتاتیژی 

2017 قابل دسرتس در لینک: 

http://mof.gov.af/Content/fles/AFG_
AntiCorruptionStrategy_Eng_.pdf

نشست لندن، بیانیه دولت / دولت افغانستان )می 2016(.. 144

نشست لندن، بیانیه دولت / دولت افغانستان )می 2016(.. 145

نشست لندن، بیانیه دولت / دولت افغانستان )می 2016(.. 146

بریتانیا در کابل حامیت می . 147 از سوی سفارت  گروپ کاری 

شود. منبع: مصاحبه، جون 2017

مصاحبه 24 جون 2017 . 148

نربد، . 149 دیگر  میدان  فساد،  دربرابر  افغانستان  مبارزه  یوناما، 

)UNAMA، اپریل 2017( قابل دسرتس در: 

https://unama.unmissions.org/sites/default/fles/
afghanistans_fght_against_corruption_-_the_other_
battlefeld_-_april_2017-english.pdf 

http://www.fntraca.gov.af/assets/Laws/AntiMoney%20Laundering%20and%20Proceeds%20of%20Crime%20Law.pdf
http://www.fntraca.gov.af/assets/Laws/AntiMoney%20Laundering%20and%20Proceeds%20of%20Crime%20Law.pdf
http://www.fntraca.gov.af/assets/Laws/AntiMoney%20Laundering%20and%20Proceeds%20of%20Crime%20Law.pdf
http://www.acbr.gov.af/registration.html
http://www.acbr.gov.af/registration.html
https://iwaweb.org/wp-content/uploads/2016/04/IFFreport-English-2-for-screen.pdf
https://iwaweb.org/wp-content/uploads/2016/04/IFFreport-English-2-for-screen.pdf
http://mof.gov.af/Content/fles/AFG_AntiCorruptionStrategy_Eng_.pdf
http://mof.gov.af/Content/fles/AFG_AntiCorruptionStrategy_Eng_.pdf
http://www.acbr.gov.af/verify.html
http://www.eeas.europa.eu/delegations/afghanistan/documents/news/20160506.pdf
http://www.eeas.europa.eu/delegations/afghanistan/documents/news/20160506.pdf
http://www.fntraca.gov.af/assets/Laws/AntiMoney%20Laundering%20and%20Proceeds%20of%20Crime%20Law.pdf
http://www.fntraca.gov.af/assets/Laws/AntiMoney%20Laundering%20and%20Proceeds%20of%20Crime%20Law.pdf
http://www.fntraca.gov.af/assets/Laws/AntiMoney%20Laundering%20and%20Proceeds%20of%20Crime%20Law.pdf
http://mof.gov.af/Content/fles/AFG_AntiCorruptionStrategy_Eng_.pdf
http://mof.gov.af/Content/fles/AFG_AntiCorruptionStrategy_Eng_.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/fles/afghanistans_fght_against_corruption_-_the_other_battlefeld_-_april_2017-english.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/fles/afghanistans_fght_against_corruption_-_the_other_battlefeld_-_april_2017-english.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/fles/afghanistans_fght_against_corruption_-_the_other_battlefeld_-_april_2017-english.pdf
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اسرتاتیژی ملی افغانستان برای مبارزه با فساد،  اکتوبر 2017. . 150

http://mof.gov.af/Content/fles/  :قابل دسرتس در لینک

AFG_AntiCorruptionStrategy_Eng_.pdf

»کابل بانک در رسقت 987 میلیون دالری دارایی ها سهیم . 151

بود. بسیاری از این دارایی ها به اشخاص ثالث منتقل شده 

بود. بخش تصفیه  داده شده  انتقال  افغانستان  از  و خارج 

دالر  میلیون   285 حدود  آوری  جمع  به  موفق  بانک  کابل 

)۲۹ فیصد( پول نقد و سایر دارایی های مادی شده بود، 

اما مشکل در قسمت تامین کمک مورد نیاز برای شناسایی 

و تسخیر سایر دارایی هایی که خارج از کشور منتقل شده 

بود، وجود داشت،. منبع: یوناما، مبارزه با افغانستان فساد، 

میدان دیگر نربد، )یوناما، اپریل 2017(. قابل دسرتس در 

لینک: 

https://unama.unmissions.org/sites/default/fles/
afghanistans_fght_against_corruption_-_the_other_
battlefeld_-_april_2017-english.p 

مورد . 152   ، افغانستان  مالی  راپورهای  و  معامالت  تحلیل  مرکز 

http://fntraca.gov.af/ در:   دسرتس  قابل  پژوهشی. 

