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  نظريات رئيس عمومی  
  

سيده د که افغانستان با آن مواجه است؛ اما اگر از افغانان پرنفقر و خشونت معموالًَ بزرگترين چالش های به شمار ميرو
طوريکه در اين گزارش دفتر مواد .  بزرگترين نگرانی آنها ميباشدفساد اداری: شود، جواب متفاوت را ارائه ميکنند

جمعيت اذعان داشتند که عدم صداقت ادارات  فيصد ۵٩تذکر يافته، ) UNODC (سازمان ملل متحدمخدر و جرايم 
بزرگترين را  فيصد بی کاری ۵٢ فيصد بی امنيتی و ۵۴دولتی بزرگترين نگرانی شان را تشکيل ميدهد در حاليکه 

  . چالش عنوان کرده اند

  اشدوم رياست جمهوری در گشايش دور وی. به تباهی ميکشاند کشور را فساد اداریآقای کرزی درک نموده اند که 
عنوان ديدش را به عنوان اولويت های کاری برای اداره ج" صداقتو رشد محو فرهنگ معافيت  "٢٠٠٩در نوامبر 

 دقيق آماری در مورد ميزان بلند منفعت جوئی در نظر سنجی جهت انجامتا اکنون اراده سياسی و ابزار تحليلی . نمود
  متفاوت تریزاويهدر افغانستان از  فساد اداریبه چالش  گزارش هذا از اين رو. قابل دسترس نمی باشدنستان افغا

در حال . ، از پائين به باال رسيدگی مينمايد)ترشو(را روزانه تهديد ميکند اين گزارش به مشکل که افغانان . مينگرد
و بيشتر از آن، يا به عباره ديگر  دالر ١٠٠٠ پرداخت -با ارزش بلند ترشو با ذکر قضايای نظر سنجیحاضر اين 

  . رمال ساخته است را بفساد اداری تا اندازهء قسمت از قضايای مهم -عوايد سرانه کشور بيشتر از دو چندقضايای 

نميباشد؛ به عباره  مشاهداتنی بر تفقط مب نظر سنجی، اين  اداریفساد اداریها در رابطه به  گزارشبرخالف ساير 
نکرده بلکه جرم واقعی که توسط سنجش درک و نا رضايتی برخواسته از افراد را تشخيص، ديگر، اين گزارش صرف 

 ٧۶٠٠به اساس مصاحبه با اين يک گزارش واقعی می باشد که . ش ميگذارد شده، را نيز به نمايهمتضررين گزارش داد
  .  صورت گرفته است قريه در افغانستان،١۶٠٠کز واليات و در بيشتر از  مر١٢در ) مالحظهی قابل اکتله ( نفر

  همکاری ، نه انتقاد

برای .  مشخص ترتيب نگرديده استاين گزارش به منظور انتقاد يا مالمت نمودن افغانستان يا جهت انتقاد روی وضعيت
  : تهيه اين گزارش سه دليل معقول وجود دارد

غنی و ( های مشابه در کشور های متعدد جهان نظر سنجی. نيست فساد اداری هيچ کشوری عاری از :اول •
 . بزرگترين نگرانی مردم ميباشد فساد اداریدر واقع نشان ميدهد که ) فقير

: بر اساس مشارکت سازنده استوار است) UNODC (سازمان ملل متحد جرايم  عقايد دفتر مواد مخدر و:دوم •
رابطه در . ما مشکالت عمومی را تشخيص داده تا در راستای دريافت راه حل ها به سطح ملی همکاری نمائيم

الزامی  بين الملی، هدف ما همکاری با کشور های عضو جهت تطبيق يگانه سند  صداقت در حکومترشدبه 
 . ميباشد) فساد اداری عليه سازمان ملل متحدکنوانسيون (جهان 
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 نياز -اگر ها و اما ها بدون - بررسی صادقانه  بهجايگاه شان و تثبيت  کشور ها به منظور پيشرفت :سوم •
ده و به کدام نوع با شناسائی خال ها، کشور ها در مورد اينکه چه قوانين و اقدامات تازه ضروری بو. دارند

 . کسب ميکنندتصوير مشخص تری  ، دارندهمکاری نياز

  .  و گزارش با در نظرداشت اهداف ياد شده اجرا و ترتيب گرديدنظر سنجیاين 

  زندگی روزمره پرمصرفبخش 

 ستانی توسط رشوت. يک امر تقريبًا نا ممکن ميباشد ترشوبه اساس اين گزارش، دريافت خدمات عامه بدون پرداخت 
 ماه گذشته در مناطق روستائی و شهری از دو افغان ١٢طی . گی روزمره مبدل شده استکارمندان به يک بخش از زند

اين عمل صرف از طريق چشمک زدن و اشاره . ند به کارمندان خدمات عامه شده ارشوتيکی آن مجبور به پرداخت 
در . مستقيم بوده است توسط کارمندان خدمات عامه واضح و رشوتتقاضای )  فيصد۵۶ (اکثرًا: نجام نمی پذيردکردن ا

حد اوسط مبلغ پرداخت شده .  گرديده استپرداختبصورت نقد " بخشش" تحت نام رشوت)  قضايا٣/۴(اکثر موارد 
. دالر در سال بالغ ميگردد ۴٢۵ اين در حاليست که توليد ناخالص داخلی کشور صرف به - دالر آمريکائی ميباشد١۶٠
  . روی زمين می باشندفراد است که از جمله فقير ترين اشخاص ا به مثابه ماليه بسيار بلند باالیاين 

 بيليون دالر ۵.٢  ماه گذشته١٢در مجموع، افغانان طی . اين موضوع به اساس هر معيار چالش بزرگ به شمار ميرود
. ن ميباشدتوليد ناخالص داخلی افغانستا)  فيصد٢٣( پرداخته اند که اين مبلغ معادل تقريبًا يک چهارم رشوتآمريکائی 

ما عوايد ترياک را طور جداگانه به مبلغ  (از ترياک بدست آمد  ٢٠٠٩در سال اتفاقًا اين مبلغ برابر است با عوايد که 
 بزرگترين منابع عايداتی در افغانستان بوده که رشوتبه عباره ديگر، مواد مخدر و ). بيليون دالر تخمين نموده ايم٨.٢

را داخلی  ناخالص  مشروعحدودًا نيم از توليد)  و مواد مخدررشوت( منبعهر دو . شداين يک موضوع تکان دهنده ميبا
  .تشکيل ميدهند

و تنفيذ قانون در نقض قوانين پيشقدم عدالت که مسئولين تامين   وضعيت را بدتر می سازد اينستدر افغانستانآنچه که 
دند به موظفين پوليس و کارمندان محلی حد اقل  فيصد شهروندان افغان مجبور بو٢۵حدود طی سال گذشته . تر هستند

ارنواالن، دکتوران و کارمندان څمجبور شدند به قضات، افراد  فيصد ٢٠ فيصد الی ١٠از .  بپردازندرشوتيکبار 
 پروسه امور اداری پرداخته  بخشيدن بهبه منظور تسريع رشوتبه نظر ميرسد که .  پرداخت نمايندرشوتحکومتی 

  . معتقد اند که اين يک امر معمول ميباشد)  فيصد٣٨(از ثلث جمعيت ميشود که بيشتر 

اعتبار دولت را نيز  از بين  بلکه ، نه تنها افراد فقير را در تنگنا قرار داده و باعث سوء مصرف منابع ميگرددرشوت
 رشوتر به پرداخت د، در بدل خدمات عامه مجبون دالر عايد داشته باش٢هرگاه افرادی که روزانه کمتر از . می برد

چنانچه در . دنميگرد آسايش و تأميناتشوند، آنها روی سيستم اعتماد ننموده و دنبال ساير گزينه ها برای دست يابی به 
 و  رفته  و وفاداری از بين صداقت: فسخ گرديدهساير ممالک جهان به اثبات رسيده، در همچو موارد قرارداد اجتماعی 

  . يگرددنارضايتی به خشونت مبدل م

 تا مشکالت شانرا برطرف  نيستکه دولت قادر يا خواهان آن هستند به اين عقيده اين شگفت آور نيست که اکثر افغانها 
 سازمان ملل متحد دفتر مواد مخدر و جرايم  اجرا کننده گان نظر سنجی، زمانيکه  با وصف اين واقعيت. کند

)UNODC ( فيصد باشندگان ٩، فقط بودندمعتقد  شدت و کثرت جرمبر  ان همه ش وندمطرح نمودرا از مردم سواالت 
افراد نميدانند که به کدام ) ١اين بدان مفهوم است که .  را به مقامات گزارش داده اندفساد اداریمناطق شهری وقايع 
 احساس ميکنند که افراد) ٣ ، ويادن اعتماد ندار،افراد باالی کسانيکه بايد ايشانرا همکاری کند) ٢ ،مرجع مراجعه کنند

  ). از جوابات فيصد ۶٣( اند، هيچ سودی ندارد فساد اداری به اشخاصيکه خود بخش از یغير قانونعمل گزارش 

  افزايش تقاضای بزرگان قومی در برابر ارائه خدمات اجتماعی سنتی 

 ارتباطات نسبت به  رعيت به هم گره خورده است که اين- ارتباطات ارباباز طريقجامعه افغانی به صورت سنتی 
 و ساير پول مقابلطرفداری ها و وفاداری در قرار داد اجتماعی مبنی بر در طول قرن ها . ساير ممالک بيشتر است
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 وابستگی های قومی را تقويت نموده و سران قومی را از احترام زياد که می آمده و بدست می گرديده پيشنهاد ،مکافات
با عث شده تا اخيرًا چنين ) و مساعدت بين المللی( از حد پول های مواد مخدر افزايش بيش. برخوردار ساخته است

جريان بی سابقه منابع قشر پولدار و متنفذ جديد را به ميان آورده که فراتر از . دنروابط به سرعت تغيير شکل ده
باال برده که با ماهيت اجرای وظايف و ارائه خدمات را برای محدوده قومی عمل نموده و سطح هزينه /صالحيت سنتی

  . يک کشور در حال توسعه سازگار نيست

 رعيت به شمول خدمات که از جانب کارمندان خدمات عامه ارائه ميگرديد، از نظر ساحه، کيفيت و -روابط قبلی ارباب
 فعاليت  وسيعجهت داده و به يک سيستمکميت تحت تاثير قرار گرفته و به پيمانه وسيع به سمت منحرف کننده تغيير 

  . های غير قانونی مجرمين مبدل شده است

 آنکشور را در اختيار گرفته و متمم عمومی  اقتصاد ،)يک چهارم توليد ناخالص داخلی ( فساد اداری اندازه •
 . حمايت ميشود یساير عملکرد های غير قانونتوسط  اغلبًا که گرديده

؛ به اساس گفته های اين ه تائيد گرديدی شدهاشخاص سرو توسط حدود نيم از فساد اداریرشد روز افزون  •
 .  در حال حاضر نسبت به گذشته به مراتب بدتر شده استفساد اداریاشتراک کنندگان، چالش 

  اشتراک کننده گان  از یتعدادبطور مثال، . می برد روابط اجتماعی را از بين ،خطرات انحرافی فساد اداری •
 آگاهی فساد اداریاز شکايت که بزرگان محل "ان شاکی اند که حتی  در مناطق جنوبی افغانست نظر سنجیاين

 را روی دريافت راه حل به راه  عمومیحاصل نمودند، هيچ گاهی به مسئولين رجوع ننموده يا بحث
 ."نيانداختند

، مراجعه به مجازات خشونت آميز )که از طريق شورا ها تامين ميشد(با تضعيف اساس عدالت سنتی افغانستان 
  . دوباره اوج ميگيرد) شريعت طالبان(

  مثال های زشت

.  باشندفساد اداریچه اقدامات روی دست گرفته شود؟ اولتر و مهمتر از همه افراد سياسی بايد الگوی از عدم آلودگی به 
د در تمام سطوح دولت وجوفساد اداری  با گیدر واقع تاثيرات فزاينده آلود. ددر حال حاضر چنين چيزی وجود ندار

  . دارد

i. و کارمندان قوه ) به مراتب بيشتر از اردو( پوليس نزد و سوء استفاده از صالحيت رشوت  نخست،در قدم
، آنانيکه مسئول تنفيذ قانون اشخاص سروی شدهبه اساس اظهارات . قابل مالحظه موجود استقضائيه به گونه 

 فيصد ٢۵ تذکر يافت، طی سال گذشته طوريکه. هستند، خود بد ترين اعمال غير اخالقی را انجام ميدهند
  فيصد به څارنواالن١٣گرديدند به قضات و  فيصد مجبور ١٨ بپردازند، رشوتپوليس افغانها مجبور شدند به 

بدبختانه پوليس افغانستان با : باشدبوده  ستانی ممکن به اساس ضرورت رشوتدر بسا موارد .  دهندرشوت
بيشتر از نيم قضايای .  نيز نقش کليدی را در اين راستا بازی ميکندکمبود شديد معاش روبرو است؛ اما حرص

و ) به ويژه قضات و څارنواالن(توسط موظفين تنفيذ قانون )  دالر يا بيشتر از آن١٠٠٠ (رشوتبزرگ 
به عباره واضح تر، حد . پوليس، کارمندان گمرکات و مقامات محلی صورت گرفته استهمچنان مامورين 

 . پرداخت چنين مبلغ را بدست آرندفراهم نمودن و ايد بيشتر از دو سال کار کنند تا توانائی اوسط افغانها ب
ii.  در سال گذشته . محسوب ميگردند فساد ادارینيز افراد آلوده با ) بيشتر از نمايندگان پارلمان(کارمندان دولت

 با ،ت سياسی در تماس شدند فيصد افغانان که با مقاما۴٠. در ادارات دولتی خيلی وسيع بود فساد اداری
قابل دوام  فساد اداری وضعيت آلوده با  همچوساختار سياسی با موجوديت.  مواجه گرديدندرشوتتقاضای 
 . نميباشد

iii.  در افغانستان نپرداخته  فساد ادارینهاد های بين المللی در / مبنی بر دخالت افرادموضوع به نظر سنجیاين
به اين عقيده اند که )  فيصد۵۴(بيش از نيم از افغانها : ه صورت گرفتهبا آن هم، مشاهدات جالب توج. است
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نهاد های بين المللی و موسسات غير دولتی، که وسيله انتقال مساعدت های بين المللی محسوب ميگردند، 
 ." بوده و فقط به منظور کسب ثروت به کشور آمده اند فساد اداریآلوده با "

iv. قانون در سطح پائين قرار دارد، رسانه های ملی در عرصهء حاکميت لک که در اکثر کشور ها به ويژه مما
در سطح .  به نظر ميرسد که در افغانستان چنين نمی باشد اما،ی خوب نقش ديدبان را ايفا ميکننددار حکومت
ی م فساد اداریشهر نشينان اظهار داشتند که رسانه ها به ندرت به موضوعات مربوط به  فيصد از ۴٣کشور، 
 انعکاسه ندرت يا هيچگاهی در اخبار ب فساد اداریدو سوم باشندگان مناطق جنوبی اذعان داشتند که . پردازند
بزرگترين نگرانی مردم ميباشد، با تعجب مباحثات اندک روی اين  فساد اداریبا توجه به اينکه . نميآبد

 جدی در راستای اقدامات  اين وضعيت را مانع شدهسرویاشخاص اکثريت . موضوع صورت گرفته است
با آنهم د، ن نمی باشنظر سنجیبا وجوديکه رسانه های بين المللی مستقيمًا شامل اين . اصالحی می پندارند

 . قابل ستايش ميباشد رشوتتمرکز شان روی موضوع 

  )رشوت(مبارزه با سرطان 

اين .  افغانستان پا برجا باقيمانده است دررشوت نموده، نشان ميدهد که سرطان  فراهم که اين گزارش شعاع اکستصوير
اين پديده  جهت کاهش اين خطر با ) اقدامات پيشگيرانه( مگر اينکه تداوی ،امر منجر به وضعيت مرگبار خواهد شد

