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نقش اداره عالی بررسی در مبارزه با فساد

فضل الله نظامی

چکیده

فساد پدیده ای است که کشورهای درحال توسعه و کشورهای جهان سوم 

را شدیداً متأثر می سازد، فساد به معنای استفاده از امکانات دولتی به سود 

فرد یا افراد است که ناشی از ضعف حاکمیت قانون، عدم نظارت، ضعف 

نامناسب  ساختارهای  محکمه،  سرته  پارملان،  حکومتی،  نهادهای  در 

و  افراد  با  سلیقه ای  برخورد  ناامنی،  و  جنگ  پایین،  درآمد  حکومتی، 

نهادها، تعصب، تبعیض و ... می باشد. اما افغانستان بیشرت از هر کشور 

دیگر از وجود فساد گسرتده در نهادهای حکومتی و غیر حکومتی رنج 

Trans�( بین امللل اداره شفافیت   2015 به گزارش سال نظر   می برد، که 

parency International(، افغانستان در بین 168 کشور سومین کشوری 

اهداف  که  شده  باعث  این  باالست.  بسیار  آن  فساد  گراف  که  است 

حکومتداری، امنیت، رشد اقتصادی، انکشاف، معارف و ... را به چالش 

بکشد.

با  مبارزه  نهادهای  فساد،  پدیده  از  جلوگیری  و  مقابله  برای  حکومت ها 

فساد را ایجاد و تقویه می منایند که  لوی  څارنوالی، اداره عالی بررسی، 

کمیته مشرتک نظارت و ارزیابی )MEC( و جرائم سنگین از جلمه مهرتین 

یا غیرمستقیم  و  به صورت مستقیم  به نحوی  باشد؛ و هرکدام  ها می  آن 

درنظر  با  و  می منایند  فعالیت  و  مبارزه  فساد  محو  و  کاهش  جهت  در 

داشت رشایط، این نهادها گاهی تقویه، زمانی لغو و یا مدغم می شوند؛ 

اما اداره عالی بررسی یگانه اداره ای است که با داشنت )98( سال سابقه 

کاری، فعالیت مستمر و مؤثر داشته و در افغانستان یگانه نهادی است که 

شفافیت، حسابدهی، رعایت قوانین و مقررات، اطمینان از ارائه درست 

صورت های مالی، مفیدیت، مؤثریت و اقتصادیت اجراآت سکتور عامه 

را برای شهروندان و درکل برای ذینفعان تضمین و اطمینان می دهد.

بخش  در  بین املللی  سازمان های  ازنظر   ،)SAIs( تفتیش  عالی  ادارات 

سکتور  در  را  اداری  فساد  کننده  جلوگیری  و  کاهش دهنده  نقش  فساد 

عامه دارند. ادارات عالی تفتیش روش های پیشگیرانه جلوگیری از فساد 

چون؛ بهبود شفافیت و حساب دهی از طریق بررسی صورت  حساب های 

مالی، ارائه گزارش آن و ارزیابی سیستم کنرتول داخلی را به عهده  دارند.

مقدمه

به آن آشنا هستند. این پدیده  با دید منفی  فساد واژه ای است که همه 

اهداف درازمدت و کوتاه  به  ادارات دولتی و غیردولتی  باعث شده که 

 مدت دست پیدا نکنند. فساد معنای وسیع دارد و اما بحث فساد در این 

و  امکانات  از  استفاده  معنای  به  فساد  است.  اداری  فساد  رصف  مقاله 
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موقف دولتی به نفع شخصی است. 1

 Third( سوم  جهان  کشورهای  دیگری،  کشور  هر  از  بیشرت  پدیده  این 

world countries( و کشورهای درحال توسعه مانند افغانستان را تهدید 

می کنند. و این پدیده  ناشی از وضعیت نا مطلوب سیاسی )رقابت های 

ضعیف  مدیریت  حکومتی،  نهادهای  ضعف  سیاسی(،  ناسامل 

برخوردهای  معادن،  استخراج  کنرتول  عدم  خارجی،  مساعدت های 

فضای  نظارت کننده،  نهادهای  ضعف  حکومتداری،  امور  در  سلیقه ای 

ناامنی و ... می باشد.  پائین، تبعیض، تعصب،  شکننده سیاسی، درآمد 

در  متحد  ملل  آن،  گسرتش  از  جلوگیری  و  پدیده  این  با  مقابله  برای 

همکاری با سایر نهادهای بین املللی مانند بانک جهانی در تالش تقویه 

سیستم حکومتداری و نهادهای نظارت کننده، مانند ادارات عالی تفتیش 

 )Ombudsman( بافساد، مانند نهادهای مبارزه کننده  )SAIs( و دیگر 

شدند.

سازمان بین املللی ادارات عالی تفتیش )INTOSAI( و سازمان آسیایی 

ادارات عالی تفتیش )ASOSAI( تأکید بر آن دارند که به ادارات عالی 

تفتیش صالحیت داده شود تا بر موضوعات تقلب و فساد رسیدگی کنند 

و در این زمینه باید به متام اسناد مورد رضورت دسرتسی داشته باشند 2. 

INTOSAI و  بین املللی نهادهای تفتیش  مطابق به رهنمودهای سازمان 

اعالمیه لیام Lima Declaration ادارات عالی تفتیش باید در بررسی های 

خویش مستقل و دور از فشارها و مداخالت سیاسی باشند 3.  بر عالوه 

اعالمیه مکسیکو Mexico Declaration بیان می کند که کارهای ادارات 

عالی تفتیش زمانی   مؤثر و مفید می باشد که آن ها به گونه مستقالنه و 

بدون کدام فشار تصمیم بگیرند که کدام مراجع را بررسی کنند. هرچند؛ 

عدم  علت  و  داشت  خود   )MDGs( تحقق  در  ضعف هایی  متحد  ملل 

تحقق کامل اهداف مذکور را موارد ذیل دانسته است.

الف: ضعف در نهادهای حکومتی و ظرفیت اداره عامه 4؛  

1	 World	Bank	(2007)	Fighting	Corruption	in	Afghanistan	A	roadmap	for	strategy	and	action,	a	joint	work,	by:	(WB,	ADB,	UN)	Kabul,	p.1.

2	 https://www.researchgate.net/publication/281373681_Supreme_Audit_Institutions›_role_in_fighting_corruption_A_comparative_study_be-

tween_the_Norwegian_Danish_Swedish_Spanish_Italian_Ugandan_and_Zambian_SAIs

3	 Ibid

4	 SteinerSilke	(2014)	The	role	of	Supreme	Audit	Institutions	in	promoting	transparency	and	accountability	to	contribute	to	the	implementation	

of	the	Post-2015	Development	Agenda,	INTOSAI	General	Secretariat,	Vienna.

ب: عدم شفافیت در اجراأت؛ ج: نبود حسابدهی و فقدان مالکیت.

تا  مانع تحقق اهداف می شود پرداخت  به ضعف های که  باید  اینجا  در 

برای تحقق اهداف انکشاف پایدار )SDGs( به مشکالت قبلی برنخوریم. 

در این قسمت تنها نهاد قوی و مستقل تفتیش )SAI( در سطح ملی )در 

افغانستان اداره عالی بررسی( می تواند، شفافیت و حسابدهی را در یک 

کشور تقویه مناید که زمینه مناسب برای تحقق اهداف SDGs را فراهم 

می سازد. قطعنامه 209/66 و 228/69 مجمع عمومی سازمان ملل متحد 

مفیدیت،  بهبود شفافیت، حسابدهی،  در  را  تفتیش  عالی  ادارات  نقش 

انکشاف  اهداف  تحقق  به  منجر  که  عامه  اداره  اقتصادیت  و  مؤثریت 

پایدار می شود، مهم می داند.

