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 پػ منٌع

گ و ميػػػػػم نٌػػػػػام َػػػػػطلی رؿػػػػػًر نٗػػػػػؾ بػػػػػارزی را در راه محابػػػػػو ذػػػػػغ بػػػػػغر و ذميػػػػػًری اؽػػػػػالمی أْانؼػػػػػتان بػػػػػ څػػػػػارنًالیاداره لػػػػػًی 

 ایػػػػػل اداره ذػػػػػغا  ٘ػػػػػًه اذعائیػػػػػو  بػػػػػًده و در تػػػػػامیل َػػػػػطالق و تىبیػػػػػٖ ٘ػػػػػانًن بػػػػػو َيػػػػػطه دارد  
 
صػػػػػًیؾ مؼػػػػػتٗل مػػػػػی  اذػػػػػعاا

قػػػػػالزیق  تسٗیػػػػػٖ ذػػػػػعایم و ا٘امػػػػػو دَػػػػػًا َلیػػػػػو مػػػػػتيم را در  څػػػػػارنًالی٘ػػػػػانًن اؽاؽػػػػػی  لػػػػػًی  034باـػػػػػط  بػػػػػو اؽػػػػػاس مػػػػػاده 

  مسکمو دارد

 صالقو گغارش

ق در) 0397درپالن ؽال  څارنًالیلًی  ادارۀ  ( ؽازو مًمًَی  بو 7مبارزه َلیو ٔؼاد اداری صًد بو منًٌر تسٖٗ پیؿٔع

ن بعؽط رو ازذملو ُٔالیق ( 41تُطاد)
 
راتُییل نمًده اؽق رو ازوعیٖ تسٖٗ ُٔالیق ىای اؽاؽی و نتایخ متًُ٘و بایط بو ا

ن 
 
ّاز نگعدیطه  دیگعُٔالیق (  2 باـط و)در زال اذعا می ُٔالیق دیگع  ( 2 ) تکمیل گعدیطه  (36)ا

 
اؽق و نٌع بو دالیل ا

 ٘عار داـتو باـط وذًد نطارد  مُىلرو در زالق ُٔالیق نیغ 
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ق ُٔالیق ىای اداره لًی چ  درذطول ذیل نؿان داده می ـًد څارنًالیگًنگی پیؿٔع

 اقالح اداره و تًٗیق پاؽضگًیػػیاولًیق اول  :  ؽازو مًمًَی

ق ُٔالیق ىا  در ربٍ ُٔالیق ىای اؽاؽی  پیؿٔع
ٔیكطی 
ق  پیؿٔع
 در ربٍ

ٔیكطی 
ق  پیؿٔع
 َمًمی

مطه نتایخ متًُ٘و
 
 نتایخ بطؽق ا

نؿع اوالَا  در مًرد اداره و ُٔالیق 
ن در مىابٗق با ماده پانغدىم 

 
ىای ا

 ٘انًن دؽتعؽی بو اوالَا   

د ذیل را ر ؽال مالی مًا چيارمریاؽق اوالَا  و ارتباوا  َامو در ربٍ 
   :در ویب ؽایق اداره لًی  څارنًالی  بو نؿع رؽانیطه اؽق

ا  ش ر اگغ  (25)نؿع  - از تطویع رنٕعانؼيا  مدالػ  ؽیمینار ىا و گغاـر
 والیتی 

څارنًالی بو  (  گغارش صبعی از وعیٖ قٕسو انتعنتی لًی31نؿع )  -
 زبانيای ملی رؿًر 

از وعیٖ قٕسو    پیام ىا و اوالَیو ىا داواولبی راریابی  اَالن نؿع -
 قٕسو اذتماَی اداره څارنًالی و  انتعنتی لًی

 ذلط  4111بو تیعاژ   (018 ) و ( 017 )نؿع ذعایط ـمارهچاپ و  -
 2111بو تیعاژ څارنًالی  اداره لًی   (50 )نؿع مدلو ـماره چاپ و  -

 ذلط 
 ( مکػتًب متيمیل ّایب از وعیٖ أْان اَالنا  92نؿع ) -
تطویع رنٕعانػ ملی تسکیم ٘انًنیق وتامیل َطالق در مسال  ؽلب  -

زادی و 
 
ماده ا

 
 دن رػتاب مؿضف در مًرد بسث ىا و نٌعیا  ذمٍنمًا

 
 
 وری ـطه  ىمیل رنٕعانػ ذيق چاپ و نؿع ا
دًَ  و زمینو ؽازی اـتعاک ُٔال رؽانو ىای تكًیعی ذيق پًـؾ  -

 ٘عار دادن بعنامو ىای اداره 
رػتاب رنٕعانػ تسق َنًان منٍ صؿًنق  ذلط( 2وعازی و ویعاؽق ) -

011% 011% 

ؽانی بو 
 
ـيعونطان بو ا

اوالَا  از اداره و ُٔالیق 
ن دؽتعؽی پیطا می 

 
ىای ا
 رننط

گاىی َامو در 
 
ارتٗای ؽىر ا

وردمًرد ُٔالیق  ىا و 
 
 دؽتا

  ىای اداره لًی څارنًالی 



 
 

4 
 

 اداری  َلیو زنان "و قطای منبع بع مط ٔؼاد
یداد وازط اوالع رؽانی  تًًیٓ ا

مؼئًل اوالع رؽانی  نؿع ذغئیا  در 
ؽایع  مًرد مؼئًل اوالع رؽانی و

 راررنان معبًط  

ن ایل ُٔالیق در ذعیان ربٍ ؽًم تکمیل و گغارش
 
   %011 %011 ارایو گعدیطه اؽق  ا

  ؽاالنو مؼئًل 
 
ارائو گغارش اذعاا

اوالع رؽانی در مًرد تىبیٖ ٘انًن 
دؽتعؽی بو اوالَا  بو رمیؼیًن 
نٌار  از دؽتعؽی بو اوالَا  مىابٖ 
ماده ىٕطىم ٘انًن دؽتعؽی بو 

   اوالَا

  یک ؽالو 
 
تىبیٖ ٘انًن دؽتعؽی بو  اوالع رؽانی در مؼئًل  اذعاا

 ذیال ذرع می گعدد:اوالَا  

  ـعیک ؽاصتل مُلًما  پیعامًن اتيام و مکػتًب څارنًالی اؽتاؼ
ن والیق 

 
مع بؿیع ٘انق ٔعمانطه مسلی در ا

 
تاری ا والیق تضار بعای گٔع
 با رادیًی ؽالم وول دار 

 گعوپ و ارائو مُلًما  در مًرد پعونطه ىای  گػٕتگً با ـبکو رلیط
پایو پعنتع  51پایو رمپیًتع و  51نؼبتی در وزار  مُارؼ )صعیطاری 

و پعونطه ی تدلیل از  0394بعای ریاؽق مُارؼ ـيع رابل, در ؽال 
  (0393ذؿل نًروز در وزار  مُارؼ در ؽال 

   الیڅارنًـعیک ؽاصتل مُلًما  پیعامًن پعونطه ىای ٔؼاد اداری 
ىای مبارزه با ٔؼاد اداری ملکی, نٌامی و معرغ َطلی و ٘نائی با نياد 

 دیطبان ـٕأیق 

   ام ٘نایای ٘اچا٘اؽ مًاد مضطر ـعیک ؽاصتل مُلًما  پیعامًن ا٘ر
ژانػ تًؽه اوٕال با 
 
 صبعی پژواک  ا

   لًی  
 
 څارنًالیـعیک ؽاصتل مُلًما  پیعامًن ا٘طاما  و اذعاا

در پیًنط بو پعونطه ىای ذُل  تظیع و ٔعوش ؽتیکع دؽتبعد بو مًاد 
ارذاع ـطه با معرغ صبعنگاری تسٗیٗی  څارنًالیانتضاباتی رو بو لًی 

 پیک 

   ام ٘نایای صعیط و ٔعوش مار و ا٘ر
 
ـعیک ؽاصتل مُلًما  پیعامًن ا

011% 011% 

انُکاس ُٔالیق ىای تىبیٖ 
ورد ىا

 
ذيق  ـطه و دؽتا

گاىی و أغایؾ اَتماد َامو 
 
ا

انًن در روـنایػػی ازکام ٘
 دؽتعؽی بو اوالَا  

ىای تىبیٖ انُکاس ُٔالیق 
گاىی 

 
ورد ىا ذيق ا

 
ـطه و دؽتا

و أغایؾ اَتماد َامو در 
انًن دؽتعؽی روـنایػػی ازکام ٘

 بو اوالَا 
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نيا در رابل و 
 
و انتٗال مًاد مضطر تًؽه اوٕال و اؽتٕاده ذنؼی از ا

ژانػ ه ىای معبًوو با زًز 
 
 صبعی پژواک  ا

   ـعیک ؽاصتل مُلًما  در مًرد تمام ٘عاردادىای تطارراتی از ؽال
 با نياد دیطبان ـٕأیق  څارنًالیاداره لًی  0396– 0392مالی 

  ( مٗام َالی 863و  268ـعیک ؽاصتل مُلًما  پیعامًن ٔعمان )
در امًر  لیڅارنًاریاؽق ذميًری در مًرد تؿکیال  مُاونیق لًی 

مبارزه َلیو ٔؼاد اداری وذابدایػػی رارمنطان اداره مؼتٗل مبارزه با 
ًرا  تؿکیال  لًی  گاری با معرغ صبعن  څارنًالیٔؼاد اداری در چ

 پیک 

   ـعیک ؽاصتل مُلًما  پیعامًن بًدذو َادی و انکؿأی اداره
 با نياد دیطبان ـٕأیق  0397از بابق ؽال مالی  څارنًالیلًی 

  ن اؽتضطام ـطه در څارنًاالـعیک ؽاصتل مُلًما  پیعامًن
 ولؼًالی ىا و تُيط رػتبی ـان بعای اندام وًیٕو  با رادیً رلیط 

   بؼق راری ذيق  41اَالن داووبی تطارراتی, نؿع اَالن  25نؿع
زاد, نؿع 

 
ابق ا  څارنًالی صبع و گغارش معرغی اداره َالی لًی  081٘ر
از وعیٖ    څارنًالی بًط دٔاتع والیتی صبع و گغارش مع 055, نؿع 

 قٕسو الکػتًرنیکی ایل اداره 

  تطویع پنخ رنٕعانػ مىبًَاتی در رابىو بو ٘نایای صؿًنق َلیو
تاری و  صبعنگاران, ذعایم انتضاباتی, ٘نیو رابل بانک, ٘عارىای گٔع

 
 
  څارنًالیاداره لًی  اذعاا

  و میغ ىای گعد بع نامو ىا  71اـتعاک و اندام مكازبو در بیؾ از
 یػػی   رؽانو

  ًع ذيق تيیو بیؼق ىمکاری و ارائو اوالَا  بعای تلًیغیًن ول
 بعنامو مؼتنط و گغارش ىای تسٗیٗی 
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   واز در تيیو
 
بعنامو  31ىمکاری وارائو اوالَا  بو دٔتع مىبًَاتی ا

 مؼتنط و گغارش ىای تسٗیٗی 

  ٍـماره   نؼضو در ىع 2111ماره ماىنامو بو تیعاژ ـ 00چاپ و تًزی 

  ٍرػتاب ىای ویژه رنٕعانػ ىای مبارزه َلیو ٔؼاد اداری  من
صؿًنق َلیو زنان  قطای منبع بع مط ٔؼاد اداری و تسیکم 
زادی تسق رار و چاپ 

 
٘انًنیق و تامیل َطالق در مسال  ؽلب ا

 ٘عار دارد 

   چاپ و تًزیٍ رػتاب ویژه رنٕعانػ َطالق, زکًمق داری صًب و
 ذلط چاپ و تًزیٍ گعدیطه اؽق  2111یعاژ تًؽُو پایطار رو بو ت

