سنبله1395

آبادانی
فصل
فصل آبادانی
اصالحات
افغانستان :تحول و
افغانستان :تحول و اصالحات

سفارت جمهوری اسالمی افغانستان در لندن

مقدمه:
افغانستان پس از سقوط طالبان شاهد تحول فوق العاده ای بوده است.
پایه گذاری یک افغانستان نو و مدرن امروزی ،نمونه ای بارز این رشد
سریع و تحول بزرگ است .با گذار از یک دوره ای که در آن هیچ
زیرساختی وجود نداشت ،به دوره رشد و شکوفایی وارد شدیم که
درآن نه تنها زیرساخت های فیزیکی کشور ساخته شده است بلکه
آنچه در این شماره میخوانید

اصول بنیادین دولت -ملت نیز نهادینه گردیده است .و بدون تردید

 رسانه های آزاد

هنوز با چالش ها و موانع بسیارجدی در این راستا مواجه هستیم.

 حضور خانمها

با این حال ،ما در تمام بخشها در سراسر کشور به دستاوردهای قابل

فصل آبادانی

 نظام مالی

توجهی دست یافته ایم .افغانستان با کمک همکاران بین المللی خود،
با طی نمودن راه طوالنی ثبات و توسعه ،به طور فزاینده ای کم کم

 معارف و تحصیالت

متکی به خود میگردد وبه تعهدات ملی ،منطقه ای و بین المللی خود

 سیستم عدلی و قضایی

نیز همچنان پابند و متعهد است.

 تکنالوجی و

حکومت وحدت ملی جمهوری اسالمی افغانستان ،سرعت توسعه

حکومتداری

درکشور را با راه اندازی یک سلسله برنامه اصالحات در تمام
سکتورها ،افزایش داده است .برخی از این برنامه اصالحات و

 رشد خدمات صحی

تحوالت شامل تعلیم و تربیه ،حقوق زنان ،بهداشت و صحت ،قانون

 مبارزه با فساد اداری

رسانه ها ،قوه قضائیه ،اقتصاد ،تالش های ضد فساد اداری و راه
اندازی سیستم حکومت داری الکترونیکی ،میباشد.
این جریده در حالی که پیشرفت های انجام شده در کشور را برجسته
و تعریف میکند ،همچنان بر نیازمندی های افغانستان و ضرورت ادامه
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حمایتها از این کشور به منظور حفظ دستاوردها و رشد توسعه در این
کشور تاکید می ورزد.

پیام شارژدافیر:
افغانستان در یک و نیم دهه گذشته به دست آوردهای چشم گیر،
انکار ناپذیر و قابل توجهی دست یافته است .پس از گذشت بیش
از یک دهه ،افغانستان ،مسیر "تحول و اصالحات" را موفقانه
می پیماید و همچنان این روند با اراده رهبری دولت و به حمایت
مردم افغانستان و با کمک و همکاری نزدیک دوستان بین المللی
مان ،ادامه دارد .به فعلیت درآوردن ظرفیت های قانون اساسی
افغانستان ،که در آن تمامی ارزش ها و حقوق شهروندی افغانها
تعریف شده ،خطوط اساسی حرکت به سمت رفاه ،ثبات ،پیشرفت
و توسعه درکشور را تشکیل میدهند .با وجود روایت نسبتا تیره و آقای لیاقت علی امیری

رشد و پیشرفت در افغانستان را نشان میدهند .گزارش که در دست دارید ،زوایا و جوانبی از تحول،
تالش ،رشد و توسعه ،امیدها و آرزوهای مردم افغانستان را در شکل دادن به افغانستان نوین ،بر آفتاب

فصل آبادانی

ابر آلود در مورد افغانستان ،واقعیتهای موجود نکات متفاوتی از

می افکند.
از این رو ،این گزارش می کوشد با ارائه یک تصویر واقع بینانه از تالشهای دولت و حکومت جمهوری
اسالمی افغانستان جهت آوردن تحول مثبت در کشور و مروری گسترده در بخش هایی که در آن افغانستان
به توسعه و پی شرفتهای بزرگ نایل آمده و ایجاد یک جامعه مرفه را نوید میدهند ،به تفصیل به بحث
بپردازد .تعلیم و تربیه ،ایجاد نهادهای موثر ،رسانه های آزاد ،اجرای حاکمیت قانون ،آوردن شفافیت و
پاسخگویی در موسسات دولتی ،حمایت از حقوق بشر که شامل توانمند سازی زنان و جوانان می شود،
ارائه مراقبت های صحی و ایجاد فرصت های شغلی و سرمایه گذاری های اقتصادی که تهدابی برای
ایجاد یک جامعه مرفه و موفق در افغانستان نوین محسوب میشود ،از نکات مهمی است که در این
گزارش گنجانیده شده است.
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نکاتی که در این گزارش به آن پرداخته شده ،در واقع بازتاب واقعیت ها و تحوالت بنیادی است که
درافغانستان نوین اتفاق افتاده و یک بخش کوچک آن بیانگر اشتیاق کودکان و جوانانی است که برای

آموزش و تحصیل تالش میکنند و امید فردای بهتر را در سر دارند .همچنان این گزاش ،مروری دارد بر
دستاوردها در زمینه حقوق بشر وحقوق زنان و نیز ایجاد تسهیالت و ترغیب به مشارکت در پروسه های
سیاسی و اجتماعی در سطوح مختلف مدیریتی و اداری کشور .در ادامه از پیشرفت های چشمگیری که
در زمینه آزادی رسانه ها و دسترسی به فناوری های ارتباطی ،که یکی از دستآوردهای قابل افتخار کشور
به حساب می آید ،توضیح داده خواهد شد .همچنانی که به مجموعه ای از دست آوردهای مثبت در
کشور اشاره خواهد شد ،بر چالش ها و موانع جدی ای که فرا روی توسعه و پیشرفت ما قرار دارد نیز
پرداخته خواهد شد .درادامه ،این متن با تاکید در حفظ دستاوردهای موجود و با ترسیم یک چشم انداز
بلند مدت برای ای جاد یک افغانستان با ثبات و مرفه ،این اطمنان داده می شود که مردم افغانستان آینده
بهتری را پیش رو دارند.
با وجود این ،دست یابی به این پیشرفتها و دستاوردها بدون تالش و سهم گیری مردم افغانستان و حمایت
مستمر و مداوم شرکای بین المللی ما ممکن نبود وشرکای بین المللی ما با حمایت های مالی و جانی
فصل آبادانی

شان دولت و مردم افغانستان را یاری رساندند تا به این دستاوردها نایل آیند و جا دارد که بخاطر کمکهای
بسیار ارزشمند و فداکاری های دوستان بین المللی مان از آنها سپاسگزاری کنیم.
در اخیر ،سفارت جمهوری اسالمی افغانستان در لندن با استفاده از این فرصت ،سپاسگزاری عمیق قلبی
مردم و حکومت افغانستان را به جامعه جهانی و متحدین مان و به ویژه به مردم و دولت بریتانیا بابت
کمک ها وحمایتهای شان ،تقدیم میدارد.

لیاقت علی امیری
شارژدافیر و سرپرست سفارت جمهوری اسالمی افغانستان در لندن
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رسانه های آزاد ،مشعل دموکراسی نوپای افغانستان
رسانه های آزاد و آزادی بیان در افغانستان پدیده یی است جدید ،اما بالنده و پیشگام که بعد از سقوط رژیم طالبانی در
کشور ظهور نمود .در دوره تسلط طالبان  ۱۹۹۶الی  ،۲۰۰۱نه تنها هیچ رسانه یی آزاد در کشور وجود نداشت بلکه
خبرنگاری آزاد ،دسترسی به انترنت ،و رادیوهای مستقل نیز ممنوع بوده و هرنوع فعالیت در این راستا جرم پنداشته میشد.
تلویزیون غیر قانونی گردید .تصویر برداری هر موجود زنده گناه پنداشته میشد و گفتگو و مصاحبه آزاد نیز با قید شالق
و زندان ممنوع اعالن شده بود .خالصه افغانستان کشوری بود بدون صدا وبدون سیما .بعد از چنین شرایطی در سال ۲۰۰۱
و سقوط رژیم طالبانی ،برای اولین بار رسانه های آزاد در افغانستان پا گرفت و به سرعت باورنکردنی گسترش یافت.
امروزبه اساس آمار دفتر نی بیش از  ۱۴۰۰رسانه آزاد در کشور وجود دارد.

فصل آبادانی

4
رشد گسترده تعداد رسانه ها از سال  2001الی 2016

بیش از  ۷۵شبکه تلویزیونی ۲۰۰ ،ایستگاه رادیویی ،و بیش از  ۱۲۰۰نشریه چاپی در سراسر کشور مستقالنه فعالیت دارند.
این در حالیست که در سال  ،۲۰۰۱تنها آزادی نسبی خبرنگاری در وجود خبرنگاران و رسانه های خارجی تمثیل می
یافت .اما امروز بیش از  ۱۲۰۰۰مرد و زن در رسانه های آزاد افغانستان فعالیت داشته و مشغول خبررسانی ،اگاهی دهی،
بررسی اوضاع و نظارت بر کارکرد های دولت اند .بیش از دو هزار محصل در بخش های مختلف خبرنگاری و ژورنالیزم
در سراسر کشور مشغول آموزش میباشند که آینده رسانه های کشور و دموکراسی نوپای آن را بیشتر تحکیم خواهند نمود.

فصل آبادانی
تدوین قوانین در حمایت از رسانه های آزاد و تعهدات حکومت وحدت ملی بر حمایت از رسانه ها

گرچه این آمار نمایانگر رشد خارق العاده کمی رسانه ها در کشوراند ،اما تاثیرات شگرف موجودیت رسانه های آزاد را
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بیشتر در تاثیرات عمیق اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی آن میتوان دید .موجودیت رسانه های آزاد در افغانستان نقطه عطف
است در روند رشد دموکراسی نوپای ما ،در نهادینه شدن ارزش های حقوق بشری و مخصوصا در مبارزه با پدیده سرطانی
فساد در کشور .ضمناً ،رسانه های آزاد ،برای اولین بار زمینه رفع خالی اطالعاتی و ارتباطی میان مرکز و پیرامون ،میان

کابل و والیات ،و میان مردمان و گروه های مختتلف افغانی را به شکل مدنی و دموکراتیک آن فراهم کرده و زمینه پیوند،
گفتگو و گفتمان را میان بخش های گوناگون کشور و قشر های مختلف اجتماعی و سیاسی افغانستان فراهم ساخته است.

نمای از استودیو یکی از تلویزیونهای خصوصی ،تلویزیون طلوع کابل

رسانه های آزاد برای بزرگترین و پویا ترین قشر جامعه ما ،یعنی نسل جوان افغان ،فرصت تبادل نظر ،بسیج ،و دادخواهی
اظهار فکری و وجودی و هویتی نسل جوان و زمینه اشتراک در روند های دموکراتیک رابرای ایشان مهیا ساخته است.

