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وزیــــــردفــــــــاع مــــــــلی
دگرجنرال ارکانحرب طارق شاه(بهرامی)

دداخلی سیستم د کنترول پالیسی
مقدمه:
این پالیسی برای عرصه کاری تمام بخش های وزارت دفاع ملی و ستردرستیز (تهیه) واحضار گردیده
تا سیستم موثر(برای) کنترول اجراات برطبق صالحیت ها ومکلفیت های مسئولن را مشخص ساخته
مفهوم کلی منطقی بودن سیستم کنترول داخلی را ارایه نموده که این سیستم به منظور مدیریت مناسب
جهت تامین توازن بین خطرات و فعالیت های عملی جاری (غرض) تضمین اهداف پالن شده وزارت
دفاع ملی دسترسی حاصل نماید ،عملی میگردد .چگونگی از تطبیق سیستم کنترول داخلی متضمن
.قضاوت خوب درانجام نمودن مسئولیت ها میباشد
این پالیسی به مثابه یک سند جداگانه نبوده  ،بلکه باید درهماهنگی با الیحه وظایف  ،سایرپالیسی ها و
پروسیجرها عملی گردد.
 .سیستم کنترول داخلی به هر اداره کمک مینما ید تا از منابع دست داشته طورموثر و دقیق استفاده
نموده از جعل  ،تذویر وسوه استفاده درمصرف منابع  ،پول  ،تجهیزات و منابع بشری جلوگیری بعمل
آید .موجودیت تعهد در سطح رهبریت و ترویج اخالقیات مناسب در برخورد با مسئولیت ها در تمام
سطوح درراستای کسب اعتماد یک اردوی مسلکی و متخصص یک امر الزامی و ضروری میباشد.
افزایش موثریت و کارائی اجرات ادارات  ،قوتها و پرسونل اردوی ملی درکل شامل ساحات کلیدی
مستلزم طرح و اجرای یک سیستم منظم کنترولی غرض استقامت دهی اجرات عملی به منظور حصول
اطمینان رهبری وزارت دفاع ملی ورهبری دولت ج ،ا،ا از مسیر حرکت و استعمال منابع در راستای
دسترسی و حصول به اهداف اساسی وستراتیژیک وزارت دفاع ملی میباشد.
سیستم کنترول داخلی راهکار موثر غرض تامین شفافیت ،حسابدهی و کاهش خطرات
فساد(بشمارمیرود) .تطبیق این سیستم وظیفه تمام پرسونل اردوی ملی  ،درسطوح ستراتیژیکی ،
اوپراتیفی و تکتیکی بوده که پروسه های کاری ادارات وقومانداانیت هارا احتوا می نماید .این سیستم به
هر اداره فرصت میدهد تا خطرات احتمالی را در برابر پالنگذاری های ادارات تشخیص وارزیابی
نموده غرض رفع چالش ها اقدامات الزم را روی دست بگیرند.
بدین منظور پالیسی کنترول داخلی درحمل  1394طرح  ،منظور و درقدم نخست در معاونیت ها ،
ریاست های مستقل  ،قوماندانیت های حمایوی وقرارگاه های قول اردوها و فرقه ها مورد تطبیق
قرارگرفت.
سیستم کنترول داخلی عبارت ازیک پروسه است که توسط رهبری وزارت دفاع ملی  ،ستردرستیز و
سایر مسئولین سطوح اول قدمه ها جهت کسب اطمینان کامل از دسترسی به اهداف طرح شده راه اندازی
میگردد.
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 الزم است با مرور وانفاذ هذا پروسه تطبیقی آن بطورسیستماتیک درتمام ادارات وقوماندانیت ها مرعیاالجراقرارداده شده وگزارشات تائیدی آن به اسرع وقت ارسال گردد باید خواست های پالیسی درنظر
گرفته شود.
معاونیت ها و ریاست های مستقل قرارگاه وزارت دفاع ملی و ریاست های ستردرستیز ،قوماندانیت های
حمایوی  ،قوماندانان قول اردوها  ،فرقه ها ولواهای مستقل قوتهای زمینی و هوائی مکلف اند تا
بادرنظرداشت تجارب سال های گذشته درخصوص تحقق پالیسی کنترول داخلی ،اقدامات بیشتری را در
راستای تطبیق پالیسی متذکره مبذول بدارند.
مبنی :
پالیسی سیستم کنترول داخلی به اساس هدایت نمبر ( )1987مورخ 1396/06/20مقام محترم وزارت
دفاع ملی برای غنا مندی پالیسی هذا مرور وتدوین گردیده.
تعریف سیستم کنترول داخلی
کنترول داخلی مجموع از قواعد  ،پروسیجرها و میکانیزم های است که فعالیت ادارات را درراستای
تحقق مسئولیت های که باید انرا انجام بدهد ،متمرکز میسازد .سیستم کنترول داخلی ( )MICPدربرگیرنده
اقدامات کنترولی درسطوح ستراتیژیکی  ،اوپراتیفی و تکتیکی غرض حصول اطمینان از اجرات و
عملکرد تمام پرسونل و کارمندان در قدمه های مختلف در ساحات کلیدی مالی( تنظیم واداره امور مالی و
بودجه و تدارکات )( ولوژستیکی) ( پالنگذاری واجرات سطح ستراتیژیک  ،پالنگذاری و اجرای عملیات
های سطح اوپراتیفی و تکتیکی  ،تنظیم و اداره ومدیریت بخش های لوژستیک و پرسونل ) در وزارت
دفاع ملی و ستردرستیز میباشد.
هدف سیستم کنترول داخلی
هدف اساسی این سیستم دسترسی به اهداف سه گانه ذیل میباشد