   گاىی دىی از ٘انًن دؽتعؽی بو اوالَا  بو
 
راه انطازی بعنامو ا

 ىا  څارنًالی رؤؽای
تكًیب پالیؼی مىبًَاتی و ىمکاری 
میل 

 
ذامُو مطنی و رؽانو ىا ذيق تا

روابه با رؽانو ىای ىمگانی و نياد ىای 
از رویکعد ىای ـان در  زمایقمطنی و 

  ی َعقو مبارزه با ٔؼاد ادار 

چنانچو در ربٍ گظـتو گغارش گعدیط  ذيق ىماىنگی و زمایق از روی 
رعد ىای رؽانو ىای ىمگانی و نياد ىای مطنی مؼًده نيایػػی پالیؼی 

 مىبًَاتی تعتیب و تکمیل گعدیطه اؽق  
011% 011% 

داـتل رابىو تُعیٓ ـطه با 
مطنی  رؽانو ىا و ذامُو

بعاؽاس یک پالیؼی 
 مؿضف 

چارچًب زًٗ٘ی الزم ذيق 
ىماىنگی و زمایق از رویکعد 
رؽانو ىای ىمگانی ٔعاىم 

 گعدیطه اؽق 

بعگغاری  مىبًَاتی تىبیٖ پالیؼی 
ع ذلؼا  مؿًرتی  ىماىنگی و اوال 

  دىی با رؽانو ىا و ذامُو مطنی

مُو مطنی مدالػ متُطد ذيق ىماىنگی و اوالع دىی با رؽانو ىا و ذا
ن زمینو 

 
تًؽه بضؾ ىای معبًوو تطویع گعدیطه اؽق رو در نتیدو ا

صًب بعای اصظ نٌعیا  و پیؿنيادا  ایؿان ذيق نيایػػی ؽازی  پالیؼی 
 مىبًَاتی مؼاَط گعدیط 

011% 011% 
گاىی و زمایق ذامُو مطنی 

 
ا

  اداره 
 
و رؽانو ىا از اذعاا
 أغایؾ پیطا می رنط 

نٌعیا  و پیؿنيادا  نياد ىای 
ذامُو مطنی و ؽایع ـعرایػػی 

 راری در وعح مؼًده 

تيیو میکانیغم مکأا  و مدازا  و 
مكًونیق رارمنطانی رو در َعقو 

 مبارزه با ٔؼاد اداری رار میکننط 
ن ارائو گعدیطه اؽق 

 
   %011 %011 ایل ُٔالیق در ذعیان ربٍ ؽًم تکمیل و گغارش ا
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  مکأا  ومدازا تىبیٖ میکانیغم 

 ( تل از رارمنطان اداری والیا  بو دلیل َطم 2ارایو تًقیو بعای )
ایق مٗعرا  اداری   َر

 ( تل از رارمنطان مؼلکی والیا   وبٖ ٔٗعه 0ارایو  اصىار بعای )
  څارنًالی ( ٘انًن  تؿکیل وقالزیق 30چيارم ماده )

  ( تل در والیا  بو 8رارمنط در معرغ و ) (0)اذعای مکأا  بعای
 منًٌر تؿًیٖ وتسؼیل دراندام رار  

011% 011% 
منًٌر و تؿًیٖ رارمنطان ب

  امًرا بيتع اذعای 

یب رارمنطان  تؿًیٖ و تّع
بضؾ ىای معبًوو در اذعای 
 وًایٓ و مؼؤلیق ىای راری 

گاىی دىی َامو 
 
گؼتعش والیتی رونط  ا

ىا ذيق در ؽىر والیا  و ولؼًالی 
  اداره  

 
 تًٗیق ـٕأیق از اذعاا

 

   راه انطازی ؽاصتار ذطیط ویب ؽایق اداره با ىمکاری وزار  مضابعا 

  ً ًع بو والیق ىلمنط و  (511یٍ  )ز ت ذلط رػتب مضتلٓ الن
    دیگعا(ذلط رػتب مضتلٓ بو والی211)

  ًن ملی در پیًنط بو یلًیغػ نؿعا  رادیً تئیبا ر  ی پیيم اى مال٘ا
 ی بعنامو زٗیٗق در معرغ و والیا  انطاز  وعح راه

  رنٕعانػ َطالق, زکًمق داری صًب و تًؽُو )تًزیٍ رػتاب ویژه
 رؿًر  والیا  (34)وب (پایطار

 ادارهرارمنطان مؼلکی و اداری والیا   تؼيیل و زمینو ؽازی اـتعاک  
رو در ؽىر معرغ تطویع رنٕعانػ ىا و بعنامو ىا  درلًی څارنًالی 
 یأتو اؽق 

   ًع ذيق تيیو بیؼق ىمکاری و ارائو اوالَا  بعای تلًیغیًن ول
 بعنامو مؼتنط و گغارش ىای تسٗیٗی 

011% 011% 
تًٗیق ـطن روابه و یأتل 

رؽانی در  راىکارىای اوالع
 ؽىر والیا  و ولؼًالی ىا 

تؼيیل دؽتعؽی بو مُلًما  
 در مًرد ُٔالیق ىای اداره 

در ؽىر والیا   څارنًالیلًی 
 و أغایؾ اگاىی و اَتماد َامو

ارائو گغارش از نسًه رؽیطگی بو ٘نایای 
َمطه ٔؼاد اداری تًؽه معرغ َطلی و 
٘نایػػی مبارزه با ٔؼاد اداری و مؿکال  

مًذًد در زمینو بو ـکل  و چالؾ ىای
 ربٍ وار 

طلی و ٘نایػػی مبارزه َلیو ٔؼاد اداری درذعیان  ربٍ   ریاؽق -0 معرَغ
رو  را دریأق نمًده  اداری ( ٘نیو ٔؼاد 006چيارم صًیؾ بو تُطاد )

تو ٘عار ذیل  ( ملکی و نٌامی  څارنًالی )بضؾ دو در تسق بعرؽی ٘عار گٔع
 :اؽق

011% 011% 

انُکاس ُٔالیق ىای تىبیٖ 
ورد ىا بمنًٌر 

 
و   ـطه و دؽتا

ىا و  ـناؽایػػی چالؾ
نیازمنطی ىای معرغ َطلی و 

 مبارزه َلیو ٔؼاد اداری ٘نائی 

مؿکال  و چالؾ ىای 
ـناؽائی گعدیطه و با معاذٍ 
معبًوو ذيق اتضاذ تطابیع الزم 

   ـعیک گعدیطه اؽق
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ًع ٘نایای   ( ٘نیو تسق رار ریاؽق 55تُطاد ) بو ًٔؽ الظرعاز مدم
 (08) تسٗیٖ ذعایم ملکی ونٌامی ایل معرغ ٘عار دارد بو تُطاد  څارنًالی

اؽتیناؼ وتمیغ   ویىای ابتطِای  څارنًالی ٘نیو بُط از صتم تسٗیٖ بو 
( ٘نیو بُط از صتم تسٗیٗا  الزمو بو 38)بو تُطاد   مسًل گعدیطه اؽق

نرؽیطگی بو معاذٍ ذیعبه قالزیق َلق َطم 
 
بو   اؽق مؼتعدگعدیطه ا

بو  ی زٕي گعدیطه ویػػ٘نیو بو نؼبق َطم لغوم ا٘امو دًَا ذغا ( 3)تُطاد 
 ( ٘نیو تسق رار ارگان ىای رؿٕی ٘عار دارد  2)تُطاد 

معرغ َطلی  ؽیطگی بو ذعایم ؽنگیل ٔؼاد اداری اذعا  مسارم ر  -2
 و٘نایػػی :

مسکمو مستعم ابتطایو معرغ َطلی  0397در ذعیان ربٍ چيارم ؽال مالی
ن بو تُطاد 4و٘نایػػی بو تُطاد )

 
( ٘نیو را ٔیكلو نمًده رو در نتیدو ا

( 6( تل مسکًم بو زبػ گعدیطه  اؽق بو تُطاد )03و) بعائق( تل 4)
و ٘عار دارد ىمچنان مسکمو مستعم ی٘نیو تسق رار مسکمو ابتطای

ن بو تُطاد  ( 3طاد )اؽتیناؼ بو تُ
 
٘نیو را ٔیكلو نمًده رو درنتیدو  ا

 (0( تل مسکًم بو زبػ گعدیطه اؽق وبو تُطاد )7و ) بعائق( تل 5)
( ٘نیو تسق رار ؽتعه 4٘نیو تسق رار مسکمو اؽتیناؼ وبو تُطاد)

 ٘عار دارد    ا ا مسکمو ج
ذیطصل تسق ( تل از مٌنًنیل 02درپیًنط بو ایل ٘نایا بو تُطاد )

ًع الضعوج و بو تُطاد)7تل تسق تُلیٖ  ) (01 )تً٘یٓ ( 05( تل ممن
 تل دیگع بو ممانق مُتبع رىا می باـط 

تل مُینان ادارا  مضتلٓ دولتی و  (2در ٘نایای ٔیكلو ـطه بو تُطاد)
 .از ذنعاالن مسکًم بو مدازا  گعدیطه اؽقتل ( 2ىمچنان )
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 مبالِ زکم ـطه در ٘نایای ٔیكلو ـطه :  -3
و معرغ َطلی و٘نای یدمًَو ٘نایای زکم ـطه تًؽه مسکمو ابتطایاز م

٘ابل  ذبعان صؼاره  ( بابق مبالِ ٘ابل رد 814130766بو مبلِ )
ـطه رو بُط از ٘ىُیق بو زؼاب ًَایط  ممكادره وذغای نٗطی زک

 دولق ـامل میگعدد 

گغارش دىی ربٍ وار از تىبیٖ گغارش 
رمیتو مؼتٗل نٌار  و ارزیابی مبارزه با 

 مک  ٔؼاد اداری یا رمیتو 

ؽٕارش  50انؼتان در راؽتای تىبیٖ ْلًی څارنًالی ذميًری اؽالمی أ
 (MECرمیتۀ مستعم مؿتعک نٌار  و ارزیابی مبارزه َلیو ٔؼاد اداری)

ورد
 
ىای ذیل را رو در گغارش رمیتو متظرعه انُکاس یأتو داـتو  دؽتا
 : اؽق
 %(011( ؽٕارش راماًل تىبیٖ ـطه )25)  0
 %(99-26ـطه )( ؽٕارش ٘ؼمی تىبیٖ 20)  2
ق مسطود داـتو )4)  3  %(25-0( ؽٕارش پیؿٔع

 %(1( ؽٕارش تىبیٖ نگعدیطه اؽق  )0        4.    (

011% 011% 

ا   اداره در مٗابل ؽٕاـر
گغارش ىای تٕیتؾ  بعرؽی و 
ارزیابی ىای بیعونی پاؽضگً 

  باـطمی

بو میان امطن تْیعا  محبق و 
مًجع در بضؾ ىای مضتلٓ با 

ا   رمیتو تىبیٖ ؽٕاـر
(MEC) 

  مبارزه با ٔؼاد اداری  اولًیق
 
یق اذعاا  دوم: أغایؾ مًجعیق و ًٔع

ق ُٔالیق ىا  در ربٍ ُٔالیق ىای اؽاؽی  پیؿٔع
ٔیكطی 
ق  پیؿٔع
 در ربٍ

ٔیكطی 
ق  پیؿٔع
 َمًمی

مطه نتایخ متًُ٘و
 
 نتایخ بطؽق ا

اـتعاک درتؼًیط ٘انًن ذامٍ مبارزه 
 َلیو ٔؼاد اداری 

ن ربٍ ؽًم تکمیل و گغارشایل ُٔالیق در ذعیان 
 
   %011 %011 گعدیطه اؽق  ارائو ا
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بازنگعی و تُطیل ٔعامیل و ازکام در 
 َلیومًرد معرغ َطلی و ٘نایػػی مبارزه 