فصل آبادانی

برای حقوق مدنی ایشان را فراهم نموده است .همچنان ،رسانه های آزاد اصل تنوع را در کشور مفهوم بخشیده و فرصت
امروز بسیاری از افغان ها آزادانه میتوانند خود را ،هویت خود را و افکار خود را و نگرانی های خود را در فضای رو به
گسترش رسانه ها انعکاس دهند .این پیشرفت ها که تا چند سال قبل رویایی بیش نبود ،امروز برای همگان واقعیتی است
غیر قابل انکار.
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حق آزادی بیان در قانون اساسی افغانستان تضمین شده است .دولت وحدت ملی افغانستان با درنظر داشت این اصل،
همیشه بر شفافیت ،آزادی و تحمل پذیری تاکید داشته و با حمایت متداوم معنوی و ایجاد چهارچوب های قانونی از رشد
رس انه های آزاد حمایت کرده است .در نخستین هفته های ایجاد حکومت وحدت ملی ،رئیس جمهور محمد اشرف غنی
قانون دسترسی به اطالعات را توشیح نمود .ضمناً حکومت وحدت ملی مقرره طرز تاسیس و فعالیت رسانه های همگانی
خصوصی را تصویب نموده و وزارت اطالعات و فرهنگ فعال آنرا اجرا می نماید .همچنان ،تمامی سخنگویان دوایر دولتی
موظف شدند تا هفته چهار روز به شکل مستقیم از طریق رسانه های همگانی کشور و نشر اعالمیه های مطبوعاتی مردم
را در جریان کارهای دولتی قرار بدهند.

فصل آبادانی
خبرنگار و گوینده تلویزیون طلوع

در ماه دلو سال  ، ۱3۹۴رییس جمهور محمد اشرف غنی طی فرمانی تمامی مسئولین دولتی را موظف ساخت تا فعاالنه با
خبرنگاران و رسانه ها در زمینه ارائه معلومات و اطالعات همکاری کرده و ضمناً نهاد های دفاعی و امنیتی را مکلف نمود
تا شیوه های برخورد مناسب با کارمندان رسانه یی را شامل نصاب تعلیمی نیرو های امنیتی سازد .در ضمن به تمام نیرو
های امنیتی هدایت داده تا در راستای تامین امنیت جانی کارکنان رسانه ها از هیچ تالشی دریغ نورزند .ضمناً نهاد های
ذیربط حکومتی ماموریت یافت تا تمامی قضایای قتل خبرنگاران را از سال  ۲۰۰۱به اینطرف بازنگری و مرتکبین آن
مجازات شوند.
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رسانه های تصویری افغانستان

رئیس جمهور محمد اشرف غنی

رئیس جمهور محمد اشرف غنی در سالروز تجلیل از آزادی رسانه ها ،دوازده تن از خبرنگاران فعال و با ابتکار رسانه های
وزیر محمد اکبر خان به افراد غیر نظامی داده شد .در این مراسم ،رییس جمهور غنی ضمن تقدیر از خبرنگاران گفت که
"بدون شک ،مطبوعات آزاد یکی از مهمترین ارکان رشد دموکراسی جوان افغانستان است" .او اضافه کرد که "خبرنگاران

فصل آبادانی

آزاد افغانستان را شخصا با اعطای مدال وزیر محمد اکبر خان و تقدیر نامه ها تقدیر کرد .این اولین موردی بود که مدال

با گزارش دهی دقیق و متوازن میتوانند نقش اساسی را در نهادینه شدن دموکراسی در افغاستان داشته باشند ".رییس جمهور
غنی همچنان بمنظور حفظ و گسترش آزادی رسانه ها و آزادی بیان ،فردی را بعنوان سفیر آزادی بیان تعیین نمود.

حبرنگاران زنان افغان در نشست " توانمندی حرفه ای خبرنگاران " کابل

ضمنا رئیس اجرائیه دولت وحدت ملی ،داکتر عبداهلل ،رسانه های آزاد را "صدای ملت ما" نامیده و از تعهد خویش برای
حفظ امنیت و مصئونیت خبرنگاران و مسئولین رسانه های آزاد در چندین رویداد اطمینان داده است.
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به اساس گزارش کمیته مصونیت خبرنگاران افغان ،در نیمه اول سال ۲۰۱۵
کاهش  ۴3در صدی در واقعات تهدید و خشونت علیه خبرنگاران نسبت به شش
ماه اول سال  ۲۰۱۴بمیان آمده که دلیل عمده آن اقدامات دولت وحدت ملی در
راستای حراست از آزادی بیان و آزادی خبرنگاری قلمداد میگردد .از جانب
دیگر حکومت وحدت ملی به جهانیان ثابت ساخت که حمایت از رسانه های
آزاد و آزادی بیان در افغانستان با خروج نیروهای بین المللی کاهش نیافته و
دولت مصمم است تا بهر قیمت این دست آورد را که حیثیت ارزش ملی را دارد،
حفظ و تقویه نماید .البته با وجود تمام این اقدامات و دست آوردها ،هنوز
داکتر عبداهلل عبداهلل رئیس اجرائیه

دموکراسی نوپای افغانستان ،مخصوصا آزادی بیان و رسانه ها همچنان با

مشکالت و خطرات بزرگی مواجه است .بتاریخ  ۲۰جنوری  ،۲۰۱۵که در تاریخ ما چهارشنبه سیاه نامیده میشود ،طالبان
در خونبار ترین حمله تروریستی علیه رسانه های آزاد ،هفت تن از کارمندان تلویزیون طلوع را به شهادت رسانیده و
تعداد زیادی را مجروح ساختند .امروز وحشت و خشونت طالبانی کما کان در افغانستان قربانی میگیرد.
رسانه های افغانستان هنوز تا حدی به حمایت های مالی بین المللی وابسته بوده و با مشکالت بیشماری دست و پنجه نرم
فصل آبادانی

میکنند .اما با حمایت دوامدار جامعه بین المللی و تعهد دولت افغانستان در حفظ دست آورد های دهه گذشته میتوانیم بر
بیشتر این مشکالت فایق آمده و این دست آورد ها را جز جدائی ناپذیر ارزش های افغانستان نوین سازیم.
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خبرنگ ار زن در حال تمرین و فرا گ یری ساخت گ زارش مستند در باره زنان افغانستان

مشارکت زنان در دولت
رحیمه ظریفی ،رییس پالیسی و پالن وزارت امور زنان در دفترش در کابل ،که بیرون از پنجره اش باغی سرشار از گل
های گالب نمودار است ،نشسته و در باره پیشرفت زنان در افغانستان سخن میزند .او نگاهش را از روی گزارشی که
خطوط اساسی پالن استراتژیک پنج ساله حکومت را برای اشتراک زنان در جامعه ترسیم میکند برداشته و چنین میگوید:
"این روایتی از موفقیت است .زنان افغانستان مشکالت فراوانی را کشیده اند تا به این جا رسیده اند".

فصل آبادانی

آمار حضور زنان در نهادهای دولتی

زنان افغانستان در زیر سلطه طالبان از سال  ۱۹۹۶تا  ۲۰۰۱از عرصه زندگی عامه کامالً حذف شده بودند .پس از آن که
صورت های شان را به اجبار برای سالیانی دراز با برقع پوشانده بودند ،زنان افغانستان پیشرفت های فوق العاده ای در
عرصه های نمایندگی در دولت ،فرصت های حرفه ای ،آموزش و پرورش و شمولیت در جامعه داشته اند.
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فصل آبادانی
مشارکت زنان در سطوح مختلف دولتی

زنان افغان به تناسب سالهای گذشته حضور چشمگیری در ساختار دولت در سطح مرکز ،والیات ،و محالت دارند .زنان
 ۲8درصد وکالی پارلمان افغانستان را تشکیل میدهند ،ترکیبی که به گزارش بانک جهانی بلندتر از  ۶۷درصد کشورها به
شمول فرانسه ،کانادا ،پولند ،آسترالیا ،و ایاالت متحده میباشد .بیشتر از  ۲۰درصد کارمندان خدمات ملکی را خانم ها
تشکیل میدهند و  ۱۰درصد کرسی های رهبری در حکومت را خانم ها در اختیار دارند .این شامل چهار عضو کابینه۲۴۰ ،
قاضی ،هشت معین ،دو سفیر ،و معاون شورای عالی صلح و لوی سارنوالی میشود .برنامه زنان در حکومت که توسط
) (USAIDتمویل میگردد ،برای  3۰۰۰دختر فارغ التحصیل از دانشگاه فرصت های کارآموزی ( )Internshipبا معاش
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را در عرصه خدمات ملکی فراهم میکند تا آنها مهارت ها و تجارب الزم فرا گیرند تا به آسانی شغل کسب کرده بتوانند.

فرصت های کاریابی در عرصه های مختلف برای زنان افغان افزایش یافته است .بر اساس نظر سنجی مردم افغانستان در
سال  ،۲۰۱۵که از سوی بنیاد آسیایی انجام یافته است ،یک نسبت بی سابقه یعنی دو سوم جمعیت باور دارند که زنان حق

فصل آبادانی

خبرنگاران زن در کنارهمکاران رسانه ای شان  -کابل

کار در بیرون از خانه های شان را دارند .زنان به گونه فزاینده ای در نیروهای امنیتی افغانستان شامل میشوند .استراتژی و
برنامه عمل برای ادغام پولیس های زن ۱3۰۰ ،افسر پولیس زن را شامل نیروی پولیس ملی افغانستان ساخته است .بیشتر
از  ۲۰۰۰عضو نیروهای مسلح را
زنان تشکیل میدهند .سه هزار و
هفتصد خانم  ۲۰درصد داکتران
این کشور را تشکیل میدهند.
بیشتر از  ۲۰۰۰زن در رسانه های
خصوصی کار میکنند ،و زنان در
راس بیشتر از  3۰رسانه و 8۰۰
شرکت تجارتی قرار دارند .در ماه
اپریل سال  ،۲۰۱۶نگین خپلواک،

ن گ ین خپلواک ،اول ین رهبر آرکستر خانم افغانستان

اولین رهبر آرکستر خانم افغانستان ،نخستین اجرای ارکستر زنان کشور را رهبری کرد .ورزشکار افغان ،مستوره آرزو ،در

12

قندهار ،شهری که خاستگاه طالبان بود ،زاده شد" .در مکتب ،پسران به امکانات
ورزشی دسترسی داشتند ،در حالی که برای دختران گفته میشد تا خود شان را به
کارهای دیگری مشغول کنند ".مستوره همچنان میافزاید" ،من از این وضع خسته
شدمو دست به تاسیس نشریه ایی ورزشی زدم".
این با عث گردید تا موصوفه ریاست فدراسیون ملی بدمنتن و فدراسیون بدمنتن
آسیا را به دوش گرفته و به حیث سفیر ورزش افغانستان برگزیده شود.