. در همآهنگی قرار داشته باشند) فساد اداریافراد کليدی آلوده به (فعاليت های عملی به منظور ريشه کن ساختن آن 
 سازمان ملل متحد فساد اداریکه اکثريت ممالک دنيا با آن آشنائی دارند، در کنوانسيون مبارزه با ) اماتاقد(معالجه 

سازمان ملل اقدامات کنوانسيون (از آنجائيکه رئيس جمهور کرزی اظهار داشته اند که اين ادويه . گنجانيده شده است
، بايد ديد که اين امر در عمل به چه مفهوم )نوانسيون استدر حال حاضر افغانستان عضو اين ک(تطبيق ميکنند  را) متحد
  . است

i. اقدامات پيشگيرانه که در کنوانسيون ذکر شده، بايد هر چه عاجل تطبيق گردنددر قدم نخست ،. 
دولت بايد وسايل الزم را در اختيار . ، افغانستان به يک ارگان مستقل، آزاد با بودجه کافی نياز داردگام نخستدر  •

قرار دهد تا اين نهاد ) که نسبتًا از اعتماد مردم بر خوردار است(فساد اداری و مبارزه با ت عالی نظاراداره
که کشور های بزرگتر با ) UNODC (سازمان ملل متحددفتر مواد مخدر و جرايم . وظايف خويش را انجام دهد

ر راستای ايجاد ظرفيت چنين نهاد همسان افغانستان را همکاری نموده، ميتواند د فساد اداری  گستردهميزان
 . مساعدت کند ،اختصاصی

 )صداقت  تعهد مبنی بر پيروی از معيار های مثًال(فساد اداری به گیان و ولسواالن اصل عدم آلوددر تعيين والي •
 ارزيابی مقامات بايد همه جانبه بوده و در صورت نياز، شامل استفاده از دستگاه پولی. در نظر گرفته شودبايد 

در صورت موجوديت شواهد مبنی بر تبانی با افراد مشکوک، عزل و . نيز باشد) فاش کننده دروغ(گرافيک 
 .  قرار داشته باشددولتت بايد در اولويت های کليدی برطرفی مقاما

ن  های ادارات خدمات عامه را احراز نموده اند، بايد عوايد و دارائی های خود را مطابق کنوانسيوموقفافراد که  •
 دالر ۵٠٠با معاش کمتر از چگونه ميتوانند مقامات دولتی  د بنگريم کهيبياي. ثبت نمايندافشاء و  سازمان ملل متحد

شواهد و مدارک متعدد در دست است که ضبط !  موتر های گران قيمت و قصر های مجلل داشته باشند،در ماه
چنانچه قوه مجريه بايد .  مقابل ارتکاب جرم ميباشددارائی های که منشاء قانونی آن مشخص نميباشد، مانع قوی در
) ضعيفسابقه  با نمايندگان برکناری به شمول  (مسئوليت های خود را درک نمايد، پارلمان نيز به آنچه ميگويد

 . بايد جامه عمل بپوشانند
 جهت دستيابی اانند يبه منظور تسريع مراحل اداری که خود آنرا نميد)  فيصد۴٠(از آنجائيکه بسياری از افغانها  •

دوستانه بوده و خدمات بيشتر اداری بايد برخورد ، طرزمنحيث اولويت ميپردازند، رشوتبه خدمات با کيفيت 
 . عامه بيشتر قابل دسترس و با کيفيت تر ارائه گردد

 کامًال  بايدسازمان ملل متحدمناقصه و مبارزات سياسی مطابق به کنوانسيون   مزايده وپروسهتدارکات عامه،  •
تا از تطهير پول جلوگيری به  شودبايد تطبيق ) اته جبه شمول سيستم حوال(مقرره نهاد های مالی . شفاف باشد
 . عمل آيد
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شرکت ورزيده تا در مبدل شتر بي فساد اداریمبارزه عليه برنامه گاران بايد در زرسانه ها، جامعه مدنی و آمو •
 جامعه قومی که از احترام زيادسران هبی و مذ بزرگان. کمک کنندبه يک محيط سالم  فساد اداریساختن فرهنگ 

 . برخوردار هستند، بايد در پخش اين پيام همکاری نمايند
دولت افغانستان و جامعه تمويل کننده در مورد ميزان و اساسات معاشات برای کارمندان خدمات عامه بايد دقت  •

اش کافی دريافت مينمودند، خود را با معيار های بلندتری وفق اگر کارمندان خدمات ملکی مع. بيشتر به خرچ دهند
 . کيفيت در اختيار ميداشتند بیداده و داليل کمتر برای ارائه خدمات 

ii.  که در را مفهوم تطبيق اقدامات عدالت جزائی وسيعًا " فساد اداریعمليات مبارزه با " اصطالحاز لحاظ حقوقی
 . ته، ارائه ميکند تذکره يافسازمان ملل متحدکنوانسيون 

معموًال توسط رسانه ها به منظور تشويق دولت جهت اتخاذ فعاليت های عملی به " (پاکسازی اداره جديد"اصطالح  •
، اختالس، تطهير پول، سوء استفاده از قدرت، سرمايه رشوت مفهوم تصويب قانون که پارلمانبرای ) کار ميرود

اداره  برای داشته ود، را ارائه از تامين عدالت را جرم محسوب کنغير قانونی و جلوگيری راه های دار شدن از 
مقامات بلند پايه دولتی نبايد سد پيگرد عدلی . مفهوم تعقيب عدلی قضايای مشکوک را افاده ميکند څارنوالیلوی 

  .جرايم مورد حمايت شان قرار گيردنموده و نبايد مرتکبين مساعدت قرار گرفته، بايد متضررين را 
به ) و ساير جرايم(فساد اداریاز آنجائيکه پول سرقت شده از طريق .  از جرم بايد ضبط گردنده دست آمدهيد بعوا •

 تا همکاری های استفاده نموده سازمان ملل متحد کنوانسيون خارج از کشور منتقل شده اند، افغانستان از اقدامات
عمل در ابتکارپروگرام .  جلب کندتحقيقات مشترکبين المللی را از طريق استرداد، مساعدت دوجانبه حقوقی و 

 سازمان ملل متحددفتر مواد مخدر و جرايم / توسط بانک جهانی (StAR) سرقت شده  دارائی هایرابطه به
)UNODC ( شده در خارج از کشور را داردمخفیتوانائی تعقيب پول های غير قانونی  . 
من پيشنهاد .  وکيل مدافع استاستخدامع يک قاضی ارزان تر از در حال حاضر افغانها به اين عقيده اند که تطمي •

 را در مورد قضات روی دست گرفته تا اطمينان دهد که افغانستان کشور اديبیمينمايم که قاضی القضات اقدامات ت
  .قانون اداره ميشود ستانی نه بلکه توسط رشوتاست که توسط 

 پول ماليه دهندگان شان جلوگيری نموده ضياع را بهبود بخشيده تا از تمويل کنندگان بين المللی بايد موثريت منابع •
 .  به جا بگذارندو همچنان مثال خوب برای پروسه بودجوی افغانستان

   .اين امر مشکل و وقت گير بوده ولی تطبيق آن ضروری و امکان پذير ميباشد

، ساده و سريع نميباشد؛ با آن فساد اداری ک آلوده با مانند ساير ممالتقويت صداقت و امانت در ادارات دولتی افغانستان 
: رئيس جمهور کرزی خواستار اتخاذ تدابير جدی گرديده است. هم اين يک امر ضروری و امکان پذير به حساب ميآيد

  را به گونه واقعی نه صرف باسازمان ملل متحد فساد اداریحاال زمان آن رسيده تا اداره وی کنوانسيون مبارزه با 
  .  مورد تطبيق قرار دهد،امضاء

د به افغانستان با چالش های متعدد روبروست که نميتواند و نباي. يک امر اجتناب نا پذير است فساد اداریمبارزه با 
که قبًال تحت تاثير فقر و خشونت قرار گرفته، چون افغانستان در کشور  فساد اداریمبارزه با . مواجه شودتنهائی با آنها 

با اراده سياسی، قوانين درست و ارزيابی موثر .  اولويت دولت افغانستان و جامعه بين المللی قرار داشته باشدبايد در
  . هيچ گزينه ديگر وجود ندارد. گرفته خواهد شد فساد اداریکارمندان خدمات عامه، جلو 

  

  انتونيو ماريا کوستا

  )UNODC (سازمان ملل متحدرئيس عمومی دفتر مواد مخدر و جرايم 
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  ٢٠٠٩ نظر سنجیحقايق مهم و کليدی      

  

  

  ۵٢ ماه گذشته ١٢در جريان : ند پرداخت نمايرشوتمعموال افغانها حين مراجعه به کارمندان دولتی بايد  •
 حد اوسط متضررين . بپردازندرشوتصد افغانها مجبور شده اند که حد اقل يک بار به يک  کارمند دولتی في

 .  گزارش داده شده استتقريبا پنج بار در هر سال،  گرديده اندرشوت که مجبور به پرداخت رشوت

بالغ  دالر ١۵٨  است و حد اوسط مبلغ پرداخت شده به شکل نقد پرداخت گرديده رشوت در سه چهارم قضايا، •
: ر ها بطور قابل مالحظه بلندتر بوده استحد اوسط مبلغ مذکور در مناطق روستايی نسبت به شه. استگرديده 

 .     دالر امريکايی١٣٩ دالر امريکايی  و ١۶۶باالترتيب 

ليون دالر امريکايی رشوت بدهند که مي  ۴٩٠.٢ ميالدی مجبور گرديده اند که  تقريبآ ٢٠٠٩افغانها در سال  •
  .صد توليد نالص داخلی افغانستانفي ٢٣برابر است با 

 در شمال و جنوب اين کشور ترين  مناطق آغشته. يستنيکسان در سراسر افغانستان  رشوتسطح پرداخت  •
بوده در  غشتهآ ) درصد۵٣(شرقی کمتر  -مناطق مرکزی). صدفي ۶١صد و في ۶٢باالترتيب (  موقعيت دارد

 . را نشان ميدهد)  درصد٢١ ( کشور پائين ترين سطح رشوت ستانیحاليکه مناطق غربی

هم رفته،  روی: تجربه قابل تکرار می باشد کشور ،یروستائی و شهرطقه، دو منپرداخت رشوت در هر •
 ۴۶صد و في ۵۶باالترتيب  : (دی بلندتر است ستانی  در مناطق روستائی نسبت به شهرها تا حرشوتميزان 

 ).صدفي

ن بلند ميزا.  اندازه و وسعت شهرها بوده است متناسب به ستانی در مناطق روستائی معکوسًارشوتميزان  •
 در حاليکه شهر های بزرگ چون کابل و هرات سطح پائين  است در شهر های کوچک ثبت شدهرشوت
  .  را دارندرشوت

 ۵٣نسبت به زنان به مراتب بلندتر بوده که در مناطق روستائی بالترتيب ميان مردان  رشوتميزان پرداخت  •
هستند، تعداد قابل دخيل  دهی کمتر رشوتاگرچه زنان نسبت به مردان در روند . ميباشدصد في ٣٩صد و في

 در سکتور مشخصًا ،در بعضی سکتورها. امه رشوت بدهندتا به کارمندان خدمات عاند مالحظه زنان مجبور 
 . پرداخت نمايندرشوتهای صحی و تعليمی زنان مجبور اند نسبت به مردان به مراتب بيشتر 
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  حدوددر: دنمحسوب ميگرد  به رشوتين ارگان های دولتی آلوده تر از جملهادارات پوليس، محاکم و گمرکات •
  ميزان تقاضا های. درخواست ميکنندرشوت قضايا، کارمندان اين ادارات حين تماس شهروندان  ازصدفي ۵٠

 و کارمندان ثبت یحکومتکارمندان لی، مقامات واليتی و ا از شهروندان  ازسوی کارمندان شارورشوت
  .  ميباشد)   درصد۴٠(   اندکی کمتراراضی و امالک

 در پائين ترين. متفاوت ميباشد دولتی پرداخت ميگردد،کارمندان مختلف  سطوح به رشوت عنوان مبلغ که به •
در وسط آن مقامات همانند . ران و نرس ها قرار دارندوکتومعلمين، د)  دالر رشوت١٠٠کمتر از ( سطح آن 

 الی ١٠٠ ادارات ثبت اراضی و امالک قرار دارند که ميان پوليس، مقامات محلی، ادارات ماليات و عوايد و
 و کارمندان گمرکات یحکومتکارمندان ، قضات، څارنواالن. درخواست ميکنند رشوت دالر به عنوان ٢٠٠

  . قرار دارند)   دالر امريکائی٢٠٠ اضافه تر از رشوتحد اوسط ( گيرندگان رشوتدر باالترين سطح 

 يا تسهيل اآمال )  در صد قضايا٧۴(منظور تسريع مراحل اداری ه از موقف شان بمقامات دولتی با استفاده  •
 به سود هر دو رشوت سيستم ،براساس معلومات.  درخواست ميکنندرشوت)  صدفي ۵١(مراحل اداری مذکور 

خت  ميدهند تا از پردارشوتشهروندان ) صدفي ٣٠(بطور مثال، : جناح، کارمند دولت و شهروند تمام ميشود
  .  پرداخت مينمايندرشوتآنها به منظور دريافت خدمات بهتر ) صدفي ٢٨(جريمه ها جلوگيری شود و 

زمانيکه از آنها پرسيده شد که :  نگران هستنددر نتيجهء ترويج اعمال مذکور، بسياری از افغانها عميقًا •
 که به  را انتخاب نمودندداریفساد اصد آنها في ۵٩بزرگترين و عمده ترين مشکل کشور شان را انتخاب نمايند، 

 . به عنوان مشکالت عمده کشورشان ياد کردند) صدفي ۵٢(و بی کاری ) صدفي ۵۴(تعقيب آن از ناامنی 

صد في ٨٠: تائی در حال افزايش ميباشد بخصوص در مناطق روسرشوتبسياری از افغانها فکر ميکنند که  •
در مناطق فيصد  ۴٠( سال گذشته بطور چشمگيری ۵طی  در فساد اداریروستائيان گفته اند که به نظر آنها 

 .  افزايش يافته است)  روستايی

صد في ٧٢(بسياری از افغانها : را زير سؤال قرار می دهد اعتماد کارمندان خدمات عامه و دولت فساد اداری •
الزمی ه هميشه ضروری و  بخاطر دريافت خدمات عامرشوتبدين باورند که  )نظر سنجیاشتراک کنندگان 

 سازمان های بين المللی و .اعتماد شانرا باالی کارمندان خدمات عامه از دست داده اند )صدفي ۶۵(و است 
صد جمعيت معتقد بودند که سازمان های مذکور في ۵۴: باشند  نمییيرحکومتی ازين تصوير منفی مستثنغ

    .هستنداليت کشور مشغول فعمنظور کسب ثروت در به فساد اداری بوده وصرف به آلوده 

 به اندازه گسترده وجود دارد ليکن درعين زمان در مورد فساد اداریدرک عامه در مورد شدت و سنگينی  •
؛  را قابل قبول ميدانندفساد اداری بسياری از افغانها .وجود داشته باشدممکن  فهم متفاوتی فساد اداریماهيت 

يا پول تحايف ) صدفي ٣٨(تسريع مراحل اداری اينکه کارمندان خدمات عامه بخاطر به عنوان مثال، 
تقرر حاصل ) صد في ۴٢ (خانوادگی يا اينکه يک مامور خدمات عامه براساس روابط درخواست نمايند