 ٔؼاد اداری 

در مًرد تحبیق مبنای ٘انًنی گظـتو گغارش ارایو گعدیط  چناچو در ربٍ  
متظرعه  با بضؾ معرغ َطلی و ٘نایػػی و نیغ تًٗیق پعوؽو ىای راری معرغ 

ىای ذیطصل ذلؼا  متُطد تىبیٖ گعدیطه اؽق  رو در نتیدو در ٘انًن 
ذطیط مبارزه َلیو ٔؼاد اداری ذایگاه معرغ َطلی و ٘نایػػی مؿضف 

 گعدیطه اؽق  رو ٘انًن متظرعه  نیغ تًـیر  گعدیطه اؽق 
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مبنای ٘انًنی معرغ َطلی و 
٘نایػػی مؿضف می گعدد و 

ن 
 
تًٗیق می پعوؽو راری ا

 گعدد

تحبیق ذایگاه معرغ َطلی و 
٘نایػػی در امع مبارزه با ٔؼاد 

 اداری  

ایداد پالیؼی و وعزالُمل مُتبع  ٘ابل 
ارزیابی و مًجع بعای رؿٓ ُٔالیق ىای 

لًد 
 
بو ـمًل بعرؽی  څارنًاالنٔؼاد ا

 ؽًابٖ  پًلی گعاؼ و تسٗیٗا  داصلی 

الزم بو َنًان ٘طمو ىای ایل ُٔالیق ا٘طاما  و ىماىنگی ىای درمًرد 
ابتطائی اتضاذ گعدیطه و رار روی وعح پالیؼی و وعزالُمل متظرعه ذعیان 

 دارد 
  ٘انًنمنط ـطن پعوؽو تظریو 21% 21%

ی تکنالًژی  مًـز
 
بعگغاری بعنامو ىای ا

 څارنًاالن تل (۰۲۲ی)مُلًماتی بعا
  والیا   و درمعرغرارمنطان  تل (۷۲۲)و

  ی پنخ تل رارمنطان ذرًر و اناث ایل اداره از بضؾ ىای معرغی و مُٔع
    (Digital forensics)تسق َنًان رًتاه مط  بعنامووالیتی بو 

  ی ؽو تل  Specializedای معرغی بو بعنامو ىرارمنطان بضؾ مُٔع
program on ) reducing cyber-crime through knowledge 

exchange and capacity building)  

  ی چيار تل از رارمنطان بضؾ ىای معرغی و والیتی بو بعنامو مُٔع
ی تسق َنًان مًـز

 
 Advance methods of crime) ا

investigation)  

  ی تسق مًـز
 
ی ؽو تل رارمنطان بضؾ ىای معرغی بو بعنامو ا مُٔع

   (Investigation of white color crime)َنًان 

  ی مًـز
 
ی چيار تل از رارمنطان بضؾ ىای معرغی بو بعنامو ا مُٔع

  ( Good governance)تسق َنًان 
 ی دوتل بو ی تسق َنًان ٘انًن بیل المللی و  مُٔع مًـز

 
بعنامو ا

ن  راربعد
 
 ا

011% 011% 
یق و   څارنًاالن  أغایؾ ًٔع

رارمنطان در َعقو تکنالًژی 
 مُلًماتی

یق رارمنطان اداره  ارتٗای ًٔع
 در َعقو څارنًالی لًی 

تکنالًژی مُلًماتی  اؽتٕاده از
  راری ایؿان 

 
 در اذعاا
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معؽتیالی مبارزه   تًٗیق  و ىماىنگی
َلیو ٔؼاد اداری از وعیٖ ٔعاىم 
 ؽاصتل امکانا  و تديیغا  الزم راری  

 واٍ٘ رارتو ؽو یبا ٔؼاد اداری رو ٘باًل در تُمیع رعایػػ معؽتیالی مبارزه
ُٔالیق می نمًد در ذعیان ربٍ گظـتو بو اؽاس ؽُی و تالش معؽتیالی 

در مسل مناؽب با اؽتٕاده از رانکػ ىای تطارک ـطه    و مالی و اداری 
معؽتیالی متظرعه با بعای معؽتیالی متظرعه ایداد و  تُمیع دارالامانمسًوو 
 یاز تُمیع رعایػػُبا  معبًوو تمامی ـ

  منتٗل گعدیط بو دٔاتع ذطیط  

011% 011% 

داـتل امکانا  الزم ذيق 
تسٗیٖ و تُٗیب ٘نایای 
یق  ٔؼاد اداری و ًٔع

 یأتو اؽقا اتضككی ارتٗ

یق راری  معؽتیالی أغایؾ ًٔع
در  مبارزه َلیو ٔؼاد اداری 

اذعای وًایٓ و مؼؤولیق 
 ىای وًیًٕی 

 و بازرعدن څارنًاالن اؽتضطام 
 ( ولؼًالی 51دٔاتع در )

در ؽىر  یڅارنًال دٔتع  (۴۴بو تُطاد ) 0397در ذعیان ؽال مالی
ن ذملو  مؿضكاً ُٔال ولؼًالی ىا مدطدًا 

 
( ولؼًالی رو 5) گعدیطه رو از ا

صاک ؽٕیط در ربٍ و  دالرام  باالبلًک  ـامل ؽپیل ّع  روزانی بابا
تل  5ذيق ٔعاىم نمًدن منابٍ بؿعی الزم چيارم ُٔال گعدیطه ونیغ 

ی گعدیطه انط   څارنًال ورزیطه ومدعب بو دٔاتع متظرعه مُٔع

011% 011% 
 ُٔال ـطن دٔاتع در

 ( ولؼًالی ۰۲) 

تامیل َطالق و دٔاع از زًٗؽ 
اتباع رؿًر و گؼتعش زارمیق 

 ٘انًن در ؽىر ولؼًالی ىا 

تًٗیق و تىبیٖ میکانیغم تٗاَط پع 
 منُٕق

څارنًالی بو تل از رارمنطان لًی  81بو تُطاد  0397در ذعیان ؽال مالی 
 یطه اما در بع گیعنطه تٗاَط پع منُٕق نمی باـط دگع تٗاَط ؽًؽ 

011% 011% 
ذًان ـطن اداره و تٗاَط 

 رارمنطان ّیعواذط ـعایه

زمینو راری بعای ٔعاىم ـطن 
نیعوی ذًان  متضكف  

 متُيط  مؼلکی و مدعب

ًگیعی از تاراج ؽعمایو ىای ملی ایداد مكًنیق بعای ؽعمایو ىا و دارایػػی ىای مؿعوع و ٘انًنی أعاد اولًیق  ؽًم: ذل

ق ُٔالیق ىا  در ربٍ ُٔالیق ىای اؽاؽی  پیؿٔع
ٔیكطی 
ق  پیؿٔع
 در ربٍ

ٔیكطی 
ق  پیؿٔع
 َمًمی

مطه نتایخ متًُ٘و
 
 نتایخ بطؽق ا

ایداد معؽتیالی مبارزه َلیو ٔؼاد اداری 
باز پؼگیعی دارائی ىای  منًٌر و ب

انًنی  ّی٘ع
  %011 %011 ایل ُٔالیق در ذعیان ربٍ گظـتو تکمیل و گغارش ارایو گعدیطه اؽق 
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 دارایػػی ىای ّیع ٘انًنی  ـناؽائی
کانیغم وپعوؽیدع راری اداره یازوعیٖ م

انًنی در  باز پؼگیعی ؽعمایو ىای ّی٘ع
مىابٗق با ً٘انیل نأظه و در ىمکاری 

 ؽایع معاذٍ ذیكالح با

پػ گیعی دارایػػی ىای َمًمی څارنًالی نٌار  بعامًر تسٗیٖ و بازریاؽق  
( ٘نیو ٔؼاداداری بو 044) َیبكًر  مدمًّیع ٘انًنی وی ربٍ چيارم 

ن )
 
ن بكًر  78ایل اداره مًاقلق ورزیطه اؽق رو ازذملو ا

 
( ٘نیو ا

تو ) ن 9ىمو ذانبو مًرد ًّر وتط٘یٖ ٘عار گٔع
 
٘عار مبنی بع زٕي ( مًرد ا

ٍ صال ونًا٘ف قا69قادر ) تائیطی  در وبُط از( مًرد ٘عار مبنی بع ٔر
ن ارؽال گعدیطه اؽق 

 
 مٗاما  َالیو بو معاذٍ ذیعیه ا

ن بطون ميع ونؿانی ـطه بًد دوباره بو 8) 
 
( مًرد دوؽیو ىای رو اوراؽ ا

ر ( ٘نیو دیگع تسق را58أی )بتممعاذٍ ذیعبه ارؽال ومؼتعد گعدیطه و
 ایل ریاؽق میباـط 
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تمام دارائی ىای ّیع ٘انًنی  
ـناؽائی می گعدد  در 
مىابٗق با ً٘انیل نأظه در 
ن از 

 
٘ؼمق مبه و مكادره ا

وعیٖ معاذٍ ذیكالح ا٘طام 
می گعدد  ىمکاری میان 
ادارا  ذیعبه در ایل زمینو 

 بيبًد پیطا می رنط 

ًگیعی از  تاراج ؽعمایو ىای  ذل
 ملی

میل روابه با نياد ىای رو می تًاننط 
 
تا

در پعوؽو باز پؼگیعی مًجعیق داـتو 
باـنط از وعیٖ ایداد مٗعره  لًایر و 
وعزالُمل ىا و امنای تٕاىم نامو با 

 ادارا  ذیعبه 

امناا درصًاؽق ىمکاری گظـتو گغارش ارایو گعدیط  چو در ربٍ نچنا
لی و وزار  َطلیو با رؿًر امارا  متسطه څارنًا ىای زًٗؽ دوذانبو لًی 

َعبی بضاوع تحبیق ذایطاد ىای أعاد ذیطصل در ٘نیو رابل بانک و 
مُلًما  در مًرد پًل ىای رابل بانک در بانک ىای امارا  متسطه َعبی 

 ) واٍ٘ دبی( 
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مؿضف ـطن نٗؾ و 
مًجعیق تمام اداراتی رو می 
تًاننط در راؽتای بازپؼگیعی 

رائی ىای ّیع ٘انًنی دا
ُٔالیق رننط  بعای مًجعیق 

بازپؼگیعی مٗعره  
وعزالُمل ىا  لًایر ؽاصتو 
میؿًد  تٕاىم نامو امناا 
گعدد  و تمام ًَایط و دارائی 
ىای ّیع ٘انًنی بو ملیًن ىا 
دالع بو زؼاب زکًمق 

 أْانؼتان منتٗل میؿًد 

تًٗیق ىمکاری و ىماىنگی با 
بارزه بضؾ ىای ىمکار در امع م

 َلیو ٔؼاد اداری 

امنای تٕاىم نامو با رؿًر ىای رو 
ن ىا منتٗل 

 
ؽعمایو ىای ّیع ٘انًنی در ا

ـطه اؽق ذيق تؼيیل بازپؼگیعی 
 منتٗل ـطه  ّیع ٘انًنیدارایػػی ىای 

با  څارنًالی  وًریکو در ؽٕع ىا و مال٘ا  ىای ٘بلی ذاللتماب لًی  
  ىمکاری ىای متٗابلذيق گؼتعش دوؽق ازبکؼتان  مٗاما  رؿًر 