مستوره آرزو  ،ورزشکار افغان

رییس جمهور اشرف غنی پیوسته بر تعهد حکومتش در قبال زنان و حقوق شان تاکید کرده و بهبود حقوق زنان را یکی
از اولویت های مهم حکومت وحدت ملی قلمداد نموده است .رییس جمهور غنی بمنظور اجرای قطعنامه  ۱3۲۵سازمان

فصل آبادانی
رئیس جمهور داکترغنی و رئیس اجرائیه داکترعبداهلل

ملل متحد مبنی برگسترش نقش زنان در ارتقای صلح و زدودن جنگ و خشونت ،پالن عمل حکومت افغانستان را مبنی
بر اجرای این قطعنامه راه اندازی نمود .ابتکارات بانوی اول روال غنی نمودار نخستین مبارزه برای حقوق زنان از سوی
بانوی اول کشور از زمان ملکه ثریا ،که بانوی اول افغانستان از سال  ۱۹۱۹تا  ۱۹۲۹بود ،میباشد .در ماه می  ،۲۰۱۶افغانستان
میزبان سومین سمپوزیم بین المللی توانمند سازی و نقش زنان در افغانستان بود .این سمپوزیم برای اولین بار اجندای
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بسیار مشخص و عملی برای پیشرفت زنان در سالهای آینده طرح نمود( " .زنان افغان) پیشرفتی برابر با مردان و نقشی
چند بعدی و مساویانه در انکشاف کشور میخواهند "،رییس جمهور غنی در این همآیش گفت" .تعهد شخصی من و تعهد
حکومت وحدت ملی این است تا زمینه حضور زنان افغان را در تمام عرصه ها مهیا سازیم".

دختران یکی از مکاتب در کابل

حکومت وحدت ملی طرح اختصاص کرسی های یکی از معاونان ریاست های معارف را به زنان در  3۴والیت کشور

فصل آبادانی

امروز سه و نیم ملیون دختر افغان به مکتب میروند و حدود یک سوم این رقم در سال  ۲۰۱۶شامل مکتب شده اند.
نهایی ساخته است .در تالشی برای افزایش حضور معلمان زن ،برنامه مشارکت عمومی برای معارف راه اندازی شده که
طی آن  3۰۰معلم زن با معاش های عالی به شش والیتی که در آنها حضور معلمان خانم کم بوده و یا هیچ حضور نداشتند،
فرستاده شد.

14

ورزشکار زن افغان

خانم تجار در فروشگاهی در کابل

با وجود این پیشرفت ها ،افغانستان هنوز راهی دراز تا رسیدن زنان آن به شهروندی کامل و برابر ،هم زیر چتر قانون و هم
در عمل ،در پیش دارد .صندوق جمعیت سازمان ملل متحد تخمین میزند که  ۴۶درصد دختران پیش از رسیدن به سن ۱8
سالگی ازدواج میکنند ،و در سطح ملی تنها  ۲۱درصد دختران دوره مکتب ابتدایی را تمام میکنند .میزان بیسوادی در میان
فصل آبادانی

زنان به  8۰درصد میرسد و هنوز نوع نگاه خفت آمیز و از سر ننگ در برابر زنانی که کار میکنند به گونه مهار ناشده ای
در بسیاری از بخش های کشور رایج است .پارلمان هنوز قانون محو خشونت علیه زنان را تصویب نکرده است ،و افغانستان
باالترین میزان خشونت جنسیتی و مرگ و میر مادران را در جهان دارد .با جود آن که افغانستان در  ۱۵سال گذشته پیشرفت
های قابل مالحظه ای در زمینه های وضعیت و حقوق زنان داشته است و هم این که سمپوزیم مجموعه ای از توصیه ها
و اهداف منسجم و فراگیری را طرح کرده است ،هنوز نیاز فراوان به حمایت بین المللی وجود دارد تا تداوم و پایداری
روند بهبود وضعیت حقوق زنان را
تضمین کند.
"راه درازی را در  ۱۵سال گذشته پیموده
ایم "،سیمین بارکزی یکی از وکیالن خانم
در پارلمان افغانستان میگوید" .تعهد
حکومت وحدت ملی امید بخش است.
اما ماموریت پیش رو همچنان دشوار
خانم سیمین بارکزی عضو پارلمان
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است زیرا ما در سال  ۲۰۰۱از نقطه بسیار

پایینی آغاز کردیم ،وضعیتی که در آن زنان حتی اجازه بیرون شدن از خانه های شان را نداشتند .ما هنوز سفری دراز در
پیش داریم".

اصالحات در نظام مالی :گام مهمی بسوی خود کفایی اقتصادی
بسیاری از افرادی که در کشورهای غربی زندگی میکنند ،به این باوراندکه افغانستان در گرداب خشونت ،فساد و مواد
مخدر غرق بوده و هیچگونه امیدی برای نجات کشور از این معضل وجود ندارد .اما در افغانستان  ۲۰۱۶یک تعداد واقعیت
های جدیدی در حال ظهور بوده که نه تنها افغانستان امروزی را در تضاد جدی با ذهنیت اکثریت ناظرین کشور قرار داده،
بلکه روزنه امید را برای آینده پربار و با ثبات کشور تصویر می نماید .

فصل آبادانی

آمار رشد درآمد ملی

افغانستان از  ۱۵سال قبل الی امروز راه درازی را پیموده است .براساس آمار بانک جهانی ،در طول پانزده سال گذشته تولید
ناخالص داخلی ) (GDPکشور بیش از هشت برابر ،وتولید ناخالص داخلی سرانه ) (PER CAPITA GDPبیش از سه
برابر یعنی از  ۱۹۰دالر امریکایی در سال  ۱38۰به  ۶۲۰دالر امریکایی در سال  ۱3۹۴افزایش یافته است .
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فصل آبادانی
تولید ناخالص ملی از سال  2006الی 2016

در طول  ۱۵سال گذشته ،انکشافات دو سال اخیر نقطه عطفی را در راستای رشد اقتصادی و اقدامات مهم و موثر در امر
مبارزه با فساد اداری رقم میزند .براساس آمار اداره احصائیه مرکزی ،برای اولین بار در پانزده سال گذشته ،در سال ۱3۹۴
صادرات افغانستان به  ۵۷۰میلیون دالر رسید که افزایش  ۱۵۰میلیون دالری را در مقایسه با سال  ۱3۹۲نشان میدهد .در
عین حال ،دولت افغانستان اصالحات جدی را در عرصه های مختلف مالیاتی به اجرا گذاشت که در نتیجه آن عواید
داخلی در سال  ۲۱ ،۱3۹۴فیصد نسبت به سال  ۱3۹3افزایش یافت .در سال  ،۱3۹۴افغانستان برای اولین بار نه تنها که
توانست خود را به هدف تعیین شده صندوق بین المللی پول در قسمت جمع آوری مالیات برساند ،بلکه  3۱۵میلیون دالر
عواید بیشتر از معیار تعیین شده صندوق بین المللی پول جمع آوری نمود .این دست آورد عظیم که نمایانگر موثریت
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برنامه های اصالحی دولت وحدت ملی میباشد ،توسط بانک جهانی با اعطای مبلغ  ۹۰میلیون دالر کمک تشویقی مورد
تقدیر قرار گرفت .به همین ترتیب در سال  ،۲۰۱۵با افزایش  ۱۴فیصدی عواید مالیاتی ،افزایش  ۱۷فیصدی عواید گمرکی
و افزایش  ۴۶فیصدی عواید غیر مالیاتی  ،جمع آوری مالیات عرصه های مختلف بهبود یافت .

قالین فروشی در کابل  :2015صنعت قالین  % 40صادرات افغانستان را تشکیل میدهد .صادرات افغانستان از  420م یلیون به  570م ی لیون دالر در سال افزایش
یافته

در نتیجه اصالحات در جمع آوری عواید و مصارف حکومتی ،موقف مالی افغانستان در سال  ۲۰۱۵شاهد بهبود چشمگیر
بود .بر اساس گزارش بانک جهانی ،عواید داخلی به تناسب تولید ناخالص داخلی در سال  ٪۱۰.۴ ،۲۰۱۵افزایش نموده
که این فیصدی  ٪8.۷در سال  ۲۰۱۴ثبت شده است .حکومت افغانستان در سال  ۲۰۱۵در قسمت مصارف هم خیلی
محتاط بوده است .مصارف در سال ٪۲۶.۲ ،۲۰۱۴بوده و در سال  ۲۰۱۵فقط به  ٪۲۷افزایش یافته است .

بنابرین ،دولت وحدت ملی از بدو آغاز ماموریت در سال  ،۱3۹3مبارزه با فساد را در اولویت برنامه های خویش قرار
داده و یک سلسله اقدامات موثر را برای مهار این پدیده ی شوم اتخاذ کرده است .دولت وحدت ملی برنامه پنج ساله

فصل آبادانی

فساد اداری و رشوه ستانی از دیر زمانی بدین سو ،یکی از عوامل مهم مشکالت اقتصادی در افغانستان بشمار می رود.

مدیریت مالی را بنام «پروژه اصالحات مدیریت مالی عامه مرحله دوم» روی دست گرفته است تا مسیر تامین خودکفائی
اقتصادی افغانستان را در درازمدت مشخص سازد .درعین حال در این برنامه بر تعیین واضح اولویت های ملی ،اصالحات
بودیجوی و سرمایه گذاری تاکید شده که هدف نهائی آن محو بنیادی فساد و ایجاد سیستم موثر برای اداره مالی کشور
میباشد.

در عین حال ،استراتیژی انکشاف ملی افغانستان منحیث سند ملی ،تدوین و تکمیل گردید .در این سند ،اقدامات راهبردی
برای رسیدن به خودکفائی اقتصادی ،هماهنگی میان جامعه بین المللی و دولت افغانستان جهت تمویل برنامه هایی که
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دراولویت دولت افغانستان قرار دارد ،و نهایتاً تبدیل افغانستان از کشور وارد کننده به کشور صادر کننده ،توضیح و مشخص
شده است .
همزمان با این اقدامات ،بیش از  ۹۰فیصد از مسئولین ارشد دولت وحدت ملی به شمول رئیس جمهور محمد اشرف غنی،
رئیس اجرائیه داکتر عبداهلل و اکثریت اعضای کابینه
دارایی های خویش را رسما ثبت نمودند .در ادامه
روند مبارزه با فساد ،دولت وحدت ملی کمیسیون
ویژه را تحت عنوان اداره تدارکات ملی ) (NPAبنیان
گذاشت .هدف این اداره ،نهادینه سازی سیستم
رئیس جمهور و اکلیل حکیمی وزیر مالیه

تدارکات عامه که متضمن موثریت ،شفافیت و
حسابدهی متناسب با معیار های بین المللی است،

میباشد .اعضای عالی رتبه دولت وحدت ملی به شمول رئیس جمهور اشرف غنی ،رئیس اجرائیه داکتر عبداهلل و سایر وزرا
نقش فعال در کارکرد های این اداره دارند که خود نمایانگر تصمیم قاطع دولت وحدت ملی در محو فساد و تامین شفافیت
در کشور است .تا کنون ،اداره تدارکات ملی بیش از  ۹۰۰قرار داد را به ارزش  ۲.۵میلیارد دالر بررسی نموده و توانسته
فصل آبادانی