 .  گرددفساد اداریعمال ميتواند باعث رشد اپذيرش اجتماعی تعدادی از . نمايدمي

 فساد اداری ارگان های مبارزه عليه ا ضعففساد اداری کمک ميکند همان ديگر که در رشد و افزايش عامل •
در بسياری از قضايا .  اندهمراجع دولتی گزارش دادبه  فساد اداریارتکاب  صد جمعيت ازفي ٩تنها .  ميباشد

هيچ کسی کاری انجام  مفاد ندارد چرا کهگزارش دهی  ، که دليل عدم گزارش چشم پوشی آن است)صدفي ۶٣(
 . نمی دهد

ی غير شفاف و خدمات دارای کيفيت پائين نيز بيانگر منابع احتمالی عملکرد های طرزالعمل های ادار •
دو سوم از افغانها گفته اند که آنها معلومات ضروری و کافی در دسترس ندارند تا طرزالعمل : نادرست است

 . های اداری را بفهمند و تقريبا نيم از اشتراک کنندگان از رفتار کارمندان دولتی ناراضی بودند
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افزايش اقدمات جهت مباحثه و مناظره آزاد و صريح .  در سکوت و آرامش نشو و نمو ميکندفساد اداری •
 مطابق گفته های . نيرومند ترين روش محسوب ميگردد به عنوانفساد اداری مبارزه عليه هدفبه پيشگيرانه 

فساد ا بعضی اوقات  مسايل مربوط به  رهبران سنتی افکار همانند سران قبايل و مال ها اغلبآ ي،دو سوم افغانها
به صد جمعيت بيان نموده است که رسانه ها في ۴٣در مقايسه .  را مورد بحث و رسيدگی قرار ميدهنداداری

  .نمی پردازند کمتر يا هيچ گاهی فساد اداریموضوع 
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  اد اداری ســــــــــــــــــف

  تانســـــــــــــــــــــــدر افغان
  

  قضايای رشـــــــوت گزارش شـــده 

  توسط متضررين
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   در افغانستانفساد اداری

  
  پيشينه

آخرين واقعات .  ساخته است است که تامين صلح در افغانستان را به چالش مواجه یيکی از عوامل عمده فساد اداری
، در حاليکه اين موضوع مدت ها قبل نگرانی ه ديد نمودن موضوع را بيشتر قابل اي٢٠٠٩انتخابات افغانستان در سال 

 افغانستان و استراتيژی توافقنامه. غانستان را برانگيخته بودمردم افغانستان، دولت افغانستان و همکاران بين المللی اف
سازمان  فيصله اخير شورای امنيت. را بزرگترين مانع رشد کشور محسوب ميکنند فساد اداریانکشاف ملی افغانستان 

" ا فساد اداری قانون و مبارزه ب حاکميتبهبود حکومت داری و " اين سازمان را موظف ساخته تا در راستای ملل متحد
را روی امنيت، حکومت داری خوب، تالش ها  فساد اداریتاثيرات گسترده  " مذکور قطعنامهبرعالوه،. تالش ورزند

 با ا نگرانی مالحظه نموده و از دولت افغانستان تقاضا مينمايد تا ب،جهت مبارزه با مواد مخدر و انکشاف اقتصادی
 را با جديت رهبری نموده و به تالش های خود در امر ايجاد اداره فساد اداری مبارزه با همکاری جامعه بين المللی

  ).S/2009/9624." (ثر، پاسخگو و شفاف بيافزايندؤم

 نمودهاتخاذ  را بعضی از اقدامات کليدی  و متعهد دانسته فساد اداری ا بجمهوری اسالمی افغانستان خود را در مبارزه
، تکميل ٢٠٠٨ گست ماه آ٢۵ در سازمان ملل متحد فساد اداریکه ميتوان از عضويت در کنوانسيون مبارزه با 

.  نام برد٢٠٠٨  سال درفساد اداری و تاسيس اداره عالی نظارت و مبارزه با فساد اداریاستراتيژی ملی مبارزه با 
  : چنين اظهار داشتفساد اداریرئيس جمهور کرزی در مراسم تحليف در مورد 

دولت افغانستان متعهد است تا به فرهنگ معافيت و نقض قانون نقطه پايان گذاشته و عدالت را باالی آنانيکه در گسترش 
جام چنين امر نياز به اقدامات موثر و قوی ان.  هستند، تطبيق نمايدسهيم استفاده از دارائی های عامه  و سوءفساد اداری
فساد قضائی، تمام تالش ها و نهاد های مبارزه با عدلی و بنابرين، در کنار اصالحات جدی نهاد های . خواهد داشت

توجه خاص روی ظرفيت سازی و رشد اداره عالی نظارت مبذول .  بايد تقويت شده و مورد حمايت قرار گيرنداداری
اقدامات جهت حمايت از نهاد های مبارزه با .  را مورد تطبيق قرار دهدفساد اداریتراتيژی مبارزه با خواهد شد تا اس

ظرفيت و منابع برای کشف و تحقيق، توسعه ارتقای گسترش حوزه صالحيت، :  شامل موارد ذيل ميگرددفساد اداری
  . فساد اداریا همچنان اصالح قوانين و مقررات مربوط به مبارزه بو ساختار تشکيالتی، 

ازطريق ايجاد تعديالت در خط تا ا بوجود آورده روزنه  اميد و فرصت ر فساد اداریروی  اخيرا توجه روز افزون
 در امر مبارزه با فساد اداری  راپيشرفت های قابل توجه ،، قوانين و اصالحات بنيادی وسازمانی و ارتقای ظرفيتیمش

 ميتواند ازيک فساد اداریقيق و مبتنی بر شواهد و داليل در مورد ارتشاء و ، ارزيابی ددر چنين حالت. نايل گرديم
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ديگر معيار جهت سنجش پيشرفت جانب  و از ده ها  ممد واقع شطرف با دولت افغانستان در راستای شناسايی  اولويت
  .  را ارايه نمايد فساد اداریهای آينده در مبارزه عليه 

ی ندقيق و مبتهای  از راهکار ،دولت افغانستان صورت گرفتهت اندر کاران دسکه در مشوره با  نظر سنجیاين 
معلومات موجود در  .حمايت و پشتيبانی ميکندراه اندازی شده،  فساد اداریبا  اصالح مبارزه ورنظمه بکه برشواهد  

شمرده  اما ناقص بودهممکن وسيله موثر که نظری ميباشد  های نظر سنجیبه محدود  به اندازه وسيع فساد اداریمورد 
 نظر سنجی  ايناشتراکنندگان فراتر گذاشته و اطالعت در مورد تجارب  پا نظرینظر سنجیاز  هذا نظر سنجی .ميشود

که در جريان زندگی روزمره شان چند پرسيده شده از اشتراکنندگان . استرا نيز جمع آوری نموده  فساد اداریدر مورد 
  . اند شده رشوت  دادنبه آمادهو يا  يدهگردمواجه  رشوت با تقاضایبار 

 سازمان ملل متحد فساد اداریکنوانيسون مبارزه عليه قيم و نگهبان  به مثابه سازمان ملل متحددفتر مواد مخدر و جرايم 
وليت های ئمساجرای  در راستای -از آنهاست جزءه افغانستان نيز  ک- را تا کشورهای عضواست  مکلفمشخصًا 

  کشور های عضواکه بهمکاری ما اينست  از راه های يکی. انسيون مذکور کمک و همکاری نمايدمندرج در کنو
 برای تنظيم راه حل های مناسب می هدر مورد فساد اداری که عنصر تعيين کنندرا   تحليلی تا تحقيقمساعدت ميگردد

 . ، انجام دهندباشد
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  نظر سنجی

   مقدمه

 را بطور موثر جلوگيری و کنترول نموده  فساد اداریمانند سايرکشور های جهان هرروز مبارزه می نمايد تا افغانستان ه
 نگران کننده بوده و خطر احتمالی  فساد اداریليکن در افغانستان چالش های مبارزه عليه . و مرتکبين آنرا مجازات نمايد

 عرصه منازعه است فساد اداری  تاريخی قرار دارد و نبرد عليه افغانستان در لحظه بس مهم. آن فوق العاده بلند است
  .  آن سرنوشت و مسير  جنبه های مهم آينده اين کشور شايد مشخص گردد بر بنيادکه

عادی مهم است تا چگونگی زندگی   بر زندگی افغانهایفساد اداری  ويرانگرمنظور درک چگونگی تاثيراته ب
  . کشور زييا اما مشکلزا دانستمروزه و پرچالش  را در اين روز

امنيت برای افغانها به يک نگرانی روزمره .   بسيار زياد شکننده است- در مناطق که موجود است-ثبات در افغانستان
تبديل شده است و حتی آنعده از افغانهايکه در مناطق با امن تری کشور زندگی می کنند با وضعيت امنيتی متغير و 

وضعيت امنيتی دچار تغييرات سريع گرديده که اغلبآ اين تغييرات سبب وخامت وضعيت گرديده شکننده مواجه اند و 
کنترول دولت مرکزی بخصوص در مناطق روستائی و بخش های از کشور که عمال صحنه جنگ با شورشيان . است

يه و برق نيز بی نهايت دسترسی به خدمات اوليه و اساسی دولتی حتی به  صحت، تعليم و ترب. است، کمتر ديده ميشود
  . ناچيز بوده و اکثر اوقات غير قابل دسترس ميباشد

اين کشور با تعدادی از نگران کننده ترين آمار و ارقام . له پيچيده ومغلق استئفقر شديد افغانستان از همه بيشتر مس
در چنين حالتی . ه نرم ميکنددرجهان مربوط به  سواد، مرگ و مير مادران، امنيت غذايی و اميد به زندگی دست و پنج

  . سپری نمودن يک روز و نجات يافتن از مشکالت آن برای بسياری از افغانها يک امر پرچالش محسوب ميگردد

له تبديل شده است که از همه بيشر حايز اهميت است درحاليکه ميليون ها تن ئ درين کشور به مسفساد اداریپس چرا 
 در افغانستان فساد اداری. ذا، لباس، تعليم و حفاظت اطفال شان دست و پا می زنندازافراد اين کشور بخاطر تامين غ

. بسيار زياد مهم است زيرا مانع مردم ميگردد تا برای اطفال شان غذا، لباس و تعليم مهيا سازند و از آنها حفاظت نمايند
 در مناطق روستائی وهم در شهرها بطور  در زندگی افغانها همفساد اداری بيان ميدارد، نظر سنجیهمان طوريکه اين 
 ميتواند تعيين کند که آيا والدين ميتوانند برای شان غذا و لباس تهيه کنند، آيا فساد اداریبنابرين . گسترده وجود دارد

  . مند شوده طفلی ميتواند به مکتب شامل شود و آيا خانوادهء ميتواند از حمايت و پشتيبانی مراجع تنفيذ قانون بهر
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زيرا مردم .  در سطح فردی و فاميلی چالش های روزمره را بوجود ميآوردفساد اداری ميزان نظر سنجیراساس اين ب
 بدهند و روابط مناسب را تشکيل دهند تا با آنها کمک نمايد که بطور موفقانه بوروکراسی های رشوتتالشم مينمايند تا 

  .  را عبور کنندفساد اداری

 ت اعتماد و اعتبار مردم را باالی کارمندان محلی دولت متضرر ميسازد و موجب تقوياریفساد اددر سطح اجتماع، 
در . نيستند برای مردم ساختارهای دموکراتيک و حاکميت قانون پاسخگویساختارهای محلی غير دولتی ميگردد که 

  .  دار ميسازد فراگير و گسترده احساس کلی افغانستان به مثابه يک ملت را خدشهفساد اداریسطح ملی 

 ميشود، ثبات کنونی افغانستان فساد اداریفقدان اعتماد مردم باالی کارمندان دولت که ناشی از تجارب و درک عامه از 
 نميتوانند تا به خدمات و مصونيت دولتی دسترسی پيدا فساد اداریاگر افغانهای عادی بدليل . را مورد تهديد قرار ميدهد

 دولت افغانستان حمايت را  که بمنظور غالب شدن در جنگ - انجام دهندرشوتاری را بوسيله  يا بتوانند چنين ک–کنند 
به همين دليل است . در سراسر کشور بدست آورد، باخود نخواهد داشت مردمعليه شورشيان طالب نيازمند است تا از 

، تغذيه، و تعليم و تربيه به تعويق له نيست که حل آن الی  رسيدگی به مسايل  همچون امنيت، صحتئ مسفساد اداریکه 
فساد برعالوه، .  منشاء همه مشکالت و سختی های است که افغانها امروزه با آن مواجه اندفساد اداری. انداخته شود

 محور چالش ها و بی ثباتی  کنونی افغانستان محسوب ميگردد و بايد در محور همه فعاليت ها و تالش ها درجهت اداری
  . و ثبات  در افغانستان قرار داشته باشدبرقراری صلح 

  نظر سنجیدامنه اين 

 خود فساد اداریدر عمل، . تعريف ميگردد" استفاده موقف دولتی برای منفعت های شخصی" اغلبآ به مثابه فساد اداری
 و ، سوء استفاده از صالحيتس، اختالرشوترا به چندين حالت ظاهر می سازد و انواع مختلف رفتارها ازقبيل 

  .  محسوب گرددفساد اداریتبارگماری ميتواند به مثابه انواع 

 از سوی سياست مداران بلند  کهسياسی عبارت از اعمالی استفساد .  سياسی ميتوان تمايزی قايل شد وفساد اداریميان 
ی پائين ربته  يعنی  تخلفات است که از سوی کارمندان دولتفساد اداریرتبه و تصميم گيرندگان ارتکاب ميآبد در حاليکه 

سياسی يا سنگين  اغلبآ بدليل فساد . خدمات برای مردم هستند، ارتکاب ميآبدارائه اداری و  اجراآتول ئکسانيکه مس
تاثير . روئيت و تاثير آن باالی پروسه های تصميم گيری و تخصيص نادرست منابع مورد توجه گسترده قرار ميگيرد

اقتصادی کشور می گذارد بعضی اوقات کم  -باالی انکشاف اجتماعی)  خفيفاریفساد اديا ( ادرای فساد منفی که 
 ميتواند تهديد بزرگ را به حاکميت قانون بوجود آورد و فساد اداری. اهميت محسوب گرديده و ناديده گرفته ميشود

 به پيمانه وسيع و اریفساد ادموجب آن گردد تا خانواده ها و تجار هزينه سنگين اقتصادی را متحمل شوند درصورتيکه 
  . گسترده ارتکاب يابد

 رشوت وسيع که  باالی افراد و خانواده ها در مورد تجارب شان از عمل نظر سنجیگزارش هذا بيانگر يافته های عمده 
  را بعنوان  شکل -رشوت–تحقيق حاضر .  صورت گرفته است، ميباشدفساد اداریمنحيث متضررين و درک آنها از 

 که بيشترين تاثير را باالی مردم داشته است مورد تحقيق و پژوهش قرار داده است و در مورد ميزان و یفساد اداراز 
 در سکتور های متخلف ادارات رشوتاين تحقيق نيز مشمول ارزيابی وقوع . چگونگی آن ارزيابی کلی را ارايه ميکند

اين مطالعه همچنان . مورد حمايت قرارميدهد، ميشود را فساد اداریدولتی و تحليل عوامل احتمالی که اعمال مربوط به 
  . به هدف کشف آگاهی و فهم افغانها از موضوع مزبور صورت گرفته است

 در فساد اداریو انواع  وسعتدست اندرکاران متعددی  هم  در سطح ملی و بين المللی متعهد شده اند تا فهم  درمورد 
ليکن تعداد اندکی از مطالعات مذکور  . قات در اين زمينه صورت گرفته استافغانستان را افزايش دهند و تعداد از تحقي

  .     را بطور جامع و کامل مورد بررسی قرار داده اندفساد اداریبا استفاده از روش ها و اصول  مناسب مشکل 