تٕاىم نامو دوذانبو میان أْانؼتان و  مؼًده نيایػػی   گعدیطه بًد تٕاىم 
وزار  امًر صارذو رؿًر ـعیک  با و ّعض اصظ نٌعیا  ازبکؼتان تعتیب
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مبه  مكادره   ٔعوش و 
انتٗال دارائی ىای ّیع ٘انًنی 
رو از أْانؼتان صارج 
گعدیطه اؽق تؼيیل می 

ایداد زمینو ىمکاری با رؿًر  
ىای صارذی در امع مبارزه َلیو 
 ذعایم ٔؼاد اداری و 
بازپؼگیعی دارایػػی ىای 
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نٌعیا  اقالزی ا٘طاما  الزم ذيق و تکمیل  اصظ گعدیطه رو بُط از
ن با ذانب رؿًر ازبکؼتان روی 

 
تو امناا ا  صًاىط ـط دؽق گٔع

انی منتٗل ـطه گعدد  بو بیعون از  ّی٘ع
 رؿًر 

رو  ـناؽائی و بازپؼگیعی دارائی ىایػػی
مدعمیل ٔؼاد اداری از اجع ارتکاب 
ورده انط بو ـمًل 

 
ٔؼاد اداری بطؽق ا

٘نیو رابل بانک و گغارش دىی ربٍ وار 
 در ایل زمینو 

ارنًالی مبارزه َلیو ٔؼاد اداری در بضؾ ـناؽایػػی و باز څریاؽق 
پؼگیعی دارایػػی ىای بطؽق امطه از ارتکاب ذعایم ٔؼاد اداری در ذعیان 

 :را اندام داده اؽقربٍ چيارم ُٔالیق ىای ذیل 
یک میلیًن و دوقط ىغار دالع امعیکایػػی از نغد اؽامیان ىعیک: زاذی  

 ادروگل زكًل گعیطه اؽق زرگی ٔعزنط ادروگل و گلبيار ٔعزنط 
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ـناؽائی دارائی ىای 
انًنی و تىبیٖ زکم  ّی٘ع

 مسارم

باز پؼگیعی دارایػػی ىای 
زاقل ـطه از ذعایم ٔؼاد 
اداری و أغایؾ اَتماد ذامُو 
ذيانی و َامو معدم در مًرد 
تُيط دولق در امع مبارزه َلیو 

 ٔؼاد اداری 
 

ًگیعی از میاع و٘ق اولًیق  چيارم: تؼعیٍ رونط بعرؽی دوؽیو ىای ٔؼاد اداری و ذل

ق ُٔالیق ىا  در ربٍ ُٔالیق ىای اؽاؽی  پیؿٔع
ٔیكطی 
ق  پیؿٔع
 در ربٍ

ٔیكطی 
ق  پیؿٔع
 َمًمی

مطه نتایخ متًُ٘و
 
 نتایخ بطؽق ا

امنای تٕاىم نامو ىا بعای اؽتعداد و 
تُٗیب متيمیل ٔؼاد اداری رو در 
صارج از رؿًر ىؼتنط مىابٖ بو 

 المللی  یلىای بمًأٗق نامو 

ج  ا ا  وىطایق مٗام َالی  څارنًالی اؽاس ُٔالیق اداره لًی  ٘باًل بو
بارؿًرىای روؽیو   ایعان  مًأٗتنامو (  و3)ریاؽق ج ا ا  بو تُطاد 

وتاذکؼتان تًؽه دولق ذميًری اؽالمی أْانؼتان بو امناا رؽیطه 
 :اؽق

  مًأٗتنامو انتٗال مسکًمیل بو زبػ میان ذميًری اؽالمی
 ٔطراؽیًن روؽیو و أْانؼتان 

  مًأٗتنامو انتٗال مسکًمیل میان ذميًری اؽالمی أْانؼتان
 وذميًری اؽالمی ایعان  

 مسبًؽیل ومسکًمیل بیل ذميًری لو دمًأٗتنامو در رابىو بو تبا
  ذميًری تاذکؼتان اؽالمی أْانؼتان و

011% 011% 

تٕاىم نامو ىا و  بع مبنی 
مًأٗق نامو ىای بیل المللی 
مٌنًنیل  معتکبیل و 
  مسکًمیل اؽتعداد میگعدد 

تؼيیل زمینو تٕاىم  و ىمکاری 
متٗابل با رؿًر ىای دوؽق و 

 ىمکار در امع اؽتعداد 
  معتکبیل و مسکًمیل متيمیل

  ذعایم ٔؼاد اداری 
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وری اؽق رو از ذملو مًأٗق نامو ىای ًٔؽ الظرعبو اؽتحنای 
 
٘ابل یاد ا

 مًأٗق نامو ٔطراؽیًن روؽیو دو مًأٗق نامو دیگع َملی گعدیطه اؽق 

باز بینی و پیگعی تمام ٘نایایػػی رو 
یؼاؼ ـناؽائی 

 
تًؽه اداره ـٕأیق ا
اؽتعاتيژی ملی ـطه  در مىابٗق با 
 مبارزه َلیو ٔؼاد اداری 

چو در ربٍ ٘بلی گغارش گعدیط  در زمینو پیگیعی ٘نایای اداره نچنا
ـٕأیق ایؼاؼ ذلؼا  دوامطار پالن گعدیطه اؽق رو  ذلؼا  با معاذٍ 
معبًوو تطویع و ىماىنگی ىای الزم اتضاذ گعدیطه و نیغ ٘ابل یاداوری 
اؽق رو رمیتو مؿضف متؿکل از روئؼای بضؾ ىای ذیعبه ایداد و رار 

یؼاؼ روی مىالُو و 
 
ارزیابی نًَیق ٘نایای رو از ذانب اداره ـٕأیق ا

 مًاقلق نمًده ذعیان دارد   

71% 71% 

مبنی  بع ً٘انیل نأظه بو تمام 
ذعایم رؽیطگی میؿًد  
تُيطا  زکًمق أْانؼتان 
در ٘بال ذامُو ذيانی َملی 

 میگعدد 

رؽیطگی بو ذعایم ٔؼاد اداری و 
تىبیٖ تُيطا  دولق بو 

امع مبارزه  ذامُو ذيانی در
 َلیو ٔؼاد اداری 

ارائو گغارش از تُطاد ٘نایای دریأق 
ـطه  تُطاد ٘نایای بعرؽی ـطه  
تُطاد ٘نایای تسق بعرؽی  تُطاد 
٘نایای زٕي ـطه تًؽه معؽتیالی 

 مبارزه َلیو ٔؼاد اداری  

بو  ارنًالی مبارزه َلیو ٔؼاد اداری ملکی  وی ربٍ چيارمڅریاؽق    0 
 گی نمًده اؽق:رؽیط  درمًرد ٘نایاتٕكیل ذیل 

 (٘نیو ذطیطاً 58بو تُطاد )  مًاقلق ورزیطه رو با ٘نایای مًذًد
 تسق بعرؽی ایل ریاؽق میباـط ٘نیو ( 256بو تُطاد ) مدمًَاً 

  ( ٘نیو 05٘نیو زٕي گعدیطه اؽق و بو تُطاد ) 09بو تُطاد
ن ذملو 

 
٘نیو  تًؽه  01تًؽه مسارم ابتطایو و اؽتیناؼ رو از ا

٘نیو تًؽه مسکمو اؽتیناؼ( رؽیطگی ـطه  5مسکمو ابتطائیو و 
 اؽق 

بو ارنًالی مبارزه َلیو ٔؼاد اداری َؼکعی  وی ربٍ چيارم څریاؽق   2
 گی نمًده اؽق: رؽیط  یدرمًرد ٘نایاتٕكیل ذیل 

تسق بعرؽی ایل ریاؽق  ٘نیو (216بو تُطاد ) ٘نایای مًذًد مدمًَاً 
 میباـط 

 ( ٘نیو بو 32زٕي گعدیطه اؽق و بو تُطاد )٘نیو  ) 9 (بو تُطاد
ُیق زاقل ( ٘نیو ٘ى02ـطه اؽق و بو تُطاد) ؽایع ادارا  ازالو

ٔیكلو گعدیطه اؽق و بو تُطاد  ٘نیو (23نمًده اؽق و بو تُطاد )

011% 011% 

گاىی مٗاما  لًی 
 
  څارنًالی ا

و ـًرای َالی زارمیق 
٘انًن و مبارزه َلیو ٔؼاد 
وردىا  

 
اداری از دؽق ا

مؿکال  و نیازمنطی ىای 
معؽتیالی مبارزه َلیو ٔؼاد 

 اداری 

ـعیک ؽاصتل ُٔالیق ىای 
تىبیٖ ـطه  دؽتاورد ىا  
چالؾ ىا و مؿکال  با ـًرای 
َالی و اتضاذ تكامیم الزم از 
ذانب ایؿان ذيق بيبًد 

 ُٔالیق ىا
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( ٘نیو 81( ٘نیو بو مسکمو ازالو ـطه اؽق و بو تُطاد )26)
 تسق رار ایل ریاؽق ٘عار دارد 

معیق اؽتیناؼ بو تُطاد )ان ایل ریاؽق نىمچ
 
( ٘نیو تسق 8در بضؾ ا

 ( ٘نیو ازالو ـطه بو مسکمو 2( ٘نیو تسق رار ؽتعه مسکمو )9رار  )
( ٘نیو زکم مسکمو ابتطاییو نيایػػی 4( ٘نیو نيایػػی ـطه اؽتیناؼ و )0)

ًع )  ( ٘نیو می باـط 24ـطه رو در مدم
عی دارایػػی پػ گیَمًمی څارنًالی نٌار  بعامًر تسٗیٖ و بازریاؽق   3

ًع ) ( ٘نیو ٔؼاداداری 044ىای ّیع ٘انًنی وی ربٍ چيارم  بكًر  مدم
ن
 
ن بكًر  78)  بو ایل اداره مًاقلق ورزیطه اؽق رو ازذملو ا

 
( ٘نیو ا

تو ) ن ٘عار مبنی بع زٕي 9ىمو ذانبو مًرد ًّر وتط٘یٖ ٘عار گٔع
 
( مًرد ا

ٍ صال و69قادر ) تائیطی  ازدر وبُط نًا٘ف قا ( مًرد ٘عار مبنی بع ٔر
ن ارؽال گعدیطه اؽق  

 
 مٗاما  َالیو بو معاذٍ ذیعیه ا

ن بطون ميع ونؿانی ـطه بًد دوباره بو 8) 
 
( مًرد دوؽیو ىای رو اوراؽ ا

( ٘نیو دیگع تسق رار 58أی )بتممعاذٍ ذیعبه ارؽال ومؼتعد گعدیطه و
 ایل ریاؽق میباـط 

ایداد میکانیغم ىای ؽاده ؽازی و 
ق ىمعاه با د٘ق در رؽیطگی بو  ؽَع

 ٘نایای ٔؼاد اداری  

ُٔالیق ىای ذیل در بضؾ ربٍ ٘بلی گغارش ارایو گعدیط  چنانچو در 
رًتاه ؽازی پعوؽو ىای راری در بضؾ رؽیطگی بو ٘نایای ٔؼاد اداری 

مطه اؽق  
 
 بُمل ا

  مع٘اَطتًا رىایػػی مؿعوط بُط از اتضاذ تكمیم ىئیق تسٗیٖ  تائیط
 
 ا

مبارزه با ذعایم  څارنًالی ابتطائیو با تائیط څارنًالیتط٘یٖ تسٗیٖ و 
ق  اما ذيق رًتاه ؽ ازی پعوؽو ُٔاًل ٔؼاد اداری قًر  میگٔع

با اتضاذ تكمیم ىئیق تسٗیٖ  تائیط امعیق و رىایػػی مؿعوط ٔٗه 
 میگیعد  منًٌری ریاؽق قًر 
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ق در اذعاا  ؽَع