علیه  مبارزه  نهادهای  سایر  کنار  در  افغانستان  بررسی  عالی  اداره  نقش 

بسیار برجسته است و  اداری  اداری، در جلوگیری و کاهش فساد  فساد 

یگانه نهاد معترب ملی است که می تواند از شفافیت، حسابدهی، مفیدیت 

و مؤثریت اجراأت ادارات دولتی و درست بودن صورت حساب مالی 

دولت )قطعیه( برای ذینفعان و مردم اطمینان دهد.

نقش اداره عالی بررسی در کاهش و جلوگیری از فساد اداری در احکام 

ماده )75( قانون اساسی که اداره را مکلف به مبارزه با فساد اداری می کند 

و ماده )2( قانون اداره عالی بررسی که اهداف این اداره را تشکیل می دهد 

مشخص شده است.

اداره عالی بررسی شامل مواردی چون؛ حصول  قانون   چنانچه اهداف 

اطمینان از شفافیت در حسابدهی ادارات دولتی که پول یا دارایی عامه را 

در اختیار داشته یا از آن استفاده می کنند؛  حراست از دارایی های عامه از 

طریق کنرتول و تفتیش؛ حصول اطمینان از مؤثریت، کارایی و اقتصادی 

بودن فعالیت های ادارات دولتی؛  شناسایی فعالیت های غیرقانونی، غیر 

مؤثر، غیرمفید، غیراقتصادی و سایر فعالیت های نادرست مالی و پیشنهاد 

اصالح نواقص آن ها؛ می باشد.  از سوی دیگر فقره 5 ماده )11( و ماده 

قضایای  ارجاع  به  مکلف  را  اداره  این  بررسی،  عالی  اداره  قانون   )16(
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لوی  څارنوالی  اداره  به  بررسی تشخیص می گردد  جرمی که در جریان 

می سازد.

 ,5700  ISSAI( فساد  از  جلوگیری  تفتیش  رهنمود  مسؤده  عالوه  بر 

Guidelines for Audit of Corruption Prevention(، ادارات عالی 

تفتیش را مکلف به استفاده از میکانیزم های مناسب به منظور جلوگیری و 

کاهش فساد اداری می سازد.

کشورها معموالً برای مبارزه و جلوگیری از فساد، ادارت نظارت کننده 

شامل  عمدتاً  که  می کنند  وضع  را  مربوطه  های  پالیسی  و  ایجاد  را 

موضوعات ذیل می باشد:

اسرتاتیژی های مبارزه با فساد اداری در سکتور عامه؛. 1

نهادهای نظارت کننده )Watch dog agencies(؛. 2

اشرتاک شهروندان در پروسه های پالیسی سازی؛. 3

آگاهی عامه از نقش جامعه مدنی در پروسه های حکومتداری؛. 4

رسانه ها؛. 5

نهادهای همکار بین املللی.. 6

مالی،  امور  بررسی کننده  نهاد  عالی ترین  به  مثابه  بررسی  عالی  اداره 

حسابی، عملکرد و سیستم های الکرتونیکی ادارات دولتی؛ نقش خود را 

در راستای جلوگیری و کاهش فساد اداری به گونه مؤثری ایفا کرده است. 

اداره  بوده؛  اداره  این  این راستا سدراه  بعضی مشکالت که در  با وجود 

عالی بررسی مطابق به پالن بررسی و معیارهای بین املللی بررسی، حداقل 

یک  در  مقررات  و  قوانین  رعایت  ازلحاظ  را  عامه  سکتور  مرجع   450

یافته ها  که حاوی  را  بررسی های خویش  نتایج  و  می مناید  بررسی  سال 

گزارش  و  ارسال  بازرسی شده  مراجع  به  می باشد  بررسی  سفارش های  و 

می کند.  ارسال  پارملان  و  جمهوری  ریاست  به  را  آن  ساالنه  توحیدی 

ارائه  و  مقررات  و  قوانین  رعایت  بررسی  اجرای  با  بررسی  عالی  اداره 

گزارش های مؤثر و رهنامیی کارمندان مالی واداری در جریان بررسی ها؛ 

روند مدیریت مالی را بهبود بخشیده و باعث بهبود شفافیت، حسابدهی و 

حکومت داری خوب می گردد که نتیجه آن کاهش فساد اداری و تقویت 

کشور  اساسی  قانون  مبنی  بر  می باشد.  حکومت  به  نسبت  مردم  اعتامد 

و قانون اداره امور مالی و مصارف عامه، اداره عالی بررسی یگانه نهاد 

بررسی کننده صورت حساب های مالی ساالنه دولت )حساب قطعیه( بوده 

که گزارش آن را به مقام محرتم ریاست جمهوری و شورای محرتم ملی 

تحقق  مورد چگونگی  در  توضیحات  شامل  گزارش  این  می دارد؛  ارائه 

نواقص  بوده که جهت رفع  عواید و مصارف دولت در یک سال مالی 

منوده  ارائه  اصالحی  سفارش های  آن،  داخلی  کنرتول  ضعف های  و 

است و بر مبنی این گزارش پارملان از صورت تحقق عواید و مصارف 

ملی  بودجه  تصویب  در  را  ملت  منایندگان  و   منوده  حاصل  آگاهی 

جدید کمک می مناید، از سوی دیگر رهربی دولت را کمک می مناید 

تا راه های بهرت را به  منظور جلوگیری از فساد در بخش تحقق مصارف 

بررسی  اداره عالی  بر عالوه  تطبیق منایند.  و  و جمع آوری عواید طرح 

بعضی بررسی های حکمی را به گونه جداگانه و مشرتک با سایر نهادهای 

ذیربط اجرا می مناید که نتایج آن بعد از بررسی به نهادهای مربوط ارسال 

می گردد. اداره عالی بررسی قضایای که ماهیت جرمی داشته و در جریان 

اداره لوی   به  تعقیب عدلی  باشد جهت تحقیق و  تثبیت گردیده  بررسی 

څارنوالی ارسال می مناید.

اهمیت که در اصالح سکتور عامه دارد،  به  با توجه  بررسی  اداره عالی 

مورد توجه جامعه جهانی و حکومت افغانستان قرار داشته و از حامیت 

مالی و تخنیکی آن ها برخوردار می باشد.

نقش اداره عالی بررسی در مبارزه با فساد

به عنوان  اکنون  تا  ش(  هـ   1300( تأسیس  بدو  از  بررسی  عالی  اداره 

ادارات  عملکرد  و  حسابی  مالی،  امور  کننده  بازرسی  نهاد  عالی ترین 

دولتی می باشد، این نهاد در جریان تقریباً صدسال تحت نام های مختلف 

)در اوایل دیوان محاسبات( و در رشایط متفاوت در چوکات تشکیالت 

بارزی در شفافیت، حسابدهی، جلوگیری  فعالیت داشته و نقش  دولت 

از فساد و بهبود حکومتداری خوب داشته است. اداره عالی بررسی بعد 

از سال 1381 باروی کار آمدن حکومت موقت و حامیت جامعه جهانی 

از افغانستان به اساس فرمان شامره )165( مورخ 9/9/1381 از چوکات 

اداره امور جدا و به  عنوان یک اداره مستقل بنام » کنرتول و تفتیش« با 

استقاللیت و صالحیت های نسبتاً بیشرت از گذشته به فعالیت های خویش 

پارملان  طرف  از  بررسی  عالی  اداره  قانون   1392 سال  در  داد.  ادامه 

»اداره  بنام  بررسی  عالی  اداره  قانون،  این  مبنای  بر  که  گردید  تصویب 
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عالی تفتیش« به فعالیت های خویش ادامه داد و درسال های اخیر اداره 

عالی تفتیش بر اساس فرمان تقنینی شامره )157( مورخ 1396/6/14 بنام 

نام در چوکات  به همین  اکنون  تا  نام منوده که  تغیر  بررسی  اداره عالی 

تشکیالت دولت فعالیت می مناید.

