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هطثْػاتي اػالهَ  :د څارًې اّ ارزًّې کویټې د دٍّ اړخیسٍ دطاب ّرکًْې چْکاټ لَ الرې پَ خپل
ځاًي اػتواد پَ ّړاًذې شْیْ ژهٌْ کې د اداري فطاد پَ ّړًذې د هثارزې اړًّذ د ژهٌْ د کوښت پَ
اړٍ خپلې اًذیښٌې څرګٌذې کړې.
کابل ،افغانستان ۵۹۳۱ ،تلو  – ۷آیا افغاًطتاى لَ اداري فطاد څخَ پاکیذای شئ؟
ضتًْسهٌَ دٍ ،د ُغْ  ۵۲طردْ څخَ چې راتلًْکي اًّۍ تَ د ترّکطل پَ کٌفراًص کې پرې ُْکړٍ ّشي یْازې یْ یې
د اداري فطاد ضذ کړًې تَ راجغ کیږي اّ لَ دې څخَ دا هالْهیږي چې دا کْم لْهړیتْب ًَ دی.
د افغاًطتاى دکْهت اّ ًړیْالَ ټْلٌَ لَ دې غْرٍ ػول کْالی شي.
ًړیْالې ټْلٌې اّ افغاى دکْهت د یْ شویر لٌډ هِالَ طردْ څخَ یٍْ ًْې هطْدٍ جْړٍ کړې ترڅْ لَ ( SMAFد دٍّ
اړخیسٍ دطاب ّرکًْې چْکاټ لَ الرې پَ خپل ځاًي اػتواد) ُوغږې شي .دا تَ لَ ُغْ ُْکړٍ لیکًْْ ضرٍ یْځای شي
چې د افغاًطتاى پَ اړٍ لَ ترّکطل کٌفراًص څخَ صادریږي اّ دغَ کٌفراًص تَ د  ۵۹۳۲کال د تلې پَ  ۵۹اّ ً ۵۱یټْ
دایریږي.
دغَ هطْدٍ  ۵۲طردې لري چې د راتلًْکْ ټاکٌْ لپارٍ کْټلي ګاهًَْ ،د ښځْ لپارٍ ځاًګړې هذکوې ،د هرضتْ
اغیسهٌتیا د ال ښَ ّالي لپارٍ کړًي راًغاړي .دا د ُغْ  ۹۳طردْ ځای ًیطي چې د  ۵۹۳۲-۵۹۳۱لپارٍ پرې ُْکړٍ
شْې ٍّ ۵( .یاداښت تَ هراجؼَ ّکړئ)
ضرٍ لَ دې چې د اداري فطاد کوْلْ د هرکسي ارزښت پَ اړٍ افغاى دکْهت اّ ًړیْالې ټْلٌې پیاّړي ادطاضات تیاى
کړي ،دغَ طرح یْاځې یْ اقذام داضې لري چې پَ ًیغَ تْګَ د اداري فطاد کوْلْ تَ رجْع کْي.
د اداري فطاد د کوْلْ پَ اړٍ د ًړیْالې ټْلٌې لَ خْا ژهٌْ لپارٍ کْهَ ضرچیٌَ ُن ًشتَ .دا ُغَ دٍّ اړخیسٍ ځاًي اػتواد
ًَ دی چې ًْهْړی چْکاټ یې پَ اړٍ خثرې کْي.
د څارًې اّ ارزًّې کویټَ ( )MECالًذې د یْ شویر ځاًګړّ ژهٌْ ّړاًذیس کْي چې پَ څرګٌذٍ تْګَ تَ د ترّکطل
کٌفراًص لپارٍ جْړ شْی چْکاټ پیاّړی کړي.