 

پعوؽو ىای زمانگیعی در بضؾ 
ىای متظرعه بُط از د٘ق و 

مىالُو تا زط امکان ؽاده و 
 اؽان گعدیطه اؽق 
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   مًمًَا  رو بُط از قطور اتيام نامو و قًر  دًَی بو مسارم
ارؽال میگعدیط ٔیكلو ىای مسارم جالجو از وعؼ امعیق تسٗیٖ 
ذعایم تىبیٖ میگعدیط  اما ارنًن بضاوع ؽاده ؽازی  ىع ٔیكلو 

معبًوو ٔیكلو را تىبیٖ می نمایط یُنی ٔیكلو  څارنًالیـطه قادر 
تًؽه ابتطائیو و ٔیكلو مسکمو اؽتیناؼ  څارنًالیتًؽه ابتطائیو 
 اؽتیناؼ تىبیٖ و تنٕیظ میگعدد  څارنًالی

 )ؽتعه مسکمو ىمکاری با ؽایع ادارا  
ل ماند وزار  َطلیو  وزار  داصلو  
در  ریاؽق امنیق ملی( ورالی مطأٍ 

اؽتٕاده از ؽیؼتم وازط مطیعیق 

 ٘نایا 

در ذعیان ربٍ چيارم ذيق تًٗیق ؽیؼتم وازط مطیعیق ٘نایای اذعاا   
مطه در مًرد رؽیطگی بو ٘نایای تًؽه بضؾ ىای مضتلٓ درج 

 
بُمل ا

 ؽیؼتم متظرعه گعدیطه رو ٘عار ذیل صالقو میگعدد 

 ( تل می 00233( ٘نیو معزلو تسٗیٖ رو در بعگیعنطه )8523ق )جب
 باـط 

 ( تل می 4786( ٘نیو معزلو ابتطایئو رو در بعگیعنطه )3918جبق )
 باـط 

 ( تل می 5538( ٘نیو معزلو اؽتیناؼ رو در بعگیعنطه )4459جبق )
 باـط 

 ( تل می 4210( ٘نیو معزلو تمیغ رو در بعگیعنطه )3323جبق )
 باـط 

011% 011% 
ق  أغایؾ ىمکاری و ؽَع
رؽیطگی بو ٘نایا تًؽه 
 ادارا  َطلی و ٘نایػػی

تًٗیق ىمکاری ىای الزم 
درمًرد ؽیؼتم مطیع  جبق 
٘نایا با بضؾ ىای ىمکار 

 ؽکػتًر َطلی و ٘نایػػی



 
 

07 
 

ًگیعی از اولًیق    مسکًمیل  مسبًؽیل  و تً٘یٓ ـطه گان٘انًن ـکنی و ذلب رمایق ـيعونطا پندم : ذل

ق ُٔالیق ىا  در ربٍ ىای اؽاؽیُٔالیق   پیؿٔع
ٔیكطی 
ق  پیؿٔع
 در ربٍ

ٔیكطی 
ق  پیؿٔع
 َمًمی

مطه نتایخ متًُ٘و
 
 نتایخ بطؽق ا

مال٘ا  ىای مؼتٗیم لًی  څارنًال 
قازب با معاذُیل  یک روزمؿضف 

ـب بتُطاد  9الی  7درىٕتو ازىٕق 
نٕعمعاذُو رننطه  ۷۰۲الی  ۷۲۲

ؿعاناث وذرًر   ازمناوٖ دوردؽق  ا٘ز
رؽیطګی دادصًاىی و رؽیطن بو ذيق 

ن ـکایا  بو 
 
  ىا  ا

بمنًٌر رؽیطگی بو ـکایا  معاذُیل  وزل مؿکال  ـان ذاللتماب 
با رو در روی بكًر  منٌم زمینو مال٘ا  ىای ج ا ا  څارنًال لًی

( 526معاذُیل را ٔعاىم نمًده رو بكًر  مؿضف تًانؼتو با تُطاد )
تل  (320)و  (  تل وبٗو اناث 215را مال٘ا  نماینط رو ـامل   ) تل

بُط از  څارنًال  ( تل093می باـط  ىمچنان بو تُطاد ) وبٗو ذرًر 
اؽتماع ـکایا  ذيق رؽیطگی ٘انًنی بو مؿکال  ایؿان در مًرد 

( ٘ىُو َعینو ازکام و ىطایق الزم بو بضؾ ىای معبًوو اقطار 715)
 نمًده اؽق 
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ؽيًلق در دؽتعؽی معدم بو 
اداره و ؽمٍ و پیگعی 

ن
 
ىا در زمان الزم  ـکایا  ا

ًگیعی از مؿکل  ن  ذل
 
ا

ٔعینی در اداره  رؽیطن 
 
ا

مدنی َلیو و ـاری بو و 
 رىبعی اداره

رؽیطگی بو مًٍ٘ ـکایا  
تو و  معاذُیل قًر  گٔع
اَتماد معدم نؼبق بو ایل  

 اداره أغایؾ یأتو اؽق 

ؽمٍ ـکایا  در معرغ و  ایداد میکانیغم
 والیا  

ذيق بيبًد و تؼعیٍ رونط رؽیطگی بو ـکایا  ىای  واقلو بو اداره لًی 
 تىبیٖ گعدیطه اؽق:در ذعیان ربٍ گظـتو ُٔالیق ىای ذیل  څارنًالی

 ارنًالی ىاڅ( مًارد ـکایا  وَعایل از ریاؽق ىای 21ربٍ چيارم ) در -
ا  معتبو وتائیط  مًاقلق نمًده رو بُط از رؽیطگی وبعرؽی با تعتیب گغاـر

 انًالی   بو معاذٍ ابالغ گعدیطه اؽق  څمٗام َالی لًی 
معیق ؽمٍ  66بو رنتعول و معا٘بق ریاؽق  -

 
ـکایق رو از وعیٖ ا

 ـکایا  جبق و راذؼتع گعیطه بًد رؽیطگی نمًده اؽق 
 مؼًده میکانیغم رؽیطگی بو ـکایا  تعتیب و نيائی گعدیطه اؽق   - 
( 081ایداد معرغ ؽمٍ ـکایا  از وعیٖ صطما  تیلًٕنی با ـار  رط )- 
 ـکایا  را جبق و ذيق رؽیطگی با بضؾ ىای معبًوو ـعیک می رو

  څارنًالیلًی نكب قنطوؽ ىای ـکایا  در بضؾ ىای مضتلٓ دٔاتع معرغی اداری -  ؽازد

011% 011% 

ؽيًلق در دؽتعؽی معدم بو 
اداره و ؽمٍ و پیگعی 
ن ىا در زمان الزم 

 
ـکایا  ا

ًگیعی از مؿکل  ن  ذل
 
ا

ٔعینی در اداره  رؽیطن 
 
ا

مدنی َلیو و ـاری بو و 
 رىبعی اداره

بيبًد و تؼعیٍ پعوؽو ؽمٍ 
ن 
 
 ـکایا  و رؽیطگی بو ا
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تًزیٍ ًٔرم ىای جبق دارایػػی ىا بو 
وری و 

 
مٗاما  و راررنان اداره  ذمٍ ا

ن ىا بو اداره جبق و بعرؽی 
 
ارؽال ا

دارایػػی ىای مٗاما  و راررنان دولتی 
 اداره امًر ریاؽق ذميًری 

ایق زکم مٗام َالی ریاؽق ذميًری اؽالمی  بو منًٌر تىبیٖ وَر
ّاز گعدیطه رو  ٘بالا  ادارهجبق دارایػػی رارمنطان  ایل  پعوؽو أْانؼتان

 
ا

(  تل رارمنطان 361در ذعیان ربٍ چيارم دارایػػی ىای  )بكًر  مؿضف 
 ایل اداره جبق گعدیطه و ایل رونط ادامو دارد 

011% 011% 

پعوؽو جبق دارایػػی ىای 
مٗاما  و راررنان اداره 
تؼيیل گعدیطه و از َملی 
ن اومینان زاقل می 

 
ـطن ا
 گعدد

ذيق  جبق دارایػػی رارمنطان
ًگیعی از ٔؼاد اداری  و  ذل
اؽتٕاده بُطی در تحبیق دارای 
ىای زاقلو از ذعایم ٔؼاد 

 اداری 

ىمکاری در تىبیٖ ماده یازدىم ٘انًن 
اـاَو و جبق دارایػػی ىای مٗاما  و 
راررنان دولتی مبنی بع تُلیٖ مُاش و 
امتیازا  در قًر  صًدداری یا تاصیع 
اـاَو دارایػػی ىا تًؽه مٗاما  و 

نيا بو معاذٍ َطلی در ر
 
ی ا اررنان و مُٔع

قًر  ارائو مُلًما  ّله و گمعاه 
 رننطه در مًرد دارایػػی ىای ـان  

ل در ذعیان ربٍ څارنًا   تل 361گعدیط دارایػػی وًریکو در ًٔؽ ذرع 
چيارم جبق و پعوؽو جبق دارایػػی ؽایع راررنان ایل اداره ادامو دارد  مًارد 

 تاصیع گغارش نگعدیطه اؽق  صاص در رابىو بو صًدداری یا
011% 011% 

اَمال ٘انًن باالی متضلٕیل 
و رؿٓ دارایػػی ىای ناـی از 
ٔؼاد تؼيیل گعدیطه  و زمینو 
ىای ٔؼاد و ؽًا اؽتٕاده 

 راىؾ پیطا می رنط 

جبق دارایػػی رارمنطان ذيق 
ًگیعی از ٔؼاد اداری  و  ذل
اؽتٕاده بُطی در تحبیق دارای 
ىای زاقلو از ذعایم ٔؼاد 

 اداری 

  
 
تيیو وعزالُمل نٌار  از اذعاا

 مؼلکی و اداری  
   %011 %011  ایل ُٔالیق در ذعیان ربٍ ؽًم گغارش ارایو گعدیطه اؽق

تًٗیو اداره بعاجع نٌار  ذطی  بعرؽی 
  

 
  معا٘بق و تٕتیؾ څارنًاالن اذعاا

  داصلی

در بضؾ نٌار   بعرؽی  معا٘بق و تٕتیؾ داصلی در ذعیان ربٍ چيارم 
تو اؽق   ُٔالیق ىای ذیل قًر  گٔع

ىای ملکی اؽتیناؼ والیا  ننگعىار  لی څارنًا از اذعاا  ریاؽق ىای  -
صارذی  داصلی و امنیقرنع  لْمان بو ـمًل ریاؽق ىای ذعایم َلیو 

بازرؽی ىای امًرمالی واداری والیا   داـقوذعایم َؼکعی با درنٌع 
 رمیتو ىای مًًٓ بضؾ ىای معب

 
بو  ذيق تٕتیؾ ًطمظرًر رو َمال

 یا  ًٔؽ الظرع اَغام گعدیطه انط وال
الی  0397/ 0/7رنتعول و معا٘بق از تاریش  څارنًالی ریاؽق َمًمی 

011% 011% 
 اداره َاری از ٔؼاد

 

تحبیق مؿکال  و چالؾ ىای 
مًذًد  اتضاذ تطابیع الزم و نیغ 
ارائو ىطایا  و رىنمائی ىای 

ی بعای بضؾ ىای ر معو 
معبًوو ذيق زل مؿکال  و 

 اقالح نًا٘ف
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( ٘نایایػػی ٔؼاد اداری را وبٖ ماده 4ذمُا بو تُطاد ) 00/9/0397
تاری و  034 نعا گٔع

 
٘انًن اؽاؽی ذميًری اؽالمی أْانؼتان َاملیل ا

ابتطائی ذيق تسٗیٖ و تُٗیب َطلی بو معاذٍ بُط از ارمال تسٗیٗا  
ن مسًل گعدیطه اؽق 

 
 معبًط ا

    
 
