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ﻣﺧﻔﻔﺎت
AGO

دﻓﺗر ﻟوی ﺎرﻧواﻟﯽ

ANDS

اﺳﺗراﺗﯾژی اﻧﮑﺷﺎف ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن

AREU

واﺣد ﺗﺣﻘﯾق و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن

ARTF

ﺻﻧدوق وﺟﮭﯽ ﺑﺎزﺳﺎزی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن

CAO

اداره ﮐﻧﺗرول و ﺗﻔﺗﯾش

CSA

اداره اﺣﺻﺎﯾﮫ ﻣرﮐزی

CSO

ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ

FIU

واﺣد اﺳﺗﺧﺑﺎرات اﻣورﻣﺎﻟﯽ

GIRoA
HOO
IARCSC

دوﻟت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری
ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘل اﺻﻼﺣﺎت اداری وﺧدﻣﺎت ﻣﻠﮑﯽ

IDLG

اداره ﻣﺳﺗﻘل ارﮔﺎن ھﺎی ﻣﺣل

IDR

ﺑررﺳﯽ اﻧﮑﺷﺎف ﻗﺎﻧوﻧﯾت

IP

ﺗروﯾﺞ ﺻداﻗت وﻗﺎﻧوﻧﯾت

IWA

ﮔروپ ﻧظﺎرت ازﻗﺎﻧوﻧﯾت دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن

M&E

ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ

MAIL

وزارت زراﻋت  ،آﺑﯾﺎری و ﻣﺎﻟداری

MCTF

ﻗوه ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﺟراﯾم ﺳﻧﮕﯾن

MEC

ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ

MoE

وزارت ﻣﻌﺎرف

MoF

وزارت ﻣﺎﻟﯾﮫ

MoFA

وزارت اﻣورﺧﺎرﺟﮫ

MoI

وزارت داﺧﻠﮫ

٥

MoJ

وزارت ﻋدﻟﯾﮫ

MOU

ﺗﻔﺎھم ﻧﺎﻣﮫ

NACS

اﺳﺗراﺗﯾژی ﻣﻠﯽ ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری

NDS

رﯾﺎﺳت اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ

NGOs

ﻣوﺳﺳﺎت ﻏﯾردوﻟﺗﯽ

PSA

اﻋﻼﻧﺎت ﺧدﻣﺎت ﻋﺎﻣﮫ

SC

ﺳﺗره ﻣﺣﮑﻣﮫ

SIU

واﺣد ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺣﺳﺎس

ToT
UNCAC

آﻣوزش آﻣوزﮔﺎران
ﻣﯾﺛﺎق ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری ﻣﻠل ﻣﺗﺣد

UNDP

ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﻧﮑﺷﺎﻓﯽ ﻣﻠل ﻣﺗﺣد

UNODC

دﻓﺗرﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺑرای ﻣواد ﻣﺧدر و ﺟراﯾم

USAID
VCA

اداره اﻧﮑﺷﺎف ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺳﺎﻋد ﺑودن ﺑﮫ ﻓﺳﺎد اداری

٦

ﭘﯾﺎم رﺋﯾس ﻋﻣوﻣﯽ اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری
ﭘﻼن اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداري ﺑرای ﺳﺎﻟﮭﺎی  ٢٠١١اﻟﯽ  ٢٠١٣ﺗواﻧﺎﯾﯽ اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ
ﻓﺳﺎد اداری را ﺟﮭت ﺑرآورده ﺳﺎﺧﺗن ﺗﻌﮭدات دوﻟت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در اﻣر ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری و ﺗروﯾﺞ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺣﺳﺎﺑدھﯽ
طورﯾﮑﮫ در ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺷور ﺗﺻرﯾﺢ ﮔردﯾده و در ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ اھداف اﻧﮑﺷﺎﻓﯽ ھزار ﺳﺎﻟﮫ ﻧﯾز ﺗﻌﮭد ﮔردﯾده اﺳت ،ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرارﻣﯾدھد.
ﭘﻼن ﻣﺗذﮐره وﺿﻌﯾت ﮐﻧوﻧﯽ را ﻣورد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗرار داده و ﭼﺎﻟش ھﺎ را ﺑررﺳﯽ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد و ھﻣﭼﻧﺎن ﻧظرﯾﺎت رھﺑری اداره را ﻧﯾز در ﻣورد
ﺑﮭﺗرﯾن روش ﻧﯾل ﺑﮫ اﯾن اھداف ﺷﺎﻣل ﻣﯾﺑﺎﺷد .اھداف و ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﺷﺎﻣل ﭘﻼن ﻣﺗذﮐره اﮐﯾدا ً ﺑﮫ اﺛﺑﺎت ﻣﯾرﺳﺎﻧد ﮐﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻣﺻﻣم اﺳت ﺗﺎ ﻣﮑﻠﻔﯾت ﺧوﯾش را درﻗﺑﺎل ﻣﯾﺛﺎق ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ،اھداف و ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﻣﯾﺎن ﻣدت ﮐﻧﻔراﻧس ﻟﻧدن وﮐﻧﻔراﻧس
ﮐﺎﺑل و ﺗﻌﮭدات ﺧوﯾش ﺑﺎ اﺗﺑﺎع ﮐﺷور ،اﯾﻔﺎ ﻧﻣﺎﯾد.
ﭘﻼن ﻣذﮐور ﻧﺷﺎﻧدھﻧده دﯾدﮔﺎه اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت دراﻣر اﯾﺟﺎد ﯾﮏ دوﻟت ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﯾﺎر ھﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺻداﻗت و ﻗﺎﻧوﻧﯾت ،ﮐﮫ ﺑر اﺻول اﺳﺎﺳﯽ
ﻣوﺛرﯾت ،ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺣﺳﺎﺑدھﯽ ﺑﮫ ﺳطﺢ ﻣﻠﯽ اﺳﺗوار ﺑﺎﺷد ،ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﺟﮭت ﺗﺣﻘق اﯾن اھداف ،اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری ﺳﻌﯽ
ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ ﻣوﻗف ﺧوﯾش را از ﯾﮏ ادارهء ﻋﻣدﺗﺎ ً واﮐﻧﺷﯽ ﮐﮫ ﻗﺿﺎﯾﺎی از ﻗﺑل ﮐﺷف ﺷده ﻓﺳﺎد اداری را ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﻣﯾدھد ،ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﮭﺎد
وﻗﺎﯾﮫ ﮐﻧﻧده ﯾﺎ ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧﻧده ﻓﺳﺎد اداری ﺗﻐﯾﯾر ﺑدھد ﮐﮫ ﻋﻣدﺗﺎ ً ﻣوارد آﺳﯾب ﭘذﯾر درﺑراﺑر ﻓﺳﺎد اداری را ھدف ﻗرارداده ،از آﻧﮭﺎ ﺟﻠوﮔﯾری
ﻧﻣوده و اﯾن ﻣوارد ﻓﺳﺎد اﻧﮕﯾز را ﮐﺎھش ﻣﯾدھد .اﯾن دﯾدﮔﺎه ﺗﺟﺎرب ﻗﺑﻠﯽ و ﭼﺎﻟش ھﺎی ﻣوﺟود را ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرارداده اﻣﺎ ﺑﯾﺷﺗرﺑﺎﻻی آﯾﻧده
ﺗﻣرﮐز ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد.
ﻣﺎ اﻣﯾدوارھﺳﺗﯾم ﮐﮫ اﯾن ﭘﻼن ﯾﮏ ﺑﻧﯾﺎد ﻣﺳﺗﺣﮑم را ﺑرای ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ ھﻣﮑﺎران ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ﺗﻘوﯾﮫ ھﻣﮑﺎری ،ھﻣﺎھﻧﮕﯽ و ﺣﻣﺎﯾت ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ و
ﻣﺎﻟﯽ از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری اﺳﺎس ﮔذاری ﻧﻣﺎﯾد .ھﻣﭼﻧﺎن ﭘﻼن ذﮐرﺷده ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻣﯾﺎن ادارات ﻣﺧﺗﻠف ﮐﺷوررا ﮐﮫ دراﻣرﺗﺣﻘق
اھداف ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری ﺳﮭم ﺑﺎرز دارﻧد  ،رھﻧﻣﺎﯾﯽ و ﺗﻘوﯾت ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد .ﭘﻼن اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری ﺷﺎﻣل ﻧظرﯾﺎت ﮐﻠﯽ و
اﻓﮑﺎر و درک ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺗﻣﺎم ﺷرﮐﺎی ﮐﺎری ﻣﯾﺑﺎﺷد ﻋﻼوﺗﺎ ً اﻧﮑﺷﺎف آن ازطرﯾق ﯾﮏ ﭘروﺳﮫ وﺳﯾﻊ ﻣﺷوره و ﺗﺑﺎدل ﻧظرﺑﺎ ﺗﻣﺎم اﺷﺧﺎص ﮐﮫ در
ﺑﺧش ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری اﯾﻔﺎی وظﯾﻔﮫ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد ،ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
اﯾن ﺳﻧد ﭘﻼن ﻗﺑﻠﯽ اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت را ﺗﺟدﯾد ﻧﻣوده و ﺻﻼﺣﯾت ھﺎ و ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎی ﺟدﯾد را ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن اداره ﻣﺣول ﮔردﯾده ﻣﻧﻌﮑس ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد.
اﯾن ﺳﻧد ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺻورت ﻣﻧظم ﻣورد ﺑﺎزﻧﮕری ﻗرارﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ اﺟراات ،دﺳت آوردھﺎ و ﺿرورت ﺗﻌدﯾل اھداف و ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ ﻣورد ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻗرار ﮔﯾرد .ﻣن ازﺷرﮐﺎی ﮐﺎری و ھﻣﮑﺎران ﻣﯾﺧواھم ﺗﺎ درزﻣﯾﻧﮫ ﻧظرﯾﺎت و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات وﻣﺷوره ھﺎی ﺧوﯾش را اراﯾﮫ ﻧﻣوده و ازآن ﺣﻣﺎﯾت
ﻧﻣﺎﯾﻧد .اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری ﻣﺻﻣم اﺳت ﺗﺎ اھداف و ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی را ﮐﮫ در اﯾن ﭘﻼن ﺑرای ﺑﮭﺑود وﺿﻌﯾت ﮐﺷور طرح
ﮔردﯾده اﻧد ﺑرآورده ﺳﺎزد.
ﺑﺎ درﻧظر داﺷت ﮐﺎرﺧﺳﺗﮫ ﮔﯽ ﻧﺎﭘذﯾر ﺗﯾم ﭘﻼن ﮔذاری اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﮐﮫ دراﻣر اﻧﮑﺷﺎف اﯾن ﺳﻧد اﻧﺟﺎم دادﻧد  ،از ﺗﻣﺎم اﻋﺿﺎی
ﺗﯾم و ﺑﺻورت اﺧص از آﻗﺎی ﻋﺑداﻟﺑﺻﯾر اورﯾﺎ و آﻗﺎی ﻣﺣﻣد وﻟﯽ ﻓﻘﯾرزاد ،ﮐﮫ درﺗرﺗﯾب و ﺗﻧظﯾم اﯾن ﭘﻼن وﻗت و اﻧرژی زﯾﺎد را ﺻرف ﮐردﻧد
اظﮭﺎر اﻣﺗﻧﺎن و ﻗدر داﻧﯽ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾم .ھﻣﭼﻧﺎن از ﺳﻌﯽ وﺗﻼش آﻗﺎی ﻣﺣﻣد رﻓﯾﻊ اﻣﯾﻧﯽ و ﺳﺎﯾر ﮐﺎرﻣﻧدان ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺷرﯾﮏ ﻧظرﯾﺎت و ﻣﻔﮑوره ھﺎی
ﺧوﯾش در ﺗﮭﯾﮫ اﯾن ﺳﻧد ﻣﮭم ﺳﮭم ﮔرﻓﺗﻧد ﻧﯾز ﺳﭘﺎﺳﮕذاری ﻣﯾﻧﻣﺎﯾم .آﻗﺎی ﺑﯾرﺗراﻧد دی ﺳﭘﯾوﯾﻠﯽ ،ﮐﻣﯾﺷﻧر اﺳﺑق ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘل ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ
ﻓﺳﺎد اداری ھﺎﻧﮑﺎﻧﮓ ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﮕری ﻣﺳوده اﺑﺗداﯾﯽ اﯾن ﭘﻼن ﻣﺎرا اﻓﺗﺧﺎرﺑﺧﺷﯾدﻧد ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﻣوﺻوف در ﭘﻼن ھذا ﮔﻧﺟﺎﻧﯾده ﺷده
اﺳت .اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت از ﺣﻣﺎﯾت ﻓﻌﺎل اداره اﻧﮑﺷﺎف ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ آﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ) (USAIDدر اﻣر ﺗﮭﯾﮫ اﯾن ﭘﻼن ﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ ﻧﯾز
ﺳﭘﺎﺳﮕذار ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﭘروﻓﯾﺳور ﻣﺣﻣد ﯾﺎﺳﯾن ﻋﺛﻣﺎﻧﯽ
رﺋﯾس ﻋﻣوﻣﯽ اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و
وزﯾر ﻣﺷﺎور رﺋﯾس ﺟﻣﮭور

٧

ﺧﻼﺻﮫ اﺳﺗراﺗﯾژی
اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت در ﺳﺎل  ٢٠٠٨ﻣﻧﺣﯾث ﻋﺎﻟﯽ ﺗرﯾن ﻣرﺟﻊ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺟﮭت ھﻣﺎھﻧﮕﯽ و ﻧظﺎرت ﺑر ﺗطﺑﯾق اﺳﺗراﺗﯾژی ﻣﻠﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ
ﻓﺳﺎد اداری ﺗﺄﺳﯾس ﮔردﯾد .ﺑﮫ اﺳﺎس ﻣﮑﻠﻔﯾت ھﺎی ذﮐرﺷده و ﺻﻼﺣﯾت ھﺎی ﺑﯾﺷﺗری ﮐﮫ در ﺳﺎل  ٢٠١٠ازطرف ﻣﻘﺎم رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ اﯾن اداره ﻣﺣول ﮔردﯾد ،اﮐﻧون وظﺎﯾف ذﯾل را ﺑﮫ ﻋﮭده دارد:
ﺛﺑت ﺷﮑﺎﯾﺎت،اﻧﺟﺎم ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اوﻟﯾﮫ و ارﺟﺎع دوﺳﯾﮫ ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻓﺳﺎد اداری ﺑﮫ دﻓﺗر ﻟوی ﺎرﻧواﻟﯽ ﺟﮭت رﺳﯾده ﮔﯽ ﺑﯾﺷﺗرو ﭘﯾﮕﯾری  :ﺛﺑت و
ﺗﺄﯾﯾد ﺻﺣت اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎی داراﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ؛ ﺳﺎده ﺳﺎزی طرزاﻟﻌﻣل ھﺎی اداری دوﻟت ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری ﻧﮭﺎدھﺎی ذﯾرﺑط ﺑﮫ ﻣﻧظور ﮐﺎھش
ﻓرﺻت ھﺎی ﻓﺳﺎد اداری؛ ﺗﺄﻣﯾن ﻣﺳﺎﻋدت ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺑرای وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و دﯾﭘﺎرﺗﻣﻧت ھﺎی دوﻟﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﻧظور اﻧﮑﺷﺎف ﭘﻼن ھﺎی ﻋﻣﻠﯽ ﻣﺑﺎرزه
ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری و ﻧظﺎرت ﺑر ﻣﺳﺎﻋﯽ آﻧﮭﺎ؛ و ﺑﮭﺑود آﻣوزش و آﮔﺎھﯽ ﻋﺎﻣﮫ در ﻣورد ﻓﺳﺎد و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری.
ﺑﮫ طور ﻋﻣوﻣﯽ ،اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ،ارﮔﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﻘش اﺳﺎﺳﯽ ھﻣﺎھﻧﮓ ﮐﻧﻧده را ﻣﯾﺎن ﮐﻠﯾﮫ ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺗﯽ ﻋﻣده ﮐﮫ در زﻣﯾﻧﮫ ﮐﺎھش ﻓﺳﺎد
اداری ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،اﯾﻔﺎ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد.
ﭘﻼن اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ ﺳﮫ ﺳﺎﻟﮫ ھذا ) (٢٠١١-٢٠١٣از ﺗﺟﺎرب دو ﺳﺎل اول اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﺑﮭﺗرﯾن ﺗﺟﺎرب ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ درﺗطﺑﯾق روش ﮐﻠﯽ
"ﺗﻣﺎم دوﻟت" ﺑرای ﮐﻧﺗرول ﻓﺳﺎد اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣوده اﺳت .اﯾن ﭘﻼن ﺑﺎﻻی ﺳﮫ ھدف ﺗﺎﮐﯾﯾد ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد:
·

ﮐﺎرﺑرد ﯾﮏ روﯾﮑرد ﭼﻧد ﺟﺎﻧﺑﮫ در ﺑرﺧورد ﺑﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻓﺳﺎد در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن :ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎر از طرﯾق ﻣوارد ذﯾل ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ
ﻣﯽ ﺗواﻧد :ﻣﺷﺎرﮐت ﮐﻠﯾﮫ ادارات دوﻟﺗﯽ ،در ﺳطوح ﻣﻠﯽ و ﻣﺣﻠﯽ؛ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ ،رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺟﻣﻌﯽ و ﺳﮑﺗور ﺧﺻوﺻﯽ؛ و ﮐﺎرﺑرد
ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺗﺧﻧﯾﮏ ھﺎ_ ﺑﮫ ﺷﻣول روش ھﺎی ﺗﻧﻔﯾذ ﻗﺎﻧون ،ﺗداﺑﯾرﺟﻠوﮔﯾری و اﺳﺗﻔﺎده ازوﺳﺎﯾل آﻣوزش ﻣردم.

·

ﺗﻘوﯾت ظرﻓﯾت ﮐﺎرﻣﻧدان و ﺑﮭﺑود ﺳطﺢ ﺗﺧﺻص آﻧﮭﺎ :ادارۀ ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت دارای ﯾﮏ وظﯾﻔﮫ ﺣﺳﺎس و در ﻋﯾن زﻣﺎن ﭼﺎﻟش آور ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ ﺗﻌداد اﻧدﮐﯽ از ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ و ﺣداﻗل ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑرﺧوردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﭘﻼن ﺑرای ارﺗﻘﺎی ﻣﺳﺎﻋﯽ در راﺳﺗﺎی ﺗﻘوﯾت
ظرﻓﯾت ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ و ﺳطﺢ ﺗﺧﺻص ﮐﺎرﻣﻧدان ﻣوﺛر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

·

ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺄﺛﯾرات ﻣﺳﺎﻋﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری :ﭘﻼن دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻣوﻓﻘﯾت ھﺎی ﻣﻘدم را ﺗﺷوﯾق و ﺗرﻏﯾب ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ﺣﺗﯽ اﮔراﯾن
ﻣوﻓﻘﯾت ھﺎ ﮐوﭼﮏ ﻧﯾز ﺑﺎﺷﻧد .اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﺑﮫ ﻧوﺑﮥ ﺧود ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﭘﯾﺷرﻓت ھﺎﯾﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد ﻧﺎﯾل آﯾد ،اﻣﺎ
ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد ﻧﯾﺎزﻣﻧد آن اﺳت ﮐﮫ ﮐﻠﯾﮫ ﻧﮭﺎدھﺎی ﮐﻠﯾدی ذﯾرﺑط ﺑﺎ ھﻣدﯾﮕر ھﻣﮑﺎری ﻧﻣوده ﺗﺎ ﺑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻋﻣده دﺳت ﯾﺎﺑﻧد .در ﭘﻼن ھذا
ﺗﻼش ﺷده اﺳت ﺗﺎ راه ھﺎی ﺑﻧﯾﺎد ﮔذاری روش ھﻣﮑﺎری ﺟﺳﺗﺟوﮔردد.

ﭘﻼن اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ وظﺎﯾف ﻋﻣده اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت را اراﯾﮫ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﺗطﺑﯾق اھداف اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ درھرﯾﮏ از وظﺎﯾف ،و ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی
ﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ در اﻣرﺗﺣﻘق اﯾن اھداف ﺑﺎﯾد روی دﺳت ﮔرﻓﺗﮫ ﺷوﻧد ﻣﯾﺑﺎﺷد .ھﻣﭼﻧﯾن ﯾﮏ ﭼﺎرﭼوب زﻣﺎﻧﯽ ﺑرای اﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ و ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﺗﺎﯾﺞ
ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده آﻧﮭﺎ اراﺋﮫ ﺷده اﺳت .ﺳﮫ ﺳﺎﺣﮫ ﮐﺎری ﻋﻣده ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون ﺗﺷﺧﯾص ﺷده اﻧد ،ﻋﺑﺎرﺗﻧد از :ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ و ﻧظﺎرت و ﺗﻣﺎم وظﺎﯾف ﻣدﯾرﯾﺗﯽ .
دروظﺎﯾف ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ و ﻧظﺎرت اھداف اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری ﺷﺎﻣل ﻣوارد ذﯾل ﻣﯾﺑﺎﺷد:
·

ﺣﻣﺎﯾت از ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری – ﺑﺎ ھدف ﻓراھم ﺳﺎزی ﮐﻣﮏ ھﺎی ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﺑرای وزارت ھﺎ و دﯾﭘﺎرﺗﻣﻧت
ھﺎی دوﻟﺗﯽ ﺟﮭت ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ آﻧﮭﺎ دراﻣر اﻧﮑﺷﺎف ﭘﻼن ھﺎی ﻣوﺛرﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری  ،و ﻧظﺎرت وﻣراﻗﺑت ازﺗطﺑﯾق ﭘﻼن ھﺎ
درﺑﺧش ﭘﯾروی از اﺳﺗراﺗﯾژی ﻣﻠﯽ ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری.

·

ﺑررﺳﯽ ورﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾﺎت -ﺑﺎ ھدف اﻓزاﯾش ﻣﯾزان ﺛﺑت و ﺑررﺳﯽ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺷﮭروﻧدان در ﻣورد ﻓﺳﺎد اداری ﺟﮭت اﻗداﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر.

·

ﺗﺣﻘﯾق و ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻗﺿﺎﯾﺎ  -ﺑﺎ ھدف ﺑﮭﺑود ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ورﺳﯾدﮔﯽ ﻣﺣﺗﺎطﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻗﺿﺎﯾﺎﯾﯽ ﻓﺳﺎد اداری  ،ارﺟﺎع دوﺳﯾﮥ ھﺎی ﻣﻌﺗﺑر ﺑﮫ دﻓﺗر
ﻟوی ﺎرﻧوال ﺑرای ﺗﺣﻘﯾق و رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﯾﺷﺗر ،و ﺗﻌﻘﯾب دوﺳﯾﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﺿﻣﯾن رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮭﺗر ﺑﮫ آﻧﮭﺎ.

٨

·

ﺗداﺑﯾرﺟﻠوﮔﯾری -ﺑﺎ ھدف طراﺣﯽ و ﺗطﺑﯾق طرزاﻟﻌﻣل ھﺎی اداری ﺳﺎده ﺟﮭت ﮐﺎھش ﻓرﺻت ھﺎی ﺑروز ﻓﺳﺎد ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری ﻧزدﯾﮏ
ﻧﮭﺎدھﺎی ﺗطﺑﯾق ﮐﻧﻧده.

·

ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و ﻣردم -ﺑﺎ ھدف اﯾﺟﺎد ﯾﮏ اﺳﺗراﺗﯾژی ارﺗﺑﺎطﺎت ﮐﮫ ﺳطﺢ آﮔﺎھﯽ ﻋﺎﻣﮫ را در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻓﺳﺎد و ﺑرﻧﺎﻣﮥ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ
ﻓﺳﺎد اداری دوﻟت ﺑﻠﻧد ﺑرده و ﻣﺷﺎرﮐت ﺑﯾﺷﺗر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ را در ﺗطﺑﯾق اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺟﻠب ﻧﻣﺎﯾد.

·

اﺳﺗراﺗﯾژی ،ﭘﻼن ﮔذاری و ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ -ﺑﺎ ھدف ﺗﺄﻣﯾن ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺟدﯾدﺗر ﺑرای اﻧﮑﺷﺎف ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ھﺎی ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری ﺟﮭت
ﻣﻼﺣظﮫ دوﻟت و اﯾﺟﺎد ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری و دوﻧرھﺎ.

وظﯾﻔﮥ اﺟراﺋﯾوی ادارۀ ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری ﺷﺎﻣل اھداف ذﯾل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد:
·

ﺛﺑت و ﺗﺄﯾﯾد ﺻﺣت داراﯾﯽ ھﺎ -ﺑﺎ ھدف ﺛﺑت و اﺷﺎﻋﮫ داراﯾﯽ ھﺎی ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻧد ﭘﺎﯾﮫ ،ﺗﺄﯾﯾد ﺻﺣت اﻋﻼﻣﯾﮫ داراﯾﯽ ﺑﮫ ﺻورت
ﺗﺧﺻﺻﯽ ،ارﺟﺎع ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از اﺣﮑﺎم ذﯾرﺑط ﺗﺧطﯽ ﮐرده اﻧد ﺑﮫ دﻓﺗر ﻟوی ﺎرﻧواﻟﯽ ،و ﻧﺷر ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﻠﯾﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ.

·

اﺟراات دﻓﺎﺗرﺳﺎﺣوی  -ﺑﺎ ھدف ﭘﯾش ﺑرد دﻓﺎﺗرﺳﺎﺣوی دﻓﺗر ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت وﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺟﻣﻊ آوری ﺷﮑﺎﯾﺎت
ﺷﮭروﻧدان در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻓﺳﺎد در دﺳﺗﮕﺎه دوﻟت و ﺗﺣﻘﯾق در ﻣورد ﺷﮑﺎﯾﺎت اراﺋﮫ ﺷده.

اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت وظﯾﻔﮫ ﭘﯾﺷﮕﯾری را ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ اھداف اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ ذﯾل اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد:
·

ﻧظﺎرت و ﺣﻣﺎﯾت از ﻣﺳﺎﻋﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد -ﺑﺎ ھدف ﺗﺄﻣﯾن ﻣﺳﺎﻋدت ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ و ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺑرای وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و رﯾﺎﺳت ھﺎی دوﻟت
در زﻣﯾﻧﮫ اﻧﮑﺷﺎف ﭘﻼن ھﺎی ﻋﻣﻠﯽ ﻣوﺛر ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد ،و ﻧظﺎرت ﺑر اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ اﯾن ﭘﻼن ھﺎ در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ اﺳﺗراﺗﯾژی ﻣﻠﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ
ﻓﺳﺎد ﺗطﺑﯾق ﻣﯽ ﺷوﻧد ﯾﺎ ﺧﯾر.

·

ﺗﺣﻘﯾق ،ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ -ﺑﺎ ھدف ﺟﻣﻊ آوری و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ﺑﮭﺗرﯾن روش ھﺎی ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری ،و ﻧظﺎرت ﺑر ﺗطﺑﯾق
ﭘﻼن اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت.

·

ﻗوای ﺑﺷری و ظرﻓﯾت ﺳﺎزی -ﺑﺎ ھدف ﻣوﺛر ﺳﺎزی اﺳﺗﺧداﻣﺎت و ﺑﮭﺑود ﮐﯾﻔﯾت و ﺳطﺢ ﺗﺧﺻﺻﯽ ﮐﺎرﻣﻧدان ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ اداره ﻋﺎﻟﯽ
ﻧظﺎرت از طرﯾق آﻣوزش و ﺗوزﯾﻊ ظرﻓﯾت ھﺎی آﻣوزﺷﯽ در ﺳﺎﯾر ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺗﯽ.

·

ظرﻓﯾت ﺳﺎزی اداری -ﺑﺎ ھدف ﺗﻘوﯾت ظرﻓﯾت ھﺎی اداره در زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی اداری ،ﻣﺎﻟﯽ ،ﺣﺳﺎﺑداری و ﺗﮑﻧﺎﻟوژی ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ

وظﯾﻔﮫ ﮐﻠﯽ ﻣدﯾرﯾﺗﯽ اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری در راﺳﺗﺎی اھداف اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ ذﯾل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد:
·

ﺗﻔﺗﯾش داﺧﻠﯽ -ﺑﺎ ھدف ﺗطﺑﯾق ﺗﻔﺗﯾش داﺧﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﺣوی ﮐﮫ اﺟراات اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری ﺗﻘوﯾت ﮔردد.

·

ارﺗﺑﺎط دوﻧرھﺎ و رﯾﺎﺳت دﻓﺗر -ﺑﺎ ھدف ﻓراھم ﺳﺎزی ﻣدﯾرﯾت و ﺣﻣﺎﯾت اﻣوردﻓﺗرداری ﺑﮫ رﺋﯾس ﻋﻣوﻣﯽ و ﺣﻔظ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻣﺛﺑت ﺑﺎ
ﺟﺎﻣﻌﮫ دوﻧر.

·

ﻣﺷﺎورﯾن ﺣﻘوﻗﯽ – ﺑﺎ ھدف ﻓراھم ﺳﺎزی ﻣﺷوره ھﺎی ﺣﻘوﻗﯽ و ﻣﺷﺎوره ﺑﺎ رھﺑری اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری
درﺑﺧش ﺣﻘوﻗﯽ ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری.

٩

ادارۀ ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ،ﻣﺎﻧﻧد ھر ﻧﮭﺎد دوﻟﺗﯽ ﻓﻌﺎل در زﻣﯾﻧﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮔوﻧﮥ ﺑﺎز ،ﺷﻔﺎف و ﺣﺳﺎﺑده ﻋﻣل ﮐﻧد .اﯾن اداره ﺑﮫ ﺷﯾوه
ھﺎی ﻣﺗﻌدد درﺑﺎره اﻗداﻣﺎت و ﻋﻣﻠﮑرد ﺧوﯾش ﺣﺳﺎب ﻣﯾدھد :از طرﯾق ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ،ﮔزارش دھﯽ ﺳﺎﻻﻧﮫ ،ﺗﻔﺗﯾش ﻣﺳﺗﻘل ،و ﻧظﺎرت
اﺟراات .اﯾن اداره ھﻣﭼﻧﯾن از طرﯾق ﺗﺟدﯾد ﻣﺗداوم ﺳﺎﯾت اﻧﺗرﻧﯾﺗﯽ ﺧوﯾش ،ﮔﻔﺗﻣﺎن ھﺎی ﻋﺎﻣﮫ ﻣﻧظم ،اﻓزاﯾش ﺳطﺢ ﻣﺷﺎرﮐت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ در ﺗﯾم
ھﺎی ﺑررﺳﯽ ﺷﮑﺎﯾﺎت ،ﻧﺷر ﻋﻣوﻣﯽ اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎی داراﯾﯽ وﭘﯾﮕﯾری ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺷﮭروﻧدان ،ﺣﺳﺎﺑدھﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻣوﻓﻘﯾت اﯾن ﭘﻼن اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ ﺑﺻورت ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﭼﻧدﯾن ﻋﺎﻣل ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮫ اﯾن اداره ،ﺿروری اﺳت ﺗﺎ وظﺎﯾف و
دﯾﭘﺎرﺗﻣﻧت ھﺎی آن ﺗﻧظﯾم ﻣﺟدد ﺷوﻧد ﺗﺎ اﻣﮑﺎن اﺟرای وظﺎﯾف ﺟدﯾد اداره ،ﻣﺎﻧﻧد ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اوﻟﯾﮫ در ﻣورد دوﺳﯾﮫ ھﺎی ﻓﺳﺎد اداری ﻓراھم ﮔردد.
ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ارزﺷﻣﻧد ﺑدﺳت آﯾد ،ﺿروری اﺳت ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﻣﻧﺎﺳب ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﻧدی ﺷوﻧد ﺗﺳﻠﺳل آﻧﮭﺎ ﺣﻔظ ﺷود .اﯾن ﮐﺎر ﺷﺎﻣل
ھﻣﮑﺎری و ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻣوﺛر ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در زﻣﯾﻧﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﺳﺗﺧدام ﮐﺎرﻣﻧدان ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣوﺛر
و آﻣوزش ﭘرﺳوﻧل اداره ﻧﯾز ﻋﺎﻣل ﮐﻠﯾدی دﯾﮕری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑرای ﻣوﻓﻘﯾت اﯾن ﭘﻼن ﻧﻘش ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده دارد .ھﻣﭼﻧﺎن ﻻزم اﺳت ﮐﮫ دوﻧرھﺎی
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎی ﺧود ،ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﺣﻣﺎﯾت ھﺎﯾت ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﺧوﯾش را ﺑﮫ اﯾن اداره اداﻣﮫ دھﻧد ﺗﺎ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای اﺟراات اداره ﻋﺎﻟﯽ
ﻧظﺎرت وﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری ﺗﺎﻣﯾﯾن ﮔردد.
ً
ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ،ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻗﺿﺎوت درﻣورد ﻣوﻓﻘﯾت اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری درﺳﮫ ﺳﺎل آﯾﻧده از ﺷﺎﺧص ھﺎی اﺟراات اﺳﺗﻔﺎده ﺑﮫ
ﻋﻣل ﻣﯾﺎﯾد .اﯾن ﺷﺎﺧص ھﺎ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از ﻧﺗﺎﯾﺟﯽ ﻣﺎﻧﻧد اﺻﻼﺣﺎت ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ در ﭼﺎرﭼوب ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری ،ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣﺛﺑت ﺗﻔﺗﯾش
اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری ،اﻓزاﯾش ﺳطﺢ آﮔﺎھﯽ ﻋﺎﻣﮫ ﻣردم درﻣورد ﻓﺳﺎد اداری و ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﺳﺗﻔﺎده از ﺣﻘوق اﺷﺧﺎص
دراﻣر ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری ،ﻣﺛﺑت ﺑودن ﺑﯾﻧش ﻣردم ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت وﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری ،و اﻓزاﯾش ﺗﻌداد
ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺛﺑت ﺷده ،اﻓزاﯾش ﺗﻌداد ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺣل و ﻓﺻل ﺷده ،اﻓزاﯾش ﺗﻌداد ﺷﮑﺎﯾﺎت راﺟﻊ ﺷده ﺑرای ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ﺗﻔﺗﯾش ،اﻓزاﯾش ﺗﻌداد ﻣوارد
ﺗﻔﺗﯾش ،اﻓزاﯾش ﺗﻌداد ﺗﺧطﯽ ھﺎی ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷده در اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎی داراﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ارﺟﺎع ﺷده ﺑﺎﺷﻧد ،اﻓزاﯾش ﻣوارد ﻣﺟﺎزات ﺻﺎدر ﺷده
ﺑرای ﻋدم ﭘﯾروی از ﻗواﻋد ﺛﺑت واﺷﺎﻋﮫ داراﯾﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد .اﯾن ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑﮫ ﺻورت ﺳﺎﻻﻧﮫ ﮔزارش داده ﺷده و دردﺳﺗرس ﻣردم ﻗرارﻣﯾﮕﯾرد.

١٠

 .١ﻣﻘدﻣﮫ
ﻣﺷﮑل ﻓﺳﺎد در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎ ﺣدی ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ وﻓزاﯾﻧده ﺑوده ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﻣﻠﯽ و ﻣﺣﻠﯽ ،اﻣﻧﯾت ،اﻧﮑﺷﺎف ،رﺷد اﻗﺗﺻﺎدی و ﭘروﺳﮫ دوﻟت ﺳﺎزی
را ﺑﺎ ﭼﺎﻟش ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﻓﺳﺎد ﯾﮏ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻓراﮔﯾر اﺳت ﮐﮫ در ﺑﺳﯾﺎری از ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟت در ﺳطوح ﻣﻠﯽ و ﻣﺣﻠﯽ و ھﻣﭼﻧﺎن در وظﺎﯾف
ﺳﯾﺎﺳﯽ و اداری وﺟود دارد .ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺑروز ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻓﺳﺎد اداری ،ﮐﻧﺗرول ﮐﺎﻓﯽ وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ و ﻗواﻧﯾن ﻧﯾزﺑﮫ ﺣد ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺎﻓذ ﻧﻣﯽ
ﮔردﻧد .ﻓﺳﺎد اداری ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﻧﺣرف ﮐردن ﺑودﯾﺟﮫ ھﺎی اﺧﺗﺻﺎص ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑرای ﺗﺄﻣﯾن ﺧدﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻓﻘرا ﻟطﻣﮫ وارد ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﺎﻋث ﺗﺷدﯾد
ﻧﺎﺑراﺑری ھﺎ و ﮐﺎھش اﻧﮕﯾزه ھﺎ ﺑرای ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﮔردد.
در اﺛر ﺳﯽ ﺳﺎل ﺟﻧﮓ ،ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺗﯽ ﺗﺿﻌﯾف ﮔردﯾده اﻧد و ﺗواﻧﺎﯾﯽ آﻧﮭﺎ ﺑرای ﻋﻣﻠﮑرد ﻣوﺛر ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ﺟﻧﮓ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺷﮑل ﮔﯾری
ﻓرھﻧﮓ ﻣﺻوﻧﯾت و ﻋدم اﺣﺗرام ﺑﮫ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻗﺎﻧون ﮔردﯾده اﺳت .ﺗﺣت ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ ،ﻓﺳﺎد ﺷدﯾداً در ﮐﺷور رﯾﺷﮫ دواﻧده و ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.
در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،اﺧﺗﯾﺎرات ﮐﺎرﻣﻧدان دوﻟت ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد ﺷده اﺳت ﺗﺎ ﺣدی ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ازﻗدرت و ﻣﻘﺎم ﺧود ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده و ﻣﺷروﻋﯾت دوﻟت ازدﯾدﮔﺎه
ﺷﮭروﻧدان ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺎﻧوﻧﯽ
دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺿرورت ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﺿﻠﮫ ﻓزاﯾﻧده  ،از زﻣﺎن ﮐﻧﻔراﻧس ﺑن در ﺳﺎل  ٢٠٠١و ﺑﺎ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و
ﮐﺷورھﺎی ﺗﻣوﯾل ﮐﻧﻧده ،ﺗﻌدادی از ادارات و ﮐﻣﯾﺳﯾون ھﺎ را در ﺑﺧش ھﺎی ﻣﺟرﯾﮫ ،ﻣﻘﻧﻧﮫ و ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ ﻣﻧﺻوب ﻧﻣوده اﺳت ﺗﺎ ﭼﺎﻟش ھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ
ﻣﺷروﻋﯾت دوﻟت را ﺗﺿﻌﯾف ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد رﻓﻊ ﻧﻣﺎﯾﻧد .در اﯾن ﻣﯾﺎن ،ﻣﮭﻣﺗرﯾن اﻗدام ﻋﺑﺎرت از ﺗﺄﺳﯾس اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﻔﮫ ﻓﺳﺎد اداری
در اواﺧر ﺳﺎل  ٢٠٠٨ﺑود .اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﺑر اﺳﺎس اﺳﺗراﺗﯾژی ﻣﻠﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری و اﺻﻼﺣﺎت اداری و ھﻣﭼﻧﯾن ﻗﺎﻧون ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ
ﻓﺳﺎد اداری و ﻧظﺎرت ﺑر ﺗطﺑﯾق اﺳﺗراﺗﯾژی ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری ﺗﺄﺳﯾس ﮔردﯾد .ﻗﺎﻧون ﻣذﮐور ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗطﺑﯾق اﺣﮑﺎم ﻣﺎده  ،٧ﻣﺎده ) ٧٥ﻓﻘره
ﺳوم( و ﻣﺎده  ١٤٢ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب رﺳﯾد و ﻧﺎﻓذ ﮔردﯾد .دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯾس اﯾن اداره ﺗواﻧﺳت ﺗﺎﺣدی زﯾﺎدی ﺑﮫ ﺗﻌﮭد
ﺧود ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺗﺄﺳﯾس ﯾﮏ ارﮔﺎن ﻣﺳﺗﻘل ﺑرای ﻧظﺎرت و ھﻣﺎھﻧﮓ ﺳﺎزی ﺗطﺑﯾق ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ھﺎی ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری دوﻟت ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﻣﺎده  ٦ﻣﯾﺛﺎق
ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﻋﻣل ﻧﻣﺎﯾد.
ﺑرﻋﻼوه  ،ﺑﮫ اﺳﺎس ﻓرﻣﺎن رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ،ﮐﮫ درﻣﺎه ﻣﺎرچ ﺳﺎل  ٢٠١٠ﺻﺎدرﮔردﯾد ،ﺻﻼﺣﯾت ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮫ اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت در زﻣﯾﻧﮫ اﻧﺟﺎم
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اوﻟﯾﮫ در ﻣورد ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻓﺳﺎد ﺗﻔوﯾض ﮔردﯾد .در اﯾن ﻓرﻣﺎن ،ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ وزارت داﺧﻠﮫ دﺳﺗور داده ﺷد ﺗﺎ ﺑﺎ ھدف ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ
اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری ،ﭘوﻟﯾس ﻗﺿﺎﯾﯽ را ﺑرای ﻣﺳﺎﻋدت ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اوﻟﯾﮫ اﺧﺗﺻﺎص دھد ﮐﮫ اﯾن اﻣر اﯾﺟﺎب ﻣﯽ
ﮐرد ﺗﺎ اداره ﻣذﮐور در ﺻورت ﮐﺷف ﺟراﯾم ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻓﺳﺎد اداری  ،آن را ﺑرای ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ﺗﻔﺗﯾش ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ دﻓﺗر ﻟوی ﺎرﻧواﻟﯽ راﺟﻊ ﻧﻣﺎﯾد.
از طرف دﯾﮕر ،در اﯾن ﻓرﻣﺎن ،ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری دﺳﺗور داده ﺷد ﺗﺎ ﭼﻧدﯾن ﻣورد از ﺗﻌﮭدات ﺻورت
ﮔرﻓﺗﮫ در ﮐﻧﻔراﻧس ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﺎﺑل در ﻣورد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ) ٢٠ﺟﻧوری و  ٢٠ﺟوﻻی  (٢٠١٠را ﻣورد ﺗطﺑﯾق ﻗراردھد .ﺑﻧﺎ ﺑر ﺣﮑم اﺟراﯾﯽ
رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﮐﮫ در اواﯾل ﺳﺎل  ٢٠١٠ﺻﺎدر ﮔردﯾد ،اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری ﻣوظف ﺷد ﺗﺎ ﻗﺎﻧون ﺟزای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را
ﺑﺎزﻧﮕری و ﺗﻌدﯾل ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ )ﺑﺎھﻣﮑﺎری وزارت ﻋدﻟﯾﮫ( ﻣﺟﺎزات ﺑﯾﺷﺗر ﺑرای ﻓﺳﺎد اداری ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣﺎﯾد ،طرزاﻟﻌﻣل ھﺎی اداری دوﻟت را ﺳﺎده
ﺳﺎﺧﺗﮫ ،اوﻟوﯾﺗﮭﺎی ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد و ﺳﺎﯾر دﯾﭘﺎرﺗﻣﻧت ھﺎی ﻋﻣده را ﻣورد ﺗﺟدﯾد ﻧظر و ﻧظﺎرت ﻗرار دھد .اﯾن اداره ھﻣﭼﻧﯾن ﻣوظف ﮔردﯾد ﺗﺎ
ً
ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ،در اواﺧر ﺳﺎل  ،٢٠١٠ﻣﺳوده ﻗﺎﻧون ﺗﻌدﯾل ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻓﺳﺎد
وزارت ﻣﺎﻟﯾﮫ را در زﻣﯾﻧﮫ ﮐﺎھش ﻓﺳﺎد اداری در ﺧدﻣﺎت ﮔﻣرﮐﯽ ﮐﻣﮏ ﻧﻣﺎﯾد.
اداری ﺗرﺗﯾب ﮔردﯾد ﺗﺎ ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ھﺎی وظﯾﻔوی و ھﻣﺎھﻧﮕﯽ اداره ﻣذﮐور را ﺗﺟدﯾد ﻧﻣﺎﯾد.

