
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  نبارزى با فساد اداری  گزارش نظارت از تطبیق پالن

 ٍزارت اقتصاد     
            

 

 ۶۹۳۱حىت           

 
 
 

 



2 
 

 
 

 

 مخففات
ACP   پالن نبارزى علیٌ فساد اداری 
CBR  سازی برای نتایج برنانٌ ظرفیت 

GIRoA   دٍلت جهًَری اسالنی افغانستان 
IARCSC   خدنات نلکینستقل اصالحات اداری ٍکهیسیَن 

MEC   فساد اداری  باکهیتٌ نستقل نشترک نظارت ٍ ارزیابی نبارزى 
MoEc  ٍزارت اقتصاد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 
 

 خالصۀ گزارش
تهام دٍلت جهًَری اسالنی افغانستان بٌ  ، رئیس جهًَرافغانستان پیرانَن کنفرانس برٍکسلبرگزاری از بل ق ۵۹۳۱ در سال

شفافیت تأنین نهایند تا از  ٍ تدٍینطرح تا پالن نبارزى علیٌ فساد اداری خَیش را  سپرديدایت  کشَر عایداتی يایخانٌ ارتٍز
پنج خَد کفایی از طریق چارچَب پاسخگَیی نتقابل نیز سند ، عالٍى بر آن .اطهینان حاصل گردد ایشانيای لیتٍ فعا اجراآتدر 

ٍ از چگَنگی پیشرفت تطبیق آن بٌ نردم  نهَدىتا پالن نبارزى علیٌ فساد اداری خَیش را ارائٌ  ٍزارت عایداتی را نکلف نیسازد
پیرٍی  انرازین  تا شد سپردى نسؤلیت اقتصاد ٍزارت بشهَل سازپالیسی يایبٌ ٍزارت نتعاقبا   .افغانستان گزارش ارائٌ نهایند

  .نهایند
 ٍ نرٍر را ياخانٌ ٍزارت اداری فساد علیٌ نبارزى يایفساد اداری تهام پالن باکهیتٌ نستقل نشترک نظارت ٍ ارزیابی نبارزى 

   .نهاید پیشرفت پالن نبارزى علیٌ فساد اداری ٍزارت اقتصاد را ننتشر نی پیگیری گزارش خالصۀ اینک ٍ کندنی بررسی
 فعالیت ۴۲نشتهل بر  گرفتٌقرار ارزیابی رت ٍ نظا ۀکهیتارزیابی پالن نبارزى علیٌ فساد اداری ٍزارت اقتصاد کٌ در دسترس تیو 

جًت ارزیابی پالن نبارزى علیٌ فساد اداری ٍزارت اقتصاد ٍ پیشرفت يای صَرت  .نیباشدساحۀ دارای اٍلَیت، چًار  پیرانَن
 انجام ذیربط اسناد تحلیل ٍ تجزیٌ با يهراى را نتهرکز گرٍپی ياینصاحبٌ ٍ بحخ ۴۲نظارت ٍ ارزیابی  ۀکهیتگرفتٌ در زنینٌ، 

  .است دادى

 عمدهیافته های 

ٌ فساد ٍ ٍاحديای بیشتر نعرٍض ب اداراتنهاید تا  تدٍین طرح را اداری فساد علیٌ نبارزى جانع پالن تَانستٍزارت اقتصاد     
 نتناسب يایٍ تطبیق آن را با فعالیتکردى ذکر  SMART نعیارايداف را نطابق بٌ ین پالن ا .ديداداری را تحت پَشش قرار 

اندازى گیری الن نتذکرى بٌ آسانی قابل سنجش ٍپ نندرج يایشرفت آن از طریق شاخصچگَنگی پی کٌ نیکند آنادى ٍ تنظیو
 .بدست آندى استنتایج نتَقعٌ  یا حدت کٌ است این بیانگر ياسنجش پیشرفت فعالیت .باشدنی
 ،نعهَل   .نشدى است ایجادطرح ٍ  احتهال خطرارزیابی براساس  صاداقت ٍزارت اداری فساد علیٌ نبارزى پالن پیشرفت، رغوعلی

 .گردد ایجاددر داخل نًاد کٌ خَايان تطبیق آن است، طرح ٍ  خطر لاحتهاعهیق  بعد از ارزیابی دپالن نبارزى علیٌ فساد اداری بای
در اگرچٌ  .شدى است رزى علیٌ فساد ادارینبا جانبٌپالن یک تدٍیندر ٍزارت اقتصاد ننجر بٌ طرح ٍ  احتهال خطرعدم ارزیابی 

احتهال از بعضی ننابع آسیب شناسی ٍ نعرٍض بٌ فساد اداری ذکر شدى است، انا عدم ارزیابی نشخص يای یافتٌ نتذکرى پالن
ردیدى نگدرج پالن نبارزى علیٌ فساد اداری در بٌ عنَان نحال، نَضَع استخدام نشاٍرین  .خالی تخنیکی را پر نکردى است ،خطر
 نَضَع کٌ نیديد نشان ياخانٌ فساد اداری در سایر ٍزارت با نبارزى ارزیابی ٍ نظارت نشترک نستقل کهیتٌ ياییافتٌ .است

پالن  تدٍینقبل از طرح ٍ  احتهال خطرعدم ارزیابی بنابر  .نیباشد اداری فساد بٌ نعرٍض خیلی پرٍسٌ یک نشاٍرین استخدام
در ٍزارت اقتصاد کٌ آیا این ٍاحد بهیان آٍردى است پرسش بزرگ را ٍاحديا در خدام نشاٍرین نبارزى علیٌ فساد اداری، است
  نعرٍض بٌ فساد است یا خیر؟

فت های داشته، ویل هنوزهم کارهای زیادی  وزارت اقتصاد افغانستان در خصوص مبارزه با فساد اداری پیشر

 مانده است. 
ی

 برای انجام دادن باق
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درست پالن برای زیرا نفايهٌ نَجر ٍاقع شَد در یک ادارى درست پالن ابزاری دیگری است کٌ نی تَاند در تطبیق آن  نفايهٌ
 برای ٍسیع بشکل اقتصاد ٍزارت اداری فساد علیٌ نبارزى پالن حال،با این .ت نیبخشدیرا تقَکارنندان آن ادارى حس نالکیت 

بسیاری از ادارات فرعی ذیربط ٍزارت اقتصاد از داشتن پالن  ،خالصٌ اینکٌ .ت ٍ ٍاحديای ٍزارت تفًیو نگردیدى استاادار
  .کنندنبارزى علیٌ فساد اداری این ٍزارت اظًار بی خبری نی

 مقدمه 
 (ACP)ن نبارزى علیٌ فساد اداری ٍزارت اقتصاد پال

 ٍ ياتا پالیسی ٍزارت اقتصاد استنسؤلیت این  .نیباشد افغانستان دٍلت ساز پالیسی کلیدی يایٍزارت اقتصاد یکی از ٍزارت
ت اقتصاد نحَر ٍ از خدنا َدىنه تدٍین ٍ طرح آزاد بازار اقتصاد براساس را افغانستان دٍلت اقتصادی انکشاف يای استراتیژی

سکتَر اقتصاد در کشَر، ٍزارت اقتصاد نکلف است تا  اصالح سازیجًت نیل بٌ این يدف ٍ  .در سراسر افغانستان نظارت نهاید
 تدٍینطرح ٍ  .آغاز نهَدى استاداری فساد  نبارزى با  در انر را جدی يایتالش اقتصاد ٍزارت .در برابر فساد اداری نبارزى نهاید

  .را تشکیل نیديد اداری فساد برابر در ٍزارت این يایعلیٌ فساد اداری بخشی از تالش پالن نبارزى
است؟ بٌ يهین دلیل، کهیتٌ نستقل  ٍنعنادارانا پرسش این است کٌ آیا پالن نبارزى علیٌ فساد اداری ٍزارت اقتصاد نعقَل 

کهیتٌ نستقل نشترک نظارت ٍ  .پا درنیان گذاشتٌ است درین زنینٌ فساد اداری افغانستان بانشترک نظارت ٍ ارزیابی نبارزى 
 این گزارشطی  نهَدى ٍ اینک نتایج آن را در بررسی فساد اداری پالن نبارزى علیٌ فساد اداری ٍزارت اقتصاد را  باارزیابی نبارزى 

  .نیکندننتشر 
  .این گزارش در کل بٌ سٌ بخش تقسیو شدى است

  :تدٍینطرح ٍ  ۀنرحل .1
  .شَدنینبارزى علیٌ فساد اداری  گذاریپالن احل نر تهاماین پالن شانل  تدٍین نرحلٌ طرح ٍ
  :تطبیق ٍ اجرا ۀنرحل .2

   .نیگیرد بر در را اداری فساد علیٌ نبارزى پالن يایاٍلَیت از يریک بٌ نربَط تطبیقی ياینرحلٌ اجرا ٍ تطبیق تهام فعالیت
 :نظارت ٍ ارزیابی ۀنرحل .3

قرار پیگیری کانل  نَرد اقتصاد سَی ٍزارت ازنبارزى علیٌ فساد اداری پالن تطبیق نیديد کٌ آیا گزارش نظارت ٍ ارزیابی بخش 
    .گرفتٌ است یا خیر

 
 
 
 
 
 
  

 

 

ک نظارت و ارزیا  بی مبارزه علیه فساد اداری قادربدون کمک و همکاری وزارت اقتصاد، کمیته مستقل مشتی

 از همکاری و حمایت تخنییک
ً
 به  برریس پالن مبارزه علیه فساد اداری این وزارت نیم بود. بنا

ی وزارت اقتصاد در راستای جمع آوری و  تهیه این گزارش متشکریم.   رهتی
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 (MEC )کمیتۀ نظارت وارزیابی سیبررمیتىد 
تطبیق این پالن صَرت  پالن نبارزى علیٌ فساد اداری ٍزارت اقتصاد بٌ يدف تعیین نیزان پیشرفت این ٍزارت در عرصٌبررسی  

فساد اداری در  بايای پالن نتذکرى، کهیتٌ نستقل نشترک نظارت ٍ ارزیابی نبارزى شاخصننظو جًت ارزیابی  .گرفتٌ است
سپس یکایک آنًا را با کردى،  آٍری جهع را نَجَد پرٍسیجريای ٍ يانرحلٌ نخست بٌ نطالعٌ اسناد نربَطٌ پرداخت ٍ پالیسی

يای ، بحخ ی عهیقياپالن نبارزى علیٌ فساد اداری از طریق راى اندازی نصاحبٌ نندرج يایشاخص بعدا   ،نهَدبررسی دقت 
  .است ، نَرد تحلیل قرار گرفتٌىاسناد جهع آٍری شد بررسیٍ،  یگرٍپ

نات ٍ نسؤلین نصاحبٌ رٍ در رٍ با نقا ۴۲فساد اداری جًت تًیٌ این گزارش،  باکهیتٌ نستقل نشترک نظارت ٍ ارزیابی نبارزى 
فساد  با نبارزى ارزیابی ٍ نظارت نشترک نستقل کهیتٌ چنینيو .را راى اندازی نهَد (انجَ)سازنان غیر دٍلتیٍزارت اقتصاد ٍ دٍ 

افزٍن  .بٌ راى انداختپائین ریاست يای ذیربط ٍزارت اقتصاد  ح نتَسط ٍَنتهرکز را با کارنندان سط یگرٍپ يایاداری بحخ
نصاحبٌ شَندگان ٍ  ل ياینظریات ٍاستدل کردن ٍارسی بهنظَر ساحَیارزیابی ، اسناد تفصیلی تحلیلٍررسی باز  پس براین،

  .ى بَد، صَرت گرفتدیگردجهع آٍری  یبحخ يای گرٍپ ۀذریعکٌ اشتراک کنندگان 
دن سفارشات ارائٌ سپس گزارش با ٍزارت اقتصاد شریک ساختٌ شد تا نظریات ٍپیشنًادات خَیش را پیرانَن صحت ٍ عهلی بَ

      .نهاید
 :تدٍینطرح ٍ  ۀنرحل

اداری این ٍزارت ایجاد نهَد تا پالن نبارزى علیٌ فساد اداری این ٍ نالی نعین ریاست تحت را یهیتٌريبری ٍزارت اقتصاد ک
، (انجَيا)ردٍلتینَسسات غی رٍئسای ریاست يای تفتیش داخلی، تدارکات، نالی، ننابع بشری، .نهاید تدٍینٍزارت را طرح ٍ 

.پالن نبارزى علیٌ فساد اداری يستند تدٍینطرح  ۀاعضای کهیت ،رئیس دفتر نقام ٍزارت، پالیسی ٍ ندیریت ٍ َحیدتطرح ٍ
1 

نعرٍض در برابر فساد اداری ٍزارت اقتصاد را با استفادى از تجارب اعضای این کهیتٌ ٍ سرٍی يای عرصٌ يای  نتذکرى یکهیتٌ
پالن نبارزى علیٌ فساد اداری ٍزارت اقتصاد بادقت تهام براساس چًار  .ى استننابع بیرٍنی شناسایی نهَداز سَی  ىانجام شد

.اٍلَیت کلیدی ذیل ایجاد شدى است
2   

 بٌ ير فعالیت نطابقغرض سنجش تطبیق آن،  .را تًیٌ نهَدى است فعالیت ۴۲ بٌ اٍلَیت يای فَق الذکر، کهیتٌ یابیجًت دست
عالٍى  .دارددر پی  نیز را يافعالیتانجام  نتایج نحسَس این پالن .استطرح شدى  (baseline) حالت فعلیٍ  SMART یياشاخص

