د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه د آﻟﻤﺎن ﻫﻤﺎری

د ﯾﻮه اﻏﯿﺰﻣﻦ او ﺑﺎوري دوﻟﺖ دﭘﺎره

ﭘﻪ ﯾﻮ ﻧﻈﺮ ﮐ

اﺻﻼﺣﺎت
د دوﻟﺘ ادارو د اﻏﯿﺰﻣﻦ ﮐﻮﻟﻮ او د اداري ﻓﺴﺎد د ﻣﺨﻨﯿﻮي ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ،د اﻟﻤﺎن
ﻓﺪرال ﺣﻮﻣﺖ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ د اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ د ﻟﯾﻮ ﺨﻪ ﻣﻼﺗ ﮐﻮي او ﭘﻪ دې
ﻻره ﮐ ﻣﺴﻠ ﮐﺎرﭘﻮﻫﺎن د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻬﺎدوﻧﻮ ﺗﻪ ورﮐﻮي .ﻟﻪ دې ﻣﻼﺗ ﺨﻪ ﻧﻪ
ﯾﻮازې اﻓﻐﺎﻧ ﻣﺴﻠ ﮐﺎرﮐﻮوﻧ ﺑﻠﻪ د ﻫﯿﻮاد ﺎرﯾﺎن ﻫﻢ ﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮي.

وﺿﻌﯿﺖ
د ﻮ ﻟﺴﯿﺰو ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐ وﺳﻠﻪ واﻟ ﺟې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻮﻟﻨ ﺑﻨﺴ او دوﻟﺘ
ﺟﻮړﺘﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﻣﻨﻪ ﯾﻮوړل .ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐ د دوﻟﺖ او ﺣﻮﻣﺖ ﺗﺸﯿﻼت ﻧﺎاﻏﯿﺰﻣﻦ او
ﻧﺎروﺎﻧﻪ دي ،د دوﻟﺘ ادارې ﺨﻪ د ﺧﻠﻮ ﻪ ﭘﻪ ﺳﺨﺘ ﭘﻪ ﺳﺘﺮﻮ ﻟﯿﺪل ﮐﯿي .د
دوﻟﺘ ادارو ﮐﺎرﮐﻮوﻧ اﻏﻠﺒﺎً د ﺧﭙﻠﻮ دﻧﺪو د ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره اړﯾﻦ ﻣﺴﻠ ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻪ
ﻧﻠﺮي .ﻫﻤﺪارﻧﻪ ،ﻫﻢ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐﭽﻪ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐ او ﻫﻢ د وﻻﯾﺎﺗﻮ او وﻟﺴﻮاﻟﯿﻮ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ دوﻟﺘ
ﻧﻬﺎدوﻧﻪ د اﺟﺮاﯾ ﻮاک د ﮐﻤﻮاﻟ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ دي .د ﻫﯿﻮاد اﺗﺒﺎع ﭘﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎور ﻧﻠﺮي
او دوﻟﺘ ﻧﻬﺎدوﻧﻪ د ﺧﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻨ ﮐ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﻧﻠﺮي .د ﻫﻐﻪ ﯾﻮ ﻟﻪ ﺳﺒﺒﻮﻧﻪ ﺨﻪ ﻫﻢ
اداري ﻓﺴﺎد دی.
ﻣﻮﺧﻪ
د دې ﭘﺮوﺮام ﻣﻮﺧﻪ داده ﭼ د دوﻟﺘ ارﺎﻧﻮﻧﻮ او ﻋﺎﻣﻪ ﻧﻬﺎدوﻧﻮ ﺨﻪ د دوی د

د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﮐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻪ

ﭘﺮوﺮام :د ﭘﺮاﻧﯿﺴﺘ ﭘﺎﻟﯿﺴ ﻣﺸﻮرﺗ
وﺟﻬ ﺻﻨﺪوق
دﺳﺘﻮر ورﮐﻮوﻧ اداره :د اﻟﻤﺎن د
اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻤﺎرﯾﻮ او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ وزارت
)(BMZ
ﺷﺮﯾ :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺎﻟﯿ وزارت،
د اداري اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ او ﻣﻠ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ
ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
:ﭘﻠ ﮐﻮﻧ اداره Deutsche
Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
 :Provincesﮐﺎﺑﻞ
د ﭘﺮوﺮام ﻣﻮﺧﻪ :د ﻋﺎﻣﻪ ادارې
رﯾﻔﻮرم او د اداري ﻓﺴﺎد اوږﻣﻬﺎل
ﻣﺨﻨﯿﻮی
 :Overall termزﻣﺮئ  – ۱۳۸۸ﻟﯿﻨﺪۍ
۱۳۹۷