pdf.20Study2٪assets/Cases/Case

سازمان شفافیت بین امللل، بارومرت فساد جهانی )شفافیت . 153

بین امللل، 2013( 

دفاع . 154 وزیر  معاون  هالل،  الدین  هالل  جرنال  گفته  به 

تن  اخیرا حدود 1400  اطالعات،  و  اسرتاتژیک  امور  برای 

فساد  به  متهم  که  را  افغانستان  دفاع  وزارت  کارکنان  از 

بودند، اخراج کردند.. بیشرت کارمندان اخراج شده از بخش 

تدارکات وزارت دفاع بود. منبع:

1Tv News, 28 March 2017. Available at 
http://1tvnews.af/en/news/afghanistan/28623-
around-1400-afghan-defenseministry-staff-dismissed-
for-alleged-corruption

رییس . 155 جاللتآمب  توسط  افتتاحیه  سخرنانی  غنی،  م.  ا. 

های  »راه  اروپا  اتحادیه  غنی، در  ارشف  محمد  جمهور 

بعداز  گزارش  افغانستان«  فساد  با  مبارزه  برای  پیشگیری 

کنفرانس، 5 می 2016، 1-2، 

www.eeas.europa.eu/delegations/afghanistan/
documents/news/20160506.pdf.

افغانستان . 156 در  فساد  علیه  اروپا  اتحادیه  سوم  کنفرانس  

»تشدید مبارزه علیه فساد در افغانستان« 8 می 2017، کاخ 

ریاست جمهوری، گزارش بعداز کنفرانس. قابل دسرتس در 

لینک: 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/fles/20170510_
post_eu_anti-corruption_conferecen_report.pdf

افزایش . 157 بردن خالها:  بین  از  امللل،  بین  سازمان شفافیت 

موثریت نهاد های مبارزه علیه فساد در افغانستان، )شفافیت 

بین امللل، اپریل 2017( 

پریزنتیشن . 158 ارایه  و  مصاحبه  جرایم،   با  مبارزه  خاص  قوای 

)نومرب 2016(

http://mof.gov.af/Content/fles/AFG_
AntiCorruptionStrategy_Eng_.pdf

قابل . 159 فساد.  با  مبارزه  برای  افغانستان  ملی  اسرتاتیژی 

دسرتس در: 

http://mof.gov.af/Content/fles/AFG_
AntiCorruptionStrategy_Eng_.pdf  

قابل . 160 جرایم  و  مخدر  مواد  بخش  در  ملل  سازمان  دفرت 

دسرتس در: 

www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/
countrylistfrearmsprotocol.html

معاهده تجارت اسلحه »وضیعت تصویب قانون دسرتسی«. . 161

قابل دسرتس در: 

https://s3.amazonaws.com/unoda-web/wp-content/
uploads/2017/04/ATT-statustable-WebReport-10-
April-2017.pdf   

جون . 162 جون  در  دستیابی   .2013 جون  اسلحه.  پیامن 

2017. قابل دسرتس در:  

http://armstreaty.org/state/afghanistan/  

از . 163 یونیسف  متحد،  ملل  سازمان  کودکان  صندوق 

افغانستان برای پذیرش معاهده ماین های زمین )صندوق 

ستایش   )2002 جوالی   29 متحد،  ملل  سازمان  کودکان 

www.unicef.org/ در:   دسرتس  قابل  کند.  می 

کنرتل  انجمن    02pr50mine-treaty.htm/newsline

اسلحه، امضاکنندگان کنوانسیون سالح های کیمیاوی  و 

کشورهای عضو

افغانستان - آمار و ارقام اسلحه، ارقام و قانون. اپریل 2017 . 164

قابل دسرتس در: 