  .نیباشدخطرات نیز ٍ ضرب العجلنشخص، ادارى نسؤل،  براین؛ پالن نطرٍحٌ دارای ايداف

                                                                 
 کابل، افغانستان -۵۹۳۶جدی  ۶اقتصاد، انجام نصاحبٌ با نقانات ٍ نسؤلین ٍزارت   1
 کابل، افغانستان  -۵۹۳۶پالن نبارزى علیٌ فساد اداری ٍزارت اقتصاد   2

 اصالحات اداری، تقویت مدیریت و حکومتداری خوب

ی بخصوص استخدام باساس اصل شایسته ساالریدیه  مدیریت منا شفافیت وحساب  بع بشر

 تدارکات دیه در امور  شفافیت وحساب

دولت   دیه در انسجام فعالیت شفافیت وحساب  های موسسات غیر
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در داخل ٍزارت  احتهال خطرارزیابی  عدم .پالن نبارزى علیٌ فساد اداری عاری از نَاقص نبَدى است تدٍینانا نرحلٌ طرح ٍ 
.پالن یکی از نَاقص نًو بشهار نی آید ایجاداقتصاد قبل از 

پالن نبارزى علیٌ فساد  ایجاداصَل  ير نًاد یا ادارى قبل از طرح ٍ  3
فساد اداری  بٌعرٍض برای اصالح ساحات نرا خطر را راى اندازی نهاید تا بتَاند بیشترین ننابع خَیش  احتهال اداری باید ارزیابی

خطر را راى اندازی احتهال  ارزیابی گَنٌيیچ اقتصاد ٍزارت .نیز در پی داشتٌ باشدرا ٍیا نهکن اختصاص ديد تا تاجیرات بیشتر 
پالن نبارزى علیٌ فساد اداری را در صَرت  فعالیت يای اٍلَیت بندی چگَنگی تَاندنهی اقتصاد ٍزارت بنابراین، .ننهَدى است

آسیب پذیر در عرصٌ يای خطر ننجر بٌ نادیدى گرفتن بعضی  احتهال ارزیابیانجام دادن عدم .تَضیح ديدچنین تحقیق فقدان 
ٍ خریداری يای ٍزارت اقتصاد پالن نبارزى علیٌ فساد اداری شدى است کٌ نی تَان بطَر نهَنٌ بٌ نَضَع استخدام نشاٍرین 

رزیابی يای انجام شدى از سَی کهیتٌ نستقل نشترک نظارت ٍ ارزیابی نبارزى علیٌ ا .افغانی اشارى کرد ۱۵۵۵۵۵ نبلغ از تر پائین
افغانی  ۱۵۵۵۵۵ نبلغ ازتر فساد اداری در سایر ٍزارت يا نشان نیديد کٌ نَضَع استخدام نشاٍرین ٍ پرٍسٌ خریداری يای پائین 

ٍ نٌ يو این  انجام دادى یخطراحتهال قتصاد ارزیابی ٍزارت ا نٌٍلی  .ندردا قرار اداری فساد نعرض در اکحرا   کٌ اند يایبخش
نهاید چَن نهیداند کٌ  نظر ابراز بارى درین تَاندتیو ارزیابی نهی ءبنا ،نَضَع را درج پالن نبارزى علیٌ فساد اداری نهَدى است

 یٌعلی رغو این، ایجاد کهیت .پرٍسٌ يای نذکَر در ٍزارت اقتصاد نیز نانند سایر ٍزارت خانٌ يا نعرٍض بٌ فساد است یا خیر
برای آن عدى نًاديا ٍ اداراتی است کٌ با قلت ننابع رٍبرٍ  یفساد اداری رٍش بًترپذیری بٌ غرض تشخیص ٍ شناسایی آسیب 

حتی اگر ٍزارت اقتصاد این استدلل را نطرح نیکند کٌ ننابع کافی در  .اندازی نهایند ىخطر را را احتهال اند تا در عَض ارزیابی
د ٍ پای سایر جَانب یبخشنیا ٍسعت ر نتذکرى یکهیتٌ تَانستخطر را انجام ديد، حداقل نیاحتهال اختیار نداشت تا ارزیابی 
  .ساختانعٌ ندنی را درین نَضَع دخیل نیٍجسازنان يای غیر دٍلتی ذیدخل بَیژى نهایندگان 
.فساد اداری با سایر ادارت ٍ ٍاحديای ٍزارت استپالن نبارزى علیٌ  يهاينگیعدم  تدٍین، ٍطرح نشکل دیگری نرحلٌ 

4 
ادارت ٍ کارنندان  ديیسًوهار نی آید ٍ يدف آن دخیل سازی ٍبشطرح ٍایجاد نرحلٌ برجستۀ  درست یکی از اجزای  يهاينگی
آن  انٌر ٍ نَفقپیدا کنند ٍ از سَی دیگر بتَاند بطَر نَجنالکیت نسبت بٌ پالن نطرٍحٌ تا ایشان از یکسَ  حس  نیباشد زیدخل

 ذیدخل شریکادارات ٍ ٍاحديای پالن نبارزى علیٌ فساد اداری را با  نتاسفانٌ ريبری ٍزارت اقتصاد .را اجرا ٍ تطبیق نهایند
در رابطٌ بٌ پالن نبارزى ازیشان  اداری فساد علیٌ نبارزى ارزیابی ٍ نظارت نشترک نستقل یزنانیکٌ تیو کهیتٌ ءبنا .است نساختٌ

تیو ارزیابی نتَجٌ  ،درین جریان .ایشان نتعجب شدند کٌ نَظف بٌ اجراء آن بَدند، پرسید د ادرای ٍزارت اقتصادعلیٌ فسا
حتی بعضی ریاست يا از فساد اداری ٍزارت اقتصاد شدند ٍ بی اطالعی آنًا در خصَص نَجَدیت پالن نبارزى علیٌ اتاظًار

  .د اظًار بی خبری کردندنَجَدیت پالن نبارزى علیٌ فساد اداری ٍزارت اقتصا

 

 

 
                                                                 

 کابل، افغانستان  -۵۹۳۶جدی  ۶انجام نصاحبٌ با نقانات ٍ نسؤلین ٍزارت اقتصاد،   3
 کابل، افغانستان  ۵۹۳۶جدی  ۴۱ -۵۹۳۶جدی  ۲انجام نصاحبٌ با کارنندان سطَح پائین ٍزارت اقتصاد،   4
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 :تطبیق مرحلۀ
فعالیت را درج نهَدى است ٍ بٌ ادارت نشخص ٍظیفٌ سپردى است تا  24ٍزارت اقتصاد در پالن نبارزى علیٌ فساد اداری خَیش 

 طریق از جداگانٌ بشکل را يافساد اداری يریک از فعالیت باکهیتٌ نستقل نشترک نظارت ٍ ارزیابی نبارزى  .آن را تطبیق کنند
 يایاٍلَیت دربارى خَد ياییافتٌ ٍارسلسلٌ بشکل اینک ٍ است نهَدى ارزیابی ذیربط ٍاحديای ٍ ادارات با يا نصاحبٌ انجام
  :نیکند بیان ذیال   را اقتصاد ٍزارت اداری فساد علیٌ نبارزى پالن شدۀ تعیین

 ٍ حکَنت داری خَب تقَیت ندیریتاصالحات اداری،   .۵
 تَضیح ذیل در اداری فساد علیٌ نبارزى پالن اٍل اٍلَیت يایٍضعیت فعالیت .نیباشدشاخص  ۴۵ٍفعالیت  ۵۵دارای این اٍلَیت 

  :است شدى دادى

 خطر
 ضرب
  الجل

سرٍی 
 نقدناتی

 نتیجٌ
ادارۀ 
 نسؤل

 يدف فعالیت شاخص

دفتر سهع شکایات ایجاد شکایات  بٌ ٍرسیدگی دریافت جًت .۵     
  .گردیدى است

برای دریافت شکایات  يا رایگان تیلیفَنی ٍ دیگر نیکانیزمارۀ شه .۴
  .ایجاد شدى است

ٍ رسیدگی بٌ شکایات تکهیل  ایجاد شکایات ارزیابی  رٍش جدید .۹
  .شدى است

 .برنانٌ تَسعٌ رٍند رسیدگی بٌ شکایات ٍلیات ترتیب شدى است .

 نیز تشکیل شدى است دفاتر سهع شکایات در سطح ٍلیات .
 .نهایندشکایات را جهع آٍری ٍ سپس بٌ آن رسیدگی  تا 

افزایش 
تَانایی 
ٍ  دریافت

رسیدگی بٌ 
 شکایات

شناسایی 
 فساد

 

 :ها یافته
نبارزى علیٌ  راستای در اساسی يایتشخیص فساد یکی از گاماز آنجائیکٌ شناسایی ٍ
را در صدر  «رسیدگی بٌ شکایاتریافت ٍد»آید، ٍزارت اقتصاد فساد اداری بشهار نی

 ،پس از ارزیابی فعالیت .قرار دادى استخَیش نبارزى علیٌ فساد اداری  يای فعالیت
دفتر سهع است کٌ یافتٌ فساد اداری  باکهیتٌ نستقل نشترک نظارت ٍ ارزیابی نبارزى 

ٍ بٌ آن فت نهَدى دریاشکایات در ٍزارت اقتصاد تاينَز ایجاد نشدى است تا شکایات را 
تفتیش  یاستردفتر ٍزیر، نتشکل از است کٌ  یٌکهیتاین در عَض،  .رسیدگی نهاید

.ٍ سپس بٌ آن رسیدگی نی نهاید نهَدى شکایات را جهع آٍرینیباشد کٌ دفتر نقام ٍزیر  یاست داخلی، ٍ ر
این کهیتٌ صندٍق   5

  .رگذار نیگردد، پیشکش نیکندپس از ارزیابی بٌ جلسٌ ريبری کٌ ير یکشنبٌ برا شکایات را ير پنجشنبٌ باز کردى ٍ شکایات 

                                                                 
کابل،  -۵۹۳۶جدی  ۳انجام نصاحبٌ تیو کهیتٌ نستقل نشترک نظارت ٍ ارزیابی نبارزى علیٌ فساد اداری با نقانات ٍ نسؤلین ٍزارت اقتصاد،   5

 افغانستان 
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در ننابع نختلف جبت را عدم نَجَدیت دفتر سهع شکایات در ٍزارت اقتصاد ننجر شدى تا شکایت کنندگان شکایات خَیش 
ٍزارت  یدر يردٍ نحَطٌ کٌ شکایاتصندٍق يای تنًا بٌ  ٌکهیتاین  .جبت نهیگرددیک سیستو ٍاحد در شکایات ٍ ازینرٍ نهایند 
جهع آٍری بَط بٌ ٍزارت اقتصاد را دریافت ٍشکایات نرٍجَد دارد کٌ از آنجائیکٌ ننابع نتعدد  .سیدگی نیکندشدى رجابجا 

زنانیکٌ  .تفکیک نهایند ٍزارت اقتصاد را ۀشد دریافت شکایات ینجهَعتعداد  تَانندنهیاز ننابع نتذکرى  ییک نیکنند، ٍلی يیچ
شکایات ٍاصلٌ بٌ این ٍزارت در جریان سال  ینجهَع رقوارت اقتصاد خَاست تا تیو ارزیابی از کهیتۀ رسیدگی بٌ شکایات ٍز

 جهع شکایات سهع يایکٌ تنًا چًار شکایت از صندٍقاصرار کرد گذشتٌ را ارائٌ نهاید، کهیتٌ رسیدگی بٌ شکایات ٍزارت اقتصاد 
.است شدى آٍری

 يای نیکانیزم بشکل درست از طریق برنانٌین ااین است کٌ  ىدلیل اینکٌ چرا تعداد شکایات کو ارائٌ گردید 6
  .ندارند یيهچَ پرٍسیجريا باٍرنند الییا اینکٌ نردم عام بٍابالغ نگردیدى بٌ نردم  بطَر درست آن آگايی عانٌ

این انا  .دریافت شکایات را فعال نهایدبرای  رایگانتهاس خدنات ایجاد دفتر سهع شکایات، ٍزارت پالن نهَدى بَد تا  ۀبرعالٍ
.بَدجٌ کافی تاينَز فعال نگردیدى استنَجَدیت عدم  ت بنابراخدن

در آنًا نسؤلین ٍزارت اقتصاد عالٍى نهَدند کٌ  نقانات ٍ  7
 .دادى اند تخصیص ای رانراجعین بَدجٌ دریافت شکایات جًتنستقیو تهاس خدنات برای فعال نهَدن  ۵۹۳۱بَدجٌ سال 

ٍجَد ندارد تا  یبرای رسیدگی بٌ شکایات ٍلیت یبنابراین؛ يیچ سیسته .جاد نشدى استتا ينَز اینیز سیستو شکایات ٍلیتی 
  .شنیدى شَد ذریعٌ آن شکایت کنندى گان شکایات

 

 خطر
 ضرب
  الجل

سرٍی 
 نقدناتی

 نتیجٌ
ادارۀ 
 نسؤل

 يدف فعالیت شاخص

ارزیابی ٍ بازنگری پرٍسٌ يای عهلیاتی انجام شدى      
 اند،
 
عریف نجدد  پرٍسٌ يای عهلیاتی سادى سازی ٍ ت 

 صَرت گرفتٌ اند، 
 

شعبات فرعی  شدى با   پرٍسٌ يای تجدید ٍ سادى
ٍزارت اقتصاد در نرکز ٍ ٍلیات ٍ يهچنان شعبات 

