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Acronyms 

AAIP  Afghanistan Agricultural Input Project  

AC   Anti-Corruption 

ACP  Anti-Corruption Plan 

AILA  Afghanistan Independent Land Authority (also known by “ARAZI”) 

CBCMP  Capacity Building Change Management Program 

CCA  Call Center Agent  

CIA  Certified Internal Auditor 

FCC  Farmer Call Center 

GCDD  Government Cases Department Directorate 

GIRoA  Government of the Islamic Republic of Afghanistan 

GIS  Geospatial Information System 

GIZ  Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Germany’s International Aid Agency) 

GPS  Global Positioning System 

IIA  Institute of Internal Auditors 

ITHD  IT Help Desk 

MAIL  Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock  

MEC  Independent Joint Anti-Corruption Monitoring & Evaluation Committee 

MIS  Management Information System 

MDL  MAIL Digital Library  

MoCIT  Ministry of Communication and Information Technology  

NHLP  National Horticulture and Livestock Productivity Project 

NP  National Program 

OFWMP  On-Farm Water Management Project 

PMS  Procurement Management System 

SMAF  Self-Reliance through Mutual Accountability Framework 

SMART  Specific, Measurable, Achievable, Results-Oriented, Time-Bound 

SMS  Short Message Service (text message) 

USAID  United States Agency for International Development 

VOIP  Video Over Internet Protocol  
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 گزارش خالصه 
)نتقابل  پاسخديی چارچَب  SMAF)  ایجاد ٍ بٌ نشر  2015تا ختو سال  را پالن يای نبارزى علیٌ فساد اداری شان  نلزم نی سازد تا افغانستان را دٍلتعایداتی ٍزارتخانٌ يای

 1. .نهایند تکهیل 2016ختو سال را پالن يای شان يدایت دادى شدى اند تا  نتعاقبا سایر ٍزارتخانٌ يا نیز .برسنانند

)نظارت ٍ ارزیابی نبارزى علیٌ فساد اداری کهیتٌ نستقل نشترک  MEC)  استبٌ اتهام رسانیدى پالن نبارزى علیٌ فساد اداری ٍزارت زراعت، آبیاری ٍ نالداری را  ارزیابی.  

  .ت رفع این کاستی يا نی باشدٍ ارزیابی پالن  ٍ ارائٌ تَصیٌ يای الزم جً  يدف این بررسی عبارت از شناسایی کاستی يای نَجَد در نراحل تدٍین، تطبیق، نظارت

انجام  در ٍزارت شناسایی خطرات ٍ آسیب پذیری يای نَجَد جًت ات راخطر ارزیابیدر این بررسی دریافتٌ است کٌ ٍزارت زراعت، آبیاری ٍ نالداری  نظارت ٍ ارزیابیکهیتٌ 
  .ندادى است

ٍ  با دياقین ایجاد نرکز تهاس   ،کٌ شانل  فعالیت 2تنًا فعالیت نذکَر 13 از جهلٌ  .فعالیت نی باشددى ٍ سیز 2ٍزارت زراعت دارای سٌ يدف نبارزى علیٌ فساد اداریپالن 
تطبیق این پیشرفت در نی باشند ٍ از این رٍ، نیزان  SMARTيشت فعالیت ذیل فاقد شاخص يای آزنَن شدۀ  .یافتٌ است تطبیق، بٌ طَر کانل است الکترٍنیکیایجاد کتابخانٌ 

 تثبیت، ی، طراح ٍ تطبیق سیستو ندیریت تدارکاتM-Pulseندیریت دارایی در ٍزارت زراعت از طریق دیتابیس  :این فعالیت يا عبارتند از .باقی نی ناندنشخص نا  فعالیت يا
، فعال  ریاست تکنالَژی نعلَناتیکهک  یزنراى اندازی ٍ  حدفتر، طرریاست  ٍ عرایض برای ير پرٍژى تطبیق شدى، طراح ٍ تطبیق سیستو کنترٍل اسناد پاینت  جی پی اس

   .دارایی يای غصب شدۀ ٍزارت شناساییثابت ٍ تکهیل  ٍ تاسیسات  ٍزارت ، ثبت دارایی يا دیگرشعبات  7 برای نرکز ٍداخلی سازی تلفَن يای 

این فعالیت بدٍن اینکٌ نیزان باقیهاندى از تطبیق آن  .بیق شدى استتط 2016در سال  "ٍسایططراح ٍ تطبیق سیستو ندیریت "عنَان  تحتپالن ٍزارت در یک  فعالیت  نندرج 
  .شانل شدى است 2017در نظر گرفتٌ شدى باشد، باز يو در پالن سال در سال گذشتٌ 

انا  .ندارد را یشگیری از فساد در درٍن ٍزارتا پيیچ نَع ارتباط نستقیو با نًار ی (اقینديبا برای نثال، تأسیس نرکز تهاس )پالن در در عین حال، برخی از فعالیت يای نندرج 
  .نی تَاند فرصت شناسایی قضایای نشکَک فساد را برای افراد فرايو نهایدبا دياقین تصدیق نی کند کٌ نرکز تهاس  نظارت ٍ ارزیابیبا این ٍجَد  کهیتۀ 

گزارش بٌ کدر ريبری ارائٌ پالن، شناسایی کاستی يای نَجَد در رٍند تطبیق ٍ در ی نندرج ٍزارت زراعت، آبیاری ٍ نالداری يهچنان تیهی را برای نظارت از تطبیق فعالیت يا
  .ٍزارت تَظیف نهَدى است

در نی را در قالب این گزارش برای ٍزارت زراعت، آبیاری ٍ نالداری صابٌ تعداد پنج سفارش پالن ٍ نظارت صحیح از رٍند تطبیق آن، بٌ ننظَر بًبَد  نظارت ٍ ارزیابیکهیتٌ 
  .کند

 .است پاسخديی نتقابل بَدىبرآٍردى کردن الزانات رسهی چارچَب صرف بٌ ننظَر چنین بٌ نظر نی آید کٌ پالن ٍزارت زراعت ی نظارت ٍ ارزیابیاز یافتٌ يای بررسی کهیتٌ 
 .ن فاقد یک پالن ننسجو برای کايش خطرات نی باشدٍ يهچنا نَجَدى در ٍزارت تًیٌ نگردیدى خطرات  ارزیابی نبارزى علیٌ فساد اداری ٍزارت براساسپالن 
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 مقدمه
نالیٌ، نعادن ٍ پطرٍلیو، تجارت ٍ صنایع، ترانسپَرت ٍ يَانَردی نلکی، نخابرات ٍ تکنالَژی ) عایداتیٍزارت  5،  پاسخگَیی نتقابل چارچَب خَدکفایی از طریق بر اساس
 را پالن يای شان يدایت دادى شدى اند تا نیز نتعاقبًا   ٍزارتخانٌ ياسایر ترتیب نهایند؛  2015شان را تا ختو سال  د ادارینبارزى علیٌ فسانلزم يستند تا پالن يای  را (نعلَناتی

  3 .تکهیل نهایند 2016تا ختو سال 

تا  نظارت ٍ ارزیابیکهیتٌ  .استعایداتی پنج ٍزارتخانٌ  ٌ کٌ آغاز پرٍسٌ نربَط بنبارزى علیٌ فساد اداری نتعددی پالن يای  ، نظارت ٍ ارزیابی نبارزى علیٌ فساد اداریکهیتٌ 
  .ٍزارت زراعت، آبیاری ٍ نالداری نی پردازیو نبارزى علیٌ فساد اداریپالن  ارزیابیدر این گزارش بٌ ارائٌ نتایج   .ٍزارتخانٌ را تکهیل نهَد 9پالن يای  ارزیابی  2018ناى اپریل 