www.gunpolicy.org/ frearms/region/Afghanistan 

خان، اف. »تسلیحات ناتو به راحتی در پاکستان در دسرتس . 165

است«. DW.DE، 2013. دسرتسی به 29 جون  2017

http://mof.gov.af/Content/fles/AFG_AntiCorruptionStrategy_Eng_.pdf
http://mof.gov.af/Content/fles/AFG_AntiCorruptionStrategy_Eng_.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/fles/afghanistans_fght_against_corruption_-_the_other_battlefeld_-_april_2017-english.p
https://unama.unmissions.org/sites/default/fles/afghanistans_fght_against_corruption_-_the_other_battlefeld_-_april_2017-english.p
https://unama.unmissions.org/sites/default/fles/afghanistans_fght_against_corruption_-_the_other_battlefeld_-_april_2017-english.p
http://fntraca.gov.af/assets/Cases/Case%20Study2.pdf
http://fntraca.gov.af/assets/Cases/Case%20Study2.pdf
http://fntraca.gov.af/assets/Cases/Case%20Study2.pdf
http://1tvnews.af/en/news/afghanistan/28623-around-1400-afghan-defenseministry-staff-dismissed-for-alleged-corruption
http://1tvnews.af/en/news/afghanistan/28623-around-1400-afghan-defenseministry-staff-dismissed-for-alleged-corruption
http://1tvnews.af/en/news/afghanistan/28623-around-1400-afghan-defenseministry-staff-dismissed-for-alleged-corruption
http://www.eeas.europa.eu/delegations/afghanistan/documents/news/20160506.pdf
http://www.eeas.europa.eu/delegations/afghanistan/documents/news/20160506.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/fles/20170510_post_eu_anti-corruption_conferecen_report.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/fles/20170510_post_eu_anti-corruption_conferecen_report.pdf
http://mof.gov.af/Content/fles/AFG_AntiCorruptionStrategy_Eng_.pdf
http://mof.gov.af/Content/fles/AFG_AntiCorruptionStrategy_Eng_.pdf
http://mof.gov.af/Content/fles/AFG_AntiCorruptionStrategy_Eng_.pdf
http://mof.gov.af/Content/fles/AFG_AntiCorruptionStrategy_Eng_.pdf
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/countrylistfrearmsprotocol.html
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/countrylistfrearmsprotocol.html
http://www.unicef.org/newsline/02pr50mine-treaty.htm
http://www.unicef.org/newsline/02pr50mine-treaty.htm
http://www.unicef.org/newsline/02pr50mine-treaty.htm
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افغانستان. . 166 برای  امللل  بین  شفافیت  دفاعی  رهنامی 

دسرتسی در 20 جون 2017 قابل دسرتس در لینک: 

http://government.defenceindex.org/countries/
Afghanistan/   

167 . .2015 امللل   بین  شفافیت  فساد  با  مبارزه  رهنامی 

لینک:  در  دسرتسی  قابل   .2017 جون   29 در  دسرتسی 

Available at http://government.defenceindex.org/

6250=generate-report.php?country_id

رهنامی مبارزه با فساد شفافیت بین اللمل 2015 . 168

رهنامی مبارزه با فساد شفافیت بین اللمل 2015 . 169

قابل . 170 جهانی.  فساد  بارومرت  امللل،  بین  شفافیت  سازمان 

/www.transparency.org/gcb2013 در:   دسرتس 

country/?country=afghanistan

قابل . 171 جهانی.  فساد  بارومرت  امللل،  بین  شفافیت  سازمان 

/www.transparency.org/gcb2013 در:   دسرتس 

country/?country=afghanistan

قابل . 172 جهانی.  فساد  بارومرت  امللل،  بین  شفافیت  سازمان 

/www.transparency.org/gcb2013 در:   دسرتس 

country/?country=afghanistan

)بنیاد . 173  2017 افغانستان،   مردم  بررسی  آسیائی،   بنیاد 

آسیائی، 2017( قابل دسرتس در: 

https://asiafoundation.org/wp-content/
uploads/2017/11/2017_AfghanSurvey_report.pdf

بنیاد آسیائی،  بررسی مردم افغانستان،  2017 )بنیاد آسیائی، . 174

http://asiafoundation.org/ در:   دسرتس  قابل   )2017

Survey-_2016/12/2016/wp-content/uploads

 pdf.of-the-Afghan-People_full-survey.Apr2017

افغان ها گزارش  این نظرسنجی،  بر اساس  این،  بر  عالوه  

دادند که به طور متوسط بیشرت به قوه قضاییه / دادگاه ها 

)347 دالر(، و پس از آن برای درخواست شغل )172 دالر( 

و به مقامات های محلی )133 دالر( رشوه پرداخت میکنند. 

مخفی . 175 و  علنی  خواری  رشوه  مجازات،  قانون   254 ماده 

)معلوم و مجهول( را جرم می داند. رشوه خواری به وضوح 

تعریف شده است )به بند 9.1 ب در زیر مراجعه کنید(؛ با 

این حال، رشوه خواری دقیقا مشخص نیست. عالوه بر این، 

اصطالح »پاداش« در قانون مجازات تعریف نشده است

مخفی . 176 و  علنی  خواری  رشوه  مجازات،  قانون   ۲۵۴ ماده 

)معلوم و مجهول( را جرم می پندارد. رشوه خواری به شکل 

خدمات  یا  دولتی  مقام  »هر  که  است  شده  تعریف  واضیح 

آن  رعایت  عدم  یا  وظیفه  یک  انجام  منظور  به  که  ملکی، 

که به او اختصاص داده می شود، به نام خود و یا شخص 

دیگری رشوه درخواست می کند و یاهم که هر گونه پول، 

ویا یک هدیه را دریافت می کند ». عالوه بر این، در بند 4، 

ماده 2 قانون مجازات، قانون مجازات رشوه خواری شامل 

 - دولتی  های  سازمان  املللی،  بین  های  سازمان  اعضای 

کشورهای  مقامات  دولتی،  غیر  های  سازمان  املللی،  بین 

خارجی و بخش خصوصی است.