 .فرعی سایر ٍزاتخانٌ يا، شریک ساختٌ شدى است

ارزیابی، تعریف، 
ٍ  سادى سازی

نکشاف کارشیَى ا
يای ستندرد 
عهلیاتی یا 

Standard 

Operating 

Procedure 

ساحات کايش 
آسیب پذیر بٌ 
در  فساد اداری 
پرٍسٌ يای 

ٍزارت  عهلیاتی
  اقتصاد

 
 
 
 
 

                                                                 
کابل،  -۵۹۳۶جدی  ۳ارت اقتصاد، انجام نصاحبٌ تیو کهیتٌ نستقل نشترک نظارت ٍ ارزیابی نبارزى علیٌ فساد اداری با نقانات ٍ نسؤلین ٍز  6

 افغانستان 
کابل،  - ۵۹۳۶جدی  ۳انجام نصاحبٌ تیو کهیتٌ نستقل نشترک نظارت ٍ ارزیابی نبارزى علیٌ فساد اداری با نقانات ٍ نسؤلین ٍزارت اقتصاد،   7

 افغانستان
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 :ها یافته
ریاست این  ۵۱دى ٍ نشترک یغرض سادى سازی پرٍسٌ يای پیچرا  (پرٍسیجر نعیاری عهلیاتی)ک طرزالعهلی ٍزارت اقتصاد ی

.ٍزارت ایجاد نهَدى است
بٌ شهار  اداری فساد علیٌ نبارزى راستای در نًو خیلی قدم یک اداری ٍ اریک يایسادى سازی پرٍسٌ 8

لَحٌ  يا ٍ بَرد لدر ب   نردم عامبٌ نَرد بحخ جًت دسترسی  طرزالعهلنالحظٌ تیو ارزیابی نشان نیديد کٌ نشايدى ٍ .نیرٍد
تعیین  یسختگیرانٌزنانی  خط يا استری از یک ير يایبرای فعالیت این طرزالعهل .آگايی نصب گردیدى است ٍ اعالناتيای 

 کٌ است این نشکل انا .است بخشیدى بًبَد را نربَطٌ يایکل نیزان شفافیت در اجرای انَر ریاستست کٌ این کار درنهَدى ا
در بارى سادى سازی انفرادی  يایبرای سادى سازی پرٍسیجريا ٍجَد ندارد ٍ این کار نَجب قضاٍت ٍ برداشت فرایندی يیچ
  .شَدٍسیجريا نیپر

 خطر
 ضرب
  الجل

نحَۀ انجام 
 پرٍژى

 نتیجٌ
ادارۀ 
 نسؤل

 يدف فعالیت شاخص

ضرٍری بٌ ننظَر اقدانات      
پاسخگَیی بٌ درخَاست شًرٍندان 
برای کسب اطالعات شناسایی شدى 

 اند

ارزیابی نقتضیات ٍ شرایط برای تطبیق 
قانَن دسترسی بٌ اطالعات در ٍزارت 

طرزالعهل برای تطبیق اقتصاد، انکشاف 
قانَن دسترسی بٌ اطالعات، استخدام 

یک ندیر ٍ یک نانَر در بخش دسترسی 
 بٌ اطالعات در ریاست دفتر نقام

تطبیق قانَن 
بٌ  دسترسی

اطالعات در 
ٍزارت ل داخ

 اقتصاد

 :ها یافته
.دسترسی بٌ اطالعات حق اساسی ير افغان است

هین شدى است چَن این نسئلٌ این حق در قانَن اساسی افغانستان تض 9
در رٍشنایی این اصل  .دگرددر ادارات ٍنًاديای دٍلتی نی ديینَجَدیت شفافیت ٍحساب ازنردم عام بٌ ديی نَجب اطهینان 

 انا .استنهَدى اٍلَیت بندی خَیش عام بٌ اطالعات را در پالن نبارزى علیٌ فساد اداری نردم قانَنی، ٍزارت اقتصاد دسترسی 
بٌ عنَان نحال، ٍزارت اقتصاد يیچ گَنٌ ارزیابی  .ى استدنبٌ اجراء درنیآشدى بٌ يدف تنفیذ قانَن تعیین  يایفعالیت نٌنتاسفا

عرصٌ در  ، ريبری ٍزارت اقتصادعالٍى بر آن .ستنَرد نیاز برای تنفیذ قانَن را راى اندازی ننهَدى ا ضهنی را جًت تعیین شرایط
ٌ در پالن نبارزى علیٌ فساد راریکق ،زیر ٍ ایجاد پرٍسیجر ٍ استراتیژی لزم برای تنفیذ قانَندر دفتر نقام ٍ یاستخدام ندیر

.ى استناکام ناند ،اداری این ٍزارت نیز پیشنًاد شدى
 برای را یٌکٌ کهیتتاکید نیکنند نسؤلین ٍزارت اقتصاد انا نقانات ٍ 10

عالٍى براین، ٍزارت  .کٌ عنقریب این پرٍسیجر ایجاد نیگرددَدى نهپرٍسیجری جًت آگايی ديی عانٌ درین زنینٌ ایجاد  ساختن
  .بعد از ننظَری تشکیل جدید، استخدام نیگرددشخص نَصَف  کٌدر نظر گرفتٌ  ۵۹۳۱اقتصاد بست ندیریت را در تشکیل سال 

 

                                                                 
  ۵۹۳۶، {۹}طرز العهل ٍزارت اقتصاد، دٍلت جهًَری اسالنی افغانستان  8
 قانَن اساسی دٍلت جهًَری اسالنی افغانستان  ۰۵نادۀ   9

کابل،  -۵۹۳۶جدی  ۳انجام نصاحبٌ تیو کهیتٌ نستقل نشترک نظارت ٍ ارزیابی نبارزى علیٌ فساد اداری با نقانات ٍ نسؤلین ٍزارت اقتصاد،   10
 افغانستان
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 خطر
 ضرب
  الجل

سرٍی 
 نقدناتی

 نتیجٌ
ادارۀ 
 نسؤل

 يدف فعالیت شاخص

     

سؤلین نقانات ٍ ن يای دارایی
اقتصاد بشهَل رٍئسا  بلندپایٌ ٍزارت

نربَطٌ سالنٌ جبت  ٍ کارنندان
 .نیگردد

 نسؤلینجبت دارایی نقانات ٍ
 ٍزارت اقتصاد بشهَل ۀبلندپای

 رٍئسا، آنرین  ٍ ندیران
 ٍزارت اقتصاد در نرکز ٍ 

 ٍلیات

اطهینان از عدم استفادى 
جَیی نقانات عالی رتبٌ 
 ٍ نسَلین ٍزارت اقتصاد

 :ها تهیاف
انستان نیز از این ٍافغجًان بَدى  سطحدرى دٍلتی یک اصل پذیرفتٌ شد ۀپای نسؤلین بلنديای نقانات ٍجبت ٍ بررسی دارایی

راء این اصل در ادارت ٍ نًاديای دٍلتی جهًَری اسالنی افغانستان بشهَل ٍزارت اقتصاد تطبیق ٍ اج .هیباشداصل نحتنی ن
بٌ پیش  ادارى عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی علیٌ فساد اداریتی از سَی لٍيای نقانات دبررسی ٍ جبت دارایی .شدى است

ادارى عالی نظارت بر تطبیق  سَی از دٍلتی ادارات ٍ نًاديا از يریک بٌ نخصَص يایفَرم سال ير اخیر در .بردى نی شَد
جزئیات نلکیت ٍ را با شَد تا فَرم نتذکرى تٌ نیی خَاسنسؤلین دٍلتارسال نیگردد ٍ از نقانات ٍ استراتیژی علیٌ فساد اداری

ی نشان انا یافتٌ يای کهیتۀ نستقل نشترک نظارت ٍ ارزیابی نبارزى علیٌ فساد ادار .گزارش ديندل نهَدى ٍهیتکدارایی خَیش 
بررسی بطَر درست  اریادارى عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی علیٌ فساد ادنسؤلین دٍلتی از سَی نیديد کٌ دارایی نقانات ٍ

.نگرانی بزرگ است یک این ٍ شَدنهی
يرگز از  عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی علیٌ فساد اداری ىاداردر ٍزارت اقتصاد،  11

ٍنتیجٌ پیاند  کٌ ادعا نهائیورین، خیلی دشَار است تا بناب .جرٍتهندشدن غیرقانَنی يیچ نقانی درین ٍزارت گزارش ندادى است
 اشاعٌجهًَری اسالنی افغانستان قانَن دٍلت  ،این اٍاخردر  .استآندى بدست این نَضَع بشکل کانل  رخصَصلیست شدى د

 ادارى انَرریاست عهَنی تشکیل نشخص در  یٍ جبت دارایی نقانات دٍلتی را ننظَر نهَدى است ٍ براساس این قانَن یک ادارى
 جدید التاسیس یادارى بٌ لی نظارت بر تطبیق استراتیژی علیٌ فساد اداریادارى عااز  ٍظیفٌاضافٌ نیشَد ٍ این  ریاست جهًَری
  .انتقال نی یابد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
اری در رابطٌ بٌ جبت دارایی نقانات دٍلتی، انجام نصاحبٌ با رينهَد ادارى عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی نبارزى علیٌ فساد اد/نرٍر ننَل  11

 ، کابل افغانستان  ۵۹۳۶جدی  ۵۴نقانات ٍ نسؤلین ٍزارت اقتصاد، 
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 خطر
 ضرب
  الجل

سرٍی 
 نقدناتی

 نتیجٌ
ادارۀ 
 نسؤل

 يدف فعالیت شاخص

 نهایندگان ریاست جندر باید در     
 .ٍرزندير پرٍسٌ استخدام اشتراک 

 
 جندر باید در شَرای ريبری انر
 .نهایداشتراک  رتٍزا
 

در طرح ٍ تدٍین برنانٌ يا بشهَل 
تخصیص ننابع آنریت جندراشتراک 
 ٍ تساٍی جندر را یقینی نی نهاید

ٍ بازنگری تصانیو عهدى، ارزیابی 
تخصیص ننابع، طرح اجرای برنانٌ 

اصل يای انکشافی در رٍشنایی 
 تساٍی جنسیتی ٍ حقَق بشر

تانین تساٍی 
جنسیتی ٍ حقَق 

 بشر

 :ها هیافت
البتٌ بَیژى  ،دگردنًاد باعخ بهیان آندن فساد نی یاٍدر یک ادارى  جنسیتی نابرابری .جندر دٍ نفًَم بٌ يو ٍابستٌ اندفساد ٍ

.تَزیع نگرددیا ادارى بشکل نساٍیانٌ تقسیو ٍٍیک نًاد در پَل يای تشَیقی نیان کارنندان قشر اناث ٍذکَر زنانیکٌ ننابع ٍ
12 

یافتٌ يای تیو  .، ٍزارت اقتصاد نَضَع تساٍی جندر را درج پالن نبارزى علیٌ فساد اداری نهَدى استبراساس این بستگی
در را جندر نربَط بٌ  يایتا پالیسیشتٌ جندر يیچ آنر جندر ندابخش نشان نیديد کٌ ٍزارت اقتصاد در  عرصٌارزیابی درین 

.برای تساٍی جندر دادخَايی نهاید نیزبٌ پیش ببرد ٍ بیآنرا بخٍَ نهَدى تنظیوٍ سطح بحخ يای ريبری ٍزارت ندیریت
13 

.جندر ٍزارت اقتصاد يو اکنَن تَسط یک نشاٍر جندر سرپرستی نیشَد بخش
عالٍى براین، یافتٌ يای تیو ارزیابی نشان  14

ت نسبت بٌ نیديد کٌ عدم تساٍی جندر درسطح ٍزارت اقتصاد خیلی گستردى است چَن تعداد کارنندان طبقٌ اناث درین ٍزار
تقرر کارنندان را رد  ریاست ننابع بشری ٍزارت اقتصاد گرچٌ عدم تساٍی جندر در پرٍسٌ استخدام ٍ .طبقٌ ذکَر خیلی کو است

ظرفیت نتقاضیان طبقٌ پائین بَدن  این ناشی از .گَید کٌ تساٍی جندر در پرٍسٌ استخدام در نظر گرفتٌ نیشَدنیکند ٍ نی
   .اناث است

 
 
 
 
 
 

                                                                 
 12 corruption.pdf-and-ssets/165672c0e28845f79c8a803382e32270/genderhttps://www.sida.se/contenta    

کابل،  - ۵۹۳۶جدی  ۵۴انجام نصاحبٌ تیو کهیتٌ نستقل نشترک نظارت ٍ ارزیابی نبارزى علیٌ فساد اداری با نقانات ٍ نسؤلین ٍزارت اقتصاد،   13
 افغانستان

کابل،  -۵۹۳۶جدی  ۵۹رزیابی نبارزى علیٌ فساد اداری با نقانات ٍ نسؤلین ٍزارت اقتصاد، انجام نصاحبٌ تیو کهیتٌ نستقل نشترک نظارت ٍ ا  14
 افغانستان

https://www.sida.se/contentassets/165672c0e28845f79c8a803382e32270/gender-and-corruption.pdf
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 خطر
 بضر