ىای معرغ و والیا  بو   څارنًالیریاؽق متظرعه از قًر  اذعاا

ورده اؽق    251 وًر َلنی و ّیع َلنی
 
 گغمو رنتعولی بُمل ا

  معیق ؽمٍ  66ىمچنان ریاؽق متظرعه بو
 
ـکایق رو از وعیٖ ا

 یطه بًد رؽیطگی نمًده اؽق ـکایا  جبق و راذؼتع گع

ش ازپعوؽو و تىبیٖ ٔعمان ىای ر گغا
تىبیٖ ًَٕ و تضٕیٓ و گغارش دىی از 

ن ىا 
 
 بمًٍ٘ ا

در  نٌار  بعتنٕیظ ازکام و بطیل زبػ وی ربٍ چيارم څارنًالی ریاؽق
( تل را 3558دوؽیو ىای ) مدازا   تىبیٖ ٔعامیل َنً و تضٕیٓ بضؾ 
تل مًرد ( 2675( مًرد ًَٕ و بو تُطاد ) 750رو از ذملو ) ی نمًدهبعرؽ

تو و نیغ بو تُطاد ) مدازا تضٕیٓ  تضٕیٓ ( تل ًَٕ و 032٘عار گٔع
ام ارائو ـطه با تٕکیک  مدازا  ایؿان مؼتعد گعدیطه اؽق  ذغئیا  ا٘ر

 ـماره ٔعمان ٘عار ذیل ارائو میگعدد  
 011 دوؽیو ـامل بعرؽی 0397زمل /26( مًرخ 0ٔعمان ـماره )  0

تل مًرد تضٕیٓ  77تل مًرد ًَٕ و  23میگعدیط رو از ذملو  مسبًس
تو اؽق   مدازا  ٘عار گٔع

( 401)ـامل بعرؽی دوؽیو  0397ذًزا  20( مًرخ 8ٔعمان ـماره )  2
( مًرد تضٕیٓ مدازا  052( ًَٕ و )245تل رو از ذملو بو تُطاد ) 

تو و نیغ  ( تل مؼتعد گعدیطه 03تٗامای ًَٕ و تضٕیٓ )٘عار گٔع
 اؽق  

 ـامل بعرؽی دوؽیو 0397اؽط  05مًرخ  283 هٔعمان ـمار   3
( 083ذملو بو تُطاد )  ( تل مسبًس بًده رو از 0909) مدمًَاً 
تو و نیغ تٗامای ًَٕ و 0636ًَٕ و ) ( مًرد تضٕیٓ مدازا  ٘عار گٔع

011% 011% 

گاىی مٗاما  لًی 
 
  څارنًالی ا

و ـًرای َالی زارمیق 
٘انًن از چگًنگی تىبیٖ 
 ٔعمان ىای ًَٕ و تضٕیٓ

ـعیک ؽاصتل ُٔالیق ىای 
زاقلو در تىبیٖ ـطه و نتایخ 

بضؾ تىبیٖ ٔعامیل ًَٕ و 
تضٕیٓ مدازا  با بضؾ ىای 

 معبًوو
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 ( تل مؼتعد گعدیطه اؽق 011تضٕیٓ )
ـامل بعرؽی دوؽیو  0397 ذًزا20مًرخ  337 هٔعمان ـمار   4

( 289ذملو بو تُطاد )  ( تل مسبًس بًده رو از 0008مدمًًَا )
تو و نیغ تٗامای ًَٕ و  (801ًَٕ و ) مًرد تضٕیٓ مدازا  ٘عار گٔع
 ( تل مؼتعد گعدیطه اؽق 09تضٕیٓ )

ـامل بعرؽی دوؽیو مدمًًَا  0397اؽط  25مًرخ  55 هٔعمان ـمار   5
 ( ًَٕ گعدیطه اؽق 4ذملو بو تُطاد ) ( تل مسبًس بًده رو از 4)

( 0ـامل بعرؽی دوؽیو  ) 0396 ً٘س 8مًرخ  068 هٔعمان ـمار   6
 مسبًس رو ٘باًل ًَٕه گعدیطه بًد مؼتعد گعددیو اؽق تل 

تو  مسبًؽیل قُب الُالج نیغ مًرد ًَٕتُطاد ـؾ تل بو   7 ٘عار گٔع
 اؽق  

یق ىای اذعایػػی ادارهاولًیق ـؿم :   باال بعدن ًٔع

ق ُٔالیق ىا  در ربٍ ُٔالیق ىای اؽاؽی  پیؿٔع
ٔیكطی 
ق  پیؿٔع
 در ربٍ

ٔیكطی 
ق  پیؿٔع
 َمًمی

مطه نتایخ متًُ٘و
 
 نتایخ بطؽق ا

 تيیو وعزالُمل اؽتضطام  څارنًاالن و
 رارمنطان اداری ذطیطالؿمًل 

 گغارش داده ـطه اؽق در مًرد ایل ُٔالیق در ربٍ ٘بلی 
 

011% 011%   

 تبطیلی و ذابدایػػی أعاد مبتنی بع
 تضكف  تُيط و ؽابٗو راری 

در بضؾ تٗعر  تبطیلی و تًًیٓ راررنان متضكف  متُيط و مدعب از 
  

 
ابتی بع مبنای اقل ـٕأیق و ـایؼتو ؽاالری اذعاا وعیٖ پعوؽو ٘ر

 گعدیطه اؽق:اندام  ذیل در ذعیان ربٍ چيارم 

 ( تل ؽتاژران دربؼق ىای مؼلکی 65( تل از ذمٍ )46ؽتضطام )ا
  در ریاؽق ىای معرغ و والیا 

  زاد درمعرغ  52تٗعر
 
ابق ا تل دربؼق مؼلکی در امًرنٌامی ازوعیٖ ٘ر

011% 011% 
گغینؾ أعاد متُيط  
متضكف و قادؽ در بؼق 

 ىای ميم

بيبًد َعمو صطما  و أغایؾ 
ؽىر رمایق منطی َامو معدم 
از وعیٖ ذابدای رارمنطان با 
در نٌعداـق تضكف  تُيط و 

 تدعبو 
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 و والیا  

  تل دربؼق ىای اداری در امًر نٌامی بو اؽاس زکم مٗام   44 ر تٗع
 والیا    و َالی درمعرغ

 ( زاد دروالیا  2تٗعر
 
ابق ا  ( راررل صطماتی بطون وی پعوؽو ٘ر

 ( تل دربؼق ىای اداری ازوعیٖ امتسان ذمُی درمعرغ21تٗعر )  

 ( زاد وبو تُطاد )06تٗعر
 
ابق ا یع 4( تل از وعیٖ ٘ر ( تل بو وًّر

 ٘ابتی در بؼق ىای اداری دروالیا  ر 

  نيا  3وبیب و  3اؽتضطام
 
 نعس ووی معازل اؽناد ا

ًع بو تُطاد ) ( تل در ذعیان ربٍ گظـتو تٗعر زاقل نمًده 091درمدم
 ( تل در بضؾ92( تل در بضؾ ىای مؼلکی و)98) اؽق رو از ذملو

 ىای اداری می باـط 

 ( تل ازرارمنطان اداری بو بؼق ىای مؼلکی درمعرغ 03تبطیلی )
  ( تل ازرارمنطان اداری دربؼق ىای مؼلکی در والیا  9وتبطیلی )

  تل ازبؼق اداری بو بؼق ىای مؼلکی در امًرنٌامی   23تبطیلی
   والیا و معرغ

ی رًتاه مط  و  ۰۲تطویع  مًـز
 
بعنامو  ا

دراز مط  در زمینو مغایای زکًمق 
و مکالما   درمعرغ  داری الکػتعونیکی

تل از څارنًاالن  ۴۲۲بعای  الکػتعونیک
  یل اداره درمعرغ ووالیاا

اذعاا  مؿضف و معتبه بو ایل ُٔالیق در ُٔالیق چيارم اولًیق دوم 

ی از  مًـز
 
تظرع گعدیطه و نیغ ُٔالیق ىای ذیل در بضؾ تطویع بعنامو ىای ا

مًز 
 
تىبیٖ  ش ىای مؼلکی وی ربٍ چيارموعیٖ  ریاؽق انؼتیتً  و ا

  گعدیطه اؽق:
ی ُرطدور از بعنامو ىای 01تطویع  - مًـز

 
څارنًاالن  ( تل 254)ذغا بعای ا

 معرغ و والیا 

ی ذعایم ٔؼاد اداری بعای ) 3ىمکاری در بعگغاری)  - مًـز
 
( ۶۶( بعنامو ا

 ارنًاالن َؼکعی در معرغ و والیا  تل څ

011% 011% 
ق و ایداد ؽيًلق و  ؽَع

 
 
 مؤجعیق در اذعاا

 

یق راری و بيبًد در  ارتٗای ًٔع
  بضؾ 

 
ق و مًجعیق اذعاا ؽَع

ىای مضتلٓ با اؽتٕاده از 
ؽيًلق ىای تکنالًژی 

 مُلًماتی
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ی بضؾ صاص رًد ذغ ا بعای ) 5بعگغاری)  - مًـز
 
( تل از 66( دور بعنامو ا

 ارنًاالن والیا  څ
ی - ارنًلی مبارزه با ذعایم څارنًاالن ریاؽق څ( تل از 9) ىماىنگی ومُٔع

ی معتبه بو تُغیعا  و 2امنیق داصلی وصارذی بو ) مًـز
 
( بعنامو ا

٘ىُنامو ـًرای امنیق دٔتع مبارزه با مًاد مضطر وذعایم ؽازمان ملل 
   UNODCمتسط 

ًگیعی ومطیعیق ٘نایا ی 5بعگغاری ) - ( بعنامو تسق َنًان ) رؽیطگی ذل
 ارنًاالن والیا   څ( تل از 023مبتنی بع ذنطر ( بعای )صؿًنق 

ی تسق َنًان ) ارتباط 06ىماىنگی وىمکاری در تطویع ) - مًـز
 
( بعنامو ا

میان ؽیؼتم َطالق رؽمی وّیع رؽمی درأْانؼتان ارتباط میان ارگانيای 
مًزش 

 
َطلی و٘نائی و ؽکػتًر امنیتی درأْانؼتان وىم چنان بعنامو ا

ـًرای امنیق ؽازمان ملل درمًرد زنان  0325و ٘ىُنامو پالن َمل ملی 
   قلر  

ًع بو تُطاد ) ی تطویع و بو تُطاد )47درمدم مًـز
 
( 703( بعنامو ا
ن مؼتٕیط گعدیطه انط 

 
 رارمنطان از ا

 ىٕتم: ؽاصتل میکانیغم ذيق زٕي مسعمیق و مكًنیق أؿاگعان ٘نایای ٔؼاد اداری  اولًیق

ق ُٔالیق ىا  در ربٍ ُٔالیق ىای اؽاؽی  پیؿٔع
ٔیكطی 
ق  پیؿٔع
 در ربٍ

ٔیكطی 
ق  پیؿٔع
 َمًمی

مطه نتایخ متًُ٘و
 
 نتایخ بطؽق ا

یب أعادی رو در زمینو   تؿًیٖ و تّع
 رننط   مبارزه با ٔؼاد اداری رار می 

یب رارمنطان اداره لًی  ی در ذعیان ربٍ څارنًال ذيق تؿًیٖ و تّع
 چيارم ُٔالیق ىای ذیل تىبیٖ گعدیطه اؽق:

یٍ نًبتی  - یٍ ًٔؽ  61تٔع تل از أؼعان در معرغ و والیا  ىمچنان تٔع
   تل از أؼعان والیاتی 2الُاده 