ماده ۲۶۸ کود جزای افغانستان اختالس را جرم پنداشته . 177

»هر موظف خدمات عامه که أموال دولت یا أموال افراد را 

که منحیث وظیفه به او سپرده شد، حکم آن »حبس طویلی 

دوم  بند  گردد.«  می  محکوم  نباشد  بیشرت  سال  ده  از  که 

ماده ۲۶۸ کود جزا جزای بیشرتی بر کارمندانی که ادارات 

این  عالوه  بر  گرفته.  نظر  در  هستند  دار  عهده  را  خاصی 

بر اعضای  را  ضمیمه ۴ کود جزا، ماده سوم جرم اختالس 

سازمان های بین املللی، سازمان های دولتی بین املللی، 

موسسات غیر دولتی، مقامات دولت های خارجی و سکتور 

خصوصی نیز قابل تطبیق می داند. 

بند )۱( رشوت گیرنده . 178 وزارت عدلیه، کود جزا، ماده ۲۵۵ 

به حبسی که از دو سال کمرت و از ده سال بیشرت نباشد و 

به جزای نقدی معادل آنچه که به حیث رشوت طلب کرده 

یا برایش داده شده و یا به آن وعده داده شده محکوم می 

جزای  عین  به  رشوت  واسطه  و  دهنده  رشوت   )۲( گردد. 

جزا،  کود   ۴ ضمیمه  میگردد.  محکوم  فوق  فقره  مندرج 

۱۳۹۵/۱۱/۱۰، ماده ۹.

وزارت عدلیه، مقرره طرز سلوک کارمندان خدمات ملکی، . 179

جریده رسمی ۹۰۰ )۲۰۰۶( 

رسمی . 180 جریده   ،۱۳۹۵/۱۱/۱۰ جزا،  کود   ۴ ضمیمه 

۱۲۴۴، ماده ۸ بند )۲(، ماده ۸ بند )۲( »غنی سازی غیر 

قانونی«عبارت است از ازدیاد ۲۵ فیصد  و بیشرت از آن در 

ثروت واقعی بدون توضیح موجه. 

تحت . 181 را  فعال  خواری  رشوه   ۲ ماده  جزا،  کود   ۴ ضمیمه 

ماده ۲۵۴ قرار داده، که اعضای سازمان های بین املللی، 

دولتی،  غیر  موسسات  املللی،  بین  دولتی  های  سازمان 

نیز شامل  مقامات دولت های خارجی و سکتور خصوصی 

آن می گردد.  عالوه بر آن، قانون نظارت و تطبیق اسرتاتیژی 

مبارزه با فساد اداری رشوه خواری را از اعامل فساد محسوب 

http://government.defenceindex.org/countries/Afghanistan/
http://government.defenceindex.org/countries/Afghanistan/
http://government.defenceindex.org/generate-report.php?country_id=6250
http://government.defenceindex.org/generate-report.php?country_id=6250
http://government.defenceindex.org/generate-report.php?country_id=6250
http://www.transparency.org/gcb2013/country/?country=afghanistan
http://www.transparency.org/gcb2013/country/?country=afghanistan
http://www.transparency.org/gcb2013/country/?country=afghanistan
http://www.transparency.org/gcb2013/country/?country=afghanistan
http://www.transparency.org/gcb2013/country/?country=afghanistan
http://www.transparency.org/gcb2013/country/?country=afghanistan
http://www.transparency.org/gcb2013/country/?country=afghanistan
http://www.transparency.org/gcb2013/country/?country=afghanistan
http://www.transparency.org/gcb2013/country/?country=afghanistan
https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2017/11/2017_AfghanSurvey_report.pdf
https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2017/11/2017_AfghanSurvey_report.pdf
http://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2016/12/2016_Survey-of-the-Afghan-People_full-survey.Apr2017.pdf
http://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2016/12/2016_Survey-of-the-Afghan-People_full-survey.Apr2017.pdf
http://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2016/12/2016_Survey-of-the-Afghan-People_full-survey.Apr2017.pdf
http://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2016/12/2016_Survey-of-the-Afghan-People_full-survey.Apr2017.pdf
http://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2016/12/2016_Survey-of-the-Afghan-People_full-survey.Apr2017.pdf
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منوده و ماده ۷ )۴( تطبیق قانون بر سکتور خصوصی را نیز 

شامل ساخته است.