  الجل
سرٍی 

 نقدناتی
 نتیجٌ

ادارۀ 
 نسؤل

 يدف فعالیت شاخص

طرزالعهل انکشاف دٍسیٌ بندی اسناد،      
تطبیق طرزالعهل سیستو دٍسیٌ بندی در 
ادارات نرکزی، تطبیق طرزالعهل سیستو 

   دٍسیٌ بندی در ادارات ٍلیتی

ایجاد یک سیستو ٍاحد ٍ ندرن 
 دٍسیٌ بندی اسناد 

دسترسی بٌ بًبَد 
 اسناد رسهی

 :ها یافته
در یک ادارى خیلی  ديیحسابشفافیت ٍ تأنین نگًداشت درست آن غرضدسترسی سادى ٍسریع بٌ اسناد رسهی دٍلتی ٍحفظ ٍ

را ننحیخ بخشی از فعالیت يای نبارزى علیٌ فساد اداری  «دسترسی بٌ اسناد رسهی»بٌ يهین دلیل، ٍزارت اقتصاد  .ستنًو ا
ایجاد کردى کٌ این  رافایلینگ نعیاری نشان نیديد کٌ ٍزارت اقتصاد یک سیستو  ارزیابی یافتٌ يای تیو .رٍی دست گرفتٌ است

طرزالعهل ٌ رین زنیند اقتصاد ٍزارت چنینيو .آسان نی سازدگَنٌ تاخیر سًل ٍیچدسترسی بٌ اسناد دٍلتی را بدٍن يسیستو 
  15.ترا ایجاد کردى است کٌ در نرکز ٍ ٍلیات قابل تطبیق اس

 خطر
 ضرب
  الجل

سرٍی 
 نقدناتی

 نتیجٌ
ادارۀ 
 نسؤل

 يدف فعالیت شاخص

     
شعبٌ ٍاحد کٌ در برگیرندى ارایٌ یک 

بخش يای عهدى خدنات بٌ نراجعین 
 اند، ایجاد شدى است

نرجع ٍاحد عرضۀ خدنات 
(One stop shop) یا دفتر

پذیرش کٌ تهام انَر نربَط 
نراجعین را پاسخگَیی نهاید، 

  .شَد ایجاد

 ایجاد سًَلت 
 نراجعینرای ب

 :ها یافته
نسؤلین دٍلتی اکحرا  چالشی در برابر نبارزى با نقانات ٍنردم عام تهاس نستقیو 

بٌ عبارت دیگر،  .شَدعلیٌ فساد اداری در ادارات دٍلتی افغانستان پنداشتٌ نی
جًت  .کندنی ونسؤلین دٍلتی را فرايکار زنینۀ رشَى ديی بٌ نقانات ٍ این

نسؤلین دٍلتی، ٍزارت اقتصاد در پالن ا نقانات ٍب جلَگیری از تهاس نستقیو 
نبارزى علیٌ فساد اداری خَیش نَضَع ایجاد دفتر پذیرش نشتریان را گنجانیدى 

بٌ این دى ٍبٌ ٍزارت اقتصاد آنتَانند باشد نی نردم عام بٌ ير نقصدی کٌ .است
 يرنَعی نیست کٌ نتقاضیان بتَانند برای انا این دفتر جا .یندفرنادفتر نراجعٌ 

                                                                 
   ۵۹۳۶جدی  ۲طرزالعهل سیستو فایلینگ ٍزارت نحترم اقتصاد،   15
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.کار بٌ آنجا نراجعٌ نهایند/خدنات
بٌ عنَان نحال، بسیاری از ریاست يای ٍزارت اقتصاد بشهَل ریاست انَر خدنات اجتهاعی  16

صاد تنًا یافتٌ يای نشايدى تیو ارزیابی نشان نیديد کٌ دفتر پذیرش ٍزارت اقت .ندارد یدر دفتر پذیرش این ٍزارت يیچ شعبٌ
 ديلیزيای در نراجعین تا است شدى سبب کار این بنابراین، .شَدر ادارى ٍ ندیریت نیسَی یک نفاز چًار بخش دارد ٍ آن يو تنًا 

دفتر کٌ نزدیک پالن دارند  ۀکٌ درآیند نیگَیندنسؤلین ٍزارت اقتصاد نقانات ٍ .نهایند آند ٍ رفت سرگردان اقتصاد ٍزارت
بٌ ذریعۀ آن ير ریاست ٍزارت اقتصاد در آن دفتر یک شعبٌ ایجاد نهاید تا تا تقَیت ٍ بًبَد بخشند پذیرش این ٍزارت را 

  .صَرت گیرد نشکالت نراجعین رسیدگی

 خطر
 ضرب
  الجل

سرٍی 
 نقدناتی

 نتیجٌ
ادارۀ 
 نسؤل

 يدف فعالیت شاخص

پالن يای عهلیاتی ٍ استراتیژیک ٍ      
ی ٍ گزارش ديی از آنًا در ادارات نرکز
ٍلیتی ٍزارت اقتصاد از طریق 

سیستو آنالین فعال ٍ نًادینٌ شدى 
است، چگَنگی پیشرفت پرٍژى يای 
انکشافی در تهام ادارات بَدیجَی در 
سطح نرکز ٍ ٍلیات بصَرت آنالین 

فعال ٍ نًادینٌ شدى است، ایجاد 
ترٍیج  ٍ نًادینٌ ٍ قانَنهند شدن 
سیستو يای گزارش ديی نظارتی 

لیتی از پرٍژى يای نرکزی ٍ ٍ
 انکشافی

تَسعٌ ٍ نًادینٌ شدن سیستو 
ندیریت نعلَنات، ایجاد ترٍیج ٍ 

نًادینٌ ٍ قانَنهند شدن سیستو يای 
گزارش ديی نظارتی نرکزی ٍ ٍلیتی 

 از پرٍژى يای انکشافی

 ترٍیج
کَنتداری ح

 الکترٍنیکی

 :ها یافته
نصهو بنابراین، ٍزارت اقتصاد  .آیدنبارزى علیٌ فساد اداری بشهار نیرای ب دیگر کلیدی داری الکترٍنیکی یکی از ابزارحکَنت

یافتٌ يای تیو ارزیابی نشان  .نرٍج سازد نربَطٌ این ٍزارتادارات الکترٍنیکی را بیشتر در شعبات ٍ تا فرينگ حکَنتداری است
کٌ در آن سیستو گزارشديی نرکز ٍ ٍلیات را ایجاد نهَدى  (MIS)نیديد کٌ ٍزارت اقتصاد یک سیستو ندیریت نعلَنات جانع 

.نیز شانل نیباشد
عهلیاتی ٍ  يایپالنتهام تا این ٍزارت  تَانائی اینرا دادىٍزارت اقتصاد بٌ ایجاد سیستو ندیریت نعلَنات  17

را قادر  افزٍن براین، سیستو ندیریت نعلَنات ٍزارت اقتصاد .را بشکل آنالین در آٍرد خَد سیستو گزارشديییژیک ٍاسترات
ٍاحديای بَدجَی نرکز ٍ ٍلیات بشکل آنالین تهام  ساختٌ تا چگَنگی ٍضعیت پیشرفت پرٍژى يای انکشافی این ٍزارت را در 

پرٍژى يای انکشافی  ديیحسابکٌ ایجاد سیستو ندیریت نعلَنات نیزان شفافیت ٍاین بیانگر آنست  .نظارت ٍ ارزیابی نهاید
  .است ٍزارت اقتصاد را افزایش دادى

                                                                 
 ۵۶رت نحترم اقتصاد نَرخ نشايدى ٍ بازدید تیو ارزیابی کهیتٌ نستقل نشترک نظارت ٍ ارزیابی نبارزى علیٌ فساد اداری از دفتر پذیرش ٍزا  16

 ، کابل، افغانستان۵۹۳۶جدی 
نشايدى تیو ارزیابی کهیتٌ نستقل نشترک نظارت ٍ ارزیابی نبارزى علیٌ فساد اداری ٍ انجام نصاحبٌ با تیو سیستو ندیریت نعلَنات ٍزارت   17

 ، کابل، افغانستان ۵۹۳۶جدی سال  ۵۱نحترم اقتصاد، نَرخ 
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 در منابع بشری دهیحسابشفافیت و 
 فرا بزرگ يایچالش از یکی ينَز سازی ظرفیت يایتطبیق برنانٌٍ سالریندان براساس اصل شایستٌتقرر کارنعدم استخدام ٍ

رم دٍلت افغانستان با این چالش دست ٍ پنجٌ نبدینسَ  سال  ۵۶ از کٌ آید نی بشهار افغانستان اسالنی جهًَری دٍلت راى
استخدام  ۀدر بارى پرٍس ۵۹۳۴ سال در اداری فساد علیٌ نبارزى ارزیابی ٍ نظارت نشترک نستقل کهیتٌ ارزیابی ياییافتٌ .کندنی

ٍ  يا جانبداریٍ يا خَریدٍم عهدتا  از طریق خَیشٍ  اٍل رتبٌ يایبست در  افرادکارنندان در دٍایر دٍلتی نشان نیديد کٌ 
ٍزارت اقتصاد جًت جلَگیری از فساد اداری، بخش ننابع بشری  ،بٌ يهین دلیل 18.دررر حاصل نیکرٍابط شخصی استخدام ٍتق

اٍلَیت ننابع بشری دارای پنج فعالیت است کٌ ٍضعیت  .خَیش را در پالن نبارزى علیٌ فساد اداری این ٍزارت گنجانیدى است
  .آنًا یکایک ذیال  بیان گردیدى است

 خطر
 ضرب
  الجل

سرٍی 
 تینقدنا

 نتیجٌ
ادارۀ 
 نسؤل

 يدف فعالیت شاخص

اجراات يهٌ کارکنان نطابق ارزیابی      
بٌ قانَن کار ٍ قانَن کارکنان خدنات 
نلکی، دیتابیس کارنندان برای ذخیرى 

تهام فایل يای کارنندان ترتیب 
  گردید

اجراات بًبَد ارزیابی 
 کارنندان

 شفافیت ٍ حساب ديی 
 ندیریت ننابع

 بشری

 :ها یافته
نعافیت از  .آیدفساد اداری بٌ حساب نیکايش خیلی نًو در ندیریت ننابع بشری ٍتنزیل کارنندان یکی از نسائل ٍ ترفیع

 ٍزارت چالش، این بر آندن فایق جًت .آید نی بشهار افغانستان دٍلتی ادارات در عهدى ياینجازات ينَزيو یکی از چالش
 .کارنندان ایجاد نهَدى است کارکردنعیاری را جًت ارزیابی  ۀان خدنات نلکی یک پرٍسانَن کارکنٍق کار قانَن براساس اقتصاد
از نجهَع  .تن از کارنندان این ٍزارت را ارزیابی نهَدى است ۱۳۴، ریاست ننابع بشری این ٍزارت عهلکرد تعداد ۵۹۳۶در سال 

آنًا تن آنًا نستحق ارتقا ٍ ترفیع نشدند ٍ فقط یک تن  ۹۱۹قیٌ ب ،تن آنًا ترفیع ٍ ارتقا نهَدند ۴۵۶تعداد بٌ کارنندان ارزیابی شدى 
.این ٍزارت ننفک گردید از از نجهَع کارنندان ارزیابی شدى از سَی ریاست ننابع بشری

نشان نیديد کٌ ٍزارت این آنار  19
عالی باشد ارتقا  شانرد کارکاقتصاد نسئلٌ ندیریت ننابع بشری را خیلی جدی گرفتٌ ٍ این ٍزارت نصهو است تا کارنندان را کٌ 

   .ديدنیتنزیل  ،ضعیف باشندشان کرد کارٍ برعکس کارنندانی را کٌ دادى 
 
 
 

                                                                 
   http://www.mec.af/files/VCAReportCSC.pdf .عٌ فرنائیدلطفا  بٌ این لینک نراج 18 
 

  ۵۹۳۶جدی  ۵۹اسناد ارائٌ شدى از سَی ریاست ننابع بشری ٍزارت نحترم اقتصاد، نَرخ   19

http://www.mec.af/files/VCAReportCSC.pdf
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 خطر
 ضرب
  الجل

سرٍی 
 نقدناتی

 نتیجٌ
ادارۀ 
 نسؤل

 يدف فعالیت شاخص

     
حاضری الکترٍنیکی ایجاد گردیدى 

 .است
 ایجاد حاضری الکترٍنیکی

 شفافیت ٍ حساب ديی 
 ندیریت ننابع

 ریبش

 :ها یافته
صَرت ادارات دٍلتی در دفاتر ٍکارگریزی جلَگیری از سَء استفادى حاضری ٍ استفادى از حاضری الکترٍنیکی عهدتا  بٌ نقصد

گذشتٌ در ادارات دٍلتی افغانستان از حاضری در .نندان خَیش را پیگیری نهایندند حاضری کارننیگیرد تا بدینَسیلٌ ادارات بتَا
 اقتصاد ٍزارت کارنندان، حاضری در شفافیت آٍردن جًت .بَد نًیا آن در استفادى سَء زنینۀ اکحرا   کٌ شدیدستی استفادى ن