تامین مصونیت ،موثریت وموثقیت وکارا جهت اجرات وفعالیت ها درعرصه های مختلف•
تطابق اجرات و فعالیت های عملی با(در نظر داشت) قوانین و مقررات نافذه کشور اوامر و هدایات •
.وزارت دفاع ملی وستردرستیز
•تنظیم سیستم منظم و معیاری راپوردهی (امور مالی وتدارکاتی وغیره)
میکانیزم تطبیق:
کنترول داخلی عبارت از یک پروسه میباشد که توسط وزیردفاع ملی  ،معاون اول  ،لوی درستیز  ،و
سایر مسئولین سطوح اول قدمه ها و قوماندانان قطعات بزرگ جهت کسب اطمینان کامل از چگونگی
دسترسی به اهداف طرح شده  ،جلوگیری از تقلب  ،ضایعات  ،سوه استفاده از منابع و کاهش خطرات
فساد ،راه اندازی و نظارت میگردد.
کنترول داخلی وظیفه تمام منسوبین وزارت دفاع ملی شامل رهبری )ستراتیژیکی) ،سطح اوپراتیفی
وتکتیکی بوده که تمام پروسه های کاری وزارت دفاع ملی و ستردرستیز را درعرصه های مختلف
احتوا می نماید
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اولیت ها:
 .1تشخیص و تثبیت پروسه های اجرات مالی( تنظیم واداره امور مالی و بودجه و تدارکات) و
غــیرمالـــی( پالنگذاری واجرات سطح ستراتیژیک  ،پالنگذاری و اجرای عملیات های سطح
اوپراتیفی و تکتیکی  ،تنظیم و اداره ومدیریت بخش های لوژستیک و پرسونل ) (در قدمه های
مختلف اردو)
 .2تشخیص  ،ارزیابی و سنجش خطرات کلیدی در پیشرفت فعالیت ها در ساحات حیاتی .
 .3پیگیری متداوم کنترول داخلی درساحات حیاتی و اتخاد اقدامات الزم جهت رفع خطرات در
پروسه های حیاتی .
 .4تطبیق و راه اندازی نظارت به منظورارایه اطمینان به رهبری وزارت دفاع ملی از اینکه پروسه
های حیاتی در وزارت دفاع ملی تحت کنترول بوده و به شکل موثرشفاف و کارا عملی میگردد.
 .5اخذ بموقع تدابیر امنیتی ،محافظتی ونظارتی در عرصه های مختلف جهت جلوگیری از بروز
حوادث ناگوار.
 .6آوردن تغیرات اصالحی جهت غنا مندی بیشتر پالیسی کنترول داخلی عندالموقع.
موثریت و کارائی اجرات و فعالیت ها :
موثریت یک فعالیت عملی در نتیجه ارزیابی از مقیاس و پیمانه دسترسی به نتایج مطلوب و پیشبینی شده
سنجش میگردد و بیانگر اینست که ما کار درست را انجام داده ایم  .یک فعالیت زمانی میتواند موثرتمام
شود که نتایج مطلوب را که برای ان پالنگذاری نموده ایم  ،بدست اورده باشیم و برعکس ان یک
فعالیت زمانی میتواند که مطلوب واقع نگردد که نتایج ان قابل پذیرش نبوده و یا بخشی از نتایج مطلوب و
بخش دیگران قابل پذیرش و در تطابق با اهداف پالن شده نباشد.
مفهوم کارائی دربرگیرنده چگونگی استعمال منابع (مختلف)مانند تجهزات  ،زمان  ،پرسونل و پول جهت
دسترسی به اهداف میباشد .کارائی یک مفهــــوم است که قابلیــــت اندازه گــیری را داشته و تــناسب
بــــین منابع ( مصرف پول  ،تجهیزات و منابع بشری ) و چگونگی دست اورد و یا محصول را نشان
میدهد .درحالیکه بدین ترتیب موثریت یک فعالیت از طریق اینکه ما یک عمل درست را انجام داده ایم و
کارائی بیانگر اینست که ما منابع را درست استفاده نموده ایم .کارائی متضمن دسترسی به پیامد ها بدون
ضایع شدن منابع میباشد.
به گونه مثال موثریت یک فعالیت محاربوی را نتیجه گیری نموده که ما چگونه اهداف تعین شده را
بدست اورده ایم و کارائی یک فعالیت محاربوی جهت دسترسی به اهداف چه تعداد پرسونل استخدام ،
کدام پیمانه مهمات وچه مدت زمان به مصرف رسیده است  ،اندازه گیری میشود.
باید خاطرنشان ساخت که هدف از فعالیت ها تنها منحصر به فعالیت های محاربوی نبوده  ،بلکه ساحات
دیگر مانند  ،استخدام  ،لوژستیک و تدارکات و تمام ساحات کاری دیگررا نیز در برمیگیرد.
به منظور اینکه وزارت دفاع ملی درساحات کلیدی به موفقیت الزم دسترسی حاصل نماید  ،باید که
موثریت فعالیت ها متمرکز به دسترسی به اهداف ستراتیژیک باشد .سیستم کنترول داخلی به وزارت دفاع
ملی کمک میکند که پروسه ها را به شکل موثر و کارا تنظیم نموده ،کمی ها ،کاستی ها و خال ها را
تشخیص و تثبیت نموده وواضح سازد که در کدام ساحات پیشرفت قابل مالحظه به وجود امده است.
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رعایت قوانین و مقررات :
تمام عملکرد و اجرات ادارات وپرسونل وزارت دفاع ملی و ستردرستیز باید درروشنی قوانین و
مقررات نافذه و پالیسی های منظورشده که درساحات جداگانه وضع گردیده  ،مرتبط باشد .کنترول