ضمیمه ۴ کود جزا،ماده سوم اختالس را تحت ماده ۲۶۸  . 182

سازمان  املللی،  بین  های  سازمان  اعضای  که  داده،  قرار 

مقامات  دولتی،  غیر  موسسات  املللی،  بین  دولتی  های 

می  آن  شامل  نیز  خصوصی  سکتور  و  خارجی  های  دولت 

گردد. عالوه بر آن، قانون نظارت و تطبیق اسرتاتیژی مبارزه 

با فساد اداری اختالس را از اعامل فساد محسوب منوده و 

ماده ۷ )۴( تطبیق قانون بر سکتور خصوصی را نیز شامل 

ساخته است.

ماده ۳ قانون جلوگیری از پول شوئی و عواید ناشی از جرایم . 183

)۲۰۱۵( پول شوئی را به عنوان جرم و قانون شکنی تعریف 

منوده.

ماده ۳۷۴ کود جزا اعاملی را جرم پنداشته که »شخصیکه . 184

به قصد تضلیل قضاء حالت اشخاص، اماکن یا اشیاء را تغیر 

بدهد یا ادله جرم را پنهان مناید و یا معلومات کاذب متعلق 

مناید.«  تقدیم  آن  صحت  عدم  بر  علم  وجود  با  را  جرم  به 

تضلیل  قصد  به  شخص  که  را  عملی   ۳۷۶ ماده  عالوتاْ، 

را که  یا شی جرمی  یا مامورین ضبط قضائی، وثیقه  قضاء 

به محکمه یا مامورین ضبط قضائی تقدیم شده، اختالس، 

پنهان یا تلف مناید« جرم پنداشته.

ماده ۳۷۴ کود جزای افغانستان )۱۹۷۶( مانع کار عدالت . 185

تضلیل  قصد  به  »شخصیکه  که  پنداشته  جرم  را  گردیدن 

قضاء حالت اشخاص، اماکن یا اشیاء را تغیر بدهد یا ادله 

جرم را پنهان مناید و یا معلومات کاذب متعلق به جرم را با 

وجود علم بر عدم صحت آن تقدیم مناید.« مشخص نیست 

شواهد  خصوص  در  که  است  افرادی  مربوط  فقط  این  که 

مداخله می کنند و یا شاهدی می دهند یا به افراد دیگری 

می  ها  کار  این  انجام  برای  تالشی  که  گیرد  می  ربط  نیز 

کنند. ماده ۳۳۹ کود جزای افغانستان )۱۹۷۶( ماده ۳۷۴ 

مداخله در تحقیقات جرمی را با ایجاد مانع کار عدالت جرم 

پنداشته است. 

موثریت . 186 بهبود  ها:  شکاف  زدن  پل  املللی،  بین  شفافیت 

)شفافیت  افغانستان،  اداری  فساد  با  مبارزه  های  سازمان 

است:  موجود  زیر  لینک  در   .)۲۰۱۷ اپریل  املللی،  بین 

www.transparency.org/whatwedo/ publication/

bridging_the_gaps_enhancing_the_ effectiveness_

of_afghanistans_anti_corrupti

شفافیت بین امللل، اپریل ۲۰۱۷.. 187

اکتوبر . 188 فساد،  با  مبارزه  برای  افغانستان  ملی  اسرتاتیژی 

 http://mof.gov. است:  موجود  ذیل  لینک  در   .۲۰۱۷

af/Content/files/AFG_AntiCorruptionStrategy_

سپتامرب  افغانستان،  تلویزیون  رادیو  و   Eng_.pdf

 http://rta.org.af/ است:  موجود  ذیل  لینک  در   .۲۰۱۷

 high-council-on-rule-of-law-/30/09/2017/eng

/approves-national-anti-corruption-strategy

بر اساس اسرتاتیژی ملی مبارزه با فساد افغانستان، اکتوبر . 189

فساد  با  مبارزه  های  نهاد  همه  افغانستان  دولت   ،۲۰۱۷

لوی  اداره  نظارت  و  ارزیابی  استثنای کمیته مشرتک  به  را 

تعین  فساد  با  مبارزه  برای  جدیدی  معین  که  څارنوالی 

خواهد منود، با هم مدغم می مناید.  

ملی: . 190 شفافیت  سیستم  ارزیابی  امللل،  بین  شفافیت 

موجود   )۲۰۱۶ امللل،  بین  )شفافیت   ،۲۰۱۵ افغانستان 

www.transparency. org/whatwedo/ لینک:  در 

national_  _2015_publication/afghanistan

.)2015 integrity_system_assessment )TI

افغانستان، اکتوبر ۲۰۱۷. . 191 با فساد  اسرتاتیژی ملی مبارزه 

http://mof.gov. af/Content/files/ لینک:  در  موجود 

AFG_AntiCorruptionStrategy_Eng_.pdf

را . 192 افغانستان  اسالمی  جمهوری  ریاست  دوم  معاون  دفرت 

www.vpo.gov.af/ news/ لینک:  در  موجود  ببینید. 