همچنان . ت های صورت گرفته است که منطقه جغرافيائی محدودی را تحت پوشش قرار داده اسنظر سنجیتعداد از 
نظر در نهايت، .  در آن صورت گرفته استفساد اداریمطالعات وسيعتری انکشافی انجام شده است که توجه کمی به 

  .  را در محور توجه خود قرار داده باشدفساد اداری های بسيار محدودی وجود دارد که به شيوه جامع و کاملتری سنجی
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  از نظر سنجیاشتراکنندگان اين .  در افغانستان صورت گرفت٢٠٠٩ سال  از ماه اگست  الی ماه اکتوبرنظر سنجیاين 
بطور کلی، با بيشتر از .  قريه بطور تصادفی انتخاب و با آنها مصاحبه انجام شده است١۶٠٠ شهر و بيشتر از ١٢

به ). دائيم را در فصل هفتم مشاهده بفرنظر سنجیضميمه  روش تحقيق اين (  تن مصاحبه صورت گرفته است ٧۶٠٠
 که در نظر سنجی.  بصورت همزمان در مناطق روستائی و شهرها صورت گرفتنظر سنجیداليل عملياتی ، دو 

اين مطالب بيانگر آنست که معلومات آماری تنها برای شهرها در . بر مطالب اندکی بودمل شتمشهرها صورت گرفت 
 بعضی از محدوديت ها نظر سنجیر طرح و تطبيق شرايط سخت عملياتی افغانستان موجب گرديد که د. دسترس ميباشد
روی همرفته نهايت دقت و توجه صورت گرفت تا در جريان تمام مراحل جمع آوری اطالعات، طی . وضع گردد

  . مراحل و تجزيه و تحليل باالترين ميعارهای ممکنه درنظر گرفته شود و مورد  استفاده نيز قرار گيرد

   ميزان رشوت. ١

 آنست که افغانها اغلبآ در تماس شان با کارمندان دولتی جهت اکمال يا تسريع نظر سنجی های عمده اين  يکی از يافته
 درصد 52. سندی مجبور ميشوند تا پول اضافی بپردازند يا تحفه بدهنداخذ مراحل اداری  در بدل اجرای کاری يا 

 نظر سنجیمدارک اين .  بدهندرشوتند دولتی افغانها حد اقل يک بار در طی سال گذشته وادارشده اند تا به کارم
 بعضی اوقات در بحث روی نظر سنجیهمچنان نشان ميدهد که سطح مذکور ممکن بلندتر باشد زيرا اشتراکنندگان 

 رشوت درصد اشتراکنندگان ترجيح ميدادند تا به سواالت مستقيم در مورد پرداخت ١٠بيشتر از :  متردد بودندرشوت
  )1شکل (. پاسخ ندهند

 رشوت، متضررين نظر سنجیبراساس نتايج بدست آمده ازين .  پرداخت نمايندرشوتافغانها مجبور اند تا مکررا 
.  کارمند دولتی در طی  حد اوسط دو مرتبه گرديده اند۴.٢ ماه گذشته ملزم به پرداخت پول به حد اوسط ١٢درجريان 

 را در عمل نموده باشد وادار به اين شده رشوتل يک باراين بدان معنی است که هر افغان که گزارش پرداخت حد اق
پرداخت پول به . ميشود رشوتيک بار بيشتر از  بدهد که در هر سه ماه رشوت بار ۵است که حد اکثر در يک سال 

   . درحقيقت به بخش از زندگی روزمره بسياری از افغانها تبديل شده استرشوتعنوان 

 به مثابه يک پديده شهری قد علم فساد اداریجهان مشاهده شده است که  ی ديگربرخالف آنچه در بسيار از کشورها
.  عملی مکرر است که در هردو مناطق روستائی و شهرهای افغانستان وجود داردرشوتنموده است،اما  پرداخت 

 ۴۶ درصد  و ۵۶باالترتيب (  در مناطق روستائی نسبت به شهرها بلندتر باشد رشوتنظر ميرسد که وقوع ه بطورکل ب
  ). درصد

 در مناطق روستائی را تنها مردان تشکيل ميدهد درحاليکه در شهرها با  نظر سنجیشايان ذکر است که اشتراک کنندگان 
اگر مقايسه تنها به مردان در مناطق روستائی و شهرها محدود . هردو مردان و زنان مصاحبه صورت گرفته است

 ۵۶( پرداخت نموده اند، بسيار مشابه است رشوتر مناطق روستائی و شهرها بماند، درين صورت تناسب آنانيکه د
  ).    درصد در شهرها۴۶درصد در مناطق روستائی و 

ها با ه است که باشندگان روستاظی درحالی شايان توجه و قابل مالح در مناطق روستائرشوتموجوديت ميزان بلند 
براساس معلومات . ولتی در مناطق روستائی  کمتر مشغول فعاليت استکارمندان دولتی کمتر در تماس بوده و ادارات د

 قرار گرفته اند هيچ نوع تماس با کارمندان دولتی نظر سنجی درصد دهاقين که تحت پوشش ٢٢ تقريبآ ،نظر سنجیاين 
مناطق   درنظر سنجیاشتراک کنندگان فيصدی .  انجام شده است، برقرار ننموده اندنظر سنجیدر جريان سال که 

 رشوتبا درخواست بيشتر صد بوده است و اين بيانگر آنست که افراديکه در شهرها زندگی ميکنند ممکن في ٩روستائی 
  . مواجه باشند

در مناطق ( پرداخته اند رشوت ماه گذشته به کارمندان خدمات عامه حد اقل يک بار ١٢فيصدی افراد که طی : ١شکل 
 )روستائی/شهری
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به اساس ( پرداخته اند رشوت ماه گذشته به کارمندان خدمات عامه حد اقل يک بار ١٢فيصدی افراد که طی : ٢شکل 
  )جنسيت در مناطق شهری

  

پرداخته به کارکنان خدمات عامه رشوت که حد اقل يکبار در جريان دوازده ماه اخير   به اساس محلفيصدی افرادی
 .اند

  

 

 ٢٣ پرداخت نموده اند، رشوت) صد مردمفي ۴۶(برعالوه افراديکه مستقيمآ به کارمندان دولتی در مناطق روستائی 
 پرداخت ننموده اند، ساير اعضای فاميل رشوتاز اشتراک کنندگان اظهار داشتند که اگرچه خود آنها به کسی فيصد 

 گرفت که در شهرهای ميتوان نتيجه. ه است، چنين کاری کرده است انجام شدنظر سنجیشان در جريان سال که 
.  گرديده اندرشوت ماه گذشته حد اقل يک بار مجبور به پرداخت ١٢ر از دو سوم خانواده ها در جريان تشافغانستان بي

  )شکل دوم(

مناطق شهری

46%

43%

4%
7%

مناطق روستائی

56%
33%

2%
9%

بلی نخير

بخاطر ندارم ساکت

مرد

53%

23%

4%

6%

14%

زن

39%

19%
4%

7%

31%

بلی

نخير

بخاطر ندارم

ساکت

من نه ولی يکی از اعضای
خانواده
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  جغرافيائیمثال های 

توجه وجود دارد در حاليکه شمال و جنوب تفاوت های قابل .  در سراسر کشور يکسان نميباشدرشوتميزان پرداخت 

 شرقی -مرکزیبه نظر ميرسد که مناطق ).  فيصد۶١ فيصد و ۶٢بالترتيب (کشور آلوده ترين مناطق محسوب ميگردند 

است که طی سال )  فيصد٢١(آلوده بوده، در حاليکه مناطق غربی دارای پائين ترين ميزان افراد )  فيصد۵٣(کمتر

مناطق غربی نسبتًا پائين ميزان پرداخت رشوت در در حاليکه .  شده اندرشوتمجبور به پرداخت گذشته حد اقل يکبار 

يک تقريبًا . هد را تشکيل ميدنظر سنجیبمراتب قسمت اعظم از اشتراک کنندگان بوده، قابل تذکر است که اين منطقه 

يا ترجيح دادند که در مورد سوال  ود  نداشتنکسانی بوندند که پرداخت رشوت را بخاطراز اشتراک کنندگان ربع 

  )جدول اول. (. پاسخ ارائه ننمايندرشوتپرداخت 

به .  ايفای مينمايندرشوتبا توجه به اطالعات محلی، چنين بر ميآيد که جامعه نقش کليدی را در ميزان و نمونه های 

. چشمگيری از هم متفاوت ميباشند در شهر ها و روستا ها بطور رشوتگونه مثال، در چهار منطقهء افغانستان ميزان 

، شهر ها ميزان )غربی و جنوبی(در دو منطقهء : افزون بر آن، هيچ نمونه مشخص وجود ندارد که بتوان تشخيص نمود

کامًال برعکس آن ) شمال و شرق( را نسبت به روستا ها به نمايش ميگذارند در حاليکه دو منطقه باقيمانده رشوتبلند تر 

 از توازن نيروی سياسی گرفته تا زيربناهای اقتصادی، اجتماعی - چنين به نظر ميرسد که عوامل محلی.به اثبات ميرسد

 .  داردفساد اداری تاثير به سزای در غلبه بر چگونگی و ميزان -و اداری

د  نشان ميدهنظر سنجینتايج : حين محدود ساختن تمرکز روی مناطق شهری، شيوهء مشهود تری را ميتوان طرح نمود

 در شهر های کوچک رشوتميزان بلند . )شکل چهارم ( معکوسًا متناسب به وسعت شهر ها استرشوتکه ميزان 

در حاليکه )  ثبت شده فيصد٧٠ در ترينکوت و مهترالم بيش از رشوتبه گونهء مثال ميزان (گزارش داده شده است 

چنين به نظر .  فيصد ميرسد۴٠به کمتر از  را دارند که رشوتشهر های بزرگ چون کابل و هرات پائين ترين سطح 

 در شهر های کوچک استوارتر ايجاد شده و با اجراات و ارتباطات اجتماعی فعلی رشوت" ميکانيزم های"ميرسد که 

  . همآهنگی بيشتر دارد

  

 اساس به( پرداخته اند رشوت ماه گذشته به کارمندان خدمات عامه حد اقل يک بار ١٢فيصدی افراد که طی : ١جدول 
  )منطقه

 مجموع بدون پاسخ به ياد ندارم نخير بلی  

36.6 53.1  مرکزی-شرق 1.9 8.4 100

30.5 60.9 شمالی 3.8 4.7 100

28.5 61.5 جنوبی 2 8.1 100

55.8 20.7 غربی 4.9 18.6 100

36.4 52.2 مجموعه 2.9 8.5 100
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به اساس ( پرداخته اند رشوتات عامه حد اقل يک بار  ماه گذشته به کارمندان خدم١٢ افراد که طی فيصدی: ٣شکل 
  )روستائی/ساحه و مناطق شهری

%
0 10 20 30 40 50 60 70 80

مناطق روستائی شرق-مرکزی

مناطق شهری شرق-مرکزی

مناطق روستائی شمالی

مناطق شهری شمالی

مناطق روستائی جنوبی

مناطق شهری جنوبی

مناطق روستائی غربی

مناطق شهری غربی
  

  

به اساس ( پرداخته اند رشوت ماه گذشته به کارمندان خدمات عامه حد اقل يک بار ١٢ افراد که طی فيصدی: ۴شکل 
  )وسعت شهر ها در مناطق شهری

  

شهر های بزرگ

33%

30%

4%

8%

25%
بلی

نخير

بخاطر ندارم 

ساکت 

شخصًا من نه ولی يکی از اعضای خانواده
ام بلی

شهر های متوسط

50%

6%
6%

4%

34%

شهر های کوچک

66%

21%

1%

6%
6%



 

  10

  رشوت معرفی متضررين

 آماری را متاثر ميسازد، بعضی - در سراسر جغرافيای کشور اتفاق ميافتد و تمام اقشار اجتماعیرشوت وجوديکه با

 نسبت به زنان رشوتميزان پرداخت .  ميان افراد جامعه وجود داردرشوتتفاوت ها در رابطه به مجبوريت به پرداخت 

اين آمار نزد . ميباشد فيصد ٣٩ فيصد و ۵٣ی بالترتيب ميان مردان به طور قابل توجه بلند بوده که در مناطق شهر

با وجود . مردان ممکن به دليل جنسيت بلند بوده چون مردان مسئوليت های بيشتری در عرصه اجرای امور اداری دارند

ز  ميگردند، به گونهء چشمگير بلند است که نشان ميدهد زنان خانواده نيرشوتآن، فيصدی زنان که مجبور به پرداخت 

مثًال به (مشخصًا، اکثرًا زنان مجبور اند در سکتور های صحی و تعليمی . معموًال امور اداری را به پيش می برند

  .  پرداخت نمايندرشوتنسبت به مردان ) دوکتوران، نرس ها و معلمين

د و درجه با در نظرداشت ميزان درآم.  قرار دارندرشوتاقشار مختلف جامعه در سطوح مختلف در معرض پرداخت 

در واقع، هر . )شکل پنجم ( را به نمايش ميگذارندرشوتتحصيل، افراد در دو نقطهء انجام اين منحنی بلندترين ميزان 

 .  ستانی ميباشندرشوتدو گروه که نظر به منابع شخصی و اقتصادی کامًال متفاوت هستند، دارای تجربه همسان 

  نظر سنجی اشتراک کنندگان نقل قول : تجارب رشوت ستانی

 را که خود آن را رشوت قضايای حقيقی نظر سنجی در محل، تعداد از اشتراک کنندگان نظر سنجیحين اجرای 

اين گزينهء نقل قول ها از شهروندان مصاحبه شده تصوير . مستقيم يا غير مستقيم تجربه کرده اند، بازگو نمودند

  .  ترسيم مينمايد انواع فساد اداری که در افغانستان معمول است،واضح از

آمر پوليس اين منطقه فردی را موظف نموده تا . ما در اينجا روی جاده ها اجناس مختلف را به فروش ميرسانيم" 

  ." از ما پول جمع آوری نموده و به وی انتقال دهد

کارمندان از تاجران که تازه تجارت را .  استفساد اداریدفتر جواز شاروالی يکی ديگر از نهاد های آلوده به "

   ." دالر تقاضا ميکنند١٨٠٠٠آغاز ميکنند الی مبلغ 

   . و حقوق مأدونان خود را ميگيرند معاشاتآمران پوليس فيصدی از" 

کارمندان بخش معارف پول های را که قرار است به منظور تهيه کتاب و قرطاسيه به مکاتب واليات و ولسوالی ها 

  ."دت شود، به غارت می برندمساع

 در مقابل نمرات بلند منزل را توزيع و تعدادی از دکاکين را در مارکيت های تجارتیبرای اقارب خود شاروال 

  . است اخذ نمودهاعطای امر اعمار آن

گرفته و با اين ها با مراجعين تماس . ادارات دولتی تعيين گرديده اندتعدادی از افراد منحيث کميشن کار در مقابل " 

طور مثال در صورت ضرورت . نمايندمی  در مدت کم حل آنها راهرنوع مشکل پيشنهاد مبلغی وعده می دهند که 

گمرکات اينها می توانند تمام اجراآت آنرا در ظرف يک به اخذ پاسپورت يا جواز رانندگی يا پرداخت ماليات و 
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 درمقابل شخص مذکور پول اخذ نموده و يقيننًا آنرا . دربر ميگيرداين کار هفته ها راروز به اتمام رسانند که معموًال 

  ".با آنانيکه در دفاتر نشته تقسيم می نمايد

چندی قبل يک مقدار داروی تاريخ گذشته و بی کيفيت در دواخانه وی پيدا شد . پسر کاکايم مالک يک دواخانه است"

 رشوت پسر کاکايم به رئيس دوکتوران آن بخش بعدًآ. و موضوع از طرف رياست صحت مورد تعقيب قرار گرفت