داخلی به این پروسه کمک خواهد نمود تا واضح گردد که عملکرد ادارات وزارت دفاع ملی و
ستردرستیزدر مطابقت با قوانین و مقررات دولت افغانستان و جامعه بین المللی میباشدویاخیر.
سیستم راپوردهی مالی قابل اطمینان:
وزارت دفاع ملی مسئولیت طرح  ،پالنگذاری و مصرف بودجه هنگفت را طورساالنه بدوش داشته و
مکلف به تطبیق قوانین  ،مقررات و پالیسی ها و با درنظرداشت شرایط وضع شده درخصوص پول
کمک شده توسط جامعه جهانی میباشد .این مامول صرف با تنظیم یک سیستم معیاری راپوردهی مالی
 ،اخذ و ارسال سیستم راپوردهی شفاف  ،همکاری متقابل میتواند عملی گردد.کنترول داخلی به وزارت
دفاع ملی و کشور های کمک کننده  ،کمک میکند تا سیستم راپوردهی مالی معیاری و با اعتبار را تنظیم
و ظرفیت های الزم جهت رهبری امور مالی را ایجاد نماید  .سیستم راپوردهی باید بیانگرتامین شفافیت
باشد.
پروسه های مالی و غیرمالی در وزارت دفاع ملی :
عبارت از پروسه های عملی کاری بوده که به منظور دسترسی به اهداف ستراتیژیک وزارت دفاع ملی
متمرکز میباشد .این پروسه ها شامل دو کتگوری بوده :پروسه های مالی و پروسه های غیرمالی .
پروسه های کلیدی مالی عمدتا ساحات پولی و مصرف انرا در برمیگیرد .مانند ساحات کلیدی خریداری
و تدارکات  ،معاشات و قراردادها .پروسه های غیرمالی مانند بخش های لــوژستیکی  ،توزیع  ،تفتیش ،
استخدام و اجرات ادارات میباشد.
سیستم های کاری در وزارت دفاع ملی و ستردرستیز:
درقرارگاه وزارت دفاع ملی :
 .1سیستم پالنگذاری ستراتیژیک دفاعی:
 پالنگذاری ستراتیژیک .
 سیستم تنظیم واداره قوتها.
 سیستم پروگرام سازی و بودجه سازی .
 .2نظارت از سیستم کشف واستخبارات
 .3سیستم های تفتیش  ،مساعدت  ،تامین شفافیت  ،حسابدهی و مبارزه بافساد:
 میکانیزم مبارزه بافساد ،تعقیب و پیگیری قضایا و اصالحات در سیستم هاو پروسیجرها.
 سمع شکایات .
 مالی  ،عینیات و تحقیقات.
 .4سیستم ارتباطات ستراتیژیک .
 .5سیستم تنظیم و اداره منابع  ،تدارکات  ،خریداری و لوژستیک:
 منابع  ،تدارکات و خریداری .
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 سیستم های لوژستیکی  ،تخنیکی ،تثبیت احتیاج  ،اکمال  ،توزیع  ،مصرف و حفظ و
مراقبت  ،شامل تمام کالس های لوژستیکی .
 .6سیستم تنظیم و اداره تعلیمات  ،احضار پالیسی ها  ،رهنمود ها درعرصه تعلیم و تربیه و
چگونگی کنترول از تطبیق ان و تنظیم و اداره منابع بشری و پرسونل امور مربوط به جندر.
 .7سیستم مالی و بودجه ،سیستم طرح و تطبیق بودجه در مطابقت با سیستم پروگرامسازی معاونیت
پالیسی و ستراتیژی  ،سیستم راپوردهی مالی  ،چگونگی تنظیم سیستم های مالی کمپیوتری و
تنظیم و اداره عوائد و مصارفات.
 .8سیستم عدلی و قضائی .
 .9سیستم تنظیم واداره نیروهای احتیاط.
 .10سیستم تنظیم و اداره تاسیسات.
 .11کمک رسانی درحاالت اضطرار.
 .12محافظت وکنترول جهت جلوگیری از اکسپایر شدن ادویه جات ومواد خوراکه بداخل دیپوها.
 سیستم کمک رسانی در حوادث (طبعی)وغیرطبعیی .
 حاالت طبعیی .
 .13سیستم ارتباطات ستراتیژیک وامورعامه .
 .14تنظیم و اداره امور صحی پرسونل .
دربخش ستردرستیز :
 .1سیستم پالنگذاری اوپراتیفی:
 رهنمود پالنگذاری ستردرستیز.
 .2سیستم کشف واستخبارات.
 .3سیستم های تعلیمی و تربیتی اردو.
 .4تنظیم امور حاالت فوق العاده اضطراری .
 .5سیستم های تفتیش  ،مساعدت  ،تامین شفافیت  ،حسابدهی و مبارزه بافساد
 .6سیستم های لوژستیکی ستردرستیز  ،تثبیت احتیاج  ،اکمال  ،توزیع  ،مصرف و حفظ و مراقبت ،
شامل تمام کالس های لوژستیکی .
 .7تنظیم و اداره پرسونل و منابع بشری.
 .8سیستم ارتباطات و تکنالوژی معلوماتی.
 .9سیستم حقوقی  ،عدلی و قضائی.
 .10تنظیم امور مالی و معاشات.
 .11امور قوتهای احتیاط .
 .12تامین ارتباطات ستراتیژیک .
 .13امور عقیده تی و فرهنگی.
 .14کمک رسانی در حاالت اضطراری و فوق العاده.
 .15امور صحی اردوی ملی .
 .16تنظیم و اداره و حفظ تاسیسات وزارت دفاع ملی .
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شمه مکلفیت ها وساحات مسئولیت معاونیت ها  ،ریاست ها وقوماندانیت های وزارت دفاع وستردرستیز
دررابطه به تحقق اهداف سیستم ها وپروسیجرهای کنترول داخلی
وزیر دفاع ملی