عنَان یک ٍزارتخانٌ دٍلتی نتعًد بٌ انکشاف اقتصاد زراعتی نشرٍع افغانستان از طریق افزایش تَلید، بًبَد زیربنای زراعتی رٍستایی ٍ ٍزارت زراعت، آبیاری ٍ نالداری بٌ 
.ت يای زراعتی در افغانستان نی باشدیسیستو يای آبیاری، ٍ گسترش نارک

 4 

.ٍالیت کشَر فعال نی باشند 34ٍزارت زراعت در تهام  ٍالیتی ریاست يای
 (چارت سازنانی در بردارندى جزئیات تهام بست يا ٍ سطَح کاری) 6تشکیل جدید ٍزارت زراعت 5 

.در سطح ٍالیات فعالیت نی کنند ریاست 34ٍ يهچنان    ریاست 42نعینیت ٍ  3 در دفتر نرکزی بٌ تعداد در  تشکیل این ٍزارت نشان نی ديد کٌ
 7

افسون بر آن، بً گفتً ریاست تفتیش  

 .بٌ طَر جداگانٌ ذیل چارچَب کاری ٍزارت ٍ برای کهک بٌ تَسعٌ سکتَر زراعت فعالیت نی کنند دیگر نیزننطقَی ٍ يهچنان بیست ٍ پنج پرٍژى پىج بروامً ملی و داخلی، 

کارمند دائمی در این وزارتخانه وجود دارد. 8386مطابق تشکیل وزارت زراعت، به تعداد 
کٌ نصرٍف کار در پرٍژى يا یا برنانٌ يای نلی یا ننطقَی نی  ای  قراردادیکارنندان عالٍى بر آن،  8 

 نیز موجود اند.  باشند

بخشی از تالش  نبارزى علیٌ فساد اداریتدٍین ٍ تطبیق پالن  .ٍزارت زراعت بٌ ننظَر تحقق رسالت خَیش در بخش تَسعٌ اقتصاد زراعتی، بٌ نًار فساد تعًد سپردى است
 .نی باشدزى علیٌ فساد اداری يای ٍزارت در راستای نبار

:ٍزارت زراعت دارای سٌ يدف نی باشد نبارزى علیٌ فساد اداریپالن 
 9 

 الکترٍنیکیداری حکَنت  ایجاد سیستو از طریق  یسیستو يای کنترٍل تقَیت .1
  تاسیسات انالکی ٍزارترفع نشکالت نَجَد  .2
اخلیخدنات تفتیش د سازیکنترٍل داخلی از طریق نعیاری تقَیت سیستو  .3
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 نظارت روش 
از  يدف  .تکهیل نهَديهین سال  ناى نارچ   آغاز ٍ در اٍاسط 2018فبرٍری  ناى ٍزارت زراعت را در اٍاخر نبارزى علیٌ فساد اداری پالن  ارزیابی   ،نظارت ٍ ارزیابیکهیتٌ  

  .ریاست يای نربَطٌ ٍزارت نی باشدجانعیت پالن ٍ چگَنگی تطبیق آن تَسط  بررسی پالن نبارزى علیٌ فساد اداری ٍزارت بررسی

   .سفارشاتی را يو در نظر گرفتٌ است ٍ ارزیابی براساس یافتٌ يای این ارزیابی، کهیتٌ نظارت برای بًبَد پالن ٍ 

ٍ  ، آبیاری ٍ نالداریٍزارت زراعت َجَد درن ، تحلیل پالیسی يا، طرزالعهل يا ٍ اسناد، تحقیقات رٍی نیزبٌ انجام  ، کهیتٌ نظارت ٍ ارزیابیپالن نذکَربرای این ارزیابی 
 این ٍزارت نقانات ٍ بیشتر با کهیتٌ يهچنان یک سلسلٌ جلسات تعقیبی را برای جهع آٍری نعلَنات الزم این  .پرداختٌ است خانٌٍزارت ٍ نسٍَلین این نصاحبٌ با نقانات
  .برگزار نهَدى است

   .نصاحبٌ نهَدى است تن از نقانات بلندرتبٌ ٍ نیان رتبٌ 25 با درنقر این ٍزارت  نظارت ٍ ارزیابیکهیتٌ 

   .نتهرکز بٌ نراحل ذیل است نبارزى علیٌ فساد اداری ٍزارت پالن  ارزیابی 

  :مرحله تدوین :1
  .نبارزى علیٌ فساد اداری را تحت پَشش قرار نی ديدپالن گذاری  ٌتهانی ابعاد نرحلتدٍین نرحلٌ  

  :مرحله تطبیق :2
   .تطبیق نشتهل بر اجراآت حاصلٌ از فعالیت يایی است کٌ تحت عنَانی اٍلَیت يا در پالن نبارزى علیٌ فساد اداری گنجانیدى شدى اند نرحلٌ 

  :مرحله نظارت و ارزیابی :3
تحت پیگیری قرار گرفتٌ ی ٍزارت زراعت، آبیاری ٍ نالداری نرحلٌ نظارت ٍ ارزیابی در ارتباط با اینکٌ آیا رٍند تطبیق پالن نبارزى علیٌ فساد اداری بٌ شکل يهٌ جانبٌ از سَ

  .است یا خیر، گزارش نی ديد

 مرحله تدوین .1
، کهیتٌ ای تأسیس شد تا سپس  .نبارزى علیٌ فساد اداری ریاست نربَطٌ شان نَظف نهَد را بٌ تدٍین پالن يای نرکزی  یيا ابتدا تهام ریاستآبیاری ٍ نالداری ، ٍزارت زراعت

تحت نظارت نعین نالی ٍ اداری ٍ با  تدٍین پایانی پالن نبارزى علیٌ فساد اداری ٍزارت  .درآٍرد برای ٍزارت را در قالب یک پالن جانع ٍ سرتاسری ریاست خانٌ يا ایپالن ي
ی ير ریاست، از رٍسای نربَطٌ درخَاست بعهل آند تا برای ایجاد پالن نبارزى علیٌ فساد ادار .نشارکت رؤسای نظارت ٍ ارزیابی، تفتیش داخلی ٍ پالیسی ٍ پالن انجام شد

ٍ براساس آن پالن نربَطٌ ریاست را طَری طرح کنند تا زنینٌ يای شناسایی شناسایی،   در ریاست نربَطٌ براساس تجارب کاری يای آسیب پذیر ٍ نعرٍض بٌ فساد رازنینٌ 
  .در برگیرد شدى را

  .ٍ سیزدى فعالیت نی باشد اٍلَیتی سٌ دارا نبارزى علیٌ فساد اداری ٍزارتپالن 

  .تحلیل ٍارزیابی نفصل خطرات تَسط ٍزارت صَرت نگرفتٌ است ، يیچ نَعقبل از تدٍین پالن نبارزى علیٌ فساد اداری، نشان نی ديد کٌ  نظارت ٍ ارزیابییافتٌ يای کهیتٌ 
تصدیق نی کند کٌ شاید  نظارت ٍ ارزیابیکهیتٌ با این ٍجَد،  10 .کل فرضی اٍلَیت بندی شدى اندزنینٌ يای آسیب پذیربٌ شبا تَجٌ بٌ عدم انجام ارزیابی خطر، برخی از 

  .ٍ در پالن گنجانیدى نشدى اندکٌ بطَر رسهی شناسایی نشدى  نَجَد باشند کاستی يا ٍ آسیب پذیری يای بیشتری در ٍزارت زراعت 