١١

ﻣﺎﻣورﯾت ودﯾدﮔﺎه
اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ،ﻋﺎﻟﯽ ﺗرﯾن ﻣرﺟﻊ ھﻣﺎھﻧﮓ ﮐﻧﻧده و ﻧظﺎرت ﺑر ﺗطﺑﯾق اﺳﺗراﺗﯾژی ﻣﻠﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری و اﺻﻼح طرزاﻟﻌﻣل ھﺎی
اداری ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻣﺎﻣورﯾت اﯾن اداره ﻋﺑﺎرت از رھﺑری ،ھﻣﺎھﻧﮓ ﺳﺎزی و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﻣﺳﺎﻋﯽ ﻣﻠﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ
ﻓﺳﺎد و اﻧﮑﺷﺎف ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ھﺎی ذﯾرﺑط ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ طور ﻣﺷﺧص ﺗرﻣﮑﻠﻔﯾت ھﺎی اﯾن اداره ﻗرارذﯾل ﻣﯾﺑﺎﺷد:
·

ﺛﺑت ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺷﮭروﻧدان در ﻣورد ﻓﺳﺎد اداری و اﻧﺟﺎم ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اوﻟﯾﮫ در ﻣورد آﻧﮭﺎ ،و ارﺟﺎع دوﺳﯾﮫ ھﺎ ،در ﺻورت ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺟرم،
ﺑﮫ دﻓﺗر ﻟوی ﺎرﻧواﻟﯽ.

·

ﺟﻣﻊ آوری ،ﺛﺑت و ﺗﺄﯾﯾد ﺻﺣت ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ داراﯾﯽ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﻌداد ﻣﺷﺧﺻﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟت و ﻧﺷر و ﺷﻔﺎف
ﺳﺎﺧﺗن ﻧﺗﺎﯾﺞ .

·

ﺗﺷﺧﯾص اﯾﻧﮑﮫ وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و دﯾﭘﺎرﺗﻣﻧت ھﺎی دوﻟﺗﯽ در ﮐدام زﻣﯾﻧﮫ ھﺎ در ﺑراﺑر ﻓﺳﺎد آﺳﯾب ﭘذﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،و ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ً طرح و
ﺗطﺑﯾق اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺳﺎده ﺳﺎزی طرزاﻟﻌﻣل ھﺎی اداری و ﮐﺎھش ﻓرﺻت ھﺎی ﺑروز ﻓﺳﺎد اداری.

·

ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از وزارت ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی دوﻟﺗﯽ و ادارات ﻣﺳﺗﻘل ﺗﻧظﯾم ﺑودﯾﺟﮫ در زﻣﯾﻧﮫ اﻧﮑﺷﺎف ﭘﻼن ھﺎی ﻋﻣﻠﯽ ھدﻓﻣﻧد ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد
اداری و ﻧظﺎرت ﺑر ﻋﻣﻠﮑرد آﻧﮭﺎ در زﻣﯾﻧﮫ ﺗطﺑﯾق ﭘﻼن ھﺎ.

·

اﻧﮑﺷﺎف ارﺗﺑﺎطﺎت ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ ،رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺟﻣﻌﯽ و ﺳﮑﺗور ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﮫ ﻣﻧظور ارﺗﻘﺎی آﻣوزش و آﮔﺎھﯽ ﻋﺎﻣﮫ در
ﻣورد ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻓﺳﺎد اداری و ﺣﻘوق ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺷﮭروﻧدان ﺑرای ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری.

اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﺑرای اﻧﺟﺎم وظﺎﯾف و ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻓوق ﻧﯾﺎزﻣﻧد ھﻣﮑﺎری ﻗوی و ﺗﺷرﯾﮏ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ از
اھداف ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑرﺧوردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .اﯾن ﻧﮭﺎدھﺎ ﺷﺎﻣل وزارت داﺧﻠﮫ ،وزارت ﻋدﻟﯾﮫ ،دﻓﺗر ﻟوی ﺎرﻧواﻟﯽ ،اداره ﮐﻧﺗرول و ﺗﻔﺗﯾش ،واﺣد
اﺳﺗﺧﺑﺎرات ﻣﺎﻟﯽ ،ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘل اﺻﻼﺣﺎت اداری وﺧدﻣﺎت ﻣﻠﮑﯽ و ﺳﺎﯾر ﻧﮭﺎدھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.

ﺷرح دﯾدﮔﺎه اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت
ﯾﮏ دوﻟت ﻣﻠﯽ دارای ﻋﺎﻟﯽ ﺗرﯾن ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯾت ﺑﮫ اﺳﺎس اﺻول ﻣوﺛرﯾت ،ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺣﺳﺎﺑدھﯽ درﺑراﺑرﻣردم

اھداف ﮐﻠﯽ اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری
ﺑﮫ ﺻورت ﮐﻠﯽ ﭘﻼن اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری ﺳﮫ ھدف ﻋﻣده را دﻧﺑﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد:
·

ﺗﻌﻘﯾب ﯾﮏ روش ﭼﻧد ﺟﺎﻧﺑﮫ :ﺗﺟرﺑﮫ ﺣﺎﺻﻠﮫ از ﺗطﺑﯾق ﺑﮭﺗرﯾن ﺷﯾوه ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻣوﻓق ﺗرﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی
ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﭼﻧد ﺟﺎﻧﺑﮫ ﯾﺎ ﭼﻧدﯾن ﺑﻌدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد -ﯾﻌﻧﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ادارات ﻣﺧﺗﻠف دوﻟﺗﯽ ﻣورد
ﮐﺎرﺑرد ﻗرارﻣﯾﮕﯾرﻧد ،درﭼﻧدﯾن وظﺎﯾف  ،ﺑﮫ ﺳطﺢ ﻣﻠﯽ و ﻣﺣﻠﯽ ،ﺑﮫ ﺷﻣول ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ ،ﺳﮑﺗور ﺧﺻوﺻﯽ و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺟﻣﻌﯽ ،و
ﮐﺎرﺑرد ﺳﻠﺳﻠﮫ ای از اﺑزارھﺎ ﺑرای اﯾﺟﺎد اﺻﻼﺣﺎت ،وﺿﻊ ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ھﺎی ﮐﻧﺗرول ،اﯾﺟﺎد ﺷﻔﺎﻓﯾت و ارﺗﻘﺎی اﻧﺳﺟﺎم ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ھﺎی ﭼﻧد ﺟﺎﻧﺑﮫ در ﺑرﮔﯾرﻧدۀ ﺳﮫ رﮐن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد :ﺗﻧﻔﯾذ ﻗﺎﻧون ،ﺗداﺑﯾرﺟﻠوﮔﯾری و آﮔﺎھﯽ ﻋﺎﻣﮫ .ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده
از اﯾن ﻣﯾﺗودوﻟوژی ﭘﻼن اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﯾﮏ روش ﮐﻠﯽ دوﻟت ﺗرﺗﯾب وﺗﻧظﯾم
ﮔردﯾده ﮐﮫ ﭼﻧدﯾن ﻧﻘطﮫ را ﺑرای ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻓﺳﺎد اداری ﺧﺎطرﻧﺷﺎن ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد.
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·

ﺗﻘوﯾت ظرﻓﯾت و ﺳطﺢ ﺗﺧﺻص ﮐﺎرﻣﻧدان :اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت وﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری ،ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ اﻓزاﯾش ظرﻓﯾت ﻣﺳﻠﮑﯽ و ﺳطﺢ
ﺗﺧﺻص ﮐﺎرﻣﻧدان ﺧود ،اﻧﮑﺷﺎف ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﺳﺎزﮔﺎر و طرزاﻟﻌﻣل ھﺎی ﻻزم ﺑرای اﻧﺟﺎم وظﺎﯾف ﺧود و ﺑﮭره ﮔﯾری از ﺑﮭﺗرﯾن
روش ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺿﻣن ﺗطﺎﺑق آﻧﮭﺎ ﺑﺎ وﺿﻌﯾت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ وظﯾﻔﮫ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺧود ﻋﻣل ﻧﻣﺎﯾد .اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و
ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری  ،ﻣﻧﯾﺣث ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ﻧﺳﺑﺗﺎً ﺟدﯾد ،و ھﻣﮑﺎران ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن آن ،ﺑﺎﯾد ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣوﺟود ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﺗرﯾن
ﮐﺎرﻣﻧدان را در ﭘﺳت ھﺎی اداره ﻣذﮐور اﺳﺗﺧدام و ﺣﻔظ ﻧﻣﺎﯾد و ﺑرای آﻧﮭﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﻣوﺛر را ﻓراھم ﻧﻣوده ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ و
ﻟﯾﺎﻗت آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺣد ﻋﺎﻟﯽ ﺑرﺳد.

·

ﺗﻣرﮐز ﺑﺎﻻی دﺳت ﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ اﺛرات ﻣﺑﺎرزه ﺑﮫ ﻣﺳﺎﻋﯽ و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری  :ازآﻧﺟﺎﯾﯾﮑﮫ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ داﻧﺳﺗﮫ ﺷده ﮐﮫ دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ
اھداف ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﮐﺎر ﺷدﯾد و زﻣﺎن زﯾﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ دوﻟت ،ﻣردم ﻋﺎم و ھﻣﮑﺎران ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻏﺎﻟﺑﺎ ً از روی ﺑﯽ
ﺻﺑری ﻣﻧﺗظر دﯾدن ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣﺣﺳوس ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد در ﮐوﺗﺎه ﻣدت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .در ﭘﻼن اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ ھذا ،ﺿﻣن اﯾﻧﮑﮫ ﯾﮏ
ﭼﺎرﭼوب ﮐﺎری ﺑرای اداره ھﺎی ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری اراﺋﮫ ﮔردﯾده ﮐﮫ ﺑرای دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در درازﻣدت ﺳودﻣﻧد ﻣﯾﺑﺎﺷد ،ھﻣﭼﻧﯾن
ﺿرورت دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻣوﻓﻘﯾت ھﺎی اوﻟﯾﮫ ﻧﯾز اذﻋﺎن ﺷده اﺳت .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت دﭼﺎر ﻣﺣدودﯾت در زﻣﯾﻧﮫ
ﺗﻧﻔﯾذ ﻗواﻧﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﻣﻧﺎﺳب ﻧﯾﺳت از اﯾن اداره ﺗوﻗﻊ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺷﺎﺧص ﺷﻔﺎﻓﯾت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﮫ ﻣﯾزان
ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ ﺑﮭﺑود ﺑﺧﺷد .ﺑﮫ ھرﺣﺎل ،از طرﯾق ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻣﯾﺎن ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺗﯽ ﻋﻣده و ﻣﺳﺋول ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﻠﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری،
ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣﮭﻣﯽ دﺳت ﯾﺎﻓت -ﻣﺛﻼ ﺗﻌداد ﺑﯾﺷﺗری از ﻣﻘﺎﻣﺎت را در ﻣورد ﻣوارد ﻓﺳﺎد ﻣﯾﺗوان ﺗﻔﺗﯾش ﻧﻣود ،و طرزاﻟﻌﻣل ھﺎی
اداری دوﻟت را ﺟﮭت رﻓﻊ آﺳﯾب ﭘذﯾری ھﺎ در ﺑراﺑر ﻓﺳﺎد ﺳﺎده ﻧﻣود ،ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﯽ ﺗوان ﺗﻌداد ﺑﯾﺷﺗری از ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﯽ را ﮐﮫ اﻋﻼﻣﯾﮫ
ھﺎی ﻧﺎدرﺳﺗﯽ را درﻣورد داراﯾﯽ ﺧوﯾش اراﺋﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﻣﺟﺎزات ﯾﺎ از ﮐﺎر ﺑرﮐﻧﺎر ﮐرد .ﺷﺎﺧص ھﺎی اﺟراات ﭘﻼن را ﻣﯽ ﺗوان در
راﺳﺗﺎی ﻧظﺎرت ﺑر ﻧﺗﺎﯾﺞ و ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد )ﺑﮫ ﺑﺻورت ﺳﺎده ﺑرای ﻧظﺎرت از  outputو  (inputﺗﻧظﯾم ﻧﻣود.
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 .٢اﺟﻧدای ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺗﻼش ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺟﮭت اﯾﺟﺎد ﯾﮏ دوﻟت ﻣﺳﺗﺣﮑم و ﻧﯾروﻣﻧد ﮐﮫ در آن ﺣﮑوﻣت داری ﺧوب و ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻗﺎﻧون ﺣﮑﻣﻔرﻣﺎ ﺑﺎﺷد ،ﺗوﺳط ﻓﺳﺎد
اداری و اﺗﮭﺎﻣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻓﺳﺎد ﮐﮫ اﻋﺗﻣﺎد ﻋﺎﻣﮫ را ﺧدﺷﮫ دار ﻣﯾﺳﺎزد ،ﻣﺗﺎﺛر ﮔردﯾده اﺳت .در ﻣﺣور اﺳﺎﺳﯽ اﯾن ﻣﺷﮑل ،ﻓﺳﺎد ﺑزرگ و وﺳﯾﻊ
ﻣوﺟود در ﮐﺷورﮐﮫ ﺗوﺳط ﺷش ﻋﺎﻣل  /ﻓﮑﺗور ﻋﻣده ﺗداوم ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ،زﻣﯾﻧﮫ را ﺑرای ﮐﺳب داراﯾﯽ ھﺎی ﻧﺎﻣﺷروع ﻓراھم ﻧﻣوده اﺳت ﮐﮫ اﯾن
داراﯾﯽ ھﺎ ﻧﺎ ﻣﺷروع ﻋﺑﺎرت اﻧد از (i) :ﺗﺻرف داراﯾﯽ طﺑﻌﯾﯽ (ii) ،از ﺑﯾن رﻓﺗن داراﯾﯽ ﻋﺎﻣﮫ ،ﺑﮫ وﯾژه ﺳﯾﺳﺗم ﮔﻣرﮐﺎت و ﺳﯾﺳﺗم ﺗﻌرﻓﮫ
 (iii) ،ﻗﺎﭼﺎق (iv) ،ﺗﺻﺎﺣب زﻣﯾن ھﺎی دوﻟﺗﯽ )ﻋﺎﻣﮫ( و ﺳﺎﯾر داراﯾﯽ ھﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از زور (v) ،ﻋﻘد ﻗرار دادھﺎ ﺑرای ﻋرﺿﮫ ﺧدﻣﺎت و
اﺟﻧﺎس و از ھﻣﮫ ﻣﮭﻣﺗر ) (viﺗوﻟﯾد ،ﭘروﺳس و ﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدرﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﺷش ﻓﮑﺗور ﻣﺗذﮐره ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻓﺷﺎر ھﺎی ﻣﺗﻌدد در راﺳﺗﺎی ﻟﯾﻼم ﯾﺎ ﻓروش ﮐﺎﻣل دﻓﺎﺗر دوﻟﺗﯽ )ﻋﺎﻣﮫ( و ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت آن ﺟﮭت ﺣﻣﺎﯾت
ً
ﻋﻼوﺗﺎ ،ﻓﮑﺗور ھﺎی دﯾﮕر ﻧﯾز وﺟود دارد ﮐﮫ در رﺷد و اﻓزاﯾش ﻓﺳﺎد اداری
و دﻓﺎع از ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﻧﯾرو ھﺎی ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎر ،ﮔردﯾده اﺳت.١
ﮐﻣﮏ ﻧﻣوده و ﻓﺳﺎد ھﺎی اداری ﮐوﭼﮏ را ازدﯾﺎد ﺑﺧﺷﯾده اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻓﮑﺗور ھﺎ ﺷﺎﻣل ﻣوارد ذﯾل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﺛﺎل ،طرزاﻟﻌﻣل ھﺎی
ﻧﮭﺎﯾت ﭘﯾﭼﯾده و ﺑﯾوروﮐراﺗﯾﮏ ﺑرای ﻋرﺿﮫ ﺧدﻣﺎت ،ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘرره ھﺎی ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ،ظرﻓﯾت ﻣﺣدود ادارات دوﻟﺗﯽ در ﺳطﺢ ﻣﻠﯽ و ﻣﺣﻠﯽ ،ﻋدم
ﻣوﺟودﯾت ﮐﺎرﻣﻧدان آﻣوزش دﯾده و ﻣوﺟودﯾت ﮐﺎرﻣﻧدان دوﻟﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺎش ﮐم ،ﻣداﺧﻠﮫ ﺑﯾش از ﺣد اﻓراد ﻗدرﺗﻣﻧد در ﮐﺎر دواﯾر دوﻟﺗﯽ ،ﻋدم ﺗوﺟﮫ
و رھﺑری در راﺳﺗﺎی ﺗطﺑﯾق اﺳﺗراﺗﯾژی ﻣﻠﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری ﺗوﺳط وزارت ھﺎ و ﺳﺎﯾر ﻧﮭﺎدھﺎ ،و ﺳﯾﺳﺗم ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ/ﻧﺎرﺳﺎ ﻧظﺎرت و ﺗﻔﺗﯾش.

روش ﻣﺑﺎرزه اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری
دوﻟت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﮫ ﻣﻧظور رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺎﺋل ﺗﻌﮭد ﻧﻣوده اﺳت ﺗﺎ در زﻣﯾﻧﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری از ﯾﮏ روش "ﮐﻠﯽ
دوﻟت" اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾد .اﯾن روش در اﺳﺗراﺗﯾژی ﻣﻠﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری و ﻧﯾز در اﺳﺗراﺗﯾژی اﻧﮑﺷﺎف ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﮐﮫ در ﺳﺎل ٢٠٠٨
ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺷد ،ﮔﻧﺟﺎﻧﯾده ﺷده اﺳت .اﺳﺗراﺗﯾژی ﻣﻠﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری دارای اﺑﻌﺎد ﻣﺷﺧص و ﮔﺳﺗرده ﺑوده و در آن اﻧواع ﻣﺧﺗﻠف ﻓﺳﺎد ﮐﮫ ﺑر
ﺳﮑﺗورھﺎ و ادارات دوﻟﺗﯽ ﻣﺗﻌدد اﺛرﮔذارﻣﯾﺑﺎﺷد ﻣورد ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﻗرارﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .اﯾن ﭘﻼن ھﻣﭼﻧﯾن دﻻﯾل و ﻋواﻣل ﺗﺳﮭﯾل ﮐﻧﻧده ﻣﺷﮑل
ﻓﺳﺎد اداری را ﻣورد ﻣﺑﺎﺣﺛﮫ ﻗرارﻣﯾدھد .در اﯾن ﭘﻼن ،ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻋواﻣل ﮔﺳﺗرده اﻣﺎ ﻣوﺛر در اﺑﻌﺎد اداری ،ﻗﺎﻧوﻧﮕذاری ،ﻣﻘرراﺗﯽ،
ﻣﺎﻟﯽ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت ﮐﮫ روی ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻓﺳﺎد در ﻧﮭﺎدھﺎی ﻋرﺿﮫ ﺧدﻣﺎت ﻋﺎﻣﮫ دوﻟت ﺗﺄﺛﯾر ﮔذار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
اﺳﺗراﺗﯾژی ﻣﻠﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری ﯾﮏ ﻣﺟﻣوﻋﮫ وﺳﯾﻊ از اﺳﺗراﺗﯾژی ھﺎی ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد را ﮐﮫ ﻣﺗﻣرﮐز ﺑر اﺻﻼح ﺳﮑﺗور ھﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد،
ﺟﻣﻊ آوری ﻧﻣوده و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات را در راﺑطﮫ ﺑﮫ رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻓﺳﺎد در ﻣﻌﺎﻣﻼت اداری ،ﺳﯾﺳﺗم ﻗﺿﺎﯾﯽ ،ﻣﺎﻟﯾﮫ ﻋﺎﻣﮫ و ﺑودﯾﺟﮫ ،ﺗﻔﺗﯾش و
ﺣﺳﺎﺑرﺳﯽ ،ﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدر ،اراﺿﯽ و اﻣﻼک ،ﺻﺣت ،ﺟﻧﮕل داری ،اﺳﺗﺧراج ﻣﻌﺎدن ،ﺗراﻧﺳﭘورت ،اﺷﺗﻐﺎل و در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺑﺳﯾﺎری از
ﺣوزه ھﺎی دﯾﮕر اراﺋﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺗطﺑﯾق اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات دراﻣراﺻﻼﺣﺎت اداری وﺳﺎده ﺳﺎزی طرزاﻟﻌﻣل ھﺎ طورﯾﮑﮫ در اﺳﺗراﺗﯾژی ﻣﻠﯽ ﻣﺑﺎرزه
ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری ﻧﯾز ذﮐر ﮔردﯾده اﺳت ،ﻋﻣدﺗﺎ ً ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﺑﺗداﯾﯽ ﺗﻣﺎم وزارت ھﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری ﻋﺎﻟﯽ ﺗرﯾن ﻧﮭﺎدی اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﻣﺎھﻧﮕﯽ و ﻧظﺎرت ﺑر ﺗطﺑق اﺳﺗراﺗﯾژی ﻣﻠﯽ
ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری را ﺑر ﻋﮭده دارد ،اﯾن ﻧﮭﺎد در ﻣﻘﺎم ﺗﻧﻔﯾذ از ﺻﻼﺣﯾت ﻣﺣدود ﺑرﺧوردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﺟراآت ادارۀ ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﺷدﯾدا ً
واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻧﮭﺎدی ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ھﻣﮑﺎری و ھﻣﺎھﻧﮕﯽ اﯾن اداره ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ادارات دوﻟﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،و اﯾن اداره ﻣوظف اﺳت ﺗﺎ
ﺳﻔﺎرﺷﺎت و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﻣرﺑوطﮫ در ﻣورد اﺳﺗراﺗﯾژی را دﻧﺑﺎل ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ اھداف ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری دﺳت ﯾﺎﺑد.

١

ازاﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن :ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻟﻨﺪن  ،ﭘﺮﯾﺰﻧﺘﯿﺸﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻓﻐﺎن ﺑﮫ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻟﻨﺪن درﻣﻮرد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  ٢٨ ،ﺟﻨﻮری ﺳﺎل .٢٠١٠

١٤

ﻣوﻓﻘﯾت ھﺎی ادارۀ ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری ﺗﺎﮐﻧون
از ﻣﺎه ﻣﺎرچ ﺳﺎل  ،٢٠١٠ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ادارۀ ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری در ﭼﻧدﯾن زﻣﯾﻧﮫ و در راﺳﺗﺎی ھدف ﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﻧﺗرول و ﮐﺎھش
ﻓﺳﺎد اداری در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﯾﺷرﻓت ﻧﻣوده اﺳت .ﻣوارد ذﯾل ،ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑرﺟﺳﺗﮫ ای ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺗﺎ اﮐﻧون ﺣﺎﺻل ﺷده اﻧد:
·

ﺗﺳوﯾد ﻗﺎﻧون ﺗﻌدﯾل ﯾﺎﻓﺗﮫ اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری و ﻗﺎﻧون ﺗﻔﺗﯾش و ارﺟﺎع آن ﺟﮭت ﻣﻧظوری ﺑﮫ ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ .

در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻗﺎﻧون ادارۀ ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت :ﺳﺎﺣﮫ ﺗطﺑﯾق ﻗﺎﻧون ﻓﻌﻠﯽ ادارۀ ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری ﻣﺣدود ﺑﮫ وظﯾﻔﮫ ﻧظﺎرﺗﯽ اﯾن
اداره ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﻣﺎ اﯾن ﻗﺎﻧون ﭘس از وارد آﻣدن ﺗﻌدﯾﻼت ﻻزم ،ﻣﺎﻣورﯾت وﺳﯾﻊ ﺗری ﺑرای اداره ﺗﻌرﯾف ﻧﻣوده و از ﺗطﺑﯾق ﺻﻼﺣﯾت ھﺎ و
وظﺎﯾف ﺟدﯾد آن ،ﺑر اﺳﺎس ﺣﮑم و ﻓرﻣﺎن رﺋﯾس ﺟﻣﮭور در ﻣﺎه ﻣﺎرچ  ،٢٠١٠ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .ﻗﺎﻧون ﺟدﯾد ﺑﮫ ﮐﺎرﻣﻧدان ادارۀ ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت
اﯾن ﺻﻼﺣﯾت را اﻋطﺎء ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﻣﻧﺣﯾث "ﻣﺎﻣوران ﻗﺿﺎﯾﯽ" ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اوﻟﯾﮫ در ﻣورد ﺗﺧﻠﻔﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻓﺳﺎد اداری ﺑﭘردازﻧد .ﻗﺎﻧون
ﺟدﯾد اﯾن ﺻﻼﺣﯾت را ﺑﮫ ادارۀ ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﻣﯽ دھد ﺗﺎ ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری ﭘوﻟﯾس ﻗﺿﺎﯾﯽ وزارت داﺧﻠﮫ ،ﺷﮑﺎﯾﺎت و ﮔزارﺷﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻓﺳﺎد اداری
را ﺗﺣﻘﯾق ،ﺗﺟدﯾد ﻧظر و اﺳﻧﺎد آﻧرا ﺗرﺗﯾب ﻧﻣﺎﯾﻧد ،ﺗﺎ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اوﻟﯾﮫ ورﺳﯾدﮔﯽ در ﻣورد دوﺳﯾﮫ ھﺎی ﻓﺳﺎد ﺗﺣت ﺣﻣﺎﯾت ﻗرارﮔﯾرﻧد.
ﺑﺎ ﺗﻌدﯾل اﯾن ﻗﺎﻧون ،ھﻣﭼﻧﯾن ادارۀ ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری ،ﺻﻼﺣﯾت درﯾﺎﻓت ﮐرد ﺗﺎ ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻓﺳﺎد
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را از ﻧﻘطﮫ ﻧظر ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ ﻣﯾﺛﺎق ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺑﺎزﻧﮕری ﻧﻣﺎﯾد .ﺑﺎ ﺗﻌدﯾل اﯾن ﻗﺎﻧون ،ادارۀ ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﺑﺎ ﺑﮭره ﮔﯾری از
ﯾﮏ ﻣﺑﻧﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﻌﯾﺎرھﺎی زﻧدﮔﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯽ )ﻣﻠﮑﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ ( را ﻣورد ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗرار دھد .در ﻗﺎﻧون ﻣذﮐور ﭼﻧﯾن
ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻣرﺗﮑﺑﯾن ﺟراﯾم ﺟﮭت ﺗﻔﺗﯾش ﺑﮫ دﻓﺗر ﻟوی ﺎرﻧواﻟﯽ راﺟﻊ ﺷوﻧد.
·

ﻗﺎﻧون ﺗﻔﺗﯾش  :ﻗﺎﻧون ﺟدﯾد ﺗﻔﺗﯾش ﺻﻼﺣﯾت ھﺎی ﺟدﯾدی را ﺑرای اداره ﮐﻧﺗرول و ﺗﻔﺗﯾش ﻣﺷﺧص ﻧﻣوده ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﺎس آن اﯾن اداره
ﻣﯽ ﺗواﻧد ﭘﻼن ھﺎی ﻣرﺑوطﮫ را ﺗﮭﯾﮫ و ﺗﺻوﯾب ﻧﻣوده و ﺗﻔﺗﯾش را اﻧﺟﺎم دھد .ﺗﻌدﯾﻼت وارد آﻣده ﺑر اﯾن ﻗﺎﻧون ،اﯾﺟﺎب ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ
اداره ﮐﻧﺗرول و ﺗﻔﺗﯾش ﺑﺎ ﮐﺷورھﺎی دوﺳت و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﯽ ،ﭘروﺗوﮐول ھﺎ را ﺑرای ﺟذب ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎی ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ اﻣﺿﺎء
ﻧﻣﺎﯾد .اﯾن ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻧوﺑﮫ ﺧود ﺑﺎﻋث ﺑﮭﺑود طرزاﻟﻌﻣل ھﺎ ،ﺗﺳﮭﯾل ﻣﺑﺎدﻟﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ظرﻓﯾت ﺳﺎزی و ﻣﻌﯾﺎری ﻧﻣودن
ﮐﺎرو اﻣوردﻓﺗرﺷود .ﻗﺎﻧون ﺟدﯾد ﻣﺗﺿﻣن رﻋﺎﯾت ﺳﺗﻧدردھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﻔﺗﯾش و ﻧﺷر ﺳﺎﻻﻧﮫ ﮔزارﺷﺎت ﻣرﺑوطﮫ در ﺳﺎﯾت اﻧﺗرﻧﯾﺗﯽ
اداره ﻣﯾﺑﺎﺷد.

·

ﭼﻧدﯾن ﻣورد از ﭘروﺳﮫ ھﺎی اداری ﮐﮫ ﺷدﯾداً از ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺑروز ﻓﺳﺎد اداری آﺳﯾب ﭘذﯾر ھﺳﺗﻧد ،ﺳﺎده ﺳﺎزی ﺷدﻧد .اﯾن ﭘروﺳﮫ ھﺎ ﺷﺎﻣل
ﺳﯾﺳﺗم ﺗﻧظﯾم ﺑل ﺑرق ،ﺛﺑت و راﺟﺳﺗر دوﺳﯾﮫ ھﺎ و ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺑﮫ ﺷﮑل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ،ﺛﺑت وﺳﺎﯾط ﻧﻘﻠﯾﮫ و ﺻدورﺟوازﺳﯾرآﻧﮭﺎ ،و ﺻدور
ﭘﺎﺳﭘورت ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد .ﮐﺎر ﺳﺎده ﺳﺎزی دو ﭘروﺳﮫ دﯾﮕر_ ﯾﻌﻧﯽ ﺟواز اﻋﻣﺎرﺳﺎﺧﺗﻣﺎن و ﺟواز ﺗﺟﺎرت ھﺎی ﮐوﭼﮏ_ در ﺟرﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

·

از ﺟﻣﻠﮫ  ٦٤٤ﺷﮑﺎﯾت درﯾﺎﻓت ﺷده از ﻣردم ١٠٩ ،ﺷﮑﺎﯾت آن ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﺧﻠﻔﺎت ﻓﺳﺎد اداری ﺑودﻧد .ادارۀ ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه
ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری در ﻣورد  ١٣ﺷﮑﺎﯾت ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اوﻟﯾﮫ را اﻧﺟﺎم داده و دوﺳﯾﮫ ھﺎ را ﺑﮫ دﻓﺗر ﻟوی ﺎرﻧواﻟﯽ راﺟﻊ ﻧﻣوده اﺳت٤٧ :
ﺷﮑﺎﯾت ﺑررﺳﯽ ﮔردﯾده و ﺑﮫ ﺳﺎﯾر ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺗﯽ ﻓرﺳﺗﺎده ﺷدﻧد ﺗﺎ راه ﺣل ھﺎی ﻻزم ﺟﺳﺗﺟو ﺷود؛ و  ٤٩دوﺳﯾﮫ ھﻧوز ﺗﺣت ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت
اﺑﺗداﯾﯽ ﺗوﺳط ادارۀ ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

·

اﻋﻼم داراﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ  ١٩٠٥ﺗن از ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟت درﯾﺎﻓت و ﺛﺑت ﮔردﯾده اﺳت؛  ٧٦ﻣورد از اﯾن اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎ در روزﻧﺎﻣﮫ اﻧﯾس ،ﮐﮫ ﯾﮏ
روزﻧﺎﻣﮫ ﻣﻠﯽ اﺳت ،ﭼﺎپ ﺷده اﻧد .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ اﻋﻼم و اﺷﺎﻋﮫ داراﯾﯽ ھﺎی اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری،
اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده درآﯾﻧده ﺑﮫ ﻧﺷرﺳﭘرده ﻣﯾﺷوﻧد .ازﻟﺣﺎظ اداری در ﻣﺟﻣوع ١٧ ،اﻋﻼﻣﯾﮫ داراﯾﯽ روﺳﺎی ادارات ﻣﺳﺗﻘل و ١٢
اﻋﻼﻣﯾﮫ ﻣرﺑوط وزرای ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ ﺗﺄﯾﯾد ﺻﺣت ﺷده اﻧد ﮐﮫ اﯾن اﻣر زﻣﯾﻧﮫ را ﺑرای ﺑررﺳﯽ ﮐﺎﻣل ﺻﺣت اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎ در آﯾﻧدۀ ﻧزدﯾﮏ
ﻓراھم ﻣﯽ ﺳﺎزد.

١٥

·

ﺗﻔﺎھم ﻧﺎﻣﮫ ﺑرای ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺗﻼش ھﺎ و ﺗﺑﺎدﻟﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺎ ﺑﺳﯾﺎری از ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺗﯽ ذﯾرﺑط ،ﺗﺳوﯾد ﺷده ﯾﺎ ﺗﺣت ﻣﺑﺎﺣﺛﮫ ﻗراردارﻧد )ﺑﮫ
ﮔوﻧﮫ ﻣﺛﺎل ﺑﺎ ،ﻗوه ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﺟراﯾم ﺳﻧﮕﯾن ،اﺳﺗراﺗﯾژی اﻧﮑﺷﺎف ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،واﺣد ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺣﺳﺎس ،دﻓﺗر ﻟوی ﺎرﻧواﻟﯽ ،اداره
ﮐﻧﺗرول و ﺗﻔﺗﯾش( .ﯾﮏ ﺗﻔﺎھم ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ وزارت داﺧﻠﮫ ﻗﺑﻼ اﻣﺿﺎ ﮔردﯾده و ﻣورد ﺗطﺑﯾق ﻗرارﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﭼﮭﺎر ﻣﺄﻣور ﭘوﻟﯾس
ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺑرای ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ادارۀ ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری در زﻣﯾﻧﮫ اﻧﺟﺎم ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﺑﺗداﯾﯽ در ﻣورد ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺗوظﯾف
ﮔردﯾده اﻧد .ﺑﮫ اﺳﺎس ﯾﺎدداﺷت ﺗﻔﺎھم ﻧﺎﻣﮫ دﯾﮕر ﺑﺎ واﺣد اﺳﺗﺧﺑﺎرات ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی ،ادارۀ ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت و
ﺗﺣﻠﯾل ھﺎی اﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﯽ در ﻣورد ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ و اﻋﺿﺎی ﻓﺎﻣﯾل آﻧﮭﺎ در داﺧل و ﺧﺎرج اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
دﺳﺗرﺳﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧد .اﯾن ﯾﺎدداﺷت ﺗﻔﺎھم ﺑرای ﯾﮏ ھدف ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم ﻓراھم ﮔردﯾده ﮐﮫ ﻋﺑﺎرت از ﺗواﻧﻣﻧدﺳﺎزی ادارۀ ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و
ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری ﺑرای ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت در ﻣورد اﻋﻼم داراﯾﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ ﭘس از آﻏﺎز ﭘروﺳﮫ ﺑررﺳﯽ ﺻﺣت اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷد.
رﯾﺎﺳت ﺑررﺳﯽ دوﺳﯾﮫ ھﺎ ،ﻣﯽ ﺗواﻧد اﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺎت را در ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﺧﻠﻔﺎت ﻓﺳﺎد اداری اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾد.

١٦

ﻣﺷﮑﻼت ﻓراه راه اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری
ﺑﺳﯾﺎری از ﻋواﻣل ﺑﺎﻋث ﺷده اﻧد ﮐﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ادارۀ ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت در زﻣﯾﻧﮫ دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ اھداف آن ،ﺑﮫ ﺷﻣول ﻣوارد ذﯾل ،ﻣﺧﺗل ﮔردد:
·

ظرﻓﯾت و ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﮐﺎرﻣﻧداﻧﯽ ﮐﮫ از طرﯾق ﮐﻣﯾﺳﯾون اﺻﻼﺣﺎت اداری و ﺧدﻣﺎت ﻣﻠﮑﯽ اﺳﺗﺧدام ﺷده اﻧد.

·

ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ اﯾﻧﮑﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑرﮔزاری ﮐﻣﭘﺎﯾن ھﺎی آﮔﺎھﯽ دھﯽ ﻋﺎﻣﮫ ،ﺗﻌداد ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺷﮭروﻧدان در ﻣورد ﻓﺳﺎد اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و از اﯾن
رو ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗوﻗﻌﺎت ﻣردم ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺣل و ﻓﺻل ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻓراﺗر از ﺗوان و ظرﻓﯾت اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﺑﺎﺷد.

·

ﻋدم ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻣوﺛر ﺑﯾن ادارات ﮐﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری ﻣﺑﺎرزه ﻣﯾﮑﻧﻧد

·

ظرﻓﯾت ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ در وزارت ھﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺗﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ﺗطﺑﯾق ﭘﻼن ھﺎی ﻋﻣﻠﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری و ﺗطﺑﯾق اﺳﺗراﺗﯾژی ﻣﻠﯽ
ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری.

ﻓرﺻت ھﺎ و ﭼﺎﻟش ھﺎ در آﯾﻧده
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ آﯾﻧده ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ادارۀ ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت وﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری در آﯾﻧده ﺑﺎ ﭼﺎﻟش ھﺎ و ﻓرﺻت ھﺎی ﺑﺳﯾﺎری ﺑرای ﺑﮭﺑود
اﺟراات و ﻧﺗﺎﯾﺞ آن ﻣواﺟﮫ ﮔردد .اﯾن ﻓرﺻت ھﺎ و ﭼﺎﻟش ھﺎ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
·

ﺗطﺑﯾق ﭘﻼن اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ ﺑﮫ ﺻورت ﻣوﺛر ﺟﮭت اﺟرای روش "ﮐﻠﯽ دوﻟت" در ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری طورﯾﮑﮫ در اﺳراﺗﯾژی ﻣﻠﯽ
ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری ﮔﻧﺟﺎﻧﯾده ﺷده اﺳت.

·

ﺗﻧظﯾم ﻣﺟدد وظﺎﯾف ،ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ و طرزاﻟﻌﻣل اﺳﺗﺧدام ادارۀ ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﺣﻘق ﺑﮭﺗر
اھداف و اﺟﺗﻧﺎب از ﺗداﺧل ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎ ﺑﯾن رﯾﺎﺳت ھﺎی اﯾن اداره.

·

ﺗوظﯾف ﻣﺟدد ﭘرﺳوﻧل  ،ﺗﺟدﯾد وظﺎﯾف ﭘرﺳوﻧل و ﺗﺷرﯾﺢ ﺷﻐل ھﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺷﺧص ﺗر ﺟﮭت ﺳﺎزﮔﺎری آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﭘﻼن اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ
و ﺗﺷﮑﯾﻼت ﺟدﯾد.

·

آﻣوزش وﺳﯾﻊ ظرﻓﯾت ﮐﺎرﻣﻧدان ادارۀ ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت وﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری و ارﺗﻘﺎی ﺳطﺢ ﺗﺧﺻص در اداره و ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻘش ھﺎی
ﺗﺧﺻﺻﯽ در ھر رﯾﺎﺳت.

·

ﺗطﺑﯾق ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻣوﺛر  ،ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ و و ﻧظﺎرت ﺑر ﺳﺎﯾر ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺗﯽ ﻓﻌﺎل در ﻋرﺻﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری.

·

ﻣﺷﺎرﮐت ﻓﻌ ﺎل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ در اﻧﺟﺎم ﮐﺎرھﺎ و دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ اھداف ادارۀ ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری در ﺳرﺗﺎﺳر
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺟﻠب اﻋﺗﻣﺎد ﻣردم.

·

اﻧﮑﺷﺎف و ﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺳﺗم ﺷﺎﺧص "ﻣدﯾرﯾت ﺑرای ﻧﺗﺎﯾﺞ"ﺑرای ادارۀ ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﺗﺎ ﻧﺗﺎﯾﺞ اﺟراات اداره ﺧﺎطرﻧﺷﺎن ﮔردد و در راﺑطﮫ
ﺑﺎ ﻣﯾزان ﺷﻔﺎﻓﯾت و دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ اھداف ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری ﺑﮫ ﺗﻣﺎم دوﻟت ﺣﺳﺎﺑدھﯽ ﺻورت ﮔﯾرد.

·

اﺻﻼح وظﺎﯾف ﻣدﯾرﯾﺗﯽ داﺧﻠﯽ و اﯾﺟﺎد ظرﻓﯾت ھﺎی داﺧﻠﯽ ﺑرای ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از دﯾﭘﺎرﺗﻣﻧت ھﺎی ادارۀ ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت وﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد
اداری و ھداﯾت اداره ﺿﻣن ﮔﺳﺗرش ﺗﻌداد ﮐﺎرﻣﻧدان و ظرﻓﯾت آن.

١٧

 .٣اھداف و روش ھﺎی اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ
اھداف اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری ﺑﮫ اﺳﺎس ﺻﻼﺣﯾﺗﮭﺎ واﺧﺗﯾﺎرات وظﯾﻔوی اﯾن اداره ،روﺷﮭﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﻗﺑﻠﯽ
ﮐﮫ ﻣوﺛر واﻗﻊ ﺷده اﻧد و ھﻣﭼﻧﺎن روی ﺗﺣﻠﯾﻠﮭﺎی ﮐﮫ ﻗﺑﻼً در ﮐدام ﻣورد ﻣﺷﮑل وﺟود داﺷﺗﮫ و دﯾد ﺎه ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎ و ﻓرﺻﺗﮭﺎی آﯾﻧده ،ﺗﻌﯾﯾن
ردﯾده اﻧد.
اھداﻓﯾﮑﮫ در اﯾن ﺑﺧش ذﮐر ﻣﯾ ردﻧد ﺑﮫ اﺳﺎس ﻧظرﯾﺎت و ﻣﻔﮑوره ھﺎی رؤﺳﺎ و ﮐﺎرﻣﻧدان اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﮐﮫ در ﺗطﺑﯾق اﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ از ﺳﺎل
 ٢٠٠٨ﻋﻣﻼً دﺧﯾل ﺑودﻧد اﺳﺗوار ﺑوده و ھﻣﭼﻧﺎن ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن اﯾن اھداف از ﺗﺟﺎرب ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻧﯾز اﺳﺗﻔﺎده ﺑﻌﻣل آﻣده اﺳت.
ﺑﮫ اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری ﻗﺎﻧوﻧﺎ ً ﺻﻼﺣﯾت داده ﺷده اﺳت ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری را ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ار ﺎﻧﮭﺎی دوﻟﺗﯽ
ھﻣﺎھﻧ ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری را ﻧﯾز ﺧود ﺗطﺑﯾق ﻧﻣﺎﯾد .اﯾن ﻣوﺿوع در دﯾﺎﮔرام ذﯾل ﻧﺷﺎن داده ﺷده و ھﻣﭼﻧﺎن ذﯾﻼً ﻣورد
ﺑﺣث ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
·

اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری اﻧﺟﺎم وظﺎﯾف ﻣﺗﻌدد ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ﺳﺎزی و ﻧظﺎرت را ﺑﻌﮭده دارد :اﺧذ و ﺟﻣﻊ آوری
ﺷﮑﺎﯾﺎت در ﻣورد ﻓﺳﺎد اداری ازﮐﺎﺑل و ﺳﺎﯾر دﻓﺎﺗر ﺳﺎﺣوی ،اﻧﺟﺎم ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﺑﺗداﯾﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ﻗﺿﺎﯾﺎی ﻓﺳﺎد اداری ٢و ارﺟﺎع اﯾن
ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺑﮫ اداره ﻣﻧﺎﺳب ﻣرﺑوطﮫ و اﯾﺟﺎد ھﻣﺎھﻧ ﯽ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺟﮭت ﺗﻌﻘﯾب ﺑﮭﺗر ﻗﺿﺎﯾﺎی ﻣذﮐور ،ﮐﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ادارات دوﻟﺗﯽ ﺟﮭت ﺳﺎده
ﺳﺎزی ﭘروﺳﯾﺟرھﺎی ﮐﺎری ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻣﻌروض ﺑﮫ ﻓﺳﺎد اداری اﻧد ،دﺧﯾل ﺳﺎزی ﻣطﺑوﻋﺎت و ﺳﺎﯾر وﺳﺎﯾل ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑرای اﻓزاﯾش
اﮔﺎھﯽ ﻋﺎﻣﮫ در ﻣورد ﭘدﯾده ﻓﺳﺎد اداری ،ﺑرﻗراری رواﺑط ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ ﺟﮭت ﺗﻧوﯾر اذھﺎن ﻋﺎﻣﮫ در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺣﻘوق ﻗﺎﻧوﻧﯽ آﻧﮭﺎ و
اﯾﺟﺎد ﻓرﺻﺗﮭﺎی ﺟﻠب اﻋﺗﻣﺎد ﻣردم ،ﻓراھم آوری ﻣﺳﺎﻋدﺗﮭﺎی ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﺑرای وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ادارات دوﻟﺗﯽ ﺗﺎ ﭘﻼﻧﮭﺎی ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﻣﺑﺎرزه
ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری را در ﭼوﮐﺎت ادارات ﺧوﯾش ﺗرﺗﯾب ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ ﺑﻌداً ﺗوﺳط اﯾن اداره ﻣورد ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗرار ﻣﯾ ﯾرد و ﺑﺎﻻﺧره
اﻧﺟﺎم وظﺎﯾف ﭘﻼﻧﮕذاری و ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ﺳﺎزی ﺗﺎ از ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﺗﻣرﮐز اﯾن اداره اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ردد.