است با بهبود فرایند تدارکاتی و تامین شفافیت ،از ضیاع بیش از  ۲۰8میلیون دالر در فساد اداری جلوگیری نماید .ضمن ًا
بازنگری جدی و اصالحات بی پیشینه در سیستم مالیاتی و گمرکات کشور باعث افزایش چشمگیر عواید داخلی شده
است .قرار گزارش بانک جهانی ،در  ۱۲سال گذشته ،درآمد کشور از منظر جمع آوری مالیات هشت برابر افزایش یافته به
 ۱.۹میلیارد دالر در سال  ۱3۹۴رسیده است .
دولت وحدت ملی یک سلسله اصالحات راهبردی را جهت رشد اقتصاد کشور روی دست گرفته است .به طور مثال،
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قانون مالیاتی جدید بنام قانون اداره مالیاتی تصویب گردید که چارچوب قانونی را برای ایجاد سیستم مرکزی مالیاتی فراهم
مینماید .ضمناً دولت با راه اندازی برنامه همه جانبه ارزیابی مالیه دهنده گان در کابل ،اقدامات جدی را در راستای گسترش
حوزه مالیه دهنده گان و تعیین مسئولیت های مالیاتی شهروندان به اجرا گذاشته است .این برنامه اولین اقدام مهم در

راستای دیجیتال سازی سیستم ثبت و راجستر مالیه دهنده گان و ثبت  GPSو آدرس های ایشان در اداره عواید کشور
میباشد که اقدام مهم در تعیین نقشه جغرافیایی مالیه دهنده گان بخاطر بهبود جمع آوری مالیه در آینده بوده میتواند.
بنابر موقعیت جغرافیایی افغانستان منحیث محل تقاطع مسیر های تجارتی منطقه ،مالیات گمرکی تقریبا  ۴۶در صد عواید
ملی کشور را تشکیل میدهد .متاسفانه قبالً گمرکات یکی از آلوده ترین نهاد های کشور بوده و قسمت بزرگی از عواید
دولت درگذشته ،در اثر فساد گسترده از دست میرفت .دولت وحدت ملی برای پایان دادن به این معضل ،یک رشته
اصالحات بنیادی را برای محو فساد در ادارات گمرکی کشور اتخاذ کرد .از جمله این اقدامات ،از بازبینی و نوسازی
سیستم اداری فرسوده گمرکات کشور ،اخراج  ۲۵در صد از کارمندان گمرکات که متهم به فساد و بی کفایتی بوده اند،
استخدام پرسونل متخصص و آشنا به سیستم های جدید مدیریتی و ایجاد سیستم نظارتی در کارکرد های گمرکات کشور،
میتوان نام برد .ضمناً ،جهت ارتقای عواید داخلی کشور و مدرنیزه سازی سیستم جمع آوری مالیات در گمرکات ،در بیش
از  ۹8در صد از گمرکات کشور سیستم خودکار ثبت داده های گمرکی یا ) (ASYCUDAنصب گردیده است .متعاقباً،
برای دیجیتل سازی پروسه های اداره جمع آوری مالیات ،سیستم  (SITGASیا Standard Integrated
) Government Tax Administration Systemدر گمرکات کشور نصب و مورد استفاده قرار گرفته است.

های بین المللی ،علی الرغم پیشگویی ها ،نه تنها از رکود اقتصادی کشور جلوگیری کرده بلکه ،قرار آخرین گزارش بانک
جهانی ،زمینه رشد  3.8درصدی اقتصاد کشور را الی سال  ۱3۹۷فراهم نموده است.

فصل آبادانی

ابتکارات و اصالحات دولت وحدت ملی در ریشه کن سازی فساد ،افزایش درآمد های داخلی و کاهش وابستگی به کمک

با وجود رشد قابل مالحظه اقتصادی کشور بعد از سقوط رژیم طالبان ،هنوز افغانستان ازجمله فقیرترین کشورهای جهان
به شمار رفته و تا حد زیادی متکی به کمک های خارجی میباشد .بیکاری هنوز هم مشکل عمده کشور بوده که به بی
ثباتی سیاسی و تداوم خشونت در کشور کمک مینماید .امروز کمک های مالی بین المللی تقریبا بخش عمده بودجه کشور
را تشکیل میدهد .تمام این موارد نمایانگر شکنند بودن دستاورد  ۱۵سال گذشته کشور ،خصوصا دست آورد های حکومت
وحدت ملی ،میباشد .روی این ملحوظ نهادینه شدن تغییرات مثبت در کشور مستلزم تداوم اخذ و پیگیری جدی تدابیر
حکومت وحدت ملی در راستای اصالح نظام مالی و مهار فساد اداری میباشد .در عین حال چون حمایت جامعه بین
المللی نقش قابل مالحظه یی در دستاورد های مثبت کشور داشته است ،خیلی مهم است تا جامعه بین المللی به کمک
های خود به افغانستان ادامه دهد تا باشد در افغانستان صلح ،امنیت ،رفاه و دموکراسی استقرار پیدا نموده و بیش ازین
افغانستان مسولیت نه بلکه عضو مفید جامعه جهانی باشد.
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تغییرات بنیادی در نظام تحصیلی
گروهی  ۲۵نفری از دختران در صنف درسی کوچکی که با نور آفتاب روشن شده است ،در مکتبی در غرب کابل ،سطرهای
از کتاب درسی زبان دری شان را می خوانند .آنان در حالی که بر چوکی های چوبی نشسته و روی میزهای شان خم شده
اند ،درسی از کتاب دری را با صدای بلند می خوانند .در پی قراآت درس از سوی استاد شان ،صدای تکرار درسی شاگردان
در امتداد دهلیز نیمه روشن مکتب می پیچد و فضای خوشآیندی برای آموزش خلق میکند .این شاگردان بین  ۹تا  ۱۱سال
سن دارند و در صنف چهارم درس می خوانند.

فصل آبادانی
بیش از سه و نیم ملیون دختر درسراسر افغانستان مکتب می روند.

"من با شور و اشتیاقی تمام درس میخوانم تا روزی داکتر شوم و مردم خود را تداوی نمایم" .مریم نه ساله ،که یونیفورم
سیاه مکتبش را پوشیده و چادری سفید بر سر دارد ،میگوید" .من درس خواندن را دوست دارم زیرا ما تنها از راه درس
خواندن میتوانیم آینده درخشانی را برای خود و کشور خود تضمین کنیم" .مریم یکی از میلیونها شاگرد مکتب است که
از مغاره های بامیان تا دشت های قندهار به مکتب میروند .شمار شاگردان مکتب که به  ۹.۵میلیون میرسد ،تقریبن یک
سوم نفوس این کشور را تشکیل میدهد.
آموزش و پرورش در افغانستان پسا-طالبان یکی از مهمترین دستآورد های این کشور به شمار می آید .در زمان رژیم
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طالبان در سال  ،۱38۰درافغانستان کمتر از  ۹۰۰هزار شاگرد – که تمام شان پسر بودند – به مکتب می رفتند .امروز این
رقم بیش از ده برابر افزایش یافته است و دختران تقریبن  38فیصد –یعنی  3.۵میلیون مجموع این شاگردان را می سازند.

این شاگردان در شرایطی متنوع از صنف های مجهز با لوازم درسی گرفته تا مغاره ها ،خیمه ها ،زیر سایه درختان ،و حتا
در زیر تابش سوزان آفتاب در بخشهای فقیر این کشور درس میخوانند.

بر بنیاد آمار وزارت معارف افغانستان ۱.۱ ،ملیون کودک افغان در سال  ۱3۹۵شامل مکاتب شده اند .این باالترین درجه
شمولیت نسبت به هر زمان دیگری است .مجموعا حدود  ۹.۵میلیون شاگرد در مکاتب کشور درس می خوانند .این آمار
شمولیت در پوهنتون ها نیز به باالترین سطح نسبت به هر زمان دیگر رسیده است و حدود  3۰۰،۰۰۰محصل در پوهنتون

فصل آبادانی

یک افزایش بی حد و حصر  ۱۱88در صدی را در شمار شاگردان نسبت به سال  ۱38۰نشان میدهد .از سوی دیگر
های دولتی و خصوصی درس می خوانند.
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این دستآورد باور نکردنی برمیگردد به کمک های سخاوتمندانه جامعه بین المللی ،پالیسی های حمایتگرانه حکومت
افغانستان ،و مهمتر از همه عالقه و خواست مردم افغانستان تا اعضای سازنده جامعه شان باشند و نه بار دوش آن.

پس از امنیت ،آموزش و پرورش دومین حوزه هزینه حکومت افغانستان را تشکیل میدهد .یکی از کانون های اصلی توجه
حکومت وحدت ملی از زمان تاسیس آن در سال  ،۱3۹3ارتقای معارف در کشور بوده است .حکومت وحدت ملی برای
حمایت از شاگردان ،زیربنا های معارف را بهبود بخشیده است .تنها در سال  ۱3۹3باینطرف ۱۷۲۰ ،مکتب ،که  ۱۱درصد
تمام مکتب های افغانستان را تشکیل میدهد ،ساخته شده است .حکومت در سال  ۱3۹۴بیشتر از  ۹۰۰هزار جریب زمین
را برای ساختن مکتب ها اختصاص داده است .اکنون شاگردان بر اساس یک نصاب تعلیمی معیاری ملی درس میخوانند.

فصل آبادانی
افزایش تعداد مکاتب و پوهنتون ها از سال  2001بدین سو

حکومت  3۵میلیون کتاب درسی را در سال  ۱3۹۴به مکاتب توزیع کرده است .در همین سال تقریبن  8۲هزار معلم در
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 ۴8مرکز تربیه و تعلیم معلمان از طریق برنامه های تربیه معلم ،آموزش دیده اند .بمنظور افزایش حضور معلمان زن در
سطح کشور ،حکومت با کمک تمویل کنندگان بین المللی ،برنامه ای را آغاز کرده که طی آن تا کنون  3۰۰معلم زن را در

والیت های با شمار پایان معلمان زن گماشته است .این معلمان زن نه تنها صنف های شاگردان را تدریس خواهند کرد،
بلکه به آموزش دادن معلمان جدید زن نیز خواهند پرداخت تا توازن جنسیتی را در سطح معلمان برقرار کنند.
مجیب مهرداد ،سخنگوی وزارت معارف ،میگوید" :ما باور داریم که یگانه راه برقراری
صلح ،امنیت و سعادت در این کشور ،پرورش نسل جدید و تحصیل کرده است .به همین
منظور ،حکومت افغانستان تاکید بسیار بر توسعه و بهبود معارف در افغانستان دارد".
دستآورد افغانستان در عرصه تحصیالت عالی ،حکایتی دیگر از موفقیت این کشور است.
از سال  ۱38۰به این سو ۱۲۴ ،پوهنتون خصوصی تاسیس شده و ظرفیت کمی و کیفی
دانشگاه های موجود افزایش یافته است .این پوهنتون ها ،که بیشتر در اوقات صبح زود و
مج یب مهرداد