ﻣﻮﺛﺮﯾﺖ او اﻏﯿﺰﻣﻨﺘﻮب د ﮐﭽ د ﻟﻮړﻟﻮ ،د اداري ﻓﺴﺎد د ﻣﺨﻨﯿﻮي او ﭘﻪ دې وﺳﯿﻠﻪ د
ﻫﻐﻮی د ﺳﯿﺎﺳ او اداري دﻧﺪو او ﻣﻠﻔﯿﺘﻮﻧﻮ د اﺟﺮاﮐﻮﻟﻮ د ﺗﺎﻣﯿﻦ ﭘﻪ ﻻره ﮐ ﻣﻼﺗ
وﮐي.
ﺎم اﺧﯿﺴﺘﻨﻪ او ﭘﺎﯾﻠ
د ﭘﺮاﻧﯿﺴﺘ ﭘﺎﻟﯿﺴ ﻣﺸﻮرﺗ وﺟﻬ ﺻﻨﺪوق ،ﭘﻪ اداره ﮐ د ﻟﯾﻮ د اﻏﯿﺰﻣﻦ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ
ﻣﻮﺧﻪ ﮐﺎرﭘﻮﻫﺎن ﺑﺮاﺑﺮوي .د ﺑﯿﻠ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ د اداري ﻓﺴﺎد ﺿﺪ د ﺧﭙﻠﻮاﮐ ﮐﻤﯿ ﺨﻪ
ﻣﻼﺗ ﮐﯿي ﭼ د ﻫﺮ وزرات ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐ د رﯾﺴ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺮﺳﺮه ﮐي او د اداري
ﻓﺴﺎد ﻟﻪ ﭘﻠﻮه ﻫﻐﻮی ﺗﺮ ﯿﻧ ﻻﻧﺪې وﻧﯿﺴ .د دې ﯿﻧ ﭘﺎﯾﻠ اﻋﻼن ﮐﯿي او د
ورﮐل ﺷﻮﯾﻮ ﺳﻼﻣﺸﻮرو ﭘﻠ ﮐﻮل ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻤﻪ ﺗﻮﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﯿي.

اﺿﺎﻓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
Fact sheet: Reforms for an
Effective and Trustworthy
State
(https://www.ez-afghanista
n.de/sites/default/files/201
(7-Opaf-d-7_Pashto.pdf

اړﯾﻪ
ﯾﻮﻫﺎﻧﺲ ﻓﺮﺗﺰن  GIZ GmbHد ﭘﺮوژې

وداﻧﯿﺰ ﺳﺘﻮر ﻫﻢ ﭘﻪ اداري ﻓﺴﺎد ﮐ ﯿﻞ دی .د دې ﻟﭙﺎره ﭼ د ﻧﻮرو ډﺮوﻧﻮ ﭘﻪ
ﺷﺎن ﭘﻪ دې ډﺮ ﮐ د اداري ﻓﺴﺎد ﺳﺮه ﭘﻪ اوږدﻣﻬﺎل ﮐ ﻣﺒﺎرزه وﺷ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ
 ۲۰۱۵ﮐﺎل ﮐ د روﺘﻮب ﭘﻪ ﻧﯾﻮال ﻧﻮﺖ )Construction Sector Transparency
 (Initiative - CoSTﮐ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮ .د دې ﻧﻮﺖ د ﮐﺎر ﺑﻨﺴ ﯾﻌﻨ د وداﻧﯿﺰ ﺳﺘﻮر ﭘﻪ
ﺑﺎب ﻫﺮاړﺧﯿﺰه ﯿﻧﻪ د ﻧﻮﻣﻮړو ﮐﺎرﭘﻮﻫﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮه .ﭘﻪ دې ﯿﻧﻪ ﮐ
ﭘﺮوﺑﻠﻤﻮﻧﻪ ،ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ،ارﻗﺎم او ﺣﻘﯿﻘﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﻮ ﺳﺮه ﻮدل ﺷﻮي دي.
ﻫﻤﺪارﻧﻪ دا ﭘﺮوژه د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺟﻤﻬﻮري رﯾﺎﺳﺖ ﺨﻪ د ﻫﻐﻪ د ﻧﻮي ﺟﻮړ او
ﻫﻤﺪاراز د ﻣﻬﻤﻮ او ﺑﻨﺴﯿﺰو دﻧﺪو د ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﻪ ﻻره ﮐ ﻣﻼﺗ ﮐﻮي ﺗﺮ ﻮ د
ﻧﺎاﻏﯿﺰﻣﻨﺘﻮب او ﻣﻀﺎﻋﻔﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﺨﻪ ﻣﺨﻨﯿﻮی وﺷ .د اداري اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ د دوﻫﻢ ﭘاو
د ﭘﻠ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﻬﯿﺮ ﮐ دې ﭘﺮوژې اﻟﻤﺎﻧ ﻣﺸﺎوران د اداري اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ د ﺧﭙﻠﻮاک
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﻪ واک ﮐ ورﮐل .د وﻻﯾﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﻫﻢ د ﻧﻮﻣﻮړي ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن د رﯾﺎﺳﺘﻮﻧﻮ
ﺗﺸﯿﻼت او ﮐﻧﻼرې د ﺟﻮړﺖ ﻟﻪ ﭘﻠﻮه د ﺳﺮه ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮل .د وﻻﯾﺎﺗﻮ او وﻟﺴﻮاﻟﯿﻮ ﭘﻪ
ﮐﭽﻪ ادارې اوس ﮐﻮﻻی ﺷ ﺧﻠﻮ ﺗﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐي او ﭘﻪ دې ﺗﻮﻪ ډﯾﺮ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﻪ ﻏﺎړه واﺧﻠ .دﻏﻪ ﺎم اﺧﯿﺴﺘﻨﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي ﭼ ﻋﺎﻣﻪ اداره ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ
ﮐ ډﯾﺮه اﻏﯿﺰﻣﻨﻪ ﺷ.
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ ﭘﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ژوﻧﺪ ﮐ د ﻮ د ون ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻼح
ﺷ ﺗﺮ ﻮ ﭘﻪ دې ﻻره ﮐ ﺧﻨوﻧﻪ ﻟﻪ ﻣﻨﻪ وﻻړﺷ او ﭘﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ژوﻧﺪ ﮐ د ﻮ
ادﻏﺎم وده وﻣﻮﻣ.

ﻣﺪﯾﺮ 'د ﻣﺸﻮرﺗ ﭘﺎﻟﯿﺴ ﭘﺮاﻧﺴﺘ ﻓﻨ'
Johannes.fritzen@giz.de