رﺋﯾس ﻋﻣوﻣﯽ

اﺟراات

ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ و ﻧظﺎرت

رﺋﯾس دﻓﺗرو رواﺑط دوﻧرھﺎ
ﻣﺷﺎورﯾن ﺣﻘوﻗﯽ
ﺗﻔﺗﯾش داﺧﻠﯽ

ﺛﺑت واﺷﺎﻋﮫ
داراﯾﯽ ھﺎ
ﺗﺣﻘﯾق و ﻧظﺎرت
و ارزﯾﺎﺑﯽ

ﻣﺎﻟﯽ و اداری

ﻣدﯾرﯾت و
ﺑررﺳﯽ ﺷﮑﺎﯾﺎت
دﻓﺎﺗرﺳﺎﺣوی

ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﺷری و
ارﺗﻘﺎی ظرﻓﯾت
واﺣد ﺗﮑﻧﺎﻟوژی
ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ

ھﻣﺎھﻧﮕﯽ و
رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ

ﺗداﺑﯾر ﺟﻠوﮔﯾری
ﻓﺳﺎد

ﻧظﺎرت و ﺣﻣﺎﯾت
ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد

ﻗﺿﺎﯾﺎ
رواﺑط رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ
و ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﭘﻼن ﮔذاری
اﺳﺗراﺗﯾژی و
ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ

 ٢ﻗﺒﻞ ازﻓﺮﻣﺎن رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﮫ درﻣﺎه ﻣﺎرچ ﺳﺎل  ٢٠١٠ﺻﺎدرﮔﺮدﯾﺪ  ،اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧﻈﺎرت وﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﮫ ﻓﺴﺎد اداری ﺻﺮف ﻣﺴﺌﻮل
ﻧﻈﺎرت ﺑﻮد و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺑﺘﺪاﯾﯽ را ﻧﺪاﺷﺖ و ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ اﺳﻨﺎد ﻗﻀﺎﯾﺎ را ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﺎ ﺷﻮاھﺪ را ﺟﻤﻌﺎوری ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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·

اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت وﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری وظﺎﯾف اﺟراﺋﯾوی را ﻧﯾز اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھد :ﺟﻣﻊ آوری ،ﺛﺑت و ﺗﺻدﯾق ﻓورﻣﮫ ھﺎی ﺛﺑت و
اﺷﺎﻋﮫ داراﯾﯽ ھﺎی ﮐﺎرﻣﻧدان دوﻟﺗﯽ ،اﻧﺟﺎم ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت در ﻣورد ﺗﺟﺎرب ﻣﺗﻧوع ﻓﺳﺎد اداری ،ﭘﯾﺷﺑرد وظﺎﯾف ﻣﺎﻟﯽ ،ﺣﺳﺎﺑﯽ و اداری
دﻓﺎﺗر ﺳﺎﺣوی ،اﻧﺟﺎم وظﺎﯾف ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﺷری ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﻣوزﺷﯽ ،ﺗﮑﻧﺎﻟوژی ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ و ﻣﺳﺎﯾل ﻟوژﺳﺗﯾﮑﯽ.

·

درﻧﮭﺎﯾت ،رھﺑری اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی اداری را ﺑﺻورت ﮐل ﻣورد ﻧظﺎرت ﻗرار ﻣﯾدھد ﮐﮫ
ﺷﺎﻣل ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی اداری ،اﯾﺟﺎد ھﻣﺎھﻧ ﯽ ﺑﺎ دوﻧرھﺎ ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﺻﻼﺣﺎت ﺣﻘوﻗﯽ و اﻧﺟﺎم ﺗﻔﺗﯾش داﺧﻠﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد.

ﺗوﺿﯾﺣﺎت ذﯾل در ﻣورد ھر ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐﻠﯾدی ﺷرح ھﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾت ،دﺳت آوردھﺎ ،ﻣﺷﮑﻼت و ﭼﺎﻟش ھﺎ ،اھداف اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ و ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﻣورد
ﺗطﺑﯾق ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﺟدول زﻣﺎﻧﯽ ﺑرای اﻧﺟﺎم اﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ درﺿﻣﯾﻣﮫ اﯾن ﭘﻼن ﺗذﮐر ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ﺑرای ﺗﻣﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ و وظﺎﯾف ﺗﺣت اﯾن ﭘﻼن
اﺳﺗراﺗﯾژﯾ ﮏ ﯾﮏ ﭘﻼن ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﺗﻔﺻﯾﻠﯽ ،ﻟواﯾﺢ وظﺎﯾف ﺑرای ﮐﺎرﻣﻧدان و رھﻧﻣودھﺎ و ﺳﺗﻧدردھﺎی ﻣﻌﯾﺎری ﺑرای ﺗﻣﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﻓرﻋﯽ ﺗﮭﯾﮫ
ردﯾده اﺳت.

 : ٣.١ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ و ﻧظﺎرت
.a

ﻧظﺎرت و ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری

اﯾن ﺑﺧش اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﺳﮫ وظﯾﻔﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ھم را ﺗرﮐﯾب ﻧﻣوده ﮐﮫ ﻧﻘش ﻋﻣده را در راﺳﺗﺎی ﺻﻼﺣﯾت ﻗﺎﻧوﻧﯽ اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و
ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری اﯾﻔﺎ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد:
·

ﻧظﺎرت از ﺗطﺑﯾق اﺳﺗراﺗﯾژی ﻣﻠﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری ﺗوﺳط وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﺳﺎﯾر ادارات دوﻟﺗﯽ.

·

ﻓراھم ﺳﺎزی ھﻣﮑﺎری ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﺑرای ادارات دوﻟﺗﯽ ﺟﮭت طرح واﻧﮑﺷﺎف ﭘﻼﻧﮭﺎی ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد ادرای در ﭼﺎرﭼوب
ادارات ﻣذﮐور و

·

ﻧظﺎرت و ﮐﻧﺗرول ﺗطﺑﯾق ﭘﻼﻧﮭﺎی ﻓوق اﻟذﮐر ﺑﺎ ﮔذﺷت زﻣﺎن و اﻋﻼم آن ﺑﮫ ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﭘﺎرﻟﻣﺎن ورﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن .

ﺑﯾش از  ٥٠وزارﺗﺧﺎﻧﮫ و ادارت ﻣﺳﺗﻘل دوﻟﺗﯽ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣﺷﺎوره ھﺎ و ھﻣﮑﺎری ھﺎی ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ در طرح و ﺗرﺗﯾب ﭘﻼﻧﮭﺎی ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﻣوﺛر ﮐﮫ در آن
ﺑﮭﺗرﯾن ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣراﻋﺎت ردﯾده ﺑﺎﺷد و در اﺛر ﺗطﺑﯾق آن ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻓوق اﻟﻌﺎده ﻣﺛﻣر ﺑدﺳت آﯾد ،ﻧﯾﺎز دارد .طﺑق ﻓرﻣﺎن ﺷﻣﺎره ٩٨٧
ﻣﻘﺎم رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﮐﮫ در اواﯾل ﺳﺎل  ٢٠١٠ﺻﺎدرﮔردﯾد ،ھر ارﮔﺎن ﻣﺳﺗﻘل ﺑودﺟوی ،وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ادارات دوﻟﺗﯽ ﺑﺎﯾد ﺳﮫ اوﻟوﯾت
ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری را طﯽ ﯾﮏ ﭘﻼن ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣﺎﯾد ،اﻣﺎ ﺑرای ﻣوﺛر ﺑودن اﯾن ﭘﻼﻧﮭﺎ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ھﻣﮑﺎری ﺗﺧﺻﺻﯽ وﺟود
داﺷﺗﮫ ﺗﺎ ﯾﮏ ﭘﻼن ﺟﺎﻣﻊ و ﻗﺎﺑل ﺗطﺑﯾق طرﺣرﯾزی و ﺗرﺗﯾب ردﯾد.
اﯾن رﯾﺎﺳت ھﻣﭼﻧﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧظﺎرﺗﯽ ﺷﮑﺎﯾﺎت واﺻﻠﮫ ﻓﺳﺎد اداری را اﻧﺟﺎم داده و ﺑﮫ درﺧواﺳت ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ در زﻣﯾﻧﮫ اﻧﺟﺎم ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎ و ﺳروی
ھﺎی ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد ﭘﺎﺳﺧ و ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﻣﺷﮑﻼت ﮐﺷف ﺷده از طرﯾق ﻣﻌﯾن اداره ﺑﮫ رﯾﯾس ﻋﻣوﻣﯽ اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﺑﺧش ھﻣﺎھﻧ ﯽ ﯾﺎ
ارﺗﺑﺎط ﺧﺎرﺟﮫ زارش ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد .وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ادارات ﻣﺳﺗﻘل ﺑودﺟوی ھﻣواره در اﻧﺟﺎم ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮭﺎی ﺧوﯾش در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺗطﺑﯾق اﺳﺗراﺗﯾژی
ﻣﻠﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد ادارای ﻧﺎﻣوﻓوق ﺑوده اﻧد .ﺑرا رﻓﻊ اﯾن ﻣﺷﮑل اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ
را ﺑرای ﮐﺎرﻣﻧدان وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ادارات ﻣﺳﺗﻘل ﺗدوﯾر ﻧﻣوده اﺳت ﺗﺎ آ ﺎھﯽ اﯾن ﮐﺎرﻣﻧدان را در راﺑطﮫ ﺑﮫ اﺳﺗراﺗﯾژی ﻣﻠﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد
اداری ﺑﻠﻧد ﺑﺑرد.
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دﺳت آوردھﺎ
دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ  ٥٠وزارﺗﺧﺎﻧﮫ و ادارات ﻣﺳﺗﻘل دﺳﺗور داد ﺗﺎ ﺳﮫ اوﻟوﯾت ﻣﮭم ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری را در ادارات ﺧوﯾش ﻣورد ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻗرار دھﻧد .اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری ﻣﺳؤول ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾن اﺳﻧﺎد ﺑوده ﺗﺎ درﯾﺎﺑد ﮐﮫ اﯾﺎ ﻣورد ﭘذﯾرش ﻗرار رﻓﺗﮫ اﻧد و
ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ اﺻول و ﻣﻘررات ﻣﯾﺑﺎﺷد .اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری در زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮭﺗر ﺳﺎزی اﯾن ﭘﻼﻧﮭﺎی ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﺗﺎ اﮐﻧون
ھﻣﮑﺎری ھﺎی زﯾﺎدی را اﻧﺟﺎم داده اﺳت ھﻣﭼﻧﺎن ﺑرای ﺑﮭﺑود طرح و ﺗطﺑﯾق ﭘﻼﻧﮭﺎی وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎ اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد
اداری از ھﻣﮑﺎری ﺧوﯾش درﯾﻊ ﻧﻧﻣوده و طرح ﭘﻼﻧﮭﺎی ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت ﯾﮑﯽ از اوﻟوﯾت ھﺎی اﯾن اداره ﻣﯾﺑﺎﺷد.

ﭼﺎﻟش ھﺎ:
اﺳﺗﺧدام ﮐﺎرﻣﻧدان ﻣﺟرب و واﺟد ﺷراﯾط و ﺗوظﯾف آﻧﺎن ﯾﮏ ﭼﺎﻟش ﺟدی ﭘﻧداﺷﺗﮫ ﻣﯾﺷود .ﺑرای اراﯾﮫ ﻣﺷوره ھﺎ و ھﻣﮑﺎری ھﺎی ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ در
زﻣﯾﻧﮫ ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری ،ﺑﮫ ادارات دوﻟﺗﯽ ،اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری ﺑﮫ ﮐﺎرﻣﻧدان ﺑﺎ ﺗﺟرﺑﮫ و آﻧﺎﻧﯾﮑﮫ از ﺗﺟﺎرب
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و اﺑﺗﮑﺎرات ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری ﺑﮭره ﻣﻧد ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد و در ﭼﻧﯾن ادارات درﺳﺎﯾر ﮐﺷورھﺎ ﮐﺎر ﮐرده ﺑﺎﺷﻧد ،ﺿرورت دارد .اﺳﺎﺳﺎً
ﺑﺎﯾد در ﻣوﺳﺳﺎت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﯾﯽ ﭼون اﮐﺎدﻣﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری آﻣوزش دﯾده ﺑﺎﺷﻧد.
اھداف
ﺣﺻول اطﻣﯾﻧﺎن از ﺗطﺑﯾق ﻣوﺛر اﺳﺗراﺗﯾژی ﻣﻠﯽ
.١
ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری ﺗوﺳط وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و
ادارات ﻣﺳﺗﻘل دوﻟﺗﯽ

ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷده
·
·
·
·

 .٢اراﯾﮫ رھﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣﺗداوم ﺑﮫ ادارات دوﻟﺗﯽ ﺟﮭت ﺗﮭﯾﮫ و
ﺗرﺗﯾب ﭘﻼﻧﮭﺎی ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ

·
·
·

 .٣ﻧظﺎرت و زارش دھﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ در زﻣﯾﻧﮫ ﺗطﺑﯾق
ﭘﻼﻧﮭﺎی ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ.
آﻣوزش ﮐﺎرﻣﻧدان واﺟد ﺷراﯾط و ﺑﺎ اﺳﺗﻌداد ﺟﮭت
.٤
اراﯾﮫ ﺧدﻣﺎت در ﺻورت ﺿرورت

·
·
·

ﺗدوﯾر ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﺑرای ﮐﺎرﻣﻧدان ادارات دوﻟﺗﯽ و آﺷﻧﺎ ﺳﺎﺧﺗن
آﻧﺎن ﺑﺎ اﺳﺗراﺗﯾژی ﻣﻠﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری و ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮭﺎی آﻧﺎ در ﻗﺑﺎل
ﺗطﺑﯾق اﯾن اﺳﺗراﺗﯾژی.
ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ادارات ﻣﺳﺗﻘل در زﻣﯾﻧﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻘش و
ﻣﺳؤوﻟﯾت آﻧﺎن در ﻗﺑﺎل اﺳﺗراﺗﯾژی ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری.
ﻧظﺎرت ﻣداوم از ﺗطﺑﯾق اﺳﺗراﺗﯾژی ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری ﺗوﺳط ادارات
و وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎ.
ﺗﮭﯾﮫ زارﺷﺎت ﻣﻧظم از دﺳت اوردھﺎ و ﭘﯾﺷرﻓﺗﮭﺎ در زﻣﯾﻧﮫ ﺗطﺑﯾق
اﺳﺗراﺗﯾژی ﻣﻠﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری
ﺗﮭﯾﮫ ﯾﮏ ﻓورﻣﮫ و روش رھﻧﻣود ﻣﺷوره ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﺑرای ادارات دوﻟﺗﯽ
ﺟﮭت طرح ﭘﻼن ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ و ﻧظﺎرت از ﭘﯾﺷرﻓﺗﮭﺎ در ﻗﺑﺎل ﺗطﺑﯾق ﭘﻼﻧﮭﺎی
ﻣذﮐور.
ﺗدوﯾر ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از طرح ارزﯾﺎﺑﯽ اﻧﮑﺷﺎف
ﻗﺎﻧوﻧﯾت ﯾﺎ  IDRﻣﻧﺣﯾث ﯾﮏ وﺳﯾﻠﮫ ﺧود ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑرای آﻏﺎز ﭘروﺳﮫ
طرح رﯾزی ﭘﻼن ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ
ﺗدوﯾر ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﯾﺳﺗم ارزﯾﺎﺑﯽ آﺳﯾب ﭘذﯾری ھﺎ
درﺑراﺑر ﻓﺳﺎد ﯾﺎ  VCAﺟﮭت آﻏﺎز ﭘروﺳﮫ طرح رﯾزی ﭘﻼن ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ.
ﺟﻣﻊ آوری ﻣﻌﻠوﻣﺎت از ﺗطﺑﯾق ﺷﺎﺧص ھﺎی ﭘﻼﻧﮭﺎی ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ و ارﺳﺎل
زارش ﺳﺎﻻﻧﮫ در ﻣورد ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑدﺳت آﻣده.
ﻓرﺳﺗﺎدن ﮐﺎرﻣﻧدان ﻣﺗﻌدد ﺟﮭت ﻓرا ﯾری آﻣوزﺷﮭﺎ از ﻣراﮐز ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ
ﻣﻌﺗﺑر ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،ﺑﮫ وﻧﮫ ﻣﺛﺎل ،اﮐﺎدﻣﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری در ﮐﺷور
ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ.
راه اﻧدازی ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﻣﺗداوم در زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﺗﺟﺎرب ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ

٢٠

 .bﺑررﺳﯽ و رﺳﯾدﮔﯽ ﺷﮑﺎﯾﺎت
اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری ﻣؤظف ﺑﮫ ﭘذﯾرش ،ﺛﺑت ،ﺗﺣﻠﯾل و ﺗﻌﻘﯾب ﺷﮑﺎﯾﺎت واﺻﻠﮫ از ﻣردم در ﻣورد ﻗﺿﺎﯾﺎی ﻓﺳﺎد اداری
ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﻗﺎﻧون اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﺗﺻرﯾﺢ ﻣﯾدارد ﺗﺎ در ھﻣﮫ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺑﺎﯾد ھوﯾت ﺷﮑﺎﯾت ﮐﻧﻧده ﺎن ﭘﻧﮭﺎن ﻧ ﮭداﺷﺗﮫ ﺷود .ﺑﺧش رﺳﯾد ﯽ و ﺳﻣﻊ
ﺷﮑﺎﯾﺎت وظﺎﯾف ذﯾل را ﺑﮫ ﻋﮭده دارد:
 .١اﺧذ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣردم در ﻣورد ﻗﺿﺎﯾﺎی ﻓﺳﺎد اداری از طرق ﻣﺧﺗﻠف ،ﻧﺧﺳت اﯾﻧﮑﮫ  ٣٧ﭘﺎﯾﮫ ﺻﻧدوق ﺷﮑﺎﯾﺎت در وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎی
ﻣﺧﺗﻠف ذاﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد ،اﺧذ ﺷﮑﺎﯾﺎت از طرﯾق ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ھﺎی ﻣﺳﺗﻘﯾم در دﻓﺗر اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری،
ﻣﮑﺎﻟﻣﺎت ﯾﺎ ﺗﻣﺎﺳﮭﺎی ﺗﻠﯾﻔوﻧﯽ ،اﯾﻣﯾل ھﺎ و زارﺷﺎت ﻣطﺑوﻋﺎﺗﯽ.
 .٢ﺛﺑت و درج ﺷﮑﺎﯾﺎت در دﯾﺗﺎﺑﯾس.
 .٣ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺗوﺳط ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺑرای درﯾﺎﻓت ﻣوﺿوع ﻓﺳﺎد ادارای وﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺷﮑﺎﯾت ﻣذﮐور ﺑﮫ ﺗﺧﻠﻔﺎت ﻏﯾرﻓﺳﺎد ادارای ارﺗﺑﺎط دارد،
ا ر ﺷﮑﺎﯾت ﻣذﮐور ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻗﺿﺎﯾﺎی ﻏﯾر ﻓﺳﺎد اداری ﺑﺎﺷﻧد ﺑﮫ ادارات ﻣرﺑوطﮫ آن ﻣﺣول ﻣﯾ ردﻧد و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾت ﮐﻧﻧده در ﻣورد
ﺗوﺿﯾﺣﺎت داده ﻣﯾﺷود.
 .٤ا ر ﺷﮑﺎﯾت ﺑﮫ ﻓﺳﺎد اداری ارﺗﺑﺎط داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﭘس در زﻣﯾﻧﮫ ازﺷﮑﺎﯾت ﮐﻧﻧده ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻌﻣل ﻣﯽ آﯾد ﺗﺎ ﺷواھد و ﻣدارﮐﯽ دﯾ ری را ﻧﯾز
اراﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾد و ً
ﺑﻌدا ﻗﺿﯾﮫ ﺑرای ﺗﺣﻘﯾق ﺑﯾﺷﺗر و اﻧﺟﺎم ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﺑﺗداﯾﯽ ﺑﮫ رﯾﺎﺳت ﺗﻌﻘﯾب ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯾﺷود.
ﺑرای رﯾﺎﺳت ﻣذﮐور در ﺗﺷﮑﯾل  ٣٣ﮐﺎرﻣﻧد درﻧظرﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت ،اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر  ١٥ﺗن در اﯾن رﯾﺎﺳت ﻣﺻروف ﮐﺎر ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ،ﮐﮫ از
ﺟﻣﻠﮫ ٨ ،ﮐﺎرﻣﻧد اﯾن رﯾﺎﺳت دارای ﺳﺎﺑﻘﮫ ﮐﺎر در ﺑﺧش ﺣﻘوﻗﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد.

دﺳت آورد ھﺎ ﺗﺎ اﮐﻧون
·

طﯽ ھﻔت ﻣﺎه ذﺷﺗﮫ ) از آﻏﺎز ﺳﺎل  ١٣٨٩ھﺟری ﺷﻣﯽ ﯾﺎ  ١٠ﻣﺎرچ ٢ﺳﺎل  (٢٠١٠ﺑﮫ ﺗﻌداد  ١٠٩ﺷﮑﺎﯾت در ﻣورد ﻓﺳﺎد اداری ﺑﮫ
رﯾﺎﺳت ﺗﻌﻘﯾب ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻣﺣول ﮔردﯾده اﺳت.

اﻟف :از طرﯾق ﺻﻧدوق ﺷﮑﺎﯾﺎت  ٢٠٠ﺷﮑﺎﯾت درﯾﺎﻓت ردﯾده ﮐﮫ ﺻرﻓﺎ ً  ١٣ﻣورد آن ﺑﮫ اﻧواع ﻣﺧﺗﻠف ﻓﺳﺎد اداری ارﺗﺑﺎط ﻣﯾﮕﯾرد.
ب :از طرﯾق ﺗﻣﺎس ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ھﺎ  ٢٩٥ﻣورد ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻓﺳﺎد اداری درﯾﺎﻓت ردﯾده اﺳت ﮐﮫ  ١٠٣ﻣورد آن ﺑﮫ ﻗﺿﺎﯾﺎی ﻓﺳﺎد اداری
ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﻣرﺗﺑط ﺑودﻧد.
ج :اﺿﺎﻓﮫ ﺗر از  ١٤٩ﻣورد ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﻗﺿﺎﯾﺎی ﻓﺳﺎد اداری از طرﯾق ﺗﻣﺎس ﺗﻠﯾﻔوﻧﯽ زارش ﺷده اﻧد ﮐﮫ از ﺟﻣﻠﮫ  ٢٤آن ﻣرﺑوط ﺑﮫ
ﻗﺿﺎﯾﺎی ﻓﺳﺎد اداری ﺑودﻧد.
·

ﻣرﮐزﻣﮑﺎﻟﻣﺎت ﺗﻠﯾﻔوﻧﯽ راﯾﮕﺎن و ﺻﻧدوق ھﺎی ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻓﻌﺎل ردﯾده اﻧد ،دﯾﺗﺎﺑﯾس ﺑرای ﺛﺑت وراﺟﺳﺗر ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده ،ﮐﻣﭘﺎﯾن
آ ﺎھﯽ ﻋﺎﻣﮫ در ﻣورد ﻣرﮐزﻣﮑﺎﻟﻣﺎت ﺗﻠﯾﻔوﻧﯽ ﺳﻣﻊ ﺷﮑﺎﯾﺎت ،از طرﯾق اﻋﻼﻧﺎت ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ در ﺳرﺗﺎﺳر ﮐﺷور راه اﻧدازی ردﯾده،
ھﻣﭼﻧﺎن ﻟواﯾﺢ ﺑرای اﻋﻼﻧﺎت و اوراق ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ ﺑرای ﻧﺷر و اﺷﺎﻋﮫ ﺷﻣﺎره ﺗﻠﯾﻔوﻧﯽ ﺳﻣﻊ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺗرﺗﯾب ردﯾده اﻧد .ﺑرﻋﻼوه ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ھﺎی آﻣوزش ﻣﺳﻠﮑﯽ ﺑرای ارﺗﻘﺎی ظرﻓﯾت ﮐﺎرﻣﻧدان در ﺑﺧﺷﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ،ﺑﺎاﻟﺧﺻوص ﻣﺳﺎﯾل ﺣﻘوﻗﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺟراﯾم ﻓﺳﺎد اداری
ﻧﯾز راه اﻧدازی ردﯾده اﻧد.

٢١

ﭼﺎﻟش ھﺎ
·

ﺗﻣﺎم ﮐﺎرﻣﻧدان ﺑرای اﯾﻔﺎی وظﺎﯾف ﺧوﯾش ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ آﻣﺎده ﻧﯾﺳﺗﻧد ،ﺑﮫ ﺻورت اوﺳط رﯾﺎﺳت رﺳﯾد ﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻗﺿﺎﯾﺎی ﻓﺳﺎد اداری
ﻣﺎھﺎﻧﮫ ،ﺑرای ارﺗﻘﺎی ظرﻓﯾت ﮐﺎرﻣﻧدان ﺧوﯾش ،ﺳﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻣوزﺷﯽ را راه اﻧدازی ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻣﯾﺑﺎﺷد.

·

اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺣل ﻣﻧﺎﺳب دﻓﺗر.

·

ﻣرﮐزﻣﮑﺎﻟﻣﺎت ﺗﯾﻠﻔوﻧﯽ ﺷﮭرت ﺧوﯾش را ﺑدﺳت آورده اﺳت اﻣﺎ در ﺳراﺳر ﮐﺷور ﺗﺎ ھﻧوز ﺑﮫ ﺷﮑل راﯾ ﺎن آن وﺟود ﻧدارد.
ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷده

اھداف
·

اﺳﺗﺧدام ﺣﻘوق داﻧﺎن ﺑرای آﻣرﯾت ﺗﺣﻠﯾل ﮐﮫ از ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی
ﻻزم ﺑرﺧوردار ﺑﺎﺷﻧد.
اﻓزاﯾش آﻣوزﺷﮭﺎی ﻣﺳﻠﮑﯽ ﺑرای ﮐﺎرﻣﻧدان.
ﺗﮭﯾﮫ و ﺗرﺗﯾب ﺗﻔﺎھﻣﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺑﺎ ﺑﺧﺷﮭﺎی ﺳﻣﻊ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺳﺎﯾر
وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ادارات ﻣﺳﺗﻘل دوﻟﺗﯽ.
اﯾﺟﺎد ،ﺗﻘوﯾﮫ وﺗطﺑﯾق ﯾﮏ ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ﻣوﺛر رﺳﯾد ﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾﺎت
و دﺧﯾل ﺳﺎﺧﺗن ﻧﮭﺎدھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ در اﻣر ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد
اداری.
ﺳﮑن ﻧﻣودن ﻓورﻣﮫ ھﺎی ﺷﮑﺎﯾﺎت و درج آن در دﯾﺗﺎﺑﯾس.
ﺗﺎﻣﯾن اﻣﻧﯾت و ﻣﺣرﻣﯾت ﺑﯾﺷﺗرﺑرای ﺷﮑﺎﯾﺎت واﺻﻠﮫ
ﺗرﺗﯾب و ﻧﺷر ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ رﺳﻣﯽ اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﺑرای ﺣﻔظ
ﻣﺣرﻣﯾت و اﺳرار.
ﺗﻌﻘﯾب ﻧوﻋﯾت ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺗﻧوع و ﺗﮭﯾﮫ زارﺷﺎت آن

 .٢اﯾﺟﺎد ﻗواﻧﯾن ﺑرای ﺣﻔﺎظت اطﻼع دھﻧده ﺎن ﻣوارد ·
ﻓﺳﺎد اداری ﺗﺎ ﺳﺑب ﺗﺷوﯾق ﺷﮑﺎﯾت ﮐﻧﻧده ﺎن ردد.
·

ﺣﻣﺎﯾت ﺗﺳوﯾد ،ﺗﺻوﯾب و ﺗطﺑﯾق ﭼﻧﯾن ﻗﺎﻧون و ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزﻣﯽ
ﺑﮫ اﺳﺎس ﻣﯾﺗودھﺎی ﻗﺑول ﺷده ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ.
اﯾﺟﺎد ﺑﺧش اطﻼع دھﯽ در رﯾﺎﺳت رﺳﯾد ﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾﺎت و
اﺳﺗﺧدام ﮐﺎرﻣﻧدان ﻣﺟرب در آن.
راه اﻧدازی ﮐﻣﭘﺎﯾن ھﺎی آ ﺎھﯽ ﻋﺎﻣﮫ ﺟﮭت ﺗﺷوﯾق و ﺗرﻏﯾب
اطﻼع دھﯽ.
ﺑﮭﺑود ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزﻣﮭﺎی اﺧذ ﺷﮑﺎﯾﺎت ،ﺳﯾﺳﺗم ﻣﮑﺎﻟﻣﺎت ﺗﻠﯾﻔوﻧﯽ،
ﺻﻧدوق ﺷﮑﺎﯾﺎت ،اطﻼع دھﯽ ،زارﺷﺎت و ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ھﺎی
ﻣﺳﺗﻘﯾم وﻏﯾره.
راه اﻧدازی ﮐﻣﭘﺎﯾن ھﺎی آ ﺎھﯽ ﻋﺎﻣﮫ در ﻣورد ﺛﺑت ﺷﮑﺎﯾﺎت،
و اراﯾﮫ ﻣﺛﺎل ھﺎی ﻣوﻓق در زﻣﯾﻧﮫ رﺳﯾد ﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾﺎت.
ﺣﺻول اطﻣﯾﻧﺎن از اﺳﺗﺧدام ﮐﺎرﻣﻧدان ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﺗﻌداد
ﺷﮑﺎﯾﺎت واﺻﻠﮫ.
ﺗوظﯾف ﮐﺎرﻣﻧدان ﻣﺟرب رﺷﺗﮫ ﺣﻘوق ﺗﺎ ﺑﮫ ﺷﮑل ﺑﮭﺗر
ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ رﺷوه ﺳﺗﺎﻧﯽ ھﺎ و ﻓﺳﺎد اداری
رﺳﯾد ﯽ ﮐﻧﻧد.
ﻧﮭﺎدﯾﻧﮫ ﺳﺎزی ﮐﻣﯾﺗﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﮑﺎﯾﺎت.
اﯾﺟﺎد ﭘروﺳﯾﺟرھﺎی ﻣﻌﯾﺎری ﺑرای ﺟﻣﻊ آوری ﺷواھد و اﺣﺎﻟﮫ
ﺳرﯾﻊ ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺑﮫ رﯾﺎﺳت ﺗﻌﻘﯾب ﻗﺿﺎﯾﺎ.

.١

رﺳﯾد ﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾﺎت واﺻﻠﮫ ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣوﺛرﺗر آن.

·
·
·
·
·
·
·

·
 .٣ﺟﻠب ﺣﻣﺎﯾت و اﻋﺗﻣﺎد ﻣردم

·
·
·

 .٤اﯾﺟﺎد ﻧﯾروی ﮐﺎری ﺑرای رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾﺎت ·
اﺿطراری و ﻧﮭﺎدﯾﻧﮫ ﺳﺎزی ﮐﻣﯾﺗﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﮑﺎﯾﺎت.
·
·

٢٢

 .cﺗﺣﻘﯾق و ھﻣﺎھﻧ ﯽ ﻗﺿﺎﯾﺎ
رﯾﺎﺳت ﺗﻌﻘﯾب و ﺑررﺳﯽ ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻣﺳؤوﻟﯾت دارد ﺗﺎ ﻗﺿﺎﯾﺎی را ﮐﮫ از طرف رﯾﺎﺳت ﺳﻣﻊ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺑﮫ اﯾن رﯾﺎﺳت اﺣﺎﻟﮫ ﻣﯾ ردد ﻣورد ﺑررﺳﯽ
ﻗرار داده و ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ در ﻗﺿﺎﯾﺎی ﻣذﮐور ﻋﻧﺎﺻر ﻓﺳﺎد اداری/ﻓرﯾﺑﮑﺎری وﺟود دارﻧد ﯾﺎ ﺧﯾر .اﯾن رﯾﺎﺳت ھﻣﭼﻧﺎن از ﺳﺎﯾر ار ﺎﻧﮭﺎ
ﻗﺿﺎﯾﺎی را ﺟﮭت ﺗﻌﻘﯾب و ﺗﺣﻘﯾق درﯾﺎﻓت ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد و ﻗﺿﺎﯾﺎی را ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟوي ﺎرﻧواﻟﯽ ﺟﮭت ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﯾﺷﺗر ارﺟﺎع ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ﻧﯾز ﺗﻌﻘﯾب ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد.
اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت  ٢٠٠ﻗﺿﯾﮫ را ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺑرای ﺳﮫ ﺳﺎل آﯾﻧده ھدف ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣوده اﺳت ﮐﮫ اﯾن رﻗم ﺻرف ً ﺑﮫ وﻻﯾت ﮐﺎﺑل ارﺗﺑﺎط دارد .ﺑرای
ﺗﻌﻘﯾب ﻗﺿﺎﯾﺎ در وﻻﯾﺎت ،اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﺑﮫ ﮐﺎرﻣﻧدان ﺑﯾﺷﺗر ﺿرورت دارد.
در ھﻔت ﻣﺎه ذﺷﺗﮫ ،اﯾن رﯾﺎﺳت  ١٠٩ﻗﺿﯾﮫ را از رﯾﺎﺳت رﺳﯾد ﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾﺎت اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﺑﻌد از اﯾﻧﮑﮫ اﻣر ﺟﻣﻊ آوری ﺷﮑﺎﯾﺎت از
طرﯾق ﺧطوط ﺗﻠﯾﻔوﻧﯽ و ﺳﺎﯾر ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ ﺑﮭﺑود ﯾﺎﻓﺗﮫ ،درﯾﺎﻓت ﻧﻣوده اﺳت .از ﺟﻣﻠﮫ  ١٣ﻗﺿﯾﮫ ﺑﮫ ﻟوي ﺎرﻧواﻟﯽ ﺟﮭت ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺣول
ردﯾده اﺳت ٤٧ ،ﻗﺿﯾﮫ دﯾ ر ﻣورد ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺣﻘﯾق ﻗرار رﻓﺗﮫ و ﺑﮫ ادارات ﻣرﺑوطﮫ آن ﻓرﺳﺗﺎده ﺷده اﺳت ٤٩ .ﻗﺿﯾﮫ دﯾ ر در اﯾن رﯾﺎﺳت
ﺗﺣت ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻗرار دارد .ﮐﺎر اﯾن رﯾﺎﺳت درﺣﺎل ﺗوﺳﻌﮫ ﺑوده و ﺿرورت ﻣﺑرم ﺑﮫ ﮐﺎرﻣﻧدان ﻣﺟرب آﻣوزش دﯾده اﺣﺳﺎس ﻣﯾ ردد .اﯾن
رﯾﺎﺳت ﺑﮫ طور ﺧﺎص ﺟﮭت ﻧظﺎرت ﺗراﮐم ﻗﺿﺎﯾﺎ و رﺳﯾد ﯽ ﺑﮭﺗر ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻧد ﮐﮫ درﺑﺧش ﺗﻌﻘﯾب ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺗواﻧﺎﯾﯽ و ظرﻓﯾت
ﻻزم را دارا ﺑﺎﺷد ﺿرورت دارد.
اﯾن رﯾﺎﺳت اﻧواع ﻣﺧﺗﻠف ﻗﺿﺎﯾﺎ را درﯾﺎﻓت ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ،ﻧﺧﺳت اﯾن ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺛﺑت و راﺟﺳﺗر ردﯾده و ﺗوﺳط رﺋﯾس ﻣورد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗرار ﻣﯾ ﯾرد ﮐﮫ
ﺑﻌداً ھرﻗﺿﯾﮫ را ﺑﮫ ﺗﯾم دو ﻧﻔری از ﺗﺣﻘﯾق ﮐﻧﻧده ﺎن ﺗﺳﻠﯾم ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد .ﺗﺣﻘﯾق ﮐﻧﻧده ﺎن ﻗﺿﯾﮫ و اﺳﻧﺎد را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻧﻣوده ،از وزارﺗﺧﺎﻧﮫ و ادارات
ﻣرﺑوطﮫ ﺟﮭت اﻧﺟﺎم ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ھﺎ دﯾدن ﻧﻣوده و ﻣﻼﺣظﺎت ﺧوﯾش را در ﻣورد ﻗﺿﯾﮫ ﻣرﺑوطﮫ ﺗﺣرﯾر ﻣﯾدارد .رﺋﯾس ﻋﻣوﻣﯽ اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت
و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻗﺿﯾﮫ را ﺑﮫ وزارت ﻣرﺑوطﮫ ارﺳﺎل داﺷﺗﮫ و در زﻣﯾﻧﮫ از وزارت ﻣرﺑوطﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧواﺳﺗﮫ
ﻣﯾﺷود .درﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺑﻌد از اﻧﺟﺎم ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت واﺿﺢ ردﯾد ﮐﮫ ﻗﺿﯾﮫ ﺑﮫ ﻓﺳﺎد اداری ارﺗﺑﺎط ﻧدارد ،ﭘس ﻗﺿﯾﮫ ﻣﺳدود ﻣﯾ ردد و اﻣﺎ ا ر در زﻣﯾﻧﮫ
ﻣوﺿوﻋﺎت ﻓﺳﺎد اداری ﻣوﺟود ﺑﺎﺷﻧد ،ﺗﻣﺎم ﻣواد ﻗﺎﻧون ﺟزای ﮐﺷور ﮐﮫ در زﻣﯾﻧﮫ ﻧﻘض ﺷده ﺑﺎﺷﻧد ذﮐر ردﯾده و ﺑﮫ ﺑﺧش ﻣﺷﺧص ﻟوي
ﺎرﻧواﻟﯽ اﺣﺎﻟﮫ ﻣﯾ ردد .رﯾﯾس ﺑﺧش ﺗﻌﻘﯾب ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺗﻣﺎم ﺟزﺋﯾﺎت ﻗﺿﺎﯾﺎی ﻣذﮐور را ﺑﺎ ﻣﻼﺣظﺎت آن ﺟﮭت ﮐﻧﺗرول ﮐﯾﻔﯽ و ﻧظﺎرﺗﯽ آن ﻣورد
ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﻣﯾدھد .اﯾن رﯾﺎﺳت ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﻟوي ﺎرﻧواﻟﯽ ﻣﻼﻗﺎﺗﮭﺎی ﺗﻌﻘﯾﺑﯽ را اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھﻧد .ﺑﻧﺎﺑر ﺑر ﻋﻠت ﺗﻧوع ﻗﺿﺎﯾﺎی درﯾﺎﻓت ﺷده –
ﺑﻌﺿﯽ آﻧﮭﺎ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺗوﺳط ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﺑﯾﺷﺗر دارﻧد .اﯾن اﻣر ﺑﺎﻋث ﺗﻠف ﺷدن وﻗت ﺑﯾﺷﺗر اﯾن رﯾﺎﺳت ﺑﺧﺎطر ﺑررﺳﯽ ﻗﺿﯾﮫ و
ﻧوﺷﺗن ﺻورت دﻋوا ﻣﯾﮕردد .اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﺑﻌﺿﯽ ﻗﺿﺎﯾﺎ را ﺑﮫ وﻗت و زﻣﺎﻧش ﺑﺧﺎطر دور ﺑودن آن از
ﮐﺎﺑل ﺑررﺳﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
طﺑق ﻗﺎﻧون اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری و ﻓرﻣﺎن رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ،ﻟوی ﺎرﻧواﻟﯽ و وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﺎﯾد در ﻣورد ﻗﺿﺎﯾﺎی ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ
از طرف اﯾن اداره ارﺟﺎع ﻣﯾﮕردد  ،ﭘﺎﺳﺦ اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد .ا ﮐﮫ ﭘرﯾن اﻣر ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﺷﮑل ﺑﮫ ﻧظرﻣﯾرﺳد زﯾرا اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد
اداری ھﻣﯾﺷﮫ ھﻣﮑﺎری ﻻزم را درﯾﺎﻓت ﻧﻣﯾﻧﻣﺎﯾد .اﮐﻧون اﯾن رﯾﺎﺳت دارای  ٢١ﺎرﻧوال ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ ﺷﺎن از ﺗﺟﺎرب ﻋﺎﻟﯽ ﺑر ﺧوردار
ﺑوده و ﻗﺑﻼ درزﻣﯾﻧﮫ اﯾﻔﺎی وظﯾﻔﮫ ﻧﻣوده اﻣﺎ ﯾﮏ ﺗﻌداد آﻧﮭﺎ دارای ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﻣﺗرﻣﯾﺑﺎﺷﻧد .ﺎرﻧواﻻن در دو ﺗﯾم ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺎرﻧواﻻن ﺑﺎ ﺗﺟرﺑﮫ
ً
ﻣﻌﻣوﻻ ﻣﻧﺣﯾث ﻧﺎظرﯾن ﻗﺿﺎﯾﺎ در ﮐﺎر ﺎرﻧواﻻن ﺟدﯾدا ً اﺳﺗﺧدام ﺷده و ﮐم ﺗﺟرﺑﮫ اﯾﻔﺎی وظﯾﻔﮫ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد .اﮐﺛر ﺎرﻧواﻻن ﻣﺗذﮐره درﺑﺧش ﻗﺎﻧون
ﺷرﯾﻌت آﻣوزش دﯾده اﻧد .آﻧﮭﺎ ﺗﺟﺎرب ﻋﻣﻠﯽ ﮐﺳب ﻧﻣوده اﻧد اﻣﺎ آﻣوزش رﺳﻣﯽ را درﯾﺎﻓت ﻧﻧﻣوده اﻧد.

٢٣

دﺳت آوردھﺎ ﺗﺎ اﮐﻧون :
·

ﺑﺧش ﺗﺣﻘﯾق ﻗﺿﺎﯾﺎ در ١٢ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ  ٢٤٢ﻗﺿﯾﮫ را درﯾﺎﻓت ﻧﻣوده اﺳت  ١٠٩ :ﻗﺿﯾﮫ از رﯾﺎﺳت ﻣدﯾرﯾت و ﺑررﺳﯽ ﺷﮑﺎﯾﺎت و ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧده ﺷﮑﺎﯾﺎت ازﺳﺎﯾر ادارات درﯾﺎﻓت ﮔردﯾده اﺳت :ﯾﮏ ﺗﻌداد اﯾن ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺑﮫ ﻟوی ﺎرﻧواﻟﯽ و ﺳﺎﯾرادارات ﺑﮫ ﻣﻧظور ﭘﯾﮕﯾری و
ﺗﻌﻘﯾب راﺟﻊ ﮔردﯾده اﺳت .و ﯾﮏ ﺗﻌداد دﯾﮕر اﯾن ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺗﺎ ھﻧوز دراداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت وﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری ﺗﺣت ﺗﺣﻘﯾق و
ﺑررﺳﯽ ﻗراردارﻧد .ﺑﮫ اﺳﺎس ﻣﻘررات داﺧﻠﯽ ﮐﮫ ﺟدﯾدا درﻣﺎه اﮐﺗوﺑر ﺳﺎل  ٢٠١٠ﻧﺎﻓذ ﮔردﯾدﻧد  ،ﺗﻣﺎم ﺷﮑﺎﯾﺎت درآﯾﻧده ازطرﯾق
رﯾﺎﺳت ﻣدﯾرﯾت ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣورد رﺳﯾده ﮔﯽ ﻗرارﻣﯾﮕﯾرﻧد.