 .است نهَدى دستگاى حاضری الکترٍنیکی  نصب ،ٍزارت یدٍ نحَطٌٍرٍدی ير ياینًاديا ٍ ادارات دٍلتی در درٍاز سایر نانند
تازى نصب شدۀ  ۀخَیش را ذریعۀ دستگاٍزارت اقتصاد نکلف اند تا حاضری کارنندان تهام نشان نیديد کٌ حال  یافتٌ يای تیو
 الکترٍنیکی پیشبرد انَر نربَط بٌ حاضریپیگیری ٍ یتریاست ننابع بشری ٍزارت اقتصاد نسؤل .جبت نهایند الکترٍنیکی

است، کارنندان ٍزارت اقتصاد از آنجائیکٌ حاضری الکترٍنیکی یک سیستو جدید در ٍزارت  .را بدٍش داردکارنندان این ٍزارت 
جًت حل این نشکل، ریاست ننابع بشری  .جبت کنند خَد را در حاضری الکترٍنیکیفرانَش نیکنند تا عهدا  یا سًَا   بعضی اٍقات

گزارش اخیر ریاست ننابع  .است کردى ٍضع نقدی جریهٌ گیرندٍزارت اقتصاد بر کارنندانی کٌ حاضری الکترٍنیکی را جدی نهی
ٍزارت اقتصاد نشان نیديد کٌ بٌ رٍیت غیر حاضری در سیستو حاضری الکترٍنیکی نعاشات صديا تن کارنند ٍزارت  بشری

.گردیدى است کسر نعاشاقتصاد بشهَل کارنندان سطح ريبری این ٍزارت 
20  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                 
یابی نبارزى علیٌ فساد اداری از سَی ریاست ننابع بشری ٍزارت نحترم گزارش ارائٌ شدى بٌ تیو ارزیابی کهیتٌ نستقل نشترک نظارت ٍارز  20

  ۵۹۳۶جدی  ۵۹اقتصاد، نَرخ 
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 خطر
 ضرب
  الجل

سرٍی 
 نقدناتی

 نتیجٌ
ادارۀ 
 نسؤل

 يدف فعالیت شاخص

     
بشهَل دریَران ناتی کارنندان خد

 ٍزارت اقتصاد نلبَس با یَنیفَرم

استفادى نهَدن از لباس 
رسهی ٍ کارت يَیت در 

   جریان ٍظیفٌ

 شفافیت ٍ حساب ديی 
 ندیریت ننابع

 بشری

 :ها یافته
حین  تاغرض تشخیص يَیت کارنندان، ٍزارت اقتصاد بٌ کارنندان خَد يدایت دادى است جلَگیری از تهاس نستقیو ٍ بهنظَر

ٍزارت اقتصاد بٌ کارنندان خدناتی خَیش یَنیفَرم  نلحَظ،بٌ يهین  .لباس رسهی استفادى کنندانجام ٍظیفٌ از یَنیفَرم ٍ
نشان  ريبری ٍزارت اقتصاد نتعًد بٌ تطبیق فعالیت فَق الذکر نیباشد، ٍلی یافتٌ يای تیو ارزیابی .تَزیع نهَدى است یخاص

کارنندان ٍزارت اقتصاد ظايرا  از پَشیدن ٍ عهلی ٍ تطبیق نشدى است صَرت کلبٌ ارت اقتصاد ريبری ٍز دستَرنیديد کٌ این 
.ندیدى ایَنیفَرم ابا ٍرز

تهام ادارات ٍ نًاديای یَنیفَرم در  تصَیب شدۀقانَن دلیل عهدۀ این بی اعتنایی، عدم نَجَدیت  21
  .نیباشددٍلتی 

 

 خطر
 ضرب
  الجل

سرٍی 
 نقدناتی

 نتیجٌ
ادارۀ 
 ؤلنس

 يدف فعالیت شاخص

دٍم کٌ از طریق برنانٌ ظرفیت ٍ اٍل يایبست ىآن عد     
 ،استخدام نگردیدى است (آر.بی.سی) سازی برای نتایج

از طریق  انکارنندٍ شَدگذاشتٌ نی بٌ اعالن عنقریب
 .دنآر استخدام نیگرد.بی.سی

  
در سطح نرکز ٍ  چًارمٍ سَم رتبٌ يایتهام بست

از  استخدامشَد ٍ اعالن گذاشتٌ نی بٌ ٍلیات عنقریب
  .ردیگصَرت نیآر .بی.سی ۀطریق برنان

 
َد شتبٌ پنج ٍشش بٌ اعالن گذاشتٌ نیر يایبست تهام
   .سیستو درجٌ بندی تقرر نیابنداز طریق افراد ٍ 

کارنندان استخدام 
براساس اصل 

 شایستگی
، تحصیالت ٍ 

 تجارت

شفافیت ٍ 
 حساب ديی 
 ندیریت ننابع

 بشری

 

 :ها یافته
انَر  از زنانیکٌ صالحیت استخدام کارنندان ادارات دٍلتی بٌ کهیسیَن نستقل اصالحات اداری ٍ خدنات نلکی نحَل شد، 

بٌ کهیسیَن نستقل اصالحات اداری ٍ خدنات نلکی سپردى نیز  اقتصاد ٍزارت بشهَل يا خانٌاستخدام کارنندان تهام ٍزارت
فلًذا،  .استخدام کارکنان خدنات نلکی نحسَس است ۀدر پرٍس ياخانٌٍزارت ست ننابع بشریریا نقشٍلی ينَزيو  .شدى است

                                                                 
 ، کابل افغانستان ۵۹۳۶جدی  ۴۱نشايدى تیو نظارت ٍارزیابی در جریان نرٍر پالن نبارزى علیٌ فساد اداری ٍزارت نحترم اقتصاد، نَرخ اٍل تا   21
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یافتٌ يای تیو ارزیابی نشان نیديد کٌ ٍزارت  .پالن نبارزى علیٌ فساد اداری ٍزارت اقتصاد این نسئلٌ را نادیدى نگرفتٌ است
.بشکل شفاف استخدام نهاید (آر.بی .سی) بست را از طریق پرٍسٌ ظرفیت سازی برای نتایج ۱۵  تَانستٌ است بتعداداقتصاد 

22 
اکحرا  شکایات کهی از  ٍزارت اقتصادآر در .بی.سی يایتقرر کاندیدان نجرب ٍ شایستٌ ٍ ٍاجد شرایط در بستاستخدام ٍ

.در پی داشتٌ استرا نتقاضیان غیرٍاجد شرایط این بست يا 
23   

 خطر
 ضرب

  جلال
سرٍی 

 نقدناتی
 نتیجٌ

ادارۀ 
 نسؤل

 يدف فعالیت شاخص

     
ارزیابی نیازنندی انکشاف ظرفیت يا تکهیل 

  .شدى است
 

انکشاف شدى ظرفیت کارنندان  ارتقایپالن 
  .است

 
قابل نالحظٌ  ظرفیت کارنندان ارتقایپالن 
 .تطبیق شدى استای 

جًت  آنَزشی يایتطبیق برنانٌ
 ان ٍزارتارتقای ظرفیت کارنند

 اقتصاد

شفافیت ٍ 
 حساب ديی 
 ندیریت ننابع

 بشری

 :ها یافته
نًاديای دٍلت جهًَری اسالنی افغانستان در ادارات ٍى سال گذشتٌ، ظرفیت پائین کارنندان یکی از نشکالت عهد ۵۱طی در 

بٌ  .پنجٌ نرم نیکندن چالش دست ٍبا ای اشعهلیاتی يایپالنٍ ياتطبیق نَجر پالیسیبرای ٍزارت اقتصاد ينَزيو  .بَدى است
 ياییافتٌ .يهین ننظَر، ٍزارت اقتصاد نَضَع ارتقای ظرفیت کارنندان را در پالن نبارزى علیٌ فساد اداری خَد گنجانیدى است

 ارزیابی ٌ است تاستفساد اداری نشان نیديد کٌ ریاست ننابع بشری تَان با نبارزى ارزیابی ٍ نظارت نشترک نستقل کهیتٌ
يای ارزیابی خَیش برای براساس یافتٌ تا نهایدتهام ریاست يا ٍ ادارات تحخ اجر راى اندازی  دررا  (TNA)آنَزش  يای نندییازن

ریاست ننابع بشری بٌ ترتیب ذیل آنَزش  يای نندیارزیابی نیازاٍلَیت يای  .کندپیشنًاد  را ير کارنند فرصت يای آنَزشی
  .نشخص شدى است

 کارنندان جدید التقرر  برای رينهائی ٍنعرفیۀ برنان ارایٌ .۵
 برنانٌ يای ندیریت .۴
 آگايی ديی حقَقی  ۀبرنان .۹
 الهللی بین (فیلَشیپ)آنَزشیسفريای کار آنَزی ٍ .۲
 بَرسیٌ يای تحصیلی دٍرى لسانس ٍ نافَق لسانس  .۱

                                                                 
ترک نظارت ٍ ارزیابی نبارزى علیٌ فساد اداری با نسؤلین ٍ کارنندان ریاست ننابع بشری ٍزارت نحترم انجام نصاحبٌ تیو کهیتٌ نستقل نش  22

 ، کابل افغانستان ۵۹۳۶جدی  ۵۱ -۵۹اقتصاد، نَرخ 
 ۵۹نَرخ انجام نصاحبٌ تیو کهیتٌ نستقل نشترک نظارت ٍ ارزیابی نبارزى علیٌ فساد اداری با ریاست ننابع بشری ٍزارت نحترم اقتصاد،   23

 ، کابل افغانستان ۵۹۳۶جدی 
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گزارش کٌ در دسترس تیو کهیتٌ نستقل نشترک نظارت ٍ ارزیابی 

نشان نیديد کٌ برای صديا تن  ،ساد اداری قرار دادى شدىف بانبارزى 
 شدى اعطا ٍ نًیا الذکر فَق يایاز کارنندان ٍزارت اقتصاد فرصت

 براساس اقتصاد ٍزارت بشری ننابع ریاست آنجائیکٌ از .است
 کارنندان برای را الذکر فَق يای فرصت آنَزش نیازنندی ارزیابی

يی بشکل نستقیو ٍ بعضا  حتی گا انا نیکند، پیشنًاد ٍزارت این
بشکل غیرنستقیو در پرٍسٌ انتخاب کارنندان برای برنانٌ يای 

.آنَزشی نداخلٌ صَرت نیگیرد
اٍلَیت يای فَق  عالٍى بر آن، 24

 soft skills يایالذکر نشان نیديد کٌ يدف عهدۀ آن ارتقای نًارت
حالیکٌ این يدف نی تَاند بخشی از لیحٌ کارنندان است، در

پسین،  ۀدر جریان دٍ دي .ایف کارنندان سطح ريبری باشدٍظ
ٍحال زنان آن  .کارنندان خدنات نلکی اختصاص دادى شد soft skills يایپَل کهک يای خارجی برای ارتقای نًارتينگفت نقادیر 

بری ٍزارت ٍظیفٌ یا اینکٌ بٌ ندیران ٍ رٍئسای سطح ريٍ حاصل کنند فرارسیدى تا افراد نجرب ٍنسلکی استخدام ٍ تقرر
را آنَزش بديند ٍ این نسئلٌ باید در لیحٌ ٍظایف نسؤلین سطح ريبری ٍزارت نحترم  دارای ظرفیت پایینسپردى شَد تا افراد 

  .دى شَدیاقتصاد گنجان
یا رينهَد نشخص جًت ارزیابی نَجریت برنانٌ يای آنَزشی خالی دیگری در ادارات ٍ نًاديای ٍعدم نَجَدیت طرزالعهل 

.نحسَب نیگردد دٍلتی افغانستان بشهَل ٍزارت اقتصاد 
ی يابسیاری از اشتراک کنندگان برنانٌفقدان يهچَ طرزالعهل، بنابر  25

يای علهی خَیش را با يهکاران اندٍختٌستند تغییرات لزم را در ادارت ٍشعبات خَیش بهیان آٍرند ٍنًارت يا ٍآنَزشی نتَان
  .انی کٌ جًت فراگیری برنانٌ يای آنَزشی بٌ خارج از کشَر اعزام شدى اندبَیژى کارنند ،خَیش شریک سازند

 

                                                                 
 کابل، افغانستان  ۵۹۳۶جدی سال  ۵۶براساس گزارش ارتقای ظرفیت ٍزارت نحترم اقتصاد، نَرخ    24
جدی  ۵۱انجام نصاحبٌ تیو کهیتٌ نستقل نشترک نظارت ٍ ارزیابی نبارزى علیٌ فساد اداری با نقانات ٍ نسؤلین ٍزارت نحترم اقتصاد، نَرخ   25

 ابل افغانستانک ۵۹۳۶
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 يا خریداریتدارکات ٍپرٍسۀ در  ديیحسابشفافیت ٍ 
قرارداديا ٍ پرٍژى يا بٌ شرکت بطَر نحال؛  .استنعرٍض در برابر فساد اداری بیشتر تدارکات نسبت بٌ سایر بخش يا پرٍسۀ 

برای اینکٌ شرکت يا در پرٍسٌ داٍطلبی  .دَشصارف ٍاقعی آن بیشتر از نرخ بازار نحاسبٌ نیٍ ن دَشيای نخصَص دادى نی 
جًت جلَگیری از  .ندیرنیگپرٍژى يا ٍ قرارداديا را بٌ خَد  ،ٍ در تبانی با کارنندان دٍلتیيند نیدبرندى شَند، دست بٌ دست يو 

ننحیخ یک اٍلَیت تعیین در پالن نبارزى علیٌ فساد اداری يهچَ آسیب پذیری يا، ٍزارت اقتصاد نَضَع بخش تدارکات را 
  .نهَدى است