معاون اول وزیردفاع

لوی درستیز قوایمسلح

سرمفتشیت وزارت
دفاع ملی
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ریاست تفتیش ستردرستیز
ستردرستیز

معاونیت ستراتیژی وپالیسی

سیستم پالنگذاری ستراتیژیک

ریاست پالیسی وپالنگذاری

معاونیت استخبارات ستراتیژیک

موثریت ونظارت از سیستم کشف واستخبارات

ریاست کشف و استخبارات ستردرستیز

معاونیت تامینات تکنالوژی ولوژستیک

سیستم های لوژستیکی ومنابع

ریاست لوژستیک ستردرستیز

معاونیت تعلیمات وپرسونل

سیستم های تعلیمی وتنظیم واداره منابع بشری

ریاست کادروپرسونل  ،ریاست تعلیم وتربیه

معاونیت نیروهای احتیاط

سیستم های تنظیم امورنیروهای احتیاط

ریاست اپراسیون ستردرستیز

سرمفتشیت وزارت دفاع ملی

سیستم های تفتیش،مساعدت،شفافیت وحسابدهی

ریاست تفتیش ستردرستیز

ریاست مالی وبودجه وزارت دفاع ملی

امورمالی  ،بودجه ومصارفات

ریاست مالی ستردرستیز

ریاست حقوق وزارت دفاع ملی

سیستم های حقوقی  ،عدلی وقضائی

ریاست حقوق ستردرستیز

ریاست ارتباطات ستراتیژیک وامورعامه

ارتباطات ستراتیژیک وامورعامه

ریاست اپراسیون ستردرستیز

معاونیت تامینات تکنالوژی ولوژستیک وریاست امورساختمانی واداره ملکیت ها

سیستم های تنظیم واداره تاسیسات وملکیت ها

ریاست لوژستیک  ،ستردرستیز ،قول اردوها

ریاست حاالت اضطراری وفوق العاده

حاالت اضطراری وفوق العاده

ریاست اپراسیون ستردرستیز

معاونیت تامینات تکنالوژی ولوژستیک

سیستم های ارتباطات وتکنالوژی معلوماتی

ریاست مخابره ستردرستیز

ریاست صحیه

سیستم رسیده گی به امور صحی پرسونل

قوماندانی صحیه اردو

امورعقیدتی وفرهنگی وامورجندر

ریاست عقیدتی وفرهنگی ستردرستیز

ریاست ارتباطات ستراتیژیک وامورعامه و ریاست جندر

مسئولیت ها:
سطح وزارت دفاع ملی
وزیردفاع ملی چگونگی طرح  ،انکشاف و تطبیق ستراتیژی دفاعی را نظارت نموده و در برابر خواست
های پالیسی امنیت ملی پاسخگو میباشد.
وزیردفاع ملی اهداف و اولویت های ستراتیژیک وزارت دفاع ملی را در مطابقت با مطالبات دولت
جمهوری اسالمی افغانستان تثبیت و تشخیص نموده  ،چگونگی تطبیق پالیسی های وزارت دفاع ملی را
توسط اوامر ،هدایات  ،احکام  ،رهنمود ها و هدایات در راستای کسب اهداف ستراتیژیک وزارت دفاع
ملی نظارت می نماید .جهت حصول اطمینان از کارکرد سطح رهبری وزارت دفاع ملی و کسب
اطمینان از تحقق اهداف ستراتیژیک  ،پروسه های کنترول داخلی را رهبری نموده و از تحقق یک
سیستم موثر وموثق کنترول داخلی در سرتاسر اردوی ملی نظارت می نماید.
دست رسی به هرنوع اسنادیکه از آن اردو زیان آور می شود.
تطبیق سیستم کنترول داخلی ضرورت به حمایت وپشتبانی جدی رهبری دارد تا این امرباعث بلند رفتن
مورال برسی کننده وتضعیف روحیه افراد استفاده جو وفرصت طلب گردد.
رهبری سطح ستراتیژیک
تطبیق یک سیستم موثر وموثق کنترول داخلی مسئولیت تمام پرسونل اردوی ملی بوده  ،رهبری سطح
ستراتیژیک وزارت دفاع ملی مسئولیت دارد تا محیط الزم کنترول را مساعد ساخته و بخش های
مربوطه خویش را جهت تحقق اهداف ستراتیژیک وزارت دفاع ملی مدیریت نموده و از حصول اطمینان
تحقق و موثریت کنترول داخلی مسئولیت دارد .رهبری این بخش به عهده معاون اول وزارت دفاع ملی
وسایر ( معاونین) درسطح ستردرستیز به عهده لوی درستیز میباشد.
مسئولیت های سطح اجرائیوی
اهداف و وظایف ستراتیژیکی که در سطح رهبری ستراتیژیک طرح و تصویب میگردد  ،در سطوح
کاری به اهداف و وظایف تکتیکی تشریح گردیده و سطح اجرائیوی انرا به تعلمیات و طرزالعمل های
تخنیکی مبدل میسازند.
مسئولیت های فردی
عموم جنراالن،افسران  ،بریدمالن سربازان ،کارمندان بخش ملکی و تیم های کوچک تطبیق کننده
اوامر ،هدایات  ،اوامر و رهنمود های سطح رهبری جهت دسترسی به اهداف مسئولیت فردی را دارا
میباشند .بنا هر فرد و منسوب نظامی باید به شکل خوب اموزش دیده و رهنمودهای شفاف را از امرین