·

درﺣﺎل ﺣﺎﺿر اﯾن ﯾﮏ اوﻟوﯾت اﺳت ﺗﺎ درﻗﺿﺎﯾﺎی رﺷوه ﺳﺗﺎﻧﯽ ﻋﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎزداﺷت ﺷوﻧد .ازﻣﺎه ﻣﺎرچ  ٢٠١٠ﺑدﯾﻧﺳو ﭼﮭﺎرﺗن ﺑﮫ
ارﺗﮑﺎب رﺷوه ﺳﺗﺎﻧﯽ دراداره ﭘوﻟﯾس  ،اداره ﻟوی ﺎرﻧواﻟﯽ  ،وزارت زراﻋت ّآﺑﯾﺎری و ﻣﺎﻟداری ﺗوﻗﯾف ﮔردﯾدﻧد .اﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت ھﺎ
ﻣﺷﮑل  ،ﺧطرﻧﺎک و ﺣﺳﺎس ﺑودﻧد و ﭼﮭﺎرﺷﺧص ﮔرﻓﺗﺎرﺷده ﺗﺣت ﭘﯾﮕرد ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻗرارﮔرﻓﺗﻧد.

·

ﯾﮏ ﺗﻌداد ﺗﺎﺟران ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ داﻟر اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ازﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗرﺿﮫ ﮔرﻓﺗﻧد ﮐﮫ ﻗروض ﻣﺗذﮐره را دوﺑﺎره ﻧﭘرداﺧﺗﮫ اﻧد .اﯾن
ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺗوﺳط اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد ﻣورد رﺳﯾدﮔﯽ ﻗرارﮔرﻓت ﮐﮫ ﻣﺗﻌﺎﻗب آن ﺑﮫ ﻟوی ﺎرﻧواﻟﯽ راﺟﻊ ﮔردﯾده و
ﺑﻼﺧره اﻗداﻣﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯽ درﺑراﺑرآﻧﮭﺎ اﻧﺟﺎم ﺷد ﺗﺎ ﻗروض را دوﺑﺎره ازداراﯾﯽ ھﺎی ﺧوﯾش ﺑﭘردازﻧد .طﯽ ﻣراﺣل ﻣﺣﺎﮐﻣﺎﺗﯽ درﻣورد
ﭘﯾﺷرﻓت ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺟﻧﺎﯾﯽ و ﺑﺎزﺳﺗﺎﻧﯽ داراﯾﯽ ھﺎ ﺟرﯾﺎن دارد.

ﭼﺎﻟش ھﺎ
·

اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت درﺑﺧش ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﮐﺎرﺧوﯾش ﺑﺎ وزارت ھﺎ و ادارات ﻣﺳﺗﻘل دوﻟﺗﯽ ﺑﺎ ﭼﺎﻟش ھﺎ و ﻣﺷﮑﻼت ﺟدی ﻣواﺟﮫ ﺑوده ﮐﮫ
اﮐﺛرا ازطرف ادارات ﻣﺳﺗﻘل دوﻟﺗﯽ و وزارت ھﺎی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درﺟرﯾﺎن ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ھﻣﮑﺎری ﺻورت ﻧﮕرﻓﺗﮫ و
درﺑﻌﺿﯽ ﻣواردﻣﻘﺎوﻣت دﯾده ﻣﯾﺷود.

·

اﯾن ﯾﮏ اﻣرﺣﺗﻣﯽ اﺳت ﺗﺎ ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﮐﺎرﻣﻧدان ﺗﺣﻘﯾق ﺑﮭﺑود ﺑﺧﺷﯾده ﺷود ﺗﺎ درﻧﺗﺎﯾﺞ اﻓزاﯾش ﺑﮫ ﻋﻣل آﯾد.

·

اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﮐﺎرﻣﻧدان ﺗﺣﻘﯾق ﯾﺎ ﺎرﻧواﻻن ﺑﺎ ﺗﺟرﺑﮫ و ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ را ﺑﺎ ﻣﻌﺎش ﮐم ﮐﮫ ﭘرداﺧت ﻣﯾﮑﻧد ﺟﻠب ﻧﻣﺎﯾد.
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اھداف
 .aﺑﮭﺑود ﺗﺣﺎرب ﯾﺎ ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺗﺣﻘﯾق

ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷده
·
·
·

·
 .٢ﻣﺑدل ﺳﺎﺧﺗن ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﺧش ﻋﻣده و اﻋظم
ﮔﺳﺗرش دﻓﺎﺗرﺳﺎﺣوی اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه
ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد
 .٣اوﻟوﯾت دادن ﻣﻘدم ﺑﮫ ﺑﮭﺑود ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ وزارت ھﺎ و
ادارات ﻣﺳﺗﻘل دوﻟﺗﯽ

.٤

ﻓراھم ﺳﺎزی آﻣوزش اﺳﺎﺳﯽ و ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ درﻣورد ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑرای
ﮐﺎرﻣﻧدان ﺗﺣﻘﯾق ﯾﺎ ﺎرﻧواﻻن اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ
ﻓﺳﺎد
اﻧﮑﺷﺎف رواﺑط ﻣرﺑﯽ ﮔری ﺑﯾن ﺎرﻧواﻻن اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و
ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری و ﮐﺎرﻣﻧدان ﻣرﺑوطﮫ وزارت داﺧﻠﮫ و
دﻓﺗرﻟوی ﺎرﻧواﻟﯽ
راه اﻧدازی آﻣوزش ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرای ﺎرﻧواﻻن اداره ﻋﺎﻟﯽ
ﻧظﺎرت و ھﻣﮑﺎران آﻧﮭﺎ درﻟوی ﺎرﻧواﻟﯽ ﺗﺎ ﯾﮏ درک ﻣﺷﺗرک ﺑﯾن
ﺧﺎرﻧواﻻن ازﺗﺣﻘﯾﻘﺎت وروش ھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ درادارات دوﻟﺗﯽ ﺑوﺟود
ﺑﯾﺎﯾد.
ﺷﻣوﻟﯾت ﮐﺎرﻣﻧدان ﺷﮑﺎﯾﺎت و ﺗﻌﻘﯾب ﻗﺿﺎﯾﺎ درآﻣوزش ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت

ﺗﺎﮐﯾد ﺑﺎﻻی ﺷﮑﺎﯾﺎت و ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت درﭘﻼن ھﺎی ﮔﺳﺗرش ﺳﺎﺣوی

· اﻧﮑﺷﺎف ﺗﻔﺎھم ﻧﺎﻣﮫ و طرزاﻟﻌﻣل ھﺎی ھﻣﮑﺎری
· راه اﻧدازه آﻣوزش ﻋﻣوﻣﯽ اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت  ،ﻟوی ﺧﺎرﻧواﻟﯽ ،
اداره اﺣﺻﺎﯾﮫ ﻣرﮐزی ،ﺳﺗره ﻣﺣﮑﻣﮫ  ،و ﻗوای ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﺟراﯾم
ﺳﻧﮕﯾن درﻣورد وظﯾﻔﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت
· ﻓﻌﺎل ﺳﺎﺧﺗن ﻣرﮐزدﯾﺗﺎﺑﯾس درﺑﯾن اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت  ،وزارت
داﺧﻠﮫ  ،ﻟوی ﺧﺎرﻧواﻟﯽ  ،وزارت ﻋدﻟﯾﮫ و ﻏﯾره
ﭘﯾﮕﯾری ﻗﺿﺎﯾﺎﯾﯽ ﮐﮫ ازطرف اداره ﮐﻧﺗرول و ﺗﻔﺗﯾش ﻣﺷﺧص
ﮔردﯾده و راﺟﻊ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻟوی ﺧﺎرﻧواﻟﯽ و ﺳﺎﯾر ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻣرﺑوطﮫ

 .٥ﺣﺻول اطﻣﯾﻧﺎن ازﻣﺣرﻣﯾت ﻣﻌﻠوﻣﺎت

اﻧﮑﺷﺎف طرزاﻟﻌﻣل ھﺎ ﺑﮫ ﻣﻧظوراطﻣﯾﻧﺎن ازﺗﻣﺎﻣﯾت ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و دﺳﺗرﺳز ﻣﺣدود ﺑﮫ آن ﺑﮫ ﻣﻧظورﺣﻔظ ﻣﺣرﻣﯾت اﺳﻧﺎد
ﺣﺳﺎس

 .٦ﻧظﺎرت ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻗﺿﺎﯾﺎﯾﯽ ارﺟﺎع ﺷده

اﯾﺟﺎد و ﺗطﺑﯾق ﯾﮏ ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻧظﺎرت و ﺣﺻول ﺗﺟدﯾدﻣﻧظم
ﻣﻌﻠوﻣﺎت درﻣورد وﺿﻌﯾت ﻗﺿﺎﯾﺎﯾﯽ ﻓﺳﺎد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﯾر ادارات ﺑﮫ
ﺷﻣول ﻟوی ﺎرﻧواﻟﯽ راﺟﻊ ﺷده اﻧد

 .٧ﺗﻘوﯾت اﻣوزش ﺗﮑﻧﺎﻟوژی ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ و ﺣﻣﺎﯾت درﻣورد
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت

ﺑﮭﺑود ﺳﯾﺳﺗم ﺗﮑﻧﺎﻟوژی ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ  ،ﺷﺑﮑﮫ  ،ﻧرم اﻓزارو آﻣوزش ﺑﮫ
ﻣﻧظور ﻣﻔﯾدﺳﺎﺧﺗن ﺑﯾﺷﺗر ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت
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ﺗداﺑﯾر ﺟﻠوﮔﯾری ازﻓﺳﺎد

اﻓﻐﺎﻧﮭﺎ روزاﻧﮫ ﺑﺎ ﭼﺎﻟش ھﺎ و ﻓﺷﺎر ھﺎ ﻣواﺟﮫ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ درﺑرﮔﯾرﻧده ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﺳﺎد ﮐﮫ اﮐﺛراً ﻣﯾﺗواﻧد ﮐوﭼﮏ ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﻣﺎھﯾت اداری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد،
ﻣﯾﺑﺎﺷد .اوﻟوﯾت ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد ﺑرای اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری ﻋﺑﺎرت ازھﻣﮑﺎری ﺑﺎ وزارت ھﺎ وادارات ﻣﺳﺗﻘل
دوﻟﺗﯽ ﮐﮫ ﻋرﺿﮫ ﺧدﻣﺎت ﻋﺎﻣﮫ را ﺑﮫ دوش دارﻧد ﻣﯾﺑﺎﺷد ،ھﻣﭼﻧﺎن ﮐﺎھش زﻣﺎن اﻧﺗظﺎر  ،و ازﺑﯾن ﺑردن ﻓرﺻت ھﺎ ﺑرای ﻓﺳﺎد اداری ازطرﯾق
ﺳﺎده ﺳﺎزی طرزاﻟﻌﻣل ھﺎی ﺧدﻣﺎت  ،ﺗﻌدﯾل طرزاﻟﻌﻣل ھﺎ و ﺗﻌدﯾل ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات ﮐﮫ ﺑرای ﭘرداﺧت ﭘول ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ زﻣﯾﻧﮫ ﺳﺎزﻣﯾﺑﺎﺷﻧد
ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯾﺗواﻧد .ﺑﮫ اﺳﺎس ﺑﺎزﻧﮕری اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ازطرزاﻟﻌﻣل ھﺎی اﺳﯾب ﭘذﯾردرﺑراﺑر ﻓﺳﺎد اداری  ،ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری وزارت ھﺎ
و ادارات ﻣﺳﺗﻘل دوﻟﺗﯽ ﺻورت ﮔرﻓت  ،اﯾن اداره ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﺗﻌدﯾﻼت ﻗﺎﻧوﻧﯽ درﻟوی ﺎرﻧواﻟﯽ  ،وزارت ﻋدﻟﯾﮫ ﺑوﺟود ﺑﯾﺎﯾد
و اﯾن ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺗﻌﻘﯾب و ﻣورد ﭘﯾﮕﯾری ﻗرارﮔﯾرد .واﺣد ﺗداﺑﯾر ﺟﻠوﮔﯾری از ﻓﺳﺎد اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری ﺑﺎ واﺣد
ﻣﺷﺎورﯾن ﺣﻘوﻗﯽ درﻣطﺎﻟﻌﮫ  ،ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ آﺳﯾب ﭘذﯾری ھﺎی ﺑﻠﻘوه درﺑراﺑر ﻓﺳﺎد و رﻋﺎﯾت
ﻣﯾﺛﺎق ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد ﻣﻠل ﻣﺗﺣد و دراﻣر ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺗﻌدﯾﻼت ﺿروری درﻗواﻧﯾن وزارت ﻋدﻟﯾﮫ ﮐﺎروھﻣﮑﺎری ﺧواھد ﮐرد.
رﯾﺎﺳت ﺟﻠوﮔﯾری ازﻓﺳﺎد درﺗﺷﮑﯾل ﺧوﯾش دارای  ١٩ﮐﺎرﻣﻧد ﻣﯾﺑﺎﺷد اﻣﺎ درﺣﺎل ﺣﺎﺿرﺻرف  ٩ﮐﺎرﻣﻧد ﻣﺳﻠﮑﯽ را دارا ﻣﯾﺑﺎﺷد .ازﺟﻣﻠﮫ ٨
ﺑﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣﻧظوراﻧﺟﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺳﺎده ﺳﺎزی اﺣراز ﮔردﻧد  ،ﺻرف  ٥ﺑﺳت ان ﺗﺟﮭﯾزﮐﺎرﻣﻧد ﺷده اﺳت  :ازﺟﻣﻠﮫ  ١١ﺑﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد
درﺑﺧش ﺗﻌدﯾل ﻗﺎﻧون ﮐﺎرﮐﻧﻧد ﺻرف  ٤ﺑﺳت آن ﺗﺟﮭﯾزﮐﺎرﻣﻧد ﮔردﯾده اﻧد .ﺑﺎ وﺟود ﭼﻧدﯾن ﺑﺎرﺳﻌﯽ وﺗﻼش ﺧﺎطرﻧﺷﺎن ﮔردﯾده ﮐﮫ اﺳﺗﺧدام
اﺷﺧﺎص ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ودارای ﻣواﺻﻔﺎت ﻻزم ﺑرای ﺗﻌدﯾل ﻗﺎﻧون ﯾﮏ اﻣرﻣﺷﮑل ﺑﮫ ﻧظرﻣﯾرﺳد.

دﺳت آوردھﺎ ﺗﺎ اﮐﻧون :
ﺑﺎ وﺟود آﻧﮑﮫ دراﺳﺗﺧدام و آﻣوزش ﮐﺎرﻣﻧدان ﯾﮏ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﺗﺎﺧﯾرات وﺟود داﺷت  ،رﯾﺎﺳت ﺗداﺑﯾر ﺟﻠوﮔﯾری ازﻓﺳﺎد ﯾﮏ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت را اﻧﺟﺎم
داده و دﺳت اورد ھﺎ را درﺑﺧش ھﺎی ذﯾل ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣوده اﺳت :ﺛﺑت ﮐﻣﭘﯾوﺗری ﻋراده ﺟﺎت  ،ﺑل ﺑرق  ،ﺛﺑت و راﺟﺳﺗرﮐﻣﭘﯾوﺗری ﺑﯾﺷﺗرازﻧﯾم
ﻣﯾﻠﯾون اﺳﻧﺎد  ،ﺟوازﮐﺎرو ﺗﺟﺎرت  ،طرح ﺻدورﺟوازاﻋﻣﺎرﺳﺎﺧﺗﻣﺎن  ،طرزاﻟﻌﻣل ﭘرداﺧت ﺗﻘﺎﻋد  ،ﭘﺎﺳﭘورت و ﺗذﮐره  ،ﺟواز راﻧﻧدﮔﯽ  ،ﻗﺎﻧون
ﺗدارﮐﺎت  ،رھﻧﻣود ﻣﺻﺎرف ﻏﯾرﺿروری درﻋروﺳﯽ ھﺎ  ،ﻣﺳوده ﻗﺎﻧون ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری  ،ﻣﺳوده اﺣﮑﺎم ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری ﺑﮫ
ﻣﻧظور ﺗﻘوﯾت ﻗﺎﻧون ﺟزا دوﻟت و ﺳﺎزﮔﺎرﺳﺎﺧﺗن آن ﺑﺎ ﻣﯾﺛﺎق ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری و رھﻧﻣود ھﺎی اﺳﺗﻔﺎده ازوﺳﺎﯾط ﭘوﻟﯾس.
ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﺛﺎل  ٧ ،اداره ﻣﺳﺗﻘل دوﻟﺗﯽ درﮐﺎرﭘروﺳﮫ ھﺎی اﺻﻼﺣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺧذ ﻧﮑﺎح ﺧط اﺷﺗراک ﻧﻣودﻧد .دو ﻣﺛﺎل دﯾﮕر درﻣورد ﭼﮕوﻧﮕﯽ
ﻋرﺿﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑﮫ ﻣﻧظور ازﺑﯾن ﺑردن ﻓرﺻت ھﺎ ﺑرای ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﺳﺎد  ،و ﮐﺎھش ﺗﻌداد دﻓﺎﺗرو ﺑﯾروﮐرات ھﺎی ﺷﺎﻣل  ،ﮐﺎھش ﺗﻌداد روزھﺎی
ﮐﮫ ﺑرای ﺣﺻول ﺧدﻣﺎت ﻻزم اﺳت و ﮐﺎھش ھزﯾﻧﮫ ﺧدﻣﺎت .
·

·

·

اﺧذ ﺟوازﺳﯾرﻣوﺗر :ﻗﺑﻼً ﻻزم ﺑود ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﻧظور اﺧذ ﺟوازﻣوﺗرﺑﮫ  ٥١ﻣﺣل ﻣراﺟﻌﮫ ﺻورت ﮔﯾرد و ازﯾﮏ اﻟﯽ دوﻣﺎه وﻗت ﺑرای طﯽ
ﻣراﺣل آن ﻧﯾﺎزﺑود .درﺣﺎل ﺣﺎﺿر درﺧواﺳت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺑﺎﯾد ﺻرف ﭼﮭﺎرﻗدﻣﮫ را طﯽ ﻣراﺣل ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ ﺣد اﮐﺛر ٣روز را
درﺑرﻣﯾﮕﯾرد .ﻗﺑﻼً ﺷﮭروﻧدان ﺑﺎﯾد اﻟﯽ  ٤٠٠داﻟر اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺷن ﮐﺎرﻣﯽ ﭘرداﺧﺗﻧد ﮐﮫ درﺣﺎل ﺣﺎﺿرﭘول ﻣﺟﻣوﻋﯽ اﺧذ ﺟواز
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً  ١٥٠داﻟراﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد .اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﺑﺎ وزارت داﺧﻠﮫ در ﺑﺧش اﺻﻼح طرزاﻟﻌﻣل ھﺎ  ،آزﻣﺎﯾش ﭘروﺳﮫ ھﺎی ﺟدﯾد ،
و ﻧﺷر ﺗﻐﯾﯾرات وارده ﺑﮫ ﻣردم ازطرﯾق ﮐﻧﻔراﻧس ھﺎی ﻣطﺑوﻋﺎﺗﯽ ھﻣﮑﺎری ﻧﻣوده اﺳت .اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ،ﻧظﺎرت ازاﯾن
طرزاﻟﻌﻣل ھﺎی ﺟدﯾد را اداﻣﮫ ﻣﯾدھد.
ﭘﺎﺳﭘورت  :ﻗﺑﻼ ً اﺧذ ﭘﺎﺳﭘورت ﺣدودا ً دوھﻔﺗﮫ را درﺑرﻣﯾﮕرﻓت ﮐﮫ  ٤٠٠٠اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎدل  ٨٩داﻟر اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ھزﯾﻧﮫ آن ﺑود ﮐﮫ درﺣﺎل
ﺣﺎﺿر اﺧذ ﭘﺎﺳﭘورت دو روز را درﺑرﮔﻔﺗﮫ و ﭘول ﭘرداﺧت درﺑدل ﭘﺎﺳﭘورت ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮫ ﺑﮫ  ٨٥٠اﻓﻐﺎﻧﯽ و ﭘول اﺧذ ﭘﺎﺳﭘورت ﺳﮫ ﺳﺎﻟﮫ
ﺑﮫ  ٢٥٠٠اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎدل  ٤٦داﻟر اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.
درﺗﻣﺎم ﻣوارد ذﮐرﺷده  ،دﯾﭘﺎرﺗﻣﻧت  ،ﺑﺎ ﻧﮭﺎد ھﺎی ﺷﺎﻣل ھﻣﮑﺎری ﻧﻣوده و آﻧﺎن درﺗﻣﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی اﺻﻼﺣﯽ و ازﻣﺎﯾﺷﯽ دﺧﯾل ﻧﻣوده
اﺳت.

٢٦

دﯾﭘﺎرﺗﻣﻧت ﺗداﺑﯾرﺟﻠوﮔﯾری ازﻓﺳﺎد ازﻣﯾﺗودﻟوژی ذﯾل اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد :ﺑﺎزﻧﮕری و ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل طرزاﻟﻌﻣل ھﺎی ﻣوﺟود ﺑﮫ ﺷﻣول ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ
آﺳﯾب ﭘذﯾری ھﺎ درﺑراﺑر ﻓﺳﺎد  :طرح طرزاﻟﻌﻣل ھﺎی ﺟدﯾد  :اﺟرای آزﻣﺎﯾﺷﯽ طرزاﻟﻌﻣل ھﺎی ﺳﺎده ﺷده  :ﺗﻌدﯾﻼت ﺑﮫ اﺳﺎس ﺑرﻧﺎﻣﮫ آزﻣﺎﯾﺷﯽ :
ﺗدوﯾن طرزاﻟﻌﻣل ھﺎی اﺻﻼح ﺷده ﯾﺎ ﺗﻌدﯾل ﺷده  :ﻧظﺎرت ازﺗطﺑﯾق  :و اراﯾﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﺑرای اﺻﻼﺣﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر اﺻﻼﺣﺎت درﺣﻣﺎﯾت و
ﺣﻔظ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﺑﮭﺑود ﯾﺎﻓﺗﮫ.
ﭼﺎﻟش ھﺎ :
· ﭘروﺳﮫ اﺻﻼﺣﺎت ﻧﮭﺎدی درﺳطوح ﻣﺧﺗﻠف درادارات ﻣﺳﺗﻘل دوﻟﺗﯽ ﺑطﯽ ﺑوده اﺳت.
· وزارت ھﺎ و ادارات ﻣﺳﺗﻘل دوﻟﺗﯽ ﺑﺻورت ﻋﻣوم درﺑﺧش ﺳﺎده ﺳﺎزی ﭘروﺳﯾﺟرھﺎ و اﺻﻼﺣﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﮫ ﮐﻣﺑود ظرﻓﯾت ﻣواﺟﮫ
ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد.
· ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻣرﺑوطﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻓراھم ﺳﺎزی ﻧظﺎرت ﮐﺎﻓﯽ) ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ( ازﺗطﺑﯾق اﺻﻼﺣﺎت و ﭘروژه ھﺎی ﺳﺎده ﺳﺎزی را
ﻧدارﻧد.
· دوﻧرھﺎ دراﻣر ﻓراھم ﺳﺎزی ﺣﻣﺎﯾت ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری درﻋرﺻﮫ اﺳﺗﺧدام ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﺳﺎده
ﺳﺎزی ﻣوﻓق ﻧﮕردﯾدﻧد.
· ﮐﻣﺑود ﻣﻧﺎﺑﻊ و اﻣﺗﯾﺎزات ﮐم ﺳﺑب ﺗﺿﻌﯾف ظرﻓﯾت اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﮔردﯾده و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد را دراﻣراﺳﺗﺧدام ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن
داﺧﻠﯽ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﺿﻌﯾف و ﺑﮫ ﻣﺷﮑل ﻣواﺟﮫ ﻧﻣوده اﺳت.
ﺟﮭت ﺗﻘوﯾت و ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺳﺎده ﺳﺎﺧﺗن طرزاﻟﻌﻣل ھﺎ و ازﺑﯾن ﺑردن ﻓﺳﺎد اداری
 ،دﯾﭘﺎرﺗﻣﻧت ﺗداﺑﯾرﺟﻠوﮔﯾری ﯾﮏ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﮐﺎرھﺎی ﻣوﻓق را ﺑﺎ ادارات ﻣﺳﺗﻘل ﻏﯾردوﻟﺗﯽ ازطرﯾق ﮐﻣﮏ ھﺎی ﺑﻼﻋوض دراﻣرﺳﺎده ﺳﺎزی
اﺧذ ﺟواز اﻋﻣﺎرﺳﺎﺧﺗﻣﺎن اﻧﺟﺎم داده اﺳت .اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﻣﯾﺧواھد اﯾن ﻓرﺻت ھﺎرا درآﯾﻧده ﺟﮭت ﺣﻣﺎﯾت ازﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺣدود ﺧوﯾش
ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗراردھد.

ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷده

اھداف
 .١ﺑﮭﺑود ﺗﺣﻠﯾل طرزاﻟﻌﻣل ھﺎی دوﻟت و ﮐﯾﻔﯾت ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی
اﺻﻼح ﺷده .

·

راه اﻧدازی آﻣوزش ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرای ﮐﺎرﻣﻧدان درﺑﺧش
ﺑﺎزﻧﮕری  ،ﺗﺣﻠﯾل و ﺳﺎده ﺳﺎزی ﭘروﺳﯾﺟرھﺎی ﮐﺎری و ﺧدﻣﺎت

 .٢راه اﻧدازی آﻣوزش درﺑﺧش ھﺎی دارای اوﻟوﯾت ﮐﮫ
ﺑﯾﺷﺗردرﺑراﺑر ﻓﺳﺎد آﺳﯾب ﭘذﯾرﻣﯾﺑﺎﺷﻧد.

·

 .٣ﮐﺎر ﺑﺎ دﯾﭘﺎرﺗﻣﻧت ھﺎی ﻣﺳﺋول و ادارات ﻣﺳﺗﻘل دوﻟﺗﯽ ﺑﮫ
ﻣﻧظور ﺳﺎده ﺳﺎزی  /ﺗﻐﯾﯾرﭘروﺳﮫ ھﺎ .

·

ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﺎﺣﺎت ﮐﻠﯾدی ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﺛﺎل ﮔﻣرﮐﺎت  ،ﺗﺻدﯾق ﺻﺣت
اﺳﻧﺎد ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ  ،و ﺣﺞ
طرزاﻟﻌﻣل ھﺎ و ﻗواﻧﯾن ﺷﺎروﻟﯽ و ﻣﻘررات ﻣرﺑوطﮫ و راه اﻧدازی
اﻣوزش ﺑرای ﮐﺎرﻣﻧدان
راه اﻧدازی ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗواﻓق ﺷده ﺳﺎده ﺳﺎزی اداری ﺑﺎ دﯾﭘﺎرﺗﻣﻧت
ھﺎ وادارات ﻣﺳﺗﻘل دوﻟﺗﯽ  ،ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﺛﺎل ﺑﺎ ﺧدﻣﺎت ﮔﻣرﮐﺎت

·
·

 .٥ﺑﮭﺑود ﭘﻼن ﻋﻣﻠﯽ ﺑرای دﯾﭘﺎرﺗﻣﻧت ﺗداﺑﯾرﺟﻠوﮔﯾری ازﻓﺳﺎد
اداری ﺑﮫ ﺧﺎطرارﺗﺑﺎط دادن ﺑﮭﺗرﺗﻌداد و ﻣواد ﻣداﺧﻼت ﺑﺎ
ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﺷری ﻣوﺟود

·

آﻣوزش ﮐﻠﯽ ﮐﺎرﻣﻧدان درﻣورد ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل  ،ﺳﺎده ﺳﺎزی
طرزاﻟﻌﻣل ھﺎ  :اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﺗﯾم دروزارت ھﺎ و ادارات ﻣﺳﺗﻘل
دوﻟﺗﯽ دارای اوﻟوﯾت ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺑﮭﺑود و ﺗروﯾﺞ ﺳﺎده ﺳﺎزی.
طرح و اﻧﮑﺷﺎف ﺗﻔﺎھم ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺑﺎ ادارات ﻣﺳﺗﻘل ھﻣﮑﺎر ،ﺑﺻورت
وﯾژه ﺑﺎ ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘل اﺻﻼﺣﺎت اداری وﺧدﻣﺎت ﻣﻠﮑﯽ
اﻧﮑﺷﺎف ﯾﮏ ﭘﻼن ﺑﮭﺗرﻋﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻻی ﺟﻠوﮔﯾری ازﻓﺳﺎد اداری ،
ﺳﺎده ﺳﺎزی طرزاﻟﻌﻣل ھﺎی ﭘروﺳﮫ ھﺎی ﮐﺎری و ﻣوﺿوﻋﺎت
ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺻﻼﺣﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﺗﻣرﮐزﺑﺎﺷد.

 .٦ﺗﮑﻣﯾل روﻧد اﺳﺗﺧدام ﮐﺎرﻣﻧدان ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ و دارای ﻣواﺻﻔﺎت
ﻋﺎﻟﯽ

·

طرح و اﻧﮑﺷﺎف ﻟواﯾﺢ وظﺎﯾف ﺑﺳت ھﺎ و راه اﻧدازی ﭘروﺳﮫ
اﺳﺗﺧدام

 .٧ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﮐﻔﺎﯾت ﭼﺎرﭼوب ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻧظورﮐﺎھش
ﻓﺳﺎد اداری و رﻋﺎﯾت ﻣﯾﺛﺎق ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری ﻣﻠل
ﻣﺗﺣد ) ﺑﺎ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ واﺣد ﻣﺷﺎورﯾن ﺣﻘوﻗﯽ(.

·

راه اﻧدازی ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﺑﺧش ھﺎی ﮐﻠﯾدی ﭼﺎرﭼوب ﻗﺎﻧوﻧﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن .آﻏﺎزﺑﺎ ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل  Penal Codeو ﻗﺎﻧون
ﺗدارﮐﺎت ﻋﺎﻣﮫ .
ﻧظﺎرت ازﻗواﻧﯾن ،ﻣﻘررات و ﻣﻌﯾﺎرات ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗوﻟﯾد  ،واررات
 ،ﻓروش و ﺗﮭﯾﮫ ﺗوﻟﯾدات دارای ﮐﯾﻔﯾت ﭘﺎﯾﯾن ﺑرای ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی
ﻣﻣﻠو ازﻓﺳﺎد و ارﺟﺎع ﻣﺗﺧﻠﻔﯾن ﺑﮫ ادارات ﺗﻧﻔﯾذ ﻗﺎﻧون.

 .٤اﯾﺟﺎد ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﮭﺗرﺑﺎ ادارات ﻣﺳﺗﻘل دوﻟﺗﯽ و وزارت ھﺎ

·

·

٢٧

.e

ارﺗﺑﺎطﺎت رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ

دﯾﭘﺎرﺗﻣﻧت رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ وآﮔﺎھﯽ ﻋﺎﻣﮫ ﯾﮏ ﻧﻘش ﻣﮭم را دراﻣرﺗﺷرﯾﮏ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣﻧﻔﯽ ﻓﺳﺎد اداری و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺑﺎﺷﮭروﻧدان اﯾﻔﺎ ﻧﻣوده و ھﻣﭼﻧﺎن آﮔﺎھﯽ ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ را درﻧزد ﻣردم درﻣورد آﮔﺎھﯽ ازﺣﻘوق و ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﺳﺗﻔﺎده ازآن ﺑﻣﯾﺎن ﻣﯾﺎورد .اﯾن واﺣد
ﻋﻼوه ﺑرآن ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ را ﺑﮫ ﻣﻧظورھﻣﮑﺎری ﺑﺎ دوﻟت دراﻣر ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری و آﻣوزش ﺷﮭروﻧدان دﺧﯾل
ﻣﯾﺳﺎزد .اﯾن دﯾﭘﺎرﺗﻣﻧت ھﻣﭼﻧﺎن ازﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺟﻣﻌﯽ وﺳﺎﯾررﺳﺎﻧﮫ ھﺎ  ،ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ و ﻣﺣﻘﻘﯾن ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺑﮭﺑود آﮔﺎھﯽ
وﺳﯾﻊ ﻋﺎﻣﮫ ھﻣﮑﺎری ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد  .آﻧﮭﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﯾﮏ وظﯾﻔﮫ اﮔﺎھﯽ ﻋﺎﻣﮫ را ازطرﯾق ﻧﮭﺎد ھﺎی ﺳﻧﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺳﺎﺟد و ﻣﻧﺎﺑر ﺑﮫ ﻣﻧظور ﭘﺧش و ﻧﺷر
ﭘﯾﺎم ھﺎ درﻣورد ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد ﺑﮫ ﻋﮭده دارﻧد.
ﻣطﺑوﻋﺎت و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ دراﻣراﻧﺗﺷﺎر ﭘﯾﺎم ھﺎی ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد و آﻣوزش ﻣردم ھﻣﭼﻧﺎن درﻧﺷروﺗﮑﺛﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت درﻣورد دﺳت آوردھﺎی دوﻟت
درﯾن ﺑﺧش ﮐﮫ ﯾﮏ اﺳﺎس را ﺑرای ﻣردم درﻣورد ﻣﻔﺎھﯾم ﻓﺳﺎد ﺑﻧﺎ ﻣﯾﮕذارد ﻧﻘش ﻣﮭم را اﯾﻔﺎ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد .ﺑرﻋﻼوه  ،ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﻣدﻧﯽ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﭼﯾﻧل ھﺎی ﻣورد اطﻣﯾﻧﺎن اﻧﺗﺷﺎرﻣﻌﻠوﻣﺎت درﻣورد ﻓﺳﺎد و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی دوﻟت ﮐﺎرﮐﻧﻧد و ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت را
ﺑﮫ اذھﺎن ﻣردم ﺑرﺳﺎﻧﻧد USAID ، UNDP .و ﺳﺎﯾردوﻧرھﺎ ﻗﺑﻼً ﮐﻣﮏ ھﺎی ﺑﻼﻋوض ﺧوﯾش را ﺑرای ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻧظور
ﺣﻣﺎﯾت ازآﮔﺎھﯽ ﻋﺎﻣﮫ و آﻣوزش درﻣورد ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻓﺳﺎد اداری اﺧﺗﺻﺎص داده و دردﺳﺗرس آﻧﮭﺎ ﻗرارداده اﺳت .ھﻣﭼﻧﺎن ﺷﺑﮑﮫ
ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﮭﺑود ﯾﺎﺑﻧد ﺗﺎ ﺷﮭروﻧدان را درﺟﮭت اﺳﺗﻔﺎده ازﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ﺷﮑﺎﯾﺎت اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﺗﺷوﯾق ﻧﻣﺎﯾﻧد.

دﺳت آوردھﺎ ﺗﺎ اﮐﻧون :
اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت درﮐﺎرﺑﺎ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و ﻣطﺑوﻋﺎت و اﻧﮑﺷﺎف ﺳﺎﯾرﻣﺟرا ھﺎی آﮔﺎھﯽ ﻋﺎﻣﮫ ﻓﻌﺎل ﺑوده اﺳت .ﯾﮏ ﻧﺷرﯾﮫ ﮐﮫ "
ﻗﺎﻧوﻧﯾت" ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯾﺷود ﺗوﻟﯾد ﻣﯾﺷود  :اﺧرﯾن ﻧﺳﺧﮫ آن در ٥٢ﺻﻔﺣﮫ و ﺑﮫ ﺗﻌداد  ١٠٠٠ﺷﻣﺎره ﺑﮫ ﻧﺷرو ﭼﺎپ ﮔردﯾد .ﺗﺎ اﮐﻧون ٧
اﺷﺎﻋت ﺑﮫ ﻧﺷررﺳﯾده اﺳت ﮐﮫ اﺑﺗدا ﺑﮫ ﻧﮭﺎد ھﺎی دوﻟﺗﯽ و ﺳﭘس ﺑﮫ ﺳﻔﺎرت ھﺎ ارﺳﺎل ﻣﯾﮕردد .آﻧﮭﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﻓﻠم  ٣٥ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ را ﮐﮫ
ﺑﯾن رﺋﯾس ﻋﻣوﻣﯽ و ﻣطﺑوﻋﺎت اﻧﺟﺎم ﺷده  ،ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ،ﻋﻼوه ﺑران ﯾﮏ ﻓﻠم ﻣﺳﺗﻧﻧد ﮐوﺗﺎه را درﻣورد ﻣﺳﺎﯾل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ
ﻓﺳﺎد اداری ﺗرﺗﯾب ﮐرده اﻧد و  ٦اﻋﻼن ﺧدﻣﺎت ﻋﺎﻣﮫ را ﺗوﻟﯾد ﻧﻣوده اﻧد .ﺳﺎﯾت اﻧﺗرﻧﯾﺗﯽ اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد
اداری دﯾزاﯾن ﺷده وﻣورد ﺗطﺑﯾق ﻗرارﮔرﻓﺗﮫ ﮐﮫ ﻣﺣﺗوﯾﺎت آن ﺑﺻورت ﻣﻧظم ﺗﺟدﯾد ﻣﯾﮕردد .ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ ﺑﮫ ﻣﻧظورﮐﺎرﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ
ﻣطﺑوﻋﺎت  ،ﯾﮏ ﻣرﮐﺑﮫ اﮔﺎھﯽ ﻋﺎﻣﮫ ﮐﮫ اﺑﺗدا ﺑﮫ وزارت ﺣﺞ وارﺷﺎد ﮐﺎرﻣﯾﮑﻧد وﺟود دارد .دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً  ١٦٥٠٠٠ﻣﺳﺟد
وﺟود دارد  .وزارت ارﺷﺎد و ﺣﺞ درﯾن راﺳﺗﺎ ھﻣﮑﺎری ﻧﻣوده ﮐﮫ طﯽ ان ھرروز ﺟﻣﻌﮫ ﺑﻌد ازﻧﻣﺎزﭘﯾﺎم ھﺎی ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد
ازطرﯾق ﺧطﺑﺎ ﺑﮫ اذھﺎن ﻣردم رﺳﺎﻧده ﺷوﻧد .ﺑرﻋﻼوه اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد ﮔﻔﺗﮕوھﺎ را ﺑﺎ وزارت ﻣﻌﺎرف
ﻧﯾزآﻏﺎزﻧﻣوده ﺗﺎ راه ھﺎی را درﯾﺎﺑﻧد ﮐﮫ ازطرﯾق آن ﭘﯾﺎم ھﺎی ﺿد ﻓﺳﺎد درﻧﺻﺎب رﺳﻣﯽ ﻣﮑﺎﺗب ﮔﻧﺟﺎﻧﯾده ﺷوﻧد .ﺟﻠﺳﺎت ﺑﺎ
ﻣوﺳﺳﺎت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ راه اﻧدازی ﮔردﯾده ﺗﺎ ﺑﺎ ھﻣدﯾﮕرازﻧزدﯾﮏ ﮐﺎرﻧﻣوده ﺗﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﮔﺎھﯽ دھﯽ اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت را ﺗوﺳﻌﮫ
و ﮔﺳﺗرش ﺑدھﻧد.
ﭼﺎﻟش ھﺎ :
واﺣد رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری دارای  ٨ﮐﺎرﻣﻧد ﻣﯾﺑﺎﺷد ٥ :ﺑﺳت دﯾﮕرﻧﯾزوﺟود دارﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد اﺣراز ﮔردﻧد.
اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﺑﮫ ﻣﺗرﺟﻣﯾن و ژورﻧﺎﻟﯾﺳﺗﺎن ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﺿرورت دارد  ،اﻣﺎ اﯾن اﻣر ﺑﺎدرﻧظرداﺷت ﻣﻌﺎش ﻣﺣدود اﯾن اداره ﻣﺷﮑل ﺑﮫ
ﻧظرﻣﯾرﺳد .واﺣد ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﺗراﻧﺳﭘورت ﺑﮭﺗر ،ﮐﻣره ھﺎ  ،ﺳﺗﯾدﯾو و ﺳﺎﯾرﺳﮭوﻟت ھﺎ ﻣﺎﻧﻧد دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اﻧﺗرﻧﯾت ﺳرﯾﻊ و ﺟﺎی ﻣﻧﺎﺳب اﺟراات
ً
اﺣﺗﻣﺎﻻ ازھﻣﮫ ﻣﮭﻣﺗر ،اﻧﮭﺎ ﺑﮫ وﺟوه ﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻣﻧظورراه اﻧدازی ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت و ﮐﻣﭘﺎﯾن ھﺎی ﺑﯾﺷﺗرازطرﯾق رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ
ﺿرورت دارد.
ﮐﻣﮏ ﮐﻧد و ﭘﯾﺎم دھﯽ آﻧﮭﺎ را درﻣورد ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اﻓزاﯾش ﺑدھد ،ﺿرورت دارد .واﺣد  ،زﻣﺎن آزاد ﻣطﺑوﻋﺎت رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﺗﻠوﯾزﯾون
و رادﯾوھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ و دوﻟﺗﯽ را ﻧﻣﯾﮕﯾرد .درﺑﺧش اﻧﮑﺷﺎف رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ  ،اﯾن ﯾﮏ ﺳﺎﺣﮫ ﺟدﯾد ﺑرای اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﻣﯾﺑﺎﺷد :
ﮐﺎرﻣﻧدان ﺟدﯾد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻧد ﺿرورت اﺳت ﺗﺎ اﺳﺗﺧدام ﮔردﯾده و ﭘﻼن ھﺎی ﻋﻣﻠﯽ واﺿﺢ اﻧﮑﺷﺎف داده ﺷوﻧد

٢٨

اھداف
 .١اﻓزاﯾش ظرﻓﯾت اﮔﺎھﯽ دھﯽ اداره ﻋﺎﻟﯽ
ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد

ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷده
·

اﻧﮑﺷﺎف اﺳﺗراﺗﯾژی ﺟدﯾد ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑرای اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ
ﻓﺳﺎد اداری
ﺗﻌﯾﯾن وﺟوه ﻣﺎﻟﯽ ﺑرای اﻓزاﯾش ﺗﻌداد اﻋﻼﻧﺎت ﺧدﻣﺎت ﻋﺎﻣﮫ )(PSAs
اﻏﺎز ﺗدوﯾرﮐﻧﻔراﻧس ھﺎی ﻣطﺑوﻋﺎت درھردوھﻔﺗﮫ ﯾﮏ ﺑﺎر
اراﯾﮫ ﯾﮏ ﮐﻧﻔراﻧس ﻣطﺑوﻋﺎﺗﯽ درﯾﮏ ﻣﺎه درﻣورد ﯾﮏ ﻣوﺿوع اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ.
داﯾرﻧﻣودن ﻣﯾزھﺎی ﮔرد دررادﯾو و ﺗﻠوﯾزﯾون ﺑﺎ رھﺑران ﻣذھﺑﯽ  ،ﻧﻣﺎﯾﻧدھﺎی
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ و ﻏﯾره

·

اﯾﺟﺎد ﺗﯾم ھﺎی آﮔﺎھﯽ دھﯽ ﻋﺎﻣﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ وزارت ھﺎﺑﮫ ﻣﻧظورﺑﻠﻧد ﺑردن ﺳطﺢ
اﮔﺎھﯽ درﻣورد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد و ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣرﺑوطﮫ رﻓﺗﮫ و
ﮐﺎرﻣﻧدان را درﯾن ﻣورد اﻣوزش ﺑدھﻧد.