افزٍن  .ت، شریک ساختٌ اساستدر پالن شانل  نرتبط بٌ آنًا يایی کٌ فعالیت يای   را با ریاسترزى علیٌ فساد اداری ، آبیاری ٍ نالداری پالن نباانا خَشبختانٌ ٍزارت زراعت
  .بنشر رساندى استرا در ٍیب سایت خَیش  ، آنراپالن بهنظَر يهگانی ساختن بر آن،

  .نی باشد ٍ نقایض  کاستی يا یک سلسلٌدچار نبارزى علیٌ فساد اداری ٍزارت با این حال، ساختار عهَنی پالن 

 فعالیت يای نندرج ددر پالن فاقد شاخص يایSMART  شاخص يای  .تا با استفادى از آنًا بتَان نیزان پیشرفت در تطبیق پالن را سنجش نهَد بَدىSMART  دارای
 11 .  .ى زنانی نشخصیری، قابل دستیابی، ٍاقع بینانٌ ٍ دارای نحدٍدنشخص، قابل اندازى گ :ٍیژگی يای ذیل نی باشند

                                                                                 

 
 .2018فبرٍری  28نصاحبٌ کهیتٌ نظارت ٍ ارزیابی با نقانات ٍزارت  ، ٍزارت زراعت، آبیاری ٍ نالداری، کابل، افغانستان،   10
 :بر رٍی لینک ذیل کلیک کنید SMARTبرای کسب نعلَنات بیشتر در نَرد شاخص يای  11

https://www.linkedin.com/pulse/20141022071803-18927814-a-good-start-with-s-m-a-r-t-indicators 
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  دارای يیچ شاخصی نهی باشد "جی پی اس برای  پرٍژى يای تطبیق شدى تثبیت"از يدف اٍل تحت عنَان  4فعالیت شهارى.  
  نبداچًار فعالیت در پالن فاقد ( baseline measure) يستند.  

  مرحله تطبیق .2
فعالیت  يشت؛  "کانال"فعالیت  سیزدى گانٌ گنجانیدى شدى در پالن نبارزى علیٌ فساد اداری این ٍزارت، دٍاز نجهَع فعالیت يای ، نظارت ٍ ارزیابیبر اساس یافتٌ يای کهیتٌ 

تطبیق  در سال يای گذشتٌ"فعالیت باقیهاندى پیش از این  یک؛ ٍ "تطبیق نشدى اند"فعالیت  دٍ؛  "تطبیق آنًا نانعین است سنجش"نهی باشند ٍ  SMARTدارای شاخص يای 
  :یافتٌ يا ذیالً شرح دادى شدى اند .نهَدى است ارزیابی پالن را از طریق نصاحبٌ با ٍاحديای نربَطٌ در ير یک از فعالیت يای نندرج  نظارت ٍ ارزیابیکهیتٌ  .".گردیدى است

 بهبىد سیستم های کنترول داخلی از طریق ایجاد حکىمت الکترونیکی :1هدف 

 1فعالیت 
 محدوده زمانی شاخص فعالیت شماره

تنظیو درست انَر ٍسایل ٍ تجًیزات دفتری ٍزارت با  1
 M-pulse استفادى از دیتابس ایهپلز

ٍ  در سیستو تجًیزات راجستر شدىتعداد 
 نتایج حاصلٌ

2017 

 :یافته ها
 .سیستو دستی ٍقت گیر ٍ پیچیدى بَدى است ارت، ٍزکارنندان گزارش طبق  .استفادى کردى است برای چند ديٌ از سیستو فًرست بندی دستی  آبیاری ٍ نالداری، ٍزارت زراعت

اسناد دارایی يا برای آنًا  ٍ پیگیری ٍ بٌ يهین دلیل جهع آٍری نهایند يای تهام کارنندان ٍزارت را بر رٍی سیستو دستی ثبت   دارای ثبت دارایی باید کارنندان بخش از آنجا کٌ 
را صرف ترتیب گزارش دارایی يا کردى اند زیرا نجبَر بَدى اند تهام اسناد را بٌ شکل دستی بررسی  (ٍ حتی يفتٌ يا) کارنندان گزارش دادى اند کٌ رٍزيا .دشَار بَدى است

ٌ از ٌ است ٍ اشخاصی کترتیب یک گزارش برای نشان دادن نقدار دارایی يای نَجَد، نَقعیت ير دارایی، شرایط دارایی، اشخاصی کٌ دارایی يا بٌ آنًا اختصاص یافت .نهایند
  .کاری دشَار ٍ ٍقت گیر بَدى است آن استفادى نی کنند،

 

 .ارائٌ نهَدى است 2018نی  29 بٌ تاریخاین عکس را در ينگام ارائٌ نظرات در نَرد گزارش  ، آبیاری ٍ نالداریٍزارت زراعت

يای ٍزارت ٍ کنترٍل خطرات تقلب، اسراف ٍ دزدی، با سیستو دیتابیس ندیریت ارشد ٍزارت زراعت قصد داشت تا سیستو فًرست بندی دستی را بٌ ننظَر ندیریت دارایی 
 .سیستو نَجَدی ٍزارت کهک نهَدى استاین کار بٌ کايش بَرٍکراسی، افزایش حسابديی ٍ نؤثریت ٍ بًبَد ندیریت  .جایگزین نهاید M-Pulseالکترٍنیکی نعیاری نَسَم بٌ 

) "برنانٌ ظرفیت سازی ٍ ندیریت تغییر"نَسَم بٌ  دارى انکشاف بین الهللی آنریکاادیتابیس ندیریت دارایی تَسط پرٍژى تحت تهَیل  CBCMP)  برای ٍزارت زراعت خریداری
.ندیریت، بًبَد، انکشاف ٍ دٍر اندازی دارایی يای نشًَد طراحی شدى استاز نظارت  برایٍ یک سیستو انترنتی است  M-Pulse 12 .شدى است

 13  

، ثبت دارایی يهراى با جزئیات آن، شهارى يای نسلسل ٍ شهارى يای برچسب، جزئیات استفادى کنندگان نًایی، نَقعیت M-Pulseیٌ استفادى از سیستو ٍزارت ينَز در نرحلٌ اٍل
نَرد ادارى کردن، نگًداری، انکشاف  بعد از تکهیل رٍند ثبت تهام دارایی يای نشًَد، دیگر نعلَنات ضرٍری در .دقیق، تاریخ تدارک دارایی، تاریخ صدٍر ٍ قیهت ٍاحد نی باشد

  .ٍ دٍر اندازی دارایی يا بٌ سیستو افزٍدى خَايد شد

نؤثریت این سیستو با تَجٌ بٌ اینکٌ احتهال کهتری برای اشتباى ٍ  .یک اقدام خَب در راستای ندیریت بًتر نَجَدی يا ٍ دارایی يای ٍزارت بٌ شهار نی آیدایجاد این سیستو 
چنانکٌ در باال گفتٌ شد، این سیستو ينَز يو در نرحلٌ اٍلیٌ تطبیق قرار دارد  .سَء استفادى از دارایی يا بر جای نی گذارد، نسبت بٌ رٍش دستی بیشتر استخطر کهتری برای 

                                                                                 

 
 کابل، افغانستان ،2018نارچ  13ٍزارت زراعت آبیاری ٍ نالداری، نصاحبٌ با کهیتٌ  کهیتٌ نظارت ٍ ارزیابی،   12
 ، کابل، افغانستان2018فبرٍری  27نصاحبٌ کهیتٌ نظارت ٍ ارزیابی با نقانات ٍزارت ،  13
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نختلف گزارش ديی کارآند در نَرد دارایی  با این حال، شفافیت ٍ سرعت این سیستو انَاع .ٍ از این رٍ سنجش تأثیر آن بر تهام شیَى يای ندیریت دارایی دشَار نی باشد
تعداد کلی دارایی يای ثبت شدى در  .يای نستقر شدى در ساختهان يای ٍزارت زراعت، گدام يا ٍ دارایی يای سپردى شدى بٌ استفادى کنندگان نًایی را انکان پذیر نی سازد