هًْږ پَ افغاى دّلت اّ ًړیْالې ټْلٌې تاًذې ږؽ کّْ چې د ترّکطل کٌفراًص کې  ۵۹۳۳کال لپارٍ د
لٌډ هِالَ ژهٌْ یٍْ پیاّړې هجوْػَ هٌظْر کړي.
د اداري فساد ضذ یٌه اًسنۍ طرح
پَ  ۵ګڼَ ژهٌَ کې ّړاًذیس شْی ځاًګړی اقذام پَ الًذې ډّل څرګٌذًَّ کْي:

“د افغاًطتاى د دکْهت لپارٍ د اداري فطاد ضذ ضتراتیژي د قاًْى د داکویت اّ لَ اداري فطاد ضرٍ د هثارزې د ػالي
شْرا شْرا لَ لْري د  ۵۱۵۲کال پَ لْهړۍ ًیوایي کې طرح اّ تْشیخ کیږي اّ د  ۵۱۵۲کال پَ دّیوَ ًیوایي کې یې
پلي کیذل پیل کیږي .پَ  ۵۱۵۲کال کې د ػْایذّ تْلیذًّکي ّ ۲زارتًَْ د اداري فطاد ضذ خپلْ کاري پالًًْْ د پلي
کیذّ د پرهختګ پَ اړٍ ػاهَ رپْټ ّرکْي“.
ددې تیاًیې لْهړۍ ترخَ ،چې د قاًْى د داکویت اّ لَ اداري فطاد ضرٍ د هثارزې د ػالي شْرا پَ اړٍ دٍ ،یٍْ ډیرٍ لْړٍ
ُیلَ دٍ .کَ څَ ُن دکْهت د  ۵۱۵۳کال پَ جْى کې د دغَ شْرا جْړٍ کړٍ کړٍ ،خْ تیا ُن دغَ ادارٍ ددغې ژهٌې د
پلي کیذّ لپارٍ خپل ځاى تَ د  ۵۱۵۲کال تر ًیوایي پْرې ّخت ّرکْي
د دّیوې ترخې پَ اړٍ ،د طردْ هخکیٌۍ هجوْػَ کې ّ ۲زارتًَْ دې تَ اړ ّّ چې د  ۵۱۵۲کال تر پای پْرې خپل
پالًًَْ چوتْ کړي .تر دې هِالَ ییْازیٌۍ طرح پَ  ۵۱۵۲کال کې د پرهختګ پَ اړٍ ػاهَ رپْټ ّرکْل دي( .د
څارًې اّ ارزًّې کویټې پَ دغْ پالًًْْ تاًذې پَ جال تْګَ تْضیذات ّرکړي دي ۵ .ګڼَ یاداښت تَ هراجؼَ ّکړئ)
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د اداري فساد ضذ اړًنذه غٌره ژمنې
 .8د ًْرّ ّزارتًْْ لَ خْا د اداري فطاد ضذ پالًًْْ پَ اړٍ څَ ًظر لرئ؟ پَ دیاتي اّ هِوْ ترخْ کې د
خذهتًْْ ّړاًذې کًْکْ ّزارتًْْ لپارٍ د اداري فطاد ضذ پالًًَْ ُیڅ د ژهٌْ پَ تْګَ ًَ دي یاد شْي .پَ
دقیقت کې ،د ػاهې رّغتیا ّزیر اّش هِال د اداري فطاد ضذ ریښتیٌې ضتراتیژۍ پَ چوتْ کْلْ کې ډیر فؼال
دی .د ښًّْې ّزیر ُن دې تَ ّرتَ کار پیل کړی چې د جْړّلْ لپارٍ یْ ښَ اضاش دی ًْ لَ دې اهلَ د څارًې
اّ ارزًّې کویټَ د ترّکطل کٌفراًص تاًذې دداضې یْې ژهٌې اضافَ کْلْ لپارٍ ږؽ کْي چې د  ۵۱۵۲کال
ًیوایې پْرې تایذ ُغْ ّزارتًْْ لپارٍ د اداري فطاد ضذ ریښتیٌي پالًًَْ هْجْد ّي چې ػوذٍ اتثاع ّرضرٍ
هخ کیږي اّ د  ۵۱۵۲لَ ًیوایېْرّضتَ یې د پایلْ خپرّل پیل شي.
 .2لَ اداري فطاد ضرٍ د هثارزې پالًًْْ تَ دّام ّرکّْ ،د ُغْ ّزارتًْْ لَ لْري د اداري فطاد ضذ پالًًْْ
ّضؼیت څَ دی چې پَ ځاًګړې تْګَ د اجراآتْ هذیریت اقذاهاتْ هؼرفي کْلْ تَ اړتیا لري؟ (د کرًې ،اّتْ
لګْلْ اّ هالذارۍ ّزارت ،د کْرًیْ چارّ ّزارت ،د ضیوَ ییسّ ارګاًًْْ خپلْاک لْی ریاضت ،د ادصایې
هرکسي دفتر ،د تفتیش ػالي ادارٍ)
 .3پَ لْیې څارًْالۍ کې پیاّړي اصالدات رّاى دي خْ تر اّضَ ددې ژهٌْ ترخَ ًَ دٍ .ددې هْضْع پَ اړٍ
تایذ یٍْ طردَ هْجْدٍ ّي.
 .4د چارًاکٌ لو خٌا د شتمنیٌ د ثبت پَ اړٍ پرهختګ اړیي دی .خْ د شتوٌیْ د ثثت اضٌادّ د کیفیت کتلْ یا د
شتوٌیْ د صْرت دطاتًْْ تثثیت کْلْ پَ اړٍ لږ یا ُیڅ پرهختګ ًشتَ .یْې ژهٌې تَ تَ پَ اضاًۍ ضرٍ اړتیا
ّي چې د څارًې ػالي ادارې لَ خْا پیاّړي اقذاهات ُّڅْي.
 .5د ًلسي جرګې غړً اً د ًالیتٌنٌ ًالیانٌ لو خٌا د شتمنۍ ثبت پْرې اړًّذٍ یْې ژهٌې تَ اړتیا دٍ؟ ډیر کن
شویر یې د شتٌویْ د ثثت شرایط پْرٍ کړي ( د ّلطي جرګې  ۵۲۳غړّ څخَ یْازې  ۵تٌْ یې پْرٍ کړي) (۹
یاداښت ّګْرۍ)
 .6د پانګٌنې پیاّړي کْلْ پَ ترخَ کې – چې د ػْایذّ تْلیذ لپارٍ یٍْ هِن ضادَ دٍ ،د فطاد اړًّذٍ کړًې ُن تایذ
راًّغاړي – یْازیٌۍ اړًّذٍ طرح دا دٍ چې د پالى ُذف تایذ د  ۵۱۵۲کال تر ًیوایي پْرې د اقتصاد ػالي
شْرا لَ خْا پَ یٍْ ازادٍ غًْډٍ کې هٌظْر اّ تذث ّرتاًذې ّشي .دا یٍْ ډیرٍ هؼتذلَ طرح دٍ .دا کیذای شي
ُغْ ضکټْرًّْ لپارٍ پیاّړي شي اّ یا ًْر ُن هشخصَ شي کْهْ کې چې ډیری پرهختګ شتَ.