·

ﺑﮭﺑود ﭘوﺷش ژورﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯾﮏ  ،اﺳﺗراﺗﯾژی ھﺎی اﮔﺎھﯽ و ﻏﯾره

·
·

ﮔﺳﺗرش ﻧﮭﺎد ھﺎی ﺳﻧﺗﯽ اﻓﻐﺎن ﻣﺎﻧﻧد ﺟرﮔﮫ ھﺎ وﺷورا ھﺎ دردھﺎت
ﺑرﮔزاری ورﮐﺷﺎپ ھﺎ ﺑﮫ ﻣﻧظورﺑﮭﺑود ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﺎ ﮔروپ ھﺎی رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﯾﺎ
ﻣطﺑوﻋﺎت
اﻓزاﯾش ﮔﻔﺗﻣﺎن ﯾﺎ دﯾﺎﻟوگ ﺑﺎ ﮔروپ ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ

·
·
·
·
.٢

ﺑﮭﺑود ظرﻓﯾت ﮐﺎرﻣﻧدان

 .٣اﻓزاﯾش ﮔﻔﺗﮕوھﺎ ﯾﺎ دﯾﺎﻟوگ ھﺎی ﻣردم و
ﺑﮭﺑود آﻣوزش ﺷﮭروﻧدان درﻣورد ﻓﺳﺎد

·
 .٤دﺧﯾل ﺳﺎﺧﺗن ﮔروپ ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ

·

ﮐﺎرﺑﺎ ﻣﺳووﻟﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ – آﻣوزش آﻧﮭﺎ ﺟﮭت درک ﻣﻔﺎھﯾم
ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﮔﺳﺗرس آﮔﺎھﯽ ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺎ ﭘﯾﺎم
ھﺎی ﺳﺎزﮔﺎر.
دﺧﯾل ﺳﺎﺧﺗن ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻧظورﺗﺷوﯾق ﺷﮭروﻧدان ﺗﺎ ازطرﯾق
ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ھﺎی اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت درﻣورد ﻓﺳﺎد ﺷﮑﺎﯾت ﮐﻧﻧد.

·

اﻓزاﯾش ﺟﺎی دﻓﺗر ،ﺑﮭﺑود ظرﻓﯾت اﻧﺗرﻧﯾت و اﯾﺟﺎد ﺗﺳﮭﯾﻼت ﺑﮭﺗرﺳﺗﯾدﯾو ،
ﺑﮭﺑود ﺳﺎﯾرﻣﻧﺎﺑﻊ و ﻏﯾره .

·
.٥

.f

ﺑﮭﺑود ﺗﺳﮭﯾﻼت و ﺗﮑﻧﺎﻟوژی

اﺳﺗراﺗﯾژی  ،ﭘﻼن ﮔذاری و ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ

اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری ﻣﮑﻠف اﺳت ﺗﺎ درﻣورد اﻗداﻣﺎت ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد ﺑﮫ رﺋﯾس ﺟﻣﮭورﮐﺷور و ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﻣﺷوره
ﺑدھد .واﺣد اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎً ﺑﮫ رﺋﯾس ﻋﻣوﻣﯽ ﮔزارش داده و ﺗﺣﻠﯾل ھﺎ را اﻧﮑﺷﺎف داده  ،ﺑدﯾل ھﺎی
اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ را ﺗﺷرﯾﺢ ﻧﻣوده و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات را درﻣورد ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﭘﺎرﻟﻣﺎن و رﺋﯾس ﺟﻣﮭور اراﯾﮫ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ دراﺳﺗﻘﺎﻣت ھﺎی آﯾﻧده ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ﺑﮫ
ﻣﻧظورﺗﻘوﯾت ﺗﻼش ھﺎی ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرارﮔﯾرﻧد .اﯾن واﺣد ھﻣﭼﻧﺎن ﮔزارﺷﺎت و ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ را ﺑﮫ
ﻣﻧظوررھﻧﻣﺎﯾﯽ اﻧﺳﺟﺎم ﺑﯾن اﻟﻧﮭﺎدی درﻣورد ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری ﺗﮭﯾﮫ و اراﯾﮫ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد .درﯾن ﻣورد  ،واﺣد ﻣﺗذﮐره وظﯾﻔﮫ
ﻣﮭم رھﻧﻣﺎﯾﯽ ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ھﺎی ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده ازﯾﮏ روش ﮐﻠﯽ دوﻟت ﮐﮫ ﯾﮏ روش ﺷواھد ﻣﺣور  ،ﭘوﯾﺎ و ھﻣﮫ ﺷﻣول ﻣﯾﺑﺎﺷد ،
اﺟرا ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد.
ﺑرﻋﻼوه  ،اﯾن واﺣد ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺗﺟدﯾد و ﺗﻌدﯾل ﭘﻼن اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری را درﺳﺎل ھﺎی اﯾﻧده ﺑﮫ ﻋﮭده
ﺧواھد داﺷت  ،ﮐﮫ رھﻧﻣﺎﯾﯽ ھﺎی ﻻزم را درﻣورد ﺗطﺑﯾق ﭘﻼن و ﺟﻣﺎﯾت اﻧﮑﺷﺎف ﮔزارش ﺳﺎﻻﻧﮫ اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد ﻓراھم
ﺧواھد ﺳﺎﺧت.

٢٩

ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷده

اھداف
·

ﺑﮫ اﺳﺎس اﯾن ﭘﻼن اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ  ،ﻧﻘش ھﺎ و ﻣﺳووﻟﯾت ھﺎی ھررﯾﺎﺳت اداره
ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت را ﺗﻌرﯾف و ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﻧظﺎرت اﻧﮑﺷﺎف رھﻧﻣود ھﺎی رﯾﺎﺳﺗﯽ و رھﻧﻣود ھﺎ ﮐﮫ ﺑﺻورت واﺿﺢ
ﻣﺎﻣورﯾت رﯾﺎﺳت را ﺑﯾﺎن ﻣﯾﮑﻧﻧد.
ﻧظﺎرت اﻧﮑﺷﺎف ﭘﻼن ﻣﻔﺻل ﮐﺎری ھررﯾﺎﺳت و ﺑودﺟﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﺎس آن ﭘﻼن
ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﯾﺷود.

 .٢اﺳﺗﺧدام و اﻣوزش ﮐﺎرﻣﻧدان ﺑﺧش
اﺳﺗراﺗﯾژی  ،ﭘﻼن ﮔذاری و ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ﺗﺎ
ﺗواﻧﺎﯾﯽ اﻧﺟﺎم دادن ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﮐﯾﻔﯾت
ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ  ،اﻧﮑﺷﺎف و ﺑﮭﺑود آﻧرا ﮐﺳب ﻧﻣﺎﯾﻧد.

·
·

اﻧﮑﺷﺎف ﻟواﯾﺢ ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺳت ھﺎ
ﮐﺎرﺑﺎ دوﻧرھﺎ درﻣورد ﻓراھم ﺳﺎزی آﻣوزش درﺧﺻوص ﺑﮭﺗرﯾن ﺗﺟﺎرب ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ

 .٣ارزﯾﺎﺑﯽ ﺿرورت و ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎی
ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﯾن اﻟﻧﮭﺎدی و ﻗﺎﻧوﻧﯽ اداره ﻋﺎﻟﯽ
ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری
)درھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﺎ واﺣد ﻣﺷﺎورﯾن ﺣﻘوﻗﯽ(

·

اﻧﺟﺎم ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺑﮫ ﻣﻧظورارزﯾﺎﺑﯽ ﺿرورت ھﺎی اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﺑرای
ھﻣﺎھﻧﮕﯽ وظﯾﻔوی درﻧﮭﺎد ھﺎی دوﻟﺗﯽ ھﻣﭼﻧﺎن ﺿرورت ﺗﺷرﯾﮏ ﻣﻌﻠوﻣﺎت و
ﺣدود ﮐﮫ ﻣطﺎﺑق ان ﺗطﺑﯾق ﻣﯾﮕردد .اراﯾﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺑﮭﺑود وﺿﻌﯾت
ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺗن ﭘروﺗوﮐول ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻧﮭﺎدی ﺑﺎ ﻧﮭﺎد ھﺎی ﮐﻠﯾدی دوﻟت.
ﺑﺎزﻧﮕری ﻣﮑﻠﻔﯾت ھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗراردادن
ﺗﻘوﯾت ﭼﺎرﭼوب ﻗﺎﻧوﻧﯽ  ،و اﺳﺗﻘﻼﻟﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻣﺎﻟﯽ آن

·

ﺗطﺑﯾق و رﯾﺎﺳت ﮔروپ ﮐﺎری دوﻧرھﺎ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﺎﻣﯾﯾن ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﮐﻣﮏ ھﺎ و
رﻓﻊ ﺧﻼ ھﺎ وﺣﻣﺎﯾت
ﺗطﺑﯾق و رﯾﺎﺳت ﮔروپ ھﺎی ﮐﺎری ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد ﺑﮫ
ﻣﻧظورھﻣﺎھﻧﮕﯽ و ﻧظﺎرت ازﺗﻼش ھﺎی ﺗداﺑﯾرﺟﻠوﮔﯾری ازﻓﺳﺎد  ،اﺟراات و
ﻧظﺎرت ازطرﯾق دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن.

 .١ﺑﺻورت واﺿﺢ ﺷﺎﻣل ﺳﺎﺧﺗن ﻧﻘش ھﺎ و
ﻣﺎﻣورﯾت ھﺎی رﯾﺎﺳت ھﺎی ﻣرﺑوطﮫ اداره
ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری

·
·

 .٤ﺗطﺑﯾق و رﯾﺎﺳت دو ﮔروپ ﮐﺎری ھﻣﺎھﻧﮕﯽ
– ﺑرای دوﻧرھﺎ و ﺑرای ﻧﮭﺎد ھﺎی ﺿد ﻓﺳﺎد
اداری دوﻟت .

·
·

·

 .٥ﺗﺣﻠﯾل ﺳروی ھﺎی ﻓﺳﺎد اداری  ،ارزﯾﺎﺑﯽ
اﺳﯾب ﭘذﯾری و ﺳﺎﯾرﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺑﮫ ﻣﻧظور
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ اوﻟوﯾت ﮐﺎرﺑرد ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ) ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ
ﻣﺛﺎل  ،ﻗواﻧﯾن ،ﻓراﻣﯾن ،ﻣﻘررات  ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ھﺎﯾﮑﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺗﻐﯾﯾر ،اﺻﻼح و ﺗطﺑﯾق
ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد(.

·

ﺑررﺳﯽ ﺗﺣﻘﯾق ﮐﻧوﻧﯽ درﻣورد ﻓﺳﺎد اداری دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و اﻧﮑﺷﺎف ﯾﮏ ﺳﻠﺳﻠﮫ
ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ھﺎی اﺻﻼﺣﺎت دارای اوﻟوﯾت ) درھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﺎ واﺣد ﺗﺣﻘﯾق و ارﯾﺎﺑﯽ(

 .٦ﺗوﻟﯾد و ﻧﺷر ﮔزارش ﺳﺎﻻﻧﮫ اداره ﻋﺎﻟﯽ
ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری

·

ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﭘﯾﺷرﻓت ﺗوﺳط رﯾﺎﺳت ھﺎی اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت درﺗطﺑﯾق ﭘﻼن
اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ  .ﺗوﻟﯾد و ﻧﺷر ﮔزارش ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺑﺎ ﺗﻣرﮐز ﺑﺎﻻی دﺳت آورد ھﺎ و
ﭼﺎﻟش ھﺎ .

٣٠

 ٣.٢اﺟراات
 .aﺛﺑت و اﺷﺎﻋﮫ داراﯾﯽ ھﺎ
رﯾﺎﺳت ﺛﺑت داراﯾﯽ ھﺎی اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺛﺑت ،ﻧﺷر و اﺷﺎﻋﮫ اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎی ﺣدوداً ٣٥٠٠
ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ را ﺑﮫ ﻋﮭده دارد .ﺑﮫ اﺳﺎس ﻣﺎده  ١٥٤ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ،رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ،ﻣﻌﺎوﻧﯾن رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ،اﻋﺿﺎی ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ،
اﻋﺿﺎی ﺳﺗره ﻣﺣﮑﻣﮫ ،و ﻟوی ﺎرﻧوال ﺗﺎﺑﻊ اراﺋﮫ اﻋﻼﻣﯾﮫ داراﯾﯽ ھﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد .ﻋﯾﻧﺎ ً طﺑق ﻣﺎده  ١٢ﻗﺎﻧون اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و
ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری ،ﺗﻣﺎم ﻣﻌﯾﯾﻧﺎن وزارت ھﺎ ،ﻣﺷﺎورﯾن رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ،اﻋﺿﺎی ﭘﺎرﻟﻣﺎن ،ﺳﻔرا ،و ﺳﺎﯾر ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﻠﯾدی ﺑﺎﯾد
داراﯾﯽ ھﺎی ﺧوﯾش را ﺑﮫ اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری اﻋﻼم و آﺷﮑﺎرﺑﺳﺎزﻧد.
ﺑرای ﺗطﺑﯾق ﻣﺎده  ١٥٤ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺷور و ﻣﺎده  ١٢ﻗﺎﻧون اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ،رﯾﺎﺳت ﺛﺑت داراﯾﯽ ھﺎ ﻓورﻣﮫ ھﺎی اﻋﻼﻣﯾﮫ را
ﺑرای ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺟﮭت ﺛﺑت داراﯾﯽ ھﺎی آﻧﮭﺎ ،طرح و اﻧﮑﺷﺎف داده اﺳت .اﯾن ﻓورﻣﮫ ھﺎ ﺑطور ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺗﺟدﯾد ﻣﯾﮕردد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر
ھﯾﭻ ﻣﺟﺎزات ﺑرای ﻋدم اراﺋﮫ اﻋﻼﻣﯾﮫ وﺟود ﻧدارد ،اﮔرﭼﮫ ﻣﺟﺎزات ﺑرای اﻋﻼﻣﯾﮫ ﻧﺎدرﺳت داراﯾﯽ ھﺎ ﺗﺳوﯾد ﮔردﯾده و در ﻧﺳﺧﮫ
ﺗﻌدﯾل ﺷده ﻗﺎﻧون ﺟزا دوﻟت ﮔﻧﺟﺎﻧﯾده ﺧواھد ﺷد.
ﺑرﻋﻼوه ﺟﮭت ﺛﺑت و رﯾﮑﺎرد اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎ ،رﯾﺎﺳت ﻣرﺑوطﮫ وظﯾﻔﮫ دارد ﺗﺎ اﻋﻼﻣﯾﮫ را ﺑرای ﻋﺎﻣﮫ ﻣردم ﻣﺷﺧص ﺳﺎزد .ﻧﺷر
اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎ ﺑﮫ ھدف اﺧذ و درﯾﺎﻓت ﻧظرﯾﺎت ﺷﮭروﻧدان و ھم ﭼﻧﺎن ﺟﮭت اراﺋﮫ ﻧظرﯾﺎت و اﻧﻧﻘﺎل ﻣﻌﻠوﻣﺎت در راﺑطﮫ ﺑﮫ درﺳﺗﯽ و
ﺻﺣت ارﻗﺎم و ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺷﺎﻣل در اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎ ،ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرد .اﯾن اﻣر ﺑﻌدھﺎ در ﭘروﺳﮫ ﺑررﺳﯽ و اﺷﺎﻋﮫ ﺑرای رﯾﺎﺳت ﮐﻣﮏ
ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد.
ﺑرﻋﻼوه اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری ﻣﮑﻠف اﺳت ﺗﺎ ھر اﻋﻼﻣﯾﮫ داراﯾﯽ ھﺎ ﺗوﺳط ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻣﮫ را ﺑررﺳﯽ و
اﺷﺎﻋﮫ ﻧﻣﺎﯾد ،ﮐﮫ اﯾن ﻋﻣل ﺑﮫ ﭼﻧدﯾن طرﯾﻘﮫ ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرد .ﻧﺧﺳت ،ﺑررﺳﯽ اداری اطﻣﯾﻧﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﻓورﻣﮫ اﻋﻼﻣﯾﮫ داراﯾﯽ ھﺎ
ﺑطور درﺳت ﺗﮑﻣﯾل ﮔردﯾده اﺳت و ھﯾﭻ ﺧﻼ و ﻣﮑﺎن ﺧﺎﻟﯽ وﺟود ﻧدارد ،ﯾﻌﻧﯽ ھﯾﭻ ﻧوع ﻣﻌﻠوﻣﺎت و ارﻗﺎم ،اﻣﺿﺎء  ،ﺷﻣﺎره ﮐﺎرت
ھوﯾت ،ﻣﮭر ﯾﺎ ﺳﺎﯾر اﺟزاء ﮐﮫ در زﻣﺎن ﺗﺎﺋﯾد ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد ﻣﺷﮑل ﻣﯾﮕردد ،ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧده اﺳت .ﺛﺎﻧﯾﺎ ً زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﯾﮏ ﻣﻘﺎم اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺧوﯾش
را ﺑرای ﭼﻧدﯾن ﺳﺎل ﺗﺳﻠﯾم ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ،اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﻗﺎدر ﺧواھد ﺑود ﺗﺎ اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺟدﯾد را ﺑﺎ ﺳﺎل ﻗﺑﻠﯽ ﺟﮭت درﯾﺎﻓت ﺛروت ﻏﯾر
ﻣﺷروع ﯾﺎ ﺑﯽ ﻧظﻣﯽ ھﺎ در ﺳطﺢ درآﻣد و داراﯾﯽ ھﺎ ،ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻧﻣﺎﯾد .ﺛﺎﻟﺛﺎً اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ اﺳﺎس ﻣﺎﻟﯾﮫ ،ﺑﺎﻧﮏ ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ و ﺳﺎﯾر
اﺳﻧﺎد درج ﺷده ﺑررﺳﯽ و ﺗﺎﺋﯾد ﮔردد .اﯾن اﻣر ﺑﮫ ھﻣﮑﺎری ﺗﻌداد زﯾﺎد ھﻣﮑﺎران اﻓﻐﺎن و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،ﺑﺷﻣول ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺗطﺑﯾق
ﻗواﻧﯾن ﻧﯾﺎز دارد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ،رﯾﺎﺳت ﺛﺑت داراﯾﯽ ھﺎ دارای  ٩ﮐﺎرﻣﻧد ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ از ﺟﻣﻠﮫ  ٦ﺗن آن ﮐﺎرﻣﻧد ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﺑوده و  ٣ﺗن ﮐﺎرﻣﻧد اداری
اﻧد .اﯾن رﯾﺎﺳت در ھﻣﮑﺎری ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ ھﻣﮑﺎران ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و اﻓﻐﺎن ،ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً دﻓﺗر ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺑرای ﻣواد ﻣﺧدر و ﺟراﯾم
) (UNODCﮐﺎر ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد.
دﺳﺗﺎورد ھﺎ ﺗﺎ اﮐﻧون:
ﺗﺎ اﻟﺣﺎل ،اﯾن رﯾﺎﺳت در ﻣﺟﻣوع ﺑﮫ ﺗﻌداد  ١٩٠٥اﻋﻼﻣﯾﮫ داراﯾﯽ ھﺎ را ﺟﻣﻊ آوری ﻧﻣوده اﺳت .اﯾن اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎ در دﯾﺗﺎﺑﯾز ﺛﺑت
ﮔردﯾده اﺳت .ﺑﮫ ﺗﻌداد  ٩٦اﻋﻼﻣﯾﮫ داراﯾﯽ ھﺎ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺑﮫ در اﺧﺑﺎر ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ ﺑﮫ ﭼﺎپ و ﻧﺷر رﺳﯾده اﺳت.
اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎی  ٥وزﯾر و  ١٢رﺋﯾس اداره ﻣﺳﺗﻘل درﯾن اواﺧر از ﻧظر اداری ﺑررﺳﯽ و اﺷﺎﻋﮫ ﮔردﯾد ،ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن ﻋﻣل ﯾﮑﯽ از
ﺷﺎﺧص ھﺎی ﺻﻧدوق وﺟﮭﯽ ﺑﺎزﺳﺎزی اﻓﻐﺎﻧﺳﺎن ) (ARTFﺑرای ﺳﺎل  ٢٠١٠ﺑرآورده ﮔردﯾده اﺳت.
ﭼﺎﻟش ھﺎ:
ﺛﺑت و اﺷﺎﻋﮫ داراﯾﯽ ھﺎی ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑرای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﮏ ﭘدﯾده ﺟدﯾد اﺳت؛ ً
ﺑﻧﺎء ﻓﮑﺗور ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ،ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯾت رﯾﺎﺳت ﺛﺑت
داراﯾﯽ ھﺎ را ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ﮐﺷﯾده اﺳت .از ﺳﺑب ﯾﮑﺗﻌداد ﻣﺣدودﯾت ھﺎ ﺑﺷﻣول ﻣﻌﺎﺷﺎت ﭘﺎﺋﯾن ،اﯾن رﯾﺎﺳت ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﺳت ﺗﺎ ﻓﻘط ﺑﮫ ﺗﻌداد
 ٩ﮐﺎرﻣﻧد را از ﻣﯾﺎن  ٢١ﮐﺎرﻣﻧد ﮐﮫ در ﺗﺷﮑﯾل آن دﯾده ﻣﯾﺷود ،اﺳﺗﺧدام و ﻣﻘرر ﻧﻣﺎﯾد .ﮐﺎرﻣﻧدان ﮐﻧوﻧﯽ اﯾن رﯾﺎﺳت اﮐﺛراً دارای
ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﻻزﻣﮫ و آﻣوزش ﻣﺳﻠﮑﯽ ﺟﮭت اﺟرای ﻣوﺛر وظﺎﯾف ﺧوﯾش ﻧﻣﯾﺑﺎﺷﻧد .ﺑرﻋﻼوه ،ﺑﺳﯾﺎری ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ درﺗﺳﻠﯾم دھﯽ
اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎ ﯾﺎ ﻓراھم ﺳﺎزی ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﺿﺎﻓﯽ ﺑﯽ ﻣﯾﻠﯽ ﻧﺷﺎن داده ﯾﺎ ﺑطﯽ ﺑوده اﻧد .رھﻧﻣود ھﺎی ﻣوﺛر و ﺳﺎزﮔﺎر در راﺑطﮫ ﭼﮕوﻧﮕﯽ
اﺟرای اﺷﺎﻋﮫ داراﯾﯽ ھﺎ اﯾﺟﺎد ﺧواھد ﮔردﯾد .ھﻣﭼﻧﺎن ،ﺑررﺳﯽ و اﺷﺎﻋﮫ دﻗﯾق اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎ ﻧﯾﺎزﻣﻧد دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﺳت ﮐﮫ
ﺗوﺳط ﻧﮭﺎد ھﺎی دوﻟﺗﯽ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺣﻔظ ﻣﯾﮕردد؛ ﮐﮫ درﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺗﻔﺎھﻣﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﯾن واﺣد اﺳﺗﺧﺑﺎرات اﻣور ﻣﺎﻟﯽ
) ،(FIUرﯾﺎﺳت اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ و ﺳﺎﯾر ﻧﮭﺎد ﺑﮫ اﻣﺿﺎء رﺳﯾده اﺳت.

٣١

اھداف
 .١ﺑﮭﺑود ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻣرﺑوطﮫ ﺑرای
اھداف ﺑررﺳﯽ و اﺷﺎﻋﮫ

 .٢ﺑﮭﺑود ﻧﺷر اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎ

 .٣ﺑﮭﺑود اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ

 .٤ﺑﮭﺑود ﺳﯾﺳﺗم دﯾﺗﺎﺑﯾز
 .٥ﺑﮭﺑود دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﻧﺎطق دور دﺳت و
ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺑرای ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻣﮫ و ﻋﻣوم
ﻣردم

ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷده
• طرح ﺗﻔﺎھﻣﻧﺎﻣﮫ ھﺎ )ﺑﺎ وزارت زراﻋت ،آﺑﯾﺎری و ﻣﺎﻟداری ،ﺳﺗره ﻣﺣﮑﻣﮫ،
ﺷﺎرواﻟﯽ ھﺎ ،وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ،واﺣد اﺳﺗﺧﺑﺎرات اﻣور ﻣﺎﻟﯽ ،اداره ارﮔﺎن ھﺎی
ﻣﺣل ،وزارت ﻣﺎﻟﯾﮫ وﻏﯾره(

• طرح ﯾﮏ ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ﻧﺷر داراﯾﯽ ھﺎ
• درج اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎ در وﯾب ﺳﺎﯾت
• ﻧﺷر اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎ در ﻣطﺑوﻋﺎت
• اﻧﮑﺷﺎف ﮐﺎرﺑرد و اﺳﺗﻔﺎده آﻧﻼﯾن
• ﺑرﮔزاری ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺑﮫ ﻣﻧﺎطق دور دﺳت و آﻣوزش ﺑرای ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﻋﺎﻣﮫ
• ﺗﻘوﯾت ﺳرور ) (serverﮐﻧوﻧﯽ
• راه اﻧدازی آﻣوزش در ﻣدﯾرﯾت دﯾﺗﺎﺑﯾز
• راه اﻧدازی ﺟﻠﺳﺎت آﻣوزﺷﯽ و ورﮐﺷﺎپ ھﺎ ﺟﮭت ﺣﺻول اطﻣﯾﻧﺎن
ازﯾﻧﮑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﮑﻠﻔﯾت ﺧوﯾش را ﻣﯾداﻧﻧد ﮐﮫ اﻋﻼﻣﯾﮫ را ﺗﺳﻠﯾم ﻧﻣوده
و ﭼﮕوﻧﮫ آﻧرا اﻧﺟﺎم دھﻧد.
•اﺟرای ورﮐﺷﺎپ ھﺎ ﺑرای ﺷﮭروﻧدان ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗوﺿﯾﺢ دﻻﯾل ﺑرای
اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎ و ﭼﮕوﻧﮕﯽ طﯽ ﻣراﺣل آن در اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت

 .٦طرح ﭘروﺳﯾﺟر ھﺎی ﺑررﺳﯽ و ﺗﺎﺋﯾد

• طرح رھﻧﻣود ﭘروﺳﯾﺟر ھﺎ ،ﺑرﮔزاری آﻣوزش ﺑرای ﮐﺎرﻣﻧدان و
ﺗﺎﻣﯾن ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ادارات ﺟﮭت ﮐﺳب ﻣﻌﻠوﻣﺎت
• ﺑرﮔزاری آﻣوزش ﻣﺳﻠﮑﯽ ﺑرای ﮐﺎرﻣﻧدان رﯾﺎﺳت
• ﺑررﺳﯽ و اﺷﺎﻋﮫ اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎی ﺗﻣﺎم ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ .ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ و ﺗﺟزﯾﮫ
و ﺗﺣﻠﯾل اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎی ﺟدﯾد ﺑﺎ اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎی ﻗﺑﻠﯽ داراﯾﯽ ﺟﮭت
درﯾﺎﻓت ﺗﻔﺎوت ھﺎ و ﺑﯽ ﻧظﻣﯽ ھﺎ و ﺛروت ﻏﯾر ﻣﺷروع

 .٧ﺟﺳﺗﺟو و درﯾﺎﻓت اﺣﮑﺎم /اﺣﮑﺎم ﻣﺟﺎزاﺗﯽ
ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺗوان ﺗﺳﻠﯾم دھﯽ اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎ را ﺑﺎ
آﻧﮭﺎ ﻣطﺎﺑﻘت داد
 .٨ﺣﻣﺎﯾت از ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ ﺟﮭت آﻏﺎز اﺣﯾﺎء و
اﻋﺎده داراﯾﯽ ھﺎی ﺳرﻗت ﺷده
 .٩ﺟﺳﺗﺟوی و درﯾﺎﻓت ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺎزه
وﺟدﯾد ﻣوﺛق ﺑطور ﺳﺎﻻﻧﮫ در راﺑطﮫ
ﺑﮫ اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎی داراﯾﯽ ھﺎ ﺗوﺳط

ﺗﺳوﯾد و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد اﺣﮑﺎم ﻣﺟﺎزاﺗﯽ ﺟدﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت
ﺻﻼﺣﯾت ﻣﯾدھد ﺗﺎ ﺗﺳﻠﯾم دھﯽ اﻋﻼﻣﯾﮫ داراﯾﯽ ھﺎ را در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﮫ
آن اﺣﮑﺎم ﺗطﺑﯾق ﻧﻣﺎﯾد
ﻧظر اﻧدازی ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﺗﺟﺎرب ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﻣطﺎﺑﻘت و ﺗطﺑﯾق آن در
ﺷراﯾط اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
راه اﻧدازی ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﮔﺎھﯽ ﻋﺎﻣﮫ ﺟﮭت ﺑﮭﺑود و ﺗروﯾﺞ دوﺳﯾﮫ ﺳﺎزی
اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎی ﺟدﯾد ﺗوﺳط ھر ﻣﻘﺎم دوﻟﺗﯽ ﺑطور ﺳﺎﻻﻧﮫ
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 .Bﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣﻧطﻘوی
ھﻣﮫ روزه ﺷﮭروﻧدان اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺳطوح وﻻﯾﺗﯽ و وﻟﺳواﻟﯽ ﺑﮫ ﻓﺳﺎد ﻣواﺟﮫ اﻧد .ﭼﻧﯾن ﺗﺟﺎرب ﻣﺷروﻋﯾت دوﻟت را زﯾر ﺳوال
ﺑرده و اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧده وﺿﻌﯾت ﺷورش و ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ دوﻟت اﺳت .دوﻟت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرای اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﯾﮏ
اوﻟوﯾت را ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣوده اﺳت ﺗﺎ اﯾن اداره ﺑﮫ ﺳطﺢ ﻣﺣﻠﯽ دﺳﺗرﺳﯽ داﺷﺗﮫ و وﺳﺎﯾل را ﺟﮭت ﺛﺑت ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺷﮭروﻧدان در راﺑطﮫ ﺑﮫ
اﺗﮭﺎم ﺑﮫ ﻓﺳﺎد ،ﺣل و رﺳﯾده ﮔﯽ ﺑﮫ اﯾن ﺷﮑﺎﯾﺎت و ﺑﮭود و ارﺗﻘﺎء ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻓﻌﺎل ﻋﺎﻣﮫ و آﮔﺎھﯽ در راﺑطﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻣﺷﮑﻼت ،ﺣﻘوق
ﺷﮭروﻧدان ،و ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺗطﺑﯾق آﻧﮭﺎ ،ﻓراھم ﺳﺎزد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ارﺳﺎل ﻣﺗﮑرر ﻣﺎﻣورﯾت ھﺎ ﺑﮫ ﺳﺎﺣﮫ ﺟﮭت ﭘﯾﮕﯾری ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻓﺳﺎد اداری در ﺳطﺢ وﻻﯾﺎت و وﻟﺳواﻟﯽ ھﺎ
ﺑرای دﻓﺗر ﻣرﮐزی اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت در ﮐﺎﺑل ﺑﺳﯾﺎر ﻏﯾر ﻣﻔﯾد ،ﻏﯾر ﻣوﺛر ،زﻣﺎن ﮔﯾر و ﭘرھزﯾﻧﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ اداره ﻋﺎﻟﯽ
ﻧظﺎرت ﭘﻼن دار د ﺗﺎ دﻓﺎﺗر ﺳﺎﺣوی آزﻣﺎﯾﺷﯽ را در وﻻﯾﺎت ھرات ،ﮐﻧدھﺎر ،ﺑﻠﺦ و ﻧﻧﮕرھﺎر اﯾﺟﺎد ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ اﯾن دﻓﺎﺗر ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ دﻓﺎﺗر
ﺷﮑﺎﯾﺎت و ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎی وﻻﯾﺗﯽ رﺳﯾده ﮔﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾﺎت ،ﻋﻣل ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺷﯾوه ھﺎی ﻋدﻟﯽ ﺳﻧﺗﯽ/ﻋﻧﻌﻧوی ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از رھﺑران ﺳﻧﺗﯽ ﺗﻧﮭﺎ
ﻣدل اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺗﻧظﯾم و ﺳﺎﺧﺗﺎر اﯾن دﻓﺎﺗر و ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت آﻧﮭﺎ ﺟﮭت ﮐﺳب اﻋﺗﻣﺎد و ﺑﺎور ﺷﮭروﻧدان ،در ﻧظر
ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت .اﯾن رﯾﺎﺳت اﻣور اداری دﻓﺎﺗر ﺳﺎﺣوی را ﺑﮫ ﭘﯾش ﻣﯾﺑرد.

ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷده

اھداف
 .١طرح و اﻧﮑﺷﺎف ﯾﮏ ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر از ﯾﮏ ﻣدل ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﺎس آن
ﺳﺎﺧﺗﺎر دﻓﺎﺗر ﺳﺎﺣوی طرح ﮔردﯾده و ﭘروﺳﮫ ھﺎ ﺗطﺑﯾق ﻣﯽ
ﮔردد

·

راه اﻧدازی ﺗﺣﻘﯾق ،طرح و دﯾزاﯾن ﻣﮑﻣل و ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻣدل ھﺎی ﺑدﯾل
ﺑرای دﻓﺎﺗر ﺳﺎﺣوی

 .٢راه اﻧدازی ﻣﺑﺎﺣﺛﺎت ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ذﯾﺻﻼح ﺳﺎﺣوی و رھﺑران
ﺳﻧﺗﯽ در ﭼﻧدﯾن ﻣوﻗﻌﯾت آزﻣﺎﯾﺷﯽ ﺟﮭت ﮐﺳب ﺑﺎور و اﻋﺗﻣﺎد و
ﻣواﻓﻘﮫ آﻧﮭﺎ در اﻣر اﯾﺟﺎد ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ھﺎی اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت

·
·

ھﯾﺋت ھﺎ از اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺣﻠﯽ ﺟﮭت ﺣﺻول
ﺗﻌﮭدات آﻧﮭﺎ دﯾدار ﺧواھد ﻧﻣود
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﮑﺎن ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای دﻓﺗر

 .٣طرح ﭘﻼن ھﺎی ﻣﻔﺻل و ﺗطﺑﯾق ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ھﺎ

·

در ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﺎ رﯾﺎﺳت اداره /رﺳﯾده ﮔﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾﺎت ،ﺗطﺑﯾق ٢
ﻣدل ﺑدﯾل در اﯾن دﻓﺎﺗر آزﻣﺎﯾﺷﯽ ،طرح ﭘﻼن ھﺎ ،ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ
ﮐﺎرﻣﻧدان ،آﻣوزش ﮐﺎرﻣﻧدان ،و ﺗطﺑﯾق دﻓﺎﺗر

 .٤ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ و اﺟراات دﻓﺎﺗر ﺣوزه وی

·

ﺟﻣﻊ آوری ارﻗﺎم در راﺑطﮫ ﺑﮫ اﺟراات دﻓﺗر و ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻣوﻗﻌﯾت
ھﺎی آزﻣﺎﯾﺷﯽ

 .٥ﭘﻼن و ﺗطﺑﯾق ﺳﺎﯾر دﻓﺎﺗر ﺳﺎﺣوی ﺑﮫ اﺳﺎس ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣدل ھﺎی
ﺑدﯾل

·

ﺗطﺑﯾق ﺳﺎﯾر دﻓﺎﺗر ﺑﮫ اﺳﺎس دروس آﻣوﺧﺗﮫ ﺷده در ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔﯽ ھﺎی
آزﻣﺎﯾﺷﯽ

 .Cﺗﺣﻘﯾق و ارزﯾﺎﺑﯽ
وظﯾﻔﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﺑرای اﯾﺟﺎد و ﺣﻔظ ﺣﺎﻟت اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ھﻣﺎھﻧﮓ ﮐﻧﻧده اوﻟﯾﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣﺑﺎرزه
ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺿروری ﻣﯾﺑﺎﺷد .اﯾن رﯾﺎﺳت ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣطﺎﻟﻌﺎت و ﺳروی ھﺎی ﮐﮫ ﺗوﺳط ادارات دوﻟﺗﯽ دﯾﮕر ،دوﻧر ھﺎی
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻓﺳﺎد ﺑرﮔزار ﮔردﯾده اﺳت ،را ﺟﻣﻊ آوری و ﺑﺎزﻧﮕری ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﮐﻠﯾدی را از ﺳﺎﯾر ﺑﺧش ھﺎ ﯾﺎ واﺣدھﺎی اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و وزارت ھﺎ و ادارات دوﻟﺗﯽ در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﭘﯾﺷرﻓت ،دﺳﺗﺎورد ھﺎ و
ﭼﺎﻟش ھﺎی ﮐﮫ ﻓراراه ﺗطﺑﯾق ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری ﻗرار دارد ،را ﻧﯾز ﺟﻣﻊ آوری ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد .اﯾن رﯾﺎﺳت ھﻣﭼﻧﺎن
ﺑﮭﺗرﯾن ﺗﺟﺎرب ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ را در ﻣﺣﺻوﻻت ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﺧوﯾش در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ و ﺷﺎﻣل ﻣﯾﺳﺎزد .اﯾن رﯾﺎﺳت ﻣﻌﻠوﻣﺎت ھذا را ﺗوﺣﯾد،
ﮔزارش ھﺎ را ﺗﺣرﯾر ،ﻣﻌﻠوﻣﺎت را ﺑرای واﺣد اﺳﺗراﺗﯾژی ،ﭘﻼﻧﮕذاری و ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﺗﺎﻣﯾن و ﻓراھم ،و ﻣﻌﻠوﻣﺎت را
از طرﯾق وﯾب ﺳﺎﯾت اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و از طرﯾق ﺳﺎﯾر ﭼﯾﻧل ھﺎ در دﺳﺗرس ﻣردم ﻋﺎﻣﮫ ﻗرار ﻣﯾدھد ﺗﺎ ﺗﺻﺎﻣﯾم ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ اﺗﺧﺎذ
ﮔردﯾده و ﺑﮫ اﺳﺎس ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣوﺟوده ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺷواھد اﻗداﻣﺎت ﻋﻣﻠﯽ روی دﺳت ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود.