.نی رسیدنَرد 21400بٌ تعداد ، 2017در ختو سال  M-Pulseسیستو 
 14

.در سرتاسر کشَر نعلَنات ندارد اشدر نَرد تعداد دقیق دارایی يای سفاوً، وزارت زراعت متأ 
 15 

  .نهی تَاند نیزان پیشرفت در تطبیق فعالیت نذکَر را سنجش نهاید نظارت ٍ ارزیابینیست ٍ از این رٍ کهیتٌ  نی ٍ آزنَن شد SMARTشاخص نربَط بٌ این فعالیت از نَع 

 2فعالیت 
 محدوده زمانی شاخص تفعالی شماره

 2017 نتذکرى سیستوبدست آندى از گزارشات  کنترٍل ٍسایططراحی ٍ تطبیق سیستو ر 2

 :یافته ها
این سیستو انکان نحاسبٌ  .اجتناب از اتالف ٍ اسراف دارایی ایجاد نهَدى استبٌ ننظَر کنترٍل نصرف سَخت ٍ  ردیابی انترنتی ٍسایط نقلیٌ را ٍزارت زراعت سیستو

استفادى شخصی نهایند زیرا  از آنًا نهی تَانند  ٍسایطٍ نسئَالن  دریَارناز این رٍ،  .فرايو نی سازد آنًابر نبنای نسافت طی شدى تَسط  ٍسایط نقلیٌ را  صرف سَختن
؛ يرچند  در سطح ٍالیات است ت را ردیابی نهَدىٍزار نقرنقلیۀ نَجَد در  ٍسایط 183تهام  2017ٍزارت در سال  16 .نسافت يای طی شدى، حداقل در کابل، ثبت نی شَند

فیصد کايش یافتٌ  6.34نیزان نصرف سَخت در نتیجٌ ردیابی ٍسایط نقلیٌ تا  17 .کٌ ينَز در سیستو ثبت نشدى اند نَجَد است نقلیٌ نسافربری  سیلٌ ٍ 150 بٌ تعداد تقریباً 
ٍزارت  .ایجاد شدى است 2016در سال  آنریکا بین الهللی ادارى انکشافندیریت تغییر تهَیل شدى تَسط  برنانٌ ظرفیت سازی ٍسیستو ردیابی ٍسایط نقلیٌ تَسط   18 .است

ٍ  ، ندت زنانآنٍیژگی يای  را براساس این سیستو  ٍسایط نقلیٌ  19 .بدین سَ برای کنترٍل  ٍسایط نقلیٌ از طریق جی پی اس، از این سیستو استفادى نی کند 2016از سال 
حرکت نی کند، تهام نعیاريای فَق الذکر بٌ طَر خَدکار در سیستو ثبت ٍ  ٍسیلٌٍقتی یک  .بٌ تصَیر نی کشاند بت ٍنهَدى است را ثٍ گذاردر آن گشت  سایل ٍساحاتی کٌ 

  .ب ديدشخص نسئَل نی تَاند سیستو را باز کند ٍ تهام نعلَنات را نالحظٌ نهاید ٍ سپس گزارشات را ترتی .در حافظٌ آن ذخیرى نی شَند

جدٍل نقایسَی ذیل را برای نصرف  ، آبیاری ٍ نالداریٍزارت زراعت .ٍ آزنَن شدى نهی باشد SMARTبا این حال، يهانطَر کٌ در باال تذکر رفت، شاخص این فعالیت از نَع 
  .ارائٌ نهَدى است 1396ٍ  1394سَخت بین سال يای 

 

                                                                                 

 
  .2018نارچ  5، 2017در سال  M-Pulseفًرست دارایی يای ثبت شدى در دیتابیس  :ٍزارت زراعت، آبیاری ٍ نالداری، سند داخلی 14
 ، کابل، افغانستان2018نارچ  20ارت ، نصاحبٌ کهیتٌ نظارت ٍ ارزیابی با نقانات ٍز 15
  ، کابل، افغانستان2018فبرٍری  27نقانات ٍزارت ، نصاحبٌ با کهیتٌ نظارت ٍ ارزیابی،  16
 .2018فبرٍری  30 .2018سند داخلی ٍزارت ، فًرست ٍسایط نقلیٌ ٍزارت در نرکز ٍ ٍالیات در سال  17
  2018فبرٍری  27، 1396ٍ  1395فیصدی نصرف پطرٍل در سال  ٍزارت زراعت آبیاری ٍ نالداری، سند داخلی، چارت 18
 .يهان ننبع 19

 فیصدی کاهش ساالنه در مصرف سىخت ىختکاهش ساالنه مصرف س مصرف ساالنه سىخت سال     

1394 296690 0  

1395 254534 42156 01.61% 

1396 208552 88138 26.18% 

 130294               759776       نجهَع   
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 3فعالیت 

 محدوده زمانی شاخص فعالیت شماره

سیستو /یٍ تطبیق سیستو کنترٍل تدارکات حطر 3
 ندیریت تدارکات

تدارکات طی نراحل شدى از طریق این تعداد 
 سیستو ٍ نتایج آنًا

8102 

 :یافته ها
این  .رٍنیکی پیشرفتٌ ای است کٌ پرٍسٌ يای تدارکاتی را سادى نی سازد ٍ انکان نظارت نداٍم ٍ اعهال کنترٍل را فرايو نی نهایدسیستو الکت یسیستو ندیریت تدارکات

بٌ ننظَر اجتناب از  ندیریت تدارکاتیسیستو  20 .آغاز بٌ استفادى از سیستو ٍ ٍارد کردن نعلَنات در آن نهَد 2018رکات در سال ایجاد شد ٍ ریاست تدا 2017سیستو در سال 
عد از اعطای این سیستو تهام نراحل پرٍسٌ تدارکات، از نرحلٌ قبل از داٍطلبی تا نرحلٌ داٍطلبی ٍ ب .ٍ ردیابی پرٍسٌ يای تدارکاتی استفادى نی شَدنَارد ثبت دستی 

این سیستو  .پرٍسٌ نطالبٌ نی کند شَايد تکهیل شدن ير یک از نراحل نسخٌ يای کهپیَتری تهام اسناد الزم را بٌ عنَان ندیریت تدارکاتیسیستو  .قرارداد را در بر نی گیرد
ر نی ديد؛ سیستو نذکَر يهچنان بٌ کاربر اطالع نی ديد کٌ نَعد نَرد نظر را در اختیار کاربران قرا ارقام/احصائیٌيهچنین انکان تًیٌ گزارشات يهراى با تصاٍیر، چارت ٍ 

  .چنانکٌ قبالً تذکر رفت، این سیستو در نظر دارد تا پرٍسٌ يای تدارکاتی را سادى بسازد .چٌ ٍقت فرا نی رسد

شاخص این فعالیت  .بٌ تعَیق در آند 2018د انا نصب سیستو در ٍزارت تا سال طراحی ٍ استفادى شَ 2017در سال  ندیریت تدارکاتیبرنانٌ ریزی اٍلی، قراربر این بَد کٌ طبق 
  .نهی تَاند نیزان پیشرفت در تطبیق آن را سنجش نهاید نظارت ٍ ارزیابیٍ آزنَن شدى نهی باشد ٍ از این رٍ کهیتٌ  SMARTاز نَع 

  :4فعالیت 
 محدوده زمانی شاخص فعالیت شماره

ير پرٍژى تطبیق شدى ٍ تثبیت جی پی اس پاینت   4
 کنترٍل تَسط جی آی اس ٍ یا گزارش يای نظارتی