  .تشریح نیگرددیک بٌ یک اٍلَیت يای این بخش شانل سٌ فعالیت است کٌ ذیال  

 خطر
 ضرب
  الجل

سرٍی 
 نقدناتی

 نتیجٌ
ادارۀ 
 نسؤل

 يدف فعالیت شاخص

     

  ۱۵۵۵۵۵ تر ازقرارداديای بال تهام
ٍزارت اقتصاد افغانی در ٍیب سایت 

 ٍ ٍیب سایت ادارى نلی 
 .گردیدى است ننتشرتدارکات 

 قرارداديا در ٍیبنشر
 سایت ٍزارت اقتصاد ٍ 
ٍیب سایت ادارى نلی 

افزایش بٌ يدف  تدارکات
 حساب ديیشفافیت ٍ نیزان 

 .اجراات ادارى

آفزایش شفافیت ٍ 
 حساب ديی تدارکات

 :ها یافته
نانع فساد اداری نیز در پرٍسٌ يای تدارکاتی گردیدى ٍ ارکاتی نَجب افزایش نیزان شفافیتدسترسی برابر بٌ قرارداديای تد

نًاديای دٍلتی نشان ارات ٍادبسیاری از  ازفساد اداری  بایافتٌ يای تیو کهیتٌ نستقل نشترک نظارت ٍ ارزیابی نبارزى  .نیگردد
تدارکات ادارات  آنرین ٍ نسؤلین .دی يا شریک ساختٌ نهی شَدنیديد کٌ تهام جزئیات قرارداديای تدارکاتی با تهام قراردادا

دست بٌ جعل کاری نیزنند تا نفتیشن را قانع سازند کٌ ایشان براساس  يا نزایدىداٍطلبی يا ٍپرٍسۀ جریان دٍلتی اکحرا  در
رفتٌ تا جزئیات قرارداديای ٍزارت اقتصاد تصهیو گانا  .نداٌقرارداديا را بٌ اعالن گذاشتتدارکات پرٍژى يا ٍ احکام قانَن
یافتٌ يای تیو ارزیابی  .افغانی را در ٍیب سایت این ٍزارت ٍ ٍیب سایت ادارى نلی تدارکات اعالن نهاید ۱۵۵۵۵۵ تر ازتدارکاتی بال

.افغانی را در دٍ سایت نتذکرى نشر کند ۱۵۵۵۵۵ تر ازقرارداديای بال یتهان ٌ استتَانستنشان نیديد کٌ ٍزارت اقتصاد 
26   

                                                                 
انجام نصاحبٌ تیو کهیتٌ نستقل نشترک نظارت ٍ ارزیابی نبارزى علیٌ فساد اداری با نقانات ٍ نسؤلین ذیربط   26

 ، کابل افغانستان ۵۹۳۶جدی  ۵۱ٍزارت نحترم اقتصاد، نَرخ 
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 طرزالعهل این  .نیباشدریاست تدارکات بشهَل ریاست این ٍزارت  ۵۱برای  (SOP)طرزالعهل گام نًو دیگری ٍزارت اقتصاد ایجاد 
 .شَدنی ستانی رشَىسًل انگاری ٍ کٌ عهدتا  نانع  نهَدى استٍضع سختگیرانٌ يای  الجل ضربنراحل تدارکاتی تهام برای 

 کٌاعالنات ٍ بل بَرديای ٍزارت نصب گردیدى  ۀدر تختطرزالعهل تهام  ارت اقتصاد این است کٌٍیژگی دیگری این ابتکار ٍز
.ساختٌ است نردم عام آسانآنرا بٌ دسترسی 

27  
 

 خطر
ضرب 
 الجل 

سرٍی 
 نقدناتی

 نتیجٌ
ادارۀ 
 نسؤل

 يدف فعالیت شاخص

     

ردیابی آنادى گردیدى ٍ سیستو  طرزالعهل
  .ٍضع گردیدى است

 
 

يای سیستو  فنکشاا
 پیگیری
ی نالی ٍ يافعالیت

 تدارکاتی
 

آفزایش شفافیت ٍ 
 حساب ديی تدارکات

 :ها یافته
خریداری اجناس عهدتا  تدارکات ٍ .دنافتخریداری يا در ٍزارت يا بدٍن نَجب بٌ تاخیر نیبعضی اٍقات پرٍسٌ يای تدارکاتی ٍ

رشَى ستانی در پرٍسۀ  تنشکال ایجاد عبارت از دلیل عهدىنی افتد ٍ آن  یک دلیل عهدى بٌ تاخیربنابر ٍ اقالم دارای نرخ جابت 
تدارکاتی را ایجاد نهَدى يای نالی ٍاقتصاد سیستو پیگیری اجراآت ٍفعالیتجًت جلَگیری از يهچَ حالت، ٍزارت  .نیباشد
 .يهین نقصد ایجاد گردیدى است بٌدر ٍزارت اقتصاد یافتٌ يای تیو ارزیابی نشان نیديد کٌ سیستو ندیریت نعلَنات  .است

ٍسطح ريبری ٍزارت اقتصاد  ىدیستو ندیریت نعلَنات جبت گردخریداری اجناس بشکل سادى در سیيای درخَاست طَریکٌ 

                                                                 
ای کاری ریاست نشايدى فزیکی تیو ارزیابی کهیتٌ نستقل نشترک نبارزى علیٌ فساد اداری از نصب طرزالعهل ي  27

 ، کابل افغانستان ۵۹۳۶جدی  ۵۱يای ٍزارت يای نحترم اقتصاد در تختٌ اعالنات این ٍزارت، نَرخ 
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.پیگیری نهایند را خریداری اجناس ياییدرخَاستتهام  تَاندنی
ارنندان تدارکات کنسؤلین ٍ ،زنانی نعینٌ اگر در نَعد 28

با ایشان برخَرد قانَنی صَرت ٍردیابی شدى َاستی خریداری اجناس رسیدگی نکنند، نتخلفین بٌ آسانی لَژستیک بٌ درخٍ
   .نیگیرد

 خطر
 ضرب
  الجل

سرٍی 
  نقدناتی

 نتیجٌ
ادارۀ 
 نسؤل

 يدف فعالیت شاخص

ستاک نرکزی جًت ذخیرى انَال ٍ اجناس      
اضافی درتعهیر شًر نَ ٍزارت اقتصاد ایجاد 

يای ندیریتی ستاک انکشاف شدى ٍ سیستو 
یافتٌ اند، جبت ٍ راجستر انَال ٍ اجناس 
نَرد استفادى دفاتر ٍ کارنندان بشهَل 
نشاٍرین صَرت گرفتٌ است، جبت ٍ 

راجستر جایداد يای ٍزارت اقتصاد در نرکز 
در نَتريای  .ٍ ٍلیات تکهیل شدى است

 نصب شدى است GPSٍزارت اقتصاد 

ایجاد سیستو نَجَدی 
اجناس ٍ جایداد  انَال،
 ٍزارت اقتصاديای 

آفزایش شفافیت ٍ 
 حساب ديی تدارکات

  :یافته ها
 ًاتخریب آنانع سَء استفادى ٍناجناس ٍ اقالم سیستو جبت ٍقید پیچیدۀ دارایی، نلکیت ٍ

از  نبَد تاسیستو جانع ندیریت دارایی ٍ نلکیت دارای  اقتصاد ٍزارت گذشتٌ، در .شَدنی
پالن نبارزى علیٌ فساد اداری، بعنَان بخشی از  بنابراین، .حفاظت نهاید یشدارایی يای خَ

 ی اجناس راٍنَجَد ياستو کهپیَتری برای ندیریت داراییاین ٍزارت پالن دارد تا یک سی
دارایی ٍ تهام یافتٌ يای تیو نشان نیديد کٌ ٍزارت اقتصاد بشکل نَفقانٌ  .ایجاد نهاید

را نرکزی گدام درین زنینٌ یک انبار ٍقید نهَدى ٍ ا جبت ٍرنربَط بٌ ٍزارت نَجَد انَال 
.نیز ایجاد نهَدى است

تعیین شدى در  الجل طبق ضربانَال نَجَد سیستو کهپیَتری ایجاد ٍزارت اقتصاد در  ،کنَنانا تا ا 29
ٌ لست نَجَدی اجناس در ک ى استتیو ارزیابی در جریان بررسی خَد نتَجٌ شد .نبارزى علیٌ فساد اداری ناکام بَدى استن پال
  .ى استشهارى برچسب نصب نبَد /يای ادارات تگ نهبراجناس ٍدارایی بالیٍ  ٍجَد نداردنربَطٌ  ۀادار

                                                                 
انجام نصاحبٌ تیو کهیتٌ نستقل نشترک نظارت ٍ ارزیابی با ریاست تدارکات ٍزارت نحترم اقتصاد ٍ نشايدى فزیکی سیستو ندیریت   28

 ، کابل افغانستان  ۵۹۳۶جدی  ۵۱نعلَنات این ٍزارت، نَرخ 
و انجام نصاحبٌ تیو کهیتٌ نستقل نشترک نظارت ٍ ارزیابی نبارزى علیٌ فساد اداری با ریاست جبت دارایی يای ٍزارت نحترم ٍ بازدید این تی  29

 ، کابل افغانستان ۵۹۳۶جدی  ۵۱از گدام نرکزی این ٍزارت، نَرخ 
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 (انجَيا)سسات غیردٍلتیؤن کارکرديای ٍ يادر فعالیت ديیحسابشفافیت ٍ 

.نیگردد بین الهللیغیردٍلتی نلی ٍ نَسساتغیرسیاسی باشند ٍ این انر نشهَل باید غیرانتفاعی ٍ نَسسات غیردٍلتی 
30 

 يیچ نَع ننفعت پَلیاز یا غیر نستقیو ٍکٌ نَسسات غیردٍلتی نهی تَانند بشکل نستقیو  است غیرانتفاعی بَدن بٌ این نعنی
نندى تهَیل ک ، کارنندان،(يئیت ندیرى) برای استفادى شخصی نَسسین، اعضای بَرد ريبریرا ننافع يرگَنٌ یا ٍ ىدیبًرى نند گرد

.ٍرندآخَیشاٍندان خَد بدست بییا اقارب ٍگان ٍ
نَسسۀ غیردٍلتی در ٍزارت اقتصاد  ۴۹۹۱بٌ تعداد  ا  نجهَع افغانستان، در 31

آن نَسسات غیردٍلتی داخلی  ۴۶۳آن نَسسات غیردٍلتی خارجی اند ٍ بٌ تعداد  ۴۶۱از این جهلٌ بٌ تعداد  .جبت ٍ راجستر است
.اندخاتهٌ دادى فعالیت يای خَد بٌ نتباقی نَسسات غیردٍلتی  .يستندفعالیت  نصرٍفرسها   يو اکنَناند کٌ 

 ،۵۹۳۶در سال  32
.را در داخل افغانستان نصرف نهَدند انریکائی نیلیَن دالر ۱۱۵.۳غ تهام نَسسات غیردٍلتی فعال نبل

نعلَنات دسترسی  بنابر 33
این نَسسات در سکتَريای نختلف، پیرٍی آنًا از قانَن نَسسات غیردٍلتی، نَجریت سرنایٌ گذاری  يایبٌ فعالیت اندک
آنًا يهَارى یکی از نگرانی يای اصلی دٍلت  ديیسات غیردٍلتی حین انجام فعالیت ٍنَجَدیت شفافیت ٍحسابنَس

علیٌ  پالن نبارزىدر اٍلَیت نَسسات غیردٍلتی را  ديیٍزارت اقتصاد شفافیت ٍحساب ،اءبن .بَدى استعام افغانستان ٍ نردم 
  .قرار دادى استفساد اداری خَد 
  .گردیدى است تجزیٌٍ فعالیت است کٌ ذیال  تشریح  ۱این اٍلَیت دارای 

 خطر
 ضرب
  الجل

سرٍی 
  نقدناتی

 نتیجٌ
ادارۀ 
 نسؤل

 يدف فعالیت شاخص

     
تجدید قانَن نَسسات غیردٍلتی 

 .شدى است نظر 
تعدیل قانَن  ٍ بازنگری

 نَسسات غیردٍلتی

شفافیت ٍ  شافزای
نَسسات  ديیحساب

 غیردٍلتی

 :ها یافته
تعدیالت ذیل را در قانَن نَسسات بارزى علیٌ فساد داری، اصالحات ٍجًت نيایش بعنَان بخشی از فعالیتٍزارت اقتصاد 

.غیردٍلتی پیشنًاد کردى است
34   

 

                                                                 
  ۵۹۱۲حهل  ۱دلیٌ جهًَری اسالنی افغانستان، نَرخ نادۀ پنجو قانَن نَسسات غیردٍلتی، ٍزارت نحترم ع  30
  ۵۹۱۲حهل  ۱نادۀ پنجو قانَن نَسسات غیردٍلتی، ٍزارت نحترم عدلیٌ جهًَری اسالنی افغانستان، نَرخ   31
جدی  ۵۳تصاد، نَرخ اسناد ارائٌ شدى بٌ تیو ارزیابی کهیتٌ نستقل نشترک نظارت ٍ ارزیابی نبارزى علیٌ فساد اداری از سَی ٍزارت نحترم اق   32

۵۹۳۶  
جدی  ۵۳انجام نصاحبٌ تیو ارزیابی کهیتٌ نستقل نشترک نظارت ٍارزیابی نبارزى علیٌ فساد اداری با ریاست انجَيای ٍزارت نحترم اقتصاد،   33