45-12-10-27-12-2016-1566/item

دسامرب . 193  ۲۷ فساد،  با  مبارزه  عالی  شورای  پنجم  جلسه 

اسالمی  جمهوری  ریاست  دوم  معاون  دفرت   .۲۰۱۶

www.vpo.gov. لینک:  در  موجود  ببینید.  را  افغانستان 

 .00-22-06-28-12-2016-1569/af/news/ item

2017 June 5 Accessed

را . 194 افغانستان  اسالمی  جمهوری  ریاست  دوم  معاون  دفرت 

www.vpo.gov.af/ news/ لینک:  در  موجود  ببینید. 

 45-12-10-27-12-2016-1566/item

افغانستان، اکتوبر ۲۰۱۷. . 195 با فساد  اسرتاتیژی ملی مبارزه 

http://mof.gov. af/Content/files/ لینک:  در  موجود 

AFG_AntiCorruptionStrategy_Eng_.pdf

افغانستان، اکتوبر ۲۰۱۷. . 196 با فساد  اسرتاتیژی ملی مبارزه 

http://mof.gov. af/Content/files/ لینک:  در  موجود 

AFG_AntiCorruptionStrategy_Eng_.pdf
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ملی: . 197 شفافیت  سیستم  ارزیابی  امللل،  بین  شفافیت 

افغانستان ۲۰۱۵

ملی: . 198 شفافیت  سیستم  ارزیابی  امللل،  بین  شفافیت 

افغانستان ۲۰۱۵

غنی، م.ا، سخرنانی افتتاحیه جاللتامب محمد ارشف غنی . 199

رئیس جمهوری افغانستان، اتحادیه اروپا، »راه به جلو مبارزه 

می   ۵ کنفرانس«،  از  پس  گزارش  افغانستان:  در  فساد  با 

www.eeas. europa.eu/delegations/  ،۲-۱  ،۲۰۱۶

.pdf.20160506/afghanistan/documents/ news

ملی: . 200 شفافیت  سیستم  ارزیابی  امللل،  بین  شفافیت 

افغانستان ۲۰۱۵

وزارت عدلیه، »کود جزای افغانستان«، جریدهء رسمی ۳۴۷ . 201

www.unodc.org/res/cld/  .)]1976[  1355AH(

document/penal-code-amended_html/PENAL_

CODE_with_Amendments.pdf

202 .OG۱۲۴۴،۱۳۹۵/۱۱/۱۰ ،ضمیمه ۴ کود جزا

وزارت عدلیه، »قانون تطبیق و نظارت از اسرتاتیژی مبازره با . 203

.]۲۰۰۸[ )AH ۱۳۸۷( ۹۵۷ فساد« جریدهء رسمی

برای متامی . 204 ملکی«  کارمندان خدمات  »مقرره طرز سلوک 

کارمندان خدمات ملکی که در سکتور دولتی فعالیت می 

کنند، توسط کمیسیون مستقل إصالحات اداری و خدمات 

ملی  در سال ۲۰۰۶ تدوین گردید

خدمات . 205 کارکنان  سلوک  طرز  عدلیه،»مقرره  وزارت 

ملکی«جریده رسمی ۹۰۰ )۲۰۰۶(، ماده ۶ )۲(

خدمات . 206 کارکنان  سلوک  طرز  عدلیه،»مقرره  وزارت 

ملکی«جریده رسمی ۹۰۰ )۲۰۰۶(، ماده ۲۶

خدمات . 207 کارکنان  سلوک  طرز  عدلیه،»مقرره  وزارت 

ملکی«جریده رسمی ۹۰۰ )۲۰۰۶(، ماده ۷

خدمات . 208 کارکنان  سلوک  طرز  عدلیه،»مقرره  وزارت 

ملکی«جریده رسمی ۹۰۰ )۲۰۰۶(، ماده ۷)۵(

ملی: . 209 شفافیت  سیستم  ارزیابی  امللل،  بین  شفافیت 

افغانستان ۲۰۱۵

ملی: . 210 شفافیت  سیستم  ارزیابی  امللل،  بین  شفافیت 

افغانستان ۲۰۱۵

ثروت رئیس جمهور، معاونین آن، وزراء، اعضای سرته محکمه . 211

ای که  اداره  توسط  اشغال  از  قبل  لوی څارنوال  به شمول 

بررسی و نرش می گردد. ایجاد گردیده، ثبت،  قانون  طبق 

جریده  افغانستان.«  اساسی  »قانون  عدلیه،  وزارت  منبع: 