 2017 

 :یافته ها
)شناسایی نَقعیت جًانی با استفادى از سیستو  ، آبیاری ٍ نالدارینَقعیت پرٍژى يای تطبیق شدى ٍ نظارت بًتر آنًا، برخی از پرٍژى يای ٍزارت زراعت ن بٌ ننظَر تأیی GPS) 

 :یی شان شناسایی نهَدى اندپرٍژى فعال ٍ فًرست شدى در ٍزارت ، تنًا سٌ پرٍژى نقاط جی پی اس را برای بعضی از ساحات اجرا 22، از نجهَع 2017سال  در .ردیابی شدى اند
)پرٍژى عَانل تَلید زراعتی افغانستان  AAIP) پرٍژى نلی باغداری ٍ نالداری ،( NHLP)  ٌپرٍژى تنظیو آب در نزرع ٍ( OFWMP). 21 و جی پی اس در بر گیرندۀ نَقعیت سیست

از آنجا کٌ تهام پرٍژى يای تطبیق شدى در ساحات انن نَقعیت ندارند، سٌ  .ٍ ساحٌ اشغال شدى تَسط پرٍژى نی باشد (جغرافیایی ٍ طَل البلد  عرض)دقیق جغرافیایی پرٍژى 
  .ارائٌ ٍ نَقعیت جغرافیایی آنًا را نشخص نهَدى اندلَنات نیز صرفًا در نَرد ساحات پرٍژى ای انن نع (OFWMو  AAIP ،NHLP)پرٍژى نذکَر 

                                                                                 

 
 ، کابل، افغانستان2018نارچ  1نقانات ٍزارت زراعت آبیاری ٍ نالداری، نصاحبٌ با کهیتٌ نظارت ٍ ارزیابی،  20
  ارچ، کابل، افغانستانن NHLP ،AAIP  ٍOFWMP ،10 ،15  ٍ20کهیتٌ نظارت ٍ ارزیابی، نصاحبٌ با نهایندگان پرٍژى يای  21
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.شناسایی نهَد  نقاط جی پی اس باغ ٍ نزرعٌ در سرتاسر افغانستان 24 عَانل تَلید زراعتی در افغانستان تنًا برای، پرٍژى 2017در سال 
 22

 نلی باغداری ٍ نالداری برایپروژي  

در سرتاسر افغانستان شناسایی نمود. 2017گیاه و درخت را در سال مزرعه، نمرات زمین، گلخانه و فروشگاه  166
 23 

.زراعتی را از طریق افزایش کارایی در نصرف آب بًبَد بخشداتدر نظر دارد تا تَلید تنظیو آب در نزرعٌپرٍژى 
 24

شبکٌ آبیاری را در سال  54طَل ایه پروژي از طریق جی پی اش  
.نشخص نهَدى است 2017

)بر خالف دٍ پرٍژى دیگر، از سیستو اطالعات نکانی این پرٍژى،  25  GIS)  برای نظارت بر ٍضعیت شبکٌ يای آبیاری در سرتاسر افغانستان استفادى نی
 سنجش قایسٌ ٍ نعلَنات جهع آٍری شدى برای این سیستو با سرٍی کنندگان ننطقَی شریک ساختٌ نی شَد تا آن را با نعلَنات بدست آندى از نشايدات ساحَی ن .کند

 .نعلَنات یک نقشٌ جانع را تًیٌ نی کند (اپدیت)ٍاحد جی آی اس ضهن تجدید  .کابل شریک ساختٌ نی شَدپرٍژى در اس سپس نعلَنات تجدید شدى با ٍاحد جی آی  .نهایند
 ٍاحد نظارت ٍ .قرار نی ديندسرٍی کنندگان ساحَی از تطبیق پرٍژى يا نظارت بعهل نی آٍرند ٍ نعلَنات جدید را در اختیار يهکاران نظارت ٍ ارزیابی ٍ ٍاحد جی آی اس 

.ارزیابی گزارشات نربَطٌ را بٌ شکل کتبی تًیٌ نی کند ٍ ٍاحد جی آی اس نیز گزارشات را در قالب يای نقشٌ  ارائٌ نی کند
 26 

این فعالیت  .ى استبرای آنًا نقشٌ تَلید نهَدى است، نعلَنات نداد تنظیو آب در نزرعٌدر نَرد تعداد شبکٌ يای آبیاری کٌ پرٍژى  آبیاری ٍ نالداری نتأسفانٌ، ٍزارت زراعت
نقانات ٍزارت زراعت نی گَیند کٌ بٌ دالیل اننیتی نتَانستٌ  .دارد ٍ از سَی دیگر تعداد دقیق پرٍژى يا نیز ذکر نشدى استنيیچ شاخصی برای اندازى گیری نیزان پیشرفت 

از این رٍ، نهی تَان نیزان پیشرفت در تطبیق این فعالیت  .ارائٌ کنندنهایند،  اند نعلَنات جی پی اس در نَرد تعداد پرٍژى يایی کٌ نی خَايند از سیستو جی پی اس استفادى
  .را تعیین نهَد

 5فعالیت 
 محدوده زمانی شاخص فعالیت شماره

تعداد اسناد ٍ عرایض طی نراحل شدى  دفتر ریاست طرح ٍ تطبیق سیستو  کنترٍل  اسناد ٍ عرایض  5
 این سیستودر

2017 

 :یافته ها
، ردیابی دریافت ٍ ٍضعیت عرایض تسلیو شدى بٌ ٍزارت ى ، برای سادى سازی کار ٍزارت، تسًیل ٍ ثبت نقررالکترٍنیکی دیگرریت اسناد بٌ نانند دیگر سیستو يای سیستو ندی

سیستو ندیریت اسناد ٍزارت تَسط ٍاحد  27 .این سیستو جایگزین رٍش ندیریت دستی ٍ سنتی این دستٌ از کارکرديای اداری نی شَد .سیستو ایجاد شدى استاین از طریق 
MIS  در سٌ عرصٌ فَق الذکر ٍ يهچنان  سیستو نذکَر بٌ ننظَر ثبت نعلَنات 28 .دفتر ٍزارت طراحی شدى است ریاست نشخصًا برای 2017در ناى نارچ آب در نزرعٌ پرٍژى

.دفتر ٍزارت در نَرد چگَنگی استفادى از آن آنَزش دادى شدندریاست ان بعد از ایجاد سیستو، کارنند .تعقیب ٍ پاسخگَیی، در صَرت لزٍم، ایجاد شدى است
با این حال،  29 

تا انکان گسترش ظرفیت  ىتًیٌ نهَدریاست دفتر را برای نستند کردن سیستو ندیریت اسناد  (کهپیَتر شخصی 12با )یک سرٍر  2018اخیرًا در سال  یریاست تکنالَژی نعلَنات
را   استفادى از این سیستو نهی تَاند تأثیرنظارت ٍ ارزیابی از آنجا کٌ سیستو ندیریت اسناد ينَز نَرد استفادى قرار نگرفتٌ است، کهیتٌ  30 .دعهلیاتی ٍزارت فرايو گرد

  .سنجش نهاید

 6فعالیت 
 محدوده زمانی شاخص فعالیت  شماره

ریاست عرضٌ شدى  تعداد خدنات ریاست تکنالَژی نعلَناتینیز طرح ٍ تطبیق 6
ٍاحديای نختلف بٌ تکنالَژی نعلَناتی 

 ٍزارت 

2017 

                                                                                 

 
22
 2018نارچ  13، شناسایی تَسط جی پی اس 2017ٍزارت زراعت آبیاری ٍ نالداری، سند داخلی، فًرست نقاطی کٌ در سال  .
 2018نارچ  15تَسط جی پی اس شناسایی  2017ٍزارت زراعت آبیاری ٍ نالداری، سند داخلی، فًرست نقاطی کٌ در سال  23