وی تا هنوز دارو های تاريخ گذشته و بی کيفيت ساخت پاکستان . داد و دوسيه وی در ظرف يک روز حذف گرديد

  ."به فروش ميرساند" ساخت اياالت متحده"و " ساخت آلمان"را با نوشته 

 مبارزه ميکند، اندکی هراسيده فساد اداریا هر نوع مردم از اعالن آقای کرزی مبنی بر اينکه دولت جديد وی ب"

 روی فساد اداریاين موضوع بايد به زودی در عمل پياده شود در غير آن مردم دوباره به پيمانهء وسيع به . اند

  .خواهند آورد

ه اساس ب( پرداخته اند رشوت ماه گذشته به کارمندان خدمات عامه حد اقل يک بار ١٢ افراد که طی فيصدی: ۵شکل 

  )درجه تحصيل و درآمد ماهانه در مناطق شهری

  

  

  رشوتماهيت 

پرداخته نشده بلکه  واحد به خاطر هدف رشوت مناطق شهری، معموًال نظر سنجیبه اساس اطالعات بدست آمده از 

 ميشوند تا رشوت مجبور به پرداخت افغانها)  فيصد مردم٧۴(در اکثر قضايا . شمار از داليل برای آن وجود دارد

  . تا چنين مراحل   را به پايان رسانند)  فيصد مردم۵١(مراحل اداری طويل و نا مشخص را تسريع بخشند يا 

)  فيصد٣٠(بطور مثال، .  به سود هر دو جناح، کارمندان خدمات عامه و شهروندان تمام ميشودرشوتدر بسا موارد 

آنها به منظور )  فيصد٢٨( می پردازند و رشوته منظور معافيت از پرداخت جريمه ها شهروندان اظهار داشتند که ب

 . ميدهندرشوتدريافت خدمات بهتر 
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 ايجاب ميکند که کارمندان خدمات عامه از رشوتمحسوب گردد، ميکانيزم " عادی" يک امر رشوتحتی اگر پرداخت 
تقاضای رشوت ممکن )  فيصد۵۶. ( نمايدرشوتای شهروند که به منظور حل مشکل به وی مراجعه نموده، تقاض

 به گونهء پول نقد، رشوتدر رابطه به پرداخت . غير مستقيم و ضمنی باشد)  فيصد٣٣( يا واضح و مستقيم بوده 
، مبلغ )يک چهارم قضايا(در بعضی موارد .  افزايش ميآبدرشوتفيصدی درخواست واضح و مستقيم نظر به ارزش 

 معموًال سيستم را ايجاد ميکنند تا فساد اداریبدين معنی که کارمندان آلوده با . تقاضا ميگردداضافی توسط شخص سوم 
  . را کاهش دهندفساد اداری نموده و بدين ترتيب خطر احتمالی متهم شدن به رشوتشخص ثالث برايشان درخواست 

  )در مناطق شهری( و فيصدی پرداخت آن رشوتاهداف پرداخت : ۶شکل 

%

0 10 20 30 40 50 60 70 80
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تسريع پروسه

  

  )در مناطق شهری( با استفاده از شيوه درخواست و مبلغ تاديه شده رشوتميزان پرداخت : ٧شکل 
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  روستائی/ در مناطق شهریرشوت ماه گذشته به اساس نوعيت ١٢ در رشوت فيصدی پرداخت :٨شکل 

%
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در :  تائيد ميگرددرشوت را مساعد ميسازد، در زمان پرداخت رشوتموجوديت ميکانيزم ايجاد شده و واضح که زمينه 

در يک سوم موارد، . قبل از ارائه خدمات توسط کارمند خدمات عامه پرداخته ميشود رشوت)  فيصد۵١(اکثر قضايا 

 قضايا،  فيصد١۴در کمتر از .  حين ارائه خدمات يا قسمًا قبل از ارائه خدمات و قسمًا بعد از آن پرداخت ميگرددرشوت

 ندرتًا پول به ، از خدمات ارائه شدهراضیبنابرين، مراجعه کنندگان . اديه ميگردد بعد از فراهم آوری خدمات ترشوت

  .عنوان انعام يا تحفه می پردازند

  رشوتبعد اقتصادی 

به گونه های مختلف داده ميشود " بخشش" به گونهء نقد پرداخته ميشود، اما رشوت)  فيصد٧۶در حدود (در اکثر موارد 

 شامل بيشتر از يک جزء بوده که رشوتدر شهر ها اغلبًا .  روستا از هم متفاوت هستندکه اين شيوه ها در شهر ها و

 پيشنهاد ميگردد، معموًال پول جزء رشوتزمانيکه چند نوع جنس به عنوان . ممکن پول نقد، غذا يا جنس ديگری باشد

 را به روابط رشوتگردد تا عمل ، غذا نيز آماده ميرشوتدر محالت شهری عالوه بر پول به عنوان . اساسی آن ميباشد

 به کارمندان رشوتيا مواشی به عنوان  محصوالتساکنان روستا ها در اکثر موارد از . اجتماعی عادی جلوه دهند

  . می نمايندخدمات عامه استفاده 

 

 در نظر گرفته شود، حد اوسط مبلغ نظر سنجی ماه قبل از ١٢ نقدی در جريان رشوتدر صورتيکه صرف پرداخت 

 در مناطق روستائی نسبت به رشوتحد اوسط مبلغ .  دالر آمريکائی ميرسد١۵٨ به رشوتپرداخت شده در هر قضيه 

با در نظر داشت اينکه هر . دالر آمريکائی ميباشد ١٣٩ دالر آمريکايی و ١۶۶شهر ها نهايت بيشتر بوده که بالترتيب 

 پرداخته باشد، چنين تخمين ميگردد که رشوت ٨.۴طی سال گذشته به طور اوسط )  دهندهرشوت (رشوتمتضرر 
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 پرداخت نموده اند؛ اين مبلغ معادل تقريبًا رشوتمليون دالر آمريکائی را به عنوان ۴٩٠.٢افغانان سال گذشته در حدود 

به عبارهء ديگر، بدين معنی است که هر شهروند افغانستان، به شمول .  فيصد توليد نا خالص داخلی کشور ميباشد٢٣

اين اطالعات بيان کننده اين واقعيت .  پرداخته باشندرشوت دالر آمريکائی ١٠٠ال و کهن ساالن، بايد ساالنه مبلغ اطف

قانون ميباشد بلکه روی اقتصاد خانواده ها نيز تاثير قابل  حاکميت نه تنها يک تهديد جدی در مقابل رشوتاست که 

  . مالحظه دارد

   در دواير دولتیرشوت. ٣

به اساس اظهارات اشتراک کنندگان . )شکل نهم (ای دواير دولتی را به انواع مختلف متاثر ساخته است بخش هرشوت

مقامات واليتی و ( قراد گرفته اند عبارت از پوليس و ادارات محلی رشوت، ادارت که بيشتر تحت تاثير نظر سنجی

بودند به مقامات اين ادارات حد اقل يکبار  فيصد شهروندان کشور مجبور ٢۵حدود طی سال گذشته . ميباشند) شاروالی

ارنواالن، دکتوران څمجبور بودند تا به قضات، )  فيصد شهروندان٢٠ الی ١٠(قشر کوچکتر از افراد .  بپردازندرشوت

 در رشوتمبنی بر اطالعات جمع آوری شده، کارمندان تنفيذ قانون در اخذ . ديه نمايندأ ترشوتيا کارمندان حکومتی /و

 رشوت. ، اين درجه بندی بايد کامًال معکوس گرددفساد اداریثر مبارزه با ؤار دارند؛ جهت تطبيق اقدامات مصدر قر

نيز معمول بوده در حاليکه اين ) دکتوران و نرس ها(ستانی در ارائه خدمات رفاهی، در قدم نخست در سکتور صحی 

انی ميان کارمندان حکومتی و اعضای پارلمان  سترشوتتفاوت در . پديده در سکتور معارف کمتر به چشم ميخورد

 ستانی متهم کردند در حاليکه اين رقم در رشوت فيصد کارمندان دولت را به ١٢چشمگير بوده چنانچه اشتراک کنندگان 

در خاتمه، به نظر ميرسد که اردوی ملی افغان در پائين ترين ميزان .  فيصد ميرسيد٢مورد اعضای پارلمان صرف به 

  . انی قرار دارد سترشوت

 در شهر ها و روستا ها با هم در رشوتاگر چه اطالعات بعضی از موارد استثنائی را برمال نموده، در مجموع ميزان 

 در شهر ها مجبور بودند تا به کارمندان خدمات نظر سنجی فيصد اشتراک کنندگان ١۵در حدود . مطابقت قرار دارد

 به کارمندان وزارت زراعت رشوتستا ها نيز به عين پيمانه مجبور به پرداخت  تاديه نمايند چنانچه در رورشوتعامه 

 .و مالداری شده اند

 توسط افراد به کارمندان مختلف خدمات عامه تا اندازه وابسته به ارتباط افراد به رشوتميزان ناگزيری پرداخت 

 رشوتاس هستند، معموًال بيشتر با درخواست افراديکه با کارمندان دولت بيشتر در تم. کارمندان خدمات عامه ميباشد

 از طرف رشوت اظهار داشتند که بيشترين درخواست نظر سنجیبرعالوه، اشتراک کنندگان اين . مواجه ميشوند

با وجود آن، انواع . کارمندان مطرح ميشود که با مردم بيشتر در تماس هستند که به گونه مثال ميشود از پوليس نام برد

ت با ادارات دولتی، مثًال با کارمندان گمرکات، وجود دارد که اگر چه مراجعه به آنجا زياد معمول نيست ديگر ارتباطا

 را رشوتنه تنها بررسی اينکه کدام کارمند دولتی بيشترين مبلغ .  صورت ميگيردرشوتولی با آن هم تقاضای 

ارمند مشخص در نخستين تماس بدون در  توسط يک کرشوتدرخواست نموده، مهم است بلکه مطالعه احتمال مطالبه 

جهت پيمايش اين پديده، تعداد . نظرداشت دفعات مالقات با مراجعه کننده، نيز از اهميت خاص برخوردار ميباشد

 درخواست شده تقسيم بر تعداد افراد که با چنين رشوتمتضررين که از آنها توسط کارمند خدمات عامه مشخص 

  . ددکارمندان در تماس هستند، گر
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   پرداخته اند رشوت ماه به اساس درخواست کارمندان خدمات عامه حد اقل يک بار ١٢ فيصدی افراد که طی : ٩شکل 

%
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به اساس کتگوری ( پرداخته اند رشوت فيصدی افراد که بعد از ارتباط با کارمندان مشخص خدمات عامه :١٠شکل 

  )روستائی/کارمندان خدمات عامه در مناطق شهری
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 به کارمندان خدمات نظر سنجیکه توسط اشتراک کنندگان ) به دالر آمريکائی (رشوت حد اوسط ميزان :١١شکل 

  )به اساس سکتور(عامه سکتور های مختلف  پرداخته شده است 

  

  

  

  

  

 

  

 

به اساس .  را دارندرشوتيزان بلند بعضی از کارمندان خدمات عامه مانند پوليس، قضات و کارکنان شاروالی تا هنوز م

ساير کارمندان خدمات . څارنواالن و قضات ثبت گرديده است در روستا ها نزد رشوتاطالعات دقيق، بلند ترين سطح 

 بوده که بالترتيب عبارت از کارکنان ادارات گمرکات و ثبت امالک و اراضی رشوتملکی نيز دارای ميزان بلند 

عادی معموًال با مامورين گمرکات يا اداره ثبت امالک و ) افغان(م است با وجوديکه يک فرد اين بدان مفهو. ميباشند

  .  مواجه ميگرددرشوتاراضی در تماس نميباشد، زمانيکه به آنجا مراجعه ميکند چندين بار با تقاضای پرداخت 

 بلکه از نظر ارزش مالی ،رشوت در سکتور های مختلف، نه تنها در رابطه به تعداد تقاضا های پرداخت رشوت

 را که به کارمندان خدمات عامه پرداخت شده، به رشوت حد اوسط ارزش ١١شکل .  نيز از هم متفاوت هستندرشوت

معلمين، دکتوران و ) رشوت دالر آمريکائی در هر پرداخت ١٠٠کمتر از (در سطح پائينتر . دالر آمريکائی نشان ميدهد

عوايد و اداره ثبت امالک و اراضی بطور /ط به پوليس، مقامات محلی، اداره مالياتمقامات مربو. نرس ها قرار دارند

ارنواالن، کارمندان حکومتی و کارمندان څقضات، .  نمودندرشوت دالر آمريکائی درخواست ٢٠٠ الی ١٠٠اوسط از 

 رشوتريکائی تقاضای  دالر آم٢٠٠بطور اوسط آنها بيشتر از :  قرار دارندرشوتگمرکات در سطح بلند تر درخواست 

 . ميکنند

 دالر يا بيشتر از ١٠٠٠ الی رشوت فيصد موارد ٢در حدود .  به مبالغ هنگفت تر بالغ ميگردندرشوتبعضی از موارد 

.  ارزش چهار برابر بيشتر از توليد سرانه ناخالص داخلی را داردرشوتبطور اوسط، هر يک چنين مورد : آن ميباشند

 ستانی با ارزش باال دخيل رشوت خدمات عامه را نشان ميدهد که اکثرًا در چنين قضايای  کتگوری کارمندان١٢شکل 
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 ستانی به ارزش رشوتارنواالن در نيم از معامالت څواليتی، مقامات گمرکات و /قضات، مقامات شاروالی. هستند

  .  دالر يا بيشتر از آن شامل هستند١٠٠٠

الر آمريکائی يا بيشتر از آن را که توسط کارمندان خدمات عامه  د١٠٠٠ ستانی به ارزش رشوت فيصدی :١٢شکل 

  تقاضا گرديده است

قضات

کارمندان شاروالی و ادارات واليتی

کارمندان گمرکات
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   آزمايشی در سکتور عدلی و قضائینظر سنجی

عالوه بر اينکه بررسی های .  در سکتور های مختلف ادارات دولتی به انواع گوناگون وجود داردفساد اداری
م ميکند، بررسی های سکتوری نيز ميتواند جوانب فعاليت آلوده عمومی تصوير کلی از سطوح و نمونه ها را ترسي

چنين بررسی ها مشخصًا در رابطه به شناسائی اقدامات پاليسی تعيين شده .  را مشخصًا شناسائی نمايدفساد اداریبه 
مان ساز آزمايشی مشترکًا توسط دفتر مواد مخدر و جرايم نظر سنجی ٢٠٠٨در سال . و تطبيق آنها موثر ميباشد

ارنوالی و ستره څبا همکاری اداره لوی ) UNDP(و پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد ) UNODC( متحد ملل د
در پنج ) ارنواالن، حقوقدانانڅقضات، ( کارمند عدلی و قضائی ١۵٠تقريبًا با . محکمه افغانستان به راه انداخته شد

 به دليل محدود بودن اشتراک کنندگان ظر سنجیننتايج اين . واليت بزرگ افغانستان مصاحبه صورت گرفت
 اطالعات جالب را ارائه نظر سنجینمايندگی از تمام کارشناسان سکتور عدلی و قضائی نميکند؛ با آن هم، اين 

  . ميکند

به طور مثال، بررسی اوضاع کاری پيشنهادات ارزشمند را در رابطه داليل احتمالی برای فعاليت های نادرست 
ارنواالن از وضعيت کاری، اوقات کاری و ارتباط څ قضات و ٢٠٠٨ آزمايشی سال نظر سنجیدر . ايدارائه مينم

ارنواالن اظهار داشتند که از څ فيصد از قضات و ٩۵ الی ٨٠مثًال . کارمندان و همآهنگی اظهار خرسندی نمودند
برعکس بيان داشتند که در ارنواالن څقضات و )  فيصد ٩٠. (هستند" راضی"يا " بسيار راضی"اين عرصه ها 