 تل از أؼعان معرغ ووالیا   2 ارتٗاع ؽاتمل بو رتبو  اول أؼعی بعای  -

011% 011% 

معدم در امع مبارزه با ٔؼاد 
اداری نٗؾ داـتو باـنط  
زػ مؼًلیق ـيعونطی در 
امع مبارزه با ٔؼاد تًٗیق می 

 گعدد

یب ىع چو بیؿتع  تؿًیٖ و تّع
رارمنطان بضؾ مبارزه با ٔؼاد 
اداری در اذعای وًایٓ و 

 مؼؤولیق ىای معبًوو 
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یٍ ًٔؽ الُاده رتبو بعیط ذنعال -  ی بعای أؼع ـيیط مسمًد تٔع
یاری در والیق و څارنتل از أؼعان بو رتبو  3اَىای درذا  رطری بعای  -

  معرغ 
 معرغی ووالیتی بو معاذٍ معبًط تل از رارمنطان 90ارتٗای ٘طم  -

میکانیغم ذيق زٕي تيیو راىکار و 
مسعمیق اوالع دىنطگان و أؿا گعان 

 ٔؼاد اداری 

ایداد تعویخ ٔعىنگ ىمکاری معدم در پعوؽو رؽیطگی بو ٘نایای  بمنًٌر 
در ؽتعاتیژیک پالن ذطیط ایل  وازط ىای زمایق از ـيًد و متنعریل  

اداره گندانیطه ـطه رو در معزلو ابتطای بؿکل ازمایؾ در رابل و بُطًا 
 تمامی والیا  ایداد صًاىط گعدیط   در

1% 1% 
ایداد مكًنیق بعای أؿا 

 گعان
 

تيیو میکانیغم پعداصق تؿًیٗیو بعای 
 أؿاگعان

در  یڅارنًال تؿًیٖ و ذلب زمایق ىعچو بیؿتع معدم اداره لًی  بمنًٌر 
 ا تًًیٓ نمًده انط تابضؾ ىای مؿضف ر  ؽتعاتیژیک پالن ذطیط صًیؾ

را انکؿاؼ و  در ارتباط با زمایق از ـيًد و متنعریل مؿضف پالیؼی
 تىبیٖ نمایط 

1% 1% 
مبارزه با ٔؼاد اداری را 

 ىمگانی ؽازیم 
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 تسلیل 
 
  اذعاا

 ُالیق ىای تکمیل ٔ

 اقالح اداره و تًٗیق پاؽضگًیػػیاولًیق اول  :  ؽازو مًمًَی

ن در مىابٗق با ماده پانغدىم ٘انًن دؽتعؽی بو اوالَا   نؿع اوالَا  در مًرد اداره و ُٔالیق  0
 
 ىای ا

2 
یداد وازط اوالع رؽانی  تًًیٓ مؼئًل اوالع رؽانی  نؿع ذغئیا  در مًرد مؼئًل اوالع رؽانی و ؽایع ا

 راررنان معبًط  

3 
  ؽاالنو مؼئًل اوالع رؽانی در مًرد تىبیٖ ٘انًن دؽتعؽی بو اوالَا  

 
بو رمیؼیًن ارائو گغارش اذعاا

   نٌار  از دؽتعؽی بو اوالَا  مىابٖ ماده ىٕطىم ٘انًن دؽتعؽی بو اوالَا

4 
میل روابه با رؽانو ىای ىمگانی و نياد 

 
تكًیب پالیؼی مىبًَاتی و ىمکاری ذامُو مطنی و رؽانو ىا ذيق تا

  ی از رویکعد ىای ـان در َعقو مبارزه با ٔؼاد ادار  زمایوىای مطنی و 

 بعگغاری ذلؼا  مؿًرتی  ىماىنگی و اوالع دىی با رؽانو ىا و ذامُو مطنی   مىبًَاتی تىبیٖ پالیؼی  5

 تيیو میکانیغم مکأا  و مدازا  و مكًونیق رارمنطانی رو در َعقو مبارزه با ٔؼاد اداری رار میکننط   6

 مکأا  ومدازا تىبیٖ میکانیغم  7

 تًٗیق روابه و یأق راىکار ىای اوالع رؽانی در ؽىر والیا  و ولؼًالی ىا  8

  اداره 9
 
گاىی دىی َامو در ؽىر والیا  و ولؼًالی ىا ذيق تًٗیق  ـٕأیق از اذعاا

 
 گؼتعش والیتی رونط ا

 رمیتو مک  گغارش دىی ربٍ وار از تىبیٖ گغارش رمیتو مؼتٗل نٌار  و ارزیابی مبارزه با ٔؼاد اداری یا  01

  مبارزه با ٔؼاد اداری  اولًیق
 
یق اذعاا  دوم: أغایؾ مًجعیق و ًٔع

 اـتعاک درتؼًیط ٘انًن ذامٍ مبارزه َلیو ٔؼاد اداری  0

 بازنگعی و تُطیل ٔعامیل و ازکام در مًرد معرغ َطلی و ٘نایػػی مبارزه با ٔؼاد اداری  2

ی تکنالًژی مُلًماتی  3 مًـز
 
  والیا   و درمعرغ( رارمنطان ۷۲۲)و څارنًاالن (۰۲۲ی)بعابعگغاری بعنامو ىای ا

 معؽتیالی مبارزه َلیو ٔؼاد اداری از وعیٖ ٔعاىم ؽاصتل امکانا  و تديیغا  الزم راری    تًٗیق  و ىماىنگی 4

5 
 ( ولؼًالی 51و بازرعدن دٔاتع در ) څارنًاالن اؽتضطام 

 

 تًٗیق و تىبیٖ میکانیغم تٗاَط پع منُٕق 6
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ًگیعی از تاراج ؽعمایو ىای ملی ایداد مكًنیق بعای ؽعمایو ىا و دارایػػی ىای مؿعوع و ٘انًنی أعاد اولًیق  ؽًم: ذل

انًنی منًٌر و ایداد معؽتیالی مبارزه َلیو ٔؼاد اداری ب 0  باز پؼگیعی دارائی ىای ّی٘ع

2 
انًنی کانیغم وپعوؽیدع راری اداره یازوعیٖ م دارایػػی ىای ّیع ٘انًنی  ـناؽائی باز پؼگیعی ؽعمایو ىای ّی٘ع

 در مىابٗق با ً٘انیل نأظه و در ىمکاری با ؽایع معاذٍ ذیكالح

3 
میل روابه با نياد ىای رو می تًاننط در پعوؽو باز پؼگیعی مًجعیق داـتو باـنط از وعیٖ ایداد مٗعره  

 
تا

 با ادارا  ذیعبه  لًایر و وعزالُمل ىا و امنای تٕاىم نامو

4 
ن ىا منتٗل ـطه اؽق ذيق تؼيیل 

 
امنای تٕاىم نامو با رؿًر ىای رو ؽعمایو ىای ّیع ٘انًنی در ا

انی منتٗل ـطه   بازپؼگیعی دارایػػی ىای ّی٘ع

5 
ورده انط بو  ـناؽائی و بازپؼگیعی دارائی ىایػػی

 
رو مدعمیل ٔؼاد اداری از اجع ارتکاب ٔؼاد اداری بطؽق ا

 رابل بانک و گغارش دىی ربٍ وار در ایل زمینو  ـمًل ٘نیو

ًگیعی از میاع و٘ق اولًیق  چيارم: تؼعیٍ رونط بعرؽی دوؽیو ىای ٔؼاد اداری و ذل

0 
امنای تٕاىم نامو ىا بعای اؽتعداد و تُٗیب متيمیل ٔؼاد اداری رو در صارج از رؿًر ىؼتنط مىابٖ بو 

 المللی  یلىای بمًأٗق نامو 

2 
گغارش از تُطاد ٘نایای دریأق ـطه  تُطاد ٘نایای بعرؽی ـطه  تُطاد ٘نایای تسق بعرؽی  تُطاد ارائو 

 ٘نایای زٕي ـطه تًؽه معؽتیالی مبارزه َلیو ٔؼاد اداری  

ق ىمعاه با د٘ق در رؽیطگی بو ٘نایای ٔؼاد اداری   3  ایداد میکانیغم ىای ؽاده ؽازی و ؽَع

4 
ریاؽق امنیق  ل ورالی مطأٍ ماند وزار  َطلیو  وزار  داصلو   ه مسکمو )ؽتع ىمکاری با ؽایع ادارا  

 در اؽتٕاده از ؽیؼتم وازط مطیعیق ٘نایا  ملی(

ًگیعی از ٘انًن ـکنی و ذلب رمایق ـيعونطان  مسکًمیل  مسبًؽیل  و تً٘یٓ ـطه گان اولًیق  پندم : ذل

0 
ـب بتُطاد  9الی  7مال٘ا  ىای مؼتٗیم لًی  څارنًال قازب با معاذُیل  یک روزمؿضف درىٕتو ازىٕق 

ؿعاناث وذرًر  ۷۰۲الی  ۷۲۲ رؽیطګی دادصًاىی و رؽیطن بو ذيق  نٕعمعاذُو رننطه ازمناوٖ دوردؽق  ا٘ز
ن ـکایا  بو 

 
  ىا  ا

 ایداد میکانیغم ؽمٍ ـکایا  در معرغ و والیا   2

3 
ن ىا بو اداره جبق و بعرؽی 

 
وری و ارؽال ا

 
تًزیٍ ًٔرم ىای جبق دارایػػی ىا بو مٗاما  و راررنان اداره  ذمٍ ا
 دارایػػی ىای مٗاما  و راررنان دولتی اداره امًر ریاؽق ذميًری 

4 
ىمکاری در تىبیٖ ماده یازدىم ٘انًن اـاَو و جبق دارایػػی ىای مٗاما  و راررنان دولتی مبنی بع تُلیٖ 
نيا بو 

 
ی ا مُاش و امتیازا  در قًر  صًدداری یا تاصیع اـاَو دارایػػی ىا تًؽه مٗاما  و راررنان و مُٔع

 معاذٍ َطلی در قًر  ارائو مُلًما  ّله و گمعاه رننطه در مًرد دارایػػی ىای ـان  



 
 

26 
 

  مؼلکی و اداری   5
 
 تيیو وعزالُمل نٌار  از اذعاا

  تًٗیو اداره بعاجع نٌار  ذطی  بعرؽ 6
 
    معا٘بق و تٕتیؾ داصلیڅارنًاالن ی اذعاا

ن ىا ر گغا 7
 
 ش ازپعوؽو و تىبیٖ ٔعمان ىای ًَٕ و تضٕیٓ و گغارش دىی از تىبیٖ بمًٍ٘ ا

یق ىای اذعائی ادارهاولًیق ـؿم :   باال بعدن ًٔع

 تيیو وعزالُمل اؽتضطام  څارنًاالن و رارمنطان اداری ذطیطالؿمًل  0

 تضكف  تُيط و ؽابٗو راری  أعاد مبتنی بعتبطیلی و ذابدایػػی  2

3 
ی رًتاه مط  و دراز مط  در زمینو مغایای زکًمق داری الکػتعونیکی ۰۲تطویع  مًـز

 
و  درمعرغ  بعنامو  ا

  تل از څارنًاالن ایل اداره درمعرغ ووالیا ۴۲۲بعای  مکالما  الکػتعونیک

 ىٕتم: ؽاصتل میکانیغم ذيق زٕي مسعمیق و مكًنیق أؿاگعان ٘نایای ٔؼاد اداری  اولًیق

یب أعادی رو در زمینو مبارزه با ٔؼاد اداری رار می   تؿًیٖ 0  رننط   و تّع
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 تسلیل 
 
 :اذعاا

 الٓ:  ُٔالیق ىای در زال اذعا

ّاز ناـطه : 
 