 .2018فبرٍری  3اخرین بازدید  .http://projects.worldbank.org/P120398/on-farm-water-management-ofwm?lang=en : نراجعٌ بٌ لینک  24
25

 2018نارچ  15، شناسایی شدى   OFWMPتَسط  پرٍژى   2017سال  ٍزارت زراعت آبیاری ٍ نالداری، سند داخلی، فًرست نقاطی کٌ در .
26

 ، کابل، افغانستان2018نارچ  3 ،نظارت ٍ ارزیابیکمیتً  نقانات ٍزارت ، نصاحبٌ با .
  کابل، افغانستان .2018نارچ  13نقانات ٍزارت ، نصاحبٌ با کهیتٌ نظارت ٍ ارزیابی،  .27
28

 ، کابل، افغانستان2018نارچ  12ت ٍ ارزیابی، نقانات ٍزارت ، نصاحبٌ با کهیتٌ نظار 
29
 .يهان ننبع  .
30
 .يهان ننبع .

http://projects.worldbank.org/P120398/on-farm-water-management-ofwm?lang=en
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 :یافته ها
در ٍزارت ایجاد شدى نرتبط بٌ تکنَلَژی نعلَناتی است کٌ برای رسیدگی بًتر بٌ شکایات ٍ نشکالت تخنیکی  الکترٍنیکییک سیستو   تکنالَژی نعلَناتی  ریاست کهک  نیز

برای  نسئَل بخش در ير زنانی نی تَاند .ا نلزم نی سازد تا ٍارد سیستو شَند ٍ نشکالت یا شکایات شان را ثبت نهایندکارنندان ر نیز کهک ریاست تکنالَژی نعلَناتی .است
 2017در سال  نیزکهکبخش  .ارجاع ديد تکنالَزی نعلَناتیریاست نربَطٌ کارنندان  اتحلیل نشکالت ٍ شکایات ثبت شدى تَسط کارنندان ٍارد سیستو شَد ٍ سپس آنًا را ب

ریاست تکنالَژی  31 .ٍزارت بٌ ننظَر کايش بَرٍکراسی ایجاد شد انا تاکنَن بٌ دلیل نشکالت تخنیکی راى اندازی نشدى است سیستو ندیریت نعلَناتیتَسط ٍاحد 
ط یک خط سیر دریافت ٍ سپس درج نشکالت تخنیکی ٍزارت را تَس .ثبت نی نهَدى استدر صفحٌ اکسل  بٌ شکل دستینشکالت تخنیکی را  2018نعلَناتی تا ناى نارچ 

.نی نهَدى استسیستو 
32 

  .ٍ آزنَن شدى نهی باشد کٌ این نسئلٌ نانع از نظارت بر تطبیق آن نی شَد SMARTشاخص این فعالیت از نَع 

 7فعالیت 
 محدوده زمانی شاخص فعالیت شماره

استفادى از پیام يهچنان ٍ  اقین ديبا ایجاد نرکز تهاس  7
 َتاى کتبی پیام کصَتی ٍ 

ٍ نشَرت  حاصل شدىتعداد تهاس يای 
 ديقانان صَرت گرفتٌ بايای 

2017 

 :یافته ها
گذاشتن با ٍزارت دياقین نستقیو  ایجاد ارتباط تهاس با دياقینيدف از ایجاد نرکز  .ایجاد نهَد 2017را در سال   اقین دي با نرکز تهاسآبیاری ٍ نالداری ٍزارت زراعت 

تأسیس شدى است ٍ از تهام تأسیسات نَرد انتظار از قبیل فرنیچر، کهپیَتر، دیتابیس ٍ برنانٌ يای نرم افزاری  بٌ تازگیاین نرکز  .ایشان با نرکز نی باشدنشکالت ٍ شکایات ي
ارائٌ نعلَنات تقاضا شدى یا ارجاع تهاس صالحیت پاسخگَیی بٌ تهاس يای ديقانان، نتصدیان  .اندنرکز را استخدام نهَدى این ٍزارت زراعت نتصدیان  .برخَردار نی باشد

برای آغاز با این حال، نرکز .در سرتاسر کشَر ارسال نهاید دياقینرا بٌ  يای کتبینتصدی نرکز تهاس يهچنین نی تَاند پیام يای  .نربَطٌ را دارا نی باشند نتخصصگیرندى بٌ 
  .کنالَژی نعلَناتی دارندنیاز بٌ اخذ یک کَد دیجیتلی از ٍزارت نخابرات ٍ ت فعالیت ابتدا

 8فعالیت 
 محدوده زمانی شاخص فعالیت شماره

ارتباطات داخلی غرض تانین فعال سازی تلفَن يای  8
در بادام ٍاحد يای دٍنی ٍاقع زٍن زراعتی ٍ  7نرکز با 

 باغ ٍ داراالنان

 تلفَن  نهایانگر نصب یک پایٌ گزارشی کٌ
کهرى دار برای ير ریاست زٍن ٍ سیسکَ 

 ٍ  .پایٌ تلفن بدٍن کهرى باشد 9 نصب

2017 

 :یافته ها
يای ٍالیتی، تلفَن يای ٍیدئَیی ٍ غیرٍیدئَیی سیسکَ را در  ریاستریاست تکنالَژی نعلَناتی بٌ ننظَر بًبَد جریان کاری در درٍن ٍزارت ٍ يهچنان بًبَد ارتباطات آن با 

33 .نصب نهَدى است (م باغ ٍ داراالنان کابلر، ٍ بادايرات ٍ ننگريا)ٍالیتی   درٍن ٍزارت ٍ دٍ ریاست
داننٌ  2017سال  پایان  ٍزارت زراعت در ابتدا برنانٌ ریزی کردى بَد تا 

.از کار ناند "تیدالیل نختلف از جهلٌ نشکالت اننیبً  "... انا این پالن .گسترش ديد نیزبلخ، پکتیا، کنديار ٍ کندز از قبیلٍالیتی دیگر  فَن يا را بٌ چًار ریاستیپَشش این تل
 

34 

 9فعالیت 
 محدوده زمانی شاخص فعالیت شماره

دردسترس قرار کتب ایجاد کتابخانٌ الکترٍنیکی برای  9
انترنت ٍ اپلیکیشن ٍ نعلَنات زراعتی از طریق 

 نَبایل

الکترٍنیکی کٌ ایجاد نی گردد ٍ کتابخانٌ 
 نتایج بدست آندى از آن

2017 

                                                                                 

 
 کابل، افغانستان .فبرٍری 28نقانات ٍزارت ، نصاحبٌ با کهیتٌ نظارت ٍ ارزیابی،  31
 .يهان ننبع 32
 445، 192، 20607 :هارى يای نسلسلش :نکتَب يای ارسال شدى بٌ ریاست يای ٍالیتی در نَرد نصب تلفَن يا تَسط ریاست تکنالَژی نعلَناتی 33
 ، کابل، افغانستان2018فبرٍری  26نقانات ٍزارت ، نصاحبٌ با کهیتٌ نظارت ٍ ارزیابی،  34
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 :یافته ها
این کتابخانٌ يو از طریق اپلیکیشن يای نَبایل  .ایجاد نهَدى استدر ٍزارت دانش  شریک ساختنٍ احیای فرينگ یجیتلی را برای گسترس دانش زراعتی ٍزارت یک کتابخانۀ د