نگرانی در رابطه به کمبود معاشات قبًال توسط قضات . هستند" ناراض"يا " بسيار ناراض"مورد معاشات شان 
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معاشات بلند تر، بودجه های بزرگ تر و کارمندان : جهت بهبود اجراات سيستم عدلی و قضائی مطرح گرديده است
  . مسلکی تر

 تاثير گذار ميباشد، دسترسی به اطالعات است که جزء فساد اداریی احتمالی عامل ديگری که روی فعاليت ها
 که با ايشان مصاحبه صورت گرفته، ) فيصد۴۵(حدود نيم از حقوقدانان . کليدی دسترسی به عدالت پنداشته ميشود

حاليکه کمتر است، در " بسيار مشکل"يا " مشکل"اظهار داشتند که اخذ اطالعات از محکمه در مورد قضايای شان 
 ٣۴ فيصد حقوقدانان و ۵٠. ميباشد" بسيار ساده"يا " ساده" بيان داشتند که دستيابی به اين معلومات ) فيصد٣٠(از 

دسترسی به اطالعات و جريان . ارنواالن تاخير بيش از حد در اجراات محاکم را اذعان داشته اندڅفيصد قضات و 
 اجراات عادالنه محسوب ميگردد؛ که اين امر در نتيجه بيانگر منابع طوالنی محاکمات مانع قابل توجه در راستای

  . احتمالی فعاليت های نادرست ميباشد

از کارشناسان حقوقی نيز سواالت حساس پرسيده شد که پاسخ های شان نظريات آنها را در مورد اوضاع دشوار که 
در ميان تطبيق کنندگان قانون بيشتر نظريه چنين . در جريان آن عدالت در افغانستان تامين ميگردد، انعکاس ميدهد

ارنواالن، روابط څبه عقيده حقوقدانان و . است که عوامل بيرونی روی تصاميم عدلی و قضائی تاثير گذار ميباشد
قضات به .  و موضوعات سياسی اکثرًا نتايج محاکمات را تحت تاثير قرار ميدهندفساد اداریخانوادگی و اجتماعی، 

 روشن است، اظهار داشتند که تصاميم محاکم کمتر تحت تاثير فشار های بيرونی قرار ميگيرد؛ اين در داليل که
فساد حاليست که شمار کم از قضات اذعان داشتند که مداخالت توسط افراد سياسی صورت گرفته يا قضاوت توام با 

  .  يا تهديد صورت ميگيرداداری

 ماه گذشته تحت تاثير عوامل ذکر شده قرار ١٢تصاميم قضائی که طی  که از نظر سنجیفيصدی اشتراک کنندگان 
  . گرفته، اطالع داشتند
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در رابطه به سکتور عدلی و قضائی، سال ) UNDP( پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد -)UNODC(  دفتر مواد مخدر و جرايم سازمان ملل متحد نظر سنجی: منبع
٢٠٠٨  

 مصاحبه صورت گرفت، نگرش کارمندان خدمات عامه نسبت فساد اداری مربوط به زمانيکه در مورد موضوعات
 کارمندان خدمات عامه در تناسب نظر سنجیبنا برين، نتايج بدست آمده از . به افراد عادی جامعه خيلی متفاوت بود

 کارمندان نظر سنجین، با وجود آ.  افراد عادی جامعه اصًال قابل مقايسه نميباشدنظر سنجیبا نتايج حاصل شده از 
خدمات ملکی ميتواند عوامل چون اوضاع کاری، معاشات، شفافيت و قابل دسترس بودن طرزالعمل ها، انگيزش 

 ميتواند بررسی نظر سنجیافزون برآن، اين .  وابسته هستند، آشکار سازدفساد اداریکارمندان، وغيره، را که با 
  . ايجاد نمايدصداقت فردی ميان کارمندان خدمات ملکی را 

فساد اداریدرک و آگاهی در مورد . ۴  

 مهمترين مشکل است که امروزه افغانستان با آن فساد اداری در مناطق شهری، نظر سنجیبه عقيده اشتراک کنندگان 

 فيصد ۵٩ خواسته شد تا بزرگترين مشکل شان را مطرح نمايند، نظر سنجیهنگاميکه از اشتراک کنندگان . مواجه است

 فيصد آنها بيکاری را برجسته ترين مشکل ۵٢ فيصد بی امنيتی و ۵۴ را انتخاب نمودند، در حاليکه فساد اداری آنها

 واضحًا بيان کننده نظر سنجی توسط افغانان شرکت کننده در فساد اداریاولويت دادن مبارزه عليه . شان عنوان کردند

    )١٣شکل ( .اهميت اين موضوع ميباشد

 که موضوعات مختلف را منحيث مشکالت اساسی افغانستان عنوان نظر سنجیشتراک کنندگان فيصدی ا: ١٣شکل 
  )در مناطق شهری(کرده اند 
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افراد که در پايتخت و )  فيصد۶۵( نسبت به وسعت هر شهر متفاوت ميباشد؛ بطور مثال فساد اداری شدتميزان درک 

 آگاهی بيشتر دارند چنانچه افراد که در مناطق فساد اداریاز افراد که در شهر های بزرگ زندگی ميکنند، )  فيصد۶٣(

اين ارقام به طور قابل مالحظهء از آمار که در . ميرسد)  فيصد۵۴(شهری نه چندان بزرگ زندگی دارند، اين رقم به 

 بلند  نمايش داده شده است، ميزان۴طوريکه در شکل :  ستائی تذکر يافته، متفاوت ميباشدرشوتبخش تجربه واقعی 

 يک چالش مهم است نه تنها به اساس فساد اداریبناًء اين نظريه که .  در شهر های کوچک به ثبت رسيده استرشوت

  . تجارب شخصی افراد بوده بلکه به عوامل ديگر چون آگاهی، تحمل و پذيرش اجتماعی نيز ارتباط دارد

.  در افغانستان افزايش يافته استفساد اداریقل مفهوم  يا حد افساد اداری همچنان نشان ميدهد که ميزان نظر سنجیاين 

 طی پنج سال افزايش فساد اداری فيصد افراد به اين نظر بودند که ٨٠اين افزايش در مناطق روستائی، جائيکه در حدود 

 ریفساد ادا در مناطق شهری افزايش نظر سنجی فيصد اشتراک کنندگان ۴٠يافته، بيشتر محسوس ميباشد؛ در حاليکه 

  ). ١۴شکل (را در اواخر مالحظه کرده اند 

  )روستائی/در مناطق شهری( در پنج سال اخير را مشاهده نموده اند فساد اداریفيصدی افراد که افزايش : ١۴شکل 
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 فساد اداری در گذشته، بررسی اينکه آيا افزايش مفهوم فساد اداریبا توجه به عدم موجوديت اطالعات در مورد پديدهء 

به هر صورت، اين . لت اجراات نادرست کارمندان خدمات عامه است يا رشد آگاهی مردم، يک امر ناممکن ميباشدبه ع

قابل ياد آوری است . معلومات وضعيتی را جهت اتخاذ اقدام عاجل و متمرکز خصوصًا در مناطق روستائی ايجاد ميکند

 رو به افزايش است در حاليکه بعضی فساد اداریفغانستان که بعضی از باشندگان مناطق شهری به اين عقيده اند که در ا

 از شهروندان کابل و ساير شهر های بزرگ ميگويند که بخش اعظم.  در حال کاهش ميباشدفساد اداریديگر معتقدند که 

 داریفساد ااين بيان کننده آنست که در بعضی از مناطق شهری مبارزه عليه .  کاهش رونما گرديده استفساد اداریدر 

  .  کننده را به بار آورده استاميد وارحد اقل ميان مردم نتايج 

مجموع  تقاضا کنند، رشوت  فکر مينمايند که کارمندان دولتی که آياند پرسيده شدنظر سنجیاشتراک کنندگان زمانيکه از 
 راستکاری و ).١۵ل شک(تجارب واقعی رشوت در شهر ها و مناطق روستائی يکسان ارائه گرديد اساس پاسخ به 

کارمندان مراجع تنفيذ .  مختلف کارمندان دولتی به اساس تجارب روزانه مورد ارزيابی قرار گرفتصداقت گروههای
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 درحاليکه ؛اند، مورد شناسائی قرار گرفتندآلوده  فساد اداری با رين که بيشتر از همه در روستا هاقانون بحيث مامو
مکررًا ) اره ثبت اراضی و امالک و گمرکاتدادارات محلی، کارمندان ا(اتی  ارگان های خدمکارمندان خدمات عامه از

فساد وسط ميزان احد " یحکومتکارمندان " طبق مالحظات که انجام يافته، .  مينمايندرشوتشهری تقاضای مناطق در 
  . را داشته انداداری

 را مينمايند، به رشوته بطور مکرر تقاضای  فيصدی پاسخگويی در رابطه به گروههای مختلف کارمندان دولتی  ک:١۵شکل 
 مناطق روستائی/اساس نوع کارمندان و  شهری ها 

  

  

 بطور قابل توجه روی تصوير کلی کارمندان دولت در بين مردم تاثير پذير فساد اداریتجربه مستقيم و غير مستقيم 
تماد روی خدمات عامه و کارمندان خدمات عامه مطرح گرديد، نتايج نشان ازينرو سواالت متعددی در رابطه به اع.است

 بطور قابل توجه در فرسايش نهاد های  دولتی  و تضعيف قدرت حکومت مرکزی  کمک می نمايد فساد اداریميدهد که 
ه الزم يک بخش قابل مالحظه از جمعيت شهری عمًال به اين عقيده هستند که برای حصول خدمات عام). ١۶شکل (

روی اين دليل آنها اعتماد خويش را روی خدمات عامه از دست ).  فيصد اشتراک کنندگان٧٢(  داده شودرشوتاست تا 
بسياری فکر ).  درصد۶٢(و يا کوشش مينمايند که از فراهم کننده گان خدمات بديل استفاده نمايند)  درصد۶۵(داده اند 

د تری نسبت به واليات قرار داشته که احتماًال منعکس کننده اعتماد کم روی  در کابل در حالت بفساد اداریمينمايند که 
عالوتًا، سازمان های بين المللی و سازمان های غير دولتی ازين درک کلی منفی مستثنی نبوده . مقامات مرکزی ميباشد

ور صرف  بخاطر ثروتمند  درصد مردم به اين عقيده هستند که همچو سازمان ها خود فاسد بوده و درين کش۵۴قسميکه 
  .  شدن حضور دارند
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  ) شهرها( فيصدی پاسخگويی کسانيکه با اظهارات انتخاب شده موافق هستند: ١۶شکل 

%
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نهاد های انکشافی بين المللی و موسسات بين المللی آلوده با فساد
بوده و فقط بخاطر پول درآوردن اينجا آمده اند

فساد در کابل بد تر از ساير واليات ميباشد

به دليل فساد من بديل ديگری برای ارائه خدمات عامه توسط دولت
را استفاده ميکنم يا استفاده خواهم کرد

به دليل فساد من به نهاد های دولتی اعتماد ندارم

هيچ نهاد خدمات عامه بدون رشوه کاری را انجام نميدهد

موافق مخالف بخاطر ندارم

  

   رشوتبر   تاثيرگذارو اجتماعیعوامل تشکيالتی . ۵

ر قانونی از توليد و اينها بطور مثال  شامل  منفعت های غي. متعدد و وابسته بهم داردل  در افغانستان علفساد اداری
اعتقاد بر .  تجارت ترياک ، پول غير مشروع  که خيلی اوقات همدستی در جرم مقامات صالحه را فراهم مينمايد، ميباشد

 را بخاطر سوء مديريت  پروژه های کمکی، تقويت فساد اداریاين است که حتی کمک های خارجی در بسا موارد 
 را تغذيه مينمايند، يگانه عامل که نميتوان از آن چشم پوشی  کرد همانا نقش داریفساد ادرميان فکتور های که . کندمي

رعيت  مطرح بحث –نياز ها و مقرری  اشخاص در روابط ارباب  اکثرًامهم ساختارهای سنتی اجتماعی بوده جائيکه 
  .  است

ده است که  بار ها شهر وندان را در  پائين به باال عواملی را مورد بررسی قرار داروش با استفاده از نظر سنجیاين 
هم چنان بعضی از .   صورت ميگيردرشوتزندگی روزمره  دروضعيت قرار ميدهد که از آنها تقاضای پرداخت  

اگر . ه است فراهم نمايد، مورد بررسی قرار گرفتفساد اداریعوامل اجتماعی که ميتواند فضای مساعد را برای رشد 
استفاده از  پاليسی های مشخص مورد  رسيدگی قرار  گيرد، ميتواند بشکل قابل مالحظه مسايل مذکور بطور سريع با 

  . در افغانستان کمک نمايدرشوتدر مورد کاهش 

   دسترسی به معلومات در  ارگان های دولتیامکان

ختن زمنيه اوقات به مثابه  عامل کليدی در مساعد سا اغلبعدم دسترسی به معلومات در رابطه به طرزالعمل اداری 
. ازينرو شهروندان که کمتر معلومات دارند، زياد تر آسيب پذير اند.  ستانی  محسوب ميگرددرشوتبرای  سيستم 

از باشندگان در ساحات شهری اظهار )  درصد٣۴( و بررسی انجام شده فقط يک  سوم نظر سنجیمطابق به نتايج 
 فيصد ديگر اظهار نمودند که ٢۶. ری را دراختيار داردندنمودند که آنها معلومات ضروری جهت فهم  طرزالعمل ادا

 فيصد اظهار نمودند که معلومات ۴٠آنها هيچگونه معلومات نداشته يا فقط معلومات اندک در مورد دارند، حاآلنکه 
  . استجهت فهم طرزالعمل ها بطور کافی واضح و روشن نبوده
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دی به سطح پائين تحصيلی و سطح سواد در بين مردم ارتباط  مشکالت در رابطه به فهم پروسه اداری تا حماداميکه
در رابطه به امکان دسترسی  اشتراک کنندگان در تمام سطوح تحليلی ازپاسخ های مشابه  نظر سنجی ايجداشته باشد ، نت

 ادارات اين موضوع اشاره بر اين مينمايد که نظر به عدم موجوديت ارتباط و تفاهم ميان. .نشان ميدهد به معلومات 
 اداری دسترسی  هایپروسه يا طرزالعمل دولتی  و شهروندان، مردم نميتوانند به معلومات ضروری بمنظور آشنائی با

  .  پيدا کنند

کميشن  (تسهيل کنندگانتا از اند  محدود بوده و شهروندان مجبور ًالبغااداری اجراات دسترسی به معلومات در مورد 
).  درصد قضايا ی جمعيت شهری٣۴(  مشوره بدهنداجراات اده نموده و در مورد فجهت حصول معلومات است) کاران

بخاطر حصول معلومات ).  درصد از قضايا٢۵(در موارد ديگر آنها به اشخاص رهبری کننده در جامعه مبدل ميگردند
 دوستان استفاده از ضروری جهت پيشبرد پروسيجر اداری مکررًا از کانال های غير رسمی استفاده بعمل آمده که شامل

  .   و اقارب ميباشد

  کيفيت خدمات

 ، نظر سنجیطبق اظهارات اشتراک کنندگان .  تقويت ميکند را در افغانستانفساد اداریخدمات عامه ضعيف نيز 
 ۴٨(ردار بوده و تقريبًا نصف از جمعيتوخدمات فراهم شده توسط ادارات عامه خيلی اوقات از کيفيت پائين برخ

اين رقم بيشتر در مناطق روستايی  . يچ وجه از نوع برخورد و سلوک  کارمندان دولت راضی نبودندبه ه)درصد
از رفتار کارمندان دولت راضی بوده و باقيمانده )  درصد١٨(کمتر از يک پنجم جمعيت . بود)  درصد۵۴(برجسته 

