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اعالهیِ هغثَعاتی
ًتایج ًاّوگَى هثاسصُ علیِ فساد اداسی
واتل ،افغاًستاى 62 ،سٌثلِ  -4931صهاى آى فشا سسیذُ است تا هثاسصُ علیِ فساد اداسی دس دٍلت ٍحذت هلی پس اص گزضت تمشیثا ی ه س ا
هَسد اسصیاتی لشاس گیشد .دس حالی وِ تذٍى ضه تشخی اص پیطشفت ّایی دس صهیٌِ صَست گشفتِ است وِ هی تَاى اص الذاهات دس هَسد تشخی
هماهات فاسذ ٍ اصالحات دس پشٍسِ تذاسوات ًام تشد .اها واس ّای صیادی ًیض تالی هاًذُ است وِ اًجام ضَد تا افغاًستاى تِ یه وطَس ع اسی
اص فساد هثذ ضذُ ٍ تتَاًذ سشهایِ گزاسی ّای خاسجی سا جزب وٌذ ٍ دس ًتیجِ آیٌذُ هشفِ سا تشای ضْشًٍذاى وطَس فشاّن ساصد.
یىی اص پیص ضشط ّای ضشٍسی تشای دستیاتی تِ ایي اّذاف ،ایجاد ٍ حفظ یه سیستن لاتل اعتواد ٍ ضفاف حاوویت لاًَى وِ لادس تِ تاهیي
حمَق فشدی ٍ هجاصات هتخلفاى فاسذ است؛ هی تاضذ .هتاسفاًِ ،تا ٍجَد هیلیاسدّا دالشسشهایِ گزاسی خاسجی سٍی ایي ّذف ،تخص لضایی
لادس تِ تشسسی ٍ پیگشد لاًًَی لضایای فساد تِ ٍیژُ دس تشاتش افشاد تا ًفَر ٍ آًْاییىِ دس هصًَیت واهل ٍ دس ه اٍسای ل اًَى عو ل ه ی وٌٌ ذ؛
ًطذُ است .آًغَسیىِ گضاسش سدیاتی لضایای فساد وویتِ ًظاست ٍاسصیاتی ،هاُ ثَس  4931اض اسُ ه ی ًوای ذ یى ی اص دالی ل ای ي اس ت و ِ
واسگضاسى هختلف دس سیستن لضایی اوثشاً تا یىذیگش ّوىاسی ًوی ًوایٌذ وِ ایي اص یه عشف هاًع تحمیك هَثش جشاین هَسد اتْام هی ضًَذ،
ٍ اص عشفی اعتواد هشدم سا تاالی هماهات ریشتظ واّص هیذٌّذ .عَسهثا  ،تمشیثا دٍاصدُ هاُ تعذ اصآًىِ سئیس جوَْس ٍ سیس اجشاییِ سَگٌذ
یاد وشدًذ ،آًْا تشای تعیي یه ًاهضد هٌاسة تشای پست هْن لَی ساسًَا هَفك ًطذُ اًذ .تا صهاًی وِ ایي پست تىویل ًگشدد ،سًٍذ هثاسصُ تا
فساداداسی تِ ضذت ضعیف تالی خَاّذ هاًذ.
تا ٍجَد ایي چالص ّا ،دٍلت افغاًستاى پیطشفت ّای لاتل تَجِ ٍلی ًاّوگًَی دس اهش هثاسصُ تا فساد داضتِ است .تشاساس گضاسش هٌتطش ضذُ
اهشٍص وویتِ ًظاست ٍاسصیاتی ،پالى واسی  411سٍصُ اخیش وِ تَسظ اداسات دٍلت ی تْی ِ گشدی ذُ اس تً ،ط اى هیذّ ذ تعض ی ٍصاست ّ ای
افغاًستاى ،گٌجاًیذى الذاهات هثاسصُ علیِ فساد اداسی سا دس پالى ّای واسی ضاى آغاص وشدُ است .اه ا ای ي پ الى ّ ا ً ،ال

ٍ عوَه ا داسای

تَضحیات اًذن ٍ اّذاف تسیاس پلٌذپشٍاصاًِ (غیشلاتل تغثیك) هی تاضٌذّ .وچٌیي ،اهشٍص وویتِ ًظاست ٍاسصیاتیّ ،طتویي گ ضاسش ضط واِّ
خَیص سا تِ ًطش سپشدُ تا هیضاى تغثیك تیطتش اص  981سفاسش سا وِ اص تاسیخ ایجاد وویتِ اسائِ گشدیذُ است هَسد اسصیاتی لشاسدّذ .واسوٌاى
وویتِ ًظاست ٍاسصیاتی ،تشای ًظاست اص ایي سفاسضات ،دس اٍایل تاتستاى سا جاسی تِ تعذاد ًْ 91اد سا تْذف دس تیاتی ت ِ اعالع ات هعتث ش
هَسد اسصیاتی لشاسدادًذ تا ًطاى دّذ وِ آیا ایي ساصهاًْا سفاسضات وویتِ ًظاست ٍاسصیاتی سا دس هَسد تغثیك وشدُ اًذ یا خیش؟ تشسسی هاچٌیي
ًطاى هیذّذ:
سفاسضاتی وِ تِ ّیچ صَست عولی ًگشدیذُ اًذ:

(62 )%61

سفاسضاتی وِ لسواً عولی گشدیذُ اًذ:

(462 )%12

سفاسضاتی وِ واهالً عولی گشدیذُ اًذ:

(468 )%91

عَسیىِ ًتایج ًطاى هی دّذٌَّ ،ص فشصت ّای تشای تْثَد عولىشد دٍلت ٍجَد داسد .تا ایي حا  ،تعذاد سفاسضاتی وِ واهالً عولی گشدی ذُ
اًذ ،اص صهاى اسصیاتی لثلی وویتِ ًظاست ٍاسصیاتی دس هاُ ثَس 4931افضایص یافتِ است .صیشا دسگزضتِ فمظ 01سفاسش اصجولِ  )%49.2( 923ت ِ
عٌَاى سفاسضاتی وِ عَسواهل عولی گشدیذُ ،سدُ تٌذی گشدیذُ تَد .دٍاصدُ هاُ آیٌذُ سٍضي خَاّذ س اخت و ِ آی ا ای ي اًىط افات ًس ثی
صشفاً صٍدگزس تَدُ ٍ یا اٍلیي گام دس هسیش افغاًستاى هی تاضذ وِ دس آى فساد ًِ لاًَى تلىِ یه استثٌا ،خَاّذ تَد.
تشای هعلَهات تیطتش تِ ضواسُ ٍ +93 (0) 797 515 871یا www.mec.af/contact@mec.af

تواس حاصل ًواییذّ .وچٌاى لغفاً صفحِ فیس تَن ها سا دس ٍ mec.afghanistanصفحِ تَیتشها سا  @MEC_Afghanistanهالحظِ فشهاییذ.