شام فعالیت میکنند ،فرصت های آموزشی هم برای شاگردان تمام-وقت و هم برای آنانی

که دارای اشتغال استند ،فراهم میکند.
حمید امانزاد یکی از محصلین پوهنتون های خصوصی چنین میگوید" ،از آن جا که من در یک نهاد بین المللی کار میکنم،
نمیتوانم در دانشگاه دولتی به دلیل ظرفیت محدود آن برای صنفهای شبانه درس بخوانم .از این رو من در دانشگاه کاردان
کنم .به عنوان یک افغان ،احساس افتخار میکنم از این جهت که افغانستان شاید تنها کشور منطقه باشد که در آن دروازه
های بیشتر پوهنتون های خصوصی از ساعت  ۴:۰۰صبح تا  ۱۰:۰۰شب باز است .این امر آینده کشور مان را رقم خواهد

فصل آبادانی

شامل شدم و از ساعت  ۵:۰۰تا  8:۰۰صبح در آنجا درس میخوانم .این به من فرصت میدهد تا هم درس بخوانم و هم کار

زد ،نه خشونت و نه هم فساد".
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لوگوی بعضی از پوهنتون های حصوصی کابل

دستآورد های ملی در عرصه معارف را نمیتوان
فقط با ارقام بیان کرد؛ کیفیت معارف نیز دگر گون
شده است .نصاب تعلیمی معارف پس از غور و
بررسی دقیق از سوی کارشناسان ،در هر سه سال
بازنگری شده و تغییرات جدید مطابق مقتضیات
زمان در آن بمیان میاید .برای اولین بار در تاریخ
افغانستان ،دانشگاه های دولتی و خصوصی
دان شگ اه خصوصی کاردان :مراسم فراغت محصلین کابل 1۳۹4

افغانستان صنف های درجه ماستری را عرضه

کردند .بر اساس نظر سنجی موسسه بنیاد آسیایی در سال  ۷۲ ،۲۰۱۵فیصد شهروندان از فرصت های آموزشی موجود
راضی استند.
"پس از سه دهه جنگ ،ما وارد عرصه پیشرفت شده ایم "،رویا هاشمی ،معلم در یکی از مکتب های شهر کابل ،میگوید.
"نصاب تعلیمی کنونی معارف در افغانستان بسیار بهتر از آن چیزی است که در دوران شاگردی مان داشتیم .این امر ،و نیز
دیدن کودکانی که با شور و اشتیاق فراوان به مکتب می آیند ،مرا به آینده افغانستان امیدوارم میسازد".
فصل آبادانی

به دلیل افزایش کیفیت و دستیابی به خدمات معارف سواد در سال های اخیر به گونه دراماتیک بلند رفته است .میزان سواد
در سال  ٪۱۲ ،۲۰۰۱بوده و حاال به  ٪38افزایش یافته است .حکومت بیشتر از  ۱۵،۰۰۰کورس سواد آموزی در سرتاسر
کشور تاسیس کرده است که شمار شاگردان آنها در سال  ۱3۹۴به  ۴۱۱،8۴3تن میرسید .در تالشی برای تعلیم خارج از
صنف درسی ،حکومت  ۲8برنامه آموزشی رادیویی و  ۲۲برنامه آموزشی تلویزیونی پخش کرده است .با آن که وضعیت
سواد در سرتاسر کشور به گونه دراماتیک بهبود یافته است ،درجه سواد هنوز پایان مانده است و حکومت در حال برنامه
ریزی طرحی پنج ساله برای مبارزه بیشتر در برابر بیسوادی است.
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مراسم فرا غت محصلین دانشگاه کاتب کابل

فصل آبادانی

افزایش حضور متعلمین و محصلین از سال  1۳80بدین سو

با آن که شمولیت شاگردان در باالترین سطح نسبت به هر زمان دیگر قرار دارد و وضعیت معارف نسبت به سال  ۲۰۰۱به
گونه دراماتیک بهبود یافته است ،افغانستان هنوز کار بسیار در پیش رو دارد تا تمام واجدان شرایط در مکاتب شامل شوند
و درس بخوانند ،و برای تمام شاگردان آموزش های با کیفیت باال فراهم شود.
"آن چه مرا به آینده این کشور امیدوار میسازد ،نه گفتگوهای صلح با طالبان است ،نه بهبود سیاست خارجی مان است ،و
نه هم رشد اقتصادی که علی الرغم تمام مشکالت پدید آمده "،مجیب مهرداد میگوید" .آن چه در واقع مرا به آینده امیدوار
میسازد ،شمار فزاینده کودکانی است که در تمام  3۴والیت کشور به مکتب میروند".
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اصالحات در سیستم عدلی و قضائی
تعمیر قدیمی پر پیچ و خم و پوشیده با چمن های سرسبز و درختان بلند لوی سارنوالی امروز دارد به مرکز اصلی مبارزه
با فساد در حکومت وحدت ملی افغانستان تبدیل میشود .در حالیکه به بیرق سه رنگ کشور که از میان بته های گل گالب
سر برافراشته است نگاه میکنم ناگهان صدائی مرا متوجه خود ساخت" ،میبخشید که منتظر ماندید" ،در مقابلم فرید حمیدی،
لوی سارنوال جدید افغانستان با گروهی از همراهان در میان سروصدای مراجعین و تلیفون های همراه ایستاده بود .او تازه
از عیادت تعدادی از همکارانش که در انفجاری مجروح شده بودند ،به دفتر برگشته بود.

فصل آبادانی
ساختمان مرکز لوی سارنوالی کابل

فرید حمیدی سالها در کمیسیون حقوق بشر افغانستان مشغول خدمت بود و کارنامه درخشان از خویش بجا گذاشت .اما
امروز او مسئولیت مهمترین نهاد عدلی و قضائی کشور را بدوش دارد .نهادی که قرار است محور اصلی تالش های
حکومت وحدت ملی در مبارزه با فساد باشد .در کمتر از دو ماه گذشته ،فرید حمیدی اصالحات فراگیر را به اجرا گذاشته
است که تا حدی زیاد نقش ،وجهه و کارکرد سکتور عدلی کشور را منحیث نهاد تامین کننده عدالت تا آینده های دور
رقم خواهد زد .برای سالهای طوالنی ،نهاد های عدلی و قضائی کشور نماد فساد ،خویشگماری و سرکوب بود ،اما امروز
همه چیز در حال تغییر است .حمیدی گفت":لوی سارنوالی همیشه منحیث بازوی سرکوب گر دولت علیه منتقدین آن
عمل میکرد نه نهادی که مدافع حقوق شهروندان باشد ".ایشان اضافه کرد" ،مهمترین مانع در راستای تطبیق عدالت و
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تامین حاکمیت قانون ،سیاسی شدن سکتور عدلی و قضایی ما بود ،اما من مصمم هستم تا به این روند نقطه پایان بگذارم.
من لوی سارنوالی افغانستان را از نهاد سرکوب گر و سیاسی به ارگانی که از مردم است و برای تامین حقوق مردم کار

میکند ،تغییر میدهم" .در حالیکه جدیت از نگاه هایش هویدا بود ،حمیدی اضافه کرد" ،من لوی سارنوالی افغانستان را به

فصل آبادانی

فر ی د حم ی دی  ،لوی سارنوال (دادستان) جد ی د افغانستان

مرکز برای مبارزه با جرایم و فساد ،به دژ مستحکم دفاع از حقوق بشر و حقوق شهروندان مبدل خواهم ساخت ،اینست
مسئولیت من ،این است وظیفه من ".این احساس باید بتدریج در میان  ۱۷۰۰سارنوال و  ۲۴۰۰قاضی کشور رشد نماید.
در روند معرفی اصالحات برای مبارزه با فساد حکومت وحدت ملی  ،لوی سارنوالی نقش مرکزی را دارد .حمیدی
میگوید " ،میخواهم لوی سارنوالی کشور به نهاد موثر ،کارا ،و به مظهر لیاقت ،تقوا و شایسته گی مبدل شود که تنها در آن
وفاداری به قانون و اجرای آن معیار باشد" .
از آغاز کار حکومت وحدت ملی به اینطرف ۶۰۰ ،تن از قضات بشمول روسای محاکم  3۴والیت از وظایف شان تبدیل
شده اند  .در عین حال سارنوالی اختصاصی مبارزه با فساد در لوی سارنوالی ایجاد گردیده که در آن  3۰۰سارنوال مشغول
کار اند .به همین شکل محکمه اختصاصی مبارزه با فساد در ستره محکمه نیز ایجاد شده است .ترمیم زندان ها و ایجاد
کلینیک های صحی در آنها وضعیت زندانی ها را بهبود بخشیده است.
شصت تن از کارمندان سیستم عدلی کشور به شمول شش قاضی در سال  ۱3۹۴به اتهام فساد بازداشت شدند .و در جریان
چند هفته بعد از تقرری فرید حمیدی ۱۴ ،سارنوال به اتهام فساد بازداشت شده و  ۴۰تن از روسای سارنوالی از وظایف
شان تبدیل شدند.
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در عین حال سیستم قضائی کشور نیز دست آوردهای عمده در راستای تامین حقوق زنان داشته است .سارنوالی اختصاصی
مبارزه با خشونت علیه زنان  ۹۵۰۰قضیه را از سال  ۱388به اینطرف بررسی و در مورد  ۴۵۰۰قضیه حکم صادر نموده
است .تنها در سال  ،۱3۹۴محکمه رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان به بیش از  ۵۱۹قضیه رسیدگی نموده و در ۶۹3
تن را در پیوند به این قضایا مجازات نموده است.

فصل آبادانی
پیشرقت اصالحات در بخش قضایی از سال  1۳04بدینسو

همچنان بعد از تقرر فرید حمیدی به حیث لوی سارنوال ،تعداد زنان در شورای عالی لوی سارنوالی سه برابر شده و یک
خانم به حیث معاون لوی سارنوال مقرر شده است .فرید حمیدی در مورد حضور زنان در سارنوالی چنین گفت" :حضور
زنان در لوی سارنوالی هنوز هم کم است .من مصمم ام که تعداد خانم ها را در لوی سارنوالی تا سال آینده به بیش از ۲۰
در صد افزایش دهم".
حکومت وحدت ملی برای اولین بار مرکز معتبر و با صالحیت عدلی و قضائی را برای تامین هماهنگی بیشتر میان نهاد
های عدلی و قضائی کشور و همچنان برای بررسی قضایای فساد مامورین عالیرتبه دولتی ایجاد نموده است .فعالیت های
این نهاد مستقیما توسط رئیس جمهور اشرف غنی نظارت میگردد .هدف اصلی ایجاد این نهاد ،تامین شفافیت و مخصوصا
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ایجاد موثریت در پیگیری قضایای فساد مامورین عالیرتبه دولتی میباشد.