http:// :رسمی ۸۱۸، ۲۰۰۴. ماده ۱۵۴. موجود در لینک

/0801/moj.gov.af/ Content/files/OfficialGazette

pdf.0818_OG

اعضای . 212 ملی،  شورای  مجلسین  اعضای  ریسان،  »معینان، 

مستقل،  های  کمیسیون  ولسوالی،  و  والیتی  شوراهای 

ولسوال  نظامی،  و  پولیس  افرسان  قضات،  والیان،  سفراء، 

ها، څارنواالن، مقامات عالی رتبه )بست دو و باال تر از آن(، 

متامی  تدارکات  و  تفتیش  محاسبه،  مالی،  بخش  ماموران 

ادارات دولتی.« منبع: وزارت عدلیه، »قانون نظارت و تطبیق 

از اسرتاتیژی مبارزه با فساد«. جریده رسمی ۹۵۷ )۱۳۸۷ 

اکتوبر سال  قانون در  این  ماده ۱۲ )۲(.   .]۲۰۰۸[ )AH

۲۰۱۶ جهت شامل ساخنت متامی »کامندان عالی رتبه که 

در بست دوم و باالتر از آن کار می کنند« به شمول اعضای 

سکتور  ولسوالی،  و  والیتی  شوراهای  اعضای  پارملان، 

منبع:  گردید.  تعدیل  څارنوال  ادارات  فضائی،  و  امنیتی 

وزارت عدلیه، »قانون نظارت و تطبیق از اسرتاتیژی مبارزه با 

]۲۰۰۸[ )AH ۱۳۸۷( ۹۵۷ فساد.« جریده رسمی

موجود . 213 ببینید،  را  غنی  جمهور  رئیس  دارائی  ثبت  فورم 

http://anti-corruption.gov.af/Content/ لینک:  در 

 20٪1/12-Oct-206٪20Declaration٪files/Asset

 20Ghani.pdf٪20Ashraf٪Mohammad

کارمندان . 214 سلوک  طرز  »مقرره  عدلیه،  وزارت  منافع:  تضاد 

خدمات ملکی«. جریدهء رسمی ۹۰۰ )۲۰۰۶(

دیگر، . 215 میدان جنگ   ، فساد  علیه  افغانستان  مبارزه  یوناما، 

https://unama. :یوناما، اپریل ۲۰۱۷ .( موجود در لینک(

 unmissions.org/sites/default/files/ afghanistans_

ght_against_corruption_-_the_other_ battle eld_-_

english.pdf-2017_april

موجود . 216 ببینید،  را  غنی  جمهور  رئیس  دارائی  ثبت  فورم 

http://anti-corruption.gov.af/Content/ لینک:  در 

 20٪1/12-Oct-206٪20Declaration٪files/Asset

 20Ghani.pdf٪20Ashraf٪Mohammad
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نظارت . 217 عالی  اداره  های  مکلفیت  گسرتش  سبب  تعدیالت 

بر تطبیق سرتاتیژی مبارزه علیه فساد اداری در بخش ثبت 

آن«،   از  باالتر  و  دو  رتبه  »مقامات  ای  همه  شامل  دارائی 

و  والیتی  شوراهای  اعضای  افغانستان،  پارملان  اعضای 
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بر حق دسرتسی، »نرش گزارش و حالت . 271 کمیسیون نظارت 

فعلی قانون حق دسرتسی به اطالعات در إدارات عامه«، ۲۵ 

http://ocai.af/ :می سال ۲۰۱۷. موجود است در لینک

 /en/publicationannualreportandatistatus

می . 272 ممنوع  ذیل  رشایط  در  اطالعات  تهیه   )۱(  .۱۵ »ماده 

متامیت  ملی،  حاکمیت  استقالل،  صورتیکه  در   .۱ باشد: 

 .۲ بگیرد؛  قرار  خطر  در  ملی  منافع  و  ملی  امنیت  ارضی، 

در  شخصی  شهرت  و  عزیت  ملکیت،  زندگی،  صورتیکه  در 

معرض خطر قرار گیرد؛ ۳. در صورتیکه مانع جلوگیری جرم 

روند  ارتکاب جرم شود؛ ۴. در صورتیکه سبب اخالل در  یا 

توقیف، تحقیق و محاکمه متهم شده و سبب اخالل اقدامات 

روند  صورتیکه  در   .۵ گردد؛  خصوص  این  در  پیشگیرانه 

محاکمه عادالنه و اصدار حکم محکمه را اخالل مناید؛ ۶. در 

صورتیکه سبب شکاف سیاسی، اقتصادی و روابط فرهنگی 

افغانستان با کشور دیگری گردد؛ ۷. در صورتیکه اطالعات 

و حسابات  مالکیت شخصی  تجارتی،  موضوعات  به  مربوط 

بانکی باشد به جز اینکه در قانون طوری دیگری بیان شده 

باشد؛ ۸. در صورتیکه حریم خصوصی کسی را نقص کند؛ 

تجارتی،  موضوعات  به  مربوط  اطالعات  صورتیکه  در   .۹

در  اینکه  جز  به  باشد  بانکی  حسابات  و  شخصی  مالکیت 

قانون طوری دیگری بیان شده باشد.« وزارت عدلیه، »قانون 

حق دسرتسی به اطالعات« جریدهء رسمی ۱۱۲۶، ۲۰۱۴. 