د اداري فساد سیستماتیک زیانمننې د مخنیٌي لپاره د ملکي خذمتٌنٌ اصالح ډیره ميمو اً اړینو ده ،خٌ د
ظرفیت جٌړًنې () اً د ملکي خذمتٌنٌ د ښځینو کارکًٌنکٌ پرًګرمٌنٌ پرتو پو دغٌ ژمنٌ کې پو دې برخو
کې ىیڅ څو رًښانو نو شتوّ ..لطوشر یْاځې پَ دې ّرّضتیْ کې دغَ هْضْع تیا یادٍ کړٍ اّ ّیې ّیل چې
“ د هلکي خذهتًْْ ًیْل” یْ د اداري فطاد څلْرّ تذلًْکْ څخَ دی .پَ دې اړٍ ژهٌَ د تیلګې پَ تْګَ کیذای
شي دا ّي چې ،اصالدي اقذاهات دې پَ جذي تْګَ د  ۵۱۵۲کال پَ جٌْرۍ هیاشت کې پیل شي اّ تایذ داضې
ځاًګړي اصالدات راًّغاړي چې د اداري فطاد زیاًوٌٌْ کې کوْالي تاًذې هتورکس ّي؟



د اداري فساد ضذ د عذالت اًسنی مرکس ( ًَ )ACJCدی یاد شْی .پَ دې اړٍ ژهٌَ کیذای شي پَ کال کې د
دّضیْ یْ شویر یا د ترالضَ شْیْ دّضیْ هقاتل کې د تؼقیة الًذې ًیْل شْیْ دّضیْ ًْرم اّ یا ُن دّاړٍ ّي.