٣٣

زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺧﻼء ھﺎی ﻋﻣده در ﺗﺣﻘﯾق وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،اﯾن واﺣد ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻣطﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ھﺎی ﺧﺎص راه
اﻧدازی ﮔردد .اﯾن رﯾﺎﺳت ﻣﯾﺗواﻧد وﺟوه ﻣﺎﻟﯽ را از دوﻧر ھﺎ و /ﯾﺎ ﺑﻧﯾﺎد ھﺎ ﺟﺳﺗﺟو و درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺗﺎ ﺧود ﺗﺣﻘﯾق را اﻧﺟﺎم داده ﯾﺎ
ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﯾروﻧﯽ ﻣﻧﺎﺳب را ﺑرای اﺟرای ﺗﺣﻘﯾق ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺑرﻋﻼوه ،اﯾن واﺣد ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ در طول ﺳﺎل ارﻗﺎم را در راﺑطﮫ ﺑﮫ
ﺷﺎﺧص ھﺎی اﺟراﺋﯾوی ﭘﻼن اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﺟﻣﻊ آوری ﻧﻣوده و ازﯾن طرﯾق از ﺗطﺑﯾق ﭘﻼن اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ ﻧظﺎرت
ﻧﻣوده و ﺑطور رﺑﻌوار و ﺳﺎﻻﻧﮫ ﮔزارش ﻣﯾدھد.
ﺗﻔﺎھم ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺑﯾن دوﻟت و ﻣوﺳﺳﺎت ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ ﺑطور ﻣﺛﻼً اداره اﺣﺻﺎﺋﯾﮫ ﻣرﮐزی ) ،(CSAاداره ﮐﻧﺗرول و ﺗﻔﺗﯾش )،(CAO
ﮔروپ ﻧظﺎرت از ﻗﺎﻧوﻧﯾت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗن ) (IWAواﺣد ﺗﺣﻘﯾق و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ) (AREUو ﺳﺎﯾر ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ و ﻣوﺳﺳﺎت ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮫ اﻣﺿﺎء ﺧواھد رﺳﯾد ﺗﺎ از ﺗﺑﺎدﻟﮫ آزاد ارﻗﺎم و ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑرای ﻣﻘﺎﺻد ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﯾت و ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮔردد.
ﺑرﻋﻼوه ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﺎ ﮔروپ ھﺎ در ﺑﺧش ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﮐﺷور ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺟﻣﻊ آوری ارﻗﺎم و ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯾز اﯾﺟﺎد ﺧواھد
ﮔردﯾد .ﺗﯾم ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت از ادارات دوﻟﺗﯽ در ﻣرﮐز ،وﻻﯾﺎت و وﻟﺳواﻟﯽ ھﺎ ﺑﺎزدﯾد ﺧواھد ﻧﻣود ﺗﺎ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺷﮑﺎﯾت
ﻣردم را ﺷﻧﯾده و ﻣﺷﮑﻼت و ﮐﻣﺑودی ھﺎی آﻧﮭﺎ را ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﻧﻣوده و ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻧد.
اھداف
 .١ﺟﻣﻊ آوری ،ﺑﺎزﻧﮕری و ارزﯾﺎﺑﯽ آﺧرﯾن ﺗﺣﻘﯾق و ﺑﮭﺗرﯾن
ﺗﺟرﺑﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻓﺳﺎد اداری در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
 .٢ﻧظﺎرت از ﺗطﺑﯾق ﭘﻼن اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و
ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری

ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷده
·
·
·
·

طرح ﺗﻔﺎھﻣﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺑﺎ ادارت دوﻟﺗﯽ و ﻣوﺳﺳﺎت ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ ﺟﮭت ﺗﺑﺎدﻟﮫ
ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﺗﺣرﯾر ﮔزارﺷﺎت ﮐﮫ در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺗﺻﺎﻣﯾم ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ و اﺟراﺋﯾوی ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻣﯾدھد.
اﯾﺟﺎد ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ دوﻟت و ﻣوﺳﺳﺎت ﻏﯾردوﻟﺗﯽ در ﺗﻣﺎم ﺳطوح ﺟﮭت ﺟﻣﻊ
آوری ﻣﻌﻠوﻣﺎت در ﻣورد ﺷﺎﺧص ھﺎی اﺟراﺋﯾوی
ﺟﻣﻊ آوری و ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ارﻗﺎم در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺷﺎﺧص ھﺎی اﺟراﺋﯾوی و
اراﺋﮫ ﮔزارش ﺑطور رﺑﻌوار و ﺳﺎﻻﻧﮫ

 .Dاﻣور ﻣﺎﻟﯽ و اداری ،ﺗﮑﻧﺎﻟوژی ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ و ﻟوژﯾﺳﺗﮑﯽ
اﯾن وظﺎﯾف اﺳﺎﺳﯽ اداری -ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ،ﺗدارﮐﺎت ،ﺑودﺟﮫ ،و ﺗﮑﻧﺎﻟوژی ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ و ﺣﻣﺎﯾت ﻟوژﯾﺳﺗﯾﮑﯽ – ﺑطور ﺗﻘرﯾﺑﯽ ﺗوﺳط
 ٣٠ﮐﺎرﻣﻧد ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯾﮕردد :ﻟوژﯾﺳﺗﯾﮏ و ﺗﮭﯾﮫ و ﺗدارﮐﺎت ﺗوﺳط ) (١٥ﮐﺎرﻣﻧد؛ ﻣﺎﻟﯽ و ﺑودﺟﮫ ﺗوﺳط )(١٠؛ و ﺗﮑﻧﺎﻟوژی ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ
ﺗوﺳط ) (٥ﮐﺎرﻣﻧد ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯾﮕردد .اﯾن رﯾﺎﺳت ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺣﻔظ و ﻣراﻗﺑت ﺗﻌﻣﯾرات اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ،ﻣواد ﻣﺻرﻓﯽ،
وﺳﺎﯾط ﺗراﻧﺳﭘورﺗﯽ ،و اﻋﻣﺎر ﺗﻌﻣﯾر ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺟدﯾد را ﻧﯾز ﺑﮫ ﻋﮭده دارد .ﺑﺎ درک اھﻣﯾت اﯾن وظﺎﯾف ﺣﻣﺎﯾوی ،دوﻧر ھﺎی ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﺷﻣول اداره اﻧﮑﺷﺎف ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ) ،(USAIDﺑرﻧﺎﻣﮫ اﻧﮑﺷﺎﻓﯽ ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ) ،(UNDPدﻓﺗر ﻣﻠل ﻣﺗﺣد
ﺑرای ﻣواد ﻣﺧدر و ﺟراﯾم ) ( UNODCﺑﻧﯾﺎد آﺳﯾﺎ ) ،( Asia Foundationو ﺳﺎﯾر ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ھﺎی ھﻧﮕﻔت را
در اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﻧﻣوده اﻧد.
دﺳﺗﺂورد ھﺎی ﺗﺎ اﮐﻧون:
ﺑﺎ ﻣوﺟودﯾت ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺣدود ،اﯾن واﺣد آﻏﺎز و اﯾﺟﺎد اﺟزاء ﻟوژﯾﺳﺗﯾﮑﯽ ،ﺗدارﮐﺎت ،و ارﺗﺑﺎطﺎت را طﯽ دو ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ اداره و ﺗﻧظﯾم
ﻧﻣوده اﺳت ،ﮐﮫ اﯾن اﻣر ﺷﺎﻣل اداره و ﺗﻧظﯾم ﭘﻧﺞ ﻣرﮐز اﺳت ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺧﺎﻧﮫ ﮐﺎرﻣﻧدان اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﻣﯾﺑﺎﺷد .اﯾن
رﯾﺎﺳت وﺳﺎﯾط ،ﻓرﻧﯾﭼر ،ﮐﻣﭘﯾوﺗر را ﺧرﯾداری ﻧﻣوده و اﺳﺎس اﺟراﺋﯾوی را ﺑرای اداره اﯾﺟﺎد ﻧﻣود .ﺑرﻋﻼوه اﯾن رﯾﺎﺳت اﻋﻣﺎر
دﯾوار ﻣﺣوطﮫ ﻣﻠﮑﯾت ﺟدﯾد را ﻧﯾز اداره و ﻣراﻗﺑت ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد.
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ﭼﺎﻟش ھﺎ:
·
·
·
·
·
·
·

ﻗواﻧﯾن ﺗدارﮐﺎت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﮐﺷور ھﺎی دﯾﮕر ﮐﺎﭘﯽ ﮔردﯾده و ﺑﺎ ﺷراﯾط اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﺎزﮔﺎری و ﻣطﺎﺑﻘت ﻧدارد .ﺑرﻋﻼوه
اﯾن ﻗواﻧﯾن ﻣﻐﻠق و ﻏﯾر ﻣوﺛر ﺑوده و ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﻌدﯾل دارد.
ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﮐﺎﻓﯽ وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ و ﺑﻌﺿﯽ از آﻧﮭﺎ ﮐﺎﻣﻼً آﻣوزش ﻧدﯾده اﻧد.
ﻣﮑﺎن دﻓﺎﺗر ﺑرای ﮐﺎرﻣﻧدان ﻓﻌﻠﯽ ﯾﺎ ﮐﺎرﻣﻧﺎن ﻣﺗوﻗﻌﮫ آﯾﻧده ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت.
ﮐﺎرﻣﻧدان ﺑﮫ آﻣوزش در ﻣورد ﺑودﺟﮫ ﺳﺎزی ،ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ،و ﮔزارﺷدھﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯾﺎز دارﻧد.
ﻋدم ﻣوﺟودﯾت رھﻧﻣود ھﺎی ﻣوﺛر در ﮐﺷور ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده و و ﻣﺻرف ﺗﯾل /ﻣواد ﺳوﺧت وﺳﺎﯾط
ﻋدم ﻣوﺟودﯾت ﺳﯾﺳﺗم دﺧﯾره ﻣﻧظم ﺟﮭت ﺣﻔظ و ﻧﮕﮭداری ﻣواد
ﻋدم ﻣطﺎﺑﻘت و ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎ

اھداف
 .١ﺑﮭﺑود ظرﻓﯾت اداری در اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ
ﻓﺳﺎد اداری
.٢

ﺑﮭﺑود اداره و ﻣدﯾرﯾت ﻣﺎﻟﯽ

 .٣ﺑﮭﺑود ﺗﮑﻧﺎﻟوژی ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ

ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷده
·

راه اﻧدازی آﻣوزش در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺗدارﮐﺎت و ﻟوژﺳﺗﯾﮏ

·

راه اﻧدازی آﻣوزش در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت ﻣﺎﻟﯽ ،ﺑودﺟﮫ ﺳﺎزی ،و
ﮔزارش دھﯽ؛ و اﯾﺟﺎد اﺳﺗﻧدرد ھﺎ )ﻣﻌﯾﺎرات( ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ

·

ﺑررﺳﯽ و ﺑﺎزﻧﮕری ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎی ﺗﮑﻧﺎﻟوژی ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ در ﺳطﺢ ﺗﻣﺎم
وظﺎﯾف و اوﻟوﯾت ﺑﻧدی ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎی ﮐﻠﯾدی

·

ﺑﮭﺑود ارﺗﺑﺎط و ﻋﻼوه ﻧﻣودن ﺗﺟﮭﯾزات ﮐﮫ ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت

·

ﻓراھم ﺳﺎزی آﻣوزش ﺗﮑﻧﺎﻟوژی ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ ﺑرای ﮐﺎرﻣﻧدان

·

ا ﺣﻣﺎﯾت دوﻧر ،طرح و ﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﺗﮑﻧﺎﻟوژی ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ از
اوﻟوﯾت زﯾﺎد ﺑرﺧوردار اﺳت ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﺳﯾﺳﺗم ھﺎﯾﮑﮫ در ﺗﺷرﯾﮏ
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﺑررﺳﯽ و اﺷﺎﻋﮫ داراﯾﯽ ھﺎ ،و اﻓزاﯾش ﺣﺳﺎﺑدھﯽ و
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﮑﺎن ﺑرای دﻓﺗر
اﺳﺗﺧدام و آﻣوزش ﮐﺎرﻣﻧدان
ﻣﻌرﻓﯽ دﻓﺎﺗر ﺳﺎﺣوی از طرﯾق دواﯾر دوﻟﺗﯽ ﺑﺳطﺢ ﻣرﮐز و وﻻﯾﺎت
ارﺗﺑﺎط دادن دﻓﺎﺗر ﺳﺎﺣوی ﺑﺎ اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﻣرﮐزی از طرﯾق
اﻧﺗرﻧت و ﺳﺎﯾر ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی اداری

 .٤ﺣﻣﺎﯾت از ﮔﺷﺎﯾش و اﻓﺗﺗﺎح  ٤دﻓﺗر ﺳﺎﺣوی اداره ﻋﺎﻟﯽ
ﻧظﺎرت

·
·
·
·

 .٥ﻣﻌﯾﺎری ﺳﺎﺧﺗن ﭘروﺳﯾﺟرھﺎی اداری در ﺳرﺗﺎﺳر اداره
ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری

· ﺑرﮔزاری آﻣوزش ﺑرای ﮐﺎرﮐﻧﺎن از طرﯾق ﺗﻣﺎم رﯾﺎﺳت ھﺎی اداره
ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﺟﮭت ﺗوﺿﯾﺢ و ﻣﻌﯾﺎری ﺳﺎﺧﺗن طرزاﻟﻌﻣل ھﺎ ﯾﺎ
ﭘروﺳﯾﺟرھﺎی اداری

 .Eﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﺷری
ﻧﻘش واﺣد ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﺷری ﺣﻣﺎﯾت از اﻣور ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺳﺗﺧدام اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد ﻣﯾﺑﺎﺷد .اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت
ﺣدود  ٢٧٠ﮐﺎرﻣﻧد اﺿﺎﻓﮫ ﺗر از  ٤٠٠ﮐﺎرﻣﻧد را دارد ﮐﮫ در ﺗﺷﮑﯾل ﻣﺷﺧص ﺷده اﺳت .اﮔرﭼﮫ ﻣﻌﺎﺷﺎت ﮐم اﺳت ،اﻣﺎ ﺑﺳت ھﺎ ﺑﮫ
اﺳﺎس ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎی ﺑﺳت و ﺳﯾﺳﺗم رﺗب و ﻣﻌﺎش دوﻟت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﯾﺟﺎد ﮔردﯾده اﺳت .ﺑﺳت ھﺎی اﺟﺎزه داده ﺷده
در ﺑرﮔﯾرﻧده ﺑﺳت ھﺎی دﻓﺎﺗر ﺳﺎﺣوی )ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً  ١٥ﮐﺎرﻣﻧد در ھر دﻓﺗر ﺳﺎﺣوی( ﻧﯾز ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﮐﺎرﻣﻧدان از طرﯾق ﯾﮏ ﭘروﺳﮫ رﻗﺎﺑﺗﯽ
اﺳﺗﺧدام ﻣﯾﮕردﻧد؛ ﺑﺳت ھﺎ ﺑﺻورت آزاد و ﻋﺎم ﺑرای  ١٥روز اﻋﻼن ﮔردﯾده و ﺑرای ھر ﺑﺳت ﻻﯾﺣﮫ وظﺎﯾف وﺟود دارد .ﺧﻠص
ﺳواﻧﺢ درﺧواﺳت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺟﻣﻊ آوری و ﺑررﺳﯽ ﮔرﯾدده؛ و ﺑﻌداز ﺑررﺳﯽ ﮐﺎﻧدﯾدان اﻋﻠﯽ ﺑرای ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﻓراه ﺧواﻧده ﻣﯾﺷوﻧد.
ﺑرای ھر ﺑﺳت ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً  ٤ﮐﺎﻧدﯾد ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﻣﯾﮕردد .ﮐﺎﻧدﯾدان ﺗوﺳط ﯾﮏ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﮐﮫ ﺷﺎﻣل رﺋﯾس رﯾﺎﺳت ﻣرﺑوطﮫ ،ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده
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از ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺧدﻣﺎت ﻣﻠﮑﯽ ،و رﺋﯾس ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﺷری ﻣﯾﺑﺎﺷد ،ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﻣﯾﮕردﻧد .اﺳﺗﺧدام و ﺗﻌﯾﯾن ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻧد ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً  ٢٠روز را در ﺑر
ﻣﯾﮕﯾرد.
ﭼﺎﻟش ھﺎ:
ﮐﺎرﻣﻧدان در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻟﺳﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ و ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﮐﻣﭘﯾوﺗر ﺗوﺳط ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺧدﻣﺎت ﻣﻠﮑﯽ ﺗﺣت آﻣوزش ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرﻧد ،اﻣﺎ آﻧﮭﺎ
ﺑﮫ آﻣوزش ﺑﯾﺷﺗر ﻧﯾﺎز دارﻧد .ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺗﮑﻧﺎﻟوژی ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ ﻋﻣوم ﮐﺎرﻣﻧدان اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد و ﮐﺎرﻣﻧدان
ﺗﮑﻧﺎﻟوژی ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗوﺟﮫ دارد .آﻣوزش در ﺑودﺟﮫ ﺳﺎزی ،ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ،ﻣدﯾرﯾت ﻣﺎﻟﯽ ،ﮔزارش دھﯽ ،ﻗرارداد ھﺎ و ﺗدارﮐﺎت،
ھم ﭼﻧﺎن در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻣوﺿوﻋﺎت ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ /ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐﺎر ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد )ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ،اﻋﻼﻣﯾﮫ داراﯾﯽ ھﺎ ،ﺑررﺳﯽ و اﺷﺎﻋﮫ وﻏﯾره(
ﺑﺎﯾد ﻣﻧﺣﯾث ﯾﮏ اوﻟوﯾت ﺗﻠﻘﯽ ﮔردد.
اھداف
.١

ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷده
· اﺟرای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﺷری ﮐﮫ ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﮐﻧوﻧﯽ و ﻻزﻣﮫ ،و
ﻟواﯾﺢ وظﺎﯾف ﺑﺳت ھﺎی ﺟدﯾد ،ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﻼن اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ اداره ﻋﺎﻟﯽ
ﻧظﺎرت ھﻣﺎھﻧﮕﯽ و ﺳﺎزﮔﺎری دارد ،را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد.

ﺗوﻟﯾد ﮐﺎرﻣﻧدان ﮐﺎﻓﯽ و واﺟد ﺷراﯾط )ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ( در اداره ﻋﺎﻟﯽ
ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد

· طرح ﯾﮏ ﭘﻼن در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﮐﺎرﻣﻧدان ﺑﮫ اﺳﺎس اھداف و ﻣﻘﺎﺻد ھر
رﯾﺎﺳت
 .٣ﺗﻧظﯾم ﻣﺟدد اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد

.٣

ﺑﮭﺑود ﻧﺗﺎﯾﺞ اﺳﺗﺧدام

·

ﺑرای ﺳﺎزﮔﺎری و ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ اﯾن ﭘﻼن اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ ،اداره ﻋﺎﻟﯽ
ﻧظﺎرت واﺣد ھﺎی وظﯾﻔوی ﺧوﯾش را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣوده و ﻟواﯾﺢ وظﺎﯾف
ﺟدﯾد را ﺟﮭت ﺣﺻول ﺑﮭﺗر اھداف اداره ،طرح و اﻧﮑﺷﺎف ﻣﯾدھد.

·

ﮐﺎر ﺑﺎ ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺧدﻣﺎت ﻣﻠﮑﯽ و دوﻧر ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺟﮭت اﻓزاﯾش
ﻧﺗﺎﯾﺞ اﺳﺗﺧدام

·

اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﭘروﺳﮫ ﺑررﺳﯽ اﺟراات ﺳﺎﻻﻧﮫ

 .Fظرﻓﯾت ﺳﺎزی
در ﺳطﺢ ﺑورد ،اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد ﺿرورت ﺑﮭﺑود ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ ظرﻓﯾت ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ و ﻣﺳﻠﮑﯽ ﮐﺎرﻣﻧدان ﺧوﯾش
را و ھﻣﭼﻧﺎن ﺗﻧظﯾم ﻣﺟدد ﻓﻌﺎﻟﯾت وظﯾﻔوی ﺧوﯾش را ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺣﺻول ﺑﮭﺗر اھداف اداره ،ﺑﮭﺑود اﺟراات ،ﺣﺳﺎﺑدھﯽ ﺑﯾن ادارات ،و
ﻣوﺛرﯾت ،درک ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .واﺣد ظرﻓﯾت ﺳﺎزی ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﯾﮏ ﻋﻧﺻر ﻋﻣده در دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ اﯾن اھداف ﻣﺣﺳوب ﻣﯾﮕردد .ﺣﻣﺎﯾت از
ارﺗﻘﺎء ظرﻓﯾت ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮐﺎرﻣﻧدان اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﮐﺎرﻣﻧدان وزارت ھﺎ و ادارات دوﻟﺗﯽ ﻓراھم ﮔردد .ﻧﺧﺳت ،اداره ﻋﺎﻟﯽ
ﻧظﺎرت ﭼﻧد ﺗن از ﮐﺎرﻣﻧدان ﺧوﯾش را آﻣوزش داده ﺗﺎ اﯾن ﮐﺎرﻣﻧدان "آﻣوزﮔﺎران ارﺷد" ﮔردﻧد .اﯾن آﻣوزﮔﺎران ﺑﻌداً ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻣوزش
آﻣوزﮔﺎر ) (TOTرا ﺑرای وزارت ھﺎ و ادارات دوﻟﺗﯽ ﻓراھم ﺧواھد ﻧﻣود ﺗﺎ اﯾن ادارات دارای آﻣوزﮔﺎران داﺧﻠﯽ ﺧوﯾش ﮔردﻧد ﮐﮫ
ﻗﺎدر ﺑﮫ راه اﻧدازی ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗروﯾﺞ ﻗﺎﻧوﻧﯾت ) (IPﺑطور ﻣﻧظم ﺑﺎﺷﻧد .ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗروﯾﺞ ﻗﺎﻧوﻧﯾت اﺻول ﻣﺑﺎرزه ﺑﮫ ﻓﺳﺎد اداری،
اﺧﻼﻗﯾﺎت ،ﻣﻌﻧوﯾﺎت ،ﺣﮑوﻣت داری ﺧوب ،ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺣﺳﺎﺑدھﯽ ،ﻣﻔﺎھﯾم ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺻداﻗت و ﻗﺎﻧوﻧﯾت را ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷﯾوه ﺑﺳﯾﺎر ﻋﻣﻠﯽ
ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻗرار ﻣﯾدھد .ھﻣﭼﻧﺎن ،ﺷﻣوﻟﯾت و اﺷﺗراک ﯾﮏ ﻋﺎﻟم ﯾﺎ ﭘﯾﺷواﯾﯽ دﯾﻧﯽ در ھر ﯾﮏ از ﯾن ﺟﻠﺳﺎت آﻣوزﺷﯽ ﻧﯾز ﺑﺎﯾد در
ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود .ھر ﺟﻠﺳﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﭘﯾﺷواﯾﯽ دﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺎدر اﺳت از ﻧﻘطﮫ ﻧظر ﺷرﯾﻌت اﺳﻼﻣﯽ و ﺟﻧﺑﮫ دﯾﻧﯽ و ﻣذھﺑﯽ در راﺑطﮫ ﺑﮫ
اھﻣﯾت ﺻداﻗت ،ﻗﺎﻧوﻧﯾت ،ﻣورال ،اﺧﻼﻗﯾﺎت و ﮔﻧﺎه و ﭘﺎداش روﺷﻧﯽ ﺑﯾﻧدازد ،آﻏﺎز ﺷود .ﺑﺎور ﺑﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ درﯾن ﺣﺎﻟت اﺷﺗراک
ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻣواد آﻣوزﺷﯽ را ﺑﯾﺷﺗر ﺟذب ﺧواھﻧد ﻧﻣود.

٣٦

ﻓﻌﺎﻟﯾت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷده

اھداف
 .١ﺗﻘوﯾت واﺣد ارﺗﻘﺎء ظرﻓﯾت ﺟﮭت ﺑرﮔزاری آﻣوزش در اداره
ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری و ﺳﺎﯾر ادارات
دوﻟﺗﯽ

• ارﺗﻘﺎء ظرﻓﯾت واﺣد آﻣوزش در اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﺟﮭت آﻣوزش
آﻣوزﮔﺎران در ﺳﺎﯾر وزارت ھﺎ و رﯾﺎﺳت ھﺎ ،ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً در راﺑطﮫ ﺑﮫ
ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری ،اﺧﻼﻗﯾﺎت ،اﺳﺗﻧدرد ھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯾت ،اراﺋﮫ و ﺗﺳﻠﯾم
دھﯽ اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎی داراﯾﯽ ھﺎ

 .٢اﻓزاﯾش ﻣﺳﻠﮑﯽ ﺑودن ﮐﺎرﻣﻧدان ﺳطﺢ ﻣﺗوﺳط و ﭘﺎﺋﯾن

• طرح ﯾﮏ ﭘﻼن آﻣوزﺷﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﺑرای اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﺗطﺑﯾق ﭘﻼن
• ﺗﻣرﮐز ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ روی طرح رھﻧﻣود ھﺎی ﭘروﺳﯾﺟر و راه اﻧدازی
آﻣوزش ﺑرای ﮐﺎرﻣﻧدان ﺳطﺢ ﻣﺗوﺳط و ﭘﺎﺋﯾن ﺟﮭت اﻓزاﯾش ظرﻓﯾت و
ﻣوﺛرﯾت آﻧﮭﺎ
• ارﺳﺎل ﮐﺎرﻣﻧدان ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﮐﻠﯾدی ﺑرای آﻣوزش در اﮐﺎدﻣﯽ ھﺎی ﻣﺑﺎرزه
ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری ﻣﺎﻧﻧد اﮐﺎدﻣﯽ ﮐﮫ در ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ وﺟود دارد.

 ٣.٣ﻣدﯾرﯾت ﮐﻠﯽ
 .aﺗﻔﺗﯾش داﺧﻠﯽ
ﻧﻘش واﺣد ﺗﻔﺗﯾش داﺧﻠﯽ ﻋﺑﺎرت از ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣوﺛرﯾت و ﻣﻔﯾدﯾت ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ،ﻧظﺎرت از اﺟرای ﺑودﺟﮫ اداره
ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و درﺳﺗﯽ و ﻣوﺛق ﺑودن ﮔزارش ﻣﺎﻟﯽ ،و ﺗﻌﯾﯾن ﻣطﺎﺑﻘت و ﺳﺎزﮔﺎری اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﺑﺎ ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات ﻣﯾﺑﺎﺷد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر اﯾن واﺣد دارای  ١٠ﮐﺎرﻣﻧد ،ﺑﺷﻣول ﮐﺎرﻣﻧدان اداری ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﺑﺎ ﭘﯾداﯾش دﻓﺎﺗر ﺳﺎﺣوی ،ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎی واﺣد ﺗﻔﺗﯾش
داﺧﻠﯽ و ھﻣﭼﻧﺎن ﮐﺎرﻣﻧدان اﯾن واﺣد زﯾﺎد ﺗر ﺧواھد ﺷد.
اھداف ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷده

اھداف
 .١اﺳﺗﺧدام و آﻣوزش ﮐﺎرﻣﻧدان ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ،واﺟد ﺷراﯾط و ﮐﺎﻓﯽ

· ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ وظﺎﯾف ﺑﺳت ھﺎ و اﺳﺗﺧدام ﭘرﺳوﻧل ﮐﮫ ﺑطور ﮐﺎﻓﯽ
آﻣوزش دﯾده اﻧد ﺑرای واﺣد ﺗﻔﺗﯾش
· طرح و ﺗطﺑﯾق ﯾﮏ ﭘﻼن آﻣوزﺷﯽ ﺑرای ﻣﻔﺗﺗﺷﯾن داﺧﻠﯽ

 .٢اﺟرای ﺗﻔﺗﯾش ھﺎی ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺎﻟﯽ و اﺟراﺋﯾوی

· اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﺗﻘﺳﯾم اوﻗﺎت ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺑرای ﺗﻔﺗﯾش ھﺎ
· اراﺋﮫ ﮔزارش ﺑﮫ رﺋﯾس ﻋﻣوﻣﯽ در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺗﻔﺗﯾش و
ﺗﻌﻘﯾب و ﭘﯾروی ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﺟﮭت ﺑﮭﺑود اﺟراات و ﻣوﺛرﯾت
اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت
· ﻓراھم ﺳﺎزی ﮔزارﺷﺎت ﻣﻧظم ﺗﻔﺗﯾش در راﺑطﮫ ﺑﮫ اﺟراات
اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﺑﮫ اداره ﮐﻧﺗرول و ﺗﻔﺗﯾش

 .bرﺋﯾس دﻓﺗر و ارﺗﺑﺎط دوﻧر ھﺎ
رﯾﺎﺳت دﻓﺗر ﻣدﯾرﯾت ﮐﻠﯽ و ﺣﻣﺎﯾت اداری را ﺑﮫ رﺋﯾس ﻋﻣوﻣﯽ اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری ﻓراھم ﻣﯾﺳﺎزد.
ﺑرﻋﻼوه اﯾن رﯾﺎﺳت ارﺗﺑﺎطﺎت اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری را ﺑﺎ ﻧﮭﺎد ھﺎی ﺑﯾروﻧﯽ ،ﺑﺷﻣول وزارت ھﺎ و ادارات
دوﻟﺗﯽ ،دوﻧرھﺎ و ﻣوﺳﺳﺎت ھﻣﮑﺎر ﻧﯾز ﺑرﻗرار و ﺣﻔظ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد .رﯾﺎﺳت دﻓﺗر ھﻣﭼﻧﺎن از ارﺳﺎل و اﺑﻼغ ﺗﺻﺎﻣﯾم ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺷورای
وزﯾران در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت اﺗﺧﺎذ ﻣﯾﮕردد ،و ﺳﺎﯾر ارﺗﺑﺎطﺎت ﮐﮫ ﺑﮫ وظﺎﯾف و ﻣﮑﻠﻔﯾت ھﺎی اداره
ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﻣرﺗﺑط اﺳت ،ﻧﯾز اطﯾﻣﻧﺎن ﻣﯾدھد .ﺑطور ﮐﻠﯽ ،رﺋﯾس دﻓﺗر از ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻣوﺛر ﮐﺎر در ﺳطﺢ ﺗﻣﺎم رﯾﺎﺳت ھﺎی اداره
ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اطﻣﯾﻧﺎن ﺧواھد داد ،ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ ﺑﺻورت ﻣوﺛر ﺗطﺑﯾق ﮔردﯾده و دروس ﮐﮫ ﺗوﺳط ھر رﯾﺎﺳت
آﻣوﺧﺗﮫ ﻣﯾﺷود ،ﺑﮫ ﺗﻣﺎم اﻓراد ﺗوزﯾﻊ و ﭘﺧش ﮔردد.
٣٧

ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷده

اھداف
 .١ﺑﮭﺑود ارﺗﺑﺎطﺎت در ﺑﯾن اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد و ﻧﮭﺎد
ھﺎی ﺑﯾروﻧﯽ

 .٢ﺗﻘوﯾت ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ در اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و
ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری

· اﻧﮑﺷﺎف ارﺗﺑﺎطﺎت ﻣﻧظم ﺑﺎ ﻧﮭﺎد ھﺎی دوﻟﺗﯽ ﺑﯾروﻧﯽ و دوﻧر
ھﺎ
· طرح ﺷﯾوه ھﺎی ﻣﻧظم در ﺑﯾن اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﺟﮭت
ﺗﺷرﯾﮏ ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ،ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات ﺟدﯾد
· ﺣﻣﺎﯾت از ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ در ﺳطﺢ رﯾﺎﺳت ھﺎ و
وظﺎﯾف ،ﺑﮭﺑود ﺗﺷرﯾﮏ ﻣﻌﻠوﻣﺎت و دروس آﻣوﺧﺗﮫ ﺷده

 .cﻣﺷﺎورﯾن ﺣﻘوﻗﯽ
واﺣد ﻣﺷﺎور ﺣﻘوﻗﯽ رھﻧﻣﺎﯾﯽ ھﺎی ﺣﻘوﻗﯽ را ﺑﮫ رھﺑری ارﺷد اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻣوﺿوﻋﺎت
ﻣرﺑوطﮫ ﻣﺎﻧﻧد اﺻﻼح ﺣﻘوﻗﯽ و ﺳﺎده ﺳﺎزی ﭘروﺳﺟر ھﺎ ،ﻓراھم ﻣﯾﺳﺎزد .اﯾن واﺣد در طرح ﻗواﻧﯾن ،ﻣﻘررات ،ﺗﻔﺎھم ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ،ﺳﻧد
رﺳﯾد ،و ﺳﺎﯾر ﻗواﻧﯾن ﺳﮭم ﻓﻌﺎل ﮔرﻓﺗﮫ و ﻧظرﯾﺎت و ﻣﺷوره ھﺎی ﺣﻘوﻗﯽ ﺧوﯾش در اﻣر طرح و اﻧﮑﺷﺎف ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ھﺎ و ﻣداﺧﻼت
ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری ﻓراھم ﻣﯾﺳﺎزد.
واﺣد ﻣﺷﺎور ﺣﻘوﻗﯽ ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺑﺎزﻧﮕری ﻗواﻧﯾن ،طرزاﻟﻌﻣل ھﺎ ،طرز ﺳﻠوک ،رھﻧﻣود ھﺎ ،و ﻻﯾﺣﮫ وظﺎﯾف ﺳﺎﺑﻘﮫ را ﺑرای
ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ ﻗواﻧﯾن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و اھداف اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ،ﺑﮫ ﻋﮭده دارد .اﯾن واﺣد ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ رﯾﺎﺳت ﺗﻘﻧﯾن وزارت
ﻋدﻟﯾﮫ ﮐﺎر ﺧواھد ﻧﻣود ،ﮐﮫ ازﯾن طرﯾق ﺗﻌﻘﯾب و ﻣﺷوره ھﺎی ﺣﻘوﻗﯽ را در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺗطﺑﯾق اﺻﻼح ﺗﻘﻧﯾﻧﯽ ﻓراھم ﻣﯾﺳﺎزد .اﯾن
واﺣد ھﻣﭼﻧﺎن رﯾﺎﺳت ارﺗﻘﺎ ظرﻓﯾت در اﻣر طرح و دﯾزاﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﮐﮫ ﭼﺎرﭼوب ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺗوﺿﯾﺢ و ﻣﺷﺧص ﻣﯾﺳﺎزد ،ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت ﻗرار ﻣﯾدھد.
اھداف

ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷده

 .١ﺑﮭﺑود رھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺣﻘوﻗﯽ

· ﺑررﺳﯽ و ﻓراھم ﺳﺎزی رھﻧﻣﺎﯾﯽ در راﺑطﮫ ﺑﮫ اﺻﻼﺣﺎت
ﺣﻘوﻗﯽ و ﺳﺎده ﺳﺎزی ﭘروﺳﯾﺟرھﺎ/ﭘروﺳﮫ ھﺎ
· ﺣﻣﺎﯾت از ﺗﺳوﯾد/ﺗدوﯾن ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات

 .٢ﺣﻣﺎﯾت از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﺣﻘوﻗﯽ اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و
ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد

· ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﺎ واﺣد ارﺗﻘﺎء ظرﻓﯾت اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت در
طرح و دﯾزاﯾن ﻣدل ھﺎی آﻣوزش ﺣﻘوﻗﯽ

 .٤ﻣﺳﺎﯾل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗطﺑﯾق اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ
ﺗطﺑﯾق ﻣوﻓﻘﺎﻧﮫ اھداف و ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد ﺑﮫ ﺑﮭﺑودی در ﭼﻧدﯾن ﺳﺎﺣﮫ
ﻣﮭم ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑﻧﯾﺎد اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺳﺗﺣﮑم را ﺑرای ﭘﯾﺷرﻓت ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد ﻓراھم ﻣﯾﺳﺎزد.
ﺗﺟدﯾد ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ
ﺗﻐﯾﯾرات در ﻣﮑﻠﻔﯾت و ﻣﺎﻣورﯾت و ھﻣﭼﻧﺎن در اھداف اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ ،ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺗﻐﯾﯾر ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه
ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد ﻣﯾﺑﺎﺷد ﺗﺎ اﯾن ﺳﺎﺧﺗﺎر در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎی اﺟراﺋﯾوی اداره ﮔردد .در ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺟدﯾد دو ﻣﻌﯾن ﻣﺷﺎھده ﮔردﯾده و
ﭼﻧدﯾن وظﯾﻔﮫ ﺟدﯾد ﺑﮫ ﭼﺎرت ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ﻗﺑﻠﯽ اﺿﺎﻓﮫ ﮔردﯾده اﺳت .ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ﺟدﯾد ً
ذﯾﻼ اراﺋﮫ ﺷده اﺳت.
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اﯾن ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺗﺎری وظﺎﯾف ﮐﻠﯾدی ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ و ﻧظﺎرت ،اﺟراات ،ﻣدﯾرﯾت ﮐﻠﯽ را ﺑﮫ ﯾﮏ روش ﻣﻧطﻘﯽ ﺑﺎ ھم ﮔروپ ﺑﻧدی ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد
ﮐﮫ ﺗﺷرﯾﮏ ﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﺣﺻول اھداف ﻣﺎﻣورﯾت را ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت ﻗرار ﻣﯾدھد.
· ﺗﺣت وظﯾﻔﮫ "ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ و ﻧظﺎرت" وظﺎﯾف اﺳﺎﺳﯽ اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد – ﻣﺎﻧﻧد ﺛﺑت و ﺑررﺳﯽ ﺷﮑﺎﯾﺎت
ﺷﮭروﻧدان در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻓﺳﺎد ،اﺟرای ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﺑﺗداﯾﯽ و راﺟﻊ ﻧﻣودن واﻗﻌﺎت ﻣﻌﺗﺑر ﺑﮫ ﺳﺎﯾر ادارات ﺑرای ﺗﻌﻘﯾب ،طرح
و دﯾزاﯾن و ﺗطﺑﯾق ﭘروﺳﯾﺟر ھﺎی اداری اﺻﻼح ﺷده ﺑرای وظﺎﯾف ﻣﺳﺗﻌد ﺑﮫ ﻓﺳﺎد در ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾر وزارت ھﺎی
دوﻟﺗﯽ و ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻣﺳﺗﻘل ،و ﮐﺎر ﺑﺎ ﮔروپ ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺟﮭت ﺑﮭﺑود و ارﺗﻘﺎ آﮔﺎھﯽ ﻋﺎﻣﮫ در راﺑطﮫ ﺑﮫ
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری دوﻟت و ﭼﮕوﻧﮕﯽ رﻋﺎﯾت ﺣﻘوق ﺷﮭروﻧدان در زﻣﺎن ﻣواﺟﮫ ﺷدن ﺑﮫ ﻓﺳﺎد اداری.
ﺑرﻋﻼوه ﮐﻣﮏ ھﺎی ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﯾر ﻧﮭﺎد ھﺎی دوﻟﺗﯽ ﻧﯾز ﻓراھم ﺧواھد ﮔردﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ در اﻣر دﯾزاﯾن و ﺗطﺑﯾق ﭘﻼن
ھﺎی ﻋﻣﻠﯽ ﻣوﺛر در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد ﮐﻣﮏ ﮔردد .اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری ھﻣﭼﻧﺎن
ﺗطﺑﯾق اﯾن ﭘﻼن ھﺎی ﻋﻣﻠﯽ را ﻧظﺎرت ﻧﻣوده و ﺑﮫ ﻋﻣوم ﻣردم ،ﭘﺎرﻟﻣﺎن ،و رﺋﯾس ﺟﮭﻣور در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﭘﯾﺷرﻓت ﺑﮫ اﺳﺎس
ﻓرﻣﺎن اﺧﯾر رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﮔزارش ﻣﯾدھد.
· ﺗﺣت وظﯾﻔﮫ "اﺟراات" اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت داراﯾﯽ ھﺎی ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ را ﺛﺑت و ﺑررﺳﯽ ﻧﻣوده و ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی اداره را در
ﺳطﺢ وﻻﯾﺗﯽ از طرﯾق ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔﯽ ﺧوﯾش در اﻣر ﭘذﯾرش ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺷﮭروﻧدان و رﺳﯾده ﮔﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ،اداره ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .اﯾن
وظﯾﻔﮫ ھﻣﭼﻧﺎن ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت را در راﺑطﮫ ﺑﮫ روﻧد ﻓﺳﺎد اداری راه اﻧدازی و ﺟﻣﻊ آوری ﻧﻣوده و ازاﺟراات اداره ﻋﺎﻟﯽ
ﻧظﺎرت در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﭘﻼن اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ ﻧظﺎرت ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد و ھﻣﭼﻧﺎن از وظﺎﯾف ﻣوﺛر ﻣﺎﻟﯽ و اداری ﺑﺷﻣول ﻣﺎﻟﯽ و
ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ،ﻣدﯾرﯾت ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﺷری ،ارﺗﻘﺎ ظرﻓﯾت ﮐﺎرﻣﻧدان اداری و ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ و ﻓراھم ﺳﺎزی و ﺣﻣﺎﯾت اداری و ﻣﺎﻟﯽ در
ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﺣﺎت دور دﺳت در ﺳطﺢ ﺳﺎﺣوی اطﻣﯾﻧﺎن ﻣﯾدھد.
· در ﺗﺣت "ﻣدﯾرﯾت ﮐﻠﯽ" ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﮐﻠﯽ اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری از طرﯾق رﯾﺎﺳت دﻓﺗر ،ﺣﻔظ و
ﺗداوم رواﺑط ﻣوﺛر دوﻧر ھﺎ ،اﺟرای ﺗﻔﺗﯾش ھﺎی اﻧﺗرﻧﺗﯽ ﻣوﺛق و ﻓراھم ﺳﺎزی رھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺣﻘوﻗﯽ وﺳﯾﻊ در ﺳطﺢ اداره ﻋﺎﻟﯽ
ﻧظﺎرت ﻗرار دارد.
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ﺗﺳﻠﺳل ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ:
اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری ﯾﮏ ﭼﺎرﭼوب اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ ھدﻓﻣﻧد را ﮐﮫ در ﺑرﮔﯾرﻧده اھداف و ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ در ﺳطﺢ
ﺗﻣﺎم اداره ﻣﯾﺑﺎﺷد ،طرح و اﻧﮑﺷﺎف داده اﺳت .در دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،ﺗوﻗﻌﺎت از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﻠﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد
اداری و اﺟراات اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد اﺳت .ﺑﺎ در ﻧظرداﺷت ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﭘرﺳوﻧل و ﻣﻧﺎﺑﻊ ،ﺗﺳﻠﺳل و ﺗداوم ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ
در طول دوره ﭘﻼن اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﺳﮭﯾل اﺟراات ﻣوﺛر و واﻗﻌﺑﯾﻧﺎﻧﮫ ،ﺿروری ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﻣﺗرﮐس ﺗطﺑﯾق ﮐﮫ در ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﮔﻧﺟﺎﻧﯾده ﺷده اﺳت اوﻟوﯾت ھﺎ را ﺑرای ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﭘﻼن ﺷده در ﭘﻼن اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد .ﭼﻧﯾن ﺗﺳﻠﺳل ﻓﻌﺎﻟﯾت
ھﺎ در ﺑرﮔﯾرﻧده ھﻣﺎھﻧﮕﯽ وﺳﯾﻊ و دﻗﯾق و اداره ﻣﻧﺎﺳب ﺗوﺳط رﺋﯾس دﻓﺗر ،ﻣﻌﺎوﻧﯾن رﺋﯾس و ﻧﮭﺎد ھﺎی دوﻟﺗﯽ ھﻣﮑﺎر ﺧواھد ﺑود.
ﭘرﺳوﻧل
اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری دارای ﮐﺎرﻣﻧدان ﻧﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد و اﯾن ﮐﺎرﻣﻧدان آﻣوزش ﮐﻣﺗر دﯾده اﻧد .ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﺷری ﺑزودی ﺑﻌد از ﻣﻧظوری اﯾن ﭘﻼن اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ راه اﻧدازی ﺧواھد ﮔردﯾد ﺗﺎ ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎی ﭘرﺳوﻧل را در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ
ﺗﻧظﯾم ﻣﺟدد وظﺎﯾف و ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﭘﻼن ﺷده اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﻗرار دھد .اﯾن ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎ /ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﮐﺎرﻣﻧدان را ﺑرای
ھر ﺳﺎﺣﮫ وظﯾﻔوی ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﻧﻣوده ،ﻟواﯾﺢ وظﺎﯾف را ﺗوﻟﯾد ﻧﻣوده ،ﮐﺎرﻣﻧدان ﻓﻌﻠﯽ را ﺑﺎ اﯾن ﺑﺳت ھﺎ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻧﻣوده ،ﻧﯾﺎزﻣﻧدی
اﺳﺗﺧدام ﺟدﯾد را ﻣﺷﺧص ﺳﺎﺧﺗﮫ ،و ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎی آﻣوزﺷﯽ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ ظرﻓﯾت ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﮐﺎرﻣﻧدان را در اﻣر اﺟرای
ﻣﺎﻣورﯾت ھﺎی ﺧوﯾش ﺗﻘوﯾت ﻧﻣﺎﯾد .ﺗطﺑﯾق ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات اﯾن ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﺷری ﯾﮏ اوﻟوﯾت را در اﺟﻧدا اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﺧواھد
ﺳﺎﺧت .ﮐﻣﮏ از ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺧدﻣﺎت ﻣﻠﮑﯽ درﯾﺎﻓت ﺧواھد ﮔردﯾد .ھﻣﭼﻧﺎن ھر رﯾﺎﺳت ﻣﺳﺋوﻟﯾت طرح ﯾﮏ ﮐﺗﺎب ﮐوﭼﮏ اﺳﺗﻧدرد ھﺎ
و ﭘروﺳﯾﺟر ھﺎ را ﺑرای ﮐﺎرﻣﻧدان ﺧوﯾش ﺟﮭت ﺣﺻول اطﻣﯾﻧﺎن از ﺳﺎزﮔﺎری و ﻣوﺛرﯾت آن در اﻣر ﺣﺻول اھداف اداره ،ﺑﮫ ﻋﮭده
ﺧواھد داﺷت.
ﻣﻧﺎﺑﻊ
ﺑﺎ در ﻧظرداﺷت ﺳطﺢ ﮐﺎرﻣﻧدان ﮐﻧوﻧﯽ و ﭘﯾﺷﺑﯾﻧﯽ ﺷده ،اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت دارای ﻣﮑﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای دﻓﺎﺗر ،ﺗﺟﮭﯾزات ﮐﻣﭘﯾوﺗری و
دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اﻧﺗرﻧت ﻧﯾﺳت .ﺗﻌﻣﯾر ﺟدﯾد ﺑرای اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﻣﻧظور ﮔردﯾده و ﺳﺎﺣﮫ آن ﻣﺷﺧص ﺷده اﺳت ،اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر
ﺑرای آﻏﺎز ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺗﺎﻧﯽ آن ﺗﻣوﯾل ﮐﺎﻓﯽ وﺟود ﻧدارد .ﺑﮫ اﺳﺎس اﯾن ﭘﻼن اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﺷری ،اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت
ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎی ﺑودﺟوی ﺧوﯾش را ﺑطور ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺗﺧﻣﯾن ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ ﺑﺻورت ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺑﮫ ﻣﺎﻣورﯾت ﺧوﯾش دﺳت ﭘﯾدا ﮐﻧد .ﺣﻣﺎﯾت
ﺑﯾﺷﺗر دوﻟت و دوﻧر ھﺎ ﺑرای ﺣﺻول اطﻣﯾﻧﺎن ازﯾﻧﮑﮫ اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت دارای ﺗﻣﺎم ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺧوﯾش ﻣﯾﺑﺎﺷد ،ﺿروری
ﻣﯾﺑﺎﺷد .در ﻋﯾن زﻣﺎن ،اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد ﻣﯾداﻧد ﮐﮫ اﯾن اداره ﺑﺎﯾد اﻋﺗﻣﺎد و ﺑﺎور دوﻟت ،دوﻧر ھﺎ و ﻣردم ﻋﺎم
را ﺗوﺳط ﺗﺣﻘق و ﺗﺷرﯾﮏ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری ﮐﺳب ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﺗﻣوﯾل و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﮐﺎﻓﯽ را درﺧواﺳت و درﯾﺎﻓت
ﻧﻣﺎﯾد.
ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﻧﮭﺎد ھﺎی دوﻟﺗﯽ
اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ھﻣﺎھﻧﮓ ﮐﻧﻧده اﺳﺗراﺗﯾژی ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری ﺟﮭت ﺗﺣﻘق ﻣﮑﻠﻔﯾت ھﺎی
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﻓﻌﺎل را ﺑﺎ ﭼﻧدﯾن اداره دوﻟﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﻘش ﮐﻠﯾدی را در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد
ﺧوﯾش ﺑﺎﯾد ﭘروﺗوﮐول ھﺎی ھﻣﮑﺎری ﺑﯾن ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
اداری اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﯾﻔﺎ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد ،طرح ﻧﻣﺎﯾد .ﺣد اﻗل دو ﺗﻔﺎھﻣﻧﺎﻣﮫ )ﺑﺎ وزارت داﺧﻠﮫ و واﺣد اﺳﺗﺧﺑﺎرات اﻣور ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی(
ً
ﻗﺑﻼ ﺗطﺑﯾق ﮔردﯾده اﺳت ،ﺗﻔﺎھﻣﻧﺎﻣﮫ ھﺎی دﯾﮕر ﻧﯾز ﺗﮭﯾﮫ ﮔردﯾده و ﺑﺎ ادارات ﻣرﺑوطﮫ ﺑﺷﻣول رﯾﺎﺳت ﻟوی ﺎرﻧواﻟﯽ ،ﻧﮭﺎد ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﻣدﻧﯽ ،ﻗوای ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﺟراﯾم ﺳﻧﮕﯾن و واﺣد ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺣﺳﺎس ،وﺳﺎﯾر ﻧﮭﺎد ھﺎ ﺗﺷرﯾﮏ ﮔردﯾده ﮐﮫ اﯾن ﺗﻔﺎھﻣﻧﺎﻣﮫ ھﺎ در ﻣراﺣل
ﻣﺳوده ﻗرار داﺷﺗﮫ و ﺑﺎﯾد طرح و اﻧﮑﺷﺎف داده ﺷده و در ﻣﻌرض ﺗطﺑﯾق ﻗرار ﮔﯾرد .در ﺻورﺗﯾﮑﮫ اﯾن ﺗﻔﺎھﻣﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺗطﺑﯾق ﻧﮕردد،
اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﻗﺎدر ﺑﮫ اﺟرای ﻣوﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺧوﯾش ﻧﺑوده واﺳﺗراﺗﯾژی ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری ﮐﺷور ﻣﻣﮑن ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑﺎﻣﻔﮭوم
ﺧوﯾش را ﺣﺻول ﻧﻧﻣﺎﯾد.
ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﺎ دوﻧر ھﺎ
ﺑﮭﺑود ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻣﯾﺎن اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد و دوﻧر ھﺎ ﺑرای اﻓزاﯾش ظرﻓﯾت ﮐﺎرﻣﻧدان و ﭘروﺳﯾﺟر ھﺎ ھﺎی اداره
ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﺟﮭت ﺗداوم اھداف اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ اﯾن اداره طﯽ ﭼﻧد ﺳﺎل آﯾﻧده ﺿروری و ﺣﺗﻣﯽ ﺷﻣرده ﻣﯾﺷود .ﺑرای رھﻧﻣﺎﯾﯽ
ﮐﻣﮏ ھﺎی دوﻧر در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ اﯾن ﭘﻼن اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ ،اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت در ﺗﻣﺎم ﮔروپ ھﺎی ﮐﺎری ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری
دوﻧر ھﺎی ﻣرﺑوطﮫ اﺷﺗراک ﺧواھد ﻧﻣود ﺗﺎ روی طﺑﯾﻌت ﺣﻣﺎﯾت ﻻزﻣﮫ ﺗﺎﮐﯾد و ﭘﺎﻓﺷﺎری ﻧﻣﺎﯾد .ھﻣﭼﻧﺎن اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت
درﺧواﺳﺗﯽ ھﺎ را ﺑرای ﮐﺳب ﺣﻣﺎﯾت دوﻧر ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺳوﯾد ﺧواھد ﻧﻣود ﺗﺎ ﺧﻼء ھﺎ را در ﮐﻣﮏ ھﺎی ﮐﻧوﻧﯽ و ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﺳﺗﻔﺎده
ﭼﻧﯾن ﮐﻣﮏ ھﺎ ﺗوﺳط اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت در اﻣر ارﺗﻘﺎء ﺗﺣﻘق اھداف اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ ،ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
٤٠