نظر  و  متأثر ساخته  از هر کشور دیگر  بیشرت  را  افغانستان  اداری  فساد    

 )Transparency International( بین امللل  شفافیت  اداره  گزارش  به 

ام  رتبه 166  میان 168 کشور  از  افغانستان  منترش شد  که در سال 2015 

آن  از  است  بیشرت  آن  در  اداری  فساد  گراف  که  کشوری  به عنوان  را   5

خود کرد، گسرتش فساد اداری در افغانستان باعث کندی رشد اقتصادی، 

اصالح  معادن،  زراعت،  معارف،  کیفیت  بهبود  خوب،  حکومتداری 

مدیریت مالی عامه و .... گردیده است. عواملی مانند: نا امنی، اوضاع 

مأموران  ناهمگون  معاشات  نامناسب،  ساختارهای  سیاسی،  شکننده 

ملکی،  خدمات  مأموران  استخدام   در  شفافیت  عدم  ملکی،  خدمات 

از  مردم  کامل  آگاهی  عدم  تعصب،  تبعیض،  سلیقه ای،  برخوردهای 

قوانین، ضعف نهادهای کشفی و قضایی، بیکاری، عدم استقاللیت کامل 

عدم  دولتی،  وادارات  افراد  باالی  سیاسی  فشارهای  بررسی،  عالی  اداره 

فساد  پدیده   گسرتش  باعث  و...  خارجی  کمک های  درست  مدیریت 

اداری در کشور شده است 6. 

مالی،  امور  کننده  بازرسی  نهاد  عالی ترین  عنوان  به   بررسی  عالی  اداره 

ذیدخل  جوانب  توجه  مورد  همواره  دولتی  ادارات  عملکرد  و  حسابی 

داخلی و خارجی قرار داشته و این اداره را به  عنوان عالی ترین مرجع که 

می تواند نقش مؤثری در شفافیت، حسابدهی، جلوگیری از فساد و بهبود 

حکومتداری خوب داشته باشد، شناخته اند.

IN� )اداره عالی بررسی عضویت سازمان بین املللی ادارات عالی تفتیش 

تفتیش )ASOSAI( و سازمان  ادارات عالی  TOSAI(، سازمان آسیایی 

به  متعهد  را  را دارد و خود   )ECOSAI( تفتیش  ادارات عالی  اقتصادی 

دوره جدید  در  اداره  این  می داند.  آن ها  رهنمودهای  و  معیارات  تطبیق 

)بعد از سال 1381( یکی از پایه های اساسی بهبود سیستم مالی افغانستان 

می باشد.

5	 http://www.transparency.org/cpi2015/results

6	 SAO	Afghanistan	(2017),	Letter	No.	(7640-42)	dated	10/01/2017	“Regarding	role	of	SAO	in	combating	corruption”	forwarded	to	Special	

Representative	of	the	President	in	reforms	and	good	governance	affaires	office,	Kabul.

مبنای قانونی فعالیت های اداره عالی بررسی جهت بهبود 

شفافیت، حسابدهی و کاهش فساد اداری

اداره عالی بررسی از بدو تأسیس تا اکنون همواره به  عنوان اداره پیشتاز 

در عرصه بهبود شفافیت و حسابدهی مورد توجه حکومت افغانستان و 

جامعه جهانی قرار داشته است. با وجودیکه این اداره در این مدت با فراز 

و نشیب هایی همراه بوده؛ اما نقش خود را به  عنوان یگانه اداره بازرسی 

مؤثریت  و  مفیدیت  بهبود  و  دولتی  ادارات  حسابی  و  مالی  امور  کننده 

عملکرد آن ها به  خوبی ایفا کرده است.

اساسی  قانون  ماده های 50، 75 و 98  بررسی،  اداره عالی  قانونی  مبنای 

بررسی  عالی  اداره  قانون  قانون،  این  که در روشنایی  افغانستان می باشد 

به منظور حفاظت دارایی های عامه، وضع گردیده است.

صالحیت  را  بررسی  عالی  اداره   )5( ماده  در  بررسی  عالی  اداره  قانون 

بررسی متام ادارات را به شمول ریاست دفرت رئیس جمهور، شورای ملی، 

قوه قضایه، لوی  څارنوالی، وزارت ها وادارات مستقل دولتی، کمیسیون 

ها، شاروالی ها، تصدی ها و رشکت های دولتی و سایر مراجع که پول یا 

دارایی عامه را در اختیار داشته یا از آن استفاده می منایند، را داده است.

صالحیت  بررسی  عالی  اداره  به  نامربده،  قانون   )4( فقره   )11( ماده  در 

مراجع  حسابی  و  مالی  تخلفات  بررسی ها  جریان  در  تا  است  داده شده 

تحت بازرسی را با مرتکبین آن شناسایی مناید. در فقره )5( ماده )11( 

به  را  تخلفات آن  تا  دارند  مفتشین صالحیت   بررسی،  عالی  اداره  قانون 

اداره لوی  څارنوالی ارجاع منایند. ماده )13( این قانون به رئیس اداره 

بررسی  را  ادارات دولتی  تا مصارف محرم  داده  بررسی صالحیت  عالی 

مناید. ماده )16( قانون اداره عالی بررسی، به اداره عالی بررسی صالحیت 

داده تا در صورت تشخیص موارد جرمی در اسناد بررسی  شده قضیه را 

غرض تعقیب عدلی به اداره لوی  څارنوالی ارائه منایند. در ماده )17( 

قانون اداره عالی بررسی اداره لوی  څارنوالی را مکلف به ارائه اطمینان از 

تعقیب قضایای که به آن اداره محول می گردد، کرده است.
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ISSAI �12 )ارزش و مزایای ادارات عالی تفتیش(	 

مربوطه 	  قوانین  مطابق  تفتیش  عالی  ادارات   :3 فقره   )2( اصل 

مالی،  از اجراآت  ناشی  به خطرات  اقدامات جدی را در رابطه 

تقلب و فساد روی دست گیرند 7. 

رشد 	  حال  در  خطرات  تفتیش  عالی  ادارات   :3 فقره   )5( اصل 

به موقع را  اقدامات الزم و  ارزیابی  بررسی  متغیر را در محیط  و 

های  میکانیزم  تقویت  طریق  از  کار  این  مناید  اتخاذ  درزمینۀ 

ممکن  اداری  فساد  و  تقلب  مالی،  ناسامل  مدیریت  به  رسیدگی 

می باشد 8. 

 	 ,5700  ISSAI( فساد  از  جلوگیری  تفتیش  رهنمود  مسوده 

 )Guidelines for Audit of Corruption Prevention

ادارات عالی تفتیش را مکلف به استفاده از میکانیزم های مناسب 

به منظور جلوگیری و کاهش فساد اداری می سازد. در پاراگراف 

اول این رهنمود تذکر داده  شده که »این رهنمود مفتشین را در 

کمک  فساد  با  مبارزه  پروسیجرهای  و  پالیسی  بررسی  راستای 

می کند«.