خویش دریافت نمایند .رهنمود ها میتواند به شکل اوامر  ،هدایات وطرزالعمل های معیاری و کاری
باشد.
ارزش های محیط کنترول داخلی :
صداقت و ارزش های اخالقی  :هر اداره باید ارزش های اخالقی همگانی را ترویج و تضمین نموده و
رهنمائی رفتار مناسب را زمینه ساز باشد .اداره باید تمام عوامل و زمینه تخلف های غیراخالقی را از
بین برده و نظم ودسپلین کاری موثر را مورد تطبیق قرار دهد.
متعهد بودن اداره به اصل شائسته ساالری :تمام پرسونل باید دارای شائستگی و لیاقت باشد  ،بدین
منظور اداره باید در صدد ایجاد شایستگی و ظرفیت سازی بیشتر باشد.
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چگونگی مدیریت وروش فعالیت ها طرز برخورد و چگونگی مدیریت در قبال وظایف و مکلفیت های
پرسونل  ،سیستم راپوردهی  ،محاسبه  ،نظارت و تفتیش نهایت مهم تلقی میگردد .این بخش میزان
خطراتی را که وزارت دفاع ملی و ستردرستیز در نظردارد  ،مشخص میسازد.
ساختار تشکیالتی :هر ساختار تشکیالتی ارایه کننده چارچوب کاری جهت پالنگذاری  ،رهنمائی و
کنترول فعالیت های اداره به منظور دستیابی به اهداف ستراتیژیک همان اداره میباشد .کنترول داخلی
موثر ساحات کلیدی مسئولیت ها را مشخص ساخته و چگونگی سیستم گذارشدهی منظم را ایجاد میکند.
تفویض صالحیت ها :چگونی تفویض صالحیت ها در قبال فعالیت ها و ارتباطات  ،گذارشدهی  ،تطبیق
قوانین و مقررات درست و مناسب کاری در وزارت دفاع ملی و ستردرستیزباید باید بطور صریح و
روشن تنظیم گردد.
پالیسی ها و رویکرد های مدیریت منابع بشری :وزارت دفاع ملی باید روال و روش مناسب جهت
استخدام  ،اموزش  ،ارزیابی  ،ارتقا و جبران خساره را مورد تطبیق قراردهد .وزارت دفاع ملی باید
سیستم مناسب نظارت از فعالیت های پرسونل را در تمام سطوح مورد تطبیق قراردهد.
تمرکز روی تامین نظارت در تمام عرصه ها سرمفتشیت وزارت دفاع ملی و ریاست تفتیش ستردرستیز
باید نقش کلیدی را در پروسه های نظارتی در تمام سطوح به منظور تامین حسابدهی جهت حفظ و
مصرف موثر منابع ایفا نمایند.
خطرات
سیستم کنترول داخلی باید روی خطراتی که دست اورد های مهم مالی و غیرمالی را هدف قرارداده ،
متمرکز بوده و از تقلب  ،ضایعات و سوه استفاده از منابع جلوگیری نماید .خطرات عبارت از احتمال
وقوع یک حالت است که دست اورد های ما را شدیدا متاثر می سازد  .پیش شرط برای ارزیابی خطرات
عبارت از تعین اهداف به گونه واضح و تحریرشده بوده تا به استناد روی ان ما قادر به تشخیص
خطرات احتمالی گردیم .
ارزیابی خطرات یک پروسه دوامدار بوده و متشکل از چهار بخش ذیل میباشد:
ارزیابی خطرات
برای ارزیابی موثر خطرات باید محیط کاری که در محدودیده ان  ،وزارت دفاع ملی و ستردرستیز
فعالیت میکند ،در نظرگرفته شود .محتوای مرور باید در برگیرنده محیط داخلی و خارجی باشد .محیط
خارجی رابطه بین وزارت دفاع ملی و خطرات که از ماحول خارج به وزارت دفاع ملی متوجه میگردد،
میباشد .به گونه مثال یک فرهنگ گسترده فساد در خارج از وزارت دفاع ملی میتواند محتوای محیط
خارجی را تشکیل بدهد .محیط داخلی در برگیرنده خطرات مانند موجودیت پرسونل با ظرفیت پایئن
کاری وعدم موثریت و اموزش نادیده در داخل وزارت دفاع ملی میباشد .ارزیابی محیط داخلی مستلزم
برخورد عاری از تعصب و برمبنای درک عمیق از فعالیت های کاری وزارت دفاع ملی و ستردرستیز
و فهم کامل از تربیت و الگوهای رفتاری پرسونل و سوابق اشتباهات و موجودیت فساد در داخل وزارت
دفاع ملی میباشد .شرایط ارزیابی خطرات درین عرصه چگونگی عزم و اراده وزارت دفاع ملی و
ستردرستیز را نیز نشان میدهد .ضایع کردن مهمات توسط یک سرباز که یک عمل معمول نبوده با
فروش مهمات توسط یک منسوب نظامی که یک عمل نا بخشودنی است در ارزیابی خطرات باید در
نظرگرفته شود .
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با شناسائی یک خطر باید اثرات ان طور دقیق ارزیابی گردد .الزم است تا اثرات ناگوار خطرات تخمین