) " MAIL Digital Library"انالین بٌ نام  سافتَرٍ يو از طریق یک  MDL) سافتَردر  .قابل دسترسی نی باشد MDL ننابع نتعدد نیز قابل دسترسی يستند، کتاب يای دیجیتلی از. 
 .بخشی ٍجَد دارد کٌ در نَرد کتاب يای نَجَد در کتابخانٌ فزیکی نعلَنات نی ديد MDLدر نرم افزار  .قابل ذکر است کٌ ٍزارت دارای یک کتابخانٌ فزیکی نیز نی باشد

 35 .تکهیل شد 2018ز نهَد ٍ پرٍسٌ راى اندازی ننابع دیجیتلی در اٍایل سال آغا 2017ایجاد کتابخانۀ دیجیتلی را در سال آبیاری ٍ نالداری ٍزارت زراعت 

  .ٍ آزنَن شدى نهی باشد کٌ این نسئلٌ نانع از نظارت بر تطبیق آن نی شَد SMARTشاخص این فعالیت از نَع 

 11فعالیت 
 محدوده زمانی شاخص فعالیت شماره

 ٌ ،لجزٍى ، نجدر قالب زراعتی  ننبع نعلَناتایجاد  10
برٍشَريا در فارنت يای صَتی، پی دی اف ٍ پاٍر 

 پَاینت 

اسناد حهایَی کٌ تعداد ننابع تأسیس شدى 
 .را نشان ديند

2017 

 :یافته ها
نَرد نیاز، در تأسیس  افتَرسٍ تدارک بٌ دلیل فقدان ننابع برای تًیٌ  2017با این حال، ٍزارت زراعت تا ختو سال  .ارائٌ شد 2015نفکَرى تأسیس بانک دانش زراعتی در سال 

، ٍزارت زراعت برای اعطای قرارداد تأسیس بانک دانش زراعتی بٌ یک شرکت ٍاجد شرایط ٍ خریداری نرم افزار، تَافقنانٌ ای را 2018در سال  36 .این بانک نَفق نبَدى است
  .ت راجع بٌ زراعت را در ير قالبی از جهلٌ صدا، پی دی اف، ٍیدئَ ٍ پاٍر پَینت ذخیرى نهایدگفتٌ نی شَد کٌ این نرم افزار نی تَاند ير نَع نعلَنا 37 .ترتیب داد GIZيهراى با 

  .ٍ آزنَن شدى نهی باشد کٌ این نسئلٌ نانع از نظارت بر تطبیق فعالیت نی شَد SMARTشاخص این فعالیت از نَع 

 رفع مشکالت مىجىد در مىرد دارایی های وزارت زراعت :2هدف 

 1فعالیت 
 محدوده زمانی شاخص فعالیت مارهش

دارایی يای ثابت ٍزارت زراعت از طریق  ٍ سجل ثبت 1
 جی پی اس ٍ نظارت بر آنًا از طریق جی آی اس

جی پی نعلَنات در نَرد کتابچٌ ثبت ٍ 
 اس نشخص شدى

2017 

 :یافته ها
یات با استفادى از جی پی اس، یک پرٍسٌ بسیار پیچیدى ٍ زنان بر است کٌ تکهیل آن نی تَاند در تهام ٍال ت زراعت، یعنی زنین ٍ ساختهان ياشناسایی ٍ ثبت دارایی يای ٍزار

دارایی يای ثابت خَد را با استفادى از اپلکیشن جی پی اس   نَبایل در دایکندی، کابل، فراى، غَر، کاپیسا، يرات، نیهرٍز،  2017ٍزارت زراعت در سال  .سال يا را در بر گیرد
بٌ شناسایی دارایی يا، زنین ٍ نقانات ٍزارت زراعت بٌ ٍالیات سفر کردند ٍ در يهاينگی با اجتهاعات نحلی ٍ ریاستخانٌ يای ٍالیتی  38 .ل ٍ فاریاب ، ثبت نهَدپنجشیر، سرپ

در آیندى نزدیک ٍ بٌ طَر دٍرى "الیات باقیهاندى را ریاست اراضی ٍ دارایی يای ٍزارت زراعت برنانٌ ریزی کردى است تا دارایی يای ٍزارت در ٍ .ساختهان يای ٍزارت پرداختند
".ثبت نهاید "ای

39  

فًرست دارایی يای ثبت شدۀ ٍزارت با ریاست نستقل  .ٍزارت زراعت عرض جغرافیایی، طَل جغرافیایی ٍ نَع دارایی را با استفادى از جی پی اس شناسایی نهَدى است
 نظارت و ارزیابیداد دقیق دارایی يای ثابتی را کٌ نهکن است در ٍالیات نذکَر شناسایی ٍ ثبت شدى باشند، بٌ کهیتٌ نتأسفانٌ، ٍزارت زراعت تع .اراضی شریک شدى است

  .ارائٌ ننهَدى است، زیرا ادعا شدى است کٌ این نعلَنات نحرنانٌ نی باشند

ٍ )ثبت زنین يا  .شناسایی آنًا در ير ٍالیت برنانٌ ریزی شدى باشد، ٍضاحت نداردکٌ نهکن است  (زنین ٍ ساختهان)از سَی دیگر، شاخص نذکَر در نَرد تعداد دارایی يایی 
  .ٍزارت است کٌ بٌ نبارزى با فساد اداری ارتباط پیدا نی کند مبارزه علیه فساد اداریٍزارت یکی از نًهترین نَضَعات نندرج پالن  (دیگر دارایی يای نشًَد

                                                                                 

 
 ، کابل، افغانستان2018نقانات زراعت، نصاحبٌ با کهیتٌ نظارت ٍ ارزیابی ، نارچ  35
 افغانستان ، کابل،2018نقانات زراعت، نصاحبٌ با کهیتٌ نظات ٍ ارزیابی ، نارچ  36
 .يهان ننبع 37
 ، کابل، افغانستان2018نارچ  12نقانات ٍزارت ، نصاحبٌ با کهیتٌ نظارت ٍ ارزیابی،  38
 ، کابل، افغانستان2018نارچ  12نقام ٍزارت ، نصاحبٌ با کهیتٌ نظارت ٍ ارزیابی،  39
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 .شدى نیست کٌ این نسئلٌ نانع از نظارت بر تطبیق فعالیت نی شَدٍ آزنَن  SMARTشاخص این فعالیت از نَع 

 2فعالیت 
 محدوده زمانی شاخص فعالیت شماره

ٍزارت زراعت ٍ ارجاع  یغصب نلکیت يای تثبیت کانل  2
 اجراآت الزم نراجع ذیربط غرضآنًا بٌ 

لیست نًایی نلکیت يای غصب شدى ٍ 
 تدابیر اتخاذ شدى

2017 

 :یافته ها
ٍزارت زراعت برای استرداد دارایی يای غصب شدى، این دٍسیٌ يا را 40 .را شناسایی نهَدى استقضیٌ غصب زنین در سرتاسر کشَر  400، ٍزارت زراعت در حدٍد 2017 در سال

41 .بٌ ریاست عهَنی قضایای دٍلت ارجاع دادى است
تالش يای ٍزارت  نظارت ٍ ارزیابیکهیتٌ  .ادى استریاست نذکَر تا کنَن يیچ اقدانی را در این زنینٌ انجام ندبا ایه حال،  

  .برای شناسایی ٍ استرداد دارایی يای غصب شدى را تصدیق نی کند انا نهی تَاند در نَرد تأثیر این تالش يا نظر بديدآبیاری ٍ نالداری زراعت 

  .بیق فعالیت نی شَدٍ آزنَن شدى نیست کٌ این نسئلٌ نانع از نظارت بر تط SMARTشاخص این فعالیت از نَع 