  . بعضی اوقات راضی و بعضًا ناراضی بودند

 وجود دارد، کارمندان دولت نظر سنجی عقب عدم رضايت اشتراک کننده گان  نماينگر داليل است که در١٧شکل 
زمانيکه . بحيث کسانی که عالقه مند، مصمم و قادر به رفع ضروريات اعضای اجتماع نميباشند، توصيف گرديده اند

 رشوتفيت خدمات و شکايات در مورد نوع خدمات و داليل برای تاديه رشوت را باهم مقايسه مينمائيم ، ارتباط ميان کي
 فيصد از جمعيت افغانستان به اين نظر هستند که کارمندان دولت خود شان وظايف ۶٣بطور مثال . بخوبی آشکار ميباشد

 ۴۴هم چنان .  درصد آنها ادعا دارند که آنها مشکالت موجود را حل ننموده اند۵٢شان را بصورت کافی انجام نداده و  
 به اين نظر هستند که کارمندان از خود هيچ گونه عالقه مندی نشان نداده و يا ر سنجینظدرصد از اشتراک کننده گان 

 همانا سرعت بخشيدن رشوتبصورت مقايسوی داليل جهت تاديه ).  درصد٣٧. (هم با ايشان برخورد درست ننموده اند
 ٣١( رفتار نيک ميباشد و وصول)  درصد۵١( یپروسيجرادار، امکان پذير ساختن اتمام ) درصد٧۴(به پروسه کاری 

ازينرو ، ميتوان نتيجه گيری نمود که مردم بخاطر فايق آمدن بر طرزالعمل اداری که آهسته بوده و  به ). درصد
  .  ميگردندرشوتمقتضات حاضر جوابده نميباشد ، متوسل به 

شهری و ناطق مدر (ناراض ميباشند کارمندان دولت از برخورد  مشخصداليل بنابر  فيصدی افراد :١٧شکل 
  )ئیروستا
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   فساد اداری و فهم مراجع مبارزه عليه درک

گزارش دهی متضررين که دستخوش رفتار و سلوک فاسد گرديده اند از يکطرف نماينگر يک شاخص مهم از کارآيی 
. مينمايد را از جانب مردم  بيان فساد اداری بوده و از طرف ديگر پذيرش اجتماعی فساد اداریارگان های مبارزه با 

 درصد از جمعيت شهری از موجوديت 9 مشخص گرديد، فقط نظر سنجی که در جريان رشوتدرمقايسه با ميزان بلند 
دليل عدم گزارش يا راپور دهی )  درصد۶٣(در اکثريت از قضايا .  به يکی از نهاد های دولتی خبر داده اندفساد اداری

در اکثر قضايا متضرين يا نميدانند که به ) . امی در مورد ننموده استهيچ کس اقد( همانا عدم سود مندی آن بوده است 
و يا اينرا مقتضی نمی پندارند که از يک عملی که معمول و شايع است ، )  درصد١٩(کی يا کدام مرجع راپور بدهند 

  ). درصد١۵(راپور بدهند

 ، ابراز فساد اداریر دهی واقعات   قسمًا رضايت خويش را مبنی بر راپونظر سنجی بعضی از اشتراک کنندگان 
 را به فساد اداری درصد از اشتراک کننده گان اين نظر سنجی آمادگی خويش مبنی بر راپور دهی قضايای ۴٠. نمودند

ليکن اطالعات نشان ميدهد که يک قسمت زيادی از جمعيت ترجيح ميدهند . يکی از مقامات دولتی در آينده اعالم نمودند
  . يک نهاد اجتماعی غير رسمی مورد رسيدگی قرار گيرد تا يک مرجع رسمی که موضوع از طرف

 در فساد اداریفيصدی نظريات مردم که بيان گر رجحان دادن نهاد ها بحيث وصول کننده راپور در قضايای : ١٨شکل 
مناطق شهری و روستايی 

ميباشد
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مناطق روستائی

  

ش را بحيث قربانی يا متضرر از يک عمل نهاد های که مردم راپور تجربه خوي/ نماينگر رجحان اشخاص١٨شکل 
سران اقوام و مال ها نمايندگی از دريافت کننده طبيعی همچو راپور ها بخصوص در مناطق . فاسد، ارائه مينمايند
 افغانستان در درجه دوم فساد اداریبه اساس اين تقسيم بندی اداره عالی نظارت و اداره مبارزه با . روستايی مينمايند

تعداد زيادی . ردار ميباشندوه و نشان دهنده آنست که ادارت اخيرًا ايجاد شده از اعتبار خوبی در بين مردم برخقرار داشت
  .  اقارب و ژورناليستان گزارش دهند/دوستان ترجيح ميدادند که به  به پوليس، نظر سنجیاز اشتراک کننده گان 

   فساد اداریبحث روی 

 در تمام سطوح جامعه يکی از اجزای مهم سعی در راستای بلند بردن سطح آگاهی فساد اداری بحث آزاد در رابطه به 
 و ازدياد احساس نفرت از همچو اجراآت غير قانونی تلقی گرديده هم چنان جهت کاهش تحمل فساد اداریدر مورد 

چه تعداد مردم و به  اين موضوع را مورد برسی قرار داد که به نظر سنجی. مفيد واقع ميگردد اعمال در بين اجتماع،
اين را بايد بدانيم که بحث مداوم برای . مينمايند ابراز فساد اداری بطور آشکارا در مورد نظرشان راچه تعداد رهبران 

 ميتواند مورد رسيدگی قرار گيرد و شناسائی محرک های که فساد اداریبرمالساختن خالء ها که در تدابير مبارزه با 
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بطور کلی ميتوان گفت که عدم موجوديت .  را شکل ميدهد بسيار مهم و حياتی به نظر ميرسد فساد اداریسطوح کنونی 
  .  نماينگر تحمل اعمال  مربوط به فاسد ميباشدفساد اداریبحث مردم روی 

 نشان ميدهد در ساحات شهری مردم افغانستان در جريان صحبت با دوستان و اقارب شان مکررًا از ١٩قسميکه شکل 
. سه چهارم ايشان اظهار نمودند که همچو بحث ها را غالبًا يا بعضی اوقات داشته اند.  صحبت مينمايندریفساد ادا

 بحث نموده که در نتيجه مردم را تشويق نمودند تا در فساد اداریبزرگان ، سران اقوام و مال ها غالبًا روی موضوع 
م جمعيت شهری،  بزرگان محلی مشکل را غالبًا و يا طبق گفته های  دو سو: رابطه به موضوع بحث و گفتگو نمايند

 بازی نمايند قسميکه فساد اداریهمچو چهره ها ميتوانند نقش مهم را در راستای مبارزه عليه  . بعضًا بيان نموده اند
 مراجعه ١٨به شکل (رسدب به آنها ، به اثبات فساد اداریموضوع با ميل و رضايت مردم جهت راپور دهی قضايای 

فساد  ،بزرگان محلی در مناطق جنوبی و غربی کمتر در مورد نظر سنجیمطابق نظريات اشتراک کننده گان ). دشو
 گفته اند که آنها کمتر درمورد نظر سنجی درصد از اشتراک کنندگان ۴٣ درصد و ۵٢بالترتيب .  صحبت مينماينداداری

 فساد ادارین محلی فکر و انديشه درمورد بحث رو در مناطق مزبور رهبرا.  در محضر عام صحبت ميکنندفساد اداری
  .  متردد ميباشند

  ) مناطق شهری( براساس زمينه ها و دست اندرکاران فساد اداریتکرار بحث و راپور دهی در مورد : ١٩شکل 
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هيچ گاه

  

اد فس ، رسانه ها مانند ساير نهاد ها در بحث و گزارش درمورد نظر سنجیمطابق درک و فهم  اشتراک کننده گان 
 در افغانستان بشکل گسترده آن وجود داشته و مردم بطور فزاينده از ضرورت فساد اداری.  دخيل  نميباشنداداری

 از جمله اولويت ها در اجنداء سياسی فساد اداری آگاه بوده و کوشش در راستای مبارزه با فساد اداریمبارزه عليه  
 در مناطق شهری به اين نظر سنجی است که اشتراک کننده گان و اين جای بسا تعجب. دولت فعلی افغانستان ميباشد

به نظر ميرسد که  .  را تبارز نداده اندفساد اداریعقيده هستند که رسانه ها ندرتًا و يا هم هيچ گاهی موضوعات مرتبط به 
کننده گان  صورت ميگيرد در جائيکه دو سوم از اشتراک  ها  در جنوب کشور کمتر توسط رسانهفساد اداریپوشش 

.  در رسانه ها به ندرت تبارز داده شده و يا هم هيچ بنظر نرسيده استفساد اداری به اين نظر هستند که نظر سنجی
بعضی ازشبکه های تلويزيونی شخصی، قسميکه از زبان مردم نقل قول شده است،  در ميان ساير رسانه ها موضوعات 

  .  را منعکس ساخته اندفساد اداریمرتبط با 

   فساد اداریذيرش اجتماعی پ

 دارای مردم  در قبال اعمال معينآنست که ، معلومات نشان دهنده فساد اداریعلی الرغم درک گسترده در مورد شدت 
بطور مثال بسياری از مردم تقاضای بخشش يا پول را از طرف کارمندان دولت . )شکل بيستم ( ميباشدسطح بلند تحمل

، استخدام فردی براساس )نظر سنجی  اشتراک کننده گان درصد در٣٨( اداری بخاطر سرعت بخشيدن به مراحل
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اينکه يک . قابل قبول دانسته اند)  درصد۴٢(يا بدليل پائين بودن معاش  کارمند دولت  )  درصد۴٢(ارتباطات فاميلی 
نداده، صورت شود  و تقاضای پول از وی، با وجوديکه عمل خالف قانون را انجام  متوقفشخص از طرف پوليس 

بهر حال هرگونه مطالبه .  قابل قبول دانسته شده است)  درصد٢٨(ميگيرد از طرف  تعداد  قابل مالحظه از مردم 
بطور مثال در صورت که يک معلم از ولی شاگرد در بدل رويه خوب با شاگرد تقاضای :  قابل تحمل نميباشدرشوت

اين پاسخ  ها بيانگر .قابل قبول باشد)  درصد٨( کمی از مردم پول را نمايد،  ممکن است اين عمل برای يک فيصدی
بعضی فکتور . درک متناقض و  مغشوش کننده در مورد چگونگی  نقش و وظايف که کارمندان دولتی  دارند ، ميباشد

 روی رفتار و قبيله يی امکان دارد تاثير بارز/ ترس از مقامات دولتی يا گرم بودن روابط فاميلی /های ديگر مانند احترام
  . سلوک معين داشته و بعض اوقات  قابل قبول باشد

  )ئیشهری و روستامناطق در (طرز برخورد کارمندان برايشان قابل قبول ميباشد که افراد فيصدی : ٢٠شکل 
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مناطق شهری

  

ن  بيانظر سنجی که توسط اشتراک کننده گان فساد اداریدرين جا يک ناسازگاری و تناقض ميان قبول انواع معين از 
 يک چالش بزرگ است که فساد اداری مبين اين است که نظر سنجیاشتراک کننده گان اين گرديده و اينکه نظريات 

اين تناقض صريح ممکن است در بخش مراجعه به فکتور های که در بخش . افغانستان با آن مواجه ميباشد، وجود دارد
افغانستان قابل درک است که کارمندان دولتی نظر به داليل برای مردم . مقدمه به بحث گرفته شده، توضيح گرديده باشد

 در جا های که حکومت مرکزی ضعيف بوده رشوت ستانی زده که از آن جمله ميتوان تقاضای رشوتمختلف دست به 
معاشات کارمندان دولتی کم بوده و به وقت و زمانش  .و يا هم در بعضی ازين مناطق حضور ندارند، را ياد آوری نمود

رداخته نشده، سابقه دراز مدت از کشمکش ها و بی ثباتی وضعيت امنيتی ترغيب کننده اينست که هر کس صرف در  پ
در عين زمان مردم .  که خطرش کمتر و پاداش اش فروان تراست، را نمايندرشوتمورد امروز فکر نمايد و تقاضای 

که به آن اعتماد و احترام می باشد ن متکی به دولت شا عالیافغانستان مشتاق صلح بوده و ميتوان ديد که آرزو های 
  .  يک استثناء است نه يک قاعدهرشوت در آن  باشند، دولتی کهداشته

  نتيجه گيری . ۶

 سکتور های دولتیتمام  و گسترده تشخيص گرديده که در  بسيار وسيعنظر سنجی در جريان اين رشوت تجارب ميزان  
 گانمقامات محلی و فراهم کنندو نيز ، ادارات تنفيذ قانونچون ل نهاد های مهم دولتی شام سکتور ها اين. موجود ميباشد
يا باشند و حقوق شان در محاکم خواستار دفاع از  داشته يايا جواز سند به نياز  هرگاه افغانها ،طور مثال. خدمات ميباشند

  .  مواجه ميشوندرشوتهای تقاضا  با دريافت نمايند،ً را صحی خدمات 
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از بين برده و فشار مالی قابل را نيز  اعتماد باالی دولت کهو اجتماعی بوده، بلفردی ميدی ا انتنها عامل  نه فساد اداری 
 آمده و آن را به مثابه دشمن درجه يک توه ستانی ها به سرشوتغانستان از مردم اف. مردم ايجاد مينمايد برایمالحظه را 

  . پندارندمی خود 

موجوديت دو  مقتضی رشوت.  ميباشد صرف با موجوديت دو طرف امکان پذير اموربعضی از ،که گفته شدطوري
مجازات در  با وجوديکه .را قبول مينمايدتقاضا ه اين  فرد ک را مينمايد، ورشوتشخص که تقاضای  بوده يعنیطرف 
 گيرنده رشوت يا شريک  مردم افغانستان تا حدی درين مشکل همدستاست، گيرنده يکسان رشوت دهنده و رشوتمورد 
 اما در اکثر موارد مردم ميدهند؛  خالف قانون را انجام  اکثر مردم ميدانند که عملرشوتپرداخت در زمان . ميباشد

را رشد  فساد اداریچنان اين عمل  حلقه مه. دارند نجز اين، چاره ديگرمخالف ارزش های شان عمل می نمايند زيرا 
 را به يک امر معمول تبديل فساد اداری و عمل نمودهعمال بد و ناشايست را تقويت اساير  رشوتزيرا هرعمل داده 
  . کار بس مشکل به نظر ميرسدفساد اداری درين حالت مبارزه عليه  .ميکند

 فساد اداریفرصت از بين بردن حلقه اکنون  که اشاره نمودصراحتًا  نظر سنجیگان از اشتراک کننديکی همان طوريکه 
 جهت مبارزه عليه و اراده  سياسی بی سابقه در محور همه موضوعات قرار گرفته فساد اداریله ئمس.  استبوجود آمده
افزون مردم افغانستان و همکاران بين المللی فشار های مبنی بر ايجاد   روز توقعات. نيز بوجود آمده استفساد اداری

  . عمل رسيده است حاال زمان؛حظه را در زمينه وارد نموده استتغيير قابل مال

 اتخاذ اقدامات  مدارک جمع آوری شده غرضمتعددی مبنی بر ات تعدادی از اولويت ها مشخص و پيشنهادگزارشدرين 

می باشد، معلوماتی که از طريق  يکی از عناصر مهم مبارزه عليه فساد اداری معلومات . ارائه گرديده است،عملی

   .اشدتحقيق جامع و قابل اعتبار فراهم گرديده ب

نتايج اين .  ميباشد در افغانستانرشوت ن اجرای ارزيابی تجارب واقعی متضرريجهتتالش   اوليننظر سنجیاين 
  . مورد استفاده قرار گيردفساد اداریدر مبارزه با آينده  اتاجراآت ميتواند بحيث معيارسنجش انکشاف