متحد: 	  ملل  و 228/69 مجمع عمومی سازمان  قطعنامه 209/66 

نقش  بر  شد؛  صادر   2014 سال  دسمرب   19 در  نامربده  قطعنامه 

مؤثریت  مفیدیت،  شفافیت،  بهبود  در  تفتیش  عالی  اداره  مؤثر 

و حسابدهی ادارات سکتور عامه و به جهت رسیدن به اهداف 

انکشاف پایدار تأکید می کند.

قطعنامه سازمان ملل متحد 228/69 19 دسمرب  سال  2014  بر  	 

از  عامه  اداره  شفافیت  و  مؤثریت  مفیدیت، حسابدهی،  بهبود، 

طریق تقویت ادارات عالی تفتیش تاکید دارد.

جایگاه اداره عالی بررسی به عنوان نهاد جلوگیری کننده 

فساد اداری در نزد نهادهای ملی و بین املللی )بانک 

)OGP ،جهانی، اتحادیه اروپا، ملل محتد

و  مالی  امور  کننده  بازرسی  نهاد  عالی ترین  عنوان  به   بررسی  عالی  اداره 

و  مفیدیت  از شفافیت، حسابدهی،  حسابی در سطح کشور می باشدکه 

این  بر عالوه  اطمینان می دهد.  مردم  برای  فعالیت های دولت،  مؤثریت 

برای  کشور،  در  شفافیت  تضمین کننده  پایه ها  از  یکی  عنوان  به   نهاد 

برای  جهانی  جامعه  که  است  وجه  همین  می باشد.  نیز  بیرونی  نهادهای 

اداره عالی بررسی  بر تقویت  افغانستان  اداری در  مبارزه و کاهش فساد 

تأکید دارد و در طول 18 سال کمک های زیادی در راستای تقویت اداره، 

اصالح ساختار، کسب استقاللیت، ارتقای ظرفیت و ... برای کشور شده 

است که بانک جهانی و اتحادیه اروپا از منونه های بارز آن ها می باشند.

الف: حکومت

بازرسی  نهاد  یگانه  به  عنوان  را  بررسی  عالی  اداره  افغانستان،  حکومت 

کننده امور مالی و حسابی، مفیدیت و مؤثریت ادارات دولتی می داند. 

اداره عالی بررسی مطابق ماده پنجم این اداره نهادهای مربوط حکومت 

را بررسی و گزارش آن را که حاوی یافته و سفارش های بررسی می باشد، 

آن  توحیدی  گزارش  و  بازرسی شده  مراجع  به   )IR( جداگانه  گونه  به 

اداره  می مناید.  ارائه  ملی  و شورای  ریاست جمهوری  عالی  مقام  به  را 

عالی بررسی، بررسی های خاص را که به درخواست مقام عالی ریاست 

جمهوری و سایر مراجع حکومتی جهت شفافیت، مفیدیت، مؤثریت و 

تثبیت و عدم تثبیت فساد در نهادها یا پروژه های مربوطه، به گونه مستقل 

به مقام عالی  انجام داده  و گزارش بررسی های خویش را  یا مشرتک  و 

اداره عالی بررسی،  ریاست جمهوری رشیک می سازد. در سال 1398 

بررسی های خاص را در رشکت افغان تیلیکام در مورد بررسی تضاد منافع 

در قراردادهای منعقده، بررسی توزیع منرات زمین دولتی برای کارمندان 

در والیت خوست، بررسی فعالیت ها و اجراأت ریاست عملیاتی رشکت 

برشنا و... را به گونۀ مشرتک با سایر مراجع ذیربط انجام داده است.

چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان

این سند درواقع پالن کشور ما برای بلند بردن سطح رفاه مردم و دستیابی 

افغانستان به خودکفایی می باشد. که با تطبیق آن حکومت تالش می مناید 

تا پایه های یک اقتصاد پویا و فراگیر را اساس بگذارد؛ اقتصادی که بتواند 

از طرف دیگر  اشتغال را فراهم سازد.  افغانستان زمینه کار و  برای مردم 

حکومت سعی می کند تا حاکمیت قانون را تحکیم بخشیده، و میزان فساد 

اداری، جرائم و خشونت را کاهش دهد و درنهایت آن را محو مناید. 

ایجاب می مناید  قانون چنین  و تحکیم حاکمیت  تأمین منودن عدالت 

تا علیه فساد اداری به  شدت مبارزه صورت گیرد؛ در محاکم اصالحات 

فراگیر و همه جانبه ایجاد شود، و شهروندان از حقوق که قانون اساسی 
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همچنین  منایند.  استفاده  کامل  اعتامد  با  است،  منوده  تضمین  برایشان 

را  اقتصادی  ساختارهای  تا  می ورزد  تالش  پالن حکومت  این  تطبیق  با 

اقتصاد صادراتی که سکتور  به یک  توزیعی  و  وارداتی  اقتصاد  از یک 

خصوصی قوی به شمول زارعین کوچک، مولدین بزرگ و تجار بتوانند 

صادر  بین املللی  و  منطقوی  بازارهای  در  را  افغانستان  تولیدات  موفقانه 

منایند، تغییر دهد.

این اسرتاتیژی اهداف و اولویت های ملی ما را با درنظرداشت چالش های 

موجوده ارائه می مناید. اسرتاتیژی راهکار را جهت نیل به اهداف ارائه 

 شده و سکتورهای دارای اولویت را شناسایی و چارچوب مالی منابع را 

موجود  میان مدت  و  کوتاه مدت  در  انکشافی  تطبیق چارچوب  برای  که 

باشد، مشخص می مناید. 9

این چارچوب بیانگر اهداف واضیح دولت به منظور رهایی بخشیدن آن 

به این اهداف  به مساعدت های خارجی می باشد. دستیابی  از وابستگی 

پارچگی، کاهش فساد و  بر چند  مستلزم تالش های جمعی جهت غلبه 

ارائه پالیسی های مناسب برای رشد پایدار می باشد. بخش عمده این سند 

عالی  اداره  می کند.  بحث  اداری  فساد  کاهش  و  مبارزه  روی چگونگی 

بررسی به  عنوان یگانه نهاد بازرسی کننده امور مالی و حسابی حکومت 

افغانستان را در تحقق اهداف اسرتاتیژی نامربده کمک می کند. در این 

سند روی تقویت بررسی ها مالی به اساس خطر؛ به منظور آوردن ثبات در 

سکتور مالی، تأکید می کند. بر عالوه به منظور شفافیت و استفاده بهرت از 

پول های مساعدت شده دونرها اسرتاتیژی نامربده تأکید بر تقویه و بهبود 

میکانیزم ها برای تفتیش و حسابدهی، تقویت شفافیت و حسابدهی در 

عالی  اداره  نقش  قسمت  این  در  که  می کند،  تأکید  عامه  بخش سکتور 

بررسی به عنوان اداره مسئول بازرسی کننده امور مالی و حسابی برجسته 

می شود. باوجود پیرشفت های 15 سال اخیر در عرصه مدیریت مالی 

عامه،  کشورهای کمک کننده و جامعه جهانی هنوز نگرانی خویش را از 

شفافیت سیستم مدیریت مالی عامه ابراز داشته و برای حصول اطمینان 

از شفافیت سیستم مدیریت مالی عامه و برآورده شدن اهداف اسرتاتیژی 

9	 https://moec.gov.af/dr/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%86%DA%A9	ویباست	وزارت	اقتصاد	

%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

10	 Ibid	30

11	 اسرتاتیژی	ملی	مبارزه	با	فساد	اداری	صفحه	21

ملی صلح و انکشاف افغانستان، این اسرتاتیژی تأکید بر تقویت اداره 

عالی بررسی دارد 10 .

اسرتاتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری

سال  میزان  در  محور  شش  در  اداری  فساد  علیه  مبارزه  ملی  اسرتاتیژی 

اداری و همچنان  بهرت، جلوگیری و کاهش فساد  مبارزه  به منظور   1396

بهبود سکتور عامه که تعهدات حکومت وحدت ملی می باشد، ترتیب 

گرفت.  قرار  بازنگری  مورد   1397 سال  در  اسرتاتیژی  این  که  گردید؛ 

افزایش  از:  با فساد اداری عبارت است  از اسرتاتیژی ملی مبارزه  هدف 

کارآیی سکتور عامه، جلوگیری از فساد، برگشتاندن اعتامد شهروندان به 

دولت، استخدام مأموران خدمات ملکی به اساس اهلیت و شایستگی، 

تعقیب  تفتیش،  تقویت  عامه،  مالی  مدیریت  بهبود  تدارکات،  اصالح 

عدلی متهمین فساد اداری، خامته دادن به فساد اداری در سکتور امنیتی، 

مدیریت سامل مالی و بودجوی به  نحوی که متویل شفاف و قابل  پیگیری 

بوده و مطابق به استندردهای تأیید شده تفتیش گردد؛ می باشد.

به منظور رسیدن به اهداف اسرتاتیژی ملی مبارزه با فساد اداری، تقویت 

اداره عالی بررسی از طریق تعدیل قانون آن؛  یکی از فعالیت های مهم 

است.  پرداخته شده  آن  به  پنجم  محور  در  که  می باشد  اسرتاتیژی  این 

فساد  از  جلوگیری  در  خویش  بررسی های  اجرای  با  بررسی  عالی  اداره 

اداری، بهبود شفافیت، حسابدهی سکتور عامه، مدیریت سامل مالی و 

بودجه، مدیریت سامل جمع آوری عواید، شفافیت پروسه تدارکات نقش 

مؤثری را ایفا می کند و یک وسیله بسیار مهم تطبیق اهداف اسرتاتیژی 

ملی مبارزه با فساد اداری می باشد. اسرتاتیژی ملی مبارزه با فساد اداری 

مجموع  در  و  حکومتی  نهادهای   به  مردم  اعتامد  برگشتاندن  به منظور 

می داند  حتمی  امر  را  بررسی  پروسه  در  شهروندان  اشرتاک  دولت؛  به 

و  مفیدیت  شفافیت، حسابدهی،  از  این طریق شهروندان  از  11، چراکه 

مؤثریت فعالیت های وزارت ها وادارات اطمینان حاصل کرده و نظریات 

خویش را در جهت بهبود فعالیت ها با نهادهای مربوط رشیک می سازند 

که درزمینۀ اداره عالی بررسی 7 بررسی عملکرد را با مشارکت منایندگان 
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جامعه مدنی و رسانه ای در سال مالی 1398 انجام داده است.

اداره لوی څارنوالی

به  مکلف  بررسی،  عالی  اداره  قانون   16 ماده  مطابق  بررسی  عالی  اداره 

ارائه موارد حیف میل دارایی های عامه که در جریان بررسی ها تشخیص 

بر  باشد.  لوی  څارنوالی می  اداره  به  بررسی  و  می گردد، جهت تحقیق 

عالوه، قانون نامربده اداره لوی  څارنوالی را مکلف به ارائه اطمینان از 

عالی  اداره  به  شده  احاله  های  دوسیه  قبال  در  خویش  اجراآت  نتیجه 

عالی  اداره  قانون   17 ماده   )3( فقره  در  همچنان  است.  منوده  بررسی 

بررسی، ترصیح گردیده است که اداره لوی  څارنوالی می تواند از بررسان 

اداره عالی بررسی به  عنوان اهل خربه در جریان تحقیق و محاکم جرایم 

مالی و حسابی استفاده مناید. اداره لوی  څارنوالی در تحقیق و بررسی 

امور مالی و حسابی از تجربه مسلکی بررسان اداره عالی بررسی استفاده 

تعداد )17(  به  بررسی  عالی  اداره  مالی 1397  می کند، چنانچه در سال 

این اداره مواصلت ورزیده بود،  به  دوسیه هایی که از طرف  څارنوالی 

بررسی و گزارش آن را به آن اداره محرتم ارائه منوده است.

شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری

حکومت افغانستان در سال 1395 شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه 

علیه فساد اداری را ایجاد منود که در رأس آن رئیس جمهور قرار دارد. 

این شورا به اساس فرمان شامره )94( مورخ 1395/5/27 به منظور تحقق 

نیازهای  به  قانون، مبارزه علیه فساد اداری و پاسخگویی بهرت  حاکمیت 

جامعه ایجاد گردیده است.

قرار  رئیس جمهور  آن  رأس  در  که  است  عضو   16 دارای  شورای  این 

محکمه،  سرته  رئیس  رئیس جمهور،  دوم  معاون  اجرائیه،  رئیس  دارد؛ 

ادارات  رؤسای  و  مشاورین  وزرا،  از  تعدادی  و  امنیت  شورای  مشاور 

مستقل، اعضای این شورا را تشکیل می دهند. اداره عالی بررسی نیز یکی 

تشکیل جلسه  ماه یک بار  این شورا  است.  این شورای  مهم  اعضای  از 

می دهد و جلسات خاص این شورای به اساس لزوم دید رئیس جمهور 

تدویر میابد. هدف اصلی این شورای اصالح و تقویه سیستم قضایی به 

اساس حاکمیت قانون، رعایت حقوق برش و مبارزه مؤثر علیه فساد اداری 

می باشد.

وظایف اصلی این شورای عبارت اند از 

ترتیب و تصویب اسرتاتیژی، پالیسی و پالن های دولت در ساحات 

حاکمیت قانون، امنیت، قضا و مبارزه علیه فساد اداری می باشد.

حامیت از تصامیم و عملکردهای مرکز عدلی مبارزه علیه فساد . 7

اداری.

این شورای دارای سه کمیته؛ چون کمیته قوانین، کمیته عدلی و قضایی و 

کمیته مبارزه علیه فساد اداری می باشد. اداری عالی بررسی عضو برجسته 

کمیته مبارزه علیه فساد اداری می باشدکه وظایف این کمیته عبارت اند از:

پیدا کردن راهای جلوگیری از فساد	 

همکاری با مرکز عدلی مبارزه علیه فساد اداری	 

آگاهی عامه	 

حسابدهی عامه	 

اداره عالی بررسی در جلسات شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه 

کمیته رشیک  این  تصمیم گیری های  در  و  می کند  اشرتاک  اداری  فساد 

از  می شود  سپرده  بررسی  عالی  اداره  به  کمیته  در  که  وظایف  می باشد. 

مقام  دید  لزوم  صورت  در  عالوه  بر  و  گردیده،  تطبیق  اداره  این  طرف 

اداره عالی بررسی، بعضی موضوعات که در جریان بررسی های این اداره 

بیرون  نویس شده، در شورای عالی حاکمیت قانون ارائه می مناید.

ب: پارملان

به عنوان  پارملان  اعضای  است؛  کشور  یک  قانون گذار  نهاد  پارملان 

منایندگان ملت در زیر یک سقف جمع شده و وظیفه اصلی آن ها نظارت 

از کارکرد حکومت و در کل قوه اجرائیه می باشد. اداره عالی بررسی ابزار 

خوبی برای پارملان جهت نظارت و ارزیابی کارکرد قوه اجرائیه می باشد. 