حکومت وحدت ملی همچنان اقدامات جدی را در روند آموزش کارکنان سیستم قضائی و عدلی کشور روی دست گرفته

فصل آبادانی

روند اصالحات و عملکرد دستگاه قضایی افغانستان

است .بیش از  3۱۶تن از قضات جوان که  ۲۰در صد ایشان را خانم ها تشکیل میدهند در مرکز تعلیمات قضائی کشور
مشغول فراگیری آموزش های مسلکی اند .ستره محکمه افغانستان زمینه آموزش های اختصاصی را برای  ۷۵۵تن از قضات
فراهم ساخته و همین اکنون  ۱۲۴۹تن از کارمندان ستره محکمه مشغول فراگیری آموزش های مسلکی و تخصصی در
بخش های مختلف میباشند .برای تامین شفافیت و نهادینه ساختن اصل شایسته گی در استخدام کارمندان ،نهاد های عدلی
و قضائ ی کشور مشغول تدوین استراتیژی همه جانبه ای منابع بشری اند که در آن راهکردها و میکانیزم های شفاف و
واضح برای استخدام کارمندان اداری نهاد های عدلی و قضائی کشور ترتیب و تهیه خواهد شد .در حال حاضر برای
جلوگیری از خویشگماری ،واسطه بازی و نفوذ چهره ها و حلقات قدرتمند در پروسه استخدام کارمندان ،ستره محکمه و
لوی سارنوالی افغانستان سیستم امتحانات معیاری و استاندارد را برای شناسائی و استخدام کارمندان جدید در سراسر
کشور تطبیق کرده اند .طوری که فرید حمیدی میگوید "در گذشته شایسته گی و مسلکی بودن آخرین معیار برای استخدام
شمرده میشد .کارمندان لوی سارنوالی بیشتر به حامیان بیرونی شان وفادار بودند تا به قانون و به لوی سارنوالی .اما من به
این روند پایان دادم .ما بشدت و جدیت مشغول تعویض کارمندان غیرمسلکی با افراد شایسته تر هستیم .بیش از ۱۲۰۰
نفر در سه هفته گذشته در امتحانات شرکت نمودند ".او در مورد فشارهای سیاسی گفت " ،در روز های اول من ساعت
ها به صحبت های وکالی پارلمان و اشخاص بانفوذ سیاسی گوش دادم .همه شان خواهان تقرر افراد مورد نظر شان در
لوی سارنوالی بودند .در اخیر من با احترام از ایشان از اینکه برای موکلین خویش کمک مینمایند تشکر کردم ولی بسیار
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واضح تاکید نمودم که استخدام در لوی سارنوالی تنها و تنها از طریق امتحانات صورت خواهد گرفت و صرفا آنهائی که
بهترین نمرات را بدست آورده اند در لوی سارنوالی استخدام خواهند شد .هیچ معیار به جز لیاقت و شایسته گی در
استخدام در نظر گرفته نخواهد شد".
امروز حمیدی تالش دارد تا در نهادی که برای مدت طوالنی نماد فساد و تاریکی بود ،شفافیت بیاورد .او دوشنبه را روز
دیدار با عام اعالم کرد تا تمام مردم بدون واسطه و وسیله بتوانند عرایض خویش را مستقیما به لوی سارنوال کشور برسانند.
او همچنان به طور م نظم با نهاد های مدنی ،نهاد های صنفی و تجار ملی دیدار و تبادل نظر مینماید .حمیدی در این
مورد گفت " در گذشته تجار ملی و سرمایه گذاران ما مورد تهدید ،اذیت و آزار نهاد های عدلی قرار میگرفتند ،اما من
میخواهم برایشان نشان بدهم که هیچ گاهی آنها بنام قانون مورد اخاذی و فشار قرار نخواهند گرفت".
گرچه اصالحات و اقدامات فرید حمیدی از حمایت گسترده مردم برخوردار است ،اما بسیاری هستند که با رویکار آمدن
او منافع ایشان در خطر افتاده است .حمیدی میگوید "هر روز برایم اطالع میرسد که هدف اصلی تروریستان و دشمنان
افغانستان ام ".اما با لبخندی اضافه کرد" ،ولی در پایان هر روز از اینکه می بینم که تا حدی قادر به تامین عدالت شده ام،
سخت احساس رضایت و آرامش برایم دست میدهد .من به آینده مبارزه با فساد خوشبینم .امروز فرصت مهیا شده است
فصل آبادانی
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تا صدای بی صدایان شنیده شود و مرا امید وار ساخته که میتوانم عدالت را در کشور تامین نمایم".

افغانستان بهم پیوسته
نقش تکنالوژی جدید در تامین حکومت داری خوب و جامعه پویا
"زمان حکومت طالبان بود ،می خواستم با برادرم که در خارج از کشور بود صحبت کنم .در آنزمان تنها دو دستگاه تیلفون
(یا به اصطالح مردم  ،تیلفونخانه) در کابل وجود داشت که می توانستیم از طریق آن با دنیای بیرون در تماس شویم.
ساعت شش صبح رفتم به تیلفون خانه و در صف درازی مراجعین ایستادم.
بعد از ساعت ها انتظار باالخره نوبتم رسید و توانستم برای چند دقیقه محدود
با برادرم صحبت نمایم ".اسرار احمد کریمزی که بعنوان رییس اداره معلومات،
ارتباطات ،تکنالوژی و حکومت داری الکترونیک در ریاست اداره امور ریاست
جمهوری کار میکند ،بعد از گفتن این خاطره برای لحظاتی خاموش شد .اما
بعداً با صدای بلند تر افزود" ،اما امروز همه چیز تغییر کرده است .وقتی آن
کوتاهی ما اینقدر دست آورد داشتیم .امروز میتوانم از هر نقطه کشور ،در هر
زمان با برادرم صحبت کنم".
رشد تکنالوژی ارتباطات و مخابرات در افغانستان واقعا حیرت انگیز بوده و

ا سرار احمد کر ی مز ی ر یی س اداره معلومات،
ارتباطات ،تکنالوژ ی و حکومت دار ی

فصل آبادانی

دوره را با واقعیت های امروز مقایسه میکنم ،اصال باورم نمیشه که در مدت

الکترون یک در ر یاست اداره امور

تاثیرات شگرف در تحول حیات اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی کشور داشته است .سطح سرمایه گذاری در عرصه ارتباطات
از صفر در سال  ۱38۰به دو میلیارد دالر در سال  ۱3۹۵افزایش یافته است .در زمان طالبان تنها  ۱۵هزار خط تیلفون آنهم
صرفا در شهرهای بزرگ فعال بود و کمتر از یک درصد مردم به خدمات تلیفونی دسترسی داشتند  .قرار آمار وزارت
مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ،قبل از سال  ۱38۱تنها یک نفر در هر  ۴۵۰تن به خدمات تیلفونی دسترسی داشتند .افغانها
نه تنها ا رتباطی با جهان خارج نداشتند بلکه قادر به تامین ارتباط با همدیگر نیز نبودند .وضعیت ارتباطات و مخابرات
آنروز تصویر گویایی بود از واقعیت های جامعه آنروز افغانستان ،یعنی افغانستان تاریک و منزوی.
اما امروز ما تحول باورنکردنی را شاهدیم .بیش از  ۲۲میلیون نفر به خدمات مخابراتی دسترسی داشته و شبکه های
مخابراتی بیش از  ٪۹۰اراضی کشور را در  3۴والیت زیر پوشش قرار داده است .در حالیکه خدمات انترنتی در زمان
طالبان اصال وجود نداشت ،امروز  ۵میلیون تن از هموطنان ما از طریق شبکه های انترنتی با یکدیگر و با دنیا وصل شده
اند .خدمات انترنتی  3Gکه در سال  ۱3۹۱راه اندازی گردید ،امروز به تمام  3۴والیت کشور گسترش یافته است .در سال
 ،۱3۹3افغانستان اولین ستالیت را به فضا پرتاب نمود .ایجاد بیش از  ۴هزار کیلومتر خط فایبر نوری زیرساختار های
خدمات انترنتی را دگرگون نموده و آنرا برای همه قابل دسترس ساخته است .امروز شبکه فایبر نوری افغانستان با

32

کشورهای پاکستان ،اوزبیکستان ،تاجیکستان ،ترکمنستان و ایران وصل میباشد .از جانب دیگر ،گسترش خدمات مخابراتی
منابع جدید عواید را برای دولت افغانستان فراهم نموده است.

فصل آبادانی
رشد و پیشرفت خدمات مخاراتی در افغانستان نوین

امروز  ۲۰۰میلیون دالر که  ۱۲در صد کل درآمد های دولت را تشکیل میدهد ،از طریق مالیات شبکه های مخابراتی و
ارتباطی تامین میشود .تنها از درک مالیات شبکه فایبر نوری ،دولت افغانستان ساالنه بیش از  ۵۰میلیون دالر در آمد دارد.
همچنان برای بیش از  ۱۲۰هزار تن از هموطنان ما زمینه کار در بخش مخابراتی و ارتباطی فراهم شده و انتظار میرود که
تعداد آن در آینده بیشتر گردد .در پانزده سال گذشته ،افغانستان از عقب مانده ترین کشور از رهگذر مخابرات و خدمات
33

ارتباطی به پیشرفته ترین کشور در این عرصه در منطقه تبدیل شده است.

دولت وحدت ملی با درک اهمیت تکنالوژی جدید در بهبود اداره و مدیریت کشور ،ابتکارات مهم را در راستای تطبیق آن
در ادارات دولتی روی دست گرفته است .برای تامین بیشتر هماهنگی و موثریت کاری میان ادارات دولتی ،برای اولین بار
سیستم جدید پذیرش عرایض و بررسی آن بنام  Presi dent i al Docsدر دفتر ریاست جمهوری افغانستان ایجاد
گردید .در این سیستم تمامی عرایض و درخواست ها به شکل اتوماتیک کود بندی شده و بدون ضیاع وقت رسیدگی و
بررسی میگردد .معرفی این سیستم رسیدگی به عرایض را از روز ها و هفته ها به  ۴8ساعت کاهش داده است .در عین
حال دفتر ریاست جمهوری با سیستم ارتباطی ویدیوکنفرانس برای تامین ارتباط دفتر ریاست جمهوری با وزارت خانه
ها ،والیان و غیره اراکین عالیرتبه حکومتی تجهیز گردیده است .همزمان با این ،برای پیگیری امور ،برای تطبیق تصامیم و
فرامین رییس جمهور ،سیستم دیجیتل خاص طراحی شده است.