 ب : ُٔالیق ىای ا

 

 نطاریم ج: ُٔالیق ىای مُىل ـطه

 

 

 

 

 

 

 ُٔالیق ىا ـماره
ٔیكطی 
ق  پیؿٔع

 دالیل َطم تکمیل ُٔالیق مىابٖ پالن

0 

ایداد پالیؼی و وعزالُمل مُتبع  ٘ابل ارزیابی و 
لًد 

 
 څارنًاالنمًجع بعای رؿٓ ُٔالیق ىای ٔؼاد ا

بو ـمًل بعرؽی ؽًابٖ  پًلی گعاؼ و تسٗیٗا  
 داصلی 

21: 

بو دلیل  َطم ىمکاری ریاؽق ىای معبًط 
 و ذیطصل در پعوؽو متظرعه 

2 
باز بینی و پیگعی تمام ٘نایایػػی رو تًؽه اداره 
یؼاؼ ـناؽائی ـطه  در مىابٗق با 

 
ـٕأیق ا

 اؽتعاتيژی ملی مبارزه َلیو ٔؼاد اداری 
71: 

تاصیع از ذانب اداره متظرعه بو ـعیک 
 ؽاصتل مُلًما  الزم

ّاز ُٔالیق مىابٖ پالن ُٔالیق ىا ـماره
 
 دالیل َطم ا

0 
اوالع تيیو راىکار و میکانیغم ذيق زٕي مسعمیق 

 دىنطگان و أؿا گعان ٔؼاد اداری 
 ؼبق َطم ىمکاری نياد ىای ىمکار ذیطصل ن

 نؼبق َطم ىمکاری و بًدذو مًرد نیاز تيیو میکانیغم پعداصق تؿًیٗیو بعای أؿاگعان 2
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وردن نتایخ ُٔالیق ىای تکمیل ـطه : 
 
 بطؽق ا

 ىای تکمیل ـطهنتایخ ُٔالیق  ـماره

گاىی َامو در مًرد ُٔالیق  ىا و  0
 
وردارتٗای ؽىر ا

 
  ىای اداره لًی څارنًالی  دؽتا

2 
اوالَا  ایداد و زمینو بطؽتعس ٘عاردادن بمًٍ٘  څارنًالی اداره لًیدر اوالع رؽانی معذٍ مؿضف ذيق 

 معبًوو ٔعاىم گعدیطه اؽق مىلًبو بو معاذٍ 
 اوالَا  تًؽه اداره اومینان زاقل می گعدد  از تىبیٖ ٘انًن دؽتعؽی بو 3

4 
ی راری در وعح مؼًده انُکاس یأتو رو متنمل انٌعیا  و پیؿنيادا  نياد ىای ذامُو مطنی و ؽایع ـعر

 زمایق ایؿان در معزلو تىبیٖ صًاىط بًد 
  اداره أغایؾ می یابط  5

 
گاىی و زمایق ذامُو مطنی و رؽانو ىا از اذعاا

 
 ا

 میکانیغم مكًنیق رارمنطان مبارزه َلیو ٔؼاد اداری و میکانغم مکأا  و مدازا  رارمنطان ادارهداـتل  6
 ٔعاىم می نمایط  څارنًالیزمینو تىبیٖ مًجع  اقل مکأا  و مدازا  را در اداره لًی  7
 رؽانی در ؽىر والیا  و ولؼًالی ىا  ق روابه و یأتل راىکارىای اوالعتًٗی 8
   ـناؽائی گعدیطه و با معاذٍ معبًوو ذيق اتضاذ تطابیع الزم ـعیک گعدیطه اؽق چالؾ ىامؿکال  و  9
ا  رمیتو ) 01  (MECبو میان امطن تْیعا  محبق و مًجع در بضؾ ىای مضتلٓ با تىبیٖ ؽٕاـر
 در ٘انًن مبارزه َلیو ٔؼاد اداری  څارنًالیتؼيیل انُکاس نٌعیا  و دیطگاه اداره  لًی  00
 تحبیق ذایگاه معرغ َطلی و ٘نایػػی در امع مبارزه با ٔؼاد اداری   02
یق رارمنطان اداره لًی  03   راری ایؿان تکنالًژی مُلًماتی  اؽتٕاده از در َعقو څارنًالی ارتٗای ًٔع

 
 در اذعاا

یق راری  04  در اذعای وًایٓ و مؼؤولیق ىای وًیًٕی  معؽتیالی مبارزه َلیو ٔؼاد اداری أغایؾ ًٔع
 تامیل َطالق و دٔاع از زًٗؽ اتباع رؿًر و گؼتعش زارمیق ٘انًن در ؽىر ولؼًالی ىا 05
 نیعوی ذًان  متضكف  متُيط  مؼلکی و مدعبزمینو رار بعای ٔعاىم ـطن  06
ًگیعی از  تاراج ؽعمایو ىای ملیمبارزه ذطی َلیو ٔؼاد اداری تؼعیٍ رونط  07  و ذل
 بضؾ ىای ىمکار در امع مبارزه َلیو ٔؼاد اداری  تًٗیق ىمکاری و ىماىنگی با 08

09 
بازپؼگیعی دارایػػی ىای  ایداد زمینو ىمکاری با رؿًر ىای صارذی در امع مبارزه َلیو ذعایم ٔؼاد اداری و  

انی منتٗل ـطه  بو بیعون از رؿًر  ّی٘ع

21 
  معتکبیل و متيمیل ؽتعداد تؼيیل زمینو تٕاىم  و ىمکاری متٗابل با رؿًر ىای دوؽق و ىمکار در امع ا

  ذعایم ٔؼاد اداری مسکًمیل 
 رؽیطگی بو ذعایم ٔؼاد اداری و تىبیٖ تُيطا  دولق بو ذامُو ذيانی در امع مبارزه َلیو ٔؼاد اداری  20
 بنابع تٕاىم نامو ىا و مًأٗق نامو ىای بیل المللی مٌنًنیل   معتکبیل و مسکًمیل اؽتعداد می گعدد 22

23 
ؽاصتل ُٔالیق ىای تىبیٖ ـطه  دؽتاورد ىا  چالؾ ىا و مؿکال  با ـًرای َالی و اتضاذ تكامیم ـعیک 

 الزم از ذانب ایؿان ذيق بيبًد ُٔالیق ىا

24 
پعوؽو ىای زمانگیعی در بضؾ رؽیطگی بو ٘نایای ٔؼاد اداری بُط از د٘ق و مىالُو تا زط امکان ؽاده و اؽان 

 گعدیطه اؽق
 ىای الزم درمًرد ؽیؼتم مطیع  جبق ٘نایا با بضؾ ىای ىمکار ؽکػتًر َطلی و ٘نایػػیتًٗیق ىمکاری  25
تو و اَتماد معدم نؼبق بو ایل  اداره أغایؾ یأتو اؽق بو رؽیطگی بو مًٍ٘  26  ـکایا  معاذُیل قًر  گٔع

27 
ًگی ن ذل

 
ن ىا در زمان الزم ا

 
ٔعینی ؽيًلق در دؽتعؽی معدم بو اداره و ؽمٍ و پیگیعی ـکایا  ا

 
عی از مؿکل ا

 در اداره و رؽیطن مدنی َلیو و ـاری بو رىبعی اداره 
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 مؿکال  و چالؾ ىا   :
 

 وعح ىای پیؿنيادی مؿکال  َمطه

تاری څارنًالی در  رمبًد ىمکاری در تىبیٖ ٘عارىای گٔع
ن از ؽًی نيادىای 

 
  ذیعبه زمان مُیل ا

تىبیٖ ٘عار  تًٗیق ىماىنگی با نياد ىای ذیعبه در امع
ن 
 
تاری بمًٍ٘ و زمان مؿضف ا  ىای گٔع

مسطود بًدن ٔعقق ىا و امکانا  الزم در بضؾ ارتٗای 
یق بضكًص در بضؾ مبارزه با ٔؼاد اداری    ًٔع

یق    تطارک امکانا  و ٔعقق ىای الزم ذيق ارتٗای ًٔع
 بضؾ ىای مؼکلی و اداری مبارزه َلیو ٔؼاد اداری 

پعوؽو ىای رؽیطگی بو ٘نایای زمانگیع و وًالنی بًدن 
 ٔؼاد اداری )بنابع مْلٗیق و پیچطگی ایل ٘نایا(

بازنیگعی و ایداد میکانیغم ىای مًجع پیگیعی ٘نایا رو 
 بتًانط پعوؽو ىای رؽیطگی بو ٘نایا را ؽاده و رًتاه ؽازد 

یق ىای الزم  مسطود بًدن امکانا   تديیغا  و ًٔع
اؽتٕاده از  گؼتعش و ذيق تضنیکی و تکنالًژیکی 

  ؽیؼتم مطیعیق ٘نایا در ؽىر ولؼًالی ىا

ٍ مؿکال    وعح و تىبیٖ پالن ىای مؿضف بمنًٌر ٔر
یق الزم در ؽىر ولؼًالی ىا  نیازمنطی ىا و ایداد ًٔع
ذيق تىبیٖ ؽیؼتم مطیعیق ٘نایا و تًٗیق ىماىنگی 

 بیؿتع با ارگانيای َطلی و ٘نایػػی و ىمکاران بیل المللی 

عح ًٔؽ گغارش ربٍ چيارم   تعتیب و تٗطیم اؽق څارنًالی  اداره لًی مبارزه َلیو ٔؼاد اداری 0397ؽال مالی ٘عاـر

28 
ًگیعی از ٔؼاد اداری  و اؽتٕاده بُطی در تحبیق دارای ىای زاقلو از ذعایم  جبق دارایػػی رارمنطان ذيق ذل

 ٔؼاد اداری 

29 
زمینو ىای ٔؼاد و ؽًاؽتٕاده اَمال ٘انًن باالی متضلٕیل و رؿٓ دارایػػی ىای ناـی از ٔؼاد تؼيیل گعدیطه و 

 راىؾ پیطا می رنط 
31  

 
  راری و ٔعاىم ـطن زمینو اتضاذ تكامیم مبتنی بع نتایخ و یأتو ىای نٌار  از ارزیابی اذعاا

 
 بيبًد اذعاا

30 
تحبیق مؿکال  و چالؾ ىای مًذًد  اتضاذ تطابیع الزم و نیغ ارائو ىطایا  و رىنمائی ىای معوی بعای بضؾ 

 ًوو ذيق زل مؿکال  و اقالح نًا٘فىای معب

32 
ـعیک ؽاصتل ُٔالیق ىای تىبیٖ ـطه و نتایخ زاقلو در بضؾ تىبیٖ ٔعامیل ًَٕ و تضٕیٓ مدازا  با بضؾ 

 ىای معبًوو

33 
تنٌیم ىعچو بیؿتع پعوؽو اؽتضطام و تؼيیل تىبیٖ پعوؽو ىای ـٕاؼ اؽتضطام مبتنی بع اقل ـایؼتو ؽاالری 

ابق ازاد   و ٘ر

34 
بيبًد َعمو صطما  و أغایؾ ؽىر رمایق منطی َامو معدم از وعیٖ ذابدای رارمنطان با در نٌعداـق 

 تضكف  تُيط و تدعبو

35 
  بضؾ ىای مضتلٓ با اؽتٕاده از ؽيًلق ىای 

 
ق و مًجعیق اذعاا یق راری و بيبًد در ؽَع ارتٗای ًٔع

 تکنالًژی مُلًماتی

36 
نٗؾ داـتو و زػ مؼًولیق ـيعونطی در امع مبارزه َلیو ٔؼاد اداری  معدم در امع مبارزه َلیو ٔؼاد اداری 

 تًٗیق می گعدد 