اداره عالی بررسی مطابق ماده 12 قانون اداره عالی بررسی مکلف به ارائه 

گزارش های  دولت،  قطعیه  حساب  بررسی  )گزارش  بررسی  گزارش های 

بررسی رعایت قوانین و مقررات عواید و مصارف و ...( می باشد، این 

گزارش ها در حقیقت وسیله –ای برای پارملان به منظور ارزیابی اجراأت 

به شمول دفرت رئیس جمهور می باشد. کمیته حسابات عامه  اجرائیه  قوه 

پارملان )PAC( گزارش ها بررسی را مطالعه و روی محتویات گزارش ها با 

اداره عالی بررسی جهت توضیحات و وضاحت بیشرت در متاس می باشند، 
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و مقامات اداره عالی بررسی در این مورد با اعضای کمیته PAC همکاری 

به  گزارش   PAC کمیته  توسط  گزارش  دقیق  مطالعه  از  بعد  می منایند. 

مجلس عمومی ارائه می گردد و منایندگان ملت در مورد اجراأت ادارات 

دولتی تصمیم می گیرند. اما این کار رصف در مورد گزارش حساب قطعیه 

دولت می شود با سایر گزارش های بررسی بخصوص )گزارش های بررسی 

رعایت قوانین و مقررات عواید و مصارف( که همه ساله از طرف اداره 

عالی بررسی به پارملان ارسال می گردد؛ هیچ نوع اقدامی از طرف پارملان 

بررسی  سفارش های  و  یافته ها  شامل  گزارش ها  این  منی گیرد.  صورت 

رشایط  رعایت  عدم  و  مقررات،  و  قوانین  رعایت  عدم  موارد  بیشرت  که 

قراردادها به شمول قضایای احاله شده به لوی  څارنوالی که ماهیت جرمی 

داشته اند، می باشد. پارملان می تواند با تأکید روی گزارش های بررسی و 

و  کند  اداری کمک  فساد  و سفارش های آن در کاهش  یافته ها  تعقیب 

نقش اداره عالی بررسی را به عنوان نهاد کاهش دهنده فساد بیشرت تقویت 

کند.

ج: کمیته مشرتک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد 

)MEC( اداری

نیاز  تشخیص  از  بعد  اداری  فساد  علیه  مبارزه  ارزیابی  و  نظارت  کمیتۀ 

اداری  فساد  با  مبارزه  تالش های  مستقالنۀ  ارزیابی  و  نظارت  بر  مبنی 

لندن و کابل و طی فرمان شامره 61 مورخ  بین املللی  در کنفرانس های 

حکومت  لندن،  کنفرانس  تعقیب  به  گردید.  ایجاد   1388  /12/27

یک  تا  منود  دعوت  بین املللی  جامعۀ  از  افغانستان  اسالمی  جمهوری 

کمیتۀ نظارت و ارزیابی مشرتک افغانی- بین املللی را به وجود آورد که 

و رئیس جمهوری  قرار گرفت  استقبال جامعۀ جهانی  مورد  این موضوع 

اسالمی افغانستان به تاریخ 28 سنبله 1395 فرمان شامره 115 را در مورد 

تغییر شخصیت حقوقی، وظایف، نحوه فعالیت و صالحیت های کمیتۀ 

مستقل مشرتک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری، صادر منود.

وظایف کمیتۀ نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری قرار 

ذیل می باشد:

نظارت و ارزیابی فعالیت های مبارزه علیه فساد اداری در ادارات 	 

دولتی و نهادهای بین املللی مقیم افغانستان،

در 	  حسابدهی  و  شفافیت  مؤثریت،  از  ارزیابی  و  نظارت 

کمک های جامعه جهانی؛

نظارت از چگونگی تطبیق سفارش ها؛	 

ارائه گزارش های ربعوار از چگونگی تطبیق سفارش ها این کمیته 	 

به  مبارزه علیه آن در کشور؛  اداری و  و وضعیت عمومی فساد 

ریاست جمهوری، شورای ملی، مردم و جامعه جهانی.

وزارت ها  در  اداری  فساد  علیه  مبارزه  ارزیابی  و  نظارت  مشرتک  کمیته 

تحلیل  و  تجزیه  را  فساد  به  معروض  آسیب پذیری های  دولتی  وادارات 

مینامید که به گونه منونه در اداراتی که کمیته MEC ارزیابی آسیب شناسی 

فساد اداری را انجام داده ذیالً ارائه می گردد:

ارزیابی آسیب پذیری های فساد اداری در شورای ملی؛	 

افغانستان 	  »د  مورد  در  اداری  فساد  آسیب پذیری های  ارزیابی 

برشنا رشکت«؛

ارزیابی آسیب پذیری های فساد اداری وزارت امور داخله؛	 

ارزیابی آسیب پذیری های فساد اداری وزارت معادن و پرتولیم؛	 

ارزیابی آسیب پذیری های فساد اداری به سطح وزارت معارف؛	 

پروسه جمع آوری عواید شاروالی ها؛	 

پروسه صدور جواز کار به اتباع خارجی؛	 

برنامه ارتقای کیفیت معارف؛	 

اداره تذکره الکرتونیکی؛	 

کمیتۀ نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری در هر شش ماه، گزارشی 

را در مورد ارزیابی ها و یافته هایش در ارتباط به بنچامرک های متوافقه از 

طریق رسانه ها به رئیس جمهور، پارملان و مردم افغانستان ارائه می مناید.

د: سازمان ملل متحد

S� )سازمان ملل متحد به منظور تطبیق و تحقق بهرت اهداف انکشاف پایدار

امر مهم تلقی منوده است.  DGs(؛ تقویه ادارات عالی تفتیش را یک 

چنانچه در قطعنامه )228/69 مورخ 19 دسمرب 2014( خود نقش ادارات 

عالی تفتیش را در شفافیت، حسابدهی، مفیدیت و مؤثریت فعالیت های 
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سکتور عامه و از آن طریق در تحقق اهداف انکشاف پایدار مهم دانسته، 

و تقویت ادارات عالی تفتیش را از اولویت های دولت ها می داند. تجربه 

ملل متحد در تطبیق MDGs نشان داده است که علت ضعف ها در تحقق 

کامل MDGs عبارت اند از:

ضعف مدیریت و ظرفیت در اداره عامه؛	 

نبود شفافیت قابل  قبول در سکتور عامه؛	 

نبود حسابدهی قابل  قبول در سکتور عامه می باشد.	 

و به  منظور مقابله با این چالش و تطبیق بهرت اهداف انکشاف پایدار نیاز 

به اداره عالی تفتیش مستقل و متعهد در کشور می باشد.

ملل متحد موفقیت کشورها را در تطبیق و تحقق اهداف انکشاف پایدار 

تنها نهادی که در  از نظرآن  اداره تفتیش می داند و  در موجودیت یک 

بهبود شفافیت، حسابدهی، مفیدیت و مؤثریت عملکردهای  تقویت و 

برای تحقق اهداف  از آن طریق زمینه را  سکتور عامه کمک می کند و 

انکشاف پایدار مساعد می سازد، اداره تفتیش است.