دا ښَ دٍ چې د کاًًْْ راّیطتلْ ضکټْر پَ اړٍ یٍْ رّښاًَ طرح شتَ ،کْهې چې لَ اداري فطاد ضرٍ ژّر
تْافق هًْذلی چې راتلًْکْ ػایذاتْ لپارٍ یْې کلیذي ضرچیٌې تاًذې اّړیذّ تَ اړتیا لري .دا ښَ طرح دٍ خْ د
الًذیٌیْ اضافَ کًْْ پَ ّاضطَ ًْرٍ ُن پیاّړې کیذای شي:
“ ددې لپارٍ چې د اضتخراجي صٌایؼْ د رّڼتیا ًْښت ( )EITIتَ د دّلت ژهٌَ ػولي شي ،د کاًًْْ راّیطتلْ
پَ ُغَ قاًْى کې چې ّلطي جرګې تَ ضپارل شْی تایذ د  ۵۱۵۲کال لْهړۍ ًیایې پْرې دغَ تؼذیالت شاهل
شي لکَ :د ُغْي د اػتثار د شرط پَ تْګَ د کاًًْْ راّیطتلْ د قراردادًّْ خپرّل ،د کاًًْْ راّیطتلْ
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قراردادًّْ د ګټْرتیا هالکیت تشخیص ،د کاًًْْ راّیطتلْ ټْل ضکټْر د تادیاتْ اّ رضیذًّْ لپارٍ د یْ ّادذ اّ
شفافَ تاًکي دطاب ایجادّل ،د کاًًْْ راّیطتلْ تْدجې تراترّلْ لپارٍ د هٌرالًْْ د دقًْْ تؼیٌْل ،د فْرش
هاجیْر (د طثؼي آفاتْ )لپار ځٌډ ،د شخصي ځوکْ د څښتٌاًْ دق ،د کاًًْْ راّیطتلْ قراردادًّْ تطثیق تَ د
ُغْي د خپرّلْ پْرې تړاّ ّرکْل ،اّ تر  ۵۱۵۲کال پْرې تایذ د هٌرالًْْ هالي رژین چوتْ شي”


اداري فطاد ضرٍ د هثارزې پَ اړه نړیٌالٌ تمٌیلٌنکٌ لپاره ىیڅ طرحې ًشتَ .یٍْ یې کیذای شي دا ّی چې:
ټْل ًړیْال توْیلًْکي پَ دې اړٍ یْې خپلْاکَ کلٌۍ تیا کتٌې تَ ژهي دي چې ایا ُغْي افغاًطتاى کې د خپلْ
هرضتْ کارّلْ کې د اداري فطاد زیاًوٌٌْ پَ راکوْلْ کې کاهیاتیږي اّ کَ ًاکاهیږيُ .غَ څَ چې هلت ّرتَ
اړتیا لري د توْیلًْکْ لَ خْا د یْ داضې آزاد ّضؼیت راهٌځتَ کْل دي پَ کْم چې پَ اًفرادي اّ ډلَ ییسٍ
تْګَ د اداري فطاد ضذ خطرًَّ هًْذل کیږي اّ دا چې ډًّراى یې پَ هقاتل کې څٌګَ غثرګْى څرګٌذّي.