 .٥ﺣﺳﺎﺑدھﯽ و ﺷﻔﺎﻓﯾت اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری
ﺑرای ﺗﻣﺎم ادارات ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری ﻣﺎﻧﻧد اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﺿروری اﺳت ﺗﺎ در ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺧوﯾش ﺷﻔﺎف ﺑوده و در
ً
اﮐﺛرا
ﻣﻘﺎﺑل ﺗﻣﺎم اﺟراات ﺧوﯾش در ﺑراﺑر ﻣردم ﺣﺳﺎﺑده ﺑﺎﺷﻧد .اﯾن اﻣر ﺑﺧﺎطر ﺿروری اﺳت ﮐﮫ ادارات ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری
ﻣﺳﺎﻋد ﺑﮫ ﺑﯽ اﻋﺗﺑﺎرﺳﺎﺧﺗن ازطرف رﻗﺑﺎی ﯾﮏ " دوﻟت ﺷﻔﺎف" ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد از ﺗﻣﺎم روش ھﺎ و ﭼﯾﻧل ھﺎ ﺑﺎﯾد اﺳﺗﻔﺎده ﺻورت ﮔﯾرد ﺗﺎ
از آزادی در ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ و ﺗﺻﺎﻣﯾم اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮔردد .ﺑرﻋﻼوه ،ﺗﻔﺗﯾش ﻣﺳﺗﻘل و ﻣﻧظم ﺑﺎﯾد از ﻣدﯾرﯾت ﻣﺎﻟﯽ
و اﺟراات اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ و ﻧﺗﺎﯾﺞ آن ﺑﮫ ﻋﻣوم ﻣردم ﺑرﻣﻼ ﮔردد ﺗﺎ ازﯾن طرﯾق اداره را در ﺑﻠﻧد ﺗرﯾن ﺳطﺢ
اﺳﺗﻧدرد ھﺎ ﻗرار ﮔﯾرد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﭼﻧدﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺟﮭت اﻓزاﯾش ﺣﺳﺎﺑدھﯽ و ﺷﻔﺎﻓﯾت اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد
اداری وﺟود دارد.
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ
ﮐﻧﻔراﻧس ھﺎی ﻟﻧدن و ﮐﺎﺑل و ﻓرﻣﺎن رﺋﯾس ﺟﻣﮭور در ﻣﺎه ﻣﺎرچ  ٢٠١٠اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﮐﻣﯾﺗﮫ اﻓﻐﺎن-ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ از ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن را ﺗﻌﯾﯾن
و ﻣﺷﺧص ﺳﺎﺧت ﺗﺎ اﯾن ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﺎﺧص ھﺎ را ﺑرای ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﺷﻣول اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ،را ﺗﻌﯾﯾن
ﻧﻣوده و ھﻣﭼﻧﺎن اﺟراات اﯾن ﻧﮭﺎد ھﺎ را در اﻣر دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ اھداف ﻣورد ﻧظر ،ﻣورد ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗرار دھد .اھداف و
ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﺷﺎﺧص ھﺎی اﺟراﺋﯾوی ،ﮐﮫ در ﭘﻼن اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ ﻣﺷﺧص ﺷده اﺳت ،ﻣﯾﺗواﻧد ﻣﻧﺣﯾث ﯾﮏ ﭼﺎرﭼوب ﻣﻧﺎﺳب
ﺑرای ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ) (MECدر اﻣر ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣوﻓﻘﯾت اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت در اﻣر ﺗطﺑﯾق ﻣﮑﻠﻔﯾت ھﺎی اش ،ﻋﻣل ﻧﻣﺎﯾد.
ﮔزارﺷدھﯽ ﺳﺎﻻﻧﮫ
ﻓرﻣﺎن ﻣﺎه ﻣﺎرچ  ٢٠١٠ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد ھداﯾت داد ﺗﺎ در راﺑطﮫ ﺑﮫ اﺟراات ﺧود ﺑﮫ اﺳﺎس
اھداف ﺑطور ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺑﮫ ﻣردم ،رﺋﯾس ﺟﻣﮭور و ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﮔزارش دھد .اﯾن ﮔزارش دھﯽ ﻣوﺛرﯾت اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت را در ﺗﺑدﯾل
ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی اش ﺑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری ﮐﮫ ﻗﺎﺑل اﻧدازه ﮔﯾری و ﺑﺎﻣﻔﮭوم اﺳت ،ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد.
ﺗﺟدﯾد ﺳﺎﯾت اﻧﺗرﻧﯾﺗﯽ
اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری ﻣﺗﻌﮭد اﺳت ﺗﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟدﯾد و ﻣﮭم را ﺑﮫ ﻣردم از طرﯾق وﯾب ﺳﺎﯾت ﺧوﯾش ﻓراھم
ﺳﺎزد .در وﯾب ﺳﺎﯾت آن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧﺷر ﻣﯾﮕردد ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری ﻣرﺑوط ﺑﮫ دوﻟت و اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و
ھﻣﭼﻧﺎن ﻧﺗﺎﯾﺞ آﻧﮭﺎ را ﺗوﺿﯾﺢ ﻧﻣﺎﯾد .ﻋﻼوه ﺑر آن ،ﻣﻌﻠوﻣﺎت درج ﻣﯾﮕردد ﺗﺎ ﺳطﺢ آﮔﺎھﯽ ﻋﺎﻣﮫ را در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻋواﻗب ﻣﻧﻔﯽ و
ﻧﺎﮔوار ﻓﺳﺎد اداری ،ﺣﻘوق ﺷرﻋﯽ ﺷﮭروﻧدان در زﻣﺎن ﻣواﺟﮫ ﺷدن ﺑﮫ ﻓﺳﺎد ،و طرق اﺟرای آن ﺣﻘوق را ازدﯾﺎد ﺑﺑﺧﺷد .در ﻧﮭﺎﯾت
ھدف ﻋﺑﺎرت از اﻓزاﯾش آزادی و ﺷﻔﺎﻓﯾت در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی دوﻟت و ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺷﮭروﻧدان ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺑﺎرزه
ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﻧﺷراﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎی داراﯾﯽ ھﺎ
ﻓرﻣﺎن ﻣﺎه ﻣﺎرچ  ٢٠١٠ھﻣﭼﻧﺎن دﺳﺗور ﻣﯾدھد ﮐﮫ اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎی داراﯾﯽ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎرﻣﻧدان دوﻟﺗﯽ ﮐﮫ ھر ﺳﺎل
اﯾن اداره ﺟﻣﻊ آوری ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد را ﺑﮫ ﭼﺎپ و ﻧﺷر ﺑرﺳﺎﻧد .ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗوﺿﯾﺢ داراﯾﯽ ھﺎ در وﯾب ﺳﺎﯾت اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه
ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری درج ﮔردﯾده و ھﻣﭼﻧﺎن از طرﯾق رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺟﻣﻌﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ ﻧﺷر ﺧواھد رﺳﯾد.

 .٦ﻧظﺎرت از اﺟراات
در طول دوره اﯾن ﭘﻼن اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ ،اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری ﺑطور ﻣﻧظم اﺟراات ﺧوﯾش را در ﺗﺣﻘق
اھداف ﻧظﺎرت ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد .ارﻗﺎم در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺷﺎﺧص ھﺎی اﺟراات در ﮔزارﺷﺎت ﺳﺎﻻﻧﮫ اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ،ﮔزارﺷﺎت رﺑﻌوار ،و
وﯾب ﺳﺎﯾت ﺟﻣﻊ آوری ،ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﮔردﯾده و ﺑﮫ ﻣردم ،ﭘﺎرﻟﻣﺎن و رﺋﯾس ﺟﻣﮭور اراﺋﮫ ﺧواھد ﮔردﯾد .ﺟدا ﺳﺎزی وظﺎﯾف طرح
ﭘﻼن اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ و ﺷﺎﺧص ھﺎی آن از اﻧدازه ﮔﯾری اﺟراات اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن اﺳﺗﻘﻼﻟﯾت وظﯾﻔﮫ ﻧظﺎرت ﻣﮭم ﺗﻠﻘﯽ
ﻣﯾﮕرددً .
ﺑﻧﺎء در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ رﯾﺎﺳت اﺳﺗراﺗﯾژی ،ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ و ﭘﻼن از طرح ﭘﻼن ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ،رﯾﺎﺳت ﺗﺣﻘﯾق از ﺗطﺑﯾق ﭘﻼن ﻧظﺎرت
ﺧواھد ﻧﻣود.
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ﻣوﻓﻘﯾت در ﺣﺻول اھداف ﻣورد ﻧظر اﯾن ﺷﺎﺧص ھﺎ ﺗوﺳط ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻧﮭﺎد ھﺎی دوﻟﺗﯽ ھﻣﺎھﻧﮓ
ﮐﻧﻧده آن اﻧدازه ﮔﯾری و ﺳﻧﺟش ﺧواھد ﮔردﯾد .ﺗﻣرﮐز ھﻣﯾﺷﮫ روی ﺣﺻول ﺗﺎﺛﯾرات ﻣﺗﺑﺎرز و ﻗﺎﺑل اﻧدازه ﮔﯾری ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد
ﻣﯾﺑﺎﺷد و ﺷﺎﺧص ھﺎی اراﺋﮫ ﺷده ذﯾل ﻧﺗﺎﯾﺞ را اﻧدازه ﮔﯾری ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ،ﻧﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﮐﮫ اﯾن ﻧﺗﺎﯾﺞ را ﺗوﻟﯾد ﻧﻣوده اﺳت.
ﺷﺎﺧص ھﺎی اﺟراات

اھداف ﻣورد ﻧظر

اﺻﻼح و ارﺗﻘﺎء ﭼﺎرﭼوب ﻗﺎﻧوﻧﯽ

اﻧﻔﺎذ ﻗواﻧﯾن ﺟدﯾد و ﺗطﺑﯾق آﻧﮭﺎ

اﻓزاﯾش ﺗﻌداد ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺷﮭروﻧدان در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻓﺳﺎد ﮐﮫ ﺑﮫ دﻓﺗر ﻟوی ﺎرﻧواﻟﯽ ﺑرای ﺗﺣﻘﯾق و
ﭘﯾﮕرد ﻗﺎﻧوﻧﯽ راﺟﻊ ﺷده اﺳت.

 %١٠اﻓزاﯾش در رﺟﻌت دھﯽ ھﺎ ﺑطور ﺳﺎﻻﻧﮫ

اﻓزاﯾش ﺗﻌداد ﭘﯾﮕرد ھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺷﮑﺎﯾﺎت راﺟﻊ ﺷده اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت

 ١٠%اﻓزاﯾش در ﭘﯾﮕرد ھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑطور ﺳﺎﻻﻧﮫ

اﻓزاﯾش ﺗﻌداد اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎی داراﯾﯽ ھﺎ ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ اظﮭﺎرات ﻏﻠط ﯾﺎ ﺑﯽ ﻧظﻣﯽ ھﺎ در ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﭘروﺳﮫ ﺑررﺳﯽ و اﺷﺎﻋﮫ ﮐﺷف و درﯾﺎﻓت ﮔردﯾده اﺳت.

 ١٠%اﻓزاﯾش در ﮐﺷف و درﯾﺎﻓت ﺑﯽ ﻧظﻣﯽ ھﺎ
ﺑطور ﺳﺎﻻﻧﮫ

اﻓزاﯾش ﺗﻌداد اظﮭﺎرات ﻧﺎدرﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳط اﺣﮑﺎم اداری و /ﯾﺎ ﺟرﻣﯽ ﺗﻌﻘﯾب ﻣﯾﮕردد.

 ١٠%اﻓزاﯾش در ﺗﺣرﯾﻣﺎت ﺟرﻣﯽ ﺑطور ﺳﺎﻻﻧﮫ

ﮐﺎھش ﺗﻌداد ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻓﺳﺎد از طرف ﺷﮭروﻧدان در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت اداری دوﻟت
در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺣﻣﺎﯾت ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧﻧده اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت

 ١٠%ﮐﺎھش در ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺷﮭروﻧدان در راﺑطﮫ ﺑﮫ
ﺧدﻣﺎت اداری ﻣورد ھدف ﺑطور ﺳﺎﻻﻧﮫ

اﻓزاﯾش ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﮐﺷف ﻓﺳﺎد در ﺳﺎﯾر ﻧﮭﺎد ھﺎ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﭘﻼن ھﺎی ﻋﻣﻠﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد
اداری ﺣﻣﺎﯾت ﺷده ﺗوﺳط اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت

 ١٠%اﻓزاﯾش درﮐﺷف و ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﺳﺎد ﺑطور
ﺳﺎﻻﻧﮫ

اﻓزاﯾش در ﺳطﺢ آﮔﺎھﯽ ﺷﮭروﻧدان در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻓﺳﺎد

 ١٠%اﻓزاﯾش در ﺳطﺢ آﮔﺎھﯽ ﺷﮭروﻧدان ﺑطور
ﺳﺎﻻﻧﮫ

اﻓزاﯾش ﺗﻌداد ﺷﮭروﻧدان ﮐﮫ اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﮐﺎر آﻧرا ﻣﺛﺑت ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد.

 ١٠%اﻓزاﯾش در ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎی ﻣﺛﺑت ﺷﮭروﻧدان
در ﻣورد اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﺳﺎﻻﻧﮫ

اﻓزاﯾش ﺗﻌداد ﺷﮭروﻧدان ﮐﮫ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻓﺳﺎد آﻧﮭﺎ ﺗوﺳط ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔﯽ ھﺎی ﺳﺎﺣوی
اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﺣل ﮔردﯾده اﺳت.

 ١٠%اﻓزاﯾش در ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺳﺎﺣوی ﺷﮭروﻧدان ﮐﮫ
ﺣل ﮔردﯾده ،ﺑطور ﺳﺎﻻﻧﮫ

اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی اﺟراﺋﯾوی دﻗﯾق و ﻣوﺛق را اراﺋﮫ
و ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد

ﺗﻔﺗﯾش ھﺎی ﻣﺳﺗﻘل و  /ﯾﺎ ﮔزارﺷدھﯽ ﺳﺎﻻﻧﮫ در
راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺷﺎﺧص ھﺎی اﺟراات ﮐﮫ ﻧﺷﺎﻧدھﻧده
ظرﻓﯾت ﻣوﺛر ﻣﯾﺑﺎﺷد.
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ﺿﻣﯾﻣﮫ :ﻣﺗرﮐس ﺗطﺑﯾق
اھداف اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ

ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ

 .١ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ و ﻧظﺎرت
 .aﻧظﺎرت و ﺣﻣﺎﯾت از ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری
 .١اﺳﺗﺧدام و آﻣوزش ﮐﺎرﻣﻧدان ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ و ارﺳﺎل ﭼﻧدﯾن ﮐﺎرﻣﻧد ﺟﮭت درﯾﺎﻓت آﻣوزش اﺳﺎﺳﯽ در ﻣراﮐز
واﺟد ﺷراﯾط ﺟﮭت ﻓراھم ﺳﺎزی ﺧدﻣﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑرﺗر ﻣﺎﻧﻧد اﮐﺎدﻣﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ
ﻻزﻣﮫ
راه اﻧدازی آﻣوزش ﻣﺗداوم در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﺗﺟﺎرب ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ
 .٢ﻓراھم ﺳﺎزی رھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﮫ ﻧﮭﺎد طرح ﯾﮏ ﻓورﻣﮫ و ﺷﯾوه ﻋﻣوﻣﯽ ﺟﮭت رھﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣﺷوره دھﯽ
ھﺎی دوﻟﺗﯽ در راﺑطﮫ ﺑﮫ طرح ﭘﻼن
ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﺑرای ﭘﻼن ھﺎی ﻋﻣﻠﯽ اداره و ﻧظﺎرت از ﭘﯾﺷرﻓت
ﺗطﺑﯾق ﭘﻼن ھﺎی ﻋﻣﻠﯽ
ھﺎی ﻋﻣﻠﯽ

ﭼﺎرﭼوب زﻣﺎﻧﯽ
٢٠١١

٢٠١٢

٢٠١٣

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣﺗوﻗﻌﮫ

ﮐﺎرﻣﻧدان ﻣﺳﻠﮑﯽ و ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ اﻧﮑﺷﺎف ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد ﺗﺎ ﺧدﻣﺎت
ﻣﺷوره دھﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺑﮫ ﻓﺳﺎد اداری را ﺑﮫ ﺳﺎﯾر وزارت ھﺎ
ﻓراھم ﺳﺎزﻧد.
ﻧﮭﺎد ھﺎی ﺑﯾﺷﺗر دوﻟﺗﯽ دارای ﭘﻼن ھﺎی ﻋﻣﻠﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ
ﻓﺳﺎد اﻧد ﮐﮫ اﯾن ﭘﻼن ھﺎ دارای ﮐﯾﻔﯾت ﻋﺎﻟﯽ ﺑوده و طرح و
ﺗطﺑﯾق ﮔردﯾده اﺳت.

راه اﻧدازی آﻣوزش در راﺑطﮫ ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﺑررﺳﯽ اﻧﮑﺷﺎف
ﻗﺎﻧوﻧﯾت و وﺳﺎﯾل ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧود ﺟﮭت آﻏﺎز ﭘروﺳﮫ ﭘﻼﻧﮕذاری
ﻋﻣﻠﯽ
ﺗدوﯾر آﻣوزش در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﺳﺗﻔﺎده از "ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻣﺳﺎﻋد ﺑودن ﻓﺳﺎد" ﻣوﺟود ﺟﮭت آﻏﺎز ﭘروﺳﮫ دﯾزاﯾن ﭘﻼن
ﻋﻣﻠﯽ
 .٣ﻧظﺎرت و ﮔزارش در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﭘﻼن
ھﺎی ﻋﻣﻠﯽ

ﺟﻣﻊ آوری ارﻗﺎم در ﻣورد ﺷﺎﺧص ھﺎی اﺟراات ﭘﻼن ﻋﻣﻠﯽ و
اراﺋﮫ ﮔزارﺷﺎت ﺳﺎﻻﻧﮫ در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ

اﺟراات ﭘﻼن ﻋﻣﻠﯽ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﮫ ﺳﺎل دﯾ ﮕر ﺑﮭﺑودی ﮐﺳب
ﻣﯾﮑﻧد.
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اھداف اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ
 .bﻣدﯾرﯾت ﺷﮑﺎﯾﺎت و ﺑررﺳﯽ
 .١رﺳﯾده ﮔﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾﺎت
ﺑﺻورت ﻣوﺛر ﺗر

ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ

اﺳﺗﺧدام ﻗﺎﺿﯾﺎن ﺑرای ﺑﺧش ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﮐﮫ
دارای ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﺷﻧد
Section who
have
appropriate
ﮐﺎرﻣﻧدان
ﻣﺳﻠﮑﯽ ﺑرای
اﻓزاﯾش آﻣوزش
طرح ﺗﻔﺎھﻣﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺑﺎ رﯾﺎﺳت ھﺎی ﺷﮑﺎﯾﺎت در
ﺳﺎﯾر وزارت ھﺎ و ادارات ﻣﺳﺗﻘل
اﯾﺟﺎد و ﺣﻣﺎﯾت از ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ﻣدﯾرﯾت ﺑﮭﺗر ﺷﮑﺎﯾت ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎن
ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ در اﻣر ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد دﺧﯾل ﻣﯾﺳﺎزد،
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳرﯾﻊ ﺷﮑﺎﯾﺎت و راﺟﻊ ﻧﻣودن واﻗﻌﺎت ﻣﻌﺗﺑر ﻓﺳﺎد
اداری ﺑﮫ رﯾﺎﺳت ﺗﺣﻘﯾق ﻗﺿﺎﯾﺎ

درج و اﺳﮑن ﻓورﻣﮫ ھﺎی ﺷﮑﺎﯾﺎت در دﯾﺗﺎﺑﯾز
ﺑطور ﻣﻧظم
طرح و ﻋﻣوﻣﯾت ﺑﺧﺷﯾدن ﯾﮏ ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ رﺳﻣﯽ
اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻣﺣرﻣﯾت؛ ﻓراھم
ﺳﺎزی اﻣﻧﯾت و ﺳﯾﻊ ﺗر و ﻣﺣرﻣﯾت ﺑﯾﺷﺗر ﺑرای
ﺷﮑﺎﯾت ﮐﻧﻧده
ﺗﻌﻘﯾب و ﭘﯾﮕﯾری ﺳﯾر ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺑﺎ ﮔذﺷت زﻣﺎن و
اراﺋﮫ ﮔزارش در راﺑطﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ
 .٢اﯾﺟﺎد ﻗواﻧﯾن ﻣﺣﺎﻓظوی اﺧطﺎر ﻓراھم ﺳﺎزی ﺣﻣﺎﯾت ﺑرای ﺗﺳوﯾد ﭼﻧﯾن ﯾﮏ
دھﻧده ﺟﮭت ﺗﺷوﯾق ﺷﮑﺎﯾت
ﻗﺎﻧون و طرح و دﯾزاﯾن ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ھﺎ ﺑرای
ﺑﯾﺷﺗرآﮔﺎھﺎﻧﮫ
ﺗطﺑﯾق آن ،ﺑﮫ اﺳﺎس ﺑﮭﺗرﯾن ﺗﺟﺎرب ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ

ﺟدول زﻣﺎﻧﯽ
٢٠١١

٢٠١٢

٢٠١٣

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣﺗوﻗﻌﮫ

ﺗﻌداد وﺳﯾﻊ از ﺷﮑﺎﯾت طﯽ ﻣراﺣل ﮔردﯾده و ﺑرای
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﯾﺷﺗر و ﺑﺎزﺟوﯾﯽ/ﭘﯾﮕرد ﻗﺎﻧوﻧﯽ راﺟﻊ ﻣﯾﮕردد.
ﺷﻔﺎﻓﯾت در اﺟراات رﻋﺎﯾت ﮔردﯾده و اﻋﺗﻣﺎد ﺷﮭروان ﮐﺳب
ﮔردﯾده اﺳت
ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺑطور رﺳﻣﯽ ﺛﺑت و راﺟﺳﺗر ﮔردﯾده و ﺑطور
ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ طﯽ ﻣراﺣل ﻣﯾﮕردد
رﯾﺳﮏ ھﺎ و ﺗﮭدﯾد ھﺎی ﻗوی ﺑرای ﺷﮑﺎﯾت ﮐﻧﻧده
ﮔﺎن ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯾﮕردد

ﺷﮑﺎﯾت ﺑﯾﺷﺗر ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺳوء
اﺳﺗﻔﺎده دوﻟت ﺛﺑت و راﺟﺳﺗر ﻣﯾﮕردد.

٤٤

اھداف اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ

ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ

ﺟدول زﻣﺎﻧﯽ
٢٠١١

٢٠١٢

٢٠١٣

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣﺗوﻗﻌﮫ

طرح ﯾﮏ ﺑﺧش آﮔﺎھﯽ دھﻧده در رﯾﺎﺳت ﻣدﯾرﯾت
ﺷﮑﺎﯾﺎت و اﺳﺗﺧدام اﻓراد واﺟد ﺷراﯾط
راه اﻧدازی ﮐﻣﭘﺎﯾن ھﺎی آﮔﺎھﯽ ﻋﺎﻣﮫ ﺟﮭت ﺗﺷوﯾق
اﮔﺎھﯽ /اﺧطﺎر دادن در ﻣورد ﺗﺧطﯽ
 .٣ﺟذب ﺣﻣﺎﯾت و اﻋﺗﻣﺎد ﺑﯾﺷﺗر
ﻣردم

ﺑﮭﺑود ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ھﺎی ﺑرای اﺧذ ﺷﮑﺎﯾﺎت ،ﻣرﮐز ﻣﮑﺎﻟﻣﺎت ﺗﯾﻠﻔوﻧﯽ
)ھﺎﺗﻼﯾن( ،ﺻﻧدوق ھﺎی ﺷﮑﺎﯾﺎت ،اﮔﺎھﯽ دھﻧده /اﺧطﺎر دھﻧده
ﮔﺎن ،ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ھﺎی رو در رو ،وﻏﯾره ،ﺣﻣﺎﯾت از
اﻗداﻣﺎت ﺟﮭت ﺗﻘوﯾت ﻣﺣﺎﻓظت و ﻣﺣرﻣﯾت
ﺷﮑﺎﯾت ﮐﻧﻧده.

ﺑﮫ اﺳﺎس اﻓزاﯾش ﺳطﺢ اﻋﺗﻣﺎد ﻣردم در اداره ﻋﺎﻟﯽ
ﻧظﺎرت ،ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻓﺳﺎد از ﻣردم
ﻋﺎم آﺷﮑﺎر و ﺑرﻣﻼ ﺷده اﺳت.

راه اﻧدازی ﮐﻣﭘﺎﯾن ھﺎی آﮔﺎھﯽ ﻋﺎﻣﮫ در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺛﺑت
و راﺟﺳﺗر ﺷﮑﺎﯾﺎت و ﻓراھم ﺳﺎزی داﺳﺗﺎن ھﺎ /ﻗﺻﮫ
ھﺎی ﻣوﻓﻘﯾت در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﭼﮕوﻧﮕﯽ رﺳﯾده ﮔﯽ ﺑﮫ
ﺷﮑﺎﯾﺎت .
ﺣﺻول اطﻣﯾﻧﺎن از ﻣوﺟودﯾت ﮐﺎرﻣﻧدان ﮐﺎﻣﻼً آﻣوزش دﯾده
ﺟﮭت اداره ﯾﺎ رﺳﯾده ﮔﯽ ﺑﮫ ﺗﻌداد زﯾﺎد ﺷﮑﺎﯾﺎت
 .٤اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﻗوای ﮐﺎری ﺑرای
رﺳﯾده ﮔﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻋﺎﺟل
و ﺗﻌﯾﯾن و راه اﻧدازی ﮐﻣﯾﺗﮫ
ھﺎی ﺑررﺳﯽ ﺷﮑﺎﯾﺎت

ﺗﻌﯾﯾن ﮐﺎرﻣﻧدان ﺑﯾﺷﺗر ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ و ﻗﺎﺑل ﺣﻘوﻗﯽ/
ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑرای رﺳﯾده ﮔﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾﺎت در راﺑطﮫ ﺑﮫ
رﺷوت و ﺳﺎﯾر ﺗﺧطﯽ ھﺎ و ﺗﺧﻠﻔﺎت واﺿﺢ ﻓﺳﺎد
اداری
راه اﻧدازی و ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎی ﺑررﺳﯽ ﺷﮑﺎﯾﺎت

ﺗﻐﯾﯾر ﮐﺎﻣل و ﺳرﯾﻊ ﺗر )رﺳﯾده ﮔﯽ ﺑﮭﺗر( ﺑرای
ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺟدی ﻣﺧﺻوﺻﺎً واﻗﻌﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ رﺷوت
ﻓراھم ﻣﯾﮕردد

٤٥

اھداف اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ

ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ

طرح ﭘروﺳﯾﺟر ھﺎ ﺟﮭت ﺟﻣﻊ آوری ﺷواھد
ﺑﺻورت ﺳرﯾﻊ ﺗر و راﺟﻊ ﻧﻣودن آن ﺑﮫ
رﯾﺎﺳت ﺗﺣﻘﯾق ﻗﺿﺎﯾﺎ
 .cﺗﺣﻘﯾق و ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻗﺿﺎﯾﺎ
ﻓراھم ﺳﺎزی آﻣوزش در راﺑطﮫ ﺑﮫ
 .١ﺑﮭﺑود ﺗﺟﺎرب ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﺳﺎﺳﯽ و ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺑرای ﻣﺣﻘﻘﯾن
ھﺎی ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ
اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد
اداری
اﯾﺟﺎد ارﺗﺑﺎطﺎت رھﻧﻣودی ﺑﯾن ﻣﺣﻘﻘﯾن اداره
ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و اﻓراد وزارت ﻋدﻟﯾﮫ ،ﻟوی
ﺎرﻧواﻟﯽ ،و اداره ﮐﻧﺗرول و ﺗﻔﺗﯾش
راه اﻧدازی آﻣوزش ﻣﻌﻣول ﺑرای ﻣﺣﻘﻘﯾن اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت
و ھﻣﮑﺎران آﻧﮭﺎ در رﯾﺎﺳت ﻟوی ﺎروﻧواﻟﯽ ﺗﺎ آﻧﮭﺎ ﯾﮏ
درک ﻣﺷﺗرک در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ﺷﯾوه ھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ
در ﺳطﺢ ادارات دوﻟﺗ ﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد

ﭼﺎرﭼوب زﻣﺎﻧﯽ
٢٠١١

٢٠١٢

٢٠١٣

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣﺗوﻗﻌﮫ

ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﻣﻧﺗﺞ ﺑﮫ رﺟﻌت دھﯽ واﻗﻌﺎت
ﺑرای ﭘﯾﮕرد ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﯾﮕردد

ﺷﻣوﻟﯾت ﮐﺎرﻣﻧدان.ﺷﮑﺎﯾﺎت و ﮐﺎرﻣﻧدان ﺗﻌﻘﯾب ﮐﻧﻧده
واﻗﻌﺎت در آﻣوزش ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت
 .٢در ﻧظر ﮔرﻓﺗن و طرح
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺑﺧش
ﻋﻣده وﺳﻌت ﺳﺎﺣوی اداره
 .٣در ﻧظر ﮔرﻓﺗن آن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ
اوﻟوﯾت ﻋﻣده ﺟﮭت ﺑﮭﺑود
ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ وزارت ھﺎ و
ادارات

ﺗﺎﮐﯾد روی ﺷﮑﺎﯾﺎت و ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت در ﭘﻼن ھﺎی
ﺗوﺳﻌﮫ اﯾﯽ ﺳﺎﺣوی

دﻓﺎﺗر ﺳﺎﺣوی اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﮐﺎﻣﻼً ﺑرای اﺟرای
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺷﮑﺎﯾﺎت در ﺳطﺢ ﻣﺣﻠﯽ آﻣﺎده ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد.

طرح ﺗﻔﺎھﻣﻧﺎﻣﮫ و ﭘروﺳﯾﺟر ھﺎی اﺟراﺋﯾوی
ﺑرای ھﻣﮑﺎری
اﺟرای آﻣوزش ﻣﺷﺗرک و ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ در راﺑطﮫ ﺑﮫ وظﺎﯾف
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﺑرای اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ،اداره ﮐﻧﺗرول و ﺗﻔﺗﯾش،
ﺳﺗره ﻣﺣﮑﻣﮫ ،وزارت داﺧﻠﮫ ،ووظﯾﻔﮫ ﻗوای ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ
ﺟراﯾم ﺳﻧﮕﯾن

ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﻧﮭﺎد ھﺎی دوﻟﺗﯽ ﻣرﺑوطﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﺷده و در ﺳﺎﺣﮫ
ﻋﻣل ﭘﯾﺎده ﺷده اﺳت.

٤٦

اھداف اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ

ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ

ﺟدول زﻣﺎﻧﯽ
٢٠١١

٢٠١٢

٢٠١٣

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣﺗوﻗﻌﮫ

ﺳﺎﺧﺗن ﻣرﮐز ﻣﻠﯽ دﯾﺗﺎﺑﯾز ﮐﮫ در ﺑﯾن اداره ﻋﺎﻟﯽ
ﻧظﺎرت،وزارت داﺧﻠﮫ ،ﻟوی ﺎرﻧواﻟﯽ ،ﺳﺗره
ﻣﺣﮑﻣﮫ ،وزارت ﻋدﻟﯾﮫ وﻏﯾره ﻓﻌﺎل ﻣﯾﺑﺎﺷد.
...ﻓﻌﺎل ﺳﺎﺧﺗن
 .٤ﺗﺎﻣﯾن ﻣﺣرﻣﯾت ﻣﻌﻠوﻣﺎت

طرح ﭘروﺳﯾﺟر ھﺎ ﺟﮭت ﺣﺻول اطﻣﯾﻧﺎن از
ﺗﮑﻣﯾل ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ﻣﺣدودﯾت
دﺳﺗرﺳﯽ ﺟﮭت ﺣﻔظ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣﺳﺎس و ﻣﺣرم

ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ھﺎی ﻣﺣرﻣﯾت ﻧﺎﻓذ ﮔردﯾده اﻧد

 .٥ﻧظﺎرت از ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﻗﺿﺎﯾﺎی رﺟﻌت داده ﺷده

اﯾﺟﺎد و ﺗطﺑﯾق ﯾﮏ ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ﺟﮭت ﻧظﺎرت و ﺣﺻول
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟدﯾد ﻣﻧظم در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﻗﺿﺎﯾﺎی ﻓﺳﺎد ﮐﮫ
ﺑﮫ ﺳﺎﯾر ادارات ﺑﺷﻣول ﻟوی ﺎرﻧواﻟﯽ راﺟﻊ ﺷده اﺳت

رﺟﻌت دھﯽ واﻗﻌﺎت ﺗوﺟﮫ ﺑﯾﺷﺗر را ﺗوﺳط ادارات ﮐﮫ
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ﭘﯾﮕرد ﻗﺎﻧوﻧﯽ را اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھﻧد ،درﯾﺎﻓت
ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد.

ﺑﮭﺑود ﺳﯾﺳﺗم ﺗﮑﻧﺎﻟوژی ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ ،ﺷﺑﮑﮫ ﯾﺎ ﻧﺗورک ،ﺳﺎﻓت
وﯾر ،و آﻣوزش ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻣوﺛر ﺗر ﮔردﻧد

ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﺗﮑﻧﺎﻟوژی ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ ﺑرای ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت آﻧﻼﯾن )  (onlineو
ﻓﻌﺎل ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد.

 .٦ﺗﻘوﯾت آﻣوزش ﺗﮑﻧﺎﻟوژی
ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ و ﺣﻣﺎﯾت در
راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت
 .dاﻗداﻣﺎت ﺟﻠوﮔﯾری
 .١ﺑﮭﺑود ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﭘروﺳﯾﺟر راه اﻧدازی آﻣوزش ﻋﻣوﻣﯽ در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ و
ﺗرﺳﯾم ،ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ،و ﺳﺎده ﺳﺎزی ﭘروﺳﮫ ھﺎی
ھﺎی دوﻟت و ﮐﯾﻔﯾت ﺳﯾﺳﺗم
ﮐﺎری و ﭘروﺳﯾﺟر ھﺎی ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﺑرای ﮐﺎرﻣﻧدان
ھﺎی ﺗﻌدﯾل ﺷده
 .٢راه اﻧدازی آﻣوزش در
راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﺣﺎت ﻣﮭم
اوﻟوﯾت ﮐﮫ در آن زﻣﯾﻧﮫ ﻓﺳﺎد
ﻣﺳﺎﻋد ﺑوده و ﮐﺎر ﺑﺎ رﯾﺎﺳت
ھﺎ و ادارات ﻣﺳﺋول ﺗﺎ
ﭘروﺳﮫ ﺳﺎده ﺳﺎزی ﮔردﻧد

ﮐﺎرﻣﻧدان ﻗﺎﺑل و ﻣﺳﻠﮑﯽ اﻧﮑﺷﺎف داده ﺷده ﺗﺎ
ﭘروﺳﯾﺟر ھﺎی دوﻟت را ﺳﺎده ﺳﺎزی ﻧﻣﺎﯾﻧد

ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﺎﺣﺎت ﮐﻠﯾدی ،ﺑطور ﻣﺛﺎل ،ﮔﻣرﮐﺎت ،ﺑررﺳﯽ و ﺗﺎﺋﯾد
ﺗﺣﺻﯾﻼت ،ﭘروﺳﯾﺟر ﺣﺞ ،ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﭘرداﺧت ﺣﻘوق ﺗﻘﺎﻋد و
ﻗواﻧﯾن ﺷﺎرواﻟﯽ و راه اﻧدازی آﻣوزش ﺑرای ﮐﺎرﻣﻧدان

آﻣوزش ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺟﮭت ﺳﺎده ﺳﺎزی
ﭘروﺳﯾﺟر ھﺎ در ﺳﺎﺣﺎت ﺑﺎ رﯾﺳﮏ ﺑﻠﻧد
اﺟرا ﮔردﯾده اﺳت.

اﺧذ ﻣواﻓﻘﮫ روی ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺳﺎده ﺳﺎزی اداری ،ﺑﺎ رﯾﺎﺳت ھﺎ/
ادارات ﻣﺳﺗﻘل دوﻟﺗﯽ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﺛﺎل ﮔﻣرﮐﺎت

ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺳﺎده ﺳﺎزی ﻣﻧﺗﺞ ﺑﮫ ﮐﺎھش ﻓرﺻت ھﺎ
ﺑرای ﻓﺳﺎد ﻣﯾﮕردد.

٤٧

اھداف اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ
 .٣ﺗوﻟﯾد ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﮭﺗر ﺑﺎ
وزارت ھﺎ و ادارات ﻣﺳﺗﻘل

 .٤ﺑﮭﺑود ﭘﻼن ﻋﻣﻠﯽ ﺑرای
رﯾﺎﺳت ﺟﻠوﮔﯾری ﺗﺎ ﺗﻌداد و
ﻣواد ﻣداﺧﻼت را ﺑﺎ ﻣﻧﺎﺑﻊ
ﮐﺎرﻣﻧدان ﻣوﺟود ﺑﮫ وﺟﮫ
اﺣﺳن ﺗر ارﺗﺑﺎط دھﯾم

ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ
آﻣوزش ﻣﺷﺗرک و ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﮐﺎرﻣﻧدان در ﻣورد ﺗﺟزﯾﮫ و
ﺗﺣﻠﯾل و ﺳﺎده ﺳﺎزی ﭘروﺳﯾﺟرھﺎ؛ اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﺗﯾم در وزارت
ھﺎ و ادارات ﮐﮫ از اوﻟوﯾت ﺑرﺧوردارﻧد ﺗﺎ ﺳﺎده ﺳﺎزی ﺑﮭﺑود
و ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﺑد.
طرح و اﻧﮑﺷﺎف ﺗﻔﺎھﻣﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺑﺎ ادارات
ھﻣﮑﺎر
طرح ﯾﮏ ﭘﻼن ﻋﻣﻠﯽ ﺑﮭﺗر ﮐﮫ روی ﺟﻠوﮔﯾری
از ﻓﺳﺎد ،ﺳﺎده ﺳﺎزی ﭘروﺳﯾﺟر ھﺎی ﮐﺎری و
ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺻﻼح ﻗواﻧﯾن ﻣﺗﻣرﮐز
ﺑﺎﺷد

طرح ﻟواﯾﺢ وظﺎﯾف ﺑﺳت ھﺎ و اﺟرای اﺳﺗﺧدام
 .٥ﺗﮑﻣﯾل ﺗﻘرر ﮐﺎرﻣﻧدان واﺟد
ھﺎ
ﺷراﯾط /ﻗﺎﺑل
اﺟرای ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﺟواﻧب ﮐﻠﯾدی ﭼﺎرﭼوب ﻗﺎﻧوﻧﯽ
 .٦ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﮐﻔﺎﯾت
ﭼﺎرﭼوب ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺟﮭت ﮐﺎھش اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن .آﻏﺎز ﺑﺎ ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﻗﺎﻧون ﺟزا و ﻗﺎﻧون ﺗدارﮐﺎت
ﻓﺳﺎد اداری و ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ ﻣﯾﺛﺎق ﻋﺎﻣﮫ
ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری ﻣﻠل
ﻣرور ﮐﻠﯽ ﻗواﻧﯾن ،ﻣﻘررات و اﺳﺗﻧدرد ھﺎی
ﻣﺗﺣد
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗوﻟﯾد ،ﺗورﯾد ،ﻓروش ،و ﺗﺎﻣﯾن
ﻣﺣﺻوﻻت ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت ﭘﺎﺋﯾن ﺑرای ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻓﺳﺎد
اداری و رﺟﻌت دھﯽ ﻣﺗﺧﻠﻔﯾن ﺑﮫ ارﮔﺎن ھﺎی
ﺗطﺑﯾق ﮐﻧﻧده ﻗﺎﻧون

ﭼﺎرﭼوب زﻣﺎﻧﯽ
٢٠١١

٢٠١٢

٢٠١٣

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣﺗوﻗﻌﮫ
ارﺗﺑﺎطﺎت ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ﺳﺎﯾر وزارت و رﯾﺎﺳت ھﺎی دوﻟﺗﯽ طرح
و اﻧﮑﺷﺎف داده ﻣﯾﺷود

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﭘﻼﻧﮕذاری در ﺗﮑﻣﯾل ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺑﯾﺷﺗر
ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧﻧده

ً
ﮐﺎﻣﻼ اﺳﺗﺧدام ﮔردﯾده اﻧد
ﺗﻣﺎم ﮐﺎرﻣﻧدان رﯾﺎﺳت
ﭼﺎرﭼوب ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺗﻌداد ﻣﺣدود
اﺷﺗﺑﺎھﺎت و ﻧﻘﯾﺻﮫ ھﺎی ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری،
اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت

ﺗورﯾد و ﺗﺎﻣﯾن روﻏﻧﯾﺎت ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت ﭘﺎﺋﯾن و ﺳﺎﯾر ﻣواد
ﺑﺻورت ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.