ها و  نظر سنجی طرح پالسی ها به هور و کمک ب در کشفساد اداریير کامل از فراهم آوری تصوجهت   حال،  با اين
در درک طرح ها، تشخيص  ها به دولت افغانستان و شرکای آن نظر سنجی ارزيابی و .ارزيابی های مزيد نياز است

 تا ميکند مجهز معلومات درستبا دولت را .  اقدامات عليه فساد اداری، کمک می نمايدارزيابی موفقيتاولويت ها و 
، راه حل ها را مطابق داليل و مدارک تنظيم  نمايدرسوده نموده،فساد اداری که جامعه افغانی را فنه از تشخيص آگاها

  .و پاسخگو در مقابل آنچه می کند، باشدنموده 

  : بايد داری سه عنصر ذيل باشدفساد اداریسيستم فراگير جهت نظارت بر   

 ):برای جمعيت عام و سکتور تجارتی(  فساد اداریانواع ساير  و رشوتارزيابی کلی از تجارب  •
 نمايد؛ را شناسائی فساد اداری های عمومی هتحقيقات مذکور ميتواند نمون

کارمندان ، پوليس، تقضا(و راستکاری کارمندان دولتی ارزيابی سکتوری از شرايط کاری  •
 هدي گردبه ازريابی های مشخص و دقيقمنتج تحقيقات مذکور ميتواند ):  حکومت و غيره وگمرکات

 .  و درجهت شناسائی تدابير پاليسی های مشخص ممد واقع شود
تدابير  به شمول فساد اداریدر برابر های دولت عملکرد موجوديت يک سيستم برای نظارت  •

 .  دولت را شناسائی نمايدفعاليت های موفق و ناموفق، تا پيشگيرانه و وقايوی

  آماده است  تا دولتسازمان ملل متحد دفتر مواد مخدر و جرايم در مورد منابع که در دسترس قرار خواهد گرفت،
فساد رزه عليه   ملی و بين المللی در راستای ايجاد يک سيستم نظارتی فراگير مباافغانستان را با همکاری همکاران

يق کنوانسيون انجام اين کار افغانستان را در سعی و تالش جهت تحکيم و تقويت تطب.  نمايد حمايت و پشتيبانیاداری
 بزرگ با آن مواجه عنوان چالشمروزه افغانها به نچه که اآ و با دادهقرار  پيشتاز ،فساد اداریعليه  سازمان ملل متحد

  . ، مبارزه خواهد کرداند
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  روش اجرای تحقيقضميمه . ٧

   نظر سنجیطرح 

. ستقل اجراء گرديده ، ميباشد  روستايی که بشکل منظر سنجی شهری و يک نظر سنجی مشتمل بر يک نظر سنجیاين 
 شهری شامل بعضی از سواالت نظر سنجی.  از پرسشنامه های مشابه استفاده بعمل آمده استنظر سنجیدر هر دو 

  . ميباشدفساد اداریاضافی در رابطه به درک و نظريات در مورد 

  

   در مناطق روستايینظر سنجیروش اجرای 

 کشت خشخاش در افغانستان مورد اجراء نظر سنجیمناطق روستايی توام با  در فساد اداری در رابطه به نظر سنجی
 نظر به ضرورت ها بخاطر ارائه سطح دقيق فساد اداری نظر سنجیهمينطور روش نمونه  گيری در . قرار گرفت

واليات که در آن خشخاش به ندرت کشت ميگرديد، از چارچوب نمونه گيری . تخمين کشت خشخاش بکار گرفته شد 
حال . ه است در آن واليات صورت نگرفتفساد اداریمستثنی قرار داده شده و در نتيجه هيچگونه مصاحبه در رابطه به 

، ضروری به اثبات رسيد تا بتوان يک هآنکه روش نمونه برداری نسبت به انتخاب مصاحبه شونده گان مطابقت نداشت
 در وضعيت دشوار عملياتی، بدست نظر سنجی یاجراودن موازنه را ميان طرح نمونه گيری مطلوب ومنابع و عملی ب

 از مناطق روستايی امکان پذير بود و آن فقط بخاطری موجوديت يک شبکه کامًال اکثربطور اخص دسترسی به . آورد
 های نظر سنجی که بشکل منظم بخاطر (UNODC)مجهز از مصاحبه کننده گان دفتر مواد مخدر و جرايم ملل متحد 

  . واد مخدر بکار گرفته شده اند، ميباشدمرتبط با م

روش  نمونه گيری براساس رهنمود های مورد اجرا قرار ميگيرد که در  احصايه های زراعتی  در منطقه چارچوب 
چارچوب نمونه گيری روستا ها يک لست از قراء است که مطابق امار رياست احصايه . طرح نمونه گيری بکار ميرود
اين چارچوب همراه با يک نقشه کامًال جديد زمين های  .  قريه است، ميباشد۴٣۵۵۶تمل بر مرکزی که در مجموع مش

  . کيلو متر تقسيم گرديده اند١٠ کيلو متر در ١٠زراعتی مورد پوشش قرار گرفته  و به  شبکه يا مربع های 

 کيلو متر مربع را احتوا ١٠٠هر کدام ازين شبکه ها ساحه (  شبکه يا مربع ميباشد۴٢٣١ در نتيجه آن مجموعه از 
با  در . ؛ هر يک ازين شبکه ها شامل يک يا چند قريه بوده و مقدار زمين های زراعتی را تعيين مينمايد)ميکند

 واليت افغانستان بحيث نقاط که قابليت قوی کشت خشخاش ٢٠ ولسوالی در ١٠۵نظرداشت مشخصات زمين ها ، فقط 
  .را دارا هستند، نشانی گرديده اند

 قريه را تشکيل 13713لقوه کشت خشخاش بدان معنی است که چارچوب نمونه گيری اا درنظر داشت تنها ساحات بب
به منظور جمع آوری حتی االمکان تغير پذيری در مورد ساحات که تحت .  شبکه ها احتوا ميگردد 1569داده که در 

ث واحد نمونه گيری  ابتدايی انتخاب گرديده کشت خشخاش از جمله قريه جات قرار دارند، يک نمونه خوشه ای بحي
نظر به . هر خوشه  نماينگر يک شبکه بوده که از نظر جغرافيای يک مجموعه از قريه جات را احتوا ميکند. است

بخاطر تغير پذيری .قريه مشخص گرديده است١٧٠٠ خوشه  و در حدود ۴٠٠ملحوظات نظری و عملی يک حجم نمونه 
.  استفاده بعمل آمد(PPS)مين ، مناسب دانسته شد تا از نمونه گيری احتمال متناسب به حجم قابل مالحظه هر قطعه ز

در جائيکه حجم بوسيله مقداری زمين های ( شبکه ها براساس اصل احتمال متناسب به حجم انتخاب گرديده است 
از ابزار نقشه برداری  انتخاب چهار قريه در داخل هر شبکه بطور تصادفی با استفاده   ).زراعتی معين گرديده است

  ).  قريه وجود داشت، سه قريه انتخاب گرديده است3اما وقت که در آن بخش  فقط ( گرديده اند 

  

 در هر يک از قريه های انتخاب شده مصاحبه های رو در رو با  بزرگان قريه جات و تعدادی از دهاقين صورت گرفته 
 مصاحبه در ۴٢٠٠در مجموع اضافه تر از . ری انتخاب گرديده بودکه بطور تصادفی تحت يک چارچوب نمونه گي

  .  قريه صورت گرفته است١۶٣۴



 

  29

   برای مناطق شهرینظر سنجیروش اجرای 

  که در کابل مستقر است، (Eureka)بنام يوريکا ) ارزيابی/ تحقيق( شهری توسط يک کمپنی تحقيقاتی نظر سنجی
عرف از جمعيت شهری افغانستان يک فرق ميان کابل ، شهر های عمده بمنظور دريافت  نمونه م. صورت گرفته است

عالوتًا تفاوت های منطقوی بر حسب . منطقه يی و ساحات شهری با اندازه متوسط مناطق شهری صورت گرفت
 شهر ١٢به اساس اين ملحوظات تصميم بر آن شد تا . ملحوظات سياسی، انکشاف اقتصادی و امنيتی بر شمرده شده اند

  :ی الذکر شامل گرددآت

، )هلمند(، لشکرگاه)هرات(،  هرات )فارياب(، ميمنه )بلخ(،   مزار )کندز(،  کندز)بغالن(،  پلخمری )کابل(کابل
  ). لغمان(، و ميترالم )ننگرهار( ، جالل آباد)پکتيا(، گرديز)ارزگان(، ترين کوت )کندهار(کندهار

در مرحله اول شهرها به مناطق جغرافيائی . انتخاب شده استنمونه به تعقيب يک طرح نمونه گيری دو مرحله ای 
 ۶طور مثال ( به شکل تصادفی انتخاب گرديد بعدیو هر منطقه  )  در ساير شهرها۶ در کابل، ١٢(مشابه تقسيم گرديد
نتخاب در مرحله دوم خانواده ها به شکل تصادفی با ازستفاده از روش ا).  منطقه در ساير  شهرها٣منطقه در کابل و 

 اجراء کننده گان اين نظر اين روش طوری است که از : انتخاب شدند) Random Walk Procedure( تصادفی 
  . از قبل تعيين شده انتخاب ميکنند فاصله زمانی از محل جغرافيائی از پيش تعيين شده  خانواده ها را براساس سنجی

  

  : سنجش نمونه های انتخاب شده 

 روستائی به سطح ساحوی براساس تناسب مجموع نفوس روستائی در چهار منطقه نظر سنجینتايج باالی پاسخ های 
اين کار بمنظور رفع اختالفات که در حجم نمونه در سراسر چهار منطقه بوجود آمده بود، . مورد تطبيق قرار گرفت
س تعداد پاسخ های که از  شهرها براسانظر سنجیبه همين طور، نتايج باالی پاسخ های . مورد استفاده قرار گرفت

محاسبات مناطق شهری و روستائی بوسيه . ، مورد تطبيق قرار گرفته بودسوی جمعيت شهری در سه شهر ارايه گرديد
 . ان بالترتيب به شهرها و مناطق روستائی  جمع گرديدتتقسيم بندی جمعيت افغانس

   پرداخته شده استرشوتتخمين مجموع پول که طی يکسال به عنوان 

 پرداخت گرديده است، محاسبه شده است و به مثابه ٢٠٠٩ در جريان سال رشوتبلغ مجموعی پول که به عنوان م
تخمين مذکور ازطريق ضرب نمودن تعداد افراد که احتماال پول نقد . فيصدی توليد ناخالص داخلی بيان گرديده است

 که به شکل نقد هرشخص در جريان سال گذشته رشوت، تعداد ) ١بخش آتی شماره ( پرداخت نموده اند رشوتبعنوان 
اين محاسبات . محاسبه گرديده است) ٣بخش( پرداخت شده است رشوتو مبلغ پول که در هر) ٢بخش ( پرداخته است 

برای مناطق روستائی و شهرها بطور جداگانه مشخص گرديده و بعد بمنظور دريافت تخمين ملی هردو آن جمع گرديده 
  . اند

  : پرداخت نموده اندرشوتداد مجموعی افراديکه پول نقد به عنوان تخمين تع. ١

 درصد ۴٠به )  سال و اضافه ازآن٢٠( دخيل اند نمايندگی از اشخاص بالغ رشوتتعداد افراديکه احتماال در پرداخت 
 در رشوتبراين اساس ميتوان گفت که تعداد افراديکه احتمال در پرداخت . جمعيت مجموعی تخمين زده شده است

  .   نفر ميرسد۶٧٣۴۶۵٩ و٢٨۶٢٧۴١شهرها و روستاهها دخيل اند، به

 پرداخت نموده رشوت درصد افراد به نحوه از انحا ۴۶ که در شهرها صورت گرفته است نشان ميدهد که نظر سنجی
ستائی  که در مناطق رونظر سنجی.  پرداخت کرده اندرشوتدرصد افراد اين فيصدی پول نقد به عنوان  ۵.۶۴اند که 

 برای مردان در هردو رشوتباتوجه به اينکه ميزان :  استصورت گرفت تنها مردان را تحت پوشش خود قرار داد
 که در شهرها صورت گرفت برای فيصدی نظر سنجیمناطق روستائی و شهرها بسيار مشابه است، قيمتی کلی 

با وجود آن، . د، مورد استفاده قرار گرفته است پرداخت نموده انرشوتافراديکه به نحوه از انحا در مناطق روستائی 
 استفاده کرده رشوت در صد افراد از پرداخت پول به مثابه ٧.٨٠ مربوط به مناطق روستائی نشان ميدهد کهنظر سنجی
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 پرداخت رشوتاين بدان معنی است که تعداد مجموعی افراديکه در شهرها و مناطق روستائی پول نقد به عنوان . اند
  .   نفر مير سد٢۴٩٨٧۴۶ و٨۴٩۴٢٨الترتيب به نموده ب

  : که در هرسال بصورت عادی پرداخت گرديده استرشوت ميزان .٢

 ۵.۴  و برای مناطق روستائی ٢.۵ نقد که در سال گذشته پرداخت گرديده است برای شهرهارشوتحد اوسط تعداد 
افراد در شهرها و مناطق روستائی در سال  نقد که از سوی رشوتاين بدان مفهوم است که تعداد مجموعی . ميباشد
  .  نفر می رسد١١٢٨٠٨۴٩ و۴۴۴۴٧۵٧ پرداخت گرديده است به٢٠٠٩

  : پرداخت گرديده استرشوتمبلغ پول که در هر .٣

و در مناطق )  دالرامريکائی١٣٩( افغانی ۶٩٢۶ پرداخت گرديده است درشهرها به رشوتحد اوسط مبلغ نقد که در هر 
  .  می رسد)  دالرامريکائی١۶۶(افغانی  ٨٢٩١روستائی به 

 براساس فيصدی توليد ناخالص داخلی پرداخت رشوتمبلغ ساالنه که در سطح ملی به شکل نقد به عنوان .۴
  :گرديده

مبلغ مجموعی پولی را ميدهد که تخمين زده ميشود ) ٢مختصر در جدول شماره  (٣ و ٢، ١با ضرب نمودن بخش های 
 ميليون ٧.۶١۵مبلغ مجموعی مذکور در شهرها به .  پرداخت گرديده باشدرشوت به عنوان که در جريان سال گذشته

ميليون ۵٫۵٢٨،٩٣( ميليون دالر امريکائی ٨٧٠۶،١و در مناطق روستائی به ) ميليون افغانی٣٠٧٨۴(دالر امريکائی 
  . ميرسد) افغانی 

  

  خالصه شمارش مقدار پول که در يکسال پرداخت گرديده است :٢جدول

  شهر ها روستا ها ملی 

  تاديه ميکنندرشوتتعداد مردم که پول را بحيث  .1 850,000 2,500,000 3,350,000

 4.5 5.2 
 تاديه شده رشوتحد اوسط رقمی که در يک سال بحيث .  2            

 است

 )دالر امريکايی(رشوتحد اوسط مقدار  . 3 139 166 

2,486.3 1,870.6 615.7 
 ميليون دالر (3x.2x.1.)  پرداخته شده استرشوتقسم مجموع پول که ب

   امريکايی

  

 ٣.٢٣  برابر باکه) ی ميليون افغان٣١٣،١٢۴( ميليون دالر امريکايی ٢ ،۴٨۶به سطح ملی برابر است با اين ملبغ 
  .افغانستان ميباشدناخالص داخلی توليد  ددرص
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   تحت پوشش قرار گرفته اندنظر سنجیواليات که درين 

     

   تحت پوشش قرار گرفته استنظر سنجیشهر های که درين 
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  نواحی افغانستان
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  : يادداشت ها

     __________________  
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