 کابل افغانستان  ۵۹۳۶سال 
جدی   ۵۳داری با ریاست انجَيای ٍزارت نحترم اقتصاد، انجام نصاحبٌ تیو ارزیابی کهیتٌ نستقل نشترک نظارت ٍارزیابی نبارزى علیٌ فساد ا  34

 کابل افغانستان ۵۹۳۶
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 نلل نتحد سازناننربَط بٌ  نًاديای ٍ ٍغیرسیاسی انتفاعی غیر انجَيای نیان تفکیک .۵
 يا نلکیت يای انجَدارایی ٍى از استفادبخش ندیریت ٍدر تعدیالتٍارد نهَدن  .۴
 ایجاد شعبات فرعی در نرکز ٍ ٍلیات  .۹
دالر  ۴۱۵۵)ٍ از انجَيای خارجی بٌ  (افغانی ۴۱۵۵)جبت ٍ راجستر نَسسات غیردٍلتی داخلی بٌ  (فیس)حق النتیاز افزایش  .۲

  (انریکایی
  غیردٍلتی نَسسات سالنٌ ش فعالیتنشر گزار .۱

  .قرار داردنرٍر ٍ بررسی  تحتریاست تقنین ٍزارت عدلیٌ اصالحات ٍ تعدیالت نتذکرى از سَی در حال حاضر، 

 خطر
ضرب 
 العجل

سرٍی 
  نقدناتی

 نتیجٌ
ادارۀ 
 نسؤل

 يدف فعالیت شاخص

     
 برای ير نلی ارشدۀ یک يهاينگ کنند

 ، صحت) یک از سکتَر
 (جتهاعیا ، زراعت ٍ خدناتنعارف

 .استخدام گردیدى است

 برای عهَنیۀ یک يهاينگ کنند
نعارف،  ،صحت) ير سکتَر

در  (اجتهاعی زراعت ٍ خدنات
يهآينگی سازنان  داخل ریاست

  .يای غیردٍلتی استخدام نیگردد

شفافیت ٍ  افزایش
نَسسات  ديیحساب

 غیردٍلتی

 :ها یافته
گفتٌ نیشَد کٌ  .رسیدى است نصرفبٌ از سَی نَسسات غیردٍلتی در سکتَريای نختلف  پَل پسین، نبلغ ينگفت ۀدر دٍ دي

 عالٍى بر آن، .يهسَیی لزم نداشت ا اٍلَیت يای انکشافی دٍلت افغانستانبنَسسات غیردٍلتی تَسط تطبیق شدى پرٍژى يای 
قش ٍ ايهيت نؤسسات غير دٍلتی درکايش ن"رييس جهًَرکشَر در نخستين کنفرانس نلی نؤسسات غير دٍلتی، تحت عنَان 

دراين بررسى يا  .سال گذشتٌ نَسسات غيردٍلتى، بايد بٌ شکل اساسى بررسى شَد ٧١فعاليت  "گفت فقر ٍ انکشاف نتَازن،
ٍ از آن، نا چٌ نتيجٌ نى   آن چٌ بَدى است  بايد نشخص گرددکٌ انجَيا چٌ نقدار پَل نصرف کردى اند، نتايج ٍ دستاٍرديا

35يو ٍکاريايى کٌ نَجربَدى چگَنٌ بايد تَسعٌ دادى شَدگير
. يهین دلیل، ٍزارت اقتصاد استخدام يهاينگ کنندگان را در  بٌ"

شَد نتایج نتَقعٌ را پالن نبارزى علیٌ فساد اداری خَیش گنجانیدى است تا پرٍژى يای کٌ تَسط نَسسات غیردٍلتی تطبیق نی
.ابديی در انَر نَسسات غیر دٍلتی شَدٍ سبب تقَیٌ شفافیت ٍ حس بدنبال داشتٌ

رییس جهًَر افغانستان افزٍد کٌ جًت  36
بٌ  .اشتراک نساعی، نَسسات غیر دٍلتی باید برنانٌ يای شان را بٌ اساس نیازنندی يای کشَر تعین نهایندافزایش يهاينگی ٍ 

َسسات غیر دٍلتی ٍ حکَنت افغانستان جًت ایجاد يهاينگی بین نیک برنانٌ  طرحيهین اساس ٍزارت اقتصاد اکنَن نصرٍف 
   .نیباشد

                                                                 
 https://www.pajhwok.com/dr/2018/03/11  شَد-شفاف-شان-ۀبَدج-ٍ-حسابدى-بايد-غيردٍلتى-نَسسات-غنى/ 35
 ۵۱انجام نصاحبٌ تیو ارزیابی کهیتٌ نستقل نشترک نظارت ٍ ارزیابی نبارزى علیٌ فساد اداری با نسؤلین ٍ نقانات ٍزارت اقتصاد، نَرخ   36

 ، کابل افغانستان  ۵۹۳۶جدی 

https://www.pajhwok.com/dr/2018/03/11/غنى-موسسات-غيردولتى-بايد-حسابده-و-بودجۀ-شان-شفاف-شود
https://www.pajhwok.com/dr/2018/03/11/غنى-موسسات-غيردولتى-بايد-حسابده-و-بودجۀ-شان-شفاف-شود
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.بَدجٌ کافی استخدام نگردیدى اندنَجَدیت يهاينگ کنندگان بٌ دلیل عدم این یافتٌ يای تیو ارزیابی نشان نیديد کٌ انا 
37  

 خطر
 ضرب
  الجل

سرٍی 
 نقدناتی

 نتیجٌ
ادارۀ 
 نسؤل

 يدف فعالیت شاخص

     

چارچَب نظارت ٍ ارزیابی 
(M&E)  دفاتر نرکزی ٍ از

ایجاد  انجَيا ٍلیتی 
 .گردیدى است

انکشاف چارچَب نظارت ٍ ارزیابی از 
دفاتر نرکزی ٍ ٍلیتی نَسسات غیر دٍلتی 

تا ظرفیت يای بنیادی نَسسات بشهَل 
ندیریت نالی، ندیریت ننابع بشری، 
ندیریت تدارکات، ندیریت اداری آنًا 

ارزیابی گردد کٌ نطابق بٌ قَانین نافذى 
شَر ٍ اصَل ٍ نقررات نَسسات ٍ ک

تهَیل تَانایی تطبیق پرٍژى يای انکشافی 
را بٌ نهایندگی از دٍلت افغانستان دارا نی 

 باشد یا خیر؟

شفافیت ٍ  افزایش
نَسسات  ديیحساب

 غیردٍلتی

 :ها یافته
يدف اصلی  .ٍلیتی انجَيا ایجاد نهایددفاتر نرکزی ٍ برای را  (M&E)ٍزارت اقتصاد پالن کردى بَد تا چارچَب نظارت ٍ ارزیابی 

نالی، ندیریت، ننابع بشری ٍ تدارکات  عرصٌنَسسات غیردٍلتی در تَاناییظرفیت ٍاز این چارچَب؛ نظارت ٍ ارزیابی پایدار 
یافتٌ يای تیو  .بَد گرفتٌ شدىدرنظرافزایش شفافیت در سیستو گزارشديی انجَيا يدف  بٌ يو چنین این چارچَب .بَدى است

بَدجٌ کافی نَجَدیت عدم  .ننابع کافی نتَانست بٌ این يدف دست یابدفقدان ارزیابی نشان نیديد کٌ ٍزارت اقتصاد بٌ دلیل 
.ٍاگذار کند سبب شد تا ٍزارت اقتصاد ایجاد چارچَب نظارت ٍ ارزیابی از فعالیت يای انجَيا را بٌ یک قراردادی

 ،عالٍى براین 38
يهاينگی ٍزارت اقتصاد در از اینرٍ ایجاد گردد، یرئیس جهًَر يدایت داد تا یک نیکانیزن ،لتیدر کنفرانس نلی نَسسات غیردٍ

نقانات ٍزارت اقتصاد یکند ٍ براساس گفتٌ يای نسؤلین ٍبا سایر ٍزارت يا ٍ ادارات ذیربط این نَضَع را بطَر جدی پیگیری ن
  .این نیکانیزم عنقریب ایجاد نیگردد

 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
ا ریاست انسجام انَر انجَيای ٍزارت اقتصاد، انجام نصاحبٌ تیو ارزیابی کهیتٌ نستقل  نشترک نظارت ٍ ارزیابی نبارزى علیٌ فساد اداری ب  37

 ، کابل افغانستان ۵۹۳۶جدی  ۴۵نَرخ 
 انجام نصاحبٌ تیو ارزیابی کهیتٌ نستقل  نشترک نظارت ٍ ارزیابی نبارزى علیٌ فساد اداری با ریاست انسجام انَر انجَيای ٍزارت اقتصاد،  38

 ، کابل افغانستان ۵۹۳۶جدی  ۴۵نَرخ 
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 خطر
 ضرب
  الجل

سرٍی 
  نقدناتی

 نتیجٌ
ادارۀ 
 نسؤل

 يدف فعالیت شاخص

دفاتر نرکزی نَسسات غیر دٍلتی نلی ٍ      
بین الهللی کٌ پرٍژى يای عهدى را در 
سکتَريای صحت، نعارف، زراعت، ٍ 

خدنات اجتهاعی تطبیق نی نهاید، نظارت 
گزارش نظارت ٍ ارزیابی  .ٍ ارزیابی گردید

تهام ير نَسسٌ بصَرت جداگانٌ ٍ از 
نَسسات بصَرت نجهَعی ترتیب ٍ 

 بصَرت ربعَار ارایٌ نی گردد

نظارت ٍ ارزیابی از دفاتر 
نرکزی ٍ ٍلیتی نَسسات 
غیر دٍلتی ٍ ارایٌ گزارش 
سالنٌ از پرٍسٌ نظارت ٍ 

ارزیابی نَسسات غیر 
 دٍلتی

شفافیت ٍ  افزایش
نَسسات  ديیحساب

 غیردٍلتی

 :ها یافته
فعالیت کرد ٍکارٍزارت اقتصاد نکلف است تا نَسسات غیردٍلتی را جبت ٍ راجستر نهَدى ٍ ، لتیقانَن نَسسات غیردٍطبق 

 نکلف نَسسات این غیردٍلتی، نَسسات قانَن براساس چنینيو .نظارت نهاید از آنًا يهآينگی کردى ٍ در افغانستانرا يای آنًا 
.گزارش ارائٌ نهایندتهَیل کنندى گان  ، نالیٌ ٍ ٍزارت اقتصاد بٌ خَیش نالی حسابات ٍ انَر از سالنٌ تا اند

یافتٌ يای تیو  39
با فقدان ننابع بشری رٍبرٍ بَدى تا نَسسات غیردٍلتی ٍزارت اقتصاد  يایفعالیتکٌ ریاست انسجام نشان نیديد در کل ارزیابی 

در عَض، ریاست انسجام  .هایدننظارت ٍ ارزیابی فعالیت يای نَسسات غیردٍلتی کرد ٍکاربتَاند بطَر درست ٍ نَجر از 
گَنٌ نظارت  يیچ .نیکند اتکاء غیردٍلتی نَسسات سالنٌ تنًا بٌ گزارش نَسسات غیردٍلتی ٍزارت نحترم اقتصاد يایفعالیت

  .کرد ٍفعالیت نَسسات غیردٍلتی ٍجَد نداردکارٍ ارزیابی ساحَی از 
 گزارش نالی، سال پایان از بعد سال یک رفدر ظ یردٍلتینَسسات غدرصَرتیکٌ » :تصریح نیکندقانَن نَسسات غیردٍلتی 

«.گردند، ننحل نی صاد ارائٌ ننهایدبٌ ٍزارت اقت خَیش را فعالیت سالنٌ
نشان کٌ  دست یافتٌاطالعاتی  بٌ تیو ارزیابی 40

  .نَسسۀ غیردٍلتی ننحل گردیدى است ۵۱۵۵نیديد تا اکنَن بٌ تعداد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
  ۵۹۱۲حهل  ۱نَسسات غیردٍلتی، ٍزارت عدلیٌ جهًَری اسالنی افغانستان، نَرخ قانَن  ۷۲نادۀ   39
  ۵۹۱۲حهل  ۱قانَن نَسسات غیردٍلتی، ٍزارت عدلیٌ جهًَری اسالنی افغانستان، نَرخ  ۹۱نادۀ   40
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 خطر
 ضرب
  الجل

نحَۀ 
 ام انج

 نتیجٌ
ادارۀ 
 نسؤل

 يدف فعالیت شاخص

نراحل جبت نَسسات غیر      
 .دٍلتی بطَر آنالین استند

فعالیت يای نَسسات غیر 
دٍلتی در ٍبسایت سازنان 
يای غیر دٍلتی در ٍزارت 

اقتصاد قابل دسترس 
ارتباط بین  .يستند

نَسسات غیر دٍلتی ٍ 
ٍزارت اقتصاد بصَرت 

 آنالین است

حکَنت داری  انکشاف ٍ ترٍیج
الکترٍنیکی در انسجام ٍ نظارت 

 نَسسات غیر دٍلتی 

شفافیت ٍ  افزایش
نَسسات  حساب ديی
 غیردٍلتی

 :ها یافته
ٍ يهچَ نیکانیزم سنتی بخاطر جبت ٍ راجستر  شدنیدر ٍزارت اقتصاد جبت ٍ راجستر  کالسیکقبال  نَسسات غیردٍلتی بشکل 