٤٨

اھداف اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ

ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ

 .eرﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و ارﺗﺑﺎط ﺟﺎﻣﻌﮫ
طرح ﯾﮏ اﺳﺗراﺗﯾژی ﺟدﯾد ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑرای اداره
 .١اﻓزاﯾش ظرﻓﯾت
ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت
دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﻧﺎطق
دور دﺳت اداره
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻣوﯾل ﺟﮭت اﻓزاﯾش ﺗﻌداد اﻋﻼﻧﺎت ﺧدﻣﺎت ﻋﺎﻣﮫ
ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت
ﯾﺎ)(PSAs

ﭼﺎرﭼوب زﻣﺎﻧﯽ
٢٠١١

٢٠١٢

٢٠١٣

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣﺗوﻗﻌﮫ

ﭘﯾﺎم ھﺎی ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﺑﮫ ﺗﻌداد
ﺑﯾﺷﺗر ﻣردم ﻋﺎم ،ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﮔروپ ھﺎی ﻣورد ھدف
رﺳﯾده اﺳت

ﺗﻧظﯾم و راه اﻧدازی ﯾﮏ ﮐﻧﻔراﻧس ﻣطﺑوﻋﺎﺗﯽ ﺗﻘرﯾﺑﺎً ھر دو
ھﻔﺗﮫ ﺑﻌد
ﺗوﻟﯾد ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺑرای ﻣطﺑوﻋﺎت در راﺑطﮫ ﺑﮫ
ﯾﮏ ﻣوﺿوع اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ ھر ﻣﺎه .ﭼﺎپ و ﻧﺷر
ﮔزارﺷﺎت ﭘﯾﺷرﻓت ،رﺳﺎﻟﮫ ھﺎ و ﻣﺟﻼت ﺑطور
ﻣﻧظم ﺟﮭت آﮔﺎھﯽ دادن ﺑﮫ ﺷﮭروﻧدان در راﺑطﮫ
ﺑﮫ دﺳﺗﺎورد ھﺎ و ﭘﯾﺷرﻓت اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت در
اﻣر ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری

ﺑرﮔزاری ﻣﺑﺎﺣﺛﺎت ﻣﯾزھﺎی ﻣدور در راﺑطﮫ ﺑﮫ
رادﯾو و ﺗﻠوﯾزﯾون ﺑﺎ ﻋﻠﻣﺎی دﯾن ،ﻧﻣﺎﯾﻧده ھﺎی
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ و ﻏﯾره
 .٢ﺑﮭﺑود ظرﻓﯾت ﮐﺎرﻣﻧدان

اﯾﺟﺎد ﺗﯾم ھﺎی اﮔﺎھﯽ ﻋﺎﻣﮫ ﮐﮫ ﻏرض اﻓزاﯾش ﺳطﺢ آﮔﺎھﯽ
در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎﻓﺳﺎد اداری
ﺑﮫ وزارت ھﺎی ﻣﯾروﻧد ،ھﻣﭼﻧﺎن ﺳﺎﯾر آﻣوزش ھﺎ را
ﺟﮭت ﺑﮭﺑود ﭘوﺷش ژورﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯾﮏ ،اﺳﺗراﺗﯾژی ھﺎی ﻣﻧﺎطق
دور دﺳت ،وﻏﯾره راه اﻧدازی ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد

رﺳﯾده ﮔﯽ ﯾﺎ دﺳﺗرﺳﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد درﻧﺗﺎﯾﺞ وزارت ھﺎ در
ﭘﻼن ھﺎی ﻋﻣﻠﯽ ﺑﮭﺗر ﺷده /ﯾﺎ ﺑﮭﺑود ﯾﺎﻓﺗﮫ

 .٣اﻓزاﯾش ﮔﻔﺗﮕو و ﻣﺑﺎﺣﺛﮫ ﻋﺎﻣﮫ
و ﺑﮭﺑود و ارﺗﻘﺎء ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت
ﻣﻠﮑﯽ در راﺑطﮫ ﻓﺳﺎد اداری

رﺳﯾدن و دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻋﻧﻌﻧوی/ﺳﻧﺗﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺎﻧﻧد ﺟرﮔﮫ ھﺎ و ﺷورا ھﺎ درﻣﻧﺎطق
روﺳﺗﺎﯾﯽ

اﻓزاﯾش آﮔﺎھﯽ ﻋﺎﻣﮫ در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻓﺳﺎد اداری

٤٩

اھداف اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ

ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ

ﭼﺎرﭼوب زﻣﺎﻧﯽ
٢٠١١

٢٠١٢

٢٠١٣

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣﺗوﻗﻌﮫ

ﺑر ﮔزاری ورﮐﺷﺎپ ھﺎ ﺟﮭت ﺑﮭﺑودﺷﺑﮑﮫ ارﺗﺑﺎطﯽ
اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﺑﺎ ﮔروپ ھﺎی رﺳﺎﻧﮫ اﯾﯽ
اﻓزاﯾش دﯾﺎﻟوگ /ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ ﮔروپ ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ
 .٤دﺧﯾل ﺳﺎزی ﮔروپ
ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ

ﮐﺎر ﺑﺎ ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﮐﻣﮏ ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﻣدﻧﯽ را درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد -آﻣوزش آﻧﮭﺎ ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ
ﺟواﻧب ﯾﺎ طرز ﺗﻔﮑر اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت را در
راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری ﺑداﻧﻧد ارﺳﺎل ﭘﯾﺎم
ھﺎی ﺳﺎزﮔﺎر ﺟﮭت اﻓزاﯾش آﮔﺎھﯽ

اﻓزاﯾش ﺗﻌداد ﺷﮭروﻧدان ﮐﮫ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺧوﯾش را در اداره ﻋﺎﻟﯽ
ﻧظﺎرت ﺛﺑت و راﺟﺳﺗر ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد

دﺧﯾل ﺳﺎزی ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ ﺟﮭت ﺗﺷوﯾق
ﺷﮭروﻧدان ﺗﺎ در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻓﺳﺎد از طرﯾق ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ھﺎی
اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﺷﮑﺎﯾت ﻧﻣﺎﯾﻧد.
 .٥ﺑﮭﺑود ﺗﺳﮭﯾﻼت و
ﺗﮑﻧﺎﻟوژی ھﺎ

اﻓزاﯾش ﻣﮑﺎن دﻓﺗر ،ﺑﮭﺑود ظرﻓﯾت اﻧﺗرﻧت ،ﻋﻼوه ﻧﻣودن
ﺗﺳﮭﯾﻼت اﺳﺗدﯾو ،و و ﺑﮭﺑود ﺳﺎﯾر ﻣﻧﺎﺑﻊ وﻏﯾره

 .fا ﺳ ﺗ ر ا ﺗ ﯾ ژ ی  ،ﭘ ﻼ ﻧ ﮕ ذ ا ر ی و ﭘ ﺎ ﻟ ﯾ ﺳ ﯽ
ﺑﮫ اﺳﺎس ﭘﻼن اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ ،ﺗﻌرﯾف و ﺗﻔرﯾق ﻧﻘش ھﺎ و
 .١ﺗوﺿﯾﺢ روﺷن و واﺿﺢ
ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎی ھر رﯾﺎﺳت اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت
ﻧﻘش ھﺎ و ﻣﺎﻣورﯾت ھﺎی
ﺗﻣﺎم رﯾﺎﺳت ھﺎی اداره ﻋﺎﻟﯽ
ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد ﻧظﺎرت از اﻧﮑﺷﺎف ھر رﯾﺎﺳت در راﺑطﮫ ﺑﮫ
رھﻧﻣودھﺎی رﯾﺎﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺑطور واﺿﺢ ﻣﺎﻣورﯾت
اداری
رﯾﺎﺳت را ﺗﻌرﯾف و ﻣﺷﺧص ﻣﯾﺳﺎزد

ﻣراﮐز ﮐﯾﻔﯾت ﻣﺳﻠﮑﯽ ﺑرای اﺟرای ﮐﺎر
اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﺑﺻورت ﻣﺳﻠﮑﯽ ﻣوﺟود
ﻣﯾﺑﺎﺷد
ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﺗﻘوﯾت
ﮔردﯾده و ﺗطﺑﯾق ﻣﯾﮕردد.

٥٠

اھداف اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ

ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ

ﭼﺎرﭼوب زﻣﺎﻧﯽ
٢٠١١

٢٠١٢

٢٠١٣

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣﺗوﻗﻌﮫ

ﻧظﺎرت ھر رﯾﺎﺳت در اﻣر طرح و اﻧﮑﺷﺎف
ﭘﻼن ھﺎی ﮐﺎری ﻣﻔﺻل و ﺑودﺟﮫ ھﺎ ﺑﮫ اﺳﺎس
اﯾن ﭘﻼن اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ
 .٢اﺳﺗﺧدام و آﻣوزش ﮐﺎرﻣﻧدان
اﺳﺗراﺗﯾژی ،ﭘﻼﻧﮕذای و
ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ﺗﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ اﺟرای
ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ و
طرح /ارﺗﻘﺎء ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی
اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ ﺑﺎﺷﻧد
 .٣ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت/ﺷراﯾط و
ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ و
ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﯾن ﻧﮭﺎدی اداره
ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت

 .٤ﺗطﺑﯾق و اداره/رھﺑری دو
ﮔروپ ﮐﺎری ھﻣﺎھﻧﮕﯽ –
ﺑرای دوﻧر ھﺎ و ﺑرای

طرح ﻟواﯾﺢ وظﺎﯾف ﻣﻧﺎﺳب

ﮐﺎرﻣﻧدان رﯾﺎﺳت آﻣوزش دﯾده و ﺑرای
اﺟرای وظﺎﯾف ﻗﺎﺑل و ﺗواﻧﺎ اﻧد

ﮐﺎر ﺑﺎ دوﻧر ھﺎ ﺟﮭت درﯾﺎﻓت آﻣوزش در راﺑطﮫ
ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﺗﺟﺎرب ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
• راه اﻧدازی ﯾﮏ ﻣطﺎﻟﻌﮫ/ﺗﺣﻘﯾق ﺟﮭت
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎی اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﺑرای
ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻓﻌﺎل در ﺳطﺢ ادارات دوﻟﺗﯽ و ھﻣﭼﻧﺎن
ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﺷرﯾﮏ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ،و
وﺳﻌت ﯾﺎ اﻧدازه ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻗﺑﻼ ً ﺗطﺑﯾق ﮔردﯾده اﺳت.
اراﺋﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﺟﮭت ﺑﮭﺑود وﺿﻌﯾت.
• ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺳﺎزی ﭘروﺗوﮐول ھﺎی ﺑﯾن ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ
ﺗﻣﺎم ﻧﮭﺎد ھﺎی ﮐﻠﯾدی دوﻟﺗﯽ
• ﺑﺎزﻧﮕری وظﺎﯾف و ﻣﮑﻠﻔﯾت ھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ
اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﺗﻘوﯾت
ﭼﺎرﭼوب ﻗﺎﻧوﻧﯽ آن و اﺳﺗﻘﻼﻟﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻣﺎﻟﯽ
آن

ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﯾن ﻧﮭﺎدی ﺑﺻورت ﻣوﺛر ً
ﻋﻣﻼ ﺗطﺑﯾق ﮔردﯾده اﺳت

ﺗطﺑﯾق و رھﺑری )رﯾﺎﺳت را ﺑﮫ ﻋﮭده داﺷﺗن( ﮔروپ ﮐﺎری
دوﻧر ھﺎ ﺟﮭت اداره و ﺗﻧظﯾم ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﮐﻣﮏ ھﺎ و رﻓﻊ ﺧﻼء ھﺎ
در ﺣﻣﺎﯾت

اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﮔروپ ھﺎی ﮐﮫ اھداف ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﯾن
ﻧﮭﺎدی واھداف ﮐﻣﮏ ھﺎی دوﻧر ھﺎرا ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد،را
رھﺑری )رﯾﺎﺳت را ﺑﮫ ﻋﮭده دارد( ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد.

٥١

اھداف اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ
ﻧﮭﺎد ھﺎی دوﻟﺗﯽ ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ
ﻓﺳﺎد اداری

 .٥ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﺳروی ھﺎی
ﻓﺳﺎد اداری ،ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎی
آﺳﯾب ﭘذﯾری /ﻣﺳﺎﻋد ﺑودن،
و ﺳﺎﯾر ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺑﮫ ﻣﻧظور
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﺎﺛﯾرات ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ
ﻣﻘدم )ﺑطور ﻣﺛﺎل ،ﻗواﻧﯾن،
ﻓراﻣﯾن ،ﻣﻘرره ھﺎ ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ھﺎ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺗﻐﯾﯾر داده ﺷوﻧد/
اﺻﻼح ﮔردﻧد /ﺗطﺑﯾق
ﮔردﻧد(
 .٦ﭼﺎپ و ﻧﺷر ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل
ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺗطﺑﯾق ﭘﻼن
اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ اداره ﻋﺎﻟﯽ
ﻧظﺎرت

ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ

ﭼﺎرﭼوب زﻣﺎﻧﯽ
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ﺗطﺑﯾق و رھﺑری )رﯾﺎﺳت ﮔروپ را ﺑﮫ ﻋﮭده ﮔرﻓﺗن( ﮔروپ
ﮐﺎری ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری ﺟﮭت ھﻣﺎھﻧﮕﯽ و
ﻧظﺎرت از ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ در اﻣر ﺟﻠوﮔﯾری ،ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ ،و
ﻧظﺎرت در ﺳرﺗﺎﺳر دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺑﺎزﻧﮕری و ﺑررﺳﯽ ﺗﺣﻘﯾق ﻣوﺟود در ﻣورد
ﻓﺳﺎد در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و طرح ﯾﮏ ﺳﻠﺳﻠﮫ
اﺻﻼﺣﺎت ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ﻣﻘدم

اﺳﺗﻘﺎﻣت ھﺎی ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ﺟدﯾد طوری ﮐﮫ ﻧﯾﺎز اﺳت،
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﺷﺧص ﺷده اﺳت

ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﭘﯾﺷرﻓت ﺗوﺳط رﯾﺎﺳت ھﺎی اداره
ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت در اﻣر ﺗطﺑﯾق ﭘﻼن اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ.
ﺗوﻟﯾد و ﭼﺎپ و ﻧﺷر ﮔزارش اﺟراات دﺳﺗﺎورد
ھﺎی ﺳﺎﻻﻧﮫ

ﺷﮭروﻧدان ﮔزارﺷﺎت ﺟدﯾد و ﺗﺎزه را در راﺑطﮫ ﺑﮫ اﺟراات
ھر وزارت و ﻧﮭﺎد دوﻟﺗﯽ درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد.

٥٢

اھداف اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ
 .٢اﺟراات
 .aﺛﺑت و اﺷﺎﻋﮫ داراﯾﯽ ھﺎ
 .١ﺑﮭﺑود ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﻧﮭﺎد ھﺎی
ﻣرﺑوطﮫ ﺑرای اھداف ﺑررﺳﯽ
و اﺷﺎﻋﮫ
 .٢ﺑﮭﺑود ﭼﺎپ و ﻧﺷر
اظﮭﺎرات/اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎ
 .٣ﺑﮭﺑود اظﮭﺎرات /اﻋﻼﻣﯾﮫ
ھﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ
 .٤ﺑﮭﺑود ﺳﯾﺳﺗم دﯾﺗﺎﺑﯾز
 .٥ﺑﮭﺑود آﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﻣﻧﺎطق
دوردﺳت و ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺑرای
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻣﮫ و ﻋﻣوم ﻣردم

 .٦طرح ﭘروﺳﯾﺟر ھﺎی
واﺿﺢ ،ﻣﺷﺧص و ﮐﺎﻓﯽ ﭼﮏ
و ﺗﺎﺋﯾد

ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ

طرح ﺗﻔﺎھم ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ )ﺑﺎ وزارت زراﻋت ،ﺳﺗره ﻣﺣﮑﻣﮫ،
وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ،واﺣد اﺳﺗﺧﺑﺎرت اﻣور ﻣﺎﻟﯽ ،ارﮔﺎن
ھﺎی ﻣﺣل ،وزارت ﻣﺎﻟﯾﮫ ،ﺷﺎرواﻟﯽ وﻏﯾره( آﺑﯾﺎری
طرح ﯾﮏ ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ﻧﺷر داراﯾﯽ ھﺎ
درج اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎ در وﯾب ﺳﺎﯾت
ﭼﺎپ و ﻧﺷر اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎ در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ
طرح و اﻧﮑﺷﺎف ﮐﺎرﺑرد و اﺳﺗﻔﺎده ﺑﺷﮑل آﻧﻼﯾن
راه اﻧدازی آﮔﺎھﯽ ﺑرای ﻣﻧﺎطق دور دﺳت و آﻣوزش ھﺎ
ﺑرای ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻣﮫ
ﺗﻘوﯾت ﺳرور ) (serverﮐﻧوﻧﯽ
راه اﻧدازی آﻣوزش در ﻣدﯾرﯾت دﯾﺗﺎﺑﯾز

ﭼﺎرﭼوب زﻣﺎﻧﯽ
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ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﻧﮭﺎد ھﺎی دوﻟﺗﯽ ﻣرﺑوطﮫ طرح ﺷده و در ﻋﻣل
ﭘﯾﺎده ﺷده اﺳت
دﺳﺗرﺳﯽ ﻣردم ﺑﮫ اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎ ﺑطور آزادﻧﮫ وﺟود
دارد
ﺑﮭﺑود ﺳﯾﺳﺗم ھﺎ ﺑرای ﺛﺑت و رﯾﮑﺎرد رﺳﻣﯽ اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎ وﺟود
دارد
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﺑرای ﺑﮭﺑود ﻣوﺛرﯾت وﺟود
ﺧدﻣﺎت دﯾﺗﺎﺑﯾز
دارد

راه اﻧدازی ﺟﻠﺳﺎت آﻣوزﺷﯽ و ورﮐﺷﺎپ ھﺎ ﺗﺎ اطﻣﯾﻧﺎن
ﺣﺎﺻل ﮔردد ﮐﮫ ﮐﺎرﻣﻧدان رﺳﻣﯽ /ﻣﻘﺎﻣﺎت وﺟﺎﯾب /ﻣﮑﻠﻔﯾت
ﺧوﯾﺷرا در راﺑطﮫ ﺑﮫ اراﺋﮫ اﻋﻼﻣﯾﮫ و ﭼﮕوﻧﮫ اراﺋﮫ آن
ﻣﯾداﻧﻧد.

ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﺎﻣﻼً از ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎی ﺧوﯾش ﺟﮭت اظﮭﺎر ﯾﺎ
اراﺋﮫ اﻋﻼﻣﯾﮫ داراﯾﯽ ھﺎ اﮔﺎھﯽ داﺷﺗﮫ و ﺷﮭروﻧدان
ﮐﺎﻣﻼً از ھدف اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎ آﮔﺎھﯽ دارﻧد.

راه اﻧدازی ورﮐﺷﺎپ ھﺎ ﺑرای ﺷﮭروﻧدان ﺟﮭت ﺗوﺿﯾﺢ
دﻻﯾل ﺑرای اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎ و ﭼﮕوﻧﮕﯽ طﯽ ﻣراﺣل آن ﺗوﺳط
اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت

ﻣردم ﻧظرﯾﺎت و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﻣﺛﺑت را ﺑرای ﺑررﺳﯽ و
اﺷﺎﻋﮫ اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎ ﻓراھم ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد

طرح و اﻧﮑﺷﺎف رھﻧﻣود ﭘروﺳﯾﺟر ھﺎ ،راه
اﻧدازی آﻣوزش ﺑرای ﮐﺎرﻣﻧدان و ﺣﺻول
اطﻣﯾﻧﺎن از ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ادارات ﺟﮭت ﮐﺳب
ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﺗدوﯾر آﻣوزش ﻣﺳﻠﮑﯽ ﺑرای ﮐﺎرﻣﻧدان رﯾﺎﺳت

ﺑررﺳﯽ و اﺷﺎﻋﮫ ﮐﺎﻓﯽ اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎ ﻋﻣﻼً اﺟرا و ﺗطﺑﯾق ﺷده اﺳت

٥٣

اھداف اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ

ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ
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ﺑررﺳﯽ و اﺷﺎﻋﮫ اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎی ﺗﻣﺎم ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ.
ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ و ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل اﻋﻼﻣﯾﮫ داراﯾﯽ ھﺎ ﺳﺎﻻﻧﮫ
ﺟدﯾد ﺑﺎ ﺳﺎل ﻗﺑﻠﯽ ﺟﮭت داﻧﺳﺗن ﯾﺎ ﮐﺷف ﺑﯽ ﻧظﻣﯽ ھﺎ
ﻏﻧﺎء و ﺛروت ﻏﯾر ﻣﺷروع
 .٧ﺟﺳﺗﺟو و درﯾﺎﻓت اﺣﮑﺎم
دﯾﮕر و اﺣﮑﺎم ﻣﺟﺎزاﺗﯽ ﺗﺎ
ﺑﺗوان اراﺋﮫ ﯾﺎ ﺗﺳﻠﯾم دھﯽ
اﻋﻼﻣﯾﮫ را در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ آن
اﺣﮑﺎم اﺟرا ﻧﻣود
 .٨ﺣﻣﺎﯾت از ﺗﻼش ﺟﮭت آﻏﺎز
اﻋﺎده و واﭘس ﮔﯾری
دارا ﯾﯽ ھﺎی ﺳرﻗت
ﺷده
 .٩ﺟﺳﺗﺟو و درﯾﺎﻓت ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﺟدﯾد و ﺗﺎزه ﺳﺎﻻﻧﮫ ﻣوﺛق
در راﺑطﮫ ﺑﮫ
اظﮭﺎرات/اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎی
داراﯾﯽ ھﺎ ﺗوﺳط ﻣﻘﺎﻣﺎت
 .bﻓﻌﺎﻟﯾت ﺳﺎﺣوی
 .١طرح ﯾﮏ ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر از ﯾﮏ
ﻣدل ﮐﮫ ﺗوﺳط آن دﻓﺎﺗر
ﺳﺎﺣوی ﻣﯾﺗواﻧد ﺗﺷﮑﯾل
ﮔردﯾده و ﭘروﺳﮫ ھﺎ ﺗطﺑﯾق
ﮔردد
 .٢طرح ﭘﻼن ھﺎی ﻣﻔﺻل و
ﺗطﺑﯾق ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔﯽ ھﺎ

ﺗدوﯾن و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد اﺣﮑﺎم ﻣﺟﺎزاﺗﯽ ﺟدﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ
اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت اﺟﺎزه ﻣﯾدھد اراﺋﮫ ﯾﺎ
ﺗﺳﻠﯾﻣﯽ اﻋﻼﻣﯾﮫ داراﯾﯽ ھﺎ را در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ
آن اﺣﮑﺎم اﺟرا و ﻋﻣﻠﯽ ﻧﻣﺎﯾد

اﺣﮑﺎم ﺑرای ﺑرای ﻋدم ﭘﯾروی از اﺻول ﺗﺳﻠﯾم دھﯽ
واراﺋﮫ اﻋﻼﻣﯾﮫ داراﯾﯽ ھﺎ ﻣرﻋﯽ اﻻﺟرا و ﻗﺎﺑل ﺗطﺑﯾق
ﻣﯾﺑﺎﺷد

ﻧظر اﻧدازی ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﺗﺟﺎرب ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﺗطﺎﺑق و
ﺗطﺑﯾق آﻧﮭﺎ در ﺷراﯾط و زﻣﯾﻧﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن

ﻣراﺣل ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ ﺟﮭت اﺣﯾﺎء و اﻋﺎده ﯾﺎ ﺣﺻول ﻣﺟدد دارای ھﺎی ﺳرﻗت
ﺷده ﻋﻣﻠﯽ ﺷده اﺳت

راه اﻧدازی ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﮔﺎھﯽ ﻋﺎﻣﮫ ﺟﮭت ارﺗﻘﺎء ﻓﺎﯾﻠﻧﯾﮓ
اﻋﻼﻣﯾﮫ ای ﺟدﯾد ﺗوﺳط ھر ﮐﺎرﻣﻧد دوﻟﺗﯽ ﺑطور ﺳﺎﻻﻧﮫ

ﻓﯾﺻدی ﺑﻠﻧد ﮐﺎرﻣﻧدان ﮐﮫ اﻋﻼﻣﯾﮫ داراﯾﯽ ھﺎ را ﺑطور ﺳﺎﻻﻧﮫ
اراﺋﮫ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد

راه اﻧدازی ﺗﺣﻘﯾق ،طرح و دﯾزاﯾن ﮐﺎﻣل و ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻣدل
ھﺎی ﺑدﯾل ﺑرای دﻓﺎﺗر ﺳﺎﺣوی

ﺷﯾوه ھﺎی ﺑدﯾل ﺑرای ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺳﺎﺣوی ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔردﯾده
اﺳت

ﺗﺻﻣﯾم در راﺑطﮫ ﺗطﺑﯾق  ٢ﻣدل ﺑدﯾل در اﯾن
دﻓﺎﺗر ﺳﺎﺣوی آزﻣﺎﯾﺷﯽ ،طرح ﭘﻼن ھﺎ،

ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺳﺎﺣوی در ﭼﻧدﯾن ﻣوﻗﻌﯾت ﺗطﺑﯾق ﮔردﯾده
اﺳت

٥٤

اھداف اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ

ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ

ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺎرﻣﻧدان ،آﻣوزش ﮐﺎرﻣﻧدان ،و
ﺗطﺑﯾق دﻓﺎﺗر ﺳﺎﺣوی
ﺟﻣﻊ آوری ارﻗﺎم در راﺑطﮫ ﺑﮫ اﺟراات اداره و ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ان ﺑﺎ
 .٣ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت
ھﺎی ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔﯽ ھﺎی ﺳﺎﺣوی ﻣوﻗﻌﯾت ھﺎی آزﻣﺎﯾﺷﯽ
 .٤راه اﻧدازی ﻣﺑﺎﺣﺛﺎت ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻧﻣﺎﯾﻧده ھﺎ از اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﺳﺎﺣوی ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ھﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ
ذﯾﺻﻼح ﻣﺣﻠﯽ دﯾدن ﻧﻣوده ﺗﺎ ﺗﻌﮭدات آﻧﮭﺎ را
ﻣدﻧﯽ ،و ﺑزرﮔﺎن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺟﮭت ﺑدﺳت آورد
ارﺗﻘﺎء ﺷﻔﺎﻓﯾت در اﻣر ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ راه اﻧدازی ﯾﺎ ﺑرﮔزاری ﺟﻠﺳﺎت دو ﺑﺎر در ﻣﺎه ﺑﺎ
ﻓﺳﺎد اداری
دواﯾر ﻣوﺛر
 .٥ﭘﻼن و ﺗطﺑﯾق ادارات دﯾﮕر
ﺗطﺑﯾق دﻓﺎﺗر اﺿﺎﻓﯽ /دﯾﮕر ﺑﮫ اﺳﺎس دروس آﻣوﺧﺗﮫ ﺷده در
ﺳﺎﺣوی ﺑﮫ اﺳﺎس ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣدل ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔﯽ ھﺎی آزﻣﺎﯾﺷﯽ
ھﺎی ﺑدﯾل
 c.ﺗﺣﻘﯾق و ارزﯾﺎﺑﯽ
طرح و اﻧﮑﺷﺎف ﺗﻔﺎھﻣﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺑﺎ ادارات دوﻟﺗﯽ و
 .١ﺟﻣﻊ آوری ،ﺑﺎزﻧﮕری ،و
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﮐﮫ اﺧﯾراً
ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ ﺟﮭت ﺗﺑﺎدﻟﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت و
ﺑﮭﺗرﯾن ﺗﺟﺎرب ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻓﺳﺎد در
ﺗﺣرﯾر ﮔزارﺷﺎت ﮐﮫ در ﻣورد ﺗﺻﺎﻣﯾم اﺟراﺋﯾوی
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
و ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ﺑوده آﻧﮭﺎ را ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد
اﯾﺟﺎد ارﺗﺑﺎطﺎت /رواﺑط ﺑﺎ ادارات دوﻟﺗﯽ و ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ در
 .٢ﻧظﺎرت از ﺗطﺑﯾق ﭘﻼن
اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﺗﻣﺎم ﺳطوح ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺟﻣﻊ آوری ﻣﻌﻠوﻣﺎت در راﺑطﮫ ﺑﮫ
و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری
ﺷﺎﺧص ھﺎی اﺟراات

ﭼﺎرﭼوب زﻣﺎﻧﯽ
٢٠١١

٢٠١٢

٢٠١٣

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣﺗوﻗﻌﮫ

ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺳﺎﺣوی اﺳﺗﻧدرد ھﺎی ﻋﺎﻟﯽ
اﺟراات را ﺣﺻول ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد
رواﺑط ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺣﻠﯽ در ﺣوزه ھﺎی اﻧﺗﺧﺎب ﺷده
اﻧﮑﺷﺎف ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت
اﻋﺗﻣﺎد ﻣردم اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ و آﻧﮭﺎ در ﭘروﺳﮫ ھﺎی
ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری دﺧﯾل ﺑوده و ﺳﮭم ﻣﯾﮕﯾرﻧد
دﻓﺎﺗر ﺳﺎﺣوی ﺑﯾﺷﺗر ﺗطﺑﯾق ﻣﯾﮕردد

ﺑﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻣوﺟود در ﻣورد ﻓﺳﺎد اداری در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و
ﺗﺧﻧﯾﮏ ھﺎی ﻣوﺛر ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد دﺳﺗرﺳﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ
و ﺗوﺳط اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﺳﺎﯾر ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ
ﻓﺳﺎد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد

اﺟراات اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت در ﺣﺻول اھداف و ﻣﻘﺎﺻد
ﻣورد ﻧظر در ﭘﻼن اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ آن ﻋﺎﻟﯽ اﺳت

ﺟﻣﻊ آوری و ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ارﻗﺎم در ﻣورد ﺷﺎﺧص ھﺎی
اﺟراات و اراﺋﮫ ﮔزارش رﺑﻌوار و ﺳﺎﻻﻧﮫ

٥٥

ﭼﺎرﭼوب زﻣﺎﻧﯽ

ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ
اھداف اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ
٢٠١٣
٢٠١٢
٢٠١١
 .dاﻣور ﻣﺎﻟﯽ و اداری )ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ،اﻣور اداری دﺳﺗر ﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﻧﺎطق دور دﺳت ،ﺗﮑﻧﺎﻟوژی ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ و ﻟوژﯾﺳﺗﯾﮏ (
ﺑرﮔزاری آﻣوزش در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺗدارﮐﺎت و ﻟوژﺳﺗﯾﮏ
 .١ﺑﮭﺑود ظرﻓﯾت اداری در
اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت
ﺑرﮔزاری آﻣوزش در ﻣدﯾرﯾت ﻣﺎﻟﯽ ،ﺑودﺟﮫ ﺳﺎزی ،و ﮔزارش
 .٢ﺑﮭﺑود ﻣدﯾرﯾت
دھﯽ؛ و اﯾﺟﺎد اﺳﺗﻧدردھﺎی /ﻣﻌﯾﺎرات ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ﻣﺎﻟﯽ
 .٣ﺑﮭﺑود ﺗﮑﻧﺎﻟوژی ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ

راه اﻧدازی ﺑررﺳﯽ ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎی ﺗﮑﻧﺎﻟوژی ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ در
ﺳطﺢ ﺗﻣﺎم وظﺎﯾف و اوﻟوﯾت ﺑﻧدی ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎی ﮐﻠﯾدی

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣﺗوﻗﻌﮫ

اﺟراات اداری اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﺗﻘوﯾت ﮔردﯾده
اﺳت
اﺟراات اﻣور ﻣﺎﻟﯽ اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت طورﯾﮑﮫ
ﺗوﺳط ﺗﻔﺗﯾش ھﺎی ﻣﺳﺗﻘل ﻧﺷﺎن داده ﺷده اﺳت،
ﺗﻘوﯾت ﮔردﯾده اﺳت
ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎی ﺗﮑﻧﺎﻟوژی ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ ً
ﮐﺎﻣﻼ ﻣرﻓوع ﮔردﯾده اﺳت

ﺑﮭﺑود ارﺗﺑﺎط و ﺗوﺻل و اﺿﺎﻓﮫ ﻧﻣودن ﺗﺟﮭﯾزات ﮐﮫ
ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت
ﻓراھم ﺳﺎزی آﻣوزش ﺗﮑﻧﺎﻟوژی ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ ﺑرای ﮐﺎرﻣﻧدان

ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت دوﻧر ھﺎ ،طرح و ﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی
ﺗﮑﻧﺎﻟو ژی ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎ اوﻟوﯾت ﺑﺎﻻ ،ﻣﺧﺻوﺻﺎً
ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﮐﮫ ﺑرای ﺗﺷرﯾﮏ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﭼﮏ و
ﺑررﺳﯽ داراﯾﯽ ھﺎ ،و اﻓزاﯾش ﺣﺳﺎﺑدھﯽ و
ﺷﻔﺎﻓﯾت ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧده ﻣﯾﺑﺎﺷد
 .٤ﺣﻣﺎﯾت از ﮔﺷﺎﯾش  ٤دﻓﺗر
ﺳﺎﺣوی اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت

ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﮑﺎن ﺑرای دﻓﺗر
اﺳﺗﺧدام و آﻣوزش ﭘرﺳوﻧل
ﻣﻌرﻓﯽ دﻓﺎﺗر ﺳﺎﺣوی از طرﯾق ﺣﮑوﻣت ھﺎی ﻣرﮐزی /ﻣﻠﯽ و
وﻻﯾﺗﯽ

ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎی اداری و ﻟوژﯾﺳﺗﯾﮑﯽ دﻓﺎﺗر ﺳﺎﺣوی ﺑرآورده
ﺷده اﺳت

ارﺗﺑﺎط دادن دﻓﺎﺗر ﺳﺎﺣوی ﺑﺎ ﻣراﮐز اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت از طرﯾق
اﻧﺗرﻧت و ﺳﺎﯾر ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی اداری
 .٥ﻣﻌﯾﺎری ﺳﺎﺧﺗن
ﭘروﺳﯾﺟر ھﺎی

اﺟرای آﻣوزش ﺑرای ﮐﺎرﻣﻧدان در ﺳرﺗﺎﺳر رﯾﺎﺳت ھﺎی اداره
ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﺟﮭت ﺗوﺿﯾﺢ و ﻣﻌﯾﺎر ﺳﺎزی ﭘروﺳﯾﺟرھﺎ اداری

ﭘروﺳﯾﺟر ھﺎی اداری در ﺳرﺗﺎﺳر اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت
ﻣﻧﺳﺟم و ھﻣﺎھﻧﮓ ﻣﯾﺑﺎﺷد

٥٦

اھداف اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ

ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ

اداری در ﺳر ﺗﺎﺳر اداره ﻋﺎﻟﯽ
ﻧظﺎرت
 .fﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﺷری
 .١ﺗﺟﮭﯾز ﯾﺎ ﺗوﻟﯾد ﮐﺎرﻣﻧدان ﮐﺎﻓﯽ اﺟرای ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﺷری ﮐﮫ ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺟدﯾد و
ﻻزم ،و ﻟواﯾﺢ وظﺎﯾف ﺟدﯾد را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن
و ﻗﺎﺑل /ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﺑرای اداره
ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﭘﻼن اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ ﻣطﺎﺑﻘت و ﺳﺎزﮔﺎری دارد.
ﻓﺳﺎد اداری

ﭼﺎرﭼوب زﻣﺎﻧﯽ
٢٠١١

٢٠١٢

٢٠١٣

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣﺗوﻗﻌﮫ

ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﺟﮭﯾز ﮐﺎرﻣﻧد در اداره ﻋﺎﻟﯽ
ﻧظﺎرت ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔردﯾده و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﺗطﺑﯾق ﻣﯾﮕردد

طرح ﯾﮏ ﭘﻼن ﮐﺎرﻣﻧدان ﺑﮫ اﺳﺎس اھداف و
ﻣﻘﺎﺻد ھر رﯾﺎﺳت
 .٢ﺗﻧظﯾم ﻣﺟدد اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﺑرای ﺳﺎزﮔﺎری و ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ اﯾن ﭘﻼن اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ،
اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت واﺣد ھﺎی وظﯾﻔوی ﺧوﯾش را
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣوده و ﻟواﯾﺢ وظﺎﯾف ﺟدﯾد را طرح ﻣﯽ
ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن وﺟﮫ اھداف اداره را ﺣﺻول
ﻧﻣﺎﯾد
ﮐﺎر ﺑﺎ ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺧدﻣﺎت ﻣﻠﮑﯽ و دوﻧر
 .٣ﺑﮭﺑود ﻧﺗﺎﯾﺞ اﺳﺗﺧدام
ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﻧظور اﻓراﯾش ﻧﺗﺎﯾﺞ
اﺳﺗﺧدام

ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﺑﮭﺑود و
اﯾﺟﺎد ﮔردﯾده اﺳت

اﺳﺗﺧدام ﺑطور ﻣوﺛر در ﺳطﺢ ﺗﻣﺎم رﯾﺎﺳت ھﺎ ﺗطﺑﯾق ﻣﯾﮕردد

اﯾﺟﺎد ﭘروﺳﮫ ﺑررﺳﯽ اﺟراات ﺳﺎﻻﻧﮫ
 .gارﺗﻘﺎء ظرﻓﯾت
 .١ﺗﻘوﯾت واﺣد ظرﻓﯾت ﺳﺎزی
ﺟﮭت راه اﻧدازی آﻣوزش در
اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﺳﺎﯾر
ﻧﮭﺎد ھﺎی دوﻟﺗﯽ

ظرﻓﯾت ﺳﺎزی واﺣد آﻣوزش در اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﺗﺎ
اﻣوزﮔﺎران را در ﺳﺎﯾر وزارت ھﺎ و رﯾﺎﺳت ھﺎ
ﻣﺧﺻوﺻﺎ ،در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری؛
اﺧﻼﻗﯾﺎت ،و اﺳﺗﻧدرد ھﺎی ﮐﺎﻣل ،و اراﺋﮫ اﻋﻼﻣﯾﮫ
داراﯾﯽ ھﺎ آﻣوزش دھد

ظرﻓﯾت آﻣوزش اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت اﻓزاﯾش
ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت

٥٧

اھداف اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ
 ٢اﻓزاﯾش ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﻣﺳﻠﮑﯽ
ﮐﺎرﻣﻧدان ﺳطﺢ ﻣﺗوﺳط و ﭘﺎﺋﯾن

ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ

طرح ﯾﮏ ﭘﻼن آﻣوزﺷﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﺑرای اداره
ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت و ﺗطﺑﯾق ﭘﻼن

ﭼﺎرﭼوب زﻣﺎﻧﯽ
٢٠١١

٢٠١٢

٢٠١٣

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣﺗوﻗﻌﮫ

ﭘﻼن آﻣوزﺷﯽ ﺑﺻورت ﻣوﺛر ﺗطﺑﯾق ﮔردﯾده و ﮐﺎرﻣﻧدان
در ﺗﻣﺎم ﺳطوح دارای ظرﻓﯾت وﺳﯾﻊ ﺗر ﺑرای اﺟرای
وظﺎﯾف اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد.

ﺗﻣرﮐز ﺗﻼش ھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ روی طرح رھﻧﻣود
ھﺎی ﭘروﺳﯾﺟر ھﺎ و راه اﻧدازی آﻣوزش ﺑرای
ﮐﺎرﻣﻧدان ﺳطﺢ ﻣﺗوﺳط و ﭘﺎﺋﯾن ﺟﮭت اﻓزاﯾش
ظرﻓﯾت و ﻣوﺛرﯾت آﻧﮭﺎ
ارﺳﺎل ﮐﺎرﻣﻧدان ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﮐﻠﯾدی ﺑرای آﻣوزش
در اﮐﺎدﻣﯽ ھﺎی ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد ﻣﺎﻧﻧد اﮐﺎدﻣﯽ
ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد در ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ
ﻣدﯾرﯾت ﮐﻠﯽ
.٣
 . aﺗﻔﺗﯾش داﺧﻠﯽ
 .١اﺳﺗﺧدام و آﻣوزش ﮐﺎرﻣﻧدان
ﻗﺎﺑل ،ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ و ﮐﺎﻓﯽ

 .٢راه اﻧدازی ﺗﻔﺗﯾش ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ
و اﺟراات ﺑﯾﺷﺗر در ﻣرﮐز و
در ﺳطﺢ وﻻﯾﺎت

ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ وظﺎﯾف ﺑﺳت ھﺎ /ﻟواﯾﺢ وظﺎﯾف و اﺳﺗﺧدام ﭘرﺳﻧول ﮐﮫ ﺑﮫ
اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ آﻣوزش دﯾده ﺑﺎﺷد ﺑرای واﺣد ﺗﻔﺗﯾش

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺗﻔﺗﯾش داﺧﻠﯽ ﺑﮭﺑودی ﭘﯾﺷروﻧده را در ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی اداره
ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت ﻗرار ﻣﯾدھد

طرح و ﺗطﺑﯾق ﯾﮏ ﭘﻼن آﻣوزﺷﯽ ﺑرای
ﻣﻔﺗﺷﯾن داﺧﻠﯽ
اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﺗﻘﺳﯾم اوﻗﺎت ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺑرای ﺗﻔﺗﯾش ھﺎ
اراﺋﮫ ﮔزارش ﺑﮫ رﺋﯾس ﻋﻣوﻣﯽ در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺗﻔﺗﯾش و
ﺗﻌﻘﯾب ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﺟﮭت ﺑﮭﺑود اﺟراات و ﻣوﺛرﯾت اداره
ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت
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اھداف اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ

ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ

ﭼﺎرﭼوب زﻣﺎﻧﯽ
٢٠١١

٢٠١٢

٢٠١٣

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣﺗوﻗﻌﮫ

 .bرﺋﯾس دﻓﺗر و ارﺗﺑﺎط دوﻧر ھﺎ
 .١ﺑﮭﺑود ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﯾن اداره ﻋﺎﻟﯽ
ﻧظﺎرت و ﺑﺎ ﻧﮭﺎد ھﺎی ﺑﯾروﻧﯽ

اﻧﮑﺷﺎف ارﺗﺑﺎطﺎت ﻣﻧظم ﺑﺎ ﻧﮭﺎد ھﺎی دوﻟﺗﯽ ﺑﯾروﻧﯽ و
ﺑﺎ دوﻧر ھﺎ

ﺑﮭﺑود ھﻣﺎھﻧﮕﯽ در ﺳطﺢ ﺗﻣﺎم رﯾﺎﺳت ھﺎ و وظﺎﯾف اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت

طرح و اﻧﮑﺷﺎف ﺷﯾوه ھﺎی ﻣﻧظم در اداره ﻋﺎﻟﯽ
ﻧظﺎرت ﺟﮭت ﺗﺷرﯾﮏ ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ و ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات
ﺟدﯾد
 .٢ﺗﻘوﯾت ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ ﺑﯾن
اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت

ﺣﻣﺎﯾت از ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ در ﺳطﺢ رﯾﺎﺳت ھﺎ و وظﺎﯾف ﺑﮫ
ﻣﻧظور ﺑﮭﺑود ﺗﺷرﯾﮏ ﻣﻌﻠوﻣﺎت و دروس آﻣوﺧﺗﮫ ﺷده

 .cﻣﺷﺎوﯾن ﺣﻘوﻗﯽ
 .١ﺑﮭﺑود رھﻧﻣﺎﯾﯽ ھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ/
ﺣﻘوﻗﯽ

ﺑررﺳﯽ و ﻓراھم ﺳﺎزی رھﻧﻣﺎﯾﯽ در راﺑطﮫ ﺑﮫ اﺻﻼﺣﺎت
ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﺳﺎده ﺳﺎزی ﭘروﺳﯾﺟرھﺎ

ﺑﮭﺑود رھﻧﻣﺎﯾﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ/ﺣﻘوﻗﯽ ﺟﮭت ﺗﻘوﯾت ﭼﺎرﭼوب ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑرای اداره
ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت

ﺣﻣﺎﯾت از ﺗﺳوﯾد/ﺗدوﯾن ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات
 .٢ﺣﻣﺎﯾت از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی
آﻣوزﺷﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ اداره ﻋﺎﻟﯽ
ﻧظﺎرت

ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﺎ واﺣد ارﺗﻘﺎء ظرﻓﯾت اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت در طرح
و دﯾزاﯾن ﻣدل ھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ
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