گردیده  ،ارزیابی احتمال وقوع خطرات دیگرصورت گرفته و تصامیم الزم غرض مدیریت کاهش
خطرات انجام یابد.
همچنان افشای اسرارنظامی از طرف بعضی افراد واشخاص لجام گسیخته یا آگاهانه ویا غیر آگاهانه نیز
باعث بروز خطر جدی در قطعات وجزوتامها میگردد.
افشای پالنهای عملیاتی قبل از شروع عملیات که بهترین زمینه فعالیت را برای دشمن محیا ساخته وباعث
خسارات وتلفات میگردد.
عدم اتخاذ تدابیر امنیتی  ،محافظتی در محالت تجمع افراد در حین ادای نماز ،طعامخانه ها  ،درس خانه
ها وپولیگون ها.
عدم استفاده معقول از تجهیزات ودارایی های وزارت دفاع ملی که باعث استهالک وحیف ومیل میگردد.
تحلیل و تجزیه خطرات
زماینکه یک لست خطرات در برابر پروسه های کاری مهم بطور جامع تهیه شد  ،اقدام بعدی باید روی
تحلیل و ارزیابی ان متمرکز گردد .ارزیابی ها باید طوری انجام یابد تا احتمال وقوع هر نوع خطر
سنجش و محاسبه گردیده و تاثیرات و نتایج ان باالی پروسه های کاری پیشبینی گردد.
شناسائی خطرات
هدف از شناسائی خطرات عبارت ازتهیه فهرست از حاالت است که ممکن به وقوع بپیوندد و باالی
فعالیت عملی وزارت دفاع ملی و ستردرستیز در امردسترسی به آن اهداف تاثیرات ناگوار بجا بگذارد.
تمام خطرات بدون استثنا که ایا قبال با ان مواجه بوده ایم و یا خیرو یا تحت کنترول میباشد ،جمع بندی
گردد .وضاحت دادن به هر مرحله از پروسه های کلیدی و تشخیص تمام واقعات باالقوه که ممکن باالی
عملکرد فعالیت های وزارت دفاع ملی و ستردرستیز تاثیرسوه داشته باشد و با کمک ان تشخیص لست
خطرات در تمام عرصه های کاری میتواند صورت گیرد .درپروسه شناسائی خطرات ظاهرا در اقدام
نخست ممکن یک خطر به موقع شناسائی نگردد ،بنا الزم است تا ارزیابی و شناسائی خطرات حد اقل
سال یک مرتبه در زمان معین با درنظرداشت اهمیت وقایع و سطح تهدیدات در پروسه های جاری
صورت گیرد .ساحات تحت خطرات شدید باید طورپیگیرو دوامدار ارزیابی و سنجش گردد.
کنترول کشفی :فعالیت های کنترول کشفی ممکن خطرات را مانع نگردد.کنترول کشفی تخطی های
خالف قانون را که به میان می اید  ،تشخیص نموده و باعث به میان امدن اصالحات انی و مطلوب به
منظور جلوگیری از ضایعات و سایر تخلفات در بخش های کاری می گردد.
تفتیش به مثابه کنترول کشفی :تمام منسوبین تحت رهبری وزارت دفاع ملی باید کنترول های داخلی را
بطور منظم پالنگذاری و روی دست گرفته ،معامالت مالی را ارزیابی نموده  ،کاستی ها و چالش ها را
شناسائی نماید .چالش ها شامل موارد اختالس و فساد اداری و سایر فعالیت های که به منظور اخفای
عملکرد نادرست و پنهان نمودن ان دروزارت دفاع ملی و ستردرستیز صورت میگیرد،
میباشد.سرمفتشیت وزارت دفاع ملی و تفتیش ستردرستیز تفتیش های انی و بدون اگاهی مراجع تحت
تفیش را پالن و اجرا نمایند.
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کنترول واکنشی :عبارت از فعالیت های کنترولی میباشد که باالی احتمال وقوع یک خطرتاثیرندارد ،چون
واکنش در مقابل یک حادثه تنها زمانی ممکن است که یک خطرواقع شده و در مقابل ان تدابیراتخاذ
میگردد .درحقیقت این نوع کنترول بعد از وقوع حادثه اثرات انرا کاهش میدهد.
یک مثال کنترول واکنشی :عبارت از به محاکمه کشانیدن افراد مفسد و حصول پول اختالس شده می
باشد .این نوع برخورد بطور مستقیم باعث توقف فساد نمی گردیده اما وقوع مجدد ان را کاهش میدهد.
اما بعضی از فعالیت های کنترول واکنشی  ،مانند فعالیت های پیشگیرانه میتواند که در اینده عمل کند.
مانند فعالیت های اداری که میتواند از وقوع فساد جلوگیری کند.
استفاده از فعالیت های کنترولی برای کاهش خطرات نیاز به اولویت بندی دارد تا اینکه زمینه استفاده
موثر از منابع محدود میسر گردد .باید به خاطر داشته باشیم که عکس العمل در مقابل یک خطر در
مقائیسه با جلوگیری از ان مشکل تر بوده و نیاز به منابع بیشتر دارد.موجودیت یک سیستم کنترول داخلی
به رهبری سطوح مختلف جهت حصول موثریت و کفایت بیشتر امور مساعدت می نماید.