ًګړً لپاره انذیښنو
د ُغَ ډّل اداري فطاد پَ اړٍ چې خلک ّرضرٍ ډیر هخ کیږي یْازې یٍْ طرح شتَ اّ ُغَ د خذهتًْْ ضادٍ کْلْ اّ پَ
یْ ځای د ُغْي تشپړّلْ پَ اړٍ دٍ ( ۵۹طرح) .خْ دا ترخَ ػیثًَْ لري .لْهړی ،دا خذهتًَْ داضې ًَ ښکاري چې تر
اّضَ هشخص شْي ّي اّ ّزارتًَْ یې کیذای شي د خلکْ لپارٍ تې ارزښتَ ّګڼي اّ ّرّضتې پړاّ کې ّرپطې لټَ
ّکړي .دّین ،داضې ګواى کیږي چې ضادٍ کْل د اداري فطاد د کوْلْ پَ هاًا دي .افغاًطتاى کې د  MECکویټې تجرتې دا
ښْدلې چې ضادٍ کْل ُرّ هرّ خلکْ څخَ د تډې اخطتٌې تار ًَ کوْي ًْ لَ دې اهلَ د خذهتًْْ ّړاًذې کْلْ پَ
پرّضَ کې د اصالداتْ راّضتلْ پَ هْخَ د اداري فطاد ضذ یْې طریقې رایجْلْ تَ اړتیا دٍ .تاالخرٍ ،د خلکْ د ػاجلْ
اړتیاّ پْرٍ کْلْ لپارٍ ّختًَْ ډیر ّړاًذې دي .خلک تایذ ّلې تر  ۵۱۵۲کال پْرې اًتظار ّتاضي اّ ّګْري چې د
خذهتًْْ ّړاًذې کْلْ یْې ضرچیٌې درې ادارې جْړې شْي اّ ُغَ ُن یْاځې پَ کاتل کې؟ خلک تایذ ّلی د ۵۱۵۲
کال تر یْې ًا څرګٌذې ًیټې پْرې اًتظار ّتاضي اّ ّګْري چې پَ کلیذي خذهتًْْ کې د اصالداتْ پرّضَ پیل شْې؟

ایډیټرانٌ لپاره یادداښتٌنو
 .１مخکینۍ لنډميالو ژمنې  .پَ  ۵۱۵۱کال کې د لٌذى کٌفراًص څخَ ّرّضتَ ،لْړ پْړّ چارّاکْ د ۵۱۵۲
کال پَ ضپټوثر کې د ًْي ( SMAFد دٍّ اړخیسٍ دطاب ّرکًْې چْکاټ لَ الرې خپل ځاًي اػتواد)
یْې ترخې پَ تْګَ د لٌډهِالَ ژهٌْ یْې هجوْػَ تاًذې هْافقَ ّکړٍ .پَ دې هجوْػَ کې  ۹۳لٌډ هِالَ
طردې هؼرفي شْي چې تقریثا ً ټْلې یې اداري فطاد ضرٍ د هثارزې کْلْ یٍْ ترخَ لري .چې یا پَ
هطتقیوَ تْګَ دي لکَ د ّزارتًْْ لَ خْا اداري فطاد ضرٍ د هثارزې کْلْ پالًًْْ جْړیذل اّ یا ُن پَ
غیر هطتقیوَ تْګَ دي لکَ د هلي تذارکاتْ کویطیْى لَ خْا د خذهت هؼیارًّْ پَ هٌلْ کې اّ د ًْي لْی
څارًْال ګوارًَ کې.
دّلت پَ دغْ شاخصًْْ کې ښَ پرهختګ کړي لکَ څٌګَ چې د هالیې ّزارت لَ خْا د  ۵۱۵۳ضپټوثر پَ
رپْټ کې د خپل پرهختګ پَ اړٍ رپْرټ ّرکړل شْی دی.
 .۵د  ۱کاري پالنٌنٌ پو اړه د څارنې اً ارزًنې کمیټې شننو MEC .د  ۲پالًًْْ پَ اړٍ یٍْ هفصلَ شٌٌَ ترضرٍ
کړې اّ دغَ شٌٌَ یې دّلت تَ لیږلې دٍ .دغَ شٌٌَ پَ جال تْګَ د څارًې اّ ارزًّې کویټې څخَ هًْذل کیذای شي.
 3.د ًلسي جرګې ًکیالنٌ اً ًالیتٌنٌ ًالیانٌ لو خٌا د شتمنۍ ثبتٌل .د  MECلَ خْا د څارًې ػالي ادارې د
هؼلْهاتْ د کتٌې لَ هخې د ّلطې جرګې  ۵۲۳غړّ څخَ یْاځې دٍّ تٌْ ۵اّ ّ ۹۱الیاًْ څخَ  ۵۵تٌْ یې خپلې
شتوٌۍ ثثت کړي دي.

د الًْرّ هالْهاتْ لپارٍ ،د څارًې اّ ارزًّې کویټې ضرٍ پَ  +99 )0( 797 585 878اّیا contact@mec.af/
 www.mec.afضرٍ پَ اړیکَ شئ .اّ ځوًْږ فیطثْک پاًَ (ّ )mec.afghanistanګْرئ.