 بهبىد مکانیزم های کنترول داخلی از طریق معیاری کردن خدمات تفتیش داخلی :3هدف 

 :1فعالیت 
 محدوده زمانی شاخص فعالیت شماره

 از طریق برنانٌ ن داخلییارتقای ظرفیت يای نفتش 1
"certified internal auditors "(CIA) 

 IIA  2017کسب سرتیفیکت 

 :یافته ها
CIA ٌیک تصدیقنانٌ اختصاصی است کٌ از جانب نَسسIIA نَسسٌ  .بٌ نفتشان ارائٌ نی شَدIIA  ٍ ادارى کهک يای بین بٌ ارائٌ آنَزش در نَرد تفتیش داخلی نی پردازد

این کارنندان آنَزش يای شان را  42 .ت نالی نهَدى استتن از کارنندان ٍزارت زراعت حهای 11در افغانستان نیز یک دٍرۀ آنَزشی نٌ نايٌ را برای  الهللی ایاالت نتحدى آنریکا
.نشدى اند IIAاز این رٍ، نَفق بٌ اخذ تصدیقنانٌ از نَسسٌ  .تکهیل نهَدند انا در انتحان اشتراک نکردند 2017در سال 

 43 

 مرحله نظارت و ارزیابی .3
يهچنین صالحیت دادى شد تا از تطبیق آن نظارت نهاید ٍ در این زنینٌ بٌ نقام  ى بَد، دٍزارت تَظیف ش نبارزى علیٌ فساد اداریبرای تدٍین پالن  ای کٌ کهیتٌ اختصاصی

در  .ننظهی را با ریاست يای نربَطٌ برگزار نهَدى است تا نعلَنات جدید شفايی در نَرد پرٍسٌ تطبیق بدست آٍرد سلسلٌ جلساتبدین ننظَر، کهیتٌ  .ٍزارت گزارش بديد
کهیتٌ نتعاقبًا این گزارشات ٍ اسناد حهایَی نرتبط بٌ برخی از  .رشات کتبی ٍ يهچنان اسناد حهایَی را از ریاست يای نربَطٌ جهع آٍری نهَد، کهیتٌ گزا2017ناى دسهبر 

ٍضعیت نًایی تطبیق پالن ٍزارت این سند کٌ  .فعالیت يا را برای تألیف گزارش عهَنی کٌ در آن بٌ تلخیص ٍضعیت تهام فعالیت يا پرداختٌ خَايد شد، نَرد استفادى قرار داد
  .گذاشتٌ شدى است نظارت ٍ ارزیابیرا بطَر خالصٌ ٍار بیان نی کند، در اختیار کهیتٌ  2017زراعت تا ختو سال 

طبیق فعالیت يای نندرج پالن باشد، بٌ نظر نی آید کٌ کهیتٌ نذکَر در نظارت بر تطبیق فعالیت يا جدیت الزم را نداشتٌ است، زیرا نرتبًا اسناد حهایَی را کٌ نشان ديندۀ ت
  .درخَاست ننهَدى است

                                                                                 

 
  2018نارچ  17 :سند داخلی ٍزارت ، فًرست دارایی يای غصب شدى کٌ شناسایی شدى اند 40
  2018نارچ  17سند داخلی ٍزارت ، فًرست دارایی يای غصب شدى کٌ شناسایی شدى اندک  41
 ، کابل، افغانستان2018فبرٍری  24نقانات ٍزارت ، نصاحبٌ با کهیتٌ نظارت ٍ ارزیابی،  42
  2018نارچ  3کارنند،  11سند داخلی ٍزارت ، تأیید تکهیل نَفقانٌ دٍرۀ آنَزشی برای  43
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 نتیجه گیری
جانع خطرات ٍ آسیب پذیری ارزیابی ٍزارت بر نبنای  نبارزى علیٌ فساد اداریدر راستای نبارزى با فساد، پالن آبیاری ٍ نالداری برغو تهام تالش يای نستند شدۀ ٍزارت زراعت 

فساد ترتیب گردیدى  بر اساس برداشت يای داخلی از خطرناقص بَدى ٍ  نبارزى علیٌ فساد ادارینعتقد است کٌ پالن  نظارت ٍ ارزیابیتٌ از این رٍ، کهی .يا تًیٌ نشدى است
تشخیص ديد کٌ آیا نهی تَاند  نظارت ٍ ارزیابی کهیتٌ کٌ تحت رسیدگی ٍزارت قرار گیرند  ست است؛ نهکن است زنینٌ يا یا نَضَعات دیگری ٍجَد داشتٌ باشند کٌ نی بای

  .فعالیت يای پیشنًادی با خطرات ٍ آسیب پذیری يای ٍاقعی نطابقت دارند یا خیر

بٌ شیَى نشارکتی ٍ بٌ ريبری شخص  آبیاری ٍ نالداری ٍزارت زراعت نبارزى علیٌ فساد اداری تصدیق نی کند کٌ پالن فعلی نظارت ٍ ارزیابی نبارزى علیٌ فساد اداریکهیتٌ 
  .ترجهٌ شَد 2018این نکتٌ تعًد ريبری ٍزارت را بازتاب نی ديد کٌ باید بٌ نسئَلیت يای کارکردی ٍاضح در زنینٌ تدٍین پالن جدید در سال  .شدى استٍزیر تدٍین 

شاخص يای آزنَن ی با رگیرندۀ فعالیت يایدر ب ٍزارت نحترم زراعت آبیاری ٍ نالداری نبارزى علیٌ فساد اداریيهچنان خَاستار آن است کٌ پالن جدید  نظارت ٍ ارزیابیکهیتٌ 
  .باشد تا بتَاند کار نظارت بر تطبیق ٍ ردیابی شاخص يا را بٌ شکل نؤثرتری انجام ديد SMARTشدۀ 

  MECکمیته  سفارشات
 وضعیت خط مبنا تىصیه ها شماره

رسهی خطر فساد را قبل از تدٍین  ارزیابیٍزارت زراعت باید  1
  .انجام ديد ACPپالن 

، طراحی ٍ تدٍین پالن ٍزارت 2018اپریل  2
رسهی خطر انجام  ارزیابیزراعت بر نبنای 

 .نشدى است

 

را برای  SMARTٍزارت زراعت باید شاخص يای آزنَن شدۀ  2
  .پالن يای آیندۀ تدٍین نهاید

يیچ یک از شاخص يای بکار ، 2018اپریل  2
از نَع شاخص يای  زراعتٍزارت پالن  رفتٌ در

 .نهی باشند SMARTشدۀ  آزنَن

 

برای تهام فعالیت يای  (اٍلیٌ)باید تدابیر نبنایی ٍزارت زراعت  3
  .را نشخص نهاید ACPنندرج پالن 

برخی از فعالیت يای فًرست  ،2018اپریل  2
دارای يیچ گَنٌ نعیار  ACP شدى در پالن

  .نهی باشند (baseline measure)نبنایی 

 

یت يای خَیش را نشخصًا با يدف نًار ٍزارت زراعت باید فعال 4
   .فساد در درٍن ٍزارت تَصیٌ نهاید

، برخی از فعالیت يای درج شدى 2018اپریل  2
ٍزارت زراعت، با پیشگیری یا  ACPدر پالن 

  .نبارزى با فساد اداری ارتباط نستقیو ندارند

 

نسئَلیت بديد تا بر ای ٍزارت زراعت باید بٌ ٍضَح بٌ کهیتٌ  5
ی شاخص يای تعریف شدى برای ير فعالیت، از تطبیق پالن نبنا
ACP نظارت بعهل آٍرد.  

، کهیتٌ گزارش نًایی تطبیق برای 2018اپریل  2
را صرفًا بر نبنای نعلَنات جدید  2017سال 

کسب شدى از ير یک از ریاستخانٌ يا، ترتیب 
  .نهَدى است
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