ارزیابی و درجه بندی خطرات
درجه خطرات
پائین
اوسط
بلند

بسیار بلند

نهایت شدید
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چگونگی اتخاذ اقدامات الزم در برابر خطرات
خطرات قابل قبول بوده و نیاز به اقدامات اضافی نمی باشد .این نوع خطرات باید
درچوکات زمانی بطورمناسب نظارت و ارزیابی مجدد گردد.
خطرات درین سطح ممکن قابل پذیرش باشد و یا خیر.درصورت که خطرات قابل پذیرش
نباشد  ،باید نظارت بیشتر و درصورت ضرورت تعدیالت الزم صورت گیرد.
خطرات درین سطح قابل قبول نبوده  ،الزم است تا همواره تالش بخرچ داده شود تا از
وقوع این نوع خطرات جلوگیری بعمل اید.همچنان به منظورمقابله با این نوع خطرات
کنترول ها و اقدامات اضافی متناسب با سطح خطرات روی دست گرفته شود.
به منظور مقابله با خطرات درین سطح از مساعی و منابع کافی برای کاهش احتمال
وقوع و مقابله با پیامدهای ان استفاده صورت گیرد .این نوع خطرات بکلی قابل پذیرش
نبوده و از اولویت های درجه یک رهبری ارشد شمرده شده و تدابیرفوری الزم است .
جلوگیری از وقوع این نوع خطرات مستلزم تدابیرفوری وکنترول های چند گانه بوده و
مقابله با ان از اولویت درجه یک رهبری ارشد میباشد.

سیستم راپوردهی
یک سیستم موثر کنترول داخلی نیازمند راپورهای جامع و کافی در بخش های مالی  ،درعرصه های
کاری و تطابق با واقعیت و رویداد های موجود در پروسه های تصمیم گیری رهبری می باشد .راپور ها
باید با اعتبار  ،به موقع  ،مکمل و دقیق به شکل فارمت سازگار بطور معیاری ارایه گردد .درغیر
انصورت باعث بروز سردرگمی خواهد شد .حتی بهترین راپور اگر به موقع ارایه نگردد از اعتبار ساقط
میباشد .مصئونیت سیستم های الکترونیکی برای راپوردهی باید تامین گردیده  ،بطور مستقل تحت
نظارت قرارداده شده و با اقدامات کافی احتیاطی حمایت گردد.
سیستم راپوردهی اطمینانیه از چگونگی تطبیق سیستم کنترول داخلی غرض اگاهی به رهبری وزارت
دفاع ملی و تثبیت چالش های اساسی در پروسه کنترول داخلی تنظیم و الزم است تا تاکید روی تشخیص
خالهای قابل راپوردهی به مقامات و اتخاذ تدابیرالزم غرض رفع چالش صورت گیرد.
معاونین وزیردفاع ملی  ،معاونین لوی درستیز  ،روسای ادارات مستقل وزارت دفاع ملی و ستردرستیزو
قوماندانان قول اردوها  ،فرقه ها ولواهای مستقل مکلف به ارایه گذارشات درخصوص اطمینان از
دسترسی به اهداف ذیل  ،میباشند:
 چگونگی موثریت کنترول داخلی درراستای انجام موفقانه فعالیت ها و وظایف اساسی.

 چگونگی موثریت کنترول داخلی درعرصه گذارشدهی امور مالی و تنظیم سیستم مالی ( وغیر
مالی).
 مطابقت موارد فوق با قوانین  ،مقررات و پالیسی های موجود.

 چگونگی موثریت کنترول برویت اسناد ازهمه امورات که باعث تضعیف وبه اردوزیان آور است.
گذار شات اطمینانیه باید با دالیل مقنع که بیانگر قضاوت سطح مدیریتی از چگونگی موثریت و کفایت
کنترول داخلی واستوار با معلومات های قابل دسترس درخصوص اجرای کنترول داخلی طوریکه
صورت گرفته  ،باشد.