فصل آبادانی

34
نمایه ای از دست آوردها در عرصه حکومتداری الیکترونیکی

"با معرفی تکنالوژی جدید در سیستم حکومتداری برای اولین بار زمینه
تماس مستقیم و متداوم رییس جمهور با اراکین عالیرتبه دولتی در سراسر
کشور مساعد شده است ،".نادرنادری مشاور ارشد رییس جمهور در
روابط عامه با بیان این موضوع افزود" ،این امر در هماهنگی میان نهاد
های دولتی ،اتخاذ سریع تصامیم و کاهش بیروکراسی و کاغذ بازی بی
نهایت موثر بوده است .ضمنا نصب سیستم های دیجیتالی تاثیرات قابل
مالحظه در تامین شفافیت و ایجاد حسابدهی در نهاد های دولتی داشته
است".
وزارت مالیه کشور نیز سیستم حکومتداری الکترونیک نظارت بر
گمرکات ،مدیریت استخدام و پالنگذاری را در نهاد های مربوطه وزارت
به اجرا گذاشته است .ضمناً برای تامین شفافیت و جلوگیری از فساد
نادرنادری مشاور ارشد ر یی س جمهور

اداری ،وزارت مالیه سیستم  e-payیا پرداخت الکترونیک را به کار
انداخت که مطابق آن تجار ملی و سرمایه گذاران کشور میتوانند مالیات

خود را بدون مشکالت در تمام بانک های کشور پرداخت نمایند .تطبیق سیستم های حکومت داری الکترونیک از یکطرف
فصل آبادانی

در کاهش فساد و تامین شفافیت موثر بوده و از جانب دیگر ،باعث افزایش عواید دولتی نیز شده است ،چنانکه درآمد
دولت در سال  ۱3۹۴افزایش  ۲۱درصدی را نشان میدهد.
در وزارت داخله ،از سال  ۱3۹3به اینطرف  ۹۷در صد نیروی پلیس کشور در سیستم بیومتریک ثبت و معاشات خویش
را به شکل الکترونیک دریافت مینمایند .ثبت افراد پولیس در این سیستم دولت را قادر میسازد تا معلومات کافی در مورد
تعداد ،نفرات ،و ظرفیت های نیروی پولیس کشور داشته باشد .در کل میتوان گفت که از مجموعه  8۰۰هزار کارمند
دولت ،بیش از  ۷3در صد آن معاشات خویش را به شکل الکترونیک دریافت مینمایند .پرداخت معاشات مامورین دولت
در کاهش فساد و ضیاع عواید دولتی موثر بوده است.
امروز تکنالوژی نوین ارتباطات و مخابرات ،آیین حکومت داری را در افغانستان به شکل بی سابقه متحول نموده است.
حکومت وحدت ملی افغانستان با استفاده موثر از فن آوری ارتباطات میکوشد تا از یکطرف روند حکومت داری را آسان
تر ساخته و از جانب دیگر با پدیده شوم و فراگیر فساد مبارزه نماید .با گسترش روزافزون فن آوری ارتباطات در کشور،
امروز میتوان با جرئت گفت که عصر انزوا و تاریکی در ا فغانستان پایان یافته است و افغان ها با همدیگر و با جهان به
شکل جدایی ناپذیری پیوست شده اند.
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تحول در عرصه صحت و بهداشت
حکیمه  3۵ساله که در شفاخانه ولسوالی یکاولنگ بعنوان قابله کار مینماید ،آستین جمیله  ۲۵ساله را بلند نموده و آله
فشار را روی بازوی وی میگذارد .جمیله پنج ماهه باردار است و باید برای معاینه به یکی از کلینیک های صحی برود.
خوشبخانه کلینیک صحی صرفا نیم ساعت با پای پیاده از روستایش در مربوطات ولسوای یکاولنگ فاصله دارد .اطاق ایکه
در آن معاینه صورت میگیرد پر از خانم های باردار است که منتطر معاینه توسط پرسونل صحی استند .جمیله به سنگینی
به چوکی نشست و بعد از مکث کوتاهی
برایم گفت" .خدا را شکر که امروز کلینیک
در نزدیک روستای ما قرار دارد .چند سال
قبل ما باید ساعت ها منزل میزدیم تا بتوانیم
به مرکز بامیان برای تداوی برویم .اما امروز
کلینیک صحی در نزدیک روستای ما قرار
دارد .این واقعا زندگی را برای ما آسان تر و

در سال  ،۱38۰دسترسی به خدمات صحی خیلی محدود بود .بعد از سالها جنگ ،قسمت بزرگ تسهیالت خدمات صحی

فصل آبادانی

بهتر ساخته است".

افغانستان یا کامال نابود شده و یا هم در وضعیت رقت باری قرار داشت .در آن روز ها تنها کمتر از  ۱۰در صد نفوس
کشور به خدمات ابتدائی صحی دسترسی داشتند .میزان مرگ و میر مادران به رقم وحشتناک  ۱۶۰۰فی صد هزار و میزان
مرگ و میر اطفال  ۲۵۷فی صد هزار بود .این آمار افغانستان را در بین کشورهای که باالترین میزان مرگ و میر مادران و
اطفال را داشت قرار داده بود.
اما امروز افغانستان  ،با وجود مشکالت بسیار ،دست آوردهای قابل مالحظه
در عرصه خدمات صحی داشته است .در پانزده سال اخیر تعداد مراکز
ارائه خدمات صحی تقریبا  ۴۰۰در صد افزایش یافته است .تنها در دو سال
گذشته بیش از  ۵۰مرکز صحی جدید در والیات و ولسوالی های کشور ایجاد
شده است .اگر با ارقام بخواهیم این پیشرفت ها را بنگریم ،امروز افغانستان
دارای  ۲۲۰۰مرکز ارائه خدمات صحی به شمول شفاخانه ها میباشد و بیش
از  ۶۷در صد افغانها به مراکز صحی دسترسی دارند ،چیزی که در سال ۱38۰
رویائی بیش نبود .بانک جهانی در گزارش سال  ۱3۹۴مینوسید که اکثریت
داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صمت عامه
افغانستان

افغان ها در فاصله یک ساعت از مراکز صحی زندگی میکنند و فاصله از مراکز
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صحی از ساعتها به دقایق کاهش یافته است .داکتر فیروزالدین فیروز ،وزیر صحت عامه افغانستان ،میگوید "با وجودیکه
ما پیشرفت های خارق العاده در عرصه ارائه خدمامت صحی داشته ایم ،اما این کافی نیست .ما میخواهیم خدمات صحی
را به خانه های مردم برسانیم".

فصل آبادانی
رشد و گسترش خدمات صحی طی  12سال اخیر

گسترش خدمات صحی در کشور تنها محدود به ایجاد مراکز صحی نبوده بلکه تا حدی زیادی در کیفیت ارائه خدمات
صحی نیز تحول مثبت رونما شده است .مرگ و میر مادران بیش از  ۷۵فیصد کاهش یافته و از  ۱۶۰۰نفر در هر صد هزار
والدت در سال  ۱38۱به  3۲۷مورد در هر صد هزار در سال  ۱3۹۲تنزل نموده است .میزان مرگ و میر اطفال از  ۲۵۷واقعه
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فی  ۱۰۰۰در سال  ۱38۱به  ۹۷واقعه در  ۱۰۰۰در سال  ۱3۹۲کاهش یافته است.

فصل آبادانی

در سال  ۱38۱صرفا در یک چهارم مراکز خدمات صحی کشور کارمندان اناث حضور داشت .اما در سال  ۱3۹۴بیش از
 8۵در صد مراکز صحی افغانستان دارای کارمندان اناث میباشد .ازمجموع  ۴۱۵۰۰تن دکتران و کارمندان صحی در
افغانستان ۲۰ ،در صد آنرا بانوان تشکیل میدهد .یکی از عوامل اصلی کاهش مرگ و میر مادران و اطفال هنگام والدت،
ازدیاد تعدا د قابله ها در سراسر کشور میباشد .دولت افغانستان با همکاری جامعه بین المللی برنامه های گسترده را برای
آموزش قابله گی در سراسر کشور روی دست گرفت .این باعث شد تا تعداد قابله های آموزش دیده از  ۵۰۰نفر در سال
 ۱38۱به  ۵۰۰۰نفر در سال  ۱3۹۵افزایش یابد .در سال  ۱38۴انجمن قابله های افغانستان ایجاد گردید که تا امروز توانسته
است نقش ارزنده را در آموزش ،تعلیمات و بهبود خدمات قابله گی در تمامی والیات افغانستان ایفا نماید .در این مورد،
وزیر صحت عامه افغانستان میگوید" ،بخاطری که تعدادی از قابله ها نمی توانستند و یا نمی خواستند در والیات دوردست
کشور اجرای وظیفه نمایند ،ما تصمیم گرفتیم تا مراکز آموزش را در والیات پایه گذاری نموده و قابله ها را از مردم محل
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استخدام نماییم .این برنامه نتایج بسیار مثبت داشته و امروز در تمامی  3۴والیت کشور ما مراکز تربیه و آموزش قابله ها
را داریم .این امر در گسترش خدمات قابله گی در نقاط دوردست کشور بی نهایت مهم بوده است".

فصل آبادانی

نبود مراکز ارائه خدمات صحی در والیات در سالهای جنگ باعث افزایش مرگ و میر بسیاری از مردم توسط امراض
ساری قابل وقایه شده بود .امراضی چون توبرکلوز و مالریا هر روز از مردم ما قربانی میگرفت .البته امروز وضعیت
بصورت گسترده بهتر شده است .وزارت صحت عامه افغانستان با راه اندازی برنامه های آموزشی در  ۱۵والیت کشور و
تداوی رایگان توبرکلوز در  ۵والیت ایکه این مرض در آن شیوع بیشتر داشت ،توانسته است بیش از  ۵۶۰۰۰مریض
مصاب به توبرکلوز را شناسائی و تداوی نماید .برنامه تامین معافیت کتلوی و واکسیناسیون بیش از  ۷۵در صد نفوس
کشور را در سال  ۱3۹3در مقابل امراض دیفتری ،سیاه سرفه و تیتانوس و  ۶۶در صد نفوس را در مقابل سرخکان واکسین
نموده اند .این در حالیست که تنها  3۰درصد نفوس کشور در سال  8۰/۱3۷۹واکسین شده بودند.
در کنار این پیشرفت ها ،برای بهبود ارائه خدمات صحی ،سکتور صحی کشور اصالحات موثر ساختاری را شاهد بوده
است .بطور مثال میتوان از ایجاد اداره ملی تنظیم امور دوا و محصوالت طبی نام برد .هدف اصلی این نهاد ایجاد ساختار
موثر مدیریتی برای کنترول تورید و تولید ادویه از منظر کیفیت و معیارات میباشد .ضمناً بعد از ایجاد حکومت وحدت
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ملی ،شورای عالی طبی یا نهاد اعطای جواز خدمات طبی برای معیاری ساختن خدمات صحی در کشور تاسیس شد .این
اصالحات توانسته است که کیفیت خدمات صحی را در کشور به مراتب نظر به گذشته بهبود بخشد.

افغانستان از لحاظ کیفیت خدمات صحی قادر به رقابت با کشورهای همسایه نیست .هنوز یک سوم مردم ما به خدمات

فصل آبادانی

با وجودیکه کمک های سخاوتمندانه نهاد ها و همکاران بین المللی افغانستان و بهبود خدمات صحی در کشور ،هنوز
صحی معیاری دسترسی ندارند .ولی زمانیکه به دست آورد های چند سال اخیر مینگیرم ،این امید در ما قوت میگیرد که
سکتور صحی ما بزودی وضعیت بهتری خواهد داشت .وحیداهلل مجروح سخنگوی وزارت صحت چنین میگوید" ،ما راه
درازی را پیموده ایم .زمانیکه به دست آوردهای  ۱۵سال اخیر مینگرم ،زمانیکه حمایت دولت و جامعه بین المللی را میبینم،
امیدوار میشوم و میدانم که ما دست آورد های بهتری در آینده خواهیم داشت".
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مبارزه با فساد اداری
رسانه ها بخصوص رسانه های غربی ،اغلب ًا در گزارش های خبری مربوط به افغانستان ،تصویری از یک دولت ناکارآمد و
درحال فروپاشی را به نمایش گذاشته و علت این ناکارآمدی را به ناسازگاری رییس جمهور و رییس اجرائیه ربط میدهند.
مگر خالف تصور و قراات آنها ،حکومت افغانستان نه تنها که توانسته ثبات و استمرار حکومت را تامین نماید ،بلکه
یکتعداد اصالحات بنیادی را در نظام افغانستان معرفی نموده است که این اصالحات قوام حکومت را تا حدی زیادی قوت
بخشیده و کشور را بسوی ثبات و خودکفایی اقتصادی رهبری نموده است.