نقش بازرسی های اداره عالی بررسی در شفافیت و 

جلوگیری از فساد اداری

1. بررسی حساب قطعیه

اداره عالی بررسی مطابق ماده )98( قانون اساسی، ماده )12( قانون اداره 

عالی بررسی و فقره )2( ماده )59( قانون اداره امور مالی و مصارف عامه، 

عواید  و  گرفته  صورت  مصارف  دربرگیرنده  که  را  دولت  قطعیه  حساب 

تحقق یافته می باشد، بررسی می کند. اداره عالی بررسی از طریق بررسی 

حسابدهی  و  شفافیت  از  پارملان  به  آن  گزارش  ارائه  و  قطعیه  حساب 

فعالیت های ادارات سکتور عامه به مناینده های ملت اطمینان می دهد. در 

حقیقت گزارش های اداره عالی بررسی به خصوص حساب قطعیه دولت 

مؤثریت مصارف،  و  مفیدیت  ارزیابی  پارملان جهت  برای  ابزار خوبی 

جمع آوری عواید و فعالیت های ادارات سکتور عامه، می باشد. پارملان 

و سایر نهادهای ذیربط ملی و بین املللی با استناد به گزارش حساب قطعیه 

ضعیف  انکشافی،  بودجه  مرصف  در  که  عامه  سکتور  ادارات  دولت، 

نکرده اند،  مراعات  آن  در  را  حسابدهی  و  شفافیت  اصل  و  عملکرده 

مورد بازپرس قرار داده و حتا در جلسات پارملان جهت پاسخگویی به 

پرسش های منایندگان ملت احضار می شوند.

مدیریت  از چگونگی  را  مردم  قطعیه،  بررسی حساب  گزارش  بر عالوه 

انکشافی،  و  عادی  بودجه  و چگونگی مرصف  ساخته  آگاه  عامه  مالی 

تصفیه پیشکی ها، پیش بینی و جمع آوری عواید، تصفیه قروض، بررسی 

وسط سال، لیرتآف کریدت، مساعدت های بالعوض و تفاوت های پولی 

که در جریان بررسی تثبیت  شده و ناشی از ضعف کنرتول های داخلی در 

سیستم مالی کشور می باشد، را انعکاس می دهد. به گونه منونه در گزارش 

حساب قطعیه سال مالی 1397 مبلغ )125( میلیون افغانی از بودجه دولت 

بابت معاشات و مصارف نهادهای خارج از تشکیالت دولت، از طریق 

اصول  آن  پرداخت  در  که  است  گردیده  پرداخت  امنیت  شورای  دفرت 

بود.  همچنان  و موازین حسابی طوری که الزم است رعایت نگردیده 

پیشکی های تصفیه ناشده سال مالی 1397 مبلغ )4.1( میلیارد افغانی بوده 

که حدود )82( درصد مجموع پیشکی ها را تشکیل می دهد.

2. بررسی های رعایت قوانین و مقررات

اداره عالی بررسی نقش مؤثری را در جلوگیری از فساد، بهبود شفافیت، 

حسابدهی، از طریق بررسی های رعایت قوانین و مقررات در اداره عامه 

ایفا می کند. اداره عالی بررسی ساالنه در حدود 500 مرجع )481 مرجع 

در سال 1396 و 492 مرجع در سال 1397( را در مرکز و والیات بررسی 

می کند و گزارش بررسی های خویش را که حاوی یافته ها و سفارش های 

اصالحی می باشد به مراجع بازرسی شده و گزارش توحیدی آن را به مقام 

عالی ریاست جمهوری و شورای ملی ارائه می کند. در جریان بررسی های 

اداره عالی بررسی مفتشین به انواع مواردی چون؛ عدم رعایت قوانین و 

مقررات، پالیسی ها، کدها، رشایط قرارداد، ضعف کنرتول داخلی و...  

Audit observa- )بر می خورند که این موارد به  عنوان مشاهدات بررسی 

tion( در گزارش بررسی شامل گردیده و برای تطبیق مشاهدات بررسی و 

جلوگیری از تکرار آن ها سفارش های اصالحی ارائه می گردد که در قالب 

گزارش بررسی )IR( جهت تطبیق به مراجع مربوط ارسال می شود. این 

بررسی ها و ارائه گزارش های آن به مراجع مربوطه نقش مؤثر و پیشگیرانه 

در جلوگیری از فساد و ضایع شدن دارایی عامه ایفا کرده و همچنان باعث 

تقویت سیستم مالی عامه، شفافیت و حسابدهی سکتور عامه می گردد. 

تفاوت های برمأل شده از بررسی های رعایت قوانین و مقررات در ادارات 
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سکتور عامه در سال مالی 1397 مبلغ )4.4( میلیارد افغانی، مبلغ )10( 

میلیون دالر و مبلغ )3.4( میلیون یورو را در می گیرد که قابل تحصیل به 

از  پیگیری ها  اثر  از  بررسی  عالی  اداره  است.  شده  دانسته  دولت  خزانه 

افغانی و  تطبیق یافته های بررسی در مراجع، در حدود مبلغ )3( میلیارد 

)220،000( دالر تصفیه و تحصیل گردیده است.

3. بررسی های عملکرد

و  مؤثریت  مفیدیت،  از  اطمینان  حصول  به  منظور  بررسی  عالی  اداره 

کمک  که  عامه  سکتور  ادارات  فعالیت های  و  عملکردها  اقتصادیت 

اداره  اجراآت  مؤثریت  و  شفافیت  بهبود  فساد،  از  جلوگیری  در  خوبی 

عامه می کند؛ بررسی های عملکرد را در مراجع سکتور عامه انجام داده 

گزارش ها  این  می سازد،  مربوطه رشیک  مراجع  به  را  آن  گزارش های  و 

جهت  ملی  شورای  و  جمهوری  ریاست  عالی  مقام  برای  خوبی  وسیله 

ارزیابی اجراآت ادارات می باشد. اداره عالی بررسی در سال مالی 1396 

درمجموع )3( بررسی عملکرد را انجام داده و گزارش های آن که حاوی 

یافته ها و سفارش های بررسی می باشد، به مراجع مربوط جهت تطبیق و 

پیگیری ارسال  منوده است.

در سال مالی 1398 اداره عالی بررسی، )7( بررسی عملکرد را با اشرتاک 

منایندگان جامعه مدنی و رسانه ای که یکی از تعهدات اداره عالی بررسی 

این  است  داده  انجام  می باشد،   )OGP( باز  به سکرتریت حکومتداری 

بررسی ها در نوع خود مهم ترین وسیله برای حصول اطمینان از مفیدیت، 

و  به شهروندان  عامه  ادارات سکتور  فعالیت های  اقتصادیت  و  مؤثریت 

نظریات  داشت  نظر  در  با  بررسی ها  این  گزارش های  می باشد.  رسانه ها 

سفارش های  و  یافته  شامل  که  رسانه ای  و  مدنی  جامعه  مناینده های 

مراجع  به  پیگیری  و  تطبیق  جهت  و  ترتیب  می باشد،  بررسی  اصالحی 

مربوط ارسال می گردد.

4. بررسی گرنت های بانک جهانی

و  مالی  امور  بررسی کننده  معترب  نهاد  یگانه  به  عنوان  بررسی  عالی  اداره 

حسابی ادارات سکتور عامه، در هامهنگی و همکاری با بانک جهانی، 

پروژه های بانک جهانی را در افغانستان نیز بررسی می کند، این بررسی ها 

به اساس امضای توافقنامه بین اداره عالی بررسی، وزارت مالیه و بانک 

12	 .گزارش	اجراأت	سال	1397	حکومت	به	ملت

با انجام این بررسی ها میزان  جهانی صورت می گیرد. اداره عالی بررسی 

شفافیت و حسابدهی، مؤثریت و مفیدیت مرصف مساعدت ها را تثبیت 

کنرتول  ضعف  پروژه ها،  مالی  مدیریت  ضعف  از  ناشی  تفاوت های  و 

های داخلی، تفاوت های پولی و غیره موارد را بیرون  نویس و به مسئولین 

مربوطه گزارش خویش را ارائه می کند.