معاونین وزیردفاع ملی  ،ستردرستیز و قوماندانان مستقل راپورهای ساالنه اطمینانیه خویش را از
موثریت و کفایت کنترول داخلی ارایه نموده و اطمینان میدهند که هیچگونه خالی قابل مالحظه وجود
نداشته و یا اینکه در صورت مشاهده خالی اساسی پالن اقدامات اصالحی روی دست گرفته شده است .
اقدامات اصالحی باید مشخص  ،قابل اندازه گیری و در محدوده زمانی حقیقی باشد .همچنان راپوردهی
باید شامل وضع اصالحی خالهای قبلی نیز باشد.
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خالها و نواقص اساسی :حین بررسی خالها دوحالت را باید درنظرگرفت .نخست اینکه نواقص در خود
سیستم کنترول داخلی مشاهده میگردد( به گونه مثال  ،کنترول داخلی صورت نگرفته و یا اینکه کنترول
داخلی کافی نمی باشد) و در حالت دوم اینکه باید توجه امرین مافوق را غرض اتخاذ اقدامات اصالحی
از جانب ایشان در برطرف نمودن کاستی ها و خالها  ،جلب نماید.
گذارشات ساالنه در خصوص ارزیابی مسئولین قدمه های اول به مقامات ذیصالح باید در برگیرنده
چگونگی تحقق کن ترول های داخلی در راستای دسترسی به اهداف قبال تثبیت شده  ،باشد و به این سوال
که ایا این پروسه موثر است و یا خیر ،پاسخ دهد .همچنان گذارشات باید حاوی معلومات کافی
درخصوص اجرای کنترول های داخلی ادارات بطور یومیه و دوره ئی بوده و به رهبری اطمینان دهد
که پروسه های کنترولی موثر و متداوم اجرا میگردد.
نوت :معلومات بیشتردرخصوص چگونگی راپوردهی درضمائم گنجانیده شده است.
هماهنگی
هماهنگی عبارت از یک پروسه دوامدار برای شریک ساختن و ارایه راپورهای مورد نیاز می باشد.
سطوح رهبری وزارت دفاع ملی و ستردرستیز باید اطمینان حاصل نماید که راپورها برای بخش های
مورد نظر قابل دسترس میباشد.هکذا رهبری حصول اطمینان داشته باشد که تمام پرسونل از طرزالعمل
ها و پالیسی های مرتبط با وظایف شان اگاهی کامل داشته و از ان پیروی میکنند  .این طرز برخورد
تمام پرسونل را در برابر رهبری وزارت دفاع ملی و ستردرستیز جوابده ساخته و به انها اگاهی میدهد
که باید کدام توقعاتی را از پرسونل تحت امر خویش داشته باشند .همچنان تامین هماهنگی داخلی بین
بخش های ذیربط نیز مهم میباشد .به گونه مثال سیستم تثبیت احتیاج  ،اکمال  ،توزیع و مصرف مواد
ممر در وزارت دفاع ملی و ستردرستیز ساحات مشترک کاری را دارند ،بنا هردو بخش باید با هم
مشترکا کار نمایند تا یک سیستم موثر ایجاد گردد .هماهنگی خارج از وزارت دفاع ملی دربرگیرنده
راپور های الزم در خصوص چگونگی تطبیق فرامین ریاست جمهوری به دفترشورای امنیت ملی
میباشد.
زمینه ایجاد خوبترهمآهنگی فی مابین همه ارگانهای ملکی ونظامی که علیه فساد مبارزه مینمایند.
نظارت
درکل موثریت سیستم کنترول داخلی بطور منظم باید نظارت شود.سرمفتشیت وزارت دفاع ملی و ریاست
تفتیش ستردرستیز مسئولیت دارند تا چگونگی موثریت سیستم کنترول داخلی را با تطبیق سیستم دورانی
تفتیش ها  ،ارزیابی ها و تحقیقات توسط پرسونل مسلکی و تعلیم دیده  ،ارزیابی نمایند.
این ارزیابی ها باید توسط افراد تعلیم دیده  ،متخصص و با استقاللیت کاری انجام یابد.اقدامات حین
ارزیابی ها باید در برگیرنده تدابیر گوناگون مدیریتی و نظارتی باشد تا چگونگی موثریت طرح و اجرای
کنترول داخلی بطوردرست نظارت گردد .همچنان نظارت مرحله وار و دورانی فعالیت ها  ،مانند
ارزیابی خودی توسط ادارات مختلف و مرورداخلی نیز معلومات های الزم را فراهم خواهد نمود .تفتیش
های مختلط و ترکیبی پالن شده و تحقیقات مختلط و ترکیبی روی خطرات مشخص غرض ارزیابی از
12

اینکه اجرای سیستم کنترول داخلی به طور موثر عملی میگردد یا خیر ،اجرا گردد.تفتیش های پالن شده
شامل تفتیش تشکیالتی ( )OIPنیزمیباشد.اینگونه تفتیش ها معلومات های الزم را فراهم نموده همچنان
درتشخیص پیشرفت ها و افزایش کنترول داخلی کمک نموده و مشکالت سیستماتیک را که نیازمند توجه
مقامات ارشد میباشد ،شناسائی می نماید.تحقیقات واکنشی بطوردورانی به راه انداخته میشود.وسعت و
تکرار این تحقیقات وابسته به بررسی خطرات  ،موثریت تفتیش های پالن شده و مالحظات دیگرسطح
رهبریت می باشد .یافته های این تحقیقات به رهبریت وزارت دفاع ملی و ستردرستیز به کمیته انسجام
مبارزه بافساد و کمیسیون عالی مبارزه بافساد و سایر اجزای میکانیزم مبارزه بافساد بصورت درست و
به موقع ارجاع میگردد.
موخذ  :پالیسی سیستم کنترول داخلی با اساس پالیسی مبارزه با فساد ترتیب گردیده.

مدیر عمومی تفتیش مالی
دگـــروال بخت محمد

مدیر عمومی تحقیقات
دگروال مال گل
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مدیر عمومی تفتیش عینیات
دگروال میرزا محمد

مدیر موضوعات پرسونل مدیر عمومی سمع شکایات

معاون شفافیت حسابدهی وایجاد اداره سالم
دگروال ارکانحرب سلطان محمود(بری)

دگروال ین محمد

سرمفتش وزارت دفاع ملی