http://moj.gov.af/Content/files/ :موجود است در لینک

 pdf.01156_OG/01101/OfficialGazette
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www.rti-rating.org/view_ لینک:  در  موجود 

  country/?country_name=Afghanistan
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/01101 /gov.af/Content/files/OfficialGazette

pdf.01156_OG
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www.rti-rating.org/view_ لینک:  در  موجود 

  country/?country_name=Afghanistan
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http://moj. لینک:  در  موجود   .۲۰۱۴  ،۱۱۵۶ رسمی 

/01101 /gov.af/Content/files/OfficialGazette

pdf.01156_OG

حق . 279 قانون  نقص  به  متهم  را  دولت  »ناظری  نیوز،  طلوع 

در  اطالعات منود.« ۲۲، می ۲۰۱۷. موجود  به  دسرتسی 

https://www.tolonews.com/afghanistan/ لینک: 

watchdog-accuses-govt-violat ing-access-

 information-act

راه . 280 در سال ۲۰۱۶  یوناما  دفرت  توسط  که  میدانی  تحقیق 

حق  خصوص  در  الزم  آگاهی  فقدان  از  گردیده  اندازی 

إدارات  مسئولیت  و  مردم  جانب  از  اطالعات  به  دسرتسی 

افغانستان  نربد  یوناما،  منبع:  دارد.  می  بر  پرده  دولتی 

 .)۲۰۱۷ اپریل  )یوناما،  دیگر،  نربد  میدان  فساد،  علیه 

https://unama.unmissions. لینک:   در  است  موجود 

org/sites/default/files/afghanistans_ght_against_

-2017_corruption_-_the_other_battlefield_-_april

 english.pdf
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به . 284 دسرتسی  نظرسنجی  افغانستان،  شفافیت  بان  دیده 

از  اطالعات  به  دسرتسی  حین  مردم   :۲۰۱۷ اطالعات 

)دیده  را مواجه می شوند،  زیادی  إدارات دولتی مشکالت 

است  موجود   .)۲۰۱۷ سپتامرب  افغانستان،  شفافیت  بان 

https://iwaweb.org/afghans-access-to- لینک:  در 

citizens-face-major--2017-information-survey

hurdles-in-accessing-information-from-public-

نصف  افغانستان،  شفافیت  بان  دیده  اساس  )بر    bodies

مردم از وجود قانون حق دسرتسی به اطالعات در افغانستان 

آگاهی ندارند.(
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مصاحبه ۸ جون ۲۰۱۷؛ مصاحبه ۶ جوالی ۲۰۱۷.. 287
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289 . .۲۰۱۷ اکتوبر  افغانستان،  فساد  با  مبارزه  ملی  سرتاتیژی 

http://mof.gov.af/Content/ لینک:  در  است  موجود 

 files/AFG_AntiCorruptionStrategy_Eng_.pdf

امور . 290 اداره  تفتیش  و  ارزیابی  نظارت،  واحد  توسط  جلسه 

ریاست جمهوری ترتیب گردیده بود. به تعقیب این جلسه، 

این  چارچوب  در  باز  داری  حکومت  مشارکت  سکرتریت 

گزارشدهی  و  هامهنگی  به  مکلف  و  گردید  ایجاد  دفرت 

باز  داری  حکومت  مشارکت  های  فعالیت  خصوص  در 

https://iwaweb.org/ منبع:   شد.  افغانستان  حکومت 

open-government-partnership-next-steps-for-the-

   /afghan-government-and-civil-society

دفرت اداره أمور ریاست جمهوری، ۱۸ جون ۲۰۱۷. موجود . 291

 4188/http://aop.gov.af/dari :در لینک

هدف ورکشاپ مشارکت حکومتداری باز بلند بردن آگاهی . 292

روند،  این  و  مشارکت  طرح  مورد  در  مدنی  جامعه  فعالین 

روند  در  مدنی  جامعه  فعال  مشارکت  و  گفتگوی  تسهیل 

انکشاف و تعهدات افغانستان به عنوان بخش از مشارکت. 

1st-civil-society-/http://appro-europe.net منبع: 

consultation- workshop-on-open-government-

/partnership-ogp-in-afghanistan

مصاحبه مارچ ۲۰۱۷.. 293

لینک: . 294 در  موجود   ۲۰۱۷ جنوری   ۲۱ ماندگار،  روزنامه 
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