جًت شفافیت بیشتر ٍجلَگیری از فساد،  ءبنا .تقیو با کارنندان ٍزارت را نًیا نی کردانجَيا زنینٌ ٍ فرصت فساد ٍ تهاس نس
 .ٍزارت اقتصاد تصهیو گرفت تا نَسسات غیردٍلتی را بشکل الکترٍنیک جبت ٍراجستر نهاید

ال حٍ شَندیجبت ٍ راجستر ن نَسسات غیردٍلتی بطَر ننظو بشکل الکترٍنیک اکنَنیافتٌ يای تیو ارزیابی نشان نیديد کٌ 
پس ٍاقعا  کٌ رٍی دست گرفتن يهچَ ابتکار جًت  .ندیآبداخل ٍزارت بٌ نیست تا نَسسین انجَيا بخاطر جبت ٍ راجستر  ینیاز

.نبارزى علیٌ فساد اداری قابل ستایش است
نگرانی شان را در رابطٌ بٌ نَجَدیت فساد در این کابل انا نَسسین انجَيا در 41

بیشرنانٌ از آنًا رشَى بسیار بشکل "یا تهدید جَازٍحین اخذ   ٌ اساس ادعای این انجَيا کارنندان ٍزارتب .پرٍسٌ ابراز داشتند
پیگیری يهچَ قضایا است ٍ باريا از نسؤلین انجَيا خَاستٌ است تا درین بٌ  عالقهندانا ريبری ٍزارت اقتصاد  .«طلب نیکنند

قضائی نفسدین را جًت تعقیب ٍپیگیری بٌ نًاديای عدلی ٍتا د سپردى زنینٌ سند ارائٌ نهایند ٍ ريبری ٍزارت اقتصاد تعً
.کندنعرفی 

42   
 

                                                                 
ات غیردٍلتی ٍزارت اقتصاد، انجام نصاحبٌ تیو ارزیابی کهیتٌ نستقل نشترک نظارت ٍ ارزیابی نبارزى علیٌ فساد اداری با رئیس نَسس  41

 ۵۹۳۶جدی  ۴۵نَرخ 
 ، کابل افغانستان ۵۹۳۶دلَ  ۵۱انجام نصاحبٌ با انجَيای نقیو کابل،   42
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  :نظارت و ارزیابی ۀمرحل
یک  (M&E) نظارت ٍ ارزیابی .نا نهکن استتقربیا   پالن یک نتَقعٌ نتایج بٌ یابیارزیابی دستنظارت ٍ ندکارآبدٍن سیستو 

یا ادارى جًت ٍير نًاد  ،بٌ عبارت دیگر .آیدنبارزى علیٌ فساد اداری بشهار نیالن پایجاد ٍ طرح  انر اصل نًو ٍ پذیرفتٌ شدى در
ٍزارت اقتصاد یک  .نبارزى نَجر علیٌ فساد باید یک بخش خاص را برای نظارت ٍ ارزیابی پالن نطرٍحٌ نشخص ٍ نَظف نهاید

نظارت ٍ  ،نبارزى علیٌ فساد اداری این ٍزارترا ایجاد نهَدى تا بشکل ننظو از چگَنگی تطبیق ٍ اجرای پالن  یکهیتۀ نشخص
نالی، ننابع )ریاست يای ، ٍزارت ، رئیس دفتر نقامٍزارت اعضای این کهیتٌ عبارت اند از؛ نعین نالی ٍ اداری .ارزیابی نهاید

اعضای  .شندنیبا (ٍ ندیریت يا پالیسی تَحید نَسسات غیردٍلتی، آنرین، طرح ٍکنترٍل ٍزارت نالیٌ، بشری، تفتیش داخلی، 
.یافتٌ يای خَیش را بٌ شَرای عالی ٍزارت اقتصاد گزارش نیديندبشکل نايَار تشکیل جلسٌ نیديند ٍکهیتٌ 

43   
انا ریاست يای  .فساد اداری ارائٌ نیگردد بانبارزى اعضای شَرای عالی حاکهیت قانَن ٍفَق الذکر برای  ۀگزارش ربعَار کهیت

 يایٍ این نسئلٌ پرسش 44تصانیو اتخاذ شدى را در اختیار تیو ارزیابی قرار ندادٍ (نَتنی) ٌذیربط ٍزارت اقتصاد صَرت جلس
نتذکرى جلسات برگزار نیکنند ٍ رٍی پالن نبارزى علیٌ فساد اداری بحخ نیکنند ٍ از چگَنگی  ۀا ٍاقعا  کهیتکٌ آی بهیان آٍرد را

کٌ از سَی ٍزیر صاحب اقتصاد بٌ پیش بردى  یتصانیو جلسات بٌ بعضیتَانست  تیو ارزیابی .یا خیرٍتطبیق آن پیگیری نیکنند 
برای يیچ سندی  .چرخدنعهَل  رٍی ٍظایف ٍنانَریت اصلی ٍزارت نیانا جلسات ريبری ٍزارت  .دسترسی پیدا کند ،نی شد

ير در نیباشد، ٍزارت  تطبیق پالن نبارزى علیٌ فساد اداریکٌ نَظف بٌ پیگیری آیا کهیتٌ فَق الذکر اجبات این نَجَد نیست کٌ 
یا ٍ نهایدنیتاخیر در تطبیق پالن نبارزى علیٌ فساد اداری این ٍزارت  نظارت ٍ از نزدیک پیشرفت ٍ نیديدناى تشکیل جلسٌ 

  .خیر
 
 
 
 

                                                                 
  ۵۹۳۶پالن نبارزى علیٌ فساد اداری ٍزارت اقتصاد، سال   43
  ، کابل افغانستان۵۹۳۶جدی  ۵۳انجام نصاحبٌ با نسؤل سیستو ندیریت نعلَنات ٍزارت اقتصاد، نَرخ   44
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    کمیته نظارت و ارزیابی  سفارشات

 ٍضعیت نعلَنات ابتدایی سفارش ادارى نربَطٌ شهارى

 اقتصاد ٍزارت 1

الن نبارزى علیٌ فساد ٍزارت اقتصاد پ
 را براساس ارزیابی اداری خَیش

راى  خطر کٌ قبل از تدٍین پالن  احتهال
  .، ایجاد نهایداشداندازی شدى ب

اقتصاد  پالن نبارزى علیٌ فساد اداری ٍزارت :۵۹۳۶ دلَ ۵
 ایجاد خطر طرح ٍ  احتهال براساس ارزیابی

 .است نشدى

 

 ٍزارت اقتصاد 2

طرح اعضائ کهیتٌ ٍزارت اقتصاد تعداد 
پالن نبارزى علیٌ فساد اداری را افزایش 
نیديد ٍ سایر جَانب ذیدخل بشهَل 

جانعٌ ندنی، نَسسات غیر دٍلتی را در 
  پرٍسٌ دخیل نیسازد

 

شرکای کاری ٍزارت اقتصاد در پرٍسٌ تًیٌ  :۵۹۳۶ دلَ ۵
 نهَدن پالن نبارزى علیٌ فساد اداری ٍزارت سًیو نبَدند

 

 اداقتصٍزارت  3
پالن نبارزى علیٌ اقتصاد ريبری ٍزارت 

ادارات نربَطٌ  ابی خَیش را ادار فساد
  .شریک سازد

 پالن نبارزى علیٌ فساد اداری ٍزارت :۵۹۳۶ دلَ ۵
 .ابالغ نگردیدى است ۀ آناقتصاد بطَر گسترد

 

 اقتصادٍزارت  4
ٍزارت اقتصاد یک دفتر سهع شکایات 

دى ش شکایات جهع آٍریبٌ تا  ایجاد کند
  .صَرت گیردرسیدگی 

 در ٍزارت اقتصاد دفتر سهع   :۵۹۳۶ دلَ ۵
 .شکایات ٍجَد ندارد

 

 

 اقتصادٍزارت  5
ٍزارت نحترم اقتصاد برای دریافت 

فعال  خدنات تهاس نستقیو راشکایات 
  .نهاید

 ٍزارت اقتصاد بٌ دلیل کهبَد بَدجٌ :۵۹۳۶ دلَ ۵
  .را فعال نکردى استخدنات تهاس نستقیو کافی 

 

 اقتصادٍزارت  6
ٍزارت اقتصاد سیستو سهع شکایات 

  .یجاد کندا ٍلیات را
 در ٍزارت اقتصاد سیستو سهع  :۵۹۳۶ دلَ ۵

   .نَجَد نیست یشکایات ٍلیت
 

 اقتصادٍزارت  7

ٍزارت اقتصاد بٌ يدف تشخیص 
ٍ نیازنندی لزم برای تنفیذ  نقتضیات

یک ارزیابی  قانَن دسترسی بٌ اطالعات
  .جام ديدرا ان

نظر را  ٍزارت نحترم اقتصاد ارزیابی نَرد :۵۹۳۶ دلَ ۵
  .انجام ندادى است

 

 اقتصادٍزارت  8

ٍزارت نحترم اقتصاد یک ندیر را 
یک طرزالعهل نشخص  استخدام کند تا
دسترسی بٌ اطالعات  برای تنفیذ قانَن

  .نهاید تًیٌرا 

نقام  ٍزارت اقتصاد ندیر نربَطٌ را در دفتر :۵۹۳۶ دلَ ۵
قانَن  ٍزیر استخدام نکردى است تا طرز العهل تنفیذ

ا براساس پیشنًاد پالن نبارزى علیٌ دسترسی بٌ اطالعات ر
  .نهاید تًیٌفساد اداری 

 

 اقتصادٍزارت  9

ٍزارت اقتصاد یک دفتر پذیرش برای 
 نراجعین را
 رر آنانَر نراجعین د تهامایجاد کند تا 

 آن دفتر حل گردد آن

نیست کٌ  ییدفتر پذیرش ٍزارت اقتصاد جا :۵۹۳۶ دلَ ۵
  .حل گردد جاانَر نراجعین در آن تهام

 

 اقتصادٍزارت  10
 soft يایٍزارت اقتصاد ارتقای نًارت

ski l l s درلیحٌ ٍظایف  را کارنندان
 .این ٍزارت بگنجاندارشد نسؤلین 

 آنَزشی ٍزارت  يای ارزیابی نیازنندی :۵۹۳۶ دلَ ۵
 کارنندان ٍزارت soft skillsرتقای نًارت يای اقتصاد عهدتا  ا

  .است بندی نهَدىرا اٍلَیت 
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 اقتصادٍزارت  11

را  ینشخص رينهَدٍزارت اقتصاد یک 
نَجریت از نظارت ٍارزیابی  برای

ظرفیت  يای آنَزشی ارتقایبرنانٌ
  .ایجاد نهاید

 نَرد دری نشخص رينهَدبٌ دلیل فقدان  :۵۹۳۶ دلَ ۵
بسیاری از  ،يای ارتقای ظرفیت این ٍزارتنَجریت برنانٌ
تغییرات  این برنانٌ نَظف بٌ آٍردن اشتراک کنندگان

ختٌ يای ٍاند نشدى تادر ادارات ٍ دفاتر خَیش  اساسی
البتٌ بَیژى  ،دنساز علهی خَیش را با يهکاران شان شریک

آنًائیکٌ در برنانٌ يای آنَزشی خارج از کشَر اشتراک 
  .کردى اند

 

 اقتصادرت ٍزا 12
ٍزارت اقتصاد یک سیستو کهپیَتری 

دارایی يا ٍ نَجَدی  برای ندیریت
 .اجناس خَیش ایجاد نهاید

 ٍزارت اقتصاد برای ندیریت دارایی :۵۹۳۶ دلَ ۵
  .ٍ نَجَدی اجناس خَیش سیستو کهپیَتری ندارد
 

 اقتصادٍزارت  13

ٍزارت اقتصاد برای سکتَريای نختلف 
  .نهاید يهاينگ کنندگان استخدام

کنندگان را  ٍزارت اقتصاد تا ينَز يهاينگ :۵۹۳۶ دلَ ۵
تطبیق کٌ  استخدام نکردى است تا اطهینان حاصل گردد

استراتیژی  يا از سَی نَسسات غیردٍلتی بر اساسپرٍژى
  .انکشاف نلی افغانستان بٌ پیش نیرٍد

 

 اقتصادٍزارت  14
 یٍزارت اقتصاد یک چارچَب نشخص

زیابی از دفاتر نرکزی ٍ ٍ ار برای نظارت
  .ایجاد نهاید نَسسات غیردٍلتی ٍلیتی

برای نظارت ی ٍزارت اقتصاد چارچَب نشخص :۵۹۳۶ دلَ ۵
  .غیردٍلتی ندارد ٍارزیابی دفاتر نرکزی ٍ ٍلیتی نَسسات

 

 اقتصادٍزارت  15

ٍزارت اقتصاد بخاطر تطبیق پالن 
اداری این ٍزارت  نبارزى علیٌ فساد
 صَرترگزار کند ٍجلسات ننظو ب

را بشکل ننظو حفظ  (نینَت)جلسات 
 .ٍنگًداری کند

پالن  ٍزارت اقتصاد بخاطر تطبیق درست :۵۹۳۶ دلَ ۵
نبارزى علیٌ فساد اداری جلسات ننظو برگراز نهیکند ٍ يو 

  .را حفظ ٍ نگًدای نهیکند (نینَت) صَرت جلسات چنین

 

 

 

 