فصل آبادانی
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حکومت وحدت ملی در سال  ۱3۹3در افغانستان زمانی آغاز به کار کرد که نظام سیاسی و اقتصادی کشور غرق در فساد
بود .بر اساس نظر سنجی بنیاد آسیا که در سال  ۲۰۱۵اجرا شد ،مردم بارها فساد اداری را یکی از دالیل عمده ی نارضایتی

شان از حکومت تلقی کرده اند .هم چنان  ۹۰فیصد شهروندان کشور بزرگ ترین مشکل شان در زندگی روزمره را فساد
قلمداد نموده اند .حکومت وحدت ملی با آغاز کارش ،در ظرف چند هفته پالن منظم و همه جانبه ی را برای مردم ارایه
کرد که در آن روی پیشرفت و خودکفایی افغانستان تمرکز شده است .در این پالن ،مبارزه با فساد یکی از کلیدی ترین
کارهای کشور را تشکیل می دهد .حکومت پس از شناسایی عوامل اصلی فساد که بعضی آنها نظام تدارکاتی غیرمنظم،
حاکمیت ضعیف قانون و مقرره ها ی نا مانوس بوده و باعث به میان آمدن زمینه فساد و پرداخت رشوه می شود ،استراتژی
ده فقره یی را برای مبارزه با آن در پالن خود جا داده است .در این طرح تمامی مقام های دولت ملزم به ثبت دارایی های
شان هستند .هم چنان در روشنایی این پالن ،مقام هایی که به فساد آغشته اند از وظیفه های شان برکنار می شوند و به
خاطر شفافیت بیشتر ،خدمات بانکی از طریق موبایل اجرا می شود .همه ی وزارت خانه ها ملزم به ساخت طرحی برای
مبارزه با فساد و اصالح مقرراتی که باعث تداوم فساد می شود ،هستند .برعالوه ،دولت استراتژی انکشاف ملی افغانستان
را به تصویب رسانده است .این استراتژی چارچوب موثر و بهتری را برای مبارزه با فساد ،در اختیار دولت قرار می دهد
و زمینه ی اثربخشی بهتر و بررسی اقدامات ضد فساد را نیز برای دولت فراهم می کند.

فصل آبادانی

دولت افغانستان به سرعت خیلی از موارد پالن مبارزه با فساد را تطبیق و عملی کرد .بطور نمونه ،رئیس جمهور اشرف
غنی و رئیس اجرائیه عبداهلل عبداهلل دارایی های شان را از همه پیشتر ثبت نموده و مقامات دیگر عالیرتبه حکومتی را مکلف
نمودند تا دارایی های خود را ثبت نمایند .حکومت وحدت ملی پرونده ی فساد کابل بانک را دوباره بازگشایی کرد.
بازگشایی این پرونده و بازبینی آن ،منجر به بازگشت  ۴۴۰میلیون دالر به دارایی های افغانستان و دستگیری عامالن اصلی
این فساد گردید .قضیه ی دیگر فساد که دوران حکومت وحدت ملی بررسی شده است ،قضیه ی فساد در قراردادهای
بالک های رهایشی و ساختمان ها در وزارت امور شهرسازی است .در این قضیه  ۲۷نفر مظنون شناخته شده است که از
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این تعداد ۱۲ ،نفر آن از جمله مقامات بلند رتبه ی این وزارت به شمول دو معین می باشد .در قضیه ی دیگر فساد که
بررسی شده و دوسیه ی آن در محکمه است ،قضیه ی اختالس  8۷هزار لیتر تیل دیزل از سهمیه ی والیت کاپیسا در
وزارت امو ر داخله است که در این قضیه هفت نفر به شمول یکی از مقامات عالی رتبه ی این وزارت شامل هستند .در
قضیه ی دیگر فساد اداری که در قرارداد ساخت دو لیلیه ی یکسان اما با قیمت های بسیار متفاوت در وزارت معارف
بوده ،شش انجنیر این وزارت توقیف شده است .دولت مقام هایی را که در نهادهای کلیدی کشور ،به شمول قوه ی قضائیه،
گمرکات ،امنیت و وزارت مالیه آغشته به فساد بودند ،از وظیفه های شان برکنار کرد .رئیس جمهور تنها در بخش گمرکات
که  ۴۶درصد از عواید داخلی کشور از آن جا بدست می آید ۲۵ ،فیصد از کارمندان را به خاطر فساد از وظیفه های شان
برکنار کرد.

فصل آبادانی

سیستم کمپیوتری به خاطر ایجاد سهولت در جمع آوری مالیه و شفاف سازی این روند در گمرکات کشور معرفی شده
است .این کار منجر به بهبود و افزایش شفافیت در جمع آوری مالیات شده است .وزارت داخله پروسه ی الکترونیک
سازی پرداخت معاش کارمندان را روی دست گرفته است ،که این پروسه فساد اداری را در قسمت پرداخت معاشات
کاهش می دهد .وزارت مالیه ی کشور نیز اصالحاتی را در بخش ارایه ی خدمات عمومی هم چون ثبت شرکت های
تجارتی و تمدید مجوز شرکت های تجارتی و کاهش اختیارات کارمندان دولت در قسمت ایجاد موانع کاری آغاز کرده
است.
از لحاظ تاریخی ،بیشترین فساد در ساحه ی تدارکات کشور جریان داشت .حکومت وحدت ملی یک برنامه همه جانبه
را آغاز کرده است که در بخش تدارکات ،روند قرارداد ها را شفاف سازی می کند .رئیس جمهور غنی اداره ی ملی
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تدارکات را اساس گذاری کرده که وظیفه ی آن بررسی تمامی قراردادهای عمده ی دولت ،برای جلوگیری از فساد و
افزایش شفافیت است .این اداره به عنوان دبیرخانه ی کمیسیون تدارکات ملی فعالیت می کند که توسط رئیس جمهور
غنی رهبری می شود و تاکنون  ۵3جلسه ی بررسی قراردادها توسط این اداره برگزار شده است .این اداره از مقام های

کلیدی حکومت بشمول رییس اجرائیه ،تشکیل شده که تا به حال  ۹۰۰قرارداد را به ارزش  ۲.۵میلیارد دالر مورد بررسی
قرار داده است تا از درست بودن ،شفاف و قانونی بودن قرارداد ها اطمینان حاصل شود .بررسی های اداره ی تدارکات
منجر به بازگشت  ۲۰8میلیون دالر به دارایی های کشور شده است .به طور نمونه در جریان بررسی های این اداره ،میلیون
ها دالر از یک قرارداد تامین تیل و مواد سوخت برای وزارت دفاع به نفع دولت برگشت خورده است .اداره ی تدارکات
ملی ،بیش از  ۴۵کمپنی را به خاطر بدست آوردن قرارداد ها بر اساس روابط با مقامات سابق دولتی در لیست سیاه اضافه
کرده و اسناد یازده کمپنی دیگر را نیز به خاطر فساد مورد بررسی قرار دارد.
یکی دیگر از اداره های مهم افغانستان که مدت طوالنی می شود ،آغشته به فساد است قوه ی قضائیه می باشد .فساد در
این اداره باعث شده است که طالبان و دیگر گروه های تروریستی ،مشروعیت حکومت افغانستان را زیر سوال ببرند .در
ماه جون  ۲۰۱۶محمد اشرف غنی ،رییس جمهوری کشور به هدف تعقیب قانونی قضیه های فساد مقام های عالی رتبه ی
دولتی یک مرکز قضایی را نیز تاسیس ک رد .این مرکز به خاطر تقویت هماهنگی های الزم میان سیستم قضایی کشور و
نیروهای مجری قانون ایجاد شده تا رسیدگی به موارد فساد بدون تاخیر صورت گیرد .به خاطر شفاف بودن پروسه ی
بررسی های فساد ،این مرکز قضایی موظف است که گزارش کارکردهای خود را به صورت منظم در اختیار رسانه ها قرار
دهد و تا جایی که قانون اجازه می دهد ،جلسه های خود را به صورت علنی برگزار کند .ایجاد مرکز قضایی نشان دهنده
سطوح دولتی است.
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ی مصمم بودن و جدیت رییس جمهور غنی و حکومت وحدت ملی به خاطر رسیدگی به قضیه های فساد در تمامی

رییس جمهور هم چنان تشکیل اداره بررسی جرایم ویژه را دو برابر کرده و برای این اداره صالحیت الزم را تفویض
نموده است تا وزیران ،والیان و غیره مقام های عالیرتبه حکومتی را مورد تحقیق قرار دهد .بیش از  ۶۰۰قاضی ،بشمول
رییس محاکم  3۴والیت از وظیفه های شان تبدیل شده اند .شورای امنیت ملی افغانستان در جریان معرفی یک واحد
خاص پولیس برای حفاظت از قضات و سارنواالن قرار دارد .معرفی شدن پولیس خاص باعث خواهد شد که قاضی ها و
دادستان ها به صورت بهتر بتوانند اصالحات را عملی سازند.
افغانستان باید مسیر طوالنی را برای حصول اقتصاد شفاف و عاری از فساد بپیماید .این کشور همواره بلندترین رده ها را
از منظر موجودیت فساد اداری کسب نموده است .خویشخوری هنوز هم به صورت گسترده در کشور وجود دارد .گزارش
سازمان شفافیت بین الملل و بنیاد آسیا نشان دهنده ی این است که بیش از نیمی از مردم افغانستان در هنگام تعامل با
پولیس ،قضا ،گمرکات ،صحت عامه و دیگر مقام های دولتی رشوه پرداخت می کنند .اما حکومت وحدت ملی در جریان
کمتر از دوسال کاری اش ،با وجود فساد گسترده در اداره ها ،پیشرفت قابل توجهی در قسمت اصالح نظام و مبارزه با
فساد اداری داشته است .کارهای حکومت در اجرای اصالحات ،زمینه را برای تداوم و دگرگونی فراهم کرده که حاال دولت
به سوی یک آینده ی شفاف تر در حرکت است .با حمایت بین المللی و کار مداوم دولت ،افغانستان در مسیر تحول،
خودکفایی و یک کشور عاری از فساد است.
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سفارت جمهوری اسالمی افغانستان
لندن
31 Princes Gate

Exhibition Road
SW7 1QQ
0203 609 8021 – 0207 225 4748
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