جهانی  بانک  پروژه   )40( تعداد  به   1397 سال  در  بررسی  عالی  اداره 

که  بازرسی منوده  را  افغانستان  بازسازی  برای  به شمول صندوق کمک 

مجموع ارزش پولی یافته های تفتیش حاوی مبلغ )186( میلیون افغانی و 

)680،000( دالر می باشد. گزارش نتایج بررسی پروژه ها، به بانک جهانی 

ارسال گردیده است 12. 

5. بررسی های حکمی و مختلط

و  مالی  امور  کننده  بازرسی  نهاد  یگانه  عنوان  به   بررسی  عالی  اداره 

بین  در  خاص  جایگاه  عامه  سکتور  ادارات  عملکردهای  و  حسابی 

که  موارد  بعضی  در  منظور  همین  به  دارد.  بین املللی  و  ملی  نهادهای 

الزم  بین املللی  و  ملی  نهادهای  سایر  و  جمهوری  ریاست  عالی  مقام 

گیرد،  قرار  بررسی  مورد  اداره  یا  وزارت  یک  خاص  موارد  تا  می دانند 

مستقالنه  گونه  به  یا  را  موارد  آن  بررسی  تقاضای  بررسی  عالی  اداره  از 

ریاست  عالی  مقام  در حکم  که  ادارات  سایر  از  هیئت  ترکیب  در  یا  و 

جمهوری و یا مکاتیب سایر مراجع مشخص می شوند، می مناید. اداره 

عالی بررسی دست آوردهای خوبی در جلوگیری و کاهش فساد اداری 

عالی  اداره  مالی 1398  سال  در  دارد.  مختلط  و  بررسی های حکمی  از 

بررسی )10( بررسی حکمی و مختلط را که به اساس حکم مقام عالی 

 ریاست جمهوری و یا تقاضای سایر مراجع می باشد، انجام داده است.

تشخیص موارد حیف ومیل دارایی عامه و ارسال 

آن به لوی  څارنوالی جهت بررسی تحقیق

اداره عالی بررسی صالحیت  قانون  اداره عالی بررسی مطابق ماده )16( 

تثبیت   بررسی ها  جریان  در  و  داشته  جرمی  ماهیت  که  مواردی  ارجاع 

در  بررسی  عالی  اداره  نقش  دارد.  را  څارنوالی  لوی   اداره  به  شده اند 

مبارزه با فساد به اساس حکم ماده فوق برجسته تر می شود و اداره عالی 
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بررسی در جریان بازرسیهای امور سال مالی 1397 موارد سوءاستفاده و 

تثبیت  بررسی در مرکز و والیات  حیف ومیل دارائی عامه را در جریان 

میلیون   )80( مبلغ  جمعاً  دوسیه   )17( تعداد  در  وارده  که خساره  منوده 

افغانی را احتوا مینامید، قضایای متذکره به خاطر تحقیق به مقام محرتم 

لوی  څارنوالی ارسال گردیده است 13.

نتیجه گیری

فساد بیشرت دامن گیر کشورهای درحال توسعه است و این ناشی از ضعف 

پارملان، سرته  نهادهای حکومتی،  نظارت، ضعف در  قانون،  حاکمیت 

محکمه، ساختارهای نامناسب حکومتی، درآمد پایین، جنگ، نا امنی، 

برخورد سلیقه ای با افراد و نهادها، تعصب، تبعیض و ... می باشد. جامعه 

جهانی برای مقابله با پدیده فساد اداری تالش های زیادی منوده است. 

مبارزه  بر   )UNCAC( متحد  ملل  سازمان  فساد  علیه  مبارزه  کنوانسیون 

جدی علیه فساد اداری تأکید می کند. بر عالوه با تجربه ای که سازمان 

ملل متحد در تطبیق MDGs داشت، ضعف ها و کم  کاری های که مانع 

تطبیق کامل این اهداف گردید و برای تطبیق بهرت اهداف انکشاف پایدار 

)SDGs( سازمان ملل متحد تأکید بر تقویت ادارات عالی تفتیش به منظور 

بهبود شفافیت، حسابدهی و مؤثریت فعالیت های ادارات سکتور عامه، 

منوده است. سازمان ملل متحد، سازمان بین املللی نهادهای عالی تفتیش 

)INTOSAI( را به عنوان نهاد همکار جهت بهبود شفافیت، حسابدهی، 

مفیدیت، مؤثریت فعالیت های اداره عامه از طریق تقویت ادارات عالی 

تفتیش )SAIs( در جهان می داند. انتوسای، تالش می مناید تا با تقویت 

ادارات عالی تفتیش از طریق همکاری های تخنیکی و ارائه استندردها 

اداری کشورها را کمک مناید.  از فساد  بهبود شفافیت و جلوگیری  در 

طرف  از  که   )5700  ISSAI( فساد  از  جلوگیری  تفتیش  رهنمود  مسوده 

انتوسای پیشکش شده است، بر نقش پیشگیرانه ادارات عالی تفتیش در 

جلوگیری و کاهش فساد بیشرت تأکید شده است.

مانند،  اقداماتی  به  دست  فساد  کاهش  و  جلوگیری  به  منظور  کشورها 

قوانین،  طرح  تفتیش،  عالی  ادارات  فساد،  با  مبارزه  ادارات  ایجاد 

که  کشوری  افغانستان  میزنند.  و...   ها  اسرتاتیژی  ها،  پالیسی  مقررات، 

از  فساد  این  و  است  اداری شده  فساد  قربانی  دیگر  کشور  هر  از  بیشرت 

13	 گزارش	بررسی	رعایت	قوانین	و	مقررت	(مصارف)	سال	مالی	1396	صفحه

رأس تا قاعده در ادارات سکتور عامه ریشه دوانیده است. افغانستان به 

اداری دست  از فساد  برای کاهش و جلوگیری  همکاری جامعه جهانی 

به اقدامات جدی زده است که در کاهش فساد اداری در سال های اخیر 

مبارزه  کمیسیون  ایجاد  نیست.  بسنده  هنوز  اما  است؛  شده  واقع  مفید 

اداری،  فساد  علیه  مبارزه  و  قانون  حاکمیت  عالی  شورای  اداری،  فساد 

بر عالوه   .  ... و  بازرس  اداره  بررسی،  عالی  اداره  سارنوالی،  لوی  اداره 

طرح قوانین و مقررات مربوط به کاهش و یا جلوگیری از فساد اداری، 

علیه  مبارزه  ملی  اسرتاتیژی  افغانستان،  انکشاف  و  صلح  ملی  اسرتایژی 

فساد اداری و... طرح و تدوین شده اند، اما چندان مؤثریت قابل  ملس 

در کاهش فساد نداشته اند. اداره عالی در کنار سایر نهادهای که مستقیم 

را  خود  نقش  هستند،  دخیل  اداری  فساد  علیه  مبارزه  در  غیرمستقیم  یا 

به عنوان یگانه نهاد معترب بررسی کننده امور مالی و حسابی ادارات سکتور 

عامه، در بهبود شفافیت، حسابدهی، مفیدیت، مؤثریت و کاهش فساد 

اداری تا اندازه خوب ایفا کرده است. اما آن گونه که مردم از اداره عالی 

نبود ظرفیت الزم،  بررسی توقع دارند، عمل نکرده است. و دلیل آن هم 

عدم استقاللیت کامل، عدم همکاری مراجع ذیربط بخصوص پارملان 

عالی  اداره  آن هم  با  می باشد.  بررسی  عالی  اداره  سفارش ها  تعقیب  در 

بررسی به عنوان نهاد معترب ملی و بین املللی در راستای بهبود شفافیت و 

جلوگیری از فساد در اداره عامه افغانستان نقش خود را دارد و از حامیت 

مالی و تخنیکی جامعه جهانی نیز برخوردار می